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ــ : مگر شما با هم دوست نيستيد؟!
ديد؟اب كرا خرى در ساحل، آن خانه"ى ماسه"اى را موقع بازپس چر

ده بودند.ست كرا داريوش و خسرو درخانه ر
ت مشغول ساختن خانه بودند و مى"خواستندّا با شادى و با دقآن دو، تمام صبح ر

ا به شما نشان بدهند و خوش"حالتان كنند.آن ر

ا حاال…ّام
نگاه كنيد، هر دو، غمگين در مقابل خانه"ى به هم ريخته ايستاده"اند.

ها دوستى شما ادامه پيدا مى"كند؟فكر مى"كنيد با اين كار
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ـ : «نسرين، … اين زر نگى نيست، … بيا اين جا مثل ما در صF بايست!»ـ
ى نشنيده، مى"خواهد بدون نوبتنسرين مثل اين كه چيز

ى كند.ه بازرُسُرس
الناز از پشت سر به او مى"گويد: «نسرين، بايد اين جا پشت

من، در صF بايستى.»
نسرين مى"خندد و مى"گويد: «من دوست شما هستم.»

ه"ها به او مى"گويند: «كسى كه بدون ايستادن در صFّ بچ
ى كند، با ما دوست نيست!»ه بازرُسُرس
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ى مى"كنند.گم به هوا» بازه با هم «گرّ محل١ه"ها در بوستانّبچ
د.نادر مى"باز
د.ا دوست ندارا اين رّگ شود اماو بايد گر

ى نمى"كنم … بايد بروم خانه.»به همين دليل مى"گويد: «من خسته"ام … ديگر باز
ا كج مى"كند و سوار تاب مى"شود.اهش راز دوستانش جدا مى"شود تا به خانه برود ولى ر

ا نگاه مى"كنند.دوستانش فقط او ر

ا مطابق… من مى"توانم هر يك از اين داستان"ها ر 
ى بنويسم.ميل خودم تغيير بدهم يا داستان"هاى ديگر

ه"ى هر يك از اينى بدانى نظر من درباردوست"دار 
شان و دوستى"شان با يك"ديگر چيست؟فتاره"ها، رّبچ

به نظر من …
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خه"ام پنچر شده … به من كمك مى"كنى؟ … سنگين است …شاد … دوچرــ : «فر
م.»ا به تنهايى ببرنمى"توانم آن ر

ــ «نه من به تو كمك نمى"كنم.»
ده"ام؟»ا؟ ... مگر من با تو چه كرــ : «چر

ا به من بده، ندادى؟»ــ «يادت هست دفعه"ى قبل كه به تو گفتم توپت ر


