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کالغ
نویسنده :محمد یعقوبی
تهمینه ،دانشجو 12 ،ساله
آناهیتا ،دانشجو 11 ،ساله
تهمینه از پشت پنجره به کوچه نگاه میکند.

تهمینه :کوش؟ کو پس کالغه؟
آناهیتا :مأمورهای آتشنشانی اومدن بردنش اُزگَلها.
نوشین :کجا بردن؟
آناهیتا :نمیدونم .یه پیرمردی از همسایهها هر چی گفت بذارینش توی لونههش ،بهه گهوششهون
نرفت .تو نمیدونی مأمورهای آتشنشانی چهجور با مردم بدرفتاری میکردن .یکهی از ههمسهایههها
زنگ زده بود به آتشنشانی .مأمورهای آتشنشانی اومهدن ،یکهیشهون ملهل سهگ پاچههگیهر ههی
می پرسید کی زنگ زده آتشنشانی؟ این به ما چه ربطی داره؟ من پرسیدم پس به کجا بها

زنهگ

می زدیم؟ یارو از اون بی پدرمادرها بود بهم گفت من چه میدونم حاج خهانوم از  221بپهر  .مهن
هم بهش گفتم حاج خانوم عمهته .بیشعور میخندید.
تهمینه :تو با اینجور آدمها دهن به دهن میشی؟
آناهیتا :آخه اگه بهشون ربط نداشت ،گه خوردن کالغه رُ برداشتن بها خهودش بهردن .زر مهیزدن
اُزگَلها.
تهمینه :کالغها به مأمورهای آتشنشانی حمله نکردن؟
آناهیتا :نه .یکی از همسایهها به مأمور آتشنشانی گفهت شهما کهه نردبهون بلنهد داریهن ب ههکهالغُ
بذارین توی لونهش ،کالغها دیگه سر و صدا نمیکنن .ولی مأموره کالغُ از روی زمهین برداشهت و
سوار ماشین آتشنشانی شد رفتن ازگلها .از اون لحظه که کالغه رُ بهردن تها ا ن بهیههی کهالغهها
همینجور دارن قارقار میکنن .بیا یه کالغ دیگه هم ا ن افتاده روی زمین ،بد از بس قارقار کرده
ضعیف شده دیگه حیوونی.
تهمینه :نکنه گربهها بیان سراغش؟ دلم میسوزه .خیلی گناه داره.
آناهیتا :مگه کسی جرأت داره به اون کالغ نزدیک بشه؟ همههی کهالغهها بههش حملهه مهیکهنن.
کالغها اینجورین دیگه .هوای همُ دارن.
تهمینه :پس اون مأمورها چهطور تونستن؟
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آناهیتا :اونها وقتی میخواستن کالغه رُ بردارن کاله ایمنی سرشون کردن ،یکیشهون اون اُزگَلهه
رفت سراغ کالغه روی زمین ،دو تای دیگه هواشُ داشتن .اُزگَله سریع کالغه رُ از رو زمین برداشت
و پرید توی ماشین .اینقدر دلم برای کالغها سوخت .همهشون دور و بر ماشین پرواز مهیکهردن و
قارقار میکردن .اینقدر دلم میخواست کالغها نوک بهزنن چشهمههای اون اُزگَلهه رُ از حدقهه در
بیارن .مرتیکه توی ماشین به کالغها نیگا میکرد میخندید.
تهمینه شمارهای میگیرد.

 :111راهنمای  12بفرمایید.
سپس صدای یک مرد

مرد :الو بفرمایید
تهمینه :سالم آقا.
مرد :سالم.
تهمینه :ببخشید توی کوچهی ما یه کالغ افتاده روی زمین ،دو ساعته کالغهای دیگه دارن سر و
صدا میکنن .به کجا باید زنگ بزنیم.
مرد :باید زنگ بزنین آتشنشانیِ منطههتون .منطههتون کجاست؟
تهمینه :زنگ زدیم .میگن به آتشنشانی ربط نداره.
مرد :نمیدونم .اگه بخواین شمارهی ساختمان مرکزی آتشنشهانی رُ مهیدم زنهگ بهزنین شهکایت
کنین.
تهمینه :لطفن.
تلفن گویای  221شمارهای را میگوید.
تهمینه آن شماره را میگیرد .اشغال است.

آناهیتا :زنگ بزن یه بار دیگه به آتشنشانی منطههمون بگو  221گفته به شما ربط داره.
تهمینه شمارهای دیگر میگیرد.

صدای یک مرد :آتشنشانی بفرمایین
تهمینه :سالم آقا .ما یه ساعت پیش زنگ زدیم گزارش دادیهم یهه کهالغ تهوی کوچههمهون افتهاده
زمین...
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صدا :مگه نیومدن؟
تهمینه :اومدن .ولی یکیشون به ما تشر رفت که چرا به آتشنشانی زنگ زدیم؟ میگفت ربطی به
ما نداره.
صدا :شکایت دارین ا ن؟
تهمینه :نه .مشکل اینه که همکارهاتون به جای اینکه با نردبون کالغه رُ بذارن توی لونهش با ی
درخت ،کالغه رُ برداشتن با خودشون بردهن
صدا :خب ،حا چی شده مگه؟
تهمینه :چی شده؟ کالغها از اون لحظه اینقدر قارقار دارن میکنن که یکی دیگهه از کهالغهها از
شدت ضعف افتاده زمین.
صدا :تحمل کنین حاجخانوم .کالغها بلخره خسته میشن.
تهمینه :من حاج خانوم نیستم.
صدا :خدا قسمت کنه انشالال میشین.
تهمینه :من میخوام بدونم اون کالغه رُ همکارهاتون با خودشون بردن چیکارش کردن؟
مرد :من نمیدونم.
تهمینه :من میخوام بیام اون کالغه رُ بگیرم خودم ببرم با ی درخت توی لونهاش بذارم .ما اشهتباه
کردیم به آتشنشانی زنگ زدیم .لطفن به من بگین با کی باید حرف بزنم بگم ما غلهط کهردیم بهه
آتشنشانی زنگ زدیم؟ اون کالغه رُ بدین به ما خودمون همسایههها چشهممهون کهور مهیبهریمش
با ی درخت توی لونهش.
مرد :اون کالغه رُ دیگه فراموش کنین حاجخانوم .همین یکیُ که میگین ببرین با کالغها راضی
میشن.
تهمینه :اگه نگین اون کالغه کجاست ازتون شکایت میکنم.
مرد :هر کاری صالح میدونین بکنین.
تهمینه :از همسایهها امضا میگیرم علیه شماها شکایت میکنم.
مرد گوشی را میگذارد.
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تهمینه :گوشی رُ گذاشت مرتیکهی بیشعور.
آناهیتا :اگه باز هم پیگیری کنی مطمئن باش رفتاری میکنن که از کارمون پشهیمون بشهیم .ههی
ازشون بعید نیست تفنگ بیارن به کالغها شلیک کنن.
تهمینه :بریم درِ خونهها رُ بزنیم بپرسیم کی نردبون بلند داره خودمون کالغه رُ برداریم ببریم تهوی
لونهش.
آناهیتا :میترسم کالغها بهمون حمله کنن.
تهمینه :پس چرا به مأمور آتشنشانی حمله نکردن؟ فکر کنم فهط به گربهها حمله کنن.
آناهیتا :با این گندی که مأمورهای آتشنشانی زدن اگه تا قبل از این هم به آدمها حمله نمیکردن
حا دیگه فکر کنم بکنن.
تهمینه :نتر  .کالغها خیلی باشعورن .همهینکهه بفهمهن مهیخهوایم بههشهون کمهک کنهیم دیگهه
کاریمون ندارن.
آناهیتا :هی دلم نمیخواد مأمورها بیان اینُ هم با خودشون ببرن سربهنیست کنن.
تهمینه :پس پاشو بریم.
آناهیتا :میتونیم؟
تهمینه :شاید هم اگه بریم همسایهها ما رُ ببینن بیان کمکمون.
آناهیتا :بریم.
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