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دوستان خوبم سالم!

باز هم بهار از راه رسیده است. دوباره درختان لباس نو بر تن 
کرده اند و طبیعت زیبا شده است. باز هم من شانس این را 
دارم که به شما فرا رسیدن سال نو را تبریک بگویم. و براى 
همه شما آرزوى سالى خوش و سرشاز از زیبایى داشته باشم. 
براى شما که در ایران زندگى مى کنید، سالى پر از خوشى و 
امید آرزو دارم و امیدوارم که تعطیالت نوروزى در کنار خانواده 

به شما خوش بگذرد. 
باز هم مى گویم از یاد دوستان کوچک تان که حتى در روز هاى 
عید هم باید کار کنند و تعطیلى ندارند غافل نمانید و صداى تان 
را در اعتراض به وضعیت آن ها باال ببرید و از پدر و مادرها 

به خواهید که در این باره به شما کمک کنند. 
در این شماره نوروزى چندین قصه را به عنوان هدیه سال نو 
دانیل  نوشته ى  قورباغه  و  پسرك  قصه ى  مى کنم.  تقدیم تان 
اریکو داستانى ادامه دار و بسیار زیباست و درست مثل کتاب  
قصه ى درددل هاى بریت مارى از آسترید لیندگرن به صورت 

ادامه دار  است.

باز هم سال نو مبارك همیشه به شادى و سرور
داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

درود به همه ى  شما بزرگ تر هاي عزیز!
فرا رسیدن بهار را به شما تبریک مى گویم و آرزوى سالی سرشار 
از زیبایى ها براي تان دارم. تعطیالت عید به خصوص براي شما 
عزیزان که در ایران هستید، فرصت خوبی براي بودن با بچه ها 
بازى کردن و قصه خواندن براي آن هاست، در اهمیت قصه براي 
کودکان جاي هیچ شکی نیست، در تاثیر آن بر روى  زبان، نقش 
آن در رشد مغز و توانایى فراگیرى بهتر صحبت ها ى زیادي شده 
است و تحقیقات علمى گوناگون چه در زمینه ى مغز و اعصاب 
و چه در حوضه ى روان شناسى بارها و بارهابر تاثیر مستقیمش 
بر رشد کودك تاکید شده است. در این نوشته نه قصد نقد ادبیات 

کودك و بر رسى و تحلیل 
هایى  قصه  چه  که  ین  ا
را  ــه؟  ن یا  ند  ا مناسب 
به  را  بحث  این  ــدارم،  ن
واگذار  دیگر  شماره هاى 
از  مى خواهم  مى کنم. 
اهمیت قصه به صورت در 
به نویسم  شما  براى  خود 
آورى  یاد  را  مهم  این  تا 
کرده باشم. دکتر پتر گراى 
مقاله هایش  از  یکی  در 
در  چیزى  نام: چه  تحت 
قصه ها هست که آن ها را 
در بُعدى جهانى این همه 
دلپذیر کرده است؟  با تیتر 
آزادى آموختن مى گوید: 
حتما شما هم وقتى که در 
چیزى  به دنبال  اینترنت 
مى گشته اید بار ها با چنین 
کلمات و جمالتی روبهرو 
شده اید:  هفت دلیل براى 

این که شما باید برای بچه ها قصه به خوانید. یا بهتر است براى 
قصه  خواندن  مثبت  نکته ى  پانزده  یا  و  به خوانید  قصه  کودکان 
براي کودکان . بسیاري از این گفته ها بر نقش قصه خواندن در 
گرم شدن رابطه شما با کودك و نزدیک ترشدن آن ها به والدین 
از طریق قصه خوانى و بحث و گفت و گو دربار ى قصه تاکید 
مى کنند. رشد توانایى قصه خواندن توسط خود کودکان در اثر 
این کار دلیل دیگرى است و صد البته افزایش گنجینه ى لغات 
آن ها. اما در این مقاله من  می خواهم فقط بر یک دلیل  این که 
چرا ما باید براى بچه ها مان قصه به خوانیم به پردازم. و شاید این 

مهم ترین دالیل قصه خوانی براى کودکان باشد. این مقاله سعى 
مى کند به این سوال پاسخ دهد که چرا قصه ها در سراسر جهان 
این قدر براي انسان جذابند؟ و چرا از زمان کودکى این توجه آغاز 
مى شود؟ به یک دلیل ساده، داستان ها یک دنیاى شبیه سازى ساده 
را ارائه می دهند که به ما یاد مى دهد چگونه از این دنیاى مجازي 
جنبه هاى چالش برانگیز دنیاى واقعى مان را یاد به گیریم . این ها 
چگونگى  جنگ،  جدال،  عشق،  هستند،  زندگی  مهم  جنبه هاى 
روبرو شدن با دیگران، پاسخ گویى به نیاز هاى آن ها،نحوه رفتار 
با دیگران براى جلب دوستی و چگونگی کسب احترام نسبت به 
جامعه، که یکى از بزرگ ترین مهارت هایى است که همه ى ما 
باید یاد به گیریم. قصه ها 
با  شدن  روبــرو  توانایى 
بیان  که  زمانی  را  مسائل 
امکان  صریح   به طور  آن 
ندارد، به وجود می آورند. 
آن ها به صراحت در مورد 
به  رو  حرکت   چگونگى 
با  ضمنى  به  طور  جامعه 
این  و  مى زنند.  حرف  ما 
صحبت  ضمنى  طور  به 
کردن بسیار تاثیر پذیرتر از 
آن چه که به صراحت بیان 
می شود تاثیر دارد. بنابراین 
ما باید درس هاى خودمان 
یا  درس ها  به سازیم.  را 
شده،  ساخته  داستان هاى 
صراحت  از  بیشتر  بسیار 
جذابیت  ماندگارند.  بیان 
در  انسان  براى  داستان 
ریشه  ما  بنیادین  طبیعت 
تاریخى  لحاظ  به  دارد. 
داستان ها بسیار پیش تر ازنوشتن به کار رفته و وجود داشته اند. تمام 
فرهنگ هاى انسانى به استثناى فرهنگ فاتحان و استثمارگران ویران 
شده، داراى داستان هستند.داستان ها داراى رهنمود هاى زندگی اند  
و قبل از نوشتن از نسلى به نسلى سینه به سینه منتقل شده اند. 
کودکان داستان هایى را در باره ى ارزش ها و باور هاى فرهنگ 
خود از طریق قصه ها مى آموزند. حتی مى توان گفت یک فرهنگ 
بدون داستان یک فرهنگ است بدون جهت اخالقى. داستان ها 
درگیرى  هاى اساسى و مشکالت زندگی انسان را تشریح مى کنند 
و ما را به فکرکردن درباره ى حل آن ها وادار می سازند. امروزه در 
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فرهنگ سواد آموزى بیشتر از داستان ها استفاده مى شود و اغلب 
آن ها از داستان هاى پیشینیان است که ما با خواندن آن  ها را از 
طریق یاد داشت هاى شفاهى از  حافظه منتقل مى کنیم. رابرت 
لوئیز سیونسون مدت ها پیش در مورد هنر نوشت زندگى هیوالیى 
بى نهایت غیر منطقى ناگهانى و خشن است.  یک اثر هنرى در 
مقایسه با زندگى شسته و رفته، محدود، عقالنى و خالف جریان 
تخریب است. زندگى خشونت اش را ناگهانى مثل رعد و برق به ما 
تحمیل مى کند. هنر با صدایى بلند  در میان تجربه، مانند یک هواى 
مصنوعى ساخته شده، توسط یک موسیقى دان بى رحم به گوش 
مى رسد. او اشاره کرد قدر دانى ما از هنر از جمله داستان، به دلیل 
توجه ما به ایده ها و تجارب به دور از آشفته گى زندگى واقعى 
است. بنابر این ما مى توانیم آن ها را تجربه کرده و در مورد آن ها 

روان  شناسان  کنیم.  فکر  به روشنى 
کانادایى، کیت اوتولى وریموند مار 
در  ستیونسن  لوئیز  اندیشه هاى  از 
زمینه ى هنر و شعر فرا تر رفته و 
به  طور عملى در زمینه شبیه سازى 
داستانى عمیق شده اند. داستان که آن 
ها مى نویسند زندگى نیست، اما یک 
مدل، یک شبیه سازى مفید از خود  
وآن  ها  است.  اجتماعى  دنیاى  در 
به لحاظ بیولوژیکى نشان مى دهند 
که چه  قدر ما از طریق داستان ها 
زندگى  به  ورود  براى  تاثیر  تحت 
اجتماعى قرار مى گیریم. داستان ها 
سازى  مدل  در  اساسى  فرایند هاى 
من  و  اجتماعى  اند  روایط  براى 
این را به این شکل در بحثم قرار 
بازى  از  نوعى  داستان ها   که  دادم 
هستند، یا ورزش و به همین دلیل 
ایده  و  مهارت  کسب  براى  راهى 
هنگامى  واقعى  ند.  زندگى  براى 
مى شویم،  داستان  یک  وارد  ما  که 
مى شویم  باورنکردنى  دنیایى  وارد 
که بسیار جذاب است و این  دقیقا 

به این خاطر است که آن را باور داریم و هیچ عواقب فورى در 
دنیاى واقعى ندارد و به این دلیل که حوادث ساده مى شوند و  
فقط مهمترین مسایل هستند که برجسته مىءشوند،، ما مى توانیم 
روشنى  به  مشکالت  واقعى  دنیاى  در  کنیم  تجربه  را  چالش ها 
بیشتر جلوه مى کنند و ما  مى توانیم در مورد آن ها منطقى فکرکنیم 
مى کنند،  ایجاد  بیشترى  بینش  مشکالت   مورد  در  داستان ها  و 
پس ما ممکن است از تجربه ى دنیاى واقعى با حوادثى نظیر  سه 
خوك کوچولو  که از خانه مادرشان دور مى شوند و در تالش 
آسمان  از  سقوط  حال  در  که  گرگ  توسط  نشدن  خورده  براى 
است، دست به ساختن خانه مى زنند یا آزمایشات هرى پاتر به 
دست لرد ولدمورت؛ جیم؛ جوجه کوچولو که به دلیل یک ادعاى 
اشتباه با رود خانه فرار مى کند، یا اشتیاق و غیرمنطقى بودن عشق 
اول، یا خیانت دیدن از کسى که ما فکر مى کردیم ما را دوست 

مورد  در  مى کنند  جذب  را  ما  بیشتر  که  داستان هایى  داشت. 
تعامالت اجتماعى هستند. این به نظر مى رسد همان طور که براي 
بزرگ ساالن صادق است  براى کودکان هم صدق مى کند. در یک 
سرى تجربیات اخیر، کودکان زیر 4 ساله در مورد داستان هاى 
حیوانات یا اشیاء واقعى خواسته هاى مشخصى را براى داستان هاى 
مى کنند،  رفتار  انسان  شکل  به  که  حیوانات  یا  مردم  به  مربوط 
خوب  به عنوان  را  داستان هایى  هم چنین  آن ها  مى دهند.  نشان 
خاص  اهدافى  یا  خواسته  داراي  قهرمانان  آن  در  که  کردند  بیان 
بودند که براى آن تالش مى کردند یا براى غلبه برمشکالت. آن ها 
ترجیح مى هند داستان هایى درباره دو یا چند نفر را بشنوند تا 
داستان هایى که از فعالیت انفرادى یک شخص صحبت مى کنند. 
در  مفید  و  مضر  مختلف  شیوه هاى  تا  هستیم  این  تشنه ى  ما 
ارتباط مردم با یک دیگر  را براى یک 
زندگى رضایت خش یاد به گیریم. 
داستان ها مى توانند تاثیر بیشترى بر 
ما داشته باشند تا فیلم هاى مستند 
باشند.  اطالعات  همان  حاوى  که 
از  بعضى  آزمایش،  یک  در  مثال 
دانش آموزان کالج چخوف داستان 
عاشقانه «بانو و سگش» در رابطه با 
عشق را خواندند و دیگران یک متن 
مقایسه را که حاوى همان اطالعات 
بود، که در قالب مستند نوشته شده 
بود (به عنوان مثال، چیزى که زنا 
پرونده هاى  از  بود  شده  معرفى 
کسانى  که  بود  این  نتیجه  دادگاه) 
نسبت  مى خوانند  را  داستان  که 
را  واقعى  پرونده ى  که  کسانی  به 
و  احساسات  بیشتر  خوانده اند، 
را  نگرش هاى خود  در  تغییرات 
تجربه کرده اند. داستان هاى توسعه 
به نظر بسیارى از روان شناسان، به 
اخالقى  بیولوژیکى  پایه ى  عنوان 
براى ایجاد حس هم دردى است، 
جوهراصلى این داستان ها این است 
که  جهان را از نقطه نظر فرد دیگر به بینیم و حداقل تا حدى تجربه 
کنیم که آن شخص چگونه زندگی را تجربه مى کند. حس کردن 
نوعى از  احساس غم و اندوه و یا ترس شخص دیگر، اولین قدم 
به سمت تالش براى کمک به آن فرد است و احساس لذت براى 
کمک دیگران  که شادى  تحسین شدن  پاداش آن است. براى 
می دهند،  نشان  را  همدلی  ابتدایی  فرم  یک  نوزادان  حتی  مثال، 
هنگامی که یکى از آن ها در پاسخ به گریه  نوازد دیگرى با او به 
ظرفیت  مى کنند،  پیشرفت  کودکان  که  همان طور  گریه مى افند. 
آ ن ها براى هم دلی مى تواند بسته به شرایط رشد کند، و هم چنین 
مى توانند در جنبه هاى مختلف، مجموعه شرایطى را که ممکن 
است نقش مهمی در رشد هم دلی داشته باشد، تجربه کنند. این 
رشد هم دلى و تعامل در انسان مى تواند از شنیدن داستا ن هایى 
که  کودکان ممکن است در کودکى و یا بعدا به خوانند حاصل 
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آید. فریتز بریتئوپت، متخصص ادبیات آلمان، مى گوید که داستان 
وسیع، قدرتمند و براى توسعه هم دلى است زیرا شنوندگان (یا 
داستان  شخصیت  چند  یا  یک  با  خودکار  به طور  خوانندگان) 
هم  ذات پندارى مى کنند. در شناسایى، شنونده به طور غریزى، 
اخالقى  درگیرى هاى  و  شکست،  پیروزى،  شادى،  اندوه،  و  غم 

شخصیت اصلى و شاید نیز آنتاگونیست را تجربه مى کند. 
بنابراین غوطه ور شدن در یک داستان مى تواند یک تمرین مداوم 
در هم دلى باشد. ما نه تنها یاد مى گیریم که هر یک از خوك هاى 
کوچک یا هرى پاتر چه کار مى کنند، اما ما نیز چیزى از آن چه 
که آن ها  مى کنند را، اگر واقعى باشد، احساس مى کنیم. شنونده 
نمى تواند درون داستان عمل کند و نتیجه را تحت تاثیر قرار دهد، 

اما مى تواند احساسات را تجربه کند و این احساسات را  بازتاب 
کند. چون از لحاظ ذهنى در هنگام گوش دادن یا خواندن  فعال 
است، اما به  لحاظ فیزیکى منفعل یعنى آن عمل مستقیم توسط 
خود او انجام نمى شود، خواندن و شنیدن قصه، تفکر و انعکاس 
و تصویر سازى را را افزایش مى دهد که ممکن است در زندگى 
واقعى و توسط روزمره گى ها رخ ندهد.  اگر  واکنش به عمل، یا 
استرس ناشى شده،  درمقابل رویداد ها یا دفاع از خود، و آن چه 
را که  در زندگى واقعى اتفاق مى افتد  نتوانیم  تغییر دهیم، در عالم 
تفکر مى توانیم انجام دهیم .احساس، منعکس کننده و عامل ایجاد 
فکر است. در این فرآیند ممکن است یاد بگیریم که به افرادى که 
ممکن است براى  دیگران اهمیتى نداشته باشند  کمک کنیم و حامى 
آنان باشیم. از جمله افراد که کامال متفاوت از خودمان هستند. تعداد 
از مطالعات پژوهشى با کودکان و همچنین با بزرگ ساالن نشان 
داده که  از دیدگاه داستان ها حمایت مى کنند توسعه همدلى، یک 
سرى  از مطالعات دیگر  نشان داد که افرادى که داستان ها زیادى 
را خواندند، به خصوص داستان هایى که در آن  ها با روابط بین فرد  
روبرو مى شوند، در موارد مختلف همدردى باالتر از سایر افراد 
مشابه دارند. مراکز خواندن آن ها و گنجینه ى لغات آن ها در مغز 
بیش از افرادى  است که داستان نمى خوانند هر چند که کتاب ى 
دیگر به خوانند. در یک آزمایش در یک منطقه ى کم درآمد در 
تورنتو، به مدت چهار سال براى بررسى دیدگاه ها نشان داده شد 

که کودکانى که پدر و مادرها ى شان براى آن  ها قصه خواند اند 
از هوش بیشتر و دید بازترى بر خوردارند، معلمان و دستیاران 
پژوهشى. در آزمایش دیگر که در دهه ى 1970 در ایاالت متحده 
سیاه  کودکان  به  نسبت  سفیدپوست  کودکان  نگرش  شد،  انجام 
آن  در  که  داستان  یک  شنیدن  اثر   در  گیر  طرزچشم  به  پوست 
شخصیت اصلى یک کودك سیاه پوست بود، بهبود یافت و در 
آزمایش دیگر که در دهه ى 1960 در ایاالت متحده انجام شد، 
دانش آموزان کالس دوم سفیدپوست که داستان هاى نویسنده گان 
چند نژادى را خواندند،  نگرش مثبت ترى نسبت به آمریکاي هاى 
آفریقایى آمریکایى داشتند، از جمله گرایش بیشتر به  آشنا شدن  
با آن ها وشرکت دادن آن ها در گروه هاى خود بنابراین، هنگامى 

که براى فرزندان خود داستان مى خوانید، ممکن است که براي 
آن ها فرصت هاى عالی براى رشد اخالقى را فراهم آورید، کودکان 
وقتى که با مشکالت واقعى در دنیاى واقعى مواجه مى شوند، راه و  
رفتار را تصور مى کنند و یاد مى گیرند مسائل را  از دیدگاه دیگران 
هم  به بینند. داستان ها به کودکان کمک مى کند تا بر روان گرایان 
غلبه کنند، جهان اجتماعى خود را گسترش دهند و یاد به گیرند 
که با طیف گسترده ى از افراد دیگر آشنا شوند. همان طور که در 
اول مطلب عرض کردم بحث این جا نقد ارزشی ادبی مثال هاري 
پاتر یا قصه ي بزي زنگوله پا  یا به قول روسو  قصه ى طوطی و 
بازرگان نیست.نفس قصه خواندن را مد نظر داشتم و در شماره هاى 
بعدى، مثل برخى از شماره هاى دیگر داروگ، به نقد و بررسى 

ادبیات کودك هم خواهیم پرداخت. 
موفق باشید
و
 باز هم سال نو مبارك!

*  *  **  **
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دهم فوریه

کاى ساى عزیز!
شنیدم مثل آهو چندین شب در هفته، از این تئاتر به آن طرف میروى، 
در واقع من مى بایست به توانم یک موعظه ى اخالقى برایت بکنم و 
یک کالس پند و اندرز برایت بازکنم، و برایت از ضرورت رسیدگى 
به درس و مشق و مواظب سالمتى خود بودن و چیزهااى از این دست 
داد سخن به دهم؛ اما مطمئنم که دور و برت از این خاله غزى ها و 
عمه غزى ها پیدا مى شوند که در صورت لزوم این درس ها را به تو 

بدهند، بنابراین من از این وظیفه کناره گیرى مى کنم.
عالوه بر این من کسى نیستم که به توانم به دیگران پند و اندرز به دهم، 
تفریح هاى  و  خوشى ها  در  من هم  این هفته  طول  در  این که  براى 
مختلف غرق شده ام. در دفترچه ى بغلى خاطراتم این طور نوشته 
شده است: یک بار سینما با  برتیل  و دو جشن تولد در کافه تریا با 
دوستان و هم کالسى ها، و عالوه بر آن هم دست اول و هم دست 
آخر تولد مامان. این موضوع که خانه ى ما  بعد از جشن تولد مامان 
سرپا ایستاده است را باید برایت توضیح به دهم که تولد مامان را ما 
با شکوه تر و مفصل تر ازهر جشنى بر گذار مى کنیم  و این روز پُر 
سر و صدا  ترین روز در خانه ى ماست و گرنه ما از آن دسته خانواده 

نیستیم که هیچ روز و به ویژه هیچ جشنى را از دست به دهیم.
بابا یک ترانه را تمرین کرده بود که جزو مراسم صبح گاهى بود که 

به همراه  بردن سینى صبحانه به اتاق مامان به حساب مى آمد.
بابا در لباس خواب سفید و بلندش خیلى خنده دار بود به خصوص 
که براى این که خیلى به اهمیت آن روز احترام بگذارد، کاله بلند 
و  نبود  طوالنى  تبریکات  مراسم  بود.  گذاشته  سر  بر  را  بوقى اش 
نمى شد انتظار هم داشت که باشد، چون اکثریت به اتفاق خانواده 
باید به مدرسه یا سر کار مى رفت. اما  درعوض شب ما کل مراسم 
هر  مامان  تولد  براى  ما  کردیم.  برگذار  طوالنى  و  پایه اى  بسیار  را 
سال برنامه هاى گو ناگون و زیادى داریم، امسال قرار بود بالماسکه 
داشته باشیم. شاید بالماسکه لغت زیادى براى این مراسم باشد، اما 
رقص، تا دلت به خواهد رقصیدیم و لباس مبدل هم پوشیدیم. از 
خیلى وقت پیش مامان گفته بود که همه ى ما باید یا یک شخصیت 
تاریخى باشیم یا شخصیتى از یک کتاب قصه. على رغم ساعت ها 
مشورت و جر و بحث با مایکن من هنوز نمى دانستم که چى به 
دلم  خیلى  کلئوپاترا؟  ملکه  یا  پورپیموسا؟  باشم .جادوگر  پوشم کى 

مى خواست کلئوپاترا باشم، اما سوانته گفت:
- یکى از شرایط اصلى کلئوپاترا شدن، این است که دومار زنده و 
واقعى دور گردن و بازوانم پیچیده شده باشد و تر جیحا مى بایست 
مارهاى سمى باشند اما به جاى آن مى شد از مارها ى غیر سمى هم 
استفاده کرد. سوانته خودش نمى دانست که چى مى خواهد به پوشد 

و که باشد. من پیشنهاد دادم که او مى تواند  وینى پو باشد :
-  که خرس توپولى با مغزى بسیار کوچک، این درست چیزى هست 

که برازنده ى تو است هم به لحاظ سایز و فرم لباس هم محتوى. 
بعدا من مجبور شدم کوتاه بیایم براى این که دستور زبان و الفاظ 
آلمانى(جر و بحث) شروع شد. تمامى هفته ى قبل از تولد را ما ها 
حتى یک ثانیه وقت اضافى را صرف آماده کردن لباس هاى مان کردیم. 
شرط این بود که همه ما مى بایست به تنهایى و بدون کمک گرفتن 
از کسى لباس هاى مان را به دوزیم. البته، همه جز مونیکا. در اتاقک 
زیر شیروانى ما یک صندوق بزرگ از لباس هاى قدیمى داریم، هر 
وقت که مى خواستى به آن جا بروى و چیزى پیدا کنى، کسى آن جا 

بود و مشغول گشتن  و پیدا کردن قطعه پارچه یا لباسى بود.
بله هر چه که روز تولد نزدیک تر مى شد، ماها مرموزتر مى شدیم 
و عصر تولد وقتى که همه به اتاق هاى مان رفتیم، فضا از هیجان و 

انتظار آکنده بود.
قرار گذاشته بودیم که راس ساعت هشت عصر آیلدا بر طبل آماده 
باش بکوبد و همه ما با هم غرق در لباس هاى پر زرق و برق وارد 

سالن پذیرایى شویم.
من به شدت دست پاچه بودم و واقعا شانس و معجزه بود که توانستم 
داخل شلوار سورمه یى مخملم شلوارم را پایم کنم. بعد از کلى غور 
دلیل  به همین  و  باشم  لروى   فانته  گرفتم  لرد  تصمیم  مشورت،  و 
تمام بعد از ظهر را بیگودى به سر از این اتاق به آن اتاق رفته بودم. 
شلوار مخمل را خودم از پارچه ى مخمل سیاه یک پیراهن کهنه سر 
هم کرده بودم. آلیدا فقط به من کمک کرده بود که آن را پروو کنم. 
با این شلوار من یک پیراهن مردانه ى ابریشم سفید یقه چین دار 
و کت مخمل کبریتى داشتم و وقتى که بیگودى ها را باز کردم  و 
موهایم حلقه اى مارپیچى درست کردم، خودم از نتیجه کارم بسیار 

راضى بودم.
ساعت هشت آلیدا آن چنان بر طبل کوبید که آدم فکر م کرد جایى 
آتش گرفته است. صداى قدم هاى تند و سریعى از پله ها به گوش 
رسید و در یک چشم بر هم زدن، سرخ پوستى با تیر و کمان و سرو 
صداى زیاد در درگاه پدیدار گشت.  هسیتینگ بول  گاو نر  بود که 
قبیله اش را براى حمله آماده مى کرد. یرکر از پس لباس بالماسکه به 
راحتى با پوشیدن لباس سرخپوستى اش و رنگ کردن صورتش با  
دارچین برآمده بود. هم زمان شنل قرمزى شادى کنان از اتاق مایکن 
بیرون آمد. مونیکا بود، با سبدى در دست و برق شادى در چشم. 
دست آخر همه ى ما در اتاق پذیرایى جمع شده بودیم جز مایکن. 
بابا به کمک چند ملحفه خودش را به صورت سقراط در آورده بود. 
مامان او را به لیکور خانه گى گیالس دعوت کرد که سرما نخورد. 
اما او از لیکور خوشش نمى آید و در حالى که دعوت مامان را رد 

مى کرد گفت:

آسترید لیندگرندرددل هاى بریت مارى
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- قرار نیست که من از همین دقیقه ى اول جام زهر را بنوشم.
سوانته تازه گى ها دکتر جکیل مستر هاید را خوانده است و نتیجه ى 
وحشت ناك این خواندن، از در اتاق پذیرایى وارد شد.  شنل قرمزى 
از ترس فریاد کشید. به کمک  یک پالتوى شنل مانند بى دکمه و 
یک کاله پهن لبه دار و دو دندان بزرگ و زشت ید وحشتناك،که از 
دهانش بیرون زده بود او کامال شبیه  مسترها  ید شده بود طورى که 
من نمى توانستم باور کنم او برادر من است، و نمى خواستم کسى 
به داند که او برادر من است. خودش فکر مى کرد که لباسش بسیار 

مناسب و پراتیک است:
-  موقع خوردن بستنى، دندان ها در مى آورم و براى لحظه اى دکتر 
جیکل مى شوم. هر چه از او خواهش و تمنا کردم که به خاطر شنل 

قرمزى هم که شده تمام شب را دکتر جیکل بماند، قبول نکرد.
بابا گفت:

- در واقع وظیفه مامان بود که خود را به صورت  اگزانتیپا  در آورد.
او به هیچ وجه این کار را نکرده بود و 
نمى خواست بکند، او لباسى را که زمانى 
هشتاد  دهه ى  از  بود،  پدرم  مادر  مال 

پوشیده بود و مى گفت :
- من آناى تئاتر عروسکى ام  و البته اگر 
دوست دارید مى توانیدکریستینا اولسون  
یا ملکه صوفیا هم صدایم کنید.مایکن 
براى  وقتى که  کند  مى  چه  مى داسنت 
وارد شدن به اتاق پذیرااى صبر کرد تا 
همه جمع شوند و بعد از همه وارد شود، 
درست وقتى که همه ى ما شروع کرده 
بودیم که سوال کنیم او کجاست؟ آلیدا 
سرش را به درون اتاق آورد و فریاد زد:
از  آنتوانت  مارى  ملکه  -  علیاحضرت 

فرانسه! وارد مى شوند. 
لحظه اى بعد مایکن بر درگاه ایستاده بود 
و ما فقط توانستیم از تعجب و تحسین 

آه بکشیم.
من مى دانستم که مایکن بسیار تواناست، 
اما این که به تواند از چند ملحفه و رو 

هفدهم  قرن  مدل  زیبایى  لباس  چنین  روبان،  چند  و  قدیمى  تختى 
درست کند را باور نمى کردم. موهایش را باال برده بود و دو طرفشان 
را پودر زده بود و من باور نمى کنم که آنتوانت حقیقى به این زیبایى 
بوده باشد، چرا که اگر به این زیبایى مى بود، هیچ کس دلش نمى آمد  

که او را بُکشد.
 مسترهاید  خون آشام پرسید:

- کى مى توانیم این ملکه زیبا را گردن بزنیم؟
مارى آنتوانت جواب داد:

- اوه تو که در حالت معمولى از طرف ملکه به طور مرتب گاز گرفته
مى شوى حرف نزن.

 و سر تا سر سالن را دور زد که ما همه زیبااى هایش را تحسین کنیم.
درست بعد از این، مهمان ها وارد شدند، یک هم کار بابا که خود را 
به شکل دایى برسینگ در آورده بود، آناستینا به لباس فراك پدرش،  او 
نقش دخترى در لباس فراك را به خود گرفته بود .. در غیر این صورت 

با این طرز لباس پوشیدن چه کسى مى توانست باشد؟
مامان  بودند،  خانواد ى ما  دوستان  قدیمى ترین  آناستینا  مادر  و  پدر 
آناستینا  گفت که او ماچره مه ره از رمان  همسایه ها ى فردریکا برمر  
است. عمو یوهان حوصله ى این که لباس مبدل به پوشد نداشت و 
گفت که خودش به زودى مى خواهد  کتابى به نویسد به اسم  آقاى 
متوسط مى  لرزاند  و االن درست نقش شخصیت اصلى آن رمان را 

دارد و ادامه داد:
- نگاه کنید که چطور مى لرزانم.

و شروع کرد به جنباندن گوش هایش، این هنریست که او دارد و 
به خوبى از پسش برمى آید.

 یرکر  حسابى حسود شده بود و دلش مى خواست مثل او به تواند
 گوش هایش را تکان به دهد و تا زمانى که موقع خوابش فرا رسید، 
به تمرین مشغول بود. پذیرایى شامل: ژله، کیک،شراب و قهوه  و 
شیرینى و لیکور براى بزرگ تر ها  مى شد. بعد ما رقصیدیم هر چند 
که جفت رقصیدن کم داشتیم. به دلیل 
برسینگ  دایى  سقراط،  جناب  این که 
بازى  به  شروع  متوسط،  سونسون  و 
ویرا(چیزى شبیه تخته نرد) کرده بودند. 
به  شروع  و  کرد  اشتباه  یک بار  سقراط 
دادن توضیحات مفصل  در باره ى این که 
چرا اشتباه کرده است کرد. آن وقت دایى 

برسینگ گفت:
دفاعیه ى  این  بودن  سقراط  براى   -

خوبى نبود.
و بابا گفت که:

- تو کفرگویى مى کنى وقتى از سقراط 
در حین چنین بازى هایى مثال مى آورى. 
دو  آن  در  سرما  از  سقراط  برآن  عالوه 
ملحفه مى لرزید و چون کمى رماتیسم 
مناسب ترى  لباس  و  رفت  داشت،  هم 

پوشید.
است  حیف  که  مى کرد  فکر  سوانته 
آدم هاى بیشترى ما را در این لباس ها 

نمى بینند و به مایکن گفت:
- اگر تا سر خیابان اصلى با من بیاى یک کرون پول به تو مى دهم!

مایکن جواب داد:
- پیشنهاد خوبى است، اما فکر نمى کنى براى دعوت عفونت ریه 

گرفتن  کردن پول کمى مى پردازى؟
سوانته جواب داد:

- تو مى ترسى، ترسو اگر نه خودت مى دانى که این موقع شب در 
در  و  است  شب  یازده  ساعت  نمى زند.  پر  کبوترهم  اصلى  خیابان 
این شهر مردم همه  زود مى خوابند. مایکن قبول نمى کرد، سوانته، 
خواهش مى کرد التماس مى  کرد، ارعاب مى کرد و دست آخر کار 

را به تهدید افشاگرى کشاند:
- اگر همراه من نیایى جاى مخصوص چیدن قارچ هاى  کن ترل (زرده 
کیجا)یت را به همه نشان خواهم داد. خود سوانته از قارچ  کن ترل  
خوشش نمى آید، اما براى مایکن این مثل تهدید به مرگ بود. در 
مانده  کنترل  زرد  قارچ هاى  چیدن  به زمان  ماهى  چند  هنوز  واقع 
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است، اما فکر این که کسى از جاى مخفى ى قارچ ها میان بوته هاى 
فندق وحشى در تپه ِسِمد  نزدیک چراگاه گاوها با خبر شود، تن 

مایکن را لرزاند.
نمى دانم این تهدید کارساز بود؟یا خود مایکن هم در واقع تمایل 
داشت که در لبا س مارى آنتوانت چرخى بزند. به هر تقدیر مایکن 

با سوانته از خانه بیرون رفت.
مستر هاید کاله لبه دارش را بر سر گذاشت و زیر بازوى او را گرفت 
و باهم پا به  خیابان گذاشتند. فقط من و آنا ستیا مى دانستیم که آن 
ضرورتى  ما  و  بودند.  خوابیده  مونیکا  و  یرکر  رفته  اند.  بیرون  دو 
نمى دیدیم که به بزرگ ترها بگوییم. چیزى که بعدا اتفاق افتاد را من 
فقط شنیده ام و تو مى دانى  شنیدن کى بود مانند دیدن.  مستر هاید و 
ملکه ى زیباى فرانسه هرگز به سر خیابان نرسیدند. براى این که به 
خیابان اصلى برسى باید از خیابان کوچک خودمان رد شوى، که در 
دو طرفش ویالهاى زیبایى قرار با باغچه هاى بسیار زیبا گرفته است. 
وقتى که این   زوج زیبا  تقریبا 100 متر راه رفته بودند، ناگهان در 
یکى از این ویال ها باز، و یک هیبت مردانه از آن خارج مى شود که با 

قدم هاى بلند پا به خیابان مى گذارد.
قایم  و  مى اندازد  بوته ها  پشت  به  را  خودش  ترسناك  مسترهاید 
مى شود و ملکه تنها وسط خیابان مى یستد و به ماجرانگاه مى کند 
و با یک چرخش سریع سعى در فرار مى نماید؛ اما وقتى آدم عادت 
نداشته باشد که در دامن هاى پر چین بلند راه برود و حرکت کند، 
فرار کار ساده اى نیست. پایش پیچ مى خورد و اگر آن مرد ناشناس 
او را نگرفته بود محکم زمین مى خورد. (این ماجرا مثل یک رمان 

نیست به نظر تو؟)
مایکن با لکنت زبان گفته:

- اوه عجب بدجنسى
سوانته پشت بوته ها بوده و همه چیز را مى شنیده، او مى دانسته که 
منظور مایکن از بدجنس کیست، اما مرد غریبه نمى دانسته و گفته:

- منظورتان منم؟
-  اوه نه! البته که نه شما، معذرت مى خواهم، دستم را ول کنید، 
متشکرم. آقاى غریبه طبق خواسته مایکن رفتار مى کند و دستش را 
ول مى کند اما نتیجه این مى شود که نزدیک است مایکن دوباره زمین 
به خورد. او نمى توانسته روى پاى بایستد و بنا به روایت سوانته 
از ماجرا، خودش را در بغل مرد غریبه مى اندازد و دستانش را دور 

گردن او حلقه مى-کند.
مایکن مى گوید:
- دروغ محض.

من نمى دانم به کدام یک باور کنم اما حقیقت طبق معمول چیزى 
بین روایت هاى این دو است.

مرد غریبه گفته بود:
- شما یک رویا هستید یا یک شبح؟

مایکن هق هق کنان جواب داده بوده:
- من یک آدم بد شانسم با یک برادر که در واقع باید او را کشت.

پدرى  نتیجه ى ماجرا این شد که وقتى مارى آنتوانت  به خانه ى 
بازگشت، با پاى خودش باز نگشت، او در بغل یک مرد بیگانه اکه، 
با احترام تمام بارش را بر زمین گذاشت ومودبانه خودش را معرفى 

کرد؛ از درگاه خانه گذشت.
چیزى  منطقه.  جدید  سرشکارچى  و  بود  کویست  فامیلش  آلم   

شد.  دعوت  تولد  جشن  در  شرکت  به  که  نیست  این  از  طبیعى تر 
مایکن بقیه شب را روى مبل دراز کشید، و او با وفادارى تمام مدت 

کنارش نشست.
مستر هاید هم به خانه بازگشته بود و طولى نکشید که به فضولى و 
بدجنسى تمام خودش را قاطى کرد و على رغم چشم غره اى مایکن 

به تعریف و نظر دادن راجع به اتفاق کرد:
- تا آن جا که من تشخیص مى دهم عالى جناٍب! لودویک ششم وارد 
شد اند.و راستش را به خواهى من فکر مى کنم شاید حق با اوست. 
این مایکن مستى از سر پریده به هیچ وجه بعد ازاین اتفاق با مایکن 
قبل از جشن تولد قابل مقایسه نیست. او در حالى که کمى مى لنگد 
راه مى رود، اما یک لبخند مرموز و یک برقى در نگاهش هست که 
من را نگران مى کند و روز بعد از تولد یک دسته گل بزرگ الله از 
نجات دهنده اش به وسیله ى پست دریافت کرد. و او هر روز زنگ 
مى زند و احوالش را مى پرسد براى این که قرار است به محض این که 
خوب شود و به تواند بدون ناراحتى راه برود با هم بیرون بروند. اگر 
این ماجرا به یک عشق تبدیل نشود من حاضرم کاله خودم را به خورم.
یک اتفاق دیگر هم در تولد مامان افتاد که طبق معمول به سوانته 

مربوط مى شود.
عالقمند  آن  واقعا به  این پسرك  درسى هست که  ماده  تنها  شیمى 
است. و وقتى که همه ى ما در اتاق پذیرایى نشسته بودیم و داشتیم 
لیوان هاى مان را به سالمتى مامان باال مى بردیم، سوانته وارد شد و 

فریاد زد:
- جشن تولد بدون سرو صدا و ترقه در کردن جشن نیست.

و ثانیه اى بعد صداى ترقه آمد، آن هم چه ترقه اى! فکر مى کنم که 
پسرك توانایى اش را در علم شیمى دست کم گرفته بود و ارزیابیش 
از قدرت تخریب بمبش غلط بود، وقتى جیغ هاى زنانه پایان یافت و 
دود فرو نشست، سوانته توى درگاه ایستاده بود و به تیکه اى گچ افتاده 
از سقف نگاه مى کرد و با ناباورى مژه به هم مى زد. زخم بزرگى بر 
دست راستش داشت و مسترهاید تبدیل به قهرمان بزرگ فردریکسون  
شده بود. دندان هاى درنده اش را هنوز داشت، اما آن ها به طرز رقت 

آورى به این طرف و آن طرف مى چرخیدند.
وقتى که بعد از نیم  ساعت زحمت کشیدن دسته جمعى و مرتب 
کردن و تمیز کردن خراب کارى هایش  و بستن زخمش سوانته گفت:

- خب، حاال چه کار کنیم؟
مایکن جواب داد:

سوانته ى عزیز شما امشب به اندازه کافى شیرین کارى کرده اید، بهتر 
است حاال تا زمانى که سقف خانه هنوز پایین نیامده و ما ها هنوز 
مى توانیم روى پا ها ى مان را برویم، لطف کنید و کمى آرام به گیرید.

و  انداخت  کویست   سرشکارچى آلم  به  عمیقى  نگاه  مایکن  بعد  و 
ادامه داد:

- البته فکر نمى کنم هنر نمایى هاى سوانته فقط نتایج بدى داشته است!
بعله این بود ماجرا ى جشن تولد مامان، حاال دیگر من فکر مى کنم، 

من هم باید دست از شیرین کارى بر دارم و با تو بدرود بگویم!
باى باى، بریت مارى

* * *
پانزدهم فوریه

کاى ساى عزیز!
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دیروز ما تعطیالت ورزشى داشتیم. هم مدارس دخترانه هم آموزش و 
پرورش، اسکى بازى در پیست مى توانست جالب تر باشد اما گاهى 
اتفاق مى افتد که آدم دلش مى خواهد بیشتر در جنگل باشد. من فکر 
مى کردم که در شلوارهاى جدید اسکى که کادوى کریسمس گرفته 
بودم  و بلوز اسکى قرمز رنگم خیلى شیک و جذاب شده ام و درست 
همین ها را مى خواستم به پوشم، کاپشن اسکى من آبى روشن است 
و گیره هاى قرمز دارد. این حرف ها برایت جالب نیست؟ بگو تا با 

کمال میل از چیز دیگرى حرف بزنم.
پدر و مادر آنا ستینا یک کلبه ى جنگلى ورزشى  چند کیلومترى شهر 
دارند و ما چند تایى بودیم که با هم  به آن جا رفتیم. آنا ستینا ماریان 
من و برتیل، اوکه و یک جفت دیگر، که تو نمى شناسى، و درست 
لحظه هاى اخر ستیگ هنینیسون آمد و خودش را در گروه ما جا داد.
من نمى توانم او را تحمل کنم و برتیل هم ازاو خوشش نمى آید. 

این دلیل آخر براى من جالب است و حس تعلق به من مى دهد  
نمى آید.  خوشش  او  از  برتیل  که  این 
اما اسکى بازى را ستیگ به خوبى بلد 
است و از عهده اش بر مى آید، البته به 
توجه به این که پدرش هر سال او را 
اسکى  پیست هاى  در  بازى  اسکى  به 
از  او  نیست.  مى فرستدعجیب  مشهور 
تکنیک  دادن  نشان  براى  امکانى  هیچ 

زیبایش
ناهموار  زمین  از  ما  نمى گذشت. 
مى گذشتیم که پر از تپه بود، در واقع 
و  است،  تپه  از  پر  شهر  دور  تا  دور 
و  پستى  از  پر  خوبى  میدان  بنابراین 
وجود  ستیگ  نمایى  هنر  براى  بلندى 
داشت. من متوجه شدم که برتیل کمى 
عصبى شد نه به دلیل این که به ستیگ 
حسود  او  ابدا،  نه  مى کرد،  حسودى 
نیست و عالوه بر این خود اوهم خیلى 
خوب اسکى بازى مى کند. اما طرز رفتار 
و قیافه از خود راضى ستیگ وقتى که  با 
مهارت تپه ها را رد مى کرد مى توانست 

براى هر کسى صفرا آور باشد. 
خود من با تمام وجودم آرزو مى کردم که آبرو ریزى کند و ازعرش 
به زمین بیفتد، و وقتى که به ریشه یک درخت گیر کرد و افتاد تازه 
خوب هم زمین نیافتد  با ناشى گرى خاصى لیز خورد و من واقعا 
خوشحال شدم. شلپى افتاد و من فکر مى کنم کسى نبود که از افتادنش 
شاد نشده باشد و از شیوه تکان دادن لباس هایش از برف و دشنام 
دادنش به ریشه درخت خنده اش نگرفته باشد. در عوض من واقعا 
با ریشه کوچولوى درخت که چنان به موقع از زمین بیرون زده بود، 

احساس محبت و نزدیکى مى کردم.
و  کردیم  روشن  را  شومینه  رسیدیم،  ستینا  آنا  جنگلى  کلبه  به  ما 
ساندویچ ها و ترموس هاى شیر و کاکائو مان را در آوردیم، تازه 
خیلى هم دو بوى نشدیم اما کمى بوى چوب سوخته در شومینه را به 
خود گرفتیم، اوه آدم از اسکى بازى چه قدر گرسنه مى شود، و عین 
آهوهاى گرسنه تا مى توانستیم خوردیم. من وقتى که دو تا ساندویچ 

بزرگ ژامبون، یک ساندویچ خاویار، و یک ساندویچ پنیر خوردم، 
موفق شدم در آخرین لحظه ى یک ساندویچ ماهى و سیب زمینى را 
که با نان خشک درست شده بود نجات بدهم و خودم را هم، درغیر 
یک  مجموعه  این  به  باید  البته  مى مردم،  گرسنگى  از  صورت  این 
فنجان بزرگ شیر کاکائو را هم اضافه کنم. باید برایت بگویم که گلبه 
جنگلى آنا ستینا بسیار زیباست. وقتى که غذاى مان را خوردیم توى 
کلبه نشستیم  لذت بردیم، یک گرامافون در کلبه هست و ما موزیک 
گذاشتیم و کمى رقصیدیم. خیلى خوش گذشت على رغم این که ما 
با لباس ورزشى بودیم وصفحه هاى گرامافون متعلق به نمیه ى دوم 
قرن هجدهم بودند. اگر مى دانستى برتیل چه صداى زیبااى دارد! وقتى 
که مى رقصیدیم، براى من خواند که  بیا در این رقص والس دستانت 
را دور گردنم حلقه کن  هنوزثانیه یى از  ترانه اش نگذشته بود که من 
به گفته اش عمل کردم و دستم را دور گردنش حلقه کردم. بعدا ما 
چوب بیشترى درون شومینه ریختیم و نشستیم به  حرف زدن. اول 
ما الکى حرف زدیم و شوخى کردیم و 
جوك تعریف کردیم و شعرهاى دسته 
جمعى خوندیم، بعد در مورد درس و 
مدرسه و معلم ها حرف زدیم و ناگهان  
براى  مان  هاى  نقشه  و  آینده  با  بحث 

آینده کشید.
آنا ستینا گفت:

- من نمى خواهم دیپلم به گیرم چون در 
هر صورت ازدواج خواهم کرد.

ماریان گفت:
فکر  نیست.من  خاطر  این  به  - فقط 
مى میرد  ستیگ  براى  ماریان  مى کنم 
اما این که چه چیزى نصیبش مى شود 
معلوم نیست. با این بحث ما به مساله ى 

ازدواج رسیدیم.
آنا ستینا گفت:

- لطفا همه بگویید که همسر آینده تان 
چه خصوصیات و توانایى هاى از نظر 

شماها باید داشته باشد. 
همه به فکر فرو رفتند، فقط برتیل بود 

که فورى جواب داد:
- همسر من باید قابل اعتماد و وفادار باشد.

اوکه ى شکمو گفت:
- باید به تواند غذا به پزد و آشپز خوبى باشد.

من گفتم:
- از کتاب و بچه خوشش بیاید.

ماریان گفت:
- که همیشه عاشق من بماند، الهى آمین!

آنا ستینا گفت:
- که یک فکر روشن و زیبا در یک تن زیبا و سالم داشته باشد و 

البته مقادیرى هم پول در بانک.
ستیگ روى یک صندلى گهواره اى مادربزرگانه نشسته بود و جلوعقب 
مى رفت با لبخند پیروزمندانه و طعنه آمیز همیشه گى، دست آخر 

به صدا در آمد و گفت:
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- او باید به تواند خوب برقصد و معاشرت کند و از گرم گرفتن هاى 
موقت من با دیگران ناراحت نشود و حسودى نکند.

برتیل در حالى که رنگش پرید بود با عصبانیت گفت:
اوه! لعنت... تو االن که هفده ساله اى این جور مى گویى بزرگ تر 

که به شوى چه خواهى کرد؟
من گفتم:

- قطعا بدفکرتر و وحشت ناك تر.
همه ما فکر کردیم که ستیگ ایده آل غم انگیزى براى آینده اش  در 
نظر گرفته است و از همه بیشتر ماریان بى چاره ناراحت شده بود، 

طور عجیبى حرف هاى ستیگ براى او بر خورنده بود.
ستیگ گفت:

در  که  آن طور  باید  را  زندگى  دارید،  دهاتیانه  تفکر  همه  ها  - شما 
واقعیت هست دید! در ضمن این جا کالس درس کلیسااى روزهاى 

یکشنبه نیست.  شما ها یک مشت بچه اید.
برتیل با  ناراحتى جواب داد:

- نه شاید نیست، و شاید هم این طور که تو دلیل مى آورى چیزى 
هم تغییر نکند، به خصوص براى ما بچه ها به قول تو!

برتیل خیلى متاثر و ناراحت شده بود، من مى دانم که  موضوع خانواده 
براى او خیلى حساس است.

همه  و  بود  شده  سنگین  فضا  بود،  ریخته  بهم  بدجورى  اوضاع 
مى دانستیم که بعد از این بحث به حالت اولش بر نخواهد گشت 
براى همین تصمیم گرفتیم که به خانه برگردیم. در عین حال خورشید 
آن چنان در آسمان عقب نشسته بود و در حال غروب کردن بود که 

واقعا هم زمان برگشتن به خانهِ ى ِفرا رسیده بود.
طعم تلخى از تند خویى که حرف هاى ستیگ به وجود آورده بود، 
به محض این که چوب هاى اسکى مان را برداشتیم و به راه زدیم از 

بین رفت. وقتى که خورشید کامال غروب کرد، 
رنگ برف کامال روشن تر و بُرنده تر شد،  و سایه  تمام بوته ها و 

درختان آبى رنگ شد.
ما از همان اول به سرعت به راه افتاده بودیم و تند و سریع حرکت 

مى کردیم، من و برتیل کنار هم مى راندیم اما هیچ حرفى بین مان 
رد و بدل نمى شد، فقط لحظه اى که دم در خانه ى من از هم جدا 

مى شدیم، برتیل گفت:
- من هم از بچه ها و کتاب خوشم مى آید.

و بعد تعظیمى کرد و با سرعت به طرف پایین خیابان حرکت کرد و 
ناپدید شد و من مثل یک جانور میخکوب شده آن جا ایستاده بودم  
به دنبالش نگاه مى کردم، تا زمانى که سوانته سرش را از پنجره بیرون 

آورد و گفت:
- حاال که پسرك را از ترس کشتى مى توانى به درون خانه بیایى!

براى  را  اسکیش  کفش هاى  و  بود  نشسته  آشپزخانه  در  سوانته 
جلوگیرى از زنگ زدن، اسید  زد، من هم به درون رفتم و درست 
همین کار را کردم. یرکر بغل دست او ایستاده بود و عصبانى بود از 

این که چرا مدرسه عالى تعطیالت ورزشى نداشته است.
مایکن براى شام آلم کویست شکارچى را دعوت کرده البته من فکر 

مى کنم او خودش، خودش را دعوت کرده بود.
داستلن عشقى وسعت پیدا کرده و عمیق شده است شکارچى فکر 
مى کند که  یک چنین انسان بى نظیر زیبا و بى عیب و نقصى مثل 
میان  در  جایش  واقع  در  و  است  آمده  زمین  روى  اشتباهى  مایکن 

فرشته هاست، وطرز نگاه مایکن به او خبر از واقعه ى خوشى براى 
خانواده ى هاگ سترم ندارد. موقع شام خوردن خیلى خوش گذشت 
و شاد بودیم و از همه جالب تر و خنده دارتر وقتى بود که مونیکا 

کوچولو دهانش را باز کرد و به او گفت:
- سوانته مى گوید تو عاشق مایکنى، هستى؟

گونه هاى مایکن  به زیبایى سرخ شد و سوانته و شکارچى هر دو 
قیافه هاى شرمنده و افشا شده اى داشتند. مامان با تغیر دادن حرف و 
پیش کشیدن مطلب دیگرى، همه ما ها را نجات داد. ما سعى کردیم 

که با صحبت هاى دیگر وانمود کنیم که چنین اتفاقى نیفتاده است.
مونیکا تحقیر شده زیر لبى مى گفت هیچ کس به سوال هاى من در 
این خانه جواب نمى دهد. حدس زدن این که شکارچى چه فشارى 
مشکل  زند  مى  حرف  خاموش  و  ساکت  با  و  مى آورد  خودش  به 
نبود، به خصوص که گه گاهى صداى ُغم ُغم کردنش هم مى آمد. 
صداى فکر کردن بلند و تالش سخت براى زبان به سخن باز نکردن 
که براى همه ى ما ها زمانى اتفاق افتاده است. بیشتر صداى خنده 
ریز بود، جلوى خنده اش را نمى توانست بگبرد من هم دچار همین 
حالت شدم و شروع به یواش خندیدن کردم. هر چند که  پاى خودم 
را نیشگون مى گرفتم که نخندم. بابا با جدیت به ما نگاه کرد، اما  ما 
نمى توانستیم جلوى خنده مان را بگیریم، به خصوص وقتى که  لبان 
لبخند  به  مى افتد،  به خنده  دیگران  خنده ى  از  همیشه  که  مونیکا  
وسیعى از هم گشوده شد و دندان هاى ریز و سفیدش را به نمایش 

گذاشت و او هم شروع به خندیدن کرد.
من در حالى که مى خندیدم همش به ین فکر بودم که مامان تا کى 
طاقت مى آورد؟ هنوز فکرم به آخر نرسیده بود که خانم آقاى مدیر 
یکى از آن خنده هاى بلند و زیبایش را سر داد و بعد از آن دیگر 
کسى نمى توانست جلوى خنده ى کس دیگرى را به گیرد. این قدر 

همه خندیدیم که اشک از چشم هاى مان سرازیر شد.
دست آخر بابا اشک هایش را پاك کرد و گفت:

- فکر مى کنى فضول تر و پرر رو تر از بچه هاى ما بچه هاى  توى 
این دنیا وجود داشته باشد.؟

مامان جواب داد:
- فکر نمى کنم، اما براى این همه فضولى و بى ادبى فکر مى کنم 

خوب تربیت شده اند!
حیرانم که شکارچى با خودش چه فکرى خواهد کرد، وقتى که به  

خانه خودش مى رود و در تختش دراز مى کشد.
وقتى که او رفت مایکن گفت:

خوب شد، بهتر است من از همین حاال خودم را در قفس شیشه اى 
قایم کنم، چون هیچ مردى حاضر به ازدواج و وصلت با این خانواده 

نمى شود.
مونیکا  نا گهان  و کامال بى گناه، به سمت مایکن رفت روى زانوانش 

نشست و مثل همه فرشته هاى بى گناه گفت:
- یا این عمواى که تا لحظه اى پیش این جا نشسته بود و صورتش 

قرمز شده بود عاشق توست؟ سوانته مى گوید او عاشق تو شده.
آن وقت مایکن از جا بلند شد درست مثل عنکبوتى که به طرف طعمه 
به دام افتاده اش حرکت مى کند. سوانته فهمید که باید به جاى امنى 
پناه به برد. او وارد اتاق یرکر شد و خواست که در را به بندد، مایکن 

موفق شد که پایش را الى در بگذارد و فریاد زد:
- بیا بیرون ترسوى بدجنس فضول، بیا تا دماغت را گاز بگیرم.
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سوانته جواب داد:
- همچو شیردلى هم نیستم، سرجایم مى نشینم تا اوضاع آرام به گیرد.
آن وقت مایکن آرام گرفت وصرفنظر کرد. اما وقتى ساعت نُه شب 
سوانته از خسته گى غش کرد و به اتاقش رفت که به خوابد، پیش 

من آمد و پرسید:
تو تختم را طورى مرتب کردى که مثل یک کیسه در بسته شده و 

نمى توان به درون آن رفت و زیر لحاف خوابید؟
من جواب دادم:

- اگر به خاطر فضولى ها و بد جنسى هایت قرار بود این کار را بکنم 
باید هر شب این کار را با تو مى کردم، اما نه من نبودم.

سوانته با بخشندگى و بزرگوارى گفت:
را  او  دارد  که  مشکالتى  به  توجه  با  و  است،  بوده  مایکن  - پس 

مى بخشم.  
و با شتاب از در بیرون رفت.

حاال دیگر، کتاب زبان انگلیسى، ریاضى و جغرافیا، با انتظار به من 
نگاه مى کنند و فکر مى کنم که من و تو باید از هم جدا شویم.

با سالم هاى گرم و از صمیم قلب!
* * *

سوم مارس

کاى ساى عزیز!  
منتظر  خیلى  کنى  مى  فکر 
من هم  ــودى؟  ب من  نامه ى 
از  دفــاع  بــراى  همین طور. 
خودم باید به گویم که خیلى 
توى  داشتم،  مشق  و  درس 
مدرسه کار زیاد داشتیم و در 
کلى  گذشته  هفته  تمام  خانه 
مهمان غریبه و جدید داشتیم  
و همه ى وقت به این گذشت.

چهار تا پرنده ى غریبه، چهار 
چند  بودند  آمده  که  مهاجر 
روزى در خانه ى ما استراحت 

کنند و بعد به راه شان ادامه دهند، که مامان به آن ها رسیدگى مى کرد. 
عصر یک شنبه یک مادر یهودى با سه فرزندش کوچکش به خانه ى 
ما آمدند. من فکر مى کنم بالشت من هنوز از اشک هایى که آن شب 
چشمانى  جهان  تمامى  در  دیگرى  انسان  هیچ  است.  خیس  ریختم 
چنین غم زده و مرده نداشته و ندارد که این مادر داشت؛ و هیچ 
کودکى چهره اى چنین رنگ پریده وپژمرده و به زور بالغ شده مثل 

این سه کودك. 
هر دو دختر در اتاق من مى خوابند و حتى در خواب هم آرامش 
ندارند. من نمى توانم تحمل کنم وقتى که مى بینیم چه طور نگران 
مادرشان  مى پرند.  خواب  از  صدایى  کوچک ترین  با  و  مى خوابند 
خانم   هولت  انسان شجاعى ست. او سعى مى کند خود را نگران 
نشان ندهد هر چند که نمى داند شوهرش کجاست و شاید هرگز دو 
باره او را نبیند. او حتى سعى مى کند که  هر از گاهى لبخند به زند، 
اما چشمانش هر گز نمى خندد. فکر مى کنم چشمانش خیلى چیزها 

دیده اند که دیگر نمى توانند به خندند.

پسرش میکائیل، هم سن یرکر است و در اتاق او مى خوابد. غم و 
غصه هایى که مادر و خواهرانش دارند در او دیده نمى شود و من 
و  راحتى  آن  اما  مى شنوم.  را  یرکر  و  او  خنده هاى  صداى  مرتب 
آزاده گى  و حس امنیتى که یرکر دارد را در میکائیل نمى توان دید.  
کاى سا ى فکر مى کنى برسد زمانى که همه ى بچه در سراسر جهان 
به توانند در امنیت و آرامش زندگى کنند؟ باید امیدوار باشیم، همه ى 
ما باید  براى چنین روزى تالش کنیم. در غیر این صورت چه طور 

مى توان بدون دغدغه زندگى کرد؟
را  چشمم  نمى توانم  من  اما  شد،  خواهد  غصه  پر  نامه ى  یک  این 
برروى زندگى مهمانان مهاجرمان به بندم و درعین حال این نامه ى 
پر غصه نمى تواند حتى بیان کننده ى نصف رنجى که من این روزها 

کشیده ام باشد. مرا ببخش لطفا از این که ناراحتت مى کنم.
دیشب ما یک برنامه موسیقى اجرا کردیم که از غصه مهمانان مان 

کم کنیم.
مامان و ختران کوچولوى خانم هولت هم با مهارت تمام  نواختند. بعد 
ما آواز خواندیم همان طور که سنت ما هست و همیشه با موسیقى ى 

مامان شعر، سرود و ترانه مى خوانیم  و اپرا.
قسمت  یرکر  و  مامان  و  من 
مایکن،  مى خوانیم،  را  اول  
و  را  دوم  قسمت  سوانته  
بابا قسمت آخر را. از جمله 
چیزهااى که ما خواندیم این 

ترانه بود، مى شناسى؟
«شاد باش از زنده بودنت، 

هنوز  خورشید  که  ــرا  زی
درخشان است

سرخ   گل  زندگى  باغ  از   
به چین

خون،  رنگ  به  هایى  گل 
رخشان و سرخ و زنده.»

دست  خواندن  از  که  وقتى 
لحظه اى  ــراى  ب کشیدیم، 
شد.  قرار  بر  مطلق  سکوت 

البته جدا ازهق هق هاى خانم هولت.
گریه  این گونه  به تواند  انسان  یک  که  ندیده ام  هرگز  من  سا!  کاى 
کند. صداى این گریه همیشه تا زمانى که زنده باشم در گوش هاى 
من خواهد ماند. و من با تمام وجودم  آرزو مى کنم که زندگى حتى 
براى یک بار هم که شده چندین شاخه گلُ رز زیبا به او هدیه کند. 
آن ها فردا از این جا به مکان دیگرى نقل مکان مى کنند، که در آن جا 

هم مى توانند، مدت کوتاهى، مدت بسیار کوتاهى زندگى کنند. 
این که خانه نداشته باشى، حتى یک خانه درهم ریخته کوچک که مال 
خودت باشد، من سرنوشتى تلخ تر از این نمى توانم براى هیچ کس 
تصور کنم. و وقتى که به دورو بر خودم در این خانه ى  بزرگ و زیبا 
نگاه مى کنم، از شادى دلم به درد مى آید. مبل ها مندرسند، و هیچ 
چیز لوکس و خیره کننده اى این جا وجود ندارد، اما به هر حال یک 
خانه است. یک خانه ى زنده و شاد و یک جاى امن پُر از آسایش 

براى زیستن.
شب به خیر کاى سا حاال دیگر مى خواهم به زیر لحافم بخزم و یک 
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گریه ى حسابى سر بدهم؛ چون فکر مى کنم که به  آن نیاز دارم.
بریت مارى همیشه وفادارت!

* * *
شانزدهم مارس 

کاى ساى عزیزم!
هنوز در استکهلم  بهار نیامده است؟ نمى خواهم وارد بحث طوالنى 
در مورد فصل ها بشوم، اما باید کوتاه به گویم که  این جا بهار شروع 
به آمدن کرده است و پیش قراوالنش را پیش ما فرستاده، برف ها آب 
شده و جاده ها و راه ها لیز و آبکى شده اند، و این درست یکى از 
نشانه هاى  واقعى بهاراست. آسمان گاهى مثل یک نقشه ى جغرافیا 
طورى  را  نقشه  این  رنگ هاى  آسمان  است.  متفاوت  رنگ هاى  با 

انتخاب مى کند که هر کس به خود به گوید:
- بله امسال هم بهار خواهد آمد! بى  حوصله گى نکن از تکرار این 
حرف من چندین بار دیگرهم مینویسم بها، بهار براى این که حتى 
نوشتنش هم زیباست. عالوه بر این بهتر است عجله کنم در نوشتن 
است  قرار  فردا  هواشناسى،  به  بنا  که  چرا  بهار  زیباى  کلمه ى  این 
بزرگ ترین و سردترین کوالك ممکن در ماه مارس به سراغ مان بیاید .

- زندگى پراز شوك و حادثه اى عجیب و غریب است. 
دیشب وقتى سر میز غذا جمع شدیم، فهمیدیم که جاى  یرکر  سر 
میز خالى است. البته راستش را به خواهى عجیب هم نیست، اگر یک 
بچه در جهان باشد که کامال خوش بخت و وحشى، بدون، ساعت، 
بدون تقویم، بدون یاد داشت کارهاى روزانه در این جهان زندگى 
کرده باشد، یرکر است. اما وقتى ساعت نزدیک هفت عصر شد مامان 
نگران شد و من وسوانته را به دنبال او فرستاد. اما خیر، هیچ  پسر 
دندان جلو افتاده ى گیج و یجى در دور و اطراف شهر و کوچه پس 
و  برگردیم  خانه  به  شدیم  مجبور  ما  نمى شد.  دیده  آن  کوچه هاى 
جریان را براى مامان که از شدت دلواپسى به محض دیدن ما بدون 
داشت  که  قدرتى  تمام  با  مایکن  کنیم.  تعریف  زد،  گریه  زیر  یرکر 

سعى کرد با جدیت به گوید:
-  لطفا گریه زارى را تمام کن مامان  سرو کله ى پسرك بزودى پیدا 
مى شود. همیشه همین طور است خودت هم مى دانى! و من امیدوار 
که  با وجود این که  تمام روز را نان و کیک پخته ام قدرتى برایم 

باقى به ماند تا
-  به توانم حسابى خدمتش برسم. 

اما وقتى ساعت نُه شب شد من هم دلشوره ى عجیبى گرفتم،  من 
و بابا بیرون رفتیم که دنبالش بگردیم، سوانته درس داشت و باید 
مشق مى نوشت. تقریبا یک ساعت راه رفتیم و از همه کس ممکن 
پرسیدیم، هیچ کس یرکر را ندیده بود. من آن چنان زانوانم مى لرزید 

که قدرت راه رفتن نداشتم.
ناگهان یکى از معلم  هاى هم کار پدرم را دیدیم که به طور اتفاقى 

گفت:
- گویا کولى ها به شهر ما آمده اند   

یک آرامش ناگهانى تمام وجود مرا در بر گرفت. گفتم:
- قضیه روشن شد و گم شده پیدا، بیا بابا، برویم و بیاوریمش.

چادرهاى کولى ها پایین گمرك جنوب شهر قرار داشت. از چند صد 
مترى صداى پاى اسب ها و دشنام دادن مردان و غش غش خندیدن 
زنان  و جیغ و فریاد کودکان به گوش مى رسید، دور و اطراف پر 

از بچه هاى مو سیاه بود، بابا  به داخل تمام چادرها سر کشید و در 
یکى از آن ها یرکر نشسته بود با چشمانى که از شادى برق مى زد و 
لبخندى به پهناى تمامى صورتش چهره اش را پوشانده بود. او با یک 
دوجین کودك کولى دوست صمیمى شده بود. تقریبا غم انگیز بود 
که  در هم رفتن چهر اش را از دیدن من و بابا ، ببینى، خوشحالى اش 
درلحظه مرد و محو شد. از جا بلند شد و با نگرانى و عجله به طرف 

ما دوید و پرسید:
- شما ها شام خوردین؟ 

من جواب دادم:
-  بله فقط در مواقع استثنایى هست که ماها ساعت ده شب شام 

مى خوریم.
با نگرانى پرسید:

- مامان خیلى ناراحت است؟
بابا جواب داد:

- البته که ناراحت و نگران است، تو چى فکر کردى هان؟
خانه  به  وقتى که  و  شد  تا  شکسته  تیر  یک  مثل  یرکر  این حرف  با 
رسیدیم خودش را در بغل مادر گریان انداخت. مایکن مى خواست 
یک کتک مفصل به او بزند، اما  خوش حالى بى اندازه ى مامان از 
این که او نمرده است، اتفاقى برایش نیفتاده و سالم به خانه برگشته 
است و البته نه فقط مامان که همه ى ما، باعث شد که عوض دعوا و 
کتک، غذایش را روى میز چید و او را سر میز دعوت کرد.  ژیگوى 
گوشت گوساله با سس گوجه فرنگى ، سیب زمینى، خیار  شور و 

نان کره و پنیر و ژله. و 
بى  دهان  در  تصور،  قابل  غیر  و  کوتاه  لحظه اى  در  این ها  همه ى 

دندانش ناپدید شد.
سوانته گفت:

 بله حق همین است، باید از پسر گمشده با با ژیگوى گوساله و 
انواع اقسام خوردنى هاى لذیذ، پذیرایى شود.

بله، زندگى پر از شوك است،  اوله چوب بُر  قدیمى ى ما مرده. او 
چوب بُر ماهرى بود و همه ى چوب شومینه را او تامین مى کرد. 
او پسر عموى آلیدا بود. کمى عقب افتاده بود، اما خوش قلب ترین 
پیرمرد روى زمین، و على رغم عقب مانده گى ذهنى، بسیار فلسفى 
مى اندیشید و نظرات جالبى داشت. من براى او همان طور عزا دارى 
دوران  از  که  عزیزى  دادن  دست  از  براى  معموال  آدم  که   مى کنم 
بچه گى با او بزرگ شده است  مى کند. او یک بار براى عروسک 

من یک تخت چوبى درست کرد، هرگز این را فراموش نمى کنم.
آلیدا از صمیم قلب براى او اشک ریخته است. بخشا به این دلیل 
که به اوله خیلى عالقه داشت و بخشا به این دلیل که گریه کردن را 

دوست دارد. او لباس عزاى رسمى هم پوشیده است.
چند روز پیش که ایستاده بود و کوفته قلقلى سرخ مى کرد، ناگهان 
زیر گریه زد و گفت: این درست نیست که  اوله  مرده باشد و من 
لباس معمولى تنم باشد و آن وقت رفت و لباس عزاى رسمى پوشید. 
باور کن  اگراوله مى توانست او را به بیند، حتما همان طور که  در 

طول زندگیش  بارها به او گفته بود مى گفت:
- این درست است، زن ها باید گریه کنند.!

شوك شماره ى سه امروز براى من اتفاق افتاد و این قدر ناراحت 
کننده بود که نمى توانى تصور کنى. و واقعا نمى خواهم آن را بیان 
کنم. اما مجبورم، من براى انجام کارى که مامان از من خواسته بود 
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بیرون رفته بودم. و وقتى که نزدیک خانه ى ماریان رسیدم، ستیگ 
هنینگسون آن جا ایستاده بود. او گفت:

- سالم، سالم مى دانى ماریان شدیدا مایل است که با تو صحبت کند.
عجیب بود چون من ماریان را چند ساعت پیش در مدرسه دیده 
مى خواهد  چه  به بینم  که  رفتم   باال  پله ها  از  حال  به هر  اما  بودم. 
به گوید. ستنیگ هم با من آمد، مى دانى که او هم در همان مدرسه 

شبانه روزى زندگى مى کند که ماریان.
ما به داخل ساختمان رفتیم اما نه ماریانى آن جا بود نه کس دیگرى.

ستینگ گفت:
- او در اتاق من است.

نمى دانم باور کردم یا نه اما به هرحال  به دنبال ستینگ به اتاق او 
رفتم اما اتفاقا خالى بود.

ستینگ  گفت:

- مثل این که ماریان رفته است.
و در را پشت سرش بست. بعد گفت:

-  من فکر مى کنم که تو خیلى زیبایى  بریت مارى!
و من جواب دادم:

- اصال براى من هیچ اهمیتى  ندارد که تو در باره ى من چى فکر 
مى کنى، در را باز کن !

او گفت:
- چه عجله اى دارى؟ حاال مى توانیم کمى حرف بزنیم.

من گفتم:
- من هیج حرف نگفته اى با تو ندارم.

او با یک لبخند موذیانه و ترسناکى جواب داد:
- من این طور فکر نمى کنم و کمى جلوتر آمد. تو نباید این قدر 
نچسب باشى بریت مارى، این جورى هیچ مردى را پیدا نمى کنى. 

باید کمى نرم تر باشى و با  من کنار بیایى؟
من  با عصبانیت گفتم:

-  من فکر نمى کنم که تو اصال توان تشخیص این که مرد ها از چه 
چیزى خوششان مى آید یا نه را ندارى. تو عین توله سگ وق وق 

مى کنى فقط.
و  کرد  حمله  من  به طرف  او  رفتم،  در  به طرف  مستقیم  من  بعد  و 
خواست مرا به گیرد. اما من و سوانته  کلى با هم  کیو کیو  بازى کردیم. 
و این همه زد و خورد بى نتیجه نبوده،  کمى متدهاى خانه گى مبارزه 
بسیار کار آمد است. من از دستش فرار کردم و به بیرون فرار کردم.
مثل یک عنکبوت عصبانى بودم. در حالى که موهایم را به پشت 

سرم انداختم.
در  هم  او  که  این  مثل  آمد  خانه  به  لحظه  اوکه   همین  در  درست 
همین شبانه روزى زندگى مى کند. خانم لیندبرى بزرگترین خانه ى 
محصلین را در شهر ما دارد و بسیارى از بچه هایى که با خانواده 
زندگى نمى کنند، در منزل چند طبقه ى او زندگى مى کنند. او که 
اهل زد و خورد  نیست قوى و شجاع هم نیست. به همین دلیل 

بدون گفتن یک کلمه از در  بیرون زدم.

از عصبانیت و خشم به جوش آمده بودم. دلم مى خواست هر طور 
که شده خودم را  سبک کنم براى همین وقتى که به خانه آمدم همه 

چیز را براى  سوانته تعریف کردم. او گفت:
- برو، بیرون و به این و اون چنگ بزن پیشى جان.

این را براى آرام کردن من گفت، اما  خودش از عصبانیت سرخ شده 
بود. و من از دیدن هم بستگى او عمیقا خوش حال شدم.

سوانته آه کشید و گفت:
- چه قدر بده که آدم فقط 14 سالش باشه، اگه نه این موجود خبیث 
یک مشت و مال حسابى داده مى شد و صورتش تغییر جدى مى کرد.

من گفتم:
- اوه به خاطر من خودت رو ناراحت نکن، دیر یا  زود من خدمتش

مى رسم.
زندگى پر از شوك هست کاى سا جان، 

 بریت مارى ِتجربه پیدا کرده ى تو!

* * *
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فصل اول
پسرك قورباغه را مى بیند

اولین بارى که من قورباغه را دیدم سر کالس درس نشسته بودم. 
صورتش به پنجره ى کنار من از بیرون چسبیده بود.

من  قورباغه را در دفتر نقاشى ام کشیده بودم، اما وقتى او را 
پیدایش  دفترم  در  نتوانستم  گشتم  هرچى  دیدم،  پنجره  پشت 
کنم. او هم نمى توانست نگاهش را از من بر دارد، اگر یک 
مسابقه  ى چشم در چشم دوختن بود  من حتما به او مى باختم.
فکر کردم شاید نگاهش را از من بردارد و به معلم بدوزد، اما 

به  چسبیده  درشتش  چشم هاى  با 
هم  نگاهى  نیم  معلم  به   ، شیشه 
نینداخت. جنگل گوزن ها و آهو 
ها درست پشت حیاط مدرسه بود 
و پر از قورباغه، اما آن ها از ما آدم 
ها مى ترسند و نمى خواهند با ما 
متوجه  فورى   من  شوند.  روبرو 
شدم و فهمیدم که این قورباغه با 
بقیه ى قورباغه ها فرق دارد. خانم 
ویور معلم ما اصال او را ندیده بود. 
او ماه ها بود که معلم من شده بود 
و به این مشهور بود که موهاى پر 
پشت سیاهى دارد که باالى سرش 
این که  از  قبل  مى شدند.  جمع 
مدرسه شروع شود من این چیز ها 
در  و  بود  شنیده  او  باره ى  در  را 
طول یک هفته  فهمیدم  که همه 
حقیقت داشته است. او همیشه با 
لباس  یک فرم به مدرسه مى آمد، 
نمى کرد.  عوض  را  لباسش  هرگز 

شلوار  بود،  همان  شکل اش  اما  مى شد  عوض  لباسش  رنگ 
راه راه  با کاپشن راه راه و از شدت صبورى خسته کننده بود. 
طورى کسل کننده که بى اختیار چشمانت را مى بندد و خسته 
مى کند.یک مشکل دیگر این بود که او دوست داشت از اتفاقات 
بى خود و بى معنى حرف به زند تا این که درس به دهد. اصرار 
عجیب داشت که از شاگردهاى سابقش که مشهور شده بودند، 
حرف به زند. هفته هاى اول  جالب و جذاب بود ولى وقتى که 
هفته دوم هم درست همان چیز ها تکرار شدند، درست عین 

لباس هایش، بشدت خسته کننده شد.
من دیگر همه ى داستان هایش را از بر مى دانستم و شاگرد هایش 

را  مى شناختم: فوتبال باز مشهورى که درس ریاضیاتش خوب 
بوده، سیاست مدارى که مثل حیوان خانه گى او بود و همیشه نزد 
او بوده است، و شاگردان دیگرش را، من تک تک کلماتش را 
مى دانستم و به خاطر سپرده بودم. عوض این که به حرف هایش 
گوش کنم، نقاشى مى کشیدم. مکان هاى زیبا و موجودات جالب 

و عجیب که فضا را پُر کنند.
هر نقاشى یک تاریخ و داستانى داشت، اما نه آن روز. من هنوز 
شروع به نقاشى نکرده بودم که قورباغه پیدایش شد و زندگى ى 
مرا براى همیشه عوض کرد. سعى کردم که دوباره به خام معلم 
گوش کنم و این قسمت آخر روایتش را از مارتین شاندالس این 
مارتین  کنم.  گوش  مشهور  کمیکر 
همیشه نصف سال را غایب بوده 
بنابراین  کردم  فکر  من  و  است، 
را  سال ها  تمام  آدم  نیست  الزم 
به حساب بیاورد تا مشهور شود، 
ما شروع کرده بودیم که رقم هاى 
و  کنیم  ضرب  هم  در  را  طوالنى 
یاد  به  را  او  چیزى  چه  نمى دانم 
مارتین انداخته بود؟ من مى دانستم 
مضحکى  شوخى ى  چه  با  که 
قصه ى مارتین را به پایان خواهد 
ضرب  مورد  در  البته  و  رساند، 
عددهاى چند رقمى بسیار کم تر 
من  مارتین.  قصه ى  تا  مى دانستم 
گفتم: اگر مارتین به کالس ما بیاید 
کمیکر  یک  ما  گفت  خواهم  من 
مشهور را با دستان خود پرورش 
خانم  و  است؟  درست  ایم  داده 
کامال  گفت  خندى  پوز  با  وایور 

درست  است.
اما  دید،  خواهد  به زودى  را  معلم  خانم  که  بودم  مطمئن  من 
ندید. هیچ کس ندید، وقتى که بعد از مدتى دوباره رویم را به 
طرف پنجره برگردانم که ببینم آیا آن جا هست؟ چیزى برق 
زننده دیدم که مرا از دنیاى کالس  خانم واویر و مارتین بیرون 
آورد. قورباغه روى چشمانش عینک گذاشته بود. مى خواستم 
برایش توصیح دهم که قورباغه ها احتیاج به عینک ندارند و 

عصبانى  بودم  که چرا او نمى دانست؟ 
او به مدت 5 دقیقه به من از باالى عینکش ُزل زد و من به شدت 
قورباغه  پررویى  براى  مرزى  هیچ  یعنى  بودم،  شده  عصبانى 
وجود ندارد؟ مطمئن نبودم اما این برایم سوال بود که چرا این 

پسرك و قورباغهپسرك و قورباغه دانیل اریکو
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قورباغه این همه به من توجه دارد؟
من از آن دسته از کودکان نبودم که جلب توجه مى کنند. معلم 
همیشه روى کارت گزارش وضعیت من در مدرسه براى پدر 
و مادرم مى نوشت که باید بیشتر تالش کند. البته یک صورت 
با  من  کند.  تشویق  را  مادرم  و  پدر  که  مى کشید  هم  خندان 
هیچ کس دعوا نمى افتادم و همیشه غیر داوطلبانه از بازى ها 
کنار گذاشته مى شدم. چند سال قبل به طور اشتباهى و اتفاقى 
در شلوارم جیش زدم، علتش هم گیر کردن زیپ شلوارم  بود، 
وقتى که به کالس آمدم ، گفتم که در گودال آب افتاده ام. فراش 
مدرسه آقاى ساالزار با یک مگس کش جلو افتاد و مرا هول 
داد که بروم و گودال را نشانش دهم. آقاى ساالزار با عصبانیت 
گفت حیف وقتى که این مدرسه صرف تو کرده است. مادرم 
شلوار جدیدى به من داد، و شلوارم را شست و در کمدم آویزان 
کرد و هیچ کس نفهیمد، که چه چیزى عوض شده است، و 
شلوار  در  که  هست  هفته اى  چند  خوب  چه  مى گفتند  همه 
بعضى ها باران نباریده است. بعد از آن اتفاق مهم نبود که من 
چه  مى کنم؟ نقاشى مى کشم یا عطسه مى زنم براى کسى فرقى 
نداشت، انگار نه انگار که من اصال وجود دارم. حتى کسى اسم 
مرا هم صدا نمى زد. تا آن جا که به مدرسه بر مى گردد همه 
جور اتفاقى براى این  بچه کوچولو  که به جاى اسم من  به کار 
مى رفت افتاده بود،. حاال چرا یک قورباغه باید فقط و فقط به 
این بچه کوچولو  نگاه کند؟. البته مى دانیم که معلم ها به همه 
فرق دارند و طولى نکشید که خانم وایور متوجه شد که من 
حواسم به کالس نیست. او  یقه مرا گرفت و به پاى تخته برد 
تا به دیگران درسى دهد و زهر چشمى به گیرد. او گفت: تو که 
احتیاج به شنیدن ندارى و همه چیز را بلدى چرا نیاى پاى تخته 
و یک مساله ریاضى حل کنى و بقیه یاد به گیرند؟ و پشت میزش 
نشست. دل پیچه گرفتم، مساله یک تا دو دقیه طول  مى کشید 
که حل شود و من همیشه از ایستادن جلوى همه کالس دچار 
دلهره مى شدم. حاال چه طور مى توانستم در برابر چشمان زل 
زد ى این قورباغه مساله حل کنم؟ از پاى تخته  حسابى قورباغه 
را مى دیدم و معذب بودم، تمام تالشم را کردم که به او نگاه 
نکنم و در حال حل کردن مساله وقتى که رویم را بر گرداندم 
متوجه شدم که قورباغه جایش را عوض کرده و  به پنجره ى 
قسمت اول کالس رسانده و درست پشت پنجره ى خانم وایور 
نشسته است.  چند دقیقه اى طول کشید تا بفهمم چه کار مى کند؟ 
نمى توانستم آن چه را که چشمانم مى دید باور کنم. قورباغه 
بر  تمرکز  قورباغه  دیدن  با  به دهد.  باال  را  پنجره  مى خواست 
روى  مساله ى ریاضى غیر ممکن شد. اشتباه کردم و فورى 
اشتباهم را پاك کردم. دفعه ى بعد که به طرف پنجره نگاه کردم 
باز بود. چرا مى بایست تعجب کنم؟ طبیعى بود. قورباغه اى 
که  عینک مى زد باید خیلى قوى هم مى بود که به تواند پنجره 
را باال به دهد و باز کند. پنجره فقط یک ذره باز شده بود، یک 
شکاف، اما همین هم کافى بود تا به توان از الى آن به درون 
هم کالسى هایم  از  بعضى  و  اندختم  افتاد  دستم  از  گچ  خزید. 
شروع به خنده کردند و خم شدند تا آن را بردارند. خودم هم 
خم شدم تا گچ را بردارم و به خودم قوت قلب مى دادم تا سرم 
را باال کنم او دیگر وجود ندارد، اصال چنین قورباغه اى وجود 

ندارد. این من هستم که فکر مى کنم وچود دارد. وقتى  که از 
جا بلند شدم قورباغه روى شانه ى خانم وایور نشسته بود. این 
قورباغه  واقعا شجاع بود. سر خانم وایور با آن همه مو باعث 
مى شد که همه ى کالس نتواند قورباغه را ببیند و من کماکان 
فکر مى کردم این تنها من هستم که قورباغه را  مى بینم. به هر 
حال یا قورباغه واقعى بود یا فانتزى من دور بر داشته بود.البته 
عجیب نبود که خانم وایور قورباغه را حس نکند براى این که 
تویى  هاى روى شانه ى کاپشنش از داخل این قدر  کلفت بودند 
که او نمى توانست قروباغه را روى شانه اش حس کند. بچه ها 
میگفتند تویى هاى  کاپشن خانم وایور این قدر کلفت است 
که موقع استراحت سرش را مثل بلشت روى آن ها مى کذارد. 
به هر حال حاال دیگر یک قورباغه روى شانه ى خانم وایور 
مساله ى  باید  من  و  نمى دانست  دیگر  هیج کس  بود،  نشسته 
ریاضى حل مى کردم. حاال که قورباغه این قدر نزدیک به من 
نشسته بود  مى توانستم بهتر او را به بینم. اصال نوع جدیدى 
فقط  بود  معمولى  قورباغه هاى  همه ى  عین  نبود،  قورباغه  از 
عینک داشت. فکر مردم آیا لنز عدسى شیشه را براى قورباغه 
براى  نگرانى  وقت  حاال  مى کنند.اما  درست  کوچک  قدر  این 
این نبودف تازه کار من هم نبود چشم پزشک قورباغه ها باید 
به این موضوع رسیدگى مى کرد نه من. من همیشه روزها در 
رویا فرو مى رفتم و گاهى  وقت ها  کال در آن ها غرق مى شدم. 
براى این که وجود قورباغه را انکار کنم و او را پى کار خودش 
بفرستم، به خودم گفتم این باید بخشى از رویا هایم باشد که 
به سراغم آمده. روى مساله تمرکز کردم حاش کردم گچ را سر 
جایش گذاشتم و سرم را تکان دادم که نه این قورباغه واقعى 
نیست و سرم را با اطمینان به عالمت نقى تکان دادم. وقتى که 
به طرف خانم وایور برگشتم، قورباغه با چشم هاى چهارگوش 

نگاهم مى کرد. و در میان موهاى خانم وایور ُگم شد.

2- سویا
دیگر در تمام روز من قورباغه را ندیدم، شاید در موهاى خانم 
وایور گیر کرده بود شاید هم از الى پنجره وقتى که من دیگر با 
نگاهم  دنبالش نمى گشتم  بیرون رفته بود. تمام روز منتظر بودم 
که خانم معلم او را در میان مو هایش پیدا کند و فریاد به کشد اما 
این اتفاق نیفتاد. وقتى که زنگ خورد با شتاب به حیاط مدرسه 
رفتم ودر باغچه و الى چمن ها به دنبالش گشتم، قبال دیده 
بود که قورباغه ها آن جا قایم مى شوند. اما نبود، از این مهم تر 
سوال این بود: اگر پیدایش مى کردم به او چکار مى خواستم 
به کنم؟ زندانیش مى کردم؟ با او حرف مى زدم؟ شاید اگر مردم 
مرا مى دیدند که در بیرون مدرسه با یک قورباغه حرف مى زنم، 
نگاهم مى کردند. البته با یک نگاه ترحم و حقارت آمیز که به 
دیوانه ها مى کنند. من همه بچه هاى کالسم را دوست مى داشتم 
ولى فقط با یکى دوست و نزدیک بودم با  سوى  و او بدون 
تردید بهترین دوست من بود.سوى موى طالیى سرخ داشت و 
صورتى گرد.من و سوى از مهد کودك با هم دوست بودیم. من 
مى توانستم همه ى رازهایم را به گویم، بدیش این بود که او هم 
مى خواست متقابال رازى به من  به گوید. او هشت برادر و دو 
خواهر از خودش بزرگ تر داشت و از چیزها یى حرف  مى زد. 
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همیشه این جور مى شد که برادر هاى بزرگ سوى درباره ى 
چیزى حرف زده بودند، او شنیده بود، نفهمیده بود و قرار بود 
من  که  نگذشت  چیزى  و  به گردیم.  معنى اش  دنبال  تا  دو  ما 
از طف پدر و مادم ممنوع شدم که با سوى در اینترنت دنبال 
چیزى بگردم. مساله اصلى این است اگر من قرار باشد براى 
کسى در باره ى قورباغه حرف بزنم او سوى خواهد بود. و به 
این نتیجه رسیدم که قدم زدن مان به طرف خانه بهترین زمان 
تعریف کردن داستان قورباغه براى او است. وقتى که شروع 
چیزى  سرکالس  امروز  تو  پرسیدم:  او  از  کردیم  زدن  قدم  به 
را در بیرون ندیدى؟ او در حالى که از روى درزهاى اسفالت 
پیاده رو مى پیرد گفت:  منظورت چیست به آسمان؟ من گفتم: 
درست پشت پنجره، چسبیده به پنجره. او پرسید: مثل یک آدم؟ 

و هم چنان به پریدن از روى شکاف  ها ادامه داد.
سوى درست آخر نیمکت کنار پنجره مى نشست و غیر ممکن 
بود  نبیند. وقتى او گفت نه من ادامه دادم آخه من یک قورباغه 
پشت پنجره دیدم، سوى داد کشید واى چه جالب. من حرفم 
را به بیرون پرت کردم که: اما، او یک قورباغه معمولى نبود. 
پنجره را باز کرد توى کالس آمد و رفت روى شانه ى خانم 
وایور بعد هم  توى مو هاى او گم شد. سوى از پریدن ایستاد 
و پرسید: این اتفاق امروز افتاد؟ من گفتم آره تقریبا مطمئنم که 
حتى سرش را براى من تکان داد.سوى با تعجب به من نگاه 
کرد. من حس کردم چیزى در روى درخت باالسى سر ما تکان 
مى خورد. اما قبل از این که من دوباره آن صدا را بشونم ، سوى 
جواب داد: سرش را براى تو تکان داد؟ من فکر نمى کنم قورباغه 
ها اصال به توانند سرشان را تکان به دهند. من گفتم: این یکى 
سرش را براى من تکان داد و توضیح دادم قورباغه  هاى دیگر 
عینک هم ندارند، ولى این یکى داشت. سوى ناگهان بخ چند 
قدم جلوتر خیره شد و بعد با  ناباورى پرسید: عینک داشت؟ 
من با صداى لرزان جواب دادم: بله داشت. او گفت: چررا باید 
یکى  برود و عینک روى چشم قورباغه بگذارد؟ من جواب 
دادم: نمى دانم شاید خودش خریده باشد. سوى حاال درست 
بیست قدم از من فاصله گرفته بود.بعد از لحظه یى گفت : فردا 
از خانم معلم مى رسیم آیا آن را در میان موهایش پیدا کرده 
است یا نه؟ راستى من امشب نمى توانم به خانه ى شما بیایم. 
مادم یک عالمه کار دارد که من باید به او کمک کنم. این را 
گفت. رویش را برگرداند و شروع به دویدن کرد. من فریاد 
زدم: سوى صبر کن! من مى توانم به تو نشان بدهم که قورباغه 
واقعى است. ُسوى گفت: چطور؟ من جواب دادم  روى کوله 

پشتى تو نشسته است.

3- رویاى روزانه
در  همیشه  او  بود.  گرفته  دستانش  میان  در  را  قورباغه  ُسوى 
انجام کارهاى اینچنینى ماهر بود. مادرش همیشه  به کار خانه 
مشغول بود و سوى بیشتر وقت  ها در کوچه بازى مى کرد. 
کالس سوم که بودیم او یک الك پشت، یک مارمولک و یک 
سنجاب گرفته بود. متاسفانه برادر هاى بزرگش،ریک و هانک 
سنجاب را از او گرفته بودند و در اتاق خودشان نگه مى داشتند. 
و وقتى که سنجاب مى خواست فرار کند هانک او را با سطل 

اشغال گرفته بود و هرچه  سوى خواهش کرده بود که آن را 
به او پس به دهند قبول نکرده بودند. قورباغه هیچ تالشى براى 
رها شدن از دست سوى نکرد و من به خودم گفتم شاید دلش 
مى خواسته دستگیر شود اصال و پرسیدم: حاال مرا باور مى کنى؟ 
و او جواب داد: بله، این قورباغه عینک دارد. مى خواهى آن 
را به تو پس بدهم؟ و سرش را باال گرفت. ذهن هر دئى ما پر 
از سوال بود. من گفتم بگذار او را به خانه ى چوبى بازى من 
به بریم و به بینیم جریان چى هست. این کلبه ى چوبى کوچک 
براى بازى را من خودم از چوب در حیاط پشت خانه ساخته 
بودم. پدرو و مادرم فقط وقتى که من قرار بود از بعضى ابزار 
کار استفاده کنم مى آمدند و آن جا مى ایستادند. ولى فقط همین. 
تمام کار را خودم انجام  مى دادم ساختن چیز ها بعد از تمام 
شدن شان به من آرامش مى داد. و من در این کار ماهر شده بودم. 
کلبه ى چوبى مدت ها بود که تمام شده بود اما من  مى خواستم 
که چیز هاى دیگرى براى زمستان،به آن اضافه کنم. وقتى  که 
به کلبه ى چوبى رسیدیم من از سوى خواستم که از اسانسور 
استفاده کند، درواقع یک طناب بود با یک صفحه ى فلزى که آن 
را باال مى کشید، اما من در هر حال به آن اسانسور مى گفتم. ما 
از آن وقتى که مى خواستیم چیزها یى را باال به ریم که نمى شد 
با نردبان برد استفاده مى  کردیم. من از طناب باال رفتم و بعد 
آن را براى سوى پائین انداختم.این آسانسور خوب در تمامى 
سال ها کارش را خوب انجام داده بود و حاال هم سوى را به 
سالمتى به باال پیش من رساند. من در را کامال بستم که این آقا 
قورباغه نتواند به بیرون فرار کند و در ضمن کسى هم نتواند ما 
را به بیند. من گفتم باشد س.ى حاال اجازه بده که قورباغه بیرون 
به پرد. سوى دستش را باز کرد و قورباغه روى کف چوبى کلبه 
افتاد. من در کلبه ام یک میز طراحى و کلى خرده چوب داشتم 
که قورباغه به راحتى مى توانست در میان آن ها قایم شود، اما 
خوش بختانه این کار را نکرد. قورباغه فرار نکرد، در عوض 
زد:  فریاد  بلند  صداى  با  و  کرد  نگاه  من  چشمان  به  مستقیم 
منظورت از این که مى گویى لقب قورباغه چیست؟هان؟سوى 
چیز  هیچ  من  و  افتاد  سرش  پشت  که  سطلى  روى  پشت  از 
نتوانستم بگویم و فقط در جواب سرم را جنباندم. قورباغه ادامه 
داد: خیلى پررویى، مى خواهد که تصور شود من اقا هستم و با 
غرور ادامه داد: من یک خانمم. حاال دیگر سوى سرش را با دو 
دستش گرفته بود و با ناباورى مى گفت: مى تواند حرف به زند.
قورباغه گفت: حاال هم به من مى گویى سوى؟با وجودى که 
برایت توضیح دادم من یک دخترم؟ سوى با هیجان و ناباورى 
از روى صندلى پا شد روى زمین نشست و سعى کرد یک دلیل 
منطقى براى وجود قورباغه خانم پیدا کند، شاید او یک ربات 
است؟ اما هیچ چیزش به ربات شبیه نبود. و تازه آگر روى تنش 
نوشته شده بود  ساخته شده در چین  خیال مرا راحت مى کرد؟ 
این  که او بهترین دوست من را به اسم صدا کرده بود، آن چنان 
حیرت آور بود که من فکر کردم شاید این دو قبال هم دیگر 
و  کردم  تعظیم  خانم  قورباغه  برابر  در  من  مى شناخته اند.  را 
گفتم: معذرت مى خواهم ما هیچ منظور بدى نداشتیم. قورباغه 
نزدیک تر آمد و گفت: تو همیشه مهربان بوده اى، در گوشى 
ادامه داد: و این خیلى مهم است، هرگز فراموش نکن. و من 
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ناگهان فهمیدم که درست در همین لحظه من با یک قورباغه ى 
سخن گو حرف زده ام و تا لحظاتى چند از او شروع به پند 
گرفتن خواهم کرد. من گفتم: به بخشید اگر ناراحت نمى شوید 
مى خواستم به پرسم شما چطور مى توانید حرف به زنید؟ در 
این لحظه سوى تقریبا نصف کوله پشتیش را در دهانش فرو 
برده بود. قورباغه سرش را براى من تکان داد و گفت: تو فکر 
به زنند؟  حرف  مى توانند  که  است  حیوانى  تنها  انسان  کردى 
من مچاله شدم آیا واقعا حیوانات مى توانستند حرف به زنند و 
من تا به حال هیچ چیز در این مورد نمى دانستم؟آیا هرچیز که 
من درباره ى حیوانات فکر مى کردم غلط بوده؟ من هم روى 
تمام  من  نیست.  جالب  اصال  این  گفت:  سوى  نشستم.  زمین 
راز هایم را براى سمندرم لگوان تعریف مى کنم و باید به دانم 

اگر او حرف مى زند آیا براى کسى راز هایم را تعریف مى کند.
حیوانات  مى کنم،  شوخى  من  اوه  گفت:  و  خندید  قورباغه 
مى توانند   انسان ها  که  کنند  صحبت  مى توانند  همان قدر 
دست هاى شان را حرکت کنند و پرواز کنند. من خجالت کشیده 
بودم، اما بیش از آن خیالم آسوده شده بود. سوى کماکان با 
هیجان پرسید: آیا زبان اشاره بلدند؟ قورباغه جواب داد: دلیل 
اول این است که من قورباغه نیستم. در همین لحظه در زندند 
و من صداى مادرم را شنیدم که با عصبانیت مى گفت: چرا این 
در این قدر محکم بسته شده است؟ من به مغزم فشار آوردم 
تا جوابى به دهم که کلمه ى قورباغه در آن نباشد. بعد گفتم 
من و سوى درس داریم. در را بستیم که باد کاغذ هاى مان را 
پراکنده نکند. قورباغه به سوى گفت: خیلى زرنگ است. سوى 
با عصبانیت به او نگاه کرد و خواست که ساکت باشد. شاید 
براى اولین بار در تاریخ بود که یک قورباغه حرف مى زد، اما 

حاال او باید ساکت مى ماند.

مادرم اگر صداى دختر مى شنید در را مى شکست و این مهم 
نبود که 4 تا قفل داشته باشد. هر بار که او در را شکسته بود 
من یک قفل تازه براى آن  تهیه کرده بودم. چند هفته قبل سوى 
یک آتیش جلوى باغ روشن کرده بود و مامان دود را دیده بود 
و همان شب من قفل چهارم را زده بودم اما مى دانستم که فاز 
و آهن از پس قدرت مامان بر نمى آیند. در این لحظه آرزوى 
من این بود که گنجینه ى لغات قورباغه تا حد یک مورچه پائین 
مدرسه به  از مسئولین  یکى  پائین  بیا  زود  مادرم گفت:  بیاید. 
این جا آمده و مى خواهد با تو صحبت کند.بعد صدایش را از 
درز در آهسته کرد و ادامه داد: خیلى رسمى به نظر مى آید کت 

و شلوار پوشیده و یک کراوات زرد هم زده است.
قورباغه فریاد کشید: کراوات زرد؟ مامان پرسید: چى؟ من تمام 

قدرتم را در صدایم جمع کردم و فریاد کشیدم سالم! مادرم 
گفت: عزیزم سالم را معموال اول صحبت مى کنند. و ما االن 
خیلى وقت است که از سالم گذشته ایم. من با صداى لرزان 
او  کنم.  سالم  مى کنم  فراموش  گاهى  شماست  با  حق  گفتم: 
با صداى مهربان گفت: اشکال ندارد عزیزم بر روى این کار 
خواهیم کرد و به در نزدیک تر شد و ادامه داد زودباش پائین 
بیا، حتما مشکلى  پیش آمده عزیزم. من صداى قدم هاى مادرم 
را که از نردبان پائین مى رفت شنیدم. قورباغه از پشت پنجره به 
جنگل پشت خانه چشم دوخته بود. او با صداى عجیبى گفت: 
هر کار مى کنى و هر چه مى گویى اسمى از من نبر! من تو را 
دوباره پیدا خواهم کرد و از پنجره پائین پرید و من در تعجب 

ماندم که او چه قدر بلند مى پرید.

ادامه دارد * * *
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شعر ... شعر ... شعر  ...
نوروز تو راهه

باَزم ُگل نرگس،
اومد به خونه

به کوچه اومده،
نعنا و پونه

بیا ُگِل ریحون دارم،
دیگه نوروز تو راهه
بیا رنگین کمون دارم،
دیگه نوروز تو راهه

پرستو برگشته،
لونه مى سازه.

لونه شو گوشه ى
ایوون مى سازه

بیا ُگِل ریحون دارم،
دیگه نوروز تو راهه
بیا رنگین کمون دارم،
دیگه نوروز تو راهه

اسب سفیِدُشو
سرما زین کرده
باد و بارونِ شو

تو خورجین کرده.
بیا ُگِل ریحون دارم،
دیگه نوروز تو راهه
بیا رنگین کمون دارم،
دیگه نوروز تو راهه

خورشید خانم پنجه ش،
گرم و طالیى

تو باغ درختاُرو،
چراغون کرده

بیا ُگِل ریحون دارم،
دیگه نوروز تو راهه

بیا رنگین کمون دارم 

 ثمین باغچه بان

* * *
شد شب عید
شد شب عید
سال جدید
جوانه زد

درخت بید
حاال باید

دوید دوید
باال پرید

پایین برید
خانه تکاند
جارو کشید

گردگیرى کرد
اطاق را چید

شیرینى و
آجیل خرید
رخت پاك و
تمیز پوشید

رفت این را دید
رفت آن را دید
گفت و شنید
تبریک عید

عباس یمینى شریف

* * *
بهار غمگین

بهار نارنج
زخم شده آرنج
شکوفه ى سیب
راه پر از شیب
ساقه ى گندم

سفره ى خالى 
از آن مردم

خورشید تابان
على شتابان

سفره ى هفت سین
نشسته غمگین

سبزه مى فروشه
واسه شب عید

على کوچولو  محرومه از عید
سوسن بهار

 
* * *
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خواب   آلود!
هم  سر  پشت  طورى  بى رنگ  شفاف  تیله هاى  مثل  باران  دانه هاى 
مى باریدند که انگار با هم  مسابقه مى دهند. لباس پوشیده و آماده 
نشسته بودم. ایام عید نوروز بود و قرار بود براى عید دیدنى به  خانه ى 
عمه برویم. عمه را خیلى دوست مى داشتم. هنوز هم دارم براى من 
عید یعنى خانه ى عمه.البته من خودم عمه ندارم یعنى پدرم تک فرزند 
بود. به عمه ى مادرم عمه جان مى گفتیم. زنى بسیار زیبا با موى بلند 
سفید و همیشه دوتایى تا کمر بافته و چشمانى زیبا و درشت بود. 
عمه جان فقط مهربان نبود. دانا، توانا و باسواد هم بود. مادر گفته 
مى ترسید  بیا.  تو  بعد  بیاوریم  حیاط  داخل  را  ماشین  کن  صبر  بود: 

مریض شوم و عید را به خودم و همه زهر کنم. بیمارى آسم داشتم 
بود،  رفته  سر  حوصله  ام  بودند.  من  مراقب  همیشه  خانواده  کل  و 
مى خواستم هر چه زود تر راه بیفتیم. جدا از خانه ى عمه و عیدى 
گرفتن اتوبان تهران کرج را خیلى دوست مى داشتم و باغ بزرگى را 
که درست سر پیچ راه خانه ى عمه بود، این فصل سال غرق گل انار 
بود و من عاشق گل انار بودم. براى این که حوصله  ام سر نرود شروع 
به شمردن قطره هاى باران کردم. و براى این که چشمانم خسته نشوند 
و خوابم  نبرد و بهانه دست برادرم ندهم که به من خواب آلود بگوید، 
براى خودم شروع به خواندن کردم: بارون میاد جر جر رو پشت بوم 

هاجر که یک قطره ى باران از الى درز پنجره پرید توى اتاق. منتظر 
بودم بشکند و فقط اثرى خیس از خود لب پنجره به جا بگذارد که 
دیدم نه، گرد شفاف و شاد لب پنجره نشست و  هنوز ار تعجب تیله 
مانند بودن و شفاف بودن و سالم ماندنش در نیامده بودم که به من 
گفت: مى توانى مرا بردارى و ببرى پاى گلدان بهار نارنج در گل خانه 
بگذارى؟ مى خواستم از ترس فریاد بزنم. قطره ى باران سخن گو کى 
نه  نیستم.  خواب  باشم  مطمئن  که  گرفتم  نیشگون  را  خودم  دیده؟  
خواب نبودم. دستم را دراز کردم و به قطره باران گفتم: خودت به پر 
این جا مى ترسم اگر به تو دست بزنم بشکنى. قطره باران چشمکى 

زد و گفت: دخترى با هوشى هستى آفرین. به میان دست گشوده ى 
من پرید. آهسته آهسته از پله ها پائین رفتم. خیلى مواظب بودم که 
قطره بارانم نشکند.از توى گل خانه بوى بهار نارنج میآمد و درخت  

نارنج با آن همه بهار از هر عروسى زیباتر بود.
با صداى فریاد مادر چشمانم را باز کردم. مادر بود که مى گفت: واى 
بچم غش کرده حتما آلرژى هست. صداى برادرم که با مهربانى مرا 
تکان مى داد، مرا کامال هوشیار کرد. خواب آلود جان،  مى خواستى 
آوردى  برداشتى  چرا  منو  تیله  بخوابى  محبوبت  درخت  کنار  بیاى 

گذاشتى تو گلدون، کلى دنبالش گشتم.




