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دوستان خوبم سالم!
بازهم سالى نو از راه رسیده است و زمان شا دباش و 
بهترین آرزوها براى شما عزیزان و امید شادى تندرستى، 
از  یکى  دنیا.  بچه هاى  همه ى  براى  مدرسه  و  بازى 
زیباترین سنت هاى عید نوروز، دوستى، آشتى کردن، 

به فکر دیگران بودن و بوسیدن یک دیگر است.      
از بین همه ى جشن هاى جهان، نوروز به خاطر همین 
سنِت دوستى وهم بستگى و کمک به دیگران، از طرف 
در  هم بستگى  و  دوستى  جشن  به عنوان  ملل  سازمان 
سال 2010 به رسمیت شناخته شد. چه خوب و زیبا 
خواهد بود اگر به توانیم این هم بستگى را نه در گفتار، 
بلکه کردارهم نشان به دهیم، هم بستگى با کودکانى که 
مجبورند کارکنند، بحث من خریدن کفش و لباس یا 
دادن کمک مالى به آن ها نیست، هر چند که این کارهم 
زیباست، بلکه زبان به اعتراض گشودن و از پدر و مادر 
خوهر و برادر و معلم و دوست در خواست کمک به 

این اعتراض کردن است.       
به گیرید  به دست  قلم  دارید،  قبول  را  من  حرف  اگر 
و برایم به نویسید که به نظر شما چگونه مى توانیم به 
یک دیگر کمک کنیم، و چنان جشنى برپا کنیم که دیگر 
چشم هیچ کودکى به راه هدیه و یا لقمه اى نان نماند.       

نوروزتان پیروز، همیشه به شادى و هم بستگى.
داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

جشن ها  اهمیت  باره ى  در  عزیز  بزرگ ترهاى  برشما  درود 
درشماره هاى پیش صحبت کرده ایم به عنوان هدیه ى نوروزى 
و  به خوانید  کوکان تان  براى  که  مى کنیم  تقدیم  را  مطلب  این 

توضیح دهید. نورزتان پیروز.

نوروز 
نوروز از دیر باز در جغرافیاى ایران به عنوان جشن ملى بر پا شده و 
جزو تعطیالت رسمى آمده است، این جشن در مجموع و در سطح 
جهان توسط سیصد میلیون نفر برگذار مى شود، که ترتیب جغرافیایى 
آن در بیشتر کشور هاى  خاورمیانه، آسیاى میانه، قفقاز، شبه قاره ى 

هند و بالکان  را شامل مى  گردد. 
جشن نوروز در سال دو هزار و ده در هفتاد و یکمین اجالس سالیانه ى 
سازمان مللل به دلیل سابقه اى بیش از سه هزار سال در تاریخ بشر 
که حتى تا 5 هزار سال هم ازآن یاد شده است و به عنوان یکى از 
سمبل هاى نوع دوستى و مبشرصلح و هم بستگى در تاریخ بیست و 
سوم  ماه فوریه سال 2010 به عنوان جشنى جهانى برسمیت شناخته 
شد. درباره ى تاریخچه و قدمت جشن بهارانه ى نوروز، گفتگوهاى 
زیادى شده است، عده اى وجود این جشن را به سه هزار سال قبل از 
میالد مسیح یا تاریخ میالدى نسبت داده اند و عده اى آن را جوان تر 

مى دانند.
در باره ى آیین و مراسم نوروزى هم گفت گوهاى زیادى  بین مورخان 
و محقیقین صورت گرفته است، در این مختصر قصد ما بررسى کامل 
و تاریخى این رسم زیبا نیست، بلکه دادن تصویرى کوتاه، اما کامل از 
تاریخچه، سنت ها، مراسم، گسترده گى  جغرافیایى و تجدید خاطره و 
سالم نوروزى است. هم چنین سعى در بازتاب اجتماعى و ریشه هاى 
بنیادین ضرورت این جشن هرچند کوتاه و به اختصار خواهیم کرد. 
قرقیزستان،  تاجیکستان،  افغانستان،  درکشور هاى ایران،  نووروز 
گرفته  جشن  آلبانى  و  ترکمنستان  بایجان،  آذر  جمهورى  ازبکستان، 
مى شود، همچنین در سوریه توسط کردهاى آسورى و در گوشه و 
کنار جهان و برخى از کشورهاى عرب زبان از جمله مصر با همین 

نام تعطیل رسمى است.                          

نوروزستان یا جغرافیاى فرهنگ نوروز یا ریشه بینادین جشن 
نوروزى به روایت داروگ!

چرا این را نوشته ایم؟ آیا آوردن کلمه ى روایت ما، به معنى صاحب 
نظرتر بودن ما در این رابطه است؟ به هیج وجه تنها و تنها دید خودمان 
را در این مورد با توجه به مجموعه ى مطالعاتى که در این زمینه انجام 
داده ایم مى خواهیم با شما در میان بگذاریم. چرا که در شماره هاى 
پیشین و نوروزى دیگر، شما را تشویق به پاس نگه داشتن جشن ها 
به مثابه ى روزى، شادتر و خاص و ایجاد سنت ها براى کودکان و 

به ویژه کودکانى که به دنبال مهاجرت یا پناهنده گى ما والدین، به 
جغرافیاى دیگرى منتقل شده اند و یا  خارج از زادگاه والدین به دنیا 
آمده اند، اما بى وقفه و از سر ضرورت، با فرهنگ و زبانى دیگر یا 
همان زبان مادرى و فرهنگ خانواده گى در ارتباط هستند، صحبت 
کرده ایم، و برگذارى حداقل دو جشن بزرگ را، جشن آغاز سال نوى 
محل زیست کنونى مان وجشن آغار سال زادگاه مان را براى کودکان 
توضیح داده ایم،  دراین جا هم از شما مى خواهیم که این نوشته را 

به بیانى ساده  براى کودکان بازگو کنید.                                    
از مجموعه کتاب ها و تاریخ نگارى هایى که مورد مطالعه قرار دادیم، 
مى توانیم بگو ایم که جشن نوروز، که هم زمان با آغاز فصل بهار در 
به  یعنى  است،  بوده  کشاورزى  سنتى  و  جشن  است،  ایران  و  آسیا 
دوران قبل از صنعتى شدن جهان بر مى گردد. نوروز جشن تازه گى 
و سرسبزى طبیعت، آغاز فصل کار، برچیدن بساط زمستان، شور و 

حرکت دوباره است.           
حیوانى  انسان  است،  شده  گفته  علمى  تعاریف  در  که  همان طور 
اجتماعى است، باید بگوئیم که این موجود اجتماعى، جوهر حیات 
و پویایى را و امید به بهبود را در خود مستتر دارد و تالشش براى 
زیست و بهتر شدن اوضاع و احوالش سرچشمه ى بروز شادى، جشن 

و پایکوبى و ایجاد سنت ها و تلقین امیدوارى به خود است. 
جشن نوروز هم چنین ارتباط نزدیکى به ضروریات زندگى دهقانى 
داشته که بطور خالصه و در زیر سعى مى کنیم، به آن ها به پردازیم، 
در رابطه با جشن نوروز از معروف ترین کسانى که همه ى ما بیشتر 
این  در  که   است  بیرونى  ابوریحان  توانا،  شاعر  داریم  آشنایى  او  با 
مورد کتاب نوشته است و به رسم و رسوماتى از جمله، کوزه شکستن 
اشاره کرده است. از بین  آن  نوشته ها بعضى  را انتخاب کرده  با 

شما قسمت مى کنیم.              

کوزه شکستن
باید  نو  سال  آغاز  با  هم زمان  که  بودند  عقیده  براین  قدیم  ایرانیان 
پایانى  روز هاى  در  دلیل  به همین  و  شوند  نو  هم  خانه  ظرف هاى 
زمستان به باالى بام هاى خانه مى رفتند و تمامى کاسه و بشقاب و 
کوزه هاى سفالین را پائین مى انداختند و مى شکستند و به جاى آن ها 
ظرف نو به کار  مى بردند و به خودى خود این امر، به بهداشت و از 

بین رفتن بیمارى ها کمک مى کرده است.                    

خانه تکانى
خانه تکانى ى بهارى هم  جدا از جنبه ى شادى و به استقبال جشن 
رفتن به خصوص در زمان قدیم جنبه ى نظافت داشته است، گردگیرى، 
تکاندن و آفتاب دادن فرش و رختخواب، شست و شوى لحاف و 
فرش، پاك کردن پنجره ها هم زمان با فرارسیدن  بهار و تابش آفتاب، 
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ضرورتى  طبیعى و عملکردى بهداشتى بوده است.            

سبزه کاشتن
بنا به  مهرداد بهار بیست روز قبل از فرا رسیدن بهار، هفت نوع غله 
و حبوبات را که مهم ترین مواد غذایى هم هستند، مى کاشته اند و از 
نحوه ى رشد آن ها مى فهمیده اند که کدام یک از این غالت محصول 
بهترى در سال نو به بار مى آورند، گندم، جو، ذرت، برنج،  ماش، عدس 
و نخود. به همین دلیل هم عدد هفت  براى ایرانیان مقدس بوده است.  
بعد ها و در طول زمان این  هفت سبزه  به  هفت سین تبدیل شده است.          

حاجى فیروز
درباره ى حاجى فیروز روایت ها مختلف است، عده اى صورت سیاه و  
لباس قرمز حاجى فیروز را به سیه چرده گى سیاوش، پسر کیکاووس 
که به دست افراسیاب کشته شد و لباس قرمزش را  نشانه ى خون او 
مى دانند، در اسطوره هاى ایرانى تصور بر این است که سیاوش پس 
از کشته شدن به دلیل بى گناهى دو باره زنده مى شود، بعضى بر این 
طول  در  آتش  پاسداران  یا  برده گانى  فیروزها  حاجى  که،                  عقیده اند 
زمستان بوده اند و به همین دلیل صورت هاى شان همیشه سیاه بوده 
است، لباس سرخ شان نشان آتش است و دلیل شادى و پایکوبى شان 
گرم شدن هوا و آزاد شدن آن ها از کار آتش بانى و هم چنین  پیام 

آور رسیدن بهار است.                  

چهارشنبه سورى
 از جشن چهارشنبه سورى برخى از تاریخ نویسان به عنوان جشن  
یاد  گان  زنده  به  کمک  و  به زمین  آسمان  از  گان  مرده  آمدن  پائین 
پاى  در  کردن  روشن  آتش  کشاورزى،  قدیم  به رسم  اما  کرده اند، 
درختان به معناى از خواب زمستانى بیدار کردن درخت و مصاف 
دادن به روز هاى سخت زمستانى است . مشابه این مراسم را در غرب 
هم  در جوامعى که سنت دهقانى داشته اند، از جمله سوئد در آخرین 

روز ماه آپریل  مشاهده مى کنیم.    

فال گوشى و قاشق زنى و شال انداختن 
فال گوش  رسم  بین  زیادى  تشابه  اما  دارند،  تفریحى  جنبه ى  بیشتر 
ایستادن و در انتظار خبر خوش به خصوص براى جوانان دم بخت و 
رسم جشن  میان تابستان  و تاج گل برسر گذاشتن  دختران  سویدى 
از هفت گل بهارى ى مختلف و خواب مرده آینده  خود را دیدن وجود 
دارد. در جوامع کشاورزى بهارهم چنین فصل زاد و ولد، جفت گیرى 

و تشکیل زندگى خانواده گى هم بوده است.     
و  ایران  مختلف  شهرهاى  در  نوروزى،  روسوم  و  آداب  سایر  از 
همین طور کشورهاى دیگرى که این جشن را بر گذار مى کنند،  دید 
و باز دید عید ،آشتى کردن و صلح کردن کسانى که با هم اختالف 
داشته اند، هدیه گرفتن کوچک ترها از بزرگ ترها و ترتیب مسابقات، 
اسب سوارى، کشتى گیرى، دستمال از بلندى گرفتن ،جنگ خروس، 
شاخ زدن میش ها، شکستن تخم مرغ از طریق بهم زدن نوك تخم 
مرغ هاى پخته به هم و برد و باخت، بازى شطرنج، رنگ کردن تخم مرغ 
و  پختن غذاهاى ویژه نوروزى است. مردم نواحى جنوبى ایران، در 
روز سوم عید به یرون مى روند و حتما در بازگشت به خانه، شاخه ى 
گل یا برگ سبزى را به خانه مى آورند، به غیر از سبزى پلو و سمنو 

پزى، رشته پلو در روز اول عید به عنوان سرآغاز و رشته ى زندگى در 
سال جدید، و سر انجام سیزده بدر و به آب سپردن سبزه هاى کاشته 
شده براى عید نوروز از رسم هاى مشترك با اندك تفاوتى است که 

در گوشه و کنار ایران برگذا ر مى شود.                          

رابطه نوروز با مذهب
همان طورکه در باالترهم اشاره کردیم، جشن نوروز جشنى کامال زمینى 
است  و به زندگى حقیقى مردم مربوط مى شود، برعکس تصور بعضى 
از ایرانیان که جشن نوروز را جشنى زرتشتى نامیده اند، مهرداد بهار 
محقق در این زمینه مى گوید: عید نوروز در زمان زرتشتیان تعطیل 
نبوده و جشنى ملى به شمار مى آمده است و آن ها جشن هاى دینى  
خودشان را داشته اند. حتى پریدن از روى آتش در چهار شنبه سورى 
و گفتن زردى من که نشانه ى بیمارى است از تو، سرخى تو از من، 
با مقدس بودن آتش در مذهب زرتشت تناقض دارد.              اما بنا به خصلت  
فراگیر و  پیام هم بستگى و وسعت این جشن بین مردم، مذاهب هم 
اگر نتوانسته اند با ممنوع کردن آن ، جلوى برگذارى آن را به گیرند، 
تاثیر فرهنگ مذهبى را  برآن  حقنه کرده اند و مراسم و آیین مذهبى 

را  با جشن نوروز گره زده اند.      
مقاومت  با  اما  است،  شده  ممنوع  کشورها  بعضى  در  نوروز  جشن 
مردم سر انجام برسمیت شناخته شده و جزو تعطیالت رسمى قرار 

گرفته است.

ازبکستان
در ازبکستان پختن سمنو از اهمیت بسیارى بر خوردار است و مردم 

در پاى دیگ سمنو و در حال پختن آن مى خوانند:  
سمنک در جوش است ما کفچه زنیم      

دیگران در خوابند ما  دفچه زنیم

افغانستان
در افعانستان جشن نوروز با جشن شقایق یکى است. این جشن در 
شهرهاى  بلخ  و  مزار شریف  بر گذار مى شود و تمام دشت و بام و 
بالکن ها و خانه ها غرق گل شقایق مى شوند. این گل فقط در بلخ 
مى روید و این شهر در این ایام گویى سبدى از گل سرخ است یا 
اجاقى است که در آن الله مى سوزد. مراسم جشن نوروز که با مناسک 
مذهبى ترکیب شده است در این شهر تا 40 روز ادامه مى یابد و در 
این روزها مسابقات شتر سوارى ، بزکشى، شتر جنگى و قوچ جنگى 

برگذار مى گردد.

نوروز در ترکیه
حکیم باشى ها به سنت دیرین در این روز ها معجونى را که از چهل 
عثمانى  سالطین  دربار  به  تحفه  به عنوان  است  شده  درست  گیاه 
است.  بدنى  قواى  افزایش  باعث  و  درد ها  بخش  شفا  که  میبرده اند 
رقص و پایکوبى و دید و باز دید عید و دست گیرى از بینوایان از 

دیگر سنت ها است.      

پاکستان
در پاکستان نوروز را  عالم افروز  مى نامند، یعنى روز تازه رسیده که 
با خود، جهان را روشن و درخشان مى کند، در این روزها مردم انواع 
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اقسام شیرینى هاى  محلى مى پزند ، خانه تکانى و لباس پاکیزه پوشیدن 
از رسوم قدیمى است. مردم در روزهاى جشن سال نو از گفتن کلمات 
بد پرهیز مى کنند و یکدیگر  را با واژه هاى زیبا مى ستایند، سرودن 
شعرها و ترانه هاى نوروزى به زبان اردو و عربى در این روزها مرسوم 

است که بیشتر به صورت قصیده و غزل سروده مى شود.                    

هندوستان
در هندوستان جشن نوروز بنا به کتاب  نقش پارسى بر احجار هند ، 
در دربار گورکانیان بر پا مى شده است. هر چند امروزه نوروز در 
این کشور رسمیت ندارد اما  در شهر  لنکو  این جشن هموراه برپا 
شده است، که با مراسم مذهبى در هم آمیخته است. بر سقف تاالر 
کاخ راشتراپاتى،  ریاست جمهورى هند، یعنى مجموعه ى بزرگ ترین 
کاخ هاى جهان که در دوران استعمار هندوستان توسط انگلیس ساخته 

شده است. 
شعر به زبان فارسى  بر سقف این کاخ حکاکى شده است:        

صحرا رخ خود ز ابر نوروز بشست
این دهر شکسته دل به نو گشت درست.

به  که  مى شود  برپا  بزرگى  جشن  سراسرهندوستان  در  هم زمان 
آن  هولى  مى گویند و بسیار شبیه نوروز است. آغاز این جشن کامل 
شدن ماهتاب در آخرین ماه سرما است که از بیست و پنجم اسفند تا 
پنجم فروردین ادامه مى باید دراین جشن مردم گردهاى رنگى به هم 
مى پاشند و حلقه هاى گل به خود مى آویزند و نوعى نان روغنى در 
روشن  فانوس هاى  انداختن  مى شود.  پخش  مردم  بین  وسیع  سطح 

کاغذى به آب هم جرئى از این سنت است.              

تاجیکستان
براى تاجیک ها جشن نوروز و بدخشان رسم نیاکان است و آن را 
به عنوان رمز دوستى و زنده شدن کل موجودات مى دانند. در این 
روز بانوى خانه دو جارو را که سرخ  رنگ است و در پائیز از کوه 
آورده اند، هم زمان با برآمدن اشعه ى افتاب به اندازه ى یک نیزه، پشت 
در خانه مى گذارند، چون رنگ سرخ براى آن ها عالمت شادى و 
پیروزى است، با باال آمدن کامل خورشید مردم سعى مى کنند تمامى 
وسایل خانه را بیرون بیاورند و دو پارچه ى سرخ بر سردر خانه ها 
مى آویزند که به معناى شادى و نیکى است، بعد وسایل را به درون 
اتاق مى برند و مرتب مى چینند و در و پنجره ها را براى ورود نسیم 
بهارى باز مى کنند و اعتقاد دارند که حامل شادى و برکت است. خانه 
تکانى، لباس نو، و مسابقات خروس جنگى، کبک و بز کشى و کشتى 
محلى از سرگرمى هاى  جشن نوروز است، غذاى ویژه ى محلى آنان 
در این روزها  باج  نام دارد که در آن کله پاچه ى گوسفند را با گندم 

پخته و دیگران را مهمان مى کنند.                                            

جشن نوروز در بین ُکردها
نوروز از اعیاد ملى کردها شناخته مى شود و در قدیم این جشن در 
سى و یکم ماه آگوست بر گذار مى شده، از ویژه گى هاى این جشن 
آتش  کپه هاى  کنار  در  آتشین  هاى  سخنرانى  و  ُسرنا  و  طبل  زدن 
است. در بخش غربى کردستا ن ترکیه  مردم این جشن را به طور 
خصوصى و در خانه ها بر گذار مى کردند،  اما از سال 1980 به بعد 
این جشن ها نه فقط به صورت  رسمى در آمد بلکه  به نماد اعتراض 

و تظاهرات هم تبدیل شد.                    

قرقیزستان
در قرقیزستان این جشن با پختن غذاهاى مخصوص نوروز و مسابقات 
اسب سوارى  به طرز چشم گیرى برگذار مى شود و جوایز نفیسى 
به نفرات برتر اهدا مى گردد. جشن نوروز در این کشور یک روز تا 

دو روز است.      

قزاقستان
مردم قزاقزستان نوروز را اعتدال بهارى مى دانند و بر این باورند که در 
این روز   ستاره گان آسمان به نقطه ى ابتدایى مى رسند و همه چیز از 
نو آغاز مى شود.         مردم قزاقستان کلمات زیبایى در مورد  نوروز به کار 
مى برند و اعتقاد دارند، سنگ نیلگون سمرقند در این روز آب مى شود.       
قزاق ها در روز اول فرودین دو شمع را بر سردر خانه هاى شان روشن 
مى کنند. در شب سال تحویل دختران قزاق با قى مانده گوشت اسب 
که  جوانانى  از  و  مى پزند  مخصوص  غذاى  دارد  نام  که  سوقیم   را 
دوست دارند پذیرایى مى کنند، پسران هم در پاسخ، آینه و شانه و عطر 
به دختران  کادو مى دهند که سلت اتکیتر  گفته مى شود و به معناى 
عالقه آور مى باشد.                  در شب سال نو، ساعت سه شب جوانان یک اسب 
سرکش را مهار مى کنند و عروسکى را که ساخته ى دست خودشان 

است بر آن سوار مى کنند که پیام آور نوروز است.      
نوروز براى قزاق ها خیلى مهم و شادى آوراست و اگر در این روز 
در  قزاق ها  مى دانند،  موفقیت  و  شادى  نشانه ى   آن را  ببارد  برف 
مسابقات  است.  شادى  نشانه ى  که  مى پوشند  سفید  لباس  روز  این 
مختلفى بر گذار مى شود  که یکى از آن ها قول توزاق  نام دارد و 
بین زنان و مردان است که اگر زنان برنده شوند آن سال را سال پر 
برکتى مى دانند. در عصر نوروز، مسابقه ى ا یتیسیس برگذار مى شود 

که مسابقه ى شعر و شاعرى است.                    

بلغارستان
آیین  که  مى گیرند  جشن  را  نوروز  کریمه  تاتارها ى  بلغارستان  در 

مشابهى با قرقیزها و قزاق ها دارد.    

زنگ بار
آفریقا  شرقى  کرانه هاى  به  شیرازیان  از  گروهى  پیش  سال  سالیان 
مهاجرت کردند و  نوروز را به همراه خود بردند هنوز این چشن را 

بر پا مى کنند و نوروزى نام دارد.    
 با این مختصر از آیین نوروزى فرا رسیدن بهار را به همه ى شما 

تبریک مى گوئیم  .
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زمین پوشیده از برف بود و همه جا سرد و باد مى وزید، 
اما در میان جنگل کلبه اى بود گرم و در دل این کلبه ُگلى 
کوچک و زیبا به همراه ساقه اش در میان  ریشه اش در 
زمین برفى آرمیده بود. باران بارید و از میان یخ و برف 
خودش را به درون زمین رساند. درست بعد از باران 
یک اشعه ى کوچک خورشید از میان برف و یخ گذشت 
و شروع به نوازش غنچه ى گل کرد. و برسر آن تابید و 
گل مثل المپ روشن شد، چشمانش را گشود و گفت:

- بیا توى خانه ى من، خوش آمدى.
پرتوى زرین و کوچولوى خورشید جواب داد:

- من نمى توانم. من به اندازه ى کافى قوى نیستم که از 
سد یخ و برف بگذرم.

وقتى که بهار بیاید من قوى تر مى شوم. و مى آیم
مى رسید  او  به  که  خورشید  از  پرتو اى  هر  از  گل 

مى پرسید: کى بهار مى آید؟
اما  مدت ها بود که زمستان بر زمین نشسته بود و انگار 
خیال رفتن نداشت، زمین پوشیده از برف بود و شب ها 

آب یخ مى زد.
خسته  انتظار  این همه  از  و  مى کرد  رشد  به آرامى  گل 

بود. با خودش گفت:
چه قدر طوالنى شده است آمدِن بهار، نکند آمده باشد 
و من نمى دانم، جاى من تنگ شده است، من باید به 
خودم تکانى به دهم، خودم را باال به کشم، و به بیرون 
سرك به کشم و به بهار به گویم صبح بخیر! گل کوچولو 
بیاندازد،  نگاهى  بیرون  به  تا  کرد  تالش  و  کرد  تالش 
نرم  باران  بارش  از  خانه اش  دیوار  باالى  قسمت هاى 
شده بود و هرچه باالتر مى رفت از تابیدن اشعه هاى 
کوچک خورشید گرم تر مى شد ، تا این که  غنچه ى سبز 
روشنى که بر نوك ساقه اش درآمده بود  به همراه دو 
برگ کوچک سبز  در دو طرفش از میان برف بیرون زد.

هواى بیرون خیلى سرد و گزنده بود. 
هوا و نسیم هم صدا گفتند:

- هنوز خیلى زود است، چرا بیرون آمدى؟
اما اشعه هاى کوچولوى خورشید هم صدا آواز خواندند 
و رقصیدند و گفتند: خوش آمدى. گل سرش را بلند تر 
کرد، خودش را از گل و الى تکاند و با آرایش سفید و 
پرچم هاى سبز کوچولو در میان، شروع به جلوه گرى 
کرد. فکر مى کردى که االن است که هواى سرد گل را 
از بین به ََرد و پژمرده سازد، اما گل قوى تر از آن بود 
که نسیم و هوا  تصور کرده بودند، در میان برف سفید 

با پپراهن سفید زیبایش ایستاده بود و به محض باریدن 
دانه هاى برف سرش را خم مى کرد. و دوباره سرش 
را رو به اشعه هاى کوچک خورشید باال مى گرفت و 

لبخند مى زد و هر روز بزرگ تر مى شد.
یک روز بچه ها فریاد زدند:

نگاه کنید گل برفى را چه قدر زیباست، تک و تنها به 
زیبایى مى درخشد. او اولین گل بهارى بود.

گل برفى (سرده)
برداشتى از هانس کریستین آندرسن
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روزى روزگارى پیرزنى بسیار مهربان در یک خانه ى کوچک زندگى مى کرد که خانه اش یک باغچه داشت و 
باغچه اش پر از گل هاى زیباى الله بود.

یک شب پیرزن از شنیدن صداى بسیار زیبایى از خواب پرید.
صداى ترانه خواندن مى آمد و خنده ى شیرین نوزادان.

 از پنجره بیرون را نگاه کرد، صدا از توى گل هاى الله مى آمد. اما او هیچ چیز نمى دید. روز بعد که از خواب بیدار 
شد به باغچه رفت و در میان گل ها قدم زد اما هیچ صدایى مثل شب قبل نمى آمد. شب بعد هم دوباره  صداى 

زیباى ترانه و خنده ى شیرین نوزادان به گوشش رسید. از جا پرید و به آرامى  به  میان گل ها رفت.
ماه بر بستر گلبرگى الله ها مى تابید و گل هاى الله در نسیم و نور ماه مثل گهواره تکان مى خوردند. در کنار هر 
گهواره اى، پرى  کوچک مادرى ایستاده بود و الله را مثل گهواره تکان مى داد و آواز مى خواند و در میان گل الله 

نوزادى شیرین، الله وار مى خندید و بازى مى کرد.
پیره زن مهربان به آرامى به اتاقش برگشت و از آن روز به بعد هرگز هیچ گل الله اى را نچید و به همسایه هایش 

هم اجازه نداد که گل ها را دست بزنند.
گل هاى الله روشن تر و بزرگ تر شدند و عطرشان مثل گل رز خوش بو شد و تمام سال گل مى دادند، تا این 
که پیره زن مهربان ُمرد و دیگران که از رازگل الله و پرى هاى مادر کوچک خبر نداشتند، شروع به چیدن الله ها 
کردند و وقتى که الله زار پژمرده شد و دیگر گل نداد، همه را از ریشه در آوردند و به جایش جعفرى کاشتند. 

اما جعفرى ها هم پژمردند و در این باغچه هیچ گیاهى زنده نماند.
اما قبر پیرزِن مهربان بسیار زیبا بود پر از گل هاى الله و بنفشه و دیگر گل هاى بهارى و بر باالى آن پرنده ها و 

پرى ها مى خواندند و صداى خنده شیرین نوازادن الله همیشه شنیده مى شد.
*  *  **  **

گل الله
افسانه ى قدیمى انگلیسى
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داستان داستان 
یک تپه ى بى نظیریک تپه ى بى نظیر

دانیل اریکو

باال  زیبا  سبز  تپه ى  از  را  شب  و  روز  تمام  مرغ  تخم  زرده ى  یک 
مى رفت.         

این زرده ى تخم مرغ  از طرف زرده هاى تخم مرغ دیگرى تعقیب 
مى شد که بعضى هاشان از او تندتر باال مى رفتند و زودتر به سر تپه 
دیگرى  مرغ  تخم  زرده ى  یک  او  آخر  دست  وقتى که  مى رسیدند. 
را  چیز  یک  که  فهمید  یواش ترمى رفت،  هم  خودش  از  که  دید  را 
فراموش کرده است. این  را که تپه ى سبز به یاد آوردنده ى استقامت 

و چشم انداز زیبایى ها است.                              
فکر مى کنید توانست به سرتپه برسد؟      

پیش ازآن که زمان، زمان شود، یعنى خیلى خیلى پیش از این، یک تپه ى 
سبز بزرگ و زیبا وجود داشت و بر روى این تپه زرده هاى تخم مرغ 
در حرکت بودند، زرده ها همیشه و مدام در تالش رسیدن به سر تپه 
بودند یک زرده تند باال مى رفت، یکى یواش از میان همه ى این ها، 
یک زرده ى تخم مرغ؛ از همه یواش تر باال  مى رفت. این زرد ى تخم 

مرغ با همه ى زرده هاى دیگر فرق داشت.                           
براى این زرده ى تخم مرِغ ُکند، بسیار سخت بود که به بینید زرده هاى 
دیگر از او جلو مى زنند. او فکر مى کرد بدترین کوه نورد جهان است.               

بعضى از زرده ها وقتى از کنارش رد مى شدند، به او مى خندیدند، 
بعضى نه. بعضى ها مى خواستند به او کمک کنند، اما او اجازه نمى داد.            
براى او باال رفتن و تپه نوردى سخت بود، تازه وقتى که باران مى بارید 
سخت ترهم مى شد، براى این که همه جا لیز بود و او مجبور مى شد 
باران  او  روى  بر  فقط  مى کرد  فکر  گاهى  کند،  حرکت  یواش ترهم 
مى بارد و راهش را دشوار مى کند، اما این طور نبود. باران همه جا 

مى بارید.                           
چسبیده  جایش  به  و  نمى خورد  تکان  اصال  که  مى کرد  فکر  گاهى 

است، اما تکان مى خورد.       
هم  خودش  از  که  کرد  خورد  بر  مرغى  تخم  ى  زرده  به  روز  یک   

یواش تر باال مى رفت. به او کمک کرد که باال برود.      
زرده ى تخِم مرِغ  خیلى یواش حرکت ُکن  گفت: ممنون!   

زرده ى تخم مرغ یواش حرکت ُکن جواب داد:   
 خواهش مى کنم من مى توانم به خیلى هاى دیگر کمک کنم، چون 

خیلى            ها از کنارم رد مى شوند. من ُکند ترین تپه نوردم.   
زرده ى تخم مرغ خیلى یواش حرکت کن گفت: کند تر از همه؟   

زرده ى تخم مرغ یواش حرکت ُکن گفت: خب بله من خیلى ها را 
مى بینم که از من جلو مى زنند.      

زرده ى تخم مرغ خیلى یواش حرکت ُکن گفت:   
من نمى دانم تو یواش باال مى روى یا تند؟ اما این را مى دانم که تو 

به من کمک کردى و هنوز هم در حال حرکتى و باال مى روى. 
زرده ى تخم مرغ اولى (یواش باال رونده) گفت: بدرود .   

و شروع به باال رفتن کرد. موقع باال رفتن به حرف زرده ى تخم مرِغ 

ازخودش یواش تر باال رونده فکر کرد:   هنوز باال مى روى  حقیقت 
داشت و لبخندى زد.         

بنابراین به باال رفتن ادامه داد. او وقتى که هوا بسیار عالى و منظره 
زیبا بود باال مى رفت، وقتى که باران مى بارید باال مى رفت، وقتى که 

برف مى با رید باال مى رفت.               
از آنجا که او به رفتنش ادامه مى داد، در باال رفتن بهتر و بهتر شد. 
گاهى بقیه زرده ها از او جلو مى زدند و گاهى او از بقیه جلو مى زد، 
دیگر برایش مهم نبود و به این که کى از او جلوتر مى زند، حتى فکر 
باال  از  مرغ ها  زرده                         تخم  از  بعضى  شد  متوجه  ناگهان  نمى کرد  هم 
رفتن دست مى کشند. وقتى دست از باال رفتن مى کشیدند، همان جا 
سر جاى شان مى ماندند. بعضى ها دیگر باال نمى رفتند، براى این که 
به همین حد از باال رفتن خرسند بودند. بعضى ها  دیگر باال نمى رفتند 

چون نمى خواستند بیش از این باال بروند.                              
یولک هایى (زرده تخم مرغ هایى) که بى حرکت شده بودند، دل شان 
نمى خواست که زرده ى تخم مرغ اولى ما بیش از آن باال برود و به 
او مى گفتند:  بس است، باال نرو  و جلویش را مى گرفتند، اما او از 
روى آن ها رد مى شد و باال مى رفت. در حال باال رفتن با خودش 
فکر کرد که او تالش مى کند از یک تپه ى غیر ممکن باال  برود، اما 

از رفتن دست نکشید و به راهش  ادامه داد.                        
تمام مدت باال رفت و سرانجام به باالى تپه رسید و همان جا ماند 
هنوز هم هست فقط       شب ها که خسته مى شود و مى خوابد جایش 

را به پولک نقره یى مى دهد.                  
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داستان

سال ها سال پیش در دوران باستان، پسرکى زیبا و چشم آبى به دنیا 
جادوگرى  گذاشتند،  نرگس  همان  یا  را  نارتسیس   او  نام  که  آمد 
پیش گویى کرده بود که، این پسر اگر هرگز خودش را در آینه نبیند، 
بسیار زندگى شاد و عمرى دراز خواهد داشت. نارتسیس بزرگ شد 
و زیباتر و شادتر؛ مادرش از خوش حالى و شادى این فرزند زیبا و 
با هوش حرف جادو گر را فراموش کرد. نارتسیس بزرگ شد جوانى 
زیبا با هیکل قوى و صاف و برومند پیشانى ى سفید بلند و موهاى 
حلقه حلقه ى بور که بر پیشانیش مى ریخت؛ چشمان آبیش مثل دو 
ستاره مى                           درخشید، ولى قلبش خالى بود، هم از عشق هم از نفرت. 
عاشق گشت و گذار در میان گل ها و جنگل ها بود اما از بازى کردن 
و گشتن با همسن و ساالنش پرهیز مى کرد. در جنگِل نزدیک دهکد ى 
آن ها یک پرى به نام  اکو  زندگى مى کرد که ندیمه ى الهه ى جونو  
بود جونو بزرگ ترین الهه و همسر ژوپیترو الهه ى ازدواج  بود. اما 
این اکو با وجودى که صورت زیبایى داشت بسیار بد دهن و تهمت 
زن بود و باعث درد سر و دل گیرى ى دیگران مى شد وقتى که جونو 
این را فهمید، به عنوان تنبیه اکو را به جنگل چوب هاى تیغ دار درختان 
وحشى تبعید کرد و به او دستور داد که دیگر حرف نزند مگر، این که 

آخرین جمله یا کلمه ى و صداى دیگران را منعکس کند.                                                   
یک روز که نارتسیس در جنگل وحشى قدم مى زد اکو از پشت درختى 
او را دید و خیره ى زیباى اى او شد. خواست چیزى به گوید، نتوانست 
چون او دیگر از خود صدااى نداشت و فقط مى توانست صحبت هاى 
دیگران را تکرار کند. اِکوعاشق نارتسیس شده بود. براى همین پشت 
فهمید   نرگس  این که  تا  مى زد  به هم  را  شاخه ها  و  افتاد  راه  سرش 

کسى تعقیبش مى کند.                           
فریاد ز د: چه کسى این جاست؟   

و اکو به آرامى گفت: چه کسى این جاست؟   
نارتسیس تعجب کرد و با کنجکاوى به اطراف نگریست و دوباره گفت:

بیا بیرون هر که هستى.
و اکوتکرار کرد: بیا بیرون هر که هستى!

نارتسیس فریاد زد: تو کى هستى و چه مى خواهى؟   
اکو جواب داد: تو کى هستى و چه مى خواهى؟ تو   

اکو به آرامى جواب داد: تو، سعى کرد دستانش را دور گردن نارتسیس 
بیاندازد.   

نارتسیس او را از خود جدا کرد و فریاد زد: از من دور شو از من دور 
شو. من قبل از این که عاشق تو شوم، خواهم مرد.   

اکو جواب داد: عاشق تو.
گفت و گفت عاشق تو! و صورت سرخ شده از خجالتش را در میان 
برگ هاى سبز درخت پنهان کرد و دور خودش چرخید و چرخید تا 
ناپدید گشت. اما صدایش ماند و مى گویند هنوز صدایش را که از دل 
کوه ها و غارها مى آید، مردان جوان مى شنوند که مى گوید: عاشق تو.                     

وقتى که نارتسیس از جنگل  بیرون آمد دشت را پر از هواى بهار دید 
رود   خانه ى زیبا، آرام و نقره اى بودو آبش را هیچ کس دست نزده 
بود، نه بزهاى کوهى نه حیوانات وحشى نه حتى درختى بر آن برگى 
انداخته بود و نه          شکوفه اى گلبرگى برآن ریخته بود، آب نقره اى آرام 
در میان چمن هاى سبز زنده مى درخشید. درختى زیبا و تنومند بر 
آب دریاچه سایه انداخته بود و سایه اش خنک و دلپذیر بود و جلوى 
حرارات داغ آفتاب را مى گرفت. نارتسیس که از دویدن و فرار از 
دست اکو خسته بود، روى آب خم شد تا رفع تشنگى کند و دمى 

زیر سایه ى درخت بیاساید.                  
وقتى عکس خودش را در آب دید از زیبایى ى این آدم خیره شد. 
نمى دانست که تصویر خودش است. به چشم هاى چون دو ستاره ى 

تصویر در آب زل زد.             
لب هاى درشت و صورتى رنگ ، گردن کشیده و بلند موهاى حلقه اى 
طالیى، دستان ظریف و کشیده، نمى توانست چشم از عکس زیباى 
خود بر سطح آب آینه وار دریاچه که نه گلبرگى نه برگ درختى، 
نه پر پرنده یى آن را به هم زده بود، بردارد. با دیدن عکس خودش،  
قلبش گرم شد و در یک چشم برهم زدن عاشق تصویر خودش شد. 
انگار که الهه ى عشق با تیر کمانش قلب او را نشانه گرفته بود. رو 
به تصویر خودش در آب  خندید، تصویر به او خندید، با او شروع 
                     به حرف زدن کرد تصویرهم حرف مى زد اما صدا، فقط صداى او 
بود، خواست او را بغل کند ، دست در گردنش انداخت ، تصویر فرار 
کرد، گریه کرد، تصویر گریست به او گفت: تو که با من مى خندى با 
من گریه مى کنى چرا از من فرار مى کنى؟ تمام روز را و شب را در 
کنار تصویر خودش  نشست و گریست نه غذا خورد و نه آب، غمى  
بزرگ او را فرا گرفته بود، به جانش چنگ انداخته بود، به تصویرش 
گفت: تو عمر مرا کوتاه مى کنى، مرا در هم مى شکنى و سعى کرد 
دوباره او را درآ غوش گیرد تصویر فرار کرد. شکست. دوباره شروع 
به گریه کرد تصویرهم با او هم راه شد، رو به جنگل و دشت فریاد 
زد: اى شما درختان زیبا و گل هاى  بى نظیر هیچ کدا م تان به زیبا اى ى 
محبوب من نیستید، تصویر با او فریاد کشید. آه کشید تصویر با او 
آه کشید. این ماجرا ادامه داشت تا نرگس بیمار شد و خالصه روزى 
آمد که آخرین نفس هایش را کشید. گرمى خورشید در قلبش بود، 
سفیدى شکوفه ها بر گونه اش، ساقه ى بلند علف ها مثل قدش کشیده 
و صاف                اش؛ قد بلندش در کنار آب به سبزى دشت که از انعکاس آب 
نقره اى مى زد، براى آخرین بار نگاهى به تصویرش در آب انداخت 
و گفت: بدرود. اکو که از دور او را مى پائید، گفت بدرود. درختان و 
گل ها با غصه او را نگاه کردند که در کنار رود چشمانش را بست و 
خاموش شد، اما فرداى آن روز درست همان جا که او از بین رفته بود 
گلى روئید که ساق ى بلند، گلبرگ هاى سفید و در وسطش قلبى زرد 
رنگ عین خورشید داشت و این طور شد که گل نرگس به دنیا آمد.

گل نرگس
گل نرگس
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شکوفه ى مغرور سیب
هانس کریستین آندرسن

اردیبهشت بود اما هنوز باد به شدت مى وزید و خورشید هنوز تصمیم 
نگرفته بود که اشعه ى زرین و گرمش را بر زمیِن منتظر به تاباند.    

اما چند تایى از پرنده ها آمده بودند و دسته هاى دیگر هم در راه بودند 
و شکوفه ها و گل ها با احتیاط سرهاى زیباى رنگى شان را از دِل 
خاك یا از سر شاخه هاى درخت بیرون آورده بودند، سفید، صورتى، 
قرمز، بنفش، آبى و آواز را سر داده بودند که بهار است، بهار است.      

یک شاهزاده خانم که بر روى اسبش مى تاخت به باغى پراز شکوفه 
رسید و خواست که از درخت سیب  یک شاخه ى شکوفه به چیند 

و به قصرش به برد.    
و  زیباتر  که  کرد  فکر  و  نازید  خودش  به  صورتى  سیِب  شکوفه ى 
خوشبوتراز او گلى در جهان نیست، و البد گل هاى دیگر به زیبااى 
او نیستند، یا اگر باشند بوى چنین خوشى ندارند، براى همین وقتى بر 
روى چمن گل کوچک زرد رنگى را دید که با زحمت زیاد مى خواهد 

سرش را رو به خورشید باال ببرد، پرسید:    
- تو کى هستى؟ اسمت را بگو!
گل کوچولوى زرد جواب داد:

- من  ماسکروس گل کره ى ام.    
شکوفه ى سیب جواب داد: 

- چه گل بى خاصیتى، باید خیلى از این که این قدر کوچک و بد 
قواره اى خجالت بکشى نه؟ تقصیر تو نیست و درك مى کنم که چه 

قدر شرمندهاى تو.     
قبل از این که گل خورشیدیى کوچولو فرصت جواب دادن پیدا کند، 
  یک اشعه ى کوچک زرین خورشید در حال رقصیدن از راه رسید 

و گفت: 
- من اینجا گل زشت نمى بینم، همه براى من زیبایند. و در حال گذر 
گل  بوسیدن  براى  اما  بوسید،  را  سیب  صورتى ى  و  زیبا  شکوفه ى 

کوچولوى خورشیدى مجبور شد خم شود و مدت بیشترى بتابد، تا 
به تواند او را ببوسد و مدت طوالنى روى او خم ماند و بوسه از او 

بر نگرفت.      
لحظه اى بعد چند کودك، دوان، دوان به مزرعه آمدند و با دیدن گل 
خورشیدى از شادى فریاد کشیدند. چند دختر جوان از او تاج گل 
ساختند و بر سر گذاشتند. چند پسر جوان بر گلبرگ هایش فوت و 

آرزو کردند.  
اشعه ى کوچولوى خورشید رو به شکوفه ى سیب گفت:  

- حاال زیبایى را در گل خورشیدى مى بینى؟ 
شکوفه ى مغرور سیب جواب داد: 

- این ها فقط براى بچه ها قشنگ اند.  
در همین لحظه پیرزنى وارد مزرعه شد که ریشه ى گیاهان خود رو 
و گل  خورشیدى جمع مى کرد تا براى بیماران چایى درست کند و 

بفروشد و براى بچه ها شیر گاو بخرد.  
 اما شکوفه ى صورتى ى مغرور سیب گفت:  

- زیبایى از همه ى این ها مهم تر است.  
در همین موقع شاهزاده خانم به باغ آمد. در دستش گلى زیبا بود که 
آن را از َوزش باد قایم کرده بود و به دوستش گفت ببین این گل 
چه زیباست! من مى خواهم آن را  به همراه یک شکوفه ى سیب در 
یک تابلو نقاشى کنم. آن وقت اشعه ى خورشید شکوفه ى سیب را 
دو باره بوسید و وقتى که خم شد گل خورشیدى کوچک را ببوسد، 

شکوفه ى سیب از خجالت به رنگ قرمز در آمده بود.   

*  *  *
*
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قبل از این که کلمات به وجود بیایند، پسرى به نام آره در یک دهکده ى 
بسیار کوچک زندگى مى کرد. آره در همه کارى خوب و توانا بود، 
او بهترین، باهوش  ترین و محبوب ترین آدم دهکده بود. آره یک 

برادر داشت که نام او نه، بود.
نه  به برادرش آره  حسودى مى کرد، براى  این که خودش در هیچ چیز 
خوب نبود. حتى وقتى مردم از او کمک مى خواستند قبول نمى کرد، 
چون از آن ها خوشش نمى  مد و مردم را دوست نمى داشت. اما وقتى 
از آره کمک مى خواستند او با کمال میل و خوشحالى مى پذیرفت و 
کار را  به خوبى انجام مى داد، او نمى دانست که این کارش، برادرش 

نه را عصبانى مى کند.
یک روز پدر نه و آره که اسمش  باشه  بود، به سفر دور و درازى رفت 

و مسولیت نگه دارى از حیوانات را 
به آن دو داد.

آره با مسئولیت کامل از   گوك ها ى 
بند  سه  یوك  و  بــزرگ  ایک ها 
(دوست  مى کرد.  مراقبت  انگشتى 
بسیار عزیزم یادت باشد که این قصه 
آیند  به وجود  کلمات  ازاین که  قبل 
اتفاق افتاده و در آن زمان حیوانات 
بسیار قدیمى بودند و ما اسم آن ها 
را نمى دانیم براى همین گوگ، یوك، 
ایک براى ما آشنا نیستند. شاید امروز 

اسم دیگرى دارند.)
کار  با  را  وقتش  نه نمى خواست 
سخت مواظبت از حیوانات به گیرد. 
قبول  و  نداشت  دوست  را  این کار 
نکرد. به عوض نگه دارى از حیوانات 
به طرف دریاچه رفت و تمام روز را 
به پرتاب کردن سنگ در آب گذراند. 

چند روز بعد از این که پدرشان به سفر رفته بود، آره از برادرش نه 
خواهش کرد که مواظب سه ایِک بند انگشتى باشد تا او برود و چیزى 
براى خوردن پیدا کند. به عوض این که به خواهش برادرش توجه 
کند و مواظب سه ایک بند انگشتى باشد،  نه  چشمانش را بست و 

بند انگشتى ها را فراموش کرد.
بند انگشتى ها به سر جاده اى که نزدیک  مزرعه ى آره و نه بود رفتند، 
درست  و  بود،  ثروتمندان  و  شاه  کالسکه ى  خصوصى  جاده ى  این 
همان موقع کالسکه ى شاه  از آن جا عبور مى کرد و با سه ایک بند 

انگشتى تصادف کرد.
شاه از کاسکه پرت  و زخمى شد. شاه عصبانى بود و مى خواست 
بداند چرا سه بند انگشتى  وارد جاده ى اختصاصى او شده اند، تمام 

ده را مورد باز خواست قرار داد و از آن ها خواست که توضیح دهند.
شاه  براى  را  ماجرا  همه ى  همین  براى  بود،  راست گو  همیشه   آره  

تعریف کرد.
شاه لحظه اى فکر کرد و بعد چیزى به ذهنش رسید که بسیار او را 
به  دو  هر  نه  و  آره  که  داد  دستور  شاه  زد.  لبخند  و  کرد  خوشحال 
اصطبل او بروند و به عنوان مجازات مشاور مخصوص او در نگه 
دارى از حیوانات شوند. شاه به خیلى چیزها براى اداره ى قصرش 
نیاز داشت. کار زیاد بود و او نمى توانست کار به کند براى این که 
باید مملکت را اداره مى کرد. بالفاصله بعد از اعالم کردن دستورش 
فهمید که فقط آره مى تواند به او کمک کند، براى این که هر وقت 
از نه خواهش کرد که چیزى برایش بیاورد، یا ظرفش شکسته بود یا 
قسمتى از آن خورده شده بود. شاه 
مطمئن بود که  نه  بدترین گارسون  
دو  مسئولیت  مهم ترین  است.  دنیا 
برادر این بود که  براى جشن بزرگى 
که شاه آن شب داشت، مواد غذایى 
تهیه کنند. تمام آشپز هاى کشور از 
شهرهاى مختلف به  قصر آمده بودند 
درست  غذا  شاهانه  جشن  براى  که 
خودش  شاه  که  است  روشن  کنند. 
نمى توانست برود و غذا را مزه کند، 
براى همین از آره و نه خواهش کرد 
به عوض او این کار را انجام دهند.

من  گفت:  و  شد  وارد  آشپز  اولین 
بهترین پاى را براى پادشاه آورده ام. 
پادشاه این را شنید اوعاشق پاى بود 
این  براى   اتفاقى  نمى خواست  و 
همین  براى  بیفتد  خوشمزه  غذاى 
فریاد زد بله پاى خوب است و آره 
را براى آوردن پاى فرستاد.. آشپز بعدى گفت من سوپ خیار براى 
پادشاه آورده ام. شاه از این سوپ خوشش نمى آمد براى همین نه را 
براى آوردن آن فرستاد.  نه قبل از این که شاه بتواند حتى سوپ را 

بو به کشد، آن را بر روى زمین ریخت.
این کار ساعت ها ادامه داشت اگر پادشاه غذیى را دوست مى داشت 
آره را براى آوردنش مى فرستاد و اگر آن غذا را دوست نداشت نه را 
مى فرستاد. و این غذا  فقط چند لحظه بعد بوسیله ى یک گارسون 
بد از بین مى رفت که همان  نه ى خودمان بود. این کار پادشاه فورى 
در سراسر کشور تقلید شد، اگر کسى غذایى را دوست مى داشت 

مى گفت آره، و اگر دوست نمى داشت مى گفت نه.
این کشور کوچولو محل تولد کلمات آره و نه بوده است.

داستان  آره و نه!
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سال نو 
سال نو! سال دگر
بیا غم ها رو ببر

واسه  سفره هاى فقر
نون و شیرینى بخر
توى ساك هر پدر

تا مى تونى تا مى شه 
جا بده

پیرهناى گل گلى 
ماشیناى سرخ کوکى
توپ و تاب و فرفره

 
بگو ابراى  بهار

شاد و خندون  ببارن
روى سبزه ى مادر

سال نو، سال دگر
از تموم کوچه ها،  

باتموم خوب یا شادى یا، 
بازى  و سربلندى یا

 کن گذر 
تا بشه نوهمه چى
بگوش ستاره ها 

برسه فریاد ما
نو بشه دنیاى ما

طرح نو، دنیاى نو

سوسن بهار
* * *

بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد
گل هاى سرخ و زیبا

در باغ خانه ى ما
چشم ها را باز کردند

با خنده ناز کردند
بنفشه دسته دسته
کنار جو نشسته
در روز آفتابى

در آشمان آبى
پرنده ى خوش آواز
پر زد و کرد پرواز
بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

پروین دولت آبادى
* * *

عیدت مبارك
کودك من، بهارمن
مایه ى افتخار من،

عیدت مبارك
کودك مهربان من،

بلبل خوش زبان من،
عیدت مبارك

اى گل خوب روى من،
طوطى قصه گوى من،

عیدت مبارك
کودك من، امید من،

بخت خوش سفید من،
عیدت مبارك

محمود کیانوش

شعر ... شعر ... شعر  ...
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ممکن است فکر کنید که دلیل گرم شدن کره ى زمین نزدیک شدن 
آن به خورشید در حرکت بیضى شکل خویش است. اما این تصور 

غلط است.
فاصله ى این دو جسم آسمانى به حدى کم است که در واقع براى 
دماى زمین  اهمیتى ندارد. بلکه این شیب زمین است که تغییرات 

جوى ایجاد کرده و به ما فصل هاى سال را مى دهد.
زمین همان گونه که به دور خورشید حرکت مى کند، به درو خویش 
هم مى چرخد. شعاع این چرخش بیست و سه و نیم در جه است 
زیر  در  که  جنوبى  و  شمالى  نیم کره هاى  شیب  این  که  زمان  هر  و 
را تجربه  فصل ها  ما  قرار به گیرد،  خورشید  در اطراف  زمین است 

مى کنیم. وقتى که قسمت نمیکره ى شمالى در این مدار قرار گیرد 
ما  داراى روشنایى بیشتر و ساعت هاى آفتابى ترى مى گردیم و 
بهار و تابستان را تجربه مى کنیم. نیم سال بعد زمین در طرف دیگر 
خورشید قرار گرفته است و نمى کره ى جنوبى با خورشید رو برو 
مى شود. در حالى که نیم کره ى شمالى در سایه قرار دارد. به همین 
دلیل هم در استرالیا و آمریکاى جنوبى بهار و تابستان مى شود. و ما 

پائیز و زمستان خواهیم داشت.
فصل هاى سال ، نحوه ى زندگى و چرخه ى حیات گیاهان و جیوانات 
را  هدایت مى کنند. اگر به اصطالح بازوى زمین داراى شیب نبود، 
تمامى روز هاى سال براى ما گرم و آفتابى مى شدند. و تغییر فصلى 
زمین  کره  ى  روى  بر  زندگى  شد  مى  جنین  اگر  و  نداشت.  وجود 

کامال متفاوت بود.
این فقط کره ى زمین نیست که تغیرات فصلى دارد. زندگى بسیارى از 
موجودات زنده، اعم از گیاه و حیوان، بستگى تام به تغییر فصل ها دارد.
این فقط زمین نیست که تغییر فصلى دارد، ستاره ى ساتورنوس که 
دمایى نزدیک به 180 درجه ى منفى دارد هم تغییر فصلى را تجربه 
مى کند. و آن زمانى است که کوه یخى متان در فصل تابستان آب 

مى شود.

آیا مى دانید که  هشت ممیز هفتاد و چهارمیلیون نوع موجود زنده 
در دنیا وجود دارد؟

در آخرین تحقیق موسسه ى علمى شبکه اى سنسوس این رقم که 
طبق شبکه اى جهانى و علمى و سراسرى اعالم شد، تقسیم بندى این 

تعداد را این طور بیان کرده اند:
7 ممیز 77 درصد موجودات زنده  حیواناتند.

از این هفت میلیون و هفتاد و هفت هزار، پنج میلیون را حشرات 
تشکیل مى دهند.
298000 نوع گیاه

611000 نوع قارچ
36400 نوع موجود تک سلولى که خواص حیوانى دارند و به حیوانات 

شبیه اند. و به آن ها پروتز مى گویند.
27500 نوع موجود  زنده  قهوه اى  رنگ که الیه مانند هستند و به 

هم شبیه که به آن ها چرومیست گفته مى شود.
این مجموع 8 ممیز 77 میلیون را تشکیل مى دهد. از این تعداد و نیم 

میلیون در خشکى و دو و دو درصد در آب زندگى مى کنند.
بنا به پَر اریکسون محقق سوئدى و رئیس مرکز تحقیقات موزه تکامل  
مى توان این ارقام را وقعى شمرد اما در مورد تعداد باکترى هاى موجود 
در  دنیا مى گوید آن ها در این تحقیق به حساب نیامده اند براى این 
بیش از صد میلیون نوع موجود زنده ى بدون هسته ى مرکزى داریم. 
و تازه مى توانیم بگوئیم که یک و دو درصد از این موجودات را 
شناسایى کرده ایم و 1200 سال طول خواهد کشید تا بتوانیم همه 

آن ها را بشناسیم.

*  *  *
*

علم تازه
هاى

چرا ما فصل هاى مختلف در سال داریم؟
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تقه اى به در خورد، پشت در چوبى فیروزه یى، اسد کوچولو ایستاده 
بود، دو دستان از سرما سرخ شده اش را به هم مى سایید، صورت 
با  درشتش  سبز  چشمان  و  بود،  سرخ  لبو  عین  سرما  از  سفیدش 
با  را  ساله  ده  توان یک پسرك  شادى و  عسلى  بلند و  آن مژه هاى 

خوش حالى به درون اتاق پخش مى کرد.
ببوره خانم معلم برك زو هاتم(ببخشید خانم معلم کمى زود آمدم)

سرچاوم قى ناکه بخیر بى (خوش اومدى، قدمت روى چشم عیب 
نداره.)

مى دانست اسد چرا زودتر آمده. گاهى زودتر مى آمد، که چایش را تا  
مى تواند شیرین کند و بچه هاى دیگر به او نخندند. چاى را جلویش 
گذاشت. این پسرك همیشه ساکت و زیبا  و به شدت خجالتى، خروس 

جنگى زیبایى داشت و اولین بار که به او گفته بود:
ماموستا با بروین شرکله شیر تواشا کى ن. (معلم بیایئد برویم جنگ 
خروس تماشا کنیم) به او جواب داده  بود: من حاضر نیستم درد 
کشیدن و زخمى شدن حیوان را ببینم. آن وقت چشم هاى همیشه 
شاد پسرك را نم غم گرفته بود و  لبان بسته اسد کوچولو به بغض 
باز شده بود که - منیش هر ووها باالم باوکم پولى گرکه. (منم همین 

طور اما پدرم به پولش نیاز دارد.)
دامنه ى  از  تمثیلى  انگار  که  سوخته اش  آفتاب  صورت  با  اسماعیل 
به  خنده اى  درشت  چندان  نه  بادامى  و  سیاه  چشمان  با  است  کوه 
بود  آمده  زود  هم  او  شد.  وارد  شلماش  هیاهوى  پر  آبشار  زیبایى 
که سهمیه کبریتش را بگیرد، اسماعیل چوپان بود و براى تمام ماه، 
مادرش به او فقط یک بسته کبریت مى داد. کردستان در محاصره بود 
و مایحتاجى مثل قند و شکر و برنج و کبریت و روغن، حکم طال 
را براى خانواده هاى روستایى داشت. ماهى یک دوجین کبریت به 
اسماعیل مى داد که اگر باد زد و کبریتش خاموش شد، وسط دشت 

بدون آتیش و چایى نماند.
بچه ها  یکى یکى وارد شدند، کریم که با او شیت (دیوانه) مى گفتند 
با دندان هاى  جلو آمده ى خرگوشى موهاى  بور چشمان مورب و 
زیبا، و صورت برف سوخته ش  با همان یکتا پیرهن خاکسترى و 
کتاب در کش شلوار تپانده وارد شد.آالن خواهر کوچکش آسو را هم 
آورده بود، از شدت نحیف بودن این پسرك او همیشه دلهره داشت 

نکند زمین بخورد و بشکند.
بود  شده  نصیبش  که  بیسکویتى  استثنایى  بسته  با  را  بچه ها  چایى 
جلویشان گذاشت مناعت طبع و در عین حال شادى بچه ها این کلبه 
محقر روستایى و این سفره ى کوچک چاى را از مجلل ترین مهمانى  

کاخ شاهان پر شکوه تر ساخته بود.
با وارد شدن کژال کوچولو ى خروس به بغل نزدیک بود در حال 

خنده بیکسویت ها در گلوى شان گیر کند.
دخترك مو بور و چشم آبى با روسرى  پولک دار صورتى و پیراهن 

مخمل آبى  با گل هاى عنابى در چارچوب در ایستاده بود و مات و 
مبهوت به بیسکویت خوردن و خندیدن  بچه ها زل زده بود. 

صداى آمرانه ى اسماعیل اورا به خود آورد:
- در که که ى پى وه کتو پرکه  امه چه س کله شیر بو چى ته؟  (درو 

ببند تپلى خانم. خروس رو براى چى آوردى؟)
کژال کوچولو مستقیم به چشم هاى او زل زده و گفته بود:

ماموستا دتوانى امش فر خویند و نو سار به کى؟ (خانم معلم مى توانى 
این خروس را خواندن و نوشتن یاد بدهى؟)

امه دنگى زور خوشه ئاگر گورانیش فر به باوکم  نمفروشه. (خروس 
صدایش خیلى زیبا است اگر بتواند آواز بخواند پدرم نمى فروشدش.)
یادآورى صداى خنده بچه ها او را از جا پراند. دستى به گونه ش برد، 
اشک ها را سترد. به امروزش برگشته بود. به خودش گفت:  راستى 
به سر آن بچه ها چه آمده است؟  و ادامه داد: باز هم به فکر آن ها 

بودم  و خیاالتى شدم. صداى خروس کجا بود این جا؟
 قوقولى قوقو 

نه خیال نبود صداى خروس مى آمد از کجا؟ اما؟ وارد آشپزخانه که 
شد از دیدن خروس لب پنجره و صداى زنگ الینقع تلفن هر دو 
باهم یکه خورد و ناگهان قهقهه را سر داد. خروسى که در نزدیکى 
شهر تورنتو خریده بود را دید. این خروس، درست شکل خروس 
واقعى بود و به وسیله ى یک سى دى کوچولوى خودکار، به محض 
بلند شدن هر صدایى شروع به خواندن مى کرد و حاال هم با تلفن 
دم گرفته بود. حاال دیگر مى دانست صداى خروس از کجا مى آید 
و به این فکر کرد که همیشه این پرنده را دوست مى داشته است 
و شعرها و قصه هایش را براى خیلى بچه ها تعریف کرده است در 
حالى که از در خانه بیرون مى رفت، زیر لب زمزمه کرد: دیشب زن 

مش ماشاال بى درد، مرغاى محله را خبر کرد.

خروسخروس قصه هاى مادر بزرگقصه هاى مادر بزرگ
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