
 

 

 تبر داستان

 شکوفه تقی

 جای درّوِ اٍ صذای.......قَقَ قَقَلی : خَاًذ هی آٍاز خرٍس تاج ل،گتَد درخَاب زیثا ٍجٌگل تَد صثح   

 .پیچیذ  جٌگل

 گلْا ضادی زیرا تَد ًاراضی ریطِ تی قارچ فقط هیاى درایي .ضکفتٌذ ّا ٍگل ضذًذ تیذار ازخَاب ّا درخت

 از تعذ رٍز آى. ضَد ًاتَد جٌگل کرد هی آرزٍ ّویطِ ٍ ًذاضت دٍست را جٌگل اٍ .کرد هی خطوگیي اٍرا

 تَد؟ ضذُ خَضحال چِ از اها خٌذیذ ّا هذت

 .تَد خَاب در ٌَّز ٍآسَدُ آرام ضیپَری گل .تَد ضادی پراز جٌگل .ًکرد تَجْی اٍ خٌذُ تِ کس ّیچ

 گل ،ٍضتاب ًگراًی تا قضقای گل .کردًذ جوع را گلثرگْایطاى ّا گل .ضذًذ ساکت ّا درخت ًاگْاى

 .کرد تیذار خَاب از را ضیپَری

 !آیذ هی تثر!  ٍیراًگر تثر !تثر

 !تاش آهادُ!خطر! خطر:  دهیذ ضیپَرش در ضذٍسریع تیذار خَاب از زدُ ٍحطت ضیپَری گل

 ّوِ ٍسکَت ترس.تَد رسیذُ جٌگل تِ تثر ٍ تَدًذ ضذُ غافلگیر ٍگلْا ّا درخت. تَد ضذُ دیر دیگر.... اها

 .تَد پرکردُ را جٌگل

 را تیچارُ ٍدرخت آهذ پیص هحکن ّای ٍقذم سپرکردُ ی سیٌِ تا .ضٌیذ را درختی لرزیذى صذای تثر    

 لرزُ تِ اٍرا سیة پیکردرخت تر تثر هحکن ّای ضرتِ رفت کٌْسال سیة سراغ سپس .کرد قطعِ قطعِ

 . ریخت فرٍ سیة تاراى درآٍرد،

 .ضذ پٌْاى ّا سیة زیر ٍ تَد خَضحال خیلی کرد هی تواضا را ةسی درخت ًاتَدی کِ تذجٌس قارچ  

 .ضذ تیطتر ّا درخت ٍ ّا گل ترس .لرزیذ جٌگل ّوِ افتاد ترزهیي کِ کٌْسال سیة درخت

. اًذاخت هی خاک تِ را آًْا ٍ کرد هی حولِ تلٌذ ٍ کَتاُ ،ٍجَاى پیر از ّا درخت تِ ٍ تَد ضاد ضاد اها تثر   

 تگیرد را تثر جلَی گرفت تصوین درخت یک ًاگْاى اها لرزیذًذ هی ّا ٍگل رسیذًذت هی ّا درخت ی ّوِ

 .کرد حولِ تثر تِ پس .کٌذ ًاتَد را تثر خَاست هی اٍ

 ٍ ضذ اهیذٍار پس.  تٌْاست تاضذ قَی ّن ّرچقذر درخت یک کِ آٍرد یاد تِ ًاگاُ . ترسیذ خیلی تثر   

 تِ.  ساخت را دیگری ضاخِ کار دیگر ٍضرتِ افتاد درخت از ضاخِ یک. زد درخت تِ هحکوی تسیار ی ضرتِ



 

 

 افتاد خاک تِ درخت ساخت را آى کار آخری ضرتِ دٍ کرد حولِ درختی  تٌِ

 !تَد تٌْا درخت یک اٍ... آخر.

 کِ ًگار. اترسی ًٍِ تَد ای گریِ ًِ دیگر .تَد ضذُ پیرٍز تثر .رفت تاد تِ ّا درخت از تسیاری زًذگی   

 .َدت هردُ جٌگل

 ّا درختی  ّوِ. کرد خَاّن ًاتَد ّارا جٌگل هي : کردکِ هی فکر خَدش تا ٍ خٌذیذ هی هغرٍر ٍ ضاد تثر

 . تثر !تثرّستن هي...تثرم هي...تثرم هي .ترم هی را

 تثر....تثر....تثرپیچیذ:  هی راُ در پایص صذای .افتاد راُ تِ دیگری جٌگل طرف تِ   

 پای صذای داضتٌذ تیسی تسیار ّای ٍگَش تَدًذ ٍهراقة تیذار ّویطِ کِ ّوسایِ جٌگل ضیپَری ّای گل

 .ضٌیذًذ تثررا

 ّا ضاخِ .ضذًذ آهادُ ّا آى ی ّوِ ٍ رسیذ ّن ّا ٍگل ّا درخت تِ .پرکرد را جٌگل تاش آهادُ فریاد   

 َاىگیس چَى ًیس ّا ساقِ .گرفتٌذ آغَش در را یکذیگر هْرتاى دٍستاى هاًٌذ ٍ دادًذ ّن دست تِ دست

 .ضذًذ درّن تافتِ

 هی چِ اها .رسیذ جٌگل تِ تثر تاالخرُ .ضذ هی تر آهادُ ّن جٌگل اها .ضذ هی ًسدیکتر ٍ ًسدیک پا صذای

 خیلی خیلی درخت یک .تَد ضذُ درخت یک جٌگل .تَدًذ ضذُ یکی ّا ریطِ ٍ درختْا ّا گل ی دیذ؟ّوِ

 !تسرگ خیلی

 ضاخِ تَد ضذُ دیر دیگر اها کٌذ فرار خَاست هی ترس از .تکٌذ کاری تَاًست ًوی دیگر ، کرد ٍحطت تثر

 .کردًذ اسیر را اٍ ٍ پیچیذًذ پایص ٍ دست تِ ّا

 .پرکرد را جٌگل سراسر پیرٍزی آٍاز

 ّا ٍگل ّا درخت ٍ پرًذگاى سایر تِ ٍ ترد ّا دٍردست تا خَد تا را جٌگل پیرٍزی سرٍد تاد آى از پس

. خطن ٍ عصثاًیت ّرچٌذ قذرت تاضٌذ ّن تا کِ ضًَذ هی پیرٍز تیٍق فقط داًستٌذ هی آًْا دیگر. رساًذ

 دارد، اها ًوی تَاًذ کاری کٌذ.

 


