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دوست خوبم سالم!
مى دانم که خودت را آماده کرده اى و هر روز سراغ ، کیف و 
کفش نو، جعبه ى زیباى مدادها و مداد رنگى هایت مى روى که یا 
عکس پوکه مون رویش هست یا هارى پوتر، شاید هم خرس پو، یا 
پرى دریایى آریل، یا سفید برفى، یا پى پى ِجوراب بلند، آلفونس 
اوبرگ، یا سیندرال. بازگشایى مدرسه ها را به تو تبریک مى گویم. 
براى شما که در کالس دوم به باال هستید، موفقیت آروز مى کنم، 
و به شماها که تازه مدرسه را شروع کرده اید، تبریک و خیر مقدم. 
امیدوارم روزى برسد که همه ى کودکان جهان، شاد و خندان، 
به مدرسه بروند، و تمام کوچه ها و خیابان هاى جهان از صداى 
خنده و شادى شماها پر شود، اما خودتان هم مى دانید که دنیاى 
امروز ما روى سرش قرار گرفته و نمى تواند راه برود و رو به جلو 
در زمینه ى، انسانیت، محبت و دوستى حرکت کند. سیندرالهاى 
زیادى از رفتن به مدرسه محرومند، دختران خاکسترنشینى که امروز 
کارتن خوابند، و پسران کوچکى که هیچ شباهتى به هارى پوتر و 
توانایى هایش ندارند و حتى توان رفتن به یک مدرسه معمولى را 
هم نه، چه برسد به مدرسه ى جادویى. براى شما که در کشورهاى 
اروپایى زندگى مى کنید، به خصوص در سوئد، این مساله قابل 
دیدن نیست، اما براى دوستان دیگرتان که در کشورهایى مثل ایران 
زندگى مى کنند، آن چه نوشتم تصویرى روزانه است. شکوفه هاى 
کوچولویى که امسال مدرسه را شروع مى کنند و مجبورند لباس 
اسالمى تن کنند، حتى اگر مسلمان نباشند، در سر راه مدرسه به 
این هارى پوترهاى بى مدرسه، و سیندرالهاى کارتن خواب و 
دوره گرد، هر روز بر خورد مى کنند  و مى بینند که آن ها  در 
حال فروختن فال و گل و آدامس، وزن کردن آدم ها، واکس زدن، 
و هزار جور کار خیابانى دیگر، با حسرت به شکوفه هاى خندان 
پس  از  بتوانند  هم  اگر  مى کنند.  نگاه  زمینى  پوترهاى  هارى  و 
دیوارهاى ضخیم و  دل  کارگاه هاى زیرزمینى شیشه سازى، قالى 
بافى، سرى دوزى و ده ها کار دیگر، دوستان کوچک را مثل  آقاى 
نامرئى ببینند، کودکانى مثل خودشان را خواهند دید که به جان 
کندن مشغولند و رفتن به مدرسه براى شان آرزوى نشستن بر بال 
سیمرغ است و پشت اژدهاى مهربان براى رفتن به جنگ بدى ها.

بنا به سازمان ملل، و جنبش لغو کار کودك، قرار است تا 14 سال 
دیگر همه ى بچه هاى دنیا بتوانند به مدرسه بروند و مجبور به 
کار کردن نباشند، ما هم  براى این که این هدف بر آورده شود، با 
گفتن از حق همه ى کودکان براى مدرسه رفتن و کارهاى دیگر 

به این هدف کمک مى کنیم. 
قصه ى شیرین، زنبور عسل و گل نسترن را که سوسن نوشته، به 

عنوان هدیه ى شروع درس و مدرسه از من بپذیرید.

«یک دو سه رنج و کار بسه، بچه ها همه سوى مدرسه!» 
بازهم شروع مدرسه ها مبارك!

«داروگ» 
سپتامبر 2015

*  *  *
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سخنى با بزرگ ترها!

با سالم به همه ى شما پدر و مادرها و بزرگ ترهایى که این روزها در تب 
و تاب فرستادن مدرسه بچه ها، شرکت در مراسم اولین روز دبستان یکى 
و خرید وسایل نو براى دیگرى هستید، مى خواهم با شما حرف بزنم، با 
شما که دل پدرى و مادرى تان به همراه شادى کودکانه ى بچه هاى پر سرو 
صداى راه مدرسه مى تپد، با دیدن آن ها،  لبخند بر لب مى آورید، و از 
ته دل آرزوى سالمتى و موفقیت براى همه شان مى کنید، با شما که دیدن 
پسرك گل فروش و دخترك رنجور فال عشق فروش، که تمامى هیکل 
رنجور و نحیفش داد مى زند که مدت هاست رنگ عشق به خود ندیده 
است، چشم تان نم مى شود، و دل تان مى خواهد کارى بکنید، صحبت من 
هم با شما همین است، مى توان و باید کارى کرد، از قدم خیرخواهانه ى 
سرپرستى یک کودك گرفته تا خرید کفش و قلم و یا پرداخت شهریه 
و محارج تحصیل یک کودك در هر کجاى دنیا، این ها قدم هاى الزم و 
قابل اجراست، اما کافى نیست، جنبش دفاع از حق کودکى و ممنوعیت 
کار کودکان به نفس هاى گرم، قدم هاى ثابت، و هم دلى نیاز دارد به این 
جنبش ملحق شوید، مى دانم همان ها که این جهان را واژگون کرده اند، 
همان ها ازلى و ابدى اش نمایانده اند، مى دانم که مدت هاست خیلى ها 
فقط آه مى کشند و مى گویند کارى نمى توان کرد، اما مى خواهم به شما 
قول  بدهم که مى توان و باید. از سال 2000 تا به حال تعداد کودکان 
خارج از چرخه ى تحصیل به یمن وجود جنش پر ثمر لغو کار کودك، 
130 میلیون به 57 میلیون تقلیل پیدا کرده است، بماند که هنوز بسیارى 
از کودکان به خصوص دختران کوچک به دلیل  کودك همسر شدن، یا 
دالیل دیگر، از نیمه راه تحصیل به کنج خانه و کار سخت و پر مشقت 
نشان  بیسوادى،  تعداد  یافتن  تقلیل  این  خود  اما  بازمى گردند،  خانگى 
شدنى بودن امر دفاع از حق کودکى است. درست است که در همه جاى 
جهان سیستم آموزشى از نارسایى هاى  گوناگون رنج مى برد و حتى در 
پیش رفته ترین کشورها، اختالف سطح مدارس محالت کم درآمد با باالى 
شهرى ها بیداد مى کند، اما از حداقلى  برخوردار است، و در زمینه ى 
رفع تبعیض جنسیتى در مدارس اقدام مى شود. در این میان، کشور ایران 
مستثنى است ، به موازات علمى تر شدن و مساوات بین دختر و پسر 
که شعار کشورهاى اروپایى ست، ایران در زمینه ى تحصیل و آموزش 
نه تنها در جا مى زند، بلکه به قهقرا سفر مى کند، در شماره هاى پیشین 
«داروگ» به مقایسه و گزارش مفصل در زمینه ى تناقضات و کمبودهاى 
نظام آموزشى مذهبى ایران پرداخته ایم، از گرفتن حق تحصیل از کودکان 
مهاجر  افغان  و سایر مهاجرین در این کشور براى آتان گفته ایم، اما در 
مورد ایران و حمله به حق کودکان این خبر هاى بد تمامى ندارد، هم راه با 
بازگشایى مدارس، وزیر آموزش و پرورش ایران، بر امر تفکیک کتاب ها 
و مواد درسى اشاره کرد و ریس سازمان پژوهش و برنامه ریزى وزارت 
آموزش و پروش، حرف هاى وزیر آموزش و پرورش را  تکرار کرد و 
مدیر کل کتاب هاى درسى این وزارت خانه نیز از طرح تفکیک جنسیتى 
کتاب هاى درسى خبر داد. وزیر کنونى آموزش و پرورش، که از زمان 

مدیریت و سرپرستى این وزارت خانه طرح تفکیک ش را اعالم کرده 
بود، بر ضرورت این تفکیک در قالب این که نیازهاى دختران و پسران 
متفاوت است سخن گفت و این یعنى تبعیض آشکار. بهرام مسیحیان، 
مدیر سازمان برنامه ریزى کتاب هاى آموزشى، گفت: در توجیه این نقض 
آشکار حقوق کودك و بشر گفت، یکى از دالیل این تفکیک جنسیتى بالغ 
شدن  زود تر دختران نسبت به پسران است؛ تبعیض شرم آور دیگرى  
یعنى ماده 1210 قانون مدنى اسالمى، که سن بلوغ را براى کودکان دختر 
9 سال اعالم کرده است. "على نوعلم" مدیر کتاب هاى درسى از تفکیک 
سه  این  است.  داده  خبر  درسى  کتاب هاى  درصدى  تا 15  جنسیتى10 
شخصیت مسئول وزارت خانه ى آموزش و پرورش ایران در زمینه ى این 
که در کدام مباحث باید تفکیک جنسیتى صورت بگیرد حرفى نزدند، اما 
توضیحات شان براى اضافه کردن دروسى که به دختران در مقطع ابتدایى، 
متوسطه و دبیرستان، یاد مى دهد چگونه به وظیفه ى مادرى خود عمل 
کنند، دید مذهبى و واپس گرا  و سیستم عقب افتاده ى آموزشى در ایران 

را به نمایش مى گذارد.
جدا از  تبعیض جنسیتى در سازمان و اداره ى مدارس، جدا بودن دختران 
از پسران، حجاب اجبارى، بى صدا کردن کودکان  دختر در حیاط مدرسه 
مصیبت  هزار  و  نرسد  پسران  و  مردان  گوش  به  شادى شان  فریاد  که 
ارتجاعى دیگر و تفکیک آموزشى، کودکان ایران از مشکالت دیگرى هم 
رنج مى  برند، برسمیت نشناختن زبان مادرى و عدم تدریس آن براى 
کودکان کرد، ترك، عرب، بلوچ، لر، در ایران یکى از این مشکالت است. 
امر یک سان سازى کتاب هاى آموزشى، که از دهه هاى 40 و 50 در ایران 
شکل گرفت، در واقع به مانعى جدى در راه درك ادبیات کودك تبدیل 
شد. کودکى که به ناگهان از زبان و دانش مادرى جدا مى شود، ضایعات 

فراوانى را در امر تحصیل مى بایست متحمل شود.
به این ها  باید مشکل عدم اجازه تحصیل کودکان مهاجر، فقر خانواده ها، 
کارکودکان، باال بودن هزینه کتاب و شهریه ى مدرسه در حالى که طبق  
به  موظف  والدین  و  باشد  رایگان  باید  تحصیل  ایران،  اساسى  قانون 
پرداخت شهریه نیستند. قوانین انظباطى سفت و سخت در مدارس، آزاد 
بودن تنبیه کودکان که در مواردى منجر به قتل دانش آموز شده است، 
کل  بودن  تفسیرى  و  تاویلى  درسى،  کتاب هاى  ماتریال  جذابیت  عدم 
محتویات کتاب هاى درسى، مشکالت معلمان و کمبود معلم زن براى 
کودکان دختر از واگن هاى مختلف این قطار کهنه و زنگ زده علیه علم 

و آموزش در ایران است.
دوستان  معلمان و  قطعا تالش ها و زحمت کشیدن هاى شرافت مندانه 
خوب بچه ها را ندیده نگرفته ام، این جا فقط به ابعادى از فاجعه، که کار 
ضرورت  بحث؛  کردم.  اشاره  مى کند  سخت  هم  معلم ها  خود  براى  را 
واکنش نشان دادن به این بى حقوقى ها و مطرح ساختن شان در سطح 
جامعه و یارگیرى  براى حل این مشکل هست. بیایید مثل کودکان مان در 
مدارس یارکشى کنیم، و رو به عمو زنجیر باف بگوییم زنجیرت رو وردار.
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توى یک شهر کوچیک، توى یک خانه ى نقلى دخترى با پدرو مادرش 
اوست،«  درباره ى  هم  ما  قصه ى  که  دختر  این  اسم  مى کرد.  زندگى 
شیرین بود. شیرین هفت ساله بود و تازه یکى از دندان هاى شیرى اش 
افتاده بود، براى همین هم وقتى که مى خواست حرف بزند، نوك زبانش 
به جاى خالى دندانش گیر مى کرد و بعضى حرف ها مثل «س» و «ز» را 

یک جور خاصى مى گفت.
پدر و مادر شیرین  هر دو کارگر بودند و در کارخانه کار مى کردند. شیرین 
هم به مدرسه مى رفت. بعد از ظهرها که شیرین از مدرسه برمى گشت، 
براى این که در خانه تنها نباشد، چون ساعت کار پدر و مادرش طوالنى 
بود، یک راست به خانه مادر بزرگش مى رفت تا وقتى که پدر و مادرش 

به دنبالش بیایند و او را به خانه ببرند.
خانه  و  مدرسه  تا  بزرگش  مادر  خانه ى  که  بود  آورده  شانس  شیرین 
چطور  که  نبود  معلوم  صورت  این  غیر  در  نداشت.  فاصله  زیاد  آن ها 
پدرو مادرش بعد از یک روز طوالنى کار مى توانستند دنبال او بروند و 
یا  این که  شیرین چطور مى توانست در خانه تنها بماند تا آن ها از سر 
کار برگردند. مادر بزرگ هم که خودش هزار کار و گرفتارى داشت و 

نمى توانست به خانه آن ها برود و نزد او بماند.
راستى یادم رفت براى شماها بگویم شیرین چه شکلى بود.

از همه چیز مهمتر توى صورت شیرین خال روى گونه چپش بود. چون او 
را بسیار زیبا مى کرد، بعد چشم هاى درشت میشى، مژه هاى بلند و برگشته 
صورت گرد و مو هاى فرفرى او بود که، دسته جمعى از او براستى یک 
دختر بچه  شیرین ساخته بودند. اما زیبایى شیرین نه به بامزه گیش بود، نه 
به خالش، نه به خوشگلیش، نه به دندان هاى جلو آمده ى خرگوشیش، یا 
موهاى فرفریش، نه! هیچ کدام از این ها نبود، زیبایى ى شیرین به خوبى 

و مهربانیش بود و این آخرى بیش از هر چیز زیبایش مى کرد.
یک روز صبح زیبا و آفتابى ى اوایل اردیبهشت ماه، وقتى که شیرین لباس 
خوابش را در آورد و روپوش مدرسه را پوشید که به سر میز صبحانه 

برود، مادرش به او گفت:
شیرین جان من و پدرت امشب خیلى دیر بر مى گردیم و تو باید خانه 
مادر بزرگ بخوابى، وسایلت را توى کیفت گذاشته ام. فکر مى کنم به تو 
پیش مادر بزرگ خیلى خوش بگذرد، تازه مى توانى فردا در چیدن گل 

به مادر بزرگ کمک کنى.
شیرین که مثل همه بچه ها عادت داشت در باره ى همه چیز سوال کند؛ 
این بار براى این که شتاب داشت که به مدرسه برسد نپرسید: چه گلى؟ 

براى چى؟ 
تند و تند صبحانه اش را خورد و به طرف مدرسه راه افتاد.

نور آفتاب چشم هایش را زد و از خواب بیدار شد. هنوز یادش نیامده 
بود  کجاست که صداى چهچه پرنده ها لبانش را با خنده از هم باز کرد.

غلتى زد، لحافش را کنار زد، سماور مادر بزرگ که ُقل ُقل مى زد یادش 
مادر  رختخواب  پاشد.  است.  خوابیده  بزرگ  مادر  خانه ى  که  انداخت 
بزرگ تا شده بود و استکان خالى که ته ش چند برگ چاى مانده بود، 
نشان مى داد که بله! مادر بزرگ صبحانه اش را هم خورده است. با خودش 

فکر کرد: چرا من بیدار نشدم؟
ساعت چنده؟ نکنه مدرسه دیر بشه؟ چرا مادر بزرگ منو بیدار نکرده؟ 
نگاهى  بزرگ  مادر  کوچیک  رادیوى  میز  روى  کوچیک  ساعت  به  زود 
مادر  بدهد.  گوش  را  دنیا  خبرهاى  داشت  عادت  بزرگ  مادر  انداخت. 

بزرگ زن فهمیده یى بود و کتاب هم مى خواند.
ساعت شش و نیم صبح بود. با خودش گفت: بله ماه دوم بهار است 
و خورشید خانم با این سرك کشیدن هایش به اتاق ها نمى گذارد مردم 

بخوابند. 
در این فکر بود که از الى در نیمه باز مادر بزرگ را دید که قیچى به 
به خاطر  فورى  است.  کارى  مشغول  درخت ها  البالى  و  دارد،  دست 
آورد که مادرش دیروز به او گفته بود شاید هم بتوانى در چیدن گل ها 
به  مادر بزرگ کمک کنى. به سرعت از جا بلند شد، دستى به موهایش 
کشید، لباس خوابش را مرتب کرد، مسواك و حوله اش را برداشت و 
بعد از شستن صورتش به حیاط و به نزد مادر بزرگ رفت  از دور صدا 

زد: سالم مادر بزرگ صبح شما به خیر. 
آفتاب  که  کرد  چشم هایش  سایبان  را  دستش  زد  لبخندى  بزرگ  مادر 
چشمش را نزند و گفت: صبح ات به خیر دختر گلم، سالم بروى ماهت، 
چه زود بیدار شدى. برو اول صبحانه ت را بخور، همان جا لب طاقچه 

برایت گذاشته ام. 
شیرین گفت:

نه هنوز گرسنه نیستم، مى خواهم به شما کمک کنم. چه کار دارید مى 
کنید شما؟؟ اِ چرا گل ها را از ته مى چینید؟ مگر نمى خواهید دسته گل 

درست کنید؟
مادر بزرگ خندید و گفت:

- نه دخترم وقتى دخترى به ُگلى یه تو دارم دسته گل مى خواهم چیکار! 
این ُگالرو مى چینم که باهاش حلوا درست کنم.

این را که گفت دهن شیرین آب افتاد.
راستى راستى، مادر بزرگ آن حلواى خوشمزه را از این گل ها درست 

مى کند؟
صداى مادر بزرگ او را به خود آورد:

مى خواهى چه کنى دختر جان؟ اگر مى خواهى به من کمک کنى، یک 
قیچى کوچک روى جعبه خیاطى م هست آن را بردار و این جا بیا.

شیرین منتظر نشد که حرف مادر بزرگ تمام شود، دوید و رفت و با 
قیچى بازگشت.

تازه وقتى که به گل هاى سفید و زرد و صورتى رسید فهمید که چقدر خار 
دارند. یک آن ترسید، اما مادر بزرگ که انگار فکرش را خوانده بود، گفت:

سوسن بهارقصه هاى مادربزرگقصه هاى مادربزرگ

شیرین، زنبور عسل و گل نسترن
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زخمى  را  دستت  خار ها  کنى  قیچى  را  ته ُگل  درست  اگر  عزیزم   -
نخواهند کرد.
شیرین پرسید:

- مادر بزرگ چرا ُگل ها خار دارند؟ براى این که کسى نتواند آن ها را 
بچیند یا اذیت کند؟

مادر بزرگ خندید و گفت:
- من هم اول فکر مى کردم خارها نگهبان ُگل ها هستند براى این که 
کسى به آن ها دست نزند.اما بعد ها وقتى که دایى ات به مدرسه مى رفت 
ودرس مى خواند برایم تعریف کرد که توى کتابش نوشته خار ها یک جور 
برگند، که آب را توى خوشان ذخیره مى کنند که اگر گلى در جاى کم 
آبى قرار گرفت و یا به موقع آبیارى نشد، یا باران نبارید، خشک نشود 
و تا باران بعدى تشنه نماند. براى همین هم به خصوص بعضى گل هاى 
توى  تابستان  آخر  تا  کند  آبیارى شان  کسى  آن که  بى  مى توانند  بیابانى 
بیابان خود نمایى کنند، البته بعضى گل ها هم آب را در ساقه یا ریشه 
خود نگه مى دارند. تو دخترم که به مدرسه مى روى و درس مى خوانى 

البد مى دانى که ریشه و ساقه چیست؟
شیرین جواب داد:

- بله مادر بزرگ؛ ریشه آن قسمت از گیاه است که در بیشتر گیاهان در 
خاك فرو مى رود و از آن تغدیه مى کند و باعت رشد گیاه مى شود، و 

ساقه قسمتى است که ریشه را به برگ ها و گل وصل مى کند.
مادر بزرگ گفت:

- آفرین شیرین! و با خود فکر کرد، راستى که طبیعت عجب حساب و 
کتاب درستى دارد.

چهارمین گل سفید  از قیچى جدا شده و بر روى حوله ى صورتى رنگى 
که مادر بزرگ پاى دیوار پهن کرده بود افتاد که شیرین تازه یادش آمد اسم 
این گل ها را از مادر بزرگ نپرسیده است. دهنش را باز کرد که بگوید : 
مادر بزرگ اسم این گل ها چیه؟ که  یک دفعه از سوزش شدیدى که در 

نوك دماغش احساس کرد داد کشید:
- آاااااااخ! 

 و وقتى که عین همین درد و سوزش را در الله ى گوشش احساس  کرد  
اول خیلى سعى کرد  جلوى خودش را بگیرد، اما وقتى صداى وزوز تند 
و تیزى به گوشش خورد، هاى هاى گریه ش به هوا رفت. یک دست 
نوك بینى و یک دست به الله گوش جیغ زنان و گریه کنان دور حیاط 

مى دوید و مى گفت:
- من از اول که خارها را دیدم فهمیدم این ُگل ها بدجنسند، نمى گذارند 
یک جور  خارها   ، گفتید  بزرگ  مادر  شما،  شما،  اما  به چینم،  را   آن ها 
برگند. خب این ها برگند این سوزن پر سرو صداى گنده که الى برگ 
هایش قایم کرده بود چى؟ ُمرده شوى این ُگل را به برد، تازه نمى دانم 

اسمش هم چیست.
بچه ها قبال گفته بودم که شیرین دختر عاقل و مهربانى بود، اما خب باید 
به او حق داد، بینى و گوشش حسابى سوزش داشت. بگذارید از مادر 

بزرگ بشنویم چه اتفاقى افتاده بود:
مادر بزرگ در حالى که  یک پارچه خبس و تمیز  در دستش بود، از اتاق 
بیرون آمد. خودش را به شیرین رساند. پارچه را روى بینى و گوش او 
گذاشت، او را بغل کرد، اشک هایش را که از گونه سریده بود و روى خال 
زیبایش رسیده بود بوسید و خیلى مهربان مثل همه مادر بزرگ ها گفت:

عزیزکم، دخترکم، ُگلکم،شیرینکم، گریه نکن،االن خوب میشه، از دست 
گل نسترن هم عصبانى نشو! تقصیرُگل نیست،زنبور عسل تو را نیش زده، 

حتما فهمیده تو هم گلى خواسته شیرینى تو را هم بگیره.
بچه ها شیرین که دختر باهوشى بود و دلش مى خواست همه چیز را 
تا آن جا که مى تواند یاد بگیرد، وقتى که حرف هاى مادر بزرگ راشنید، 

گریه اش را قطع کرد و هق هق زنان پرسید:
- مگر آن عسل هاى خوشمزه اى که شما یک بار به من دادین از زنبور 

درست میشه؟
مادر بزرگ با جواب داد:

- نه دخترم عسل از زنبور درست نمیشه، این زنبور ها هستند که  عسل 
را درست مى کنند.

پاشو!پاشو برویم،در اتاق برایت تعریف مى کنم. تو باید کم کم صبحانه ات 
را بخورى و طرف مدرسه راه بیفتى، و گر نه دیر مى رسى.

مادر بزرگ سر سفره براى شیرین کمى هم عسل گذاشته بود و همین 
طور که شیرین با چشم هاى از گریه و گوش و بینى از جاى نیش خانم 

زنبوره قرمز، به حرف هایش گوش مى داد براى شیرین گفت:
خاصى  خانه هاى  و  مى کنند  زندگى  جمعى  دسته  عسل  زنبورهاى   -

مى سازند که به آن ها کندو مى گویند. این زنبورها در یک زندگى دسته 
جمعى با یک تقسیم کار مرتب با زندگى و کار کردن شان، عسل را که 
این قدر شیرین و خوشمزه و مقوى هست مى سازند. براى درست کردن 
عسل زنبورها، با نیش شان شیره ى ُگل ها را مى مکند و با یک کاربسیار 
سخت و طوالنى  آن را به عسل تبدیل مى کنند.  شاید پیش بیاید کمى 
از آن را  خودشان بخورند، اما بیشتر آن را براى بچه زنبورهایى که قرار 
است به دنیا بیایند، در حفره یا حجره هاى کوچک مخصوصى که همان 

النه زنبور و سوراخ  هاى کندو هست ذخیره مى کنند.
شیرین پرسید:

- آیا ُگل ها اذیت نمى شوند که  زنبورها شیره شان را مى مکند؟
مادر بزرگ جواب داد:

- زنبورها شیره ُگل ها را نمى خورند، در کیسه هاى مخصوصى نگه مى 
دارند و با خودشان به کندو مى برند تا سر فرصت روى آن کار کنند. به 
عسل تبدیلش کنند. این کار نه تنها ُگل ها را اذیت نمى کند ، بلکه براى 
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خیلى از آن ها مفید هم هست. خیلى از گل ها اندامى را که به آن نیاز 
دارند تا بارور شوند و بتوانند ُگل و میوه ى مثل خود را به وجود بیاورند 
مى گویند،  ماده  درختچه هاى  یا  بوته ها،  درخت ها،  این ها  به  ندارند، 
وقتى که زنبور عسل بر روى گل ها مى نشیند که شیره آن ها را بمکد، 
پاهایش به دانه هاى گرده ى پرچم گل ها آغشته مى شود و وقتى که به 
طرف ُگل هاى ماده مى رود و مى نشیند، این گرده ها را که وسیله بارورى 
ُگل و گیاهند بر جاى مى گذارد و به این ترتیب، به ُگل ها کمک مى کند 

که بارور شوند.
شیرین آهى کشید با چشمان میشى و نگاه قشنگش به مادر بزرگ ُزل 

زد و گفت:
- چقدر از این داستان هایى که مر بوط به طبیعت و زندگى واقعى هست 
خوشم مى آد. مادر بزرگ خواهش مى کنم قصه زنبورهاى عسل را تعریف 

کن، کمى هم بیش تر عسل به من بده.
مادر بزرگ گفت:

- بیا دخترم این هم یک لقمه دیگر کره و عسل، اما داستان زنبورهاى 
عسل باشد براى دفعه ى دیگر که شب قبل تعطیل نزدم آمدى و وقت 
کافى داشتیم .حاال دیگر دیر شده و باید به مدرسه بروى. دیر شده دخترم.  
صبر کن ببینم، امروز از مادر و پدرت اجازه مى گیرم که فردا شب را 
هم پیش من بمانى و روز بعدش هم که تعطیل است آن ها را براى ناهار 
دعوت مى کنیم هان نظرت چیست؟ شب هم فرصت کافى خواهیم داشت 

که درباره زنبورها بیشتر حرف  بزنیم.
شیرین از شادى جیغ کشید، گونه مادر بزرگ را بوسید و به طرف کیفش 

دوید.
آن روز توى مدرسه هر کس از شیرین پرسید: نوك بینى و الله گوش ات 
چرا ورم کرده و سرخ است؟او با همان گرفته گى با نمک زبانش گفت:رفتم 

گل نسترن به چینم زنبور عسل نیشم زد! و همه خندیدند.

پدر و مادر شیرین وقتى او را دیدند چه گفتند و شیرین براى آن 
ها چه گفت؟

آن روز عصر وقتى شیرین با بینى و گوش قرمز و با حرارات و تُند و 
تُند ماجرى ُگل چیدن و نیش زدن زنبور را براى پدر و مادرش تعریف 
کرد، پدرش به او قول داد که یک روز او را براى تماشا کردن کندوهاى 
زنبور عسل به صحرا خواهد برد. البته برایش توضیح داد که این کندوها، 
کندوهاى طبیعى که زنبورها خودشان درست مى کنند نیستند، این ها را 

آدم ها ساخته ا ند براى این که از عسل زنبورها استفاده کنند.
آن شب، غیر از پدر و مادر شیرین یکى از دوستان آن دو هم که او اسمش 
را عمو جواب گذاشته بود، در خانه آن ها مهمان بود. آن سه در باره اتفاقى 
که در کارخانه شان افتاده بود صحبت مى کردند.گاهى مى خندیدند و گاهى 
غمگین مى شدند. اما بگذارید اول به بینیم چرا شیرین اسم دوست پدرش 

را عمو جواب گذاشته بود؟
قبال هم فهمیدیم که شیرین دختر کنجکاوى بود ، کنجکاوى خوب و 
علمى، دوست داشت وقتى از چیزى سر در نمى آورد یا برایش سوال 
است، جست و جو کند و حتما جواب مى خواست. اسم این دوست 
پدر و مادرش هم جالل بود و از آن جا که اکثرا براى سوال هاى شیرین 
جواب داشت،  شیرین هم کار را یک سره کرده بود و حرف هاى «الم» 
را از اسم او برداشته بود و به جاى آن  «و» ، و «ب» گذاشته بود و او را  

عمو جواب صدا مى زد.
مادر بزرگ قول داده بود که قصه زنبورها را براى او تعریف کند و عمو 

جالل هم قول داد وقتى که شیرین قصه زنبور ها را شنید  و نظرش را 
در باره ى زندگى زنبورها گفت، آن وقت عمو جواب براى او خواهد 
گفت که چه شباهت ها و تفاوت هایى بین زندگى دسته جمعى آدم ها  

و زنبورها وجود دارد.

مادر بزرگ قصه زنبور هاى عسل را  چگونه براى شیرین تعریف کرد؟
مادر بزرگ مى دانست که قرار است شیرین  فردا شب به خانه اش بیاید 
و شب را نزد او بماند. براى همین سعى کرد دو چیز را حتما آماده کند.

یکى حلواى ُگل  براى شیرین که موقع چیدن ُگل ها به او کمک کرده بود 
و نیش زنبور را چشیده بود  و مادر بزرگ فکر مى کرد حاال که شیرین 

نیش را تحمل کرده، اقال حلواى خوشمزه را نوش جان کند.
و دوم این که فکر کرد چطور قصه زنبور عسل را که به شیرین قول داده 
بود برایش خواهد گفت، براى او تعریف کند؟ درست است که همه مادر 
بزرگ  ها بلدند قصه بگویند، اما وقتى نوبت به گفتن یک قصه ى علمى 
و واقعى رسیده بود، مادر بزرگ دلش مى خواست این قصه را به بهترین 
و سرگرم کننده ترین شکل براى نوه عزیزش که همان شیرین خودمان 

باشد، تعریف کند.قصه اى ساده، فهمیدنى، آسان و شیرین!
براى همین تشکچه اش را از توى اطاق برداشت و در یک گوشه ى سایه 
آفتاب توى حیاط پهن کرد و در حالى که عینکش را جا بجا مى کرد، و 
سرش به کار بافتنى گرم بود، راستى ببخشید یادم رفت بگویم مادر بزرگ 
براى این که خرج زندگیش را در بیاورد و در ضمن بتواند کمکى هم به 
دایى شیرین که در شهر دیگرى درس مى خواند بکند، بافندگى مى کرد 
و کارهاى دستیش را که جوراب و کاله و شال و دستکش پشمى بود 

مى فروخت و از این طریق پولى جمع مى کرد.
بله داشتم مى گفتم، مادر بزرگ همین طور که سرش را به بافتنیش گرم 
کرده بود، فکر کرد و فکر کرد تا خالصه تصمیم گرفت قصه زنبور عسل 
را به نام قصه زنبور کوچک بال طالیى براى  شیرین تعریف کند، خیالش 
راحت شد و همان جا در گوشه ى حیاط  در گرماى مالیم آفتاب خوابید.

شیرین به خانه مادر بزرگ آمد
از صبح آن روز که شیرین از خواب بیدار شد از خوش حالى سر پایش 
بند نبود، چون مى دانست که شب قرار است به خانه مادر بزرگ برود  و 
این را هم مى دانست که مادر بزرگ حتما برایش قصه را خواهد گفت. 
پدر و مادر شیرین قرار بود به خانه یکى از هم کاران شان که تازه از کار 
اخراج شده بود بروند، فقط او نبود که اخراج شد، خیلى هاى دیگر را 
هم، چون صاحب کار خانه گفته بود که پول ندارد  و نمى تواند حقوق 
همه کارگر ها را بدهد  اخراج کرده بودند. بقیه کارگرها وهمین طور پدر 
و مادر شیرین خیلى تالش کرده بودند که جلوى این کار را بگیرند، اما 
نتوانسته بودند.چون صاحب کارخانه که کارفرما هم به آن مى گویند، تهدید 
کرده بود که اگر زیاد شلوغ کنند، همه را اخراج خواهد کرد و بعضى ها 
ترسیده بودند. چرا؟؟ دیگر نمى شود توى این قصه به آن بپردازیم. چون 

خودش یک داستان طوالنیست.
به هر صورت، کارگرانى که مى دانستند دوستان شان اخراج شده اند و 
بى کارند، و در نتیجه پول ندارند، دسته جمعى پولى را روى هم گذاشته 
بودند و قرار بود که بین کارگران اخراجى تقسیم کنند، شیرین هم پولى را 
که براى خرید رختخواب براى عروسک بزرگش جمع کرده بود، به پدرو 
مادرش داد تا به دوستان شان بدهند که شاید آن ها بتوانند براى بچه هاى 
شان کاغذ و قلم، اسباب بازى یا شاید هم غذا به خرند.شیرین خودش 



7

 داروگ - کودکان            شماره ى 34 - سپتامبر 2015

تصمیم گرفته بود این کار را بکند و پدر و مادرش خیلى خوش حال 
شده بودند. راستش را به خواهید  اولش براى شیرین خیلى سخت بود که 
تصمیم به گیرد.چون خیلى زحمت کشده بود تا این پول را جمع کند، اما 
با خودش فکر کرد که گیریم عروسک رختخواب نداشته باشد، شب ها 
پیش خودم مى  خوابد، در خانه ى مادر بزرگ هم یکى از روسرى هاى 
بزرگ او را رویش مى اندازم، در عوض فکر این که دوستان من  بخواهند 

به مدرسه بروند و دفتر و قلم نداشته باشند واقعا غم انگیز است.
بعد از این که همه این حرف ها را با خودش زد، آخر سر تصمیمش را 
گرفت و پول ها را پیش پدر و مادرش برد و گفت این هم سهم من از 

هم کارى! و همان طور که مى دانیم آن دو خیلى خوش حال شدند.
توى مدرسه تقریبا همه فهمیده بودند که شیرین منتظر است که هر چه 
زود تر مدرسه تعطیل شود تا او بتواند به خانه ى مادر بزرگ برود. براى 
همین هم وقتى زنگ مدرسه خورد و شیرین با عجله کیفش را برداشت 

که از کالس بیرون برود، یکى از دوستانش به شوخى به او گفت:
- خیلى عجله دارى که نیش زنبورهاى خانه مادر بزرگ را نوش جان کنى؟

شیرین فقط خندید و راهش را ادامه داد، چه مى شود کرد؟ بعضى وقت 
ها آدم نمى تواند همه چیز را براى همه توضیح بدهد.

مادر بزرگ قصه را شروع کرد:
را  بال هایش  لحظه اى ایستاد،  کندو  َدرِ  َدمِ  طالیى  بال  کوچک  زنبور 
دوسه بار باز و بسته کرد،سرکوچکش را اندکى به جلو خم کرد. انگار 
دارد تصمیم مى گیرد که پایش را از خانه بیرون بگذارد یا نه؟ با چشمان 
قشنگش که عین یک تیله ى هزاررنگ کروى بود، همه جا را زیر نظر 
گرفت و باالخره به پرواز در آمد. هوا عین آب آرامى که از یک چشمه 
زالل مى جوشد و زیر نور خورشید مى درخشد، پاك و تمیز بود. زیر 
پایش همه چیز از زیبایى و پاکى برق مى زد. نور آفتاب که بر امواج نیم 
دایره ى رودخانه پاشیده مى شد، و رود که از وسط چمن زار سر سبز مى 
گذشت، توى چشمان هزارسطح و زیباى زنبورك ما به نوار پهن نقره اى 
بر دامن  حریرسبز یک پرى دریایى مجسم مى شد. با نزدیک شدن باغ 
هاى پُرگل زنبور بال طالیى فاصله ش رابا زمین کم کرد،عطر شکوفه ها 
و سفیدى  براق آن ها،سرخى ى شادى آور و زیباى الله ها و شقایق ها 
بنفشه هاى کوچک و قشنگ که از گذر مالیم باد به رقص در آمده بودند 
کارِ  یک روزِ  نوید  ما  طالیى  به بال  دیگر  ُگل  هزارها  شاید  و  صدها  و 

مفید و دل پذیر را مى داد. به اولین ُگل که رسید. آرام طورى که سنگینى 
بدنش او را اذیت نکند، نشست و با تکان دادن سرش انگار که مى گفت:
- سالم  آقا ُگل من را به مهمان بودن قبول دارى؟آمده ام از تو یک کم 

شیره و کمى گرده ُگل قرض بگیرم. 
گل زیباى شاداب صورتى هم با تکان دادن گل برگ هایش انگار مى گفت:

-  بفرما خانم زنبورك تا بوده و بوده ما ُگل ها در آمده ایم و شما زنبورها 
شیره مان را براى ساختن عسل قرض گرفته اید،چرا که نه؟ بفرما دوست 

زحمت کش و پر کار من، هر چى مى خواهى بر دار بِه بَر.
بال طالیى خیلى آرام نیشش را در آورد و در حالى که نهایت دقت را 
مى کرد که به ُگل برگ هاى زیباى میزبانش آسیبى نرسد، به وسط ُگل 

یعنى جایى که شیره یا  شهد ُگل آن جاست فرو کرد.
نیش زنبورك مثل یک خرطوم کوچولو بود؛ یعنى در حالى که نوکش تیز 
بود وسطش خالى بود و مى توانست شیره را باال به کشد و توى کیسه 
نگه دارى آن که در زیر شکمش  داشت بریزد. وقتى که این کار به پایان 
رسید نوبت جمع آورى مقدارى دانه ى گرده رسید که بهترین غذا براى 
زنبوران نوزاد و همین طور براى ساختن موم و عسل  بود. حواسش نبود 
که وقتى که دارد دانه هاى گرده را جمع مى کند  و درون کیسه مخصوص 

مى ریزد، پاهاى ُکرك دارش هم به دانه هاى گرده آغشته مى شوند. 
کارش که تمام شد بدون لحظه یى درنگ از آقا ُگل تشکر کرد و پر کشید 

طرف ُگل بعدى.
و روى ُگل بعدى بود که دانه هاى گرده زردرنگ که از نرمى مثل آرد 
خیال  لحظه  همان  و  نشستند  ُگل  ى   شیره  وسط  به  او  پاهاى  بودند،از 
ُگل براى به میوه نشستنش راحت شد. آن وقت ُگل خانم در حالى که از 
خوش  حالى گل برگ هایش جمع مى شدند، انگار که دارد سرش را پایین 
مى اندازد، و دانه هاى شفاف آب برروى گل برگرهایش نشست، انگار 
که از خجالت عرق کرده باشد.تکان مالیمى به خودش داد و آماده گى 
کامل خودش را براى پذیرایى از بال طال یى بدون گفتن یک کلمه بیان 
کرد.ُگل بعدى یک ُگل زیبا و عشوه گر و خودمانى بگویم از خود راضى 
ى ُسرخ بود که عطرش از چند مترى بال طالیى ما را  گیج کرد. اما او 
همین که بال طال بر رویش  نشست، عین همه از خود راضى ها خودش 
را جمع کرد و کنار کشید. انگار که مى خواهد بال طال را از آن باال پایین 
بیندازد. بعد هم وقتى که دید بال طال مصمم هست که بر روى  او بنشیند 
و حتما شیره او را به مکد، طاقتش تمام شد و با خود پسندى  تمام گفت:
یک  دست  از  تازه  ُمزاِحم،  بى خاصیِت  حشره هاى  شما  دست  از  واه   
پروانه ى بى ریخِت دو سه رنگه خالص شدم سرو کله تو پیدا شد؟ برید 

پى کارتون، منظره ى زیباى من  را به هم نزنید.
بال طالیى تعجب کرد و با وجودى که وقت سرو کله زدن با خود پسندها 

را نداشت و باید به کارش مى رسید، به او گفت:
- اوال پروانه به خصوص اگر دو سه رنگ هم باشد زیباست و قشنگى 
گل هم به این است که پرنده ها و پروانه ها رویش بنشینند. دوما  توى 
دنیا کسى نیست که خاصیت عسل را نداند و مزه عسل را فراموش کند 
و من که یک زنبور عسلم بهت میگم بى خودى وقتم را تلف نکن من 

تصمیم دارم یک کم شیره از تو بگیرم و این کار را مى کنم . 
به این ترتیب گل بى صدا شد و بال طالیى کارش را با دقت اما کمى 
دلخورى انجام داد و یک تشکر سرد از خود پسند خانوم کرد و راهش 
را کشید و رفت. و  همین ترتیب یعنى از این گل به آن گل کارش را تا 
دم دماى غروب ادامه داد. از کندو خیلى فاصله داشت و از تنهایى و دور 
از جمع بودن دل گیر بود. دیگر طاقت دورى از دوستانش را نداشت 
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باید به کندو بر مى گشت.
ناگهان شیرین پرسید:

-  مادر بزرگ بال طالیى چه طورى راه کندو را مى تواند پیدا کند شما 
گفتید او از کندو خیلى فاصله داشت.

مادر بزرگ گفت:
اگر یادت باشد دخترم بال طالیى وقتى که مى خواست از کندو بیرون 
بیاید، چند لحظه دم در کندو  ایستاد همه جا را خوب نگاه کرد بعد 
بیرون پرید و بعد هم بهت گفتم که چشم زنبور ها مثل چشم ما  آدم ها 
این  همه گى ى  که  دارد  سطح  هزاران  عسل  زنبورهاى  چشم   . نیست 
سطوح چشمانش را در کنار هم مثل دو تیله ى رنگ و وارنگ قشنگ 
و  زیباست  بسیار  عسل  زنبورهاى  چشم  که  مى دانند  همه  است.  کرده 
قدرت نوعى عکاسى را دارد و جدا از آن شاخک هاى ظریفى هم دارند 
که در واقع  اندا م هاى حسى آن ها به حساب مى آید و به آن ها کمک 
مى کند. و خب معلوم است که به کمک این همه ابزارهاى مناسب بال 
که  رفت بگویم  یادم  هم  را  این  راحت به خانه برگشت،  خیلى  طالیى 

زنبور عسل سه چشم اضافه هم روى پیشانیش دارد.
دم در نگهبانان کندو که کارشان جلوگیرى از ورود مفت خورها و غریبه  
و مزاحم هاست، یک لحظه کوتاه بال طالیى را معطل کردند. و وقتى که 
مطمئن شدند که از کارگران زحمت کش خود کندوست به او خوش 

آمد گفتند و از سرراهش کنار رفتند.
به محض ورود آرامش و سکوت و کار دسته جمعى، دل گیرى بال طالیى  
از تنهایى را از بین برد. او شاد و خوش حال از کنار کارگرانى که ساکت 
و بى صدا مشغول نظافت کندو و جارو زدن آشغال هایى که زنبو هاى 
نرریخته بودند رد شد. بال طالیى که لحظه ورود به کندو در حال راه رفتن 
بود و اصال احساس خستگى نمى کرد، انگار نه انگار که بالى دارد و از 
صبح تا حاال توى دشت و صحرا پرواز مى کرده ، وقتى که به کارگران 
مسئول نظافت رسید  با شاخک هایش به آن ها سالم داد و رد شد و همین 
طور که راهش را به طرف قسمت آخر کندو ادامه مى داد، با خودش فکر 
کرد اما راستى چرا؟  زنبورهاى نر آشغال بریزند و این ها نظافت کنند؟ و 
ته دلش حسابى از دست از دست زنبور هاى نِر مفت خورعصبانى شد.

اما نمى دانست چه باید کرد؟ آخر او فقط یک زنبور کوچک بال طالیى 
بود. او با زنبورهایى که مسئول بال زدن و تهویه هوا بودند سالم و علیک 
کرد ، این دسته از کارگرها تقریبا شبانه روز بال مى زدند و تهویه هواى 
کندو را به عهده داشتند و از بال هاى شان براى تمیز و خنک نگه داشتن 
هوا استفاده مى کردند و این ها تنها زنبورهایى بودند که در کندو بال مى 
زدند، بقیه زنبورها به محض ورود به کندو راه مى رفتند . انگار که اصال 
بال نداشتند. ساکت مى نشستند و کارشان را مى کردند. بال طالیى به اتاق 
هاى  کندو سر کشید از تمیز ى و مرتب بودن  آن ها که همه یک شکل 
بودند لذت برد و به درونى ترین قسمت کندو یعنى به اتاق هاى نوزادان 
و انبارهاى نگه دارى شیره ها و گرده هاى گل رسید. این بخش زیباترین 
و با شکوه ترین قسمت کندو بود. بال طالیى اول به انبار مخصوص نگه 
دارى ى دانه ى گرده رسید که رنگش سرخ بود و اتاقک هاى محل نگه 
دارى گرده هاى گل مثل بلور شفاف بودند و بال طالیى مى توانست از 
پشت آن دیوارهاى بلورى گرده هاى گل را به ییند،  و رنگ و وارنگى 

آن ها  زنبورك ما را یاد صحرا و گل هاى رنگ به رنگش انداخت.
او بارش را که گرده هاى زرد و ارغوانى رنگ بود  توى قسمت هاى 
مخصوص این انبار ها خالى کرد  و روانه انبار شیره هاى گل شد. اولین 
ردیف خانه هاى این انبار کامال طالیى بودند. و آدم را یاد  قصر طالیى 

پرى افسانه ها مى انداخت. آن ها انبارهاى نگه دارى عسل ماه فروردین 
و  کندوست  ذخیره ى  عزیزترین  بهاره   این  عسل  بودند؛  اردیبهشت  و 
خود  زنبورها از جمله بال طالى ما، امکان ندارد که بتوانند از این عسل 
بخورند مگر این که همه ى غذا هاى کندو تمام شده باشد و دیگر مجبور 

باشند از این عسل استفاده کنند.
بال طالیى باید شیره گل هایى را که با خود آورده بود، توى این انبار خالى 
مى کرد که رفقایش و شاید هم خودش، سرفرصت روى آن ها حسابى 
کار کنند و به عسل بهاره تبدیلش کنند. یک زنبور براى تبدیل کردن 
شیره گل به عسل خیلى زحمت مى کشد، بال طالیى این را  مى دانست 
و وقتى که یادش مى افتاد که خیلى ها فکرمى کنند زنبور عسل شیره گل 
ها را مى خورد و بعد ازهضم شان توى معهده اش عسل از توى بدنش 
بیرون مى آید مى خواست از خنده روده بر شود.پیش خودش فکر  مى 
کرد کاش این جورى مى بود به همین راحتى ولى مى دانست که براى 
زنبورهاى کارگر و زحمت کش عسل که این همه زحمت مى کشند تا 
عسل را درست کنند و خیلى وقت ها پیش مى آید که در تمام زندگى 
شان یک قطره عسل هم که کار دست خودشان هست نمى خورند و این 
غذاى گران بها را فقط ملکه کندو و نوزاد ها و بعد هم آدم ها مى خورند. 
البته بال طالیى آدم ها را نمى شناخت، نمى دانست کى هستند، ولى مى 

دانست که عسل غذاى ملکه و نوزاد هاست.
بعد از خالى کردن شیره ها نوبت به تحویل دادن ماد ى ترش  و بى رنگى 
بود که با مقدارى آب بال طال با خودش آورده بود، این ماده ترش که به 
آن اسید فورمیک مى گویند و مثل سرکه و آب لیموست براى پاشیدن بر 
روى عسل است که فاسد نشود. هم کارهاى دیگر بال طالیى، مقدارى 
شیره درخت کائوچو و نمک هم با خودشان مى آوردند ، نمک براى غذاى 
نوزاد و شیره ى درخت صمغ، براى تعمیر کندو و گرفتن سوراخ ها بال 
طالیى بعد از این که این قسمت کارش را تمام کرد  براى بار دوم از کندو 

خارج شد تا شیره گل جمع کند و با خودش بیاورد.

آسمان آن قدر آبى بود و آفتاب آن قدر دلپذیر که نزدیک بود بال طالیى 
یادش برود براى چه کارى از کندو خارج شده است. هر چند که این 
تقریبا محال بود و اگر قرار نبود که او براى آوردن شیره از کندو خارج 
بشود حتما بیرون نمى آمد و توى کندو مى ماند و به بقیه دوستانش کمک 
از  ندارد دست  بال طالیى  تصمیم  مى آمد که  اما خب به نظر  مى کرد. 
پرواز بردارد و به پایین بیاید و شهد گل ها را بمکد. همین که بال طالیى 
چشم هاى خوشگلش را از آسمان آبى برداشت  و به زمین غرق گل و 
درخت  دوخت، بى درنگ روى یک بوته گل وحشى که کنار  یک چشمه 
روییده بود نشست. گل با آغوش باز از او پذیرایى کرد ماهى ریزه هاى 
ته چشمه  تعجب کرده بودند این خانم زنبوره چى به گل شان میگوید 
که او این قدر گوشش را به او نزدیک کرده؟ آن ها نمى دانستند  زنبورك 
ما  شیره گل شان را قرض مى گیرد. اما بال طالیى فرصت فکر کردن به 
ماهى ریزه ها و تعجب شان  و گوش دادن به حسودى شان را نداشت. 
باید به سوى گل هاى دیگر مى پرید. به این ترتیب راهش را کشید و رفت.
آن روز بال طالیى دو سه بار مجبور شد به کندو بر گردد و دو باره پرواز 
کند چون گذرش به یک باغ پر از شکوفه هاى سیب و آلبالو افتاده بود 
و خیلى زود کیسه هایش پُر مى شد و به همین دلیل وقت نداشت که 
خودش بارش را به انبار ببرد و همین که به در کندو مى رسید بارش را 

تحویل نگهبان ها مى داد و دوباره بر مى گشت.
روز بعد شاید یکى از بزرگترین روزهاى زندگى پر طالیى بود. ساعت 
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خودشان  خاص  کا رهاى  به  همه  بود  عادى  چیز  همه  صبح  اول  هاى 
کندو  درونى  قسمت  از  زنبورها  ناله  صداى  دفعه  یک  بودند.  مشغول 
بلند شد. از نزدیک انبارها ، از خانه ى مادر کندو! خیلى زود همه کار ها 
متوقف گردید، همه سراسیمه بودند، زنبور هاى بال زن که هوا را خنک 
مى کردند دست از کار کشیدند، مامور هاى نظافت دست از پاکیزه کردن 
برداشتند. هیچ کس حتى بال طالیِى زرنگ ما براى آوردن شیره به صحرا 

نرفت ، هیچ کس توى انبارها رفت و آمد نمى کرد.
طفلکى بال طالیى  هنوز نمى دانست  چه اتفاقى افتاده است. اما مى دانست  
به هر  رسیده.  به پایان  تقریبا  زندگى  و  است  ریخته  به هم  همه چیز  که 
زحمتى که بود توانست بفهمد مادر کندو غیبش زده است و دیگر توى 
همه چیز   یعنى  مادر  کندو  براى  که  مى دانست  بال طالیى  نیست.  کندو 
چرا؟ چون غیر از او هیچ کدام دیگر از زنبور ها نمى توانستند بچه بدنیا 
بیاورند. اگر او مى مرد، یا مثل امروز غیبش مى زد معن اش این بود که 
دیگر آینده اى براى کندو وجود ندارد، دیگر الزم نیست  زنبورك ما و 
بقیه رفیقانش از جنگل و باغ  و دشت و صحرا  شیره گل، آب، نمک، 
شیره درخت صمغ دانه گرده،  بیاورند، دیگر همه چیز تمام شده بود. 
آن همه  کار و زحمت، آن همه شادى از بین رفته بود، کار شادى بخش، 

جاى خودش را به بیکارى غمگین داده بود.
بال طالیى ناله کنان  با خودش مى گفت:

یعنى چى شد؟ ما که خیلى مواظب مادرمان بودیم بهترین غذا  را به او 
مى دادیم، تمیز ترین و بهترین اتاق هاى کندو را به او داده بودیم، بیشترین 
نگهبان ها از او مواظبت مى کردند، چى شد؟آن همه پرستارى به چه درد 
خورد؟کى بود این دشمن؟چه طورى آمد؟نگهبان ها چطور نفهمیدند؟آخر 
همه مى دانند که مادر کندو غیر از مهاجرت و موقع جفت گیرى پایش را 
از کندو بیرون نمى گذارد. پس چى شده؟ طفلکى زنبورك زحمت کش 
ما.بال طالیى پر کار و شاد ما چه قدر غصه دار بود، فکر مى کردى تمام 
غصه هاى بزرگ دنیا را جمع کرده اند و آورده اند توى دل کوچیک او 
خالى کرده اند.  دلش جاى تمام این همه غصه نبود، ناله را سر داده بود. 
گرفته  تصمیم  رفیقانش  همه  راستى  راستى،  مى ترکید  داشت  غصه  از 
بودند  هیچ کار نکنند  تا از گرسنگى بمیرند. دیگر زندگى معنا نداشت  
غصه و بى خوابى توى کندو بیش از آن بود که به فکر من و تو برسد 
دخترکم. غم انگیز تر این که شب پره ى نفرت انگیزى که روى پشتش 
یک عالمت اسکلت مانند دارد( عین آدم هایى مثل هیتلر  که دشمن بشر 
بود) و به خصوص عالمت پشت این پروانه که سفید است و عالمت 
اسکلت مانند روى پشتش او را مثل مامور هاى اس اس مى کند.) بله 
و  بود  شده  نزدیک  به کندو  است،  عسل  زنبور  یک  درجه  دشمن  اوکه 
اگر یک ذره بو مى برد که همه ى زنبورهاى بى دفاع کار و بارشان را رها 
کرده اند و اگر او به کندو حمله کند با هیج مقاومتى روبرو نمى شود، 
در یک چشم بر هم زدن عین سیل یا زلزله به کندو مى آمد و همه چیز 
را زیرو رو مى کرد. بال طالیى ناله کنان زیر لب زمزمه مى کرد و یکى از 

دوستانش را که اسمش  سر حنایى  بود صدا مى زد:
سرحنایى کجایى

حساب وقت رو دارى؟
بیزارم از بیکارى

این را تو خوب مى دانى
در انتظار شادى 
مى میرم از تنهایى
سرحنایى عزیزم 

رفیقک تمیزم
نباس تنها بمونیم 
جدا شیم وا بمونیم
اگه بناس بمیریم 

از زیستن چشم بگیریم
نذار تنها بمیرم 

بده دستت رو بگیرم
سرحنایى کجایى؟ 

حساب وقت رو دارى؟
سرحنایى عزیزم 

رفیقک تمیزم 
نذار تنها بمونم

جدا شم وا بمونم 
بال طالیى مى خواند و مى خواند و در چشمان تیله مانندش بلورهاى 

اشک مى درخشید.

اما ناگهان! مثل این که بعد از رعد و برق آسمان مى درخشد و ُگل ها 
از قطره هاى باران برق مى زنند، انگار که چراغانى شان کرده باشند عین 
شدت  از  خورشید  نور  زیر  علف ها  و  برگ ها  سبزى ى  که  آن روز ها 
درخشندگى طالیى  مى شوند و رنگین کمان هفت رنگ در آسمان طاق 
مى زند،توى شهر(کندو)ى بال طالیى ما هم غم و بیکارى جایش را به کار 
و شادى داد. مادر کندو برگشته بود، ولووله یى بر پا شد. قبل از هر چیز 
دوستاِن زنبورما  از پس ول گرد ها و مفت خورها بر آمدند و با اُردنگى 

از کندو بیرون شان انداختند.
تماشایى بود  زنبورها از سر و کول یکدیگر باال مى رفتند که مادر کندو 
را ببینند. به او دست مى کشیدند. با شاخک هاى شان لمسش مى کردند. 
سرود زندگى آغاز شده بود و این از هر حرکت آن ها پیدا بود. بال طالیى 
زود بطرف صحرا پرید که شهد گل و دانه گرده بیاورد و بقیه زنبور ها 

ملکه را تا دم در خانه اش همراهى کردند.

 شادى زنبورها به حدى بود که دل آقاى  محقق  که خواسته بود  بداند 
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اگر ملکه را از کندو خارج کند چه اتفاقى مى افتد از شادى و غصه با 
هم به تپش شدید افتاد.

مادر بزرگ براى شیرین تعریف کرد:
کار  بال طالیى ما  شهر  عسل  زنبورهاى  زندگى  روى  بر  که  دانشمندى 
مى کرده تصمیم گرفته بود چند ساعتى ملکه را از کندو خارج کند تا بر 
روى او تحقیق کند و در ضمن  ببیند با خارج کردن ملکه از کندو چه 

اتفاقى مى افتد!
بال طالیى از کندو پرید بیرون و در حالى که زیر لب زمزمه مى کرد:

سرحنایى!
بیا دوتایى

یعنى تو و بال طالیى
بال بزنیم به جنگلى

تو لونه پرنده ها 
یواشکى سر بزنیم
روى گال بشینیم
شهدشونو بگیریم

سر حنایى مى آیى با هم بریم 
دو تایى؟

خودت که خوب مى دونى 
االن فصل بهاره
بهارم وقت کاره

گل شادى در اومد 
غصه ى ما سر اومد
نباس یه جا بشینیم

بنفشه رو نبینیم.
سر حنایى بال زنان دنبال رفیق مهربانش رفت که شهد ُگل بیاورد. توى 
راه بال طالیى سعى کرد که به مغزش فشار بیاورد و بفهمد چرا ملکه 
غیبش زده بود؟ و چرا دوباره پیدایش شد اما عقلش بجایى نرسید، چون 
او یک زنبور کوچولو بود و نمى توانست چیزهایى را که خارج از کندو 
و کارو بار خودش بود درك کند. سرانجام مثل خیلى هاى دیگر که وقتى 
عقل شان به  علت چیزى نرسید فکر مى کنند همین طورى اتفاق افتاده 
است دیگر، چه کار مى توان کرد؟  ذهن خودش را خسته نکرد راهش 

را کشید و به طرف یک درخت گل پرواز کرد.
روزها به دنبال هم مى گذشت کارو بار ها انجام میشد توى کندو این قدر 
عسل و آذوقه فراوان بود که اگر من و تو آن جا بودیم فکر مى کردیم 
با این همه غذا وانبارهاى پر شده چرا زنبورها باز هم  کار مى کنند.چرا 
بال طالیى و سرحنایى و بقیه هر روز به صحرا مى روند و شهدگل مى 

آورند و به کمک بقیه دوستان شان عسل مى سازند.
نوزاد ها رشد کرده بودند و توى کندو این قدر شلوغ شده بود که جا به 
حد کافى براى همه نبود. یک شب وقتى که بال طالیى از صحرا برگشت 
از بس توى کندو شلوغ بود مجبور شد جلوى در کندو  بخوابد.  شب 
بهارى بود و هوا تقریبا سرد. روز بعد که از خواب بلند شد  و چشمانش 
را باز کرد، درست بغل دست خودش یک عده از دوستانش را دید  که 
بى جان افتاده اند و قصد تکان خوردن ندارند. هر چه صداى شان زد 
خبرى نشد. خالصه فهمید که رفیق هاى نازنین و زحمت کش او از سرما 
مرده اند. بعد از این اتفاق همه نگران بودند و غصه دار به خصوص مادر 
کندو و همه فهمیده بودند که باید فکر چاره یى کرد و همه مى دانستند 
که تنها راه چاره مهاجرت هست. یعنى به جایى دیگر کوچ کردن. براى 

همین هم نگران و پر هیجان بودند. از هشتاد یا نود هزار تا زنبور شهر 
بال طالیى ما هفتاد هزار  تاى آن ها بایستى به طرف زندگى ى تازه حرکت 

مى کردند و شهر قبلى شان را جا مى گذاشتند.
بال طالیى خیلى بى قرار بود  با وجودى که مى دانست خطرى مثل مریضى، 
بى غذایى، یا حمله ى حشره هاى موذى وجود ندارد و مى دانست که از 
روى عقل و هوشیارى هست که مادر کندو و بقیه تصمیم گرفته اند به جاى 
دیگرى مهاجرت کنند اما بى قرار بود . فکر یک کندوى جدید، کار هایى 
که در پیش بود تا یک شهر جدید ساخته شود و اتفاقاتى که ممکن بود 
بیافتد رفیق کوچولوى ما  را حسابى بى صبر کرده بود با خودش مى گفت:

زنبورك بال طال
برات سخته راهى شى 
از شهرکت جد ا شى؟

خونه تو جا بذارى 
 راه تازه پا بذارى؟
نکنه چشم براهى

در جستجوى کارى؟
غمگین و بى قرارى 
نکنه خواب بمونى
 برن و جا بمونى
نکنه سرحنایى

یادش بره کجایى
این بى قرارى را همه زنبور ها داشتند، حاال دیگر تو میدانى شیرین جان 
که زنبور هاى عسل وقتى از صحرا به کندو بر مى گردند انگار نه انگار 

که بال دارند سرشان را پایین مى اندازند و مشغول کار مى شوند.
پیش ترها که بال طالیى و سرحنایى و بقیه رفیقاشون توى آوردن شیره 
از صحرا و جنگل این قدر پر شتاب بودند و موقع تحویل دادن شیره و 
دانه گرده یک لحظه هم درنگ نمى کردند که ببینند دربان ها و زنبور هاى 
مسئول تهویه هوا که در روز هاى گرم تابستان مرتبا با هم صحبت مى 
کنند، چه مى گویند؟ حاال که کندو حال و هواى مهاجرت داشت، به همه 

چیز گوش مى دادند و با دقت به همه چیز نگاه مى کردند.
وضع خیلى فرق کرده بود همه زنبور ها توى کندو بال مى زدند و پرواز 
مى کردند. بعد همه دسته جمعى مثل خوشه انگور هى باال پایین مى رفتند. 
شکل  خانه ها  بعضى  شد.  آب  موم ها  که  بود  زیاد  آن قدر  فعالیت شان 
اصلى شان را از دست دادند . مادر کندو که هیچ وقت از خانه اش بیرون 
نمى آمد، توى شهر راه افتاده بود و از این طرف به آن طرف مى رفت. 
کندو  بیرون  که  آدم هایى  حتى  بود،  هیجان  و  حرکت  یک پارچه  کندو 
ایستاده بودند مى توانستند بفهمند که زنبور ها کارهاى عجیبى مى کنند و 

سرود شادى آن ها را بشنوند.
زنبورهاى ساکت ما که  به محض رسیدن به کندو  سرشان را بدون حرف 
پایین مى انداختند و کار مى کردند. راستى راستى این قدر سرو صدا مى 

کردند که انگار آواز مى خوانند.
چرا که روز مهاجرت! روز عید عمومى، روز جشن فداکارى و جشن 
بزرگ ترین کارهاى انجام یافته و شاید جشن عسل، و بطورحتم روز  

نشاط و از خود بى خود شدن است.
در زندگى با طالیى ما و همه زنبور هاى دیگر فقط یک روز بیکارى و 
جشن وجود دارد و آن هم همین روز است . تنها در همین روز است 
که زنبور ها به اندازه و با اشتها عسل مى خورند  این ور و آن ور پرسه 

مى زنند.همه منتظر زمان حرکت بودند.
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غیر از زنبورهاى نر که باید یکى شان با ملکه جفتگیرى مى کرد. و یک عده 
زنبور جوان  که دوستان بال طالیى ى خودمان بودند و براى پرستارى از 
نوزاد ها  و چهار ،پنج هزار کارگر که باید مواظب شهد عسل مى بودند 
تا دزد ها و مفت خورها  به آن حمله نکنند و هر روز به صحرا بروند 
وشیره گل بیاورند و طرز مکیدن شیره ى گل و درست کردن عسل را به 
نوزادانى که بعدا بزرگ مى شدند یاد بدهند، همه آماده ى پرواز بودند و 

صد البته بال طالیى ما هم.
صبح خیلى زود بود و هنوز شعاع آفتاب قطرات شبنم روى گل ها و 
علف ها را آب نکرده بود. در اطراف شهر عسل هیجان بى سابقه اى به 
چشم مى خورد از باال تا پایین کندو و بین دیوارهاى آن، در داالن ها، بین 

دیوارها، کارگران وسیله و آذوقه سفر را آماده مى کردند.
بال طالیى براى پنج، شش روز عسل برداشت.مقدارى هم صمغ  که براى 
ساختن کندوى جدید بدردش مى خورد. همه مشغول کار بودند کندوى 
بالطالیى ى ما در اثر این کار و در زیر آفتاب بهارى، به شکل ظرف صدا 

دارى در آمده بود. قبل از این که مساله مهاجرت توى کار باشد، زنبور 
ها از اطراف مى آمدند و بدون این که به چیزى توجه کنند وارد کندو مى 
شدند، بارشان را تحویل مى دادند  و بدون اعتنا به وضعیت داخل کندو 
دوباره به صحرا بر مى گشتند. اما االن وضع فرق مى کرد همه در جنب 

و جوش و پر حرفى  و آواز خواندن بودند. 
فرمان حرکت داده شد و به محض این فرمان، تمام دروازه هاى شهرباز 
شد  و زنبورها از آن بیرون آمدند. سرعت آن ها بقدرى زیاد بود که مثل 
آبى که از فواره بیرون مى زند به هوا مى پریدند. هوا از شدت حرکت 

بال هاى آنان، عین برگ درختان تکان مى خورد.
بال طالیى و دوستانش، چند دقیقه یى باالى کندو پرواز کردند و صداى 
پروازشان مثل این بود که یک پارچه ابریشمى را بازکنى روى زمین  و 
دوباره به سرعت تایش کنى.مثل این که دو دل بودند و نمى خواستند 
شهرشان را ول کنند و یا شاید هم داشتند با کندوى قدیمى شان خداحافظى 
مى کردند. هیمثل پارچه ابریشم باز و بسته مى شدند و سر انجام به سوى 

خانه جدید و شهر جدید پرواز کردند.
بعد از مدتى پرواز به اولین درختى که رسیدند، پیشقراول آن ها که همان 
ملکه بود، روى  آن نشست، بقیه زنبو ها دورتا دور او را گرفتند. و بعد از 

این که هیجان و سرو صداى  و وزو وزشان تمام شد  عینا مثل یک خوشه 
انگوربزرگ، از یک شاخه درخت آویزان شدند و آن قدر آن جا ماندند 
که  ماموران تحقیق که براى پیدا کردن محل زندگى جدید فرستاده شده 

بودند برگردند و به آن ها محل زندگى جدید را نشان دهند.
چندین ساعت بدین گونه گذشت، بال طالیى بفهمى نفهمى خسته شده 
بود  با وجودى که مى دانست وظیفه مامورین اکتشاف ساده نبود، آن ها 
مى بایست  بگردند و جنگل و تپه ها و کوه هاى اطراف را باز دید کنند و 
جاى مناسبى را که پر از درخت و گل باشد و دشت هایى را  که یونجه 
زار است پیدا کنند و این کار سخت بود، اما به هر حال بال طالیى خسته 
شده بود  و حوصله ش داشت سر مى رفت و انگار که دوستانش این 
را فهمیده بودند براى همین بود که سر و کله شان پیدا شد و چیز ها و 
جاهایى را که دیده بودند براى بال طالیى و بقیه ى زنبور ها تعریف کردند 
و آن وقت زنبور ها  بر سر گزارش آن ها تصمیم گیرى کردند و بعد از 
این که معلوم شد که شهر جدید را کى مى خواهند به سازند، بال طالیى 
و دوستانش که تا آن موقع مثل یک خوشه انگور آویزان بودند، مثل یک 
گل باز شدند و به پرواز در آمدند و طولى نکشید که از نظر ناپدید شدند.

آن ها خودشان تصمیم گرفته بودند و شهر قبلى را براى زنبور هاى آینده 
جا گذاشته بودند  و حاال باید زندگى جدید را مى ساختند، براى همین 
هم بال طالیى خودش را به سقف کندوى حاضر و آماده یى که پرورش 
دهنده گان زنبور عسل از قبل براى آن ها تهیه دیده بودند، و روى درخت 
کار گذاشته بودند، و ماموران اکتشاف هم همان را پسندیده بودند؛ چسباند 
و با پاهایش خودش را از سقف آویزان کرد. زنبورهاى دیگر یکى ، یکى 
به او و بقیه آویزان شدند، تا یک زنجیر دراز بین سقف و کف کندو به 
وجود آمد و زنبورها شروع به باال و پایئن رفتن از این زنجیر کردند تا 
درست مثل یک کله قند شد، وقتى که آخرین زنبورعسل که وظیفه داشت 
در این قسمت کار کند وارد کله قند شد، یک دفعه این کله قند ساکت 
و بى تکان گردید.انگار که این ها پنجاه هزار زنبور مرده اند و نمى توانند 
حرکت کنند در حالى که این کله قند بدون حرکت از سقف آویزان بود، 
بیست هزار زنبور دیگر پایین مشغول تمیز کردن کندو و کار هاى دیگر 
بودند و کوچکترین ذره سنک و خاك ریزه را از کندو بیرون مى بردند.

بعد از آن که کار تمیز کارى به پایان رسید، نوبت بستن شکاف ها و سوراخ 
هاى کندو ،با صمغ رسید و بعد با یک مقدار صمغ دیگر دیوار ها صیقلى 

شد و هنوز کله قند از سقف آویزان بود که: 
ماد ر بزرگ به صورت زیباى شیرین که از تعجب و لذت گل انداخته 
بود ، نگاهى کرد و چشم هاى از تعجب گرد شده و پر سوال شیرین 
از  مدت ها  و  بود  کم  وقت  چون  اما  مى داشت،  وا  قصه  به ادامه  را  او 
شب گذشته بود، و شگفتى هاى زندگى زنبورعسل  به حدى زیاد است 
که همه را نمى توان در یک قصه گفت، شیرین اگر بیشتر مى خواست  
بداند باید به کتاب هاى علمى یا فیلم هایى در مورد زندگى زنبور عسل 
مراجعه مى کرد. جدا از این کار هاى دیگر به مادر بزرگ اجازه نمى داد 
که این قصه را بیش از این طوالنى کند. براى همین هم در جواب سوال 

چشمان شیرین گفت:
 سرحنایى، بال طالیى را صدا  زد وقت جدا شدن از زنجیر رسیده بود، 

کندویى دیگر در حال آماده شدن بود.
بال طالیى و سر حنایى که از قبل تصمیم شان را گرفته بودند بال زنان 
به طرف آبشارى که در آن نزدیک ها بود و دور تا دورش را پونه هاى 
وحشى و دشت کنارى اش را یونجه زار زیبایى در بر گرفته بود پریدند. 
آن ها دو زنبور عسل بى نظیر بودند، یکى با بال هاى طالیى دیگرى با 

باالخره زمان حرکت فرا رسید
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سرى حنایى.
شیرین گفت:

- مادر بزرگ باز هم بگو باز هم از زنبور هاى عسل بگو.
مادر بزرگ جواب داد:

سراغ  باید  بدانى  بیش تر  بخواهى  اگر  بخوابى.  باید  دیگر  تو  دخترم 
کتاب هاى دیگر بروى. 

شیرین گفت:
شما راست مى گویید مادر بزرگ من خیلى چیزها از زندگى بال طالیى 

یاد گرفتم. بقیه را باید خودم جستجو کنم.
مادر بزرگ گفت:

 مى توانى بعضى چیزها را برایم بگویى؟
شیرین خمیازه کشان جواب داد:

یک روزه دیگر، فردا شب من باید  عمو جواب  را ببینم واو به من گفته 
است که وقتى قصه شما را شنیدم و چیزهایى را که از آن یاد گرفته ام 
برایش بگویم، فرق ها و شباهت هاى زندگى آدم ها و زنبور ها را برایم 
مى گوید بعد من هم میام و همه را براى شما تعریف مى کنم ، اما مادر 
بزرگ خواهش، خواهش فقط بگو بال طالیى و سر حنایى االن کجا هستند؟

مادر بزرگ لبخند مرموزى زد و جواب داد:
از گوش و نوك دماعت بپرس

شیرین از خوش حالى فریاد زد:
راست مى گویى مادر بزرگ ؟ آن دو این جایند؟

مادر بزرگ جواب داد:
بله دخترم.

موقع خوابیدن بود، شام را که قبل از شروع قصه خورده بودند و رختخواب 
هم که آماده بود. شیرین مسواکش را هم زده بود. مادر بزرگ موهاى بلند 
و سفیدش را که تا روى کمر مى رسید گیس کرده و بافته بود. موهایش 
را باز کرد  با شانه کوچک و چوبیش که چند تا نگین سبز و سفید  زیبا 
کشید.  صورتى اش  گلدار  پیراهن  به  دستى  زد.  شانه  را  آن ها  داشت  
شلوار نازك سفیدش را که باال برده برده بود و جوراب هایش را روى 
آن کشیده بود، از توى جوراب ها در آورد و لباس خوابش را پوشید.

بلند شد جثه کوچکش کامال استخوانى بود. خمیدگى پشتش، رگ هاى 
بیرون زده دستانش، چشم هاى درشت و گود افتاده اما کماکان زنده و 
هوشیارش نشان سال ها زندگى ، زحمت، رنج، کار و شادى و غم بود. 
لبخندى بر لب داشت در کنار گرهى که به ابرو هاى سفید و پر پشتش 
افتاده بود چهره دو گانه  سال هاى سال زندگى کردن و صد ها و صدها 
قصه در دل داشتن را به نمایش گذاشته بود. قصه غم، قصه شادى، قصه 
شکست و پیروزى، قصه دورى و جدایى، قصه نزدیکى و هم بستگى 

قصه گل و باران.
به  و  داشت  خود  در  که  خاطره هایى  این  همه  دلیل  به  مادربزرگ 
خاطر رنج و زحمتى که هر زن کارگرى متحمل مى شود به خاطر آگاهى 
و مهربانى اش دوست داشتنى بود. زیبا بود و عزیز. درست مثل گلدان 
نفیس و عتیقه یى که باید به شدت مواظبش بود تا نشکند و از بین نرود، 
مى آمد.  فشار  بهش  زیاد  نباید  مى شد  خسته  زیادى  نباید  بزرگ  مادر 
براى همین هم وقتى که جوراب هایش را لب حوض شست و برگشت 
و خوابید، شیرین که تا آن لحظه خودش را به خواب زده بود، بلند شد 
آمد، اول پیشانى و بعد دست هاى  الغرو چروکیده مادر بزرگ را بوسید. 
بعد آرام عین گذر مالیم نسیم الى گل برگ ها از در بیرون خزید خودش 
را به آشپز خانه رساند، تمام ظرف هاى نشسته  را که باقى مانده بود 

شست. خشک کرد و جمع کرد. سماور را پر از آب کرد و استکان ها را 
براى صبحانه فردا توى سینى چید. و بعد آرام و لطیف درست مثل نسیم 
دوباره  از الى در گذشت یک لحظه ایستاد به صداى نفس هاى مادر 
بزرگ گوش کرد و بعد درون رختخواب فرو رفت و عین یک گل الله 
که برگ هایش را جمع مى کند چشم هاى زیبایش را روى هم گذاشت 
و بخواب رفت خب حتما خودتان  حدس مى زنید که چقدر مادر بزرگ 
وقتى که صبح از خواب پاشد و ظرف ها را شسته و سماور را حاضر و 
آماده دید، خوش حال شد و صورت زیبا  و پر چین و چروکش از شادى 
درخشید. نه فقط به خاطر این که ظرف ها شسته شده بود و دیگر الزم نبود 
که او کارى  کند، بلکه به خاطر این که  او در این کار شیرین  همکارى 
و دلسوزى مى دید. مى فهمید که شیرین به فکرش بوده است و خواسته 
که برایش کارى بکند. و این بهترین احساسى است که آدم را خوش حال 
مى کند. این که احساس کنى  براى دیگران  عزیزى به فکر تو هستند 
و دوستت مى دارند. مادر بزرگ همان لحظه فکر کرد ایکاش روزى هر 
چه زود تر  به چشم ببیند که همه انسان هاى  خوب و زحمتکش و آگاه 
نسبت به یک دیگر چنین پیوندى را نشان بدهند. اما بچه ها، با این همه 

وقتى شیرین از خواب بیدار شد مادر بزرگ به او گفت:
اول ازت خیلى ممنونم که این کار را کردى، اما بهتر بود صبر مى کردى 
که امروز صبح با هم انجام دهیم. کارکردن دوتایى یا سه تایى خالصه 
بگویم جمعى بهتره و تازه تو هنوز کوچیک هستى و نباید این کارها را 
انجام دهى ممکن است برایت خطرى پیش بیاید. اما خب تو دیگه حسابى 

من را با این کارت خوش حال کردى. 
شیرین خنده کنان گفت:

فقط خوش حال؟
مادر بزرگ گفت:

واقعا خیلى زرنگ و باهوشى  و خیلى هم شیطونى، منتظرى من بگویم 
راضى و خوش حال!

شیرین خندید:
بله درست همین! تکیه کالم شما مادر جان، راضى و خوش حال. 

مادر بزرگ بغلش کرد و او را بوسید. 
وقت تدارك مهمانى ناهار بود و شیرین باید فکرهایش را براى تعریف 
کردن قصه ى زنبور بال طالیى و سئوال هاى عمو جواب آماده مى کرد.

* * *

زیرنویس ها:
تمام کارگرهاى کندو از جنس ماده هستند و زنبورهاى نر جز از این 
طرف به آن طرف رفتن کارى ندارد، وجودشان در واقع به نوعى بى خود 
است. اما از آن جا که باید از بین آن ها همسرى براى ملکه ى زنبور عسل  
انتخاب شود، کارگرها وجودشان را تا آن موقع یعنى تا زمان جفت گیرى 
با ملکه تحمل مى کنند و بعد از آن مجبور به کشتن دسته جمعى آن ها 
مى شوند. چون واقعا غیر ممکن است که مدتى طوالنى کارگرها آن ها 

را به دوش بکشند.
یک زنبور عسل هرگز در کندو نه ادرار مى کند و نه مدفوع مى ریزد. 
براى همین هم فصل سرما که مى رسد خیلى از زنبور ها براى ادار کردن 
از کندو بیرون مى روند یخ مى زنند و مى  میرند یا در اثر خود دارى از 

دفع روده آن قدر به بدشنان آسیب مى رسد که مى میرند.
* * *
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شعر ... شعر ... شعر  ...
 

دسته به دسته
در پوششى نرم 
یک جا نشسته

هر دانه اى هست 
خوش رنگ و رخشان

قلب سفیدى 
در سینه ى آن

یاقوت ها را 
پیچیده با هم

در پوششى نرم 

پروردگارم
هم ترش و شیرین 

هم آبدار است

سرخ است و زیبا 
نامش انار است!

مصطفى رحمان دوست

* * *
بق بقو

بق بقو، بق، بق، بقو
نوك طالى نقره بال

مى پرى خوش از جنوب
مى زنى پر تا شمال

بق بقو، بق، بق، بقو
آسمان مال توست
خاك ها و آب ها

زیر چشم و بال توست

بق  بقو، آواز تو
بهترین آوازهاست

گوش هاى زندگى
با زبانت آشناست

خوش به حالت بق بقو
بال ها را باز کن

هر کجا خواهى برو
ناز کن پرواز کن

پرواز!

گفتم کبوترجان بیا
این بال ها را باز کن
در آسمان نیلگون

پرواز کن، پرواز کن
تا دست را بر هم زدم

او بال ها را باز کرد
در آسمان نیلگون

شاد و سبک پرواز کرد.

از جلوه ى پرواز او
گویى دل من باز شد
همراه او چشمان من

در گردش و پرواز شد
پرواز شادى بخش او
شادى به جانم باز داد

جان مرا در آسمان 
همراه خود پرواز داد!

محمود کیانوش

صد دانه ى یاقوت
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هفت چیز که درباره ى آب نمى دانستید
1- یک جنین در ماه هاى اول زندگى از 95 درصد آب تشکیل شده 
است. در بدو تولد، 77 درصد کودك آب است. براى یک آدم بزرگ 
رفتن  باال  با  بدن،  آب  میزان  مى رسد.  درصد  تا 70  به 60  مقدار  این 
سن کم مى شود. یک سوم سلول هاى بدن ما از آب تشکیل مى شود.

2-  مجموع آب کره ى زمین  به اندازه ى800 بیلیون استخر المپیک 
است و از  یک و نیم میلیارد کیلومتر مکعب تشکیل شده است. اگر 
این آب بین همه ى کره ى زمین تقسیم شود، تمام سطح زمین از 3،7 

کیلومتر مکعب آب پوشیده مى شود.
3- یک ستاره در کهکشان ها آب پاشى مى کند. یک ستاره ى جوان که 
بسیار شبیه خورشید است و 750 میلیون سال نورى از زمین فاصله دارد، 
دو جریان بسیار عظیم آب نورانى را  با سرعت دویست هزار کیلومتر 
در ساعت در فضا ترشح مى کند. این ستاره در هر ثانیه مقدار زیادى 
آب را به اطراف خود مى پاشد. مقدار این آب افشانى به اندازه ى 100 

میلون برابر رودخانه ى آمازون تخمین زده مى شود.
4- فیل ها بو و عطر آب را تشخیص مى دهند. فیل ها از چندین کیلومتر 
فاصله بوى آب را تشخیص مى دهند و براى این امر دلیل خوبى وجود 
دارد. دانشمندان حس بویاى 13 نوع از پستاندارن را مورد بر رسى قرار 
داده اند و به این نتیجه رسیده اند که فیل ها 2000 عصب بویایى دارند 

که پنج برابر انسان است که 396 عصب بویایى دارد.
5- 15،500 لیتر آب خرج یک کیلو گوشت گاو است. صنعت مواد 
است، یک کیلو  غذایى به لحاظ مصرف آب پرخرج ترین صنعت ها 
شکالت 2400 لیتر آب،  خرج برمى دارد، یک انسان به طور تقریبى 
1000 لیترآب در سال مى نوشد. 70 درصد آب جهان هم سالیانه خرج 
دام ها و کشاورزى مى شود. در حالى که در صنایع فقط 22 درصد آب 

به کار مى رود و 8 درصد در خانه ها.
6- یک ابر بسیار عظیم و پهناور دور یک چاله فضایى قرار دارد. بزرگ 
ترین ابر کهکشان، بیش از140 بیلیون باراز تمامى دریاهاى کره زمین 
آب در خود ذخیره دارد. این ابرعظیم دور یک چاله ى فضایى قرار دارد 

که 12 بیلیارد سال نورى با زمین فاصله دارد.
7- فقط یک پرومیل از آب جهان آشامیدنى است. فقط سه درصد آب 
جهان آشامیدنى است. 97 درصد آن نمک است. از این سه درصد آب 
شیرین، 70 درصدش در کوه هاى یخ ذخیره است. 29 درصدش در 

زیرزمین و فقط یک درصدش قابل آشامیدن است.

ده چیز که در مورد بدن انسان نمى دانستید
1- با شنیدن اسم گوگرد همه یاد چوب کبریت مى افتیم، اما تحقیقات 
علمى نشان داده است که گوگرد جزو 8 عنصر پایه ى بدن انسان است. 
به لحاظ وزنى، گوگرد در همه ى سلول هاى بدن وجود دارد و یک 

انسان 70 کیلویى 140 گرم گوگرد در بدن دارد.

2- یک جنین دو هفته اى اولین ضربان قلب را تجربه مى کند. قلب یک 
انسان در طول زندگى به طور تخمینى سه میلیارد بار مى زن، اما جنین 

تا شش هفته بعد از تولدش نمى تواند اشک بریزد. 
3- 1500 لیتر خون از یک جفت کلیه ى سالم روزانه رد مى شود. از 
خونى که قلب در هر دقیقه پمپاژ مى کند، یک چهارم به کلیه ها مى رود. 
تقریبا 1500 لیتر خون هر روز از کلیه ها عبور مى کند. کلیه ها به خون 
براى اکسیژن و مواد غذایى نیاز دارند تا بتوانند گلوکز تولید کنند، ویتامین 

«د» را در بدن فعال سازند و هورمون ها را به وجود آورند.
4- باالترین میزان فشار خونى را که یک انسان تحمل کرده است، 480 
بر روى 350 ارزیابى مى کنند. نفر مورد آزمایش، بعد از یک تمرین 
بسیار سخت و طوالنى جسم بسیار سنگینى را بلند کرد و این میزان 
فشار خون را به نمایش گذاشت، بدن انسان مى تواند براى لحظاتى در 

حین تمرکز و انجام کار سخت، چنین فشارى را تحمل کند.
5- ما  بین 4 تا 5 کیلو پوست در  بدن مان داریم. پوست بزرگ ترین 
ارگان بدن ما است و حدود یک و نیم تا  دو متر مکعب بدن ما از آن 
پوشیده شده است. حدود 15 ماه براى بدن طول مى کشد که از پس 

یک التهاب و سوختگى از نور خورشید نجات پیدا کند.
دارد.  هوایى  کیسه ى  میلیون   700 از  بیش  بزرگ  آدم  یک  شش   -6
یک  بزرگى  به  یعنى  مکعب،  متر  صد  هوایى  کیسه هاى  این  مساحت 

زمین تنیس، است.
7- ما سه ماهیچه در ارگان بزاقى مان داریم. این ماهیچه ها در روز یک 

تا یک و نیم لیتر بذاق و تف تولید مى کنند.
8-  در حال استراحت، قلب بین 5 تا 6 لیتر خون تولید مى کند. در طى 
کارهاى سخت و پر مشقت، قلب بین 25 تا سى لیتر خون تولید مى کند.
9- بدن ما از حدود 100،000،000،000،000 سلول تشکیل شده است.
سلول ها  این  بدنند.  سربازان  که  دارد  مرگ  هاى  سلول  ما  بدن   -10
لمفوسیت هاى .ت نام دارند و در پشت  استخوان سینه قرار گرفته اند، 
طرز کار این سلول ها این است که وقتى وارد خون مى شوند، اگر با 
ماده ى غریبه اى برخورد کنند شروع به خوردن، یعنى کشتن، آن مى کنند.

تازه هاى علمتازه هاى علم
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سه بار توى سرساعت کوبیدم که ساکت شود، اما نمى شد. مى 
دانستم که تعطیلم و نباید به مدرسه بروم، پس چرا هى زنگ 
مى زند؟ نکند برادرم باز با من شوخى اش گرفته  و براى از خواب 
پراندن من، هى ساعت را به صدا در مى آورد؟ نیم خیز شدم، 
ساعت را برداشتم، باطریش را در آوردم و زیر لحافم قایمش 

کردم. هنوز چشم هایم گرم نشده بود که صداى زنگ طوالنى تر 
بلند شد. با عصبانیت از جا بلند شدم و تصمیم گرفتم به سراغ 
سرشان  را  خودم  ساعت  بالى  همین  و  بروم  ساعت ها  تمامى 
بیاورم؛ که آوردم. شاد و خندان به رختخواب گرم و نرم روز 
تعطیل شیرجه زدم، داشتم به خرس ها حق مى دادم که نصف  
سال را بخوابند. چشم هایم گرم شده  بود و در رویاى عسل لبانم 
را مى لیسیدم که صداى زنگ  این بار شدیدتر و پرخاش گرتر 
بلند شد. زنگ شبیه مورس شده بود، اول دو زنگ کوچک، قطع، 

یک زنگ طوالنى و سه تا پى در پى. با دل خورى و گیجى از 
جا بلند شدم. سر راه بیرون رفتن از اتاقم، خرس پشمالویم را 
بغل کردم،  حاال دیگر مى دانستم که این صداى زنگ ساعت 
نیست، صداى  زنگ در خانه است، یعنى هیچ کس دیگر در خانه 
نیست که من باید بیدار شوم و در را باز کنم؟ خانه چرا این قدر 

ساکت است، چرا صداى سماور نمى آید؟ چرا آشپزخانه این قدر 
سوت و کور است؟ مجال پیدا کردن جواب را نداشتم، در را که 
باز کردم، صداى خنده ى همه از ماشین هاى آماده ى حرکت به 

طرف شمال  بلند شد. مادرم گفت: 
- بپر باال خواب آلود جان،  کوله پشتى ات را  من بسته ام! 

برادرم گفت:
- مى توانى تشکت را بردارى عوض قایق به آب بیندازى و یک 

خواب حسابى دریایى کنى خواب آلود جان!

خواب   آلود!




