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دوستان خوبم سالم!

در شماره هاى پیش، از کار کودکان براى شما صحبت کردم 
و نوشتم که دوستان کوچک زیادى از شما براى زندگى کردن 
مجبور به کار هستند. مى دانم دل کوچک شما به درد مى آید، 
اما فکر کردم وقتى که کوچولو هاى حتى چهارساله در بعضى 
از نقاط دنیا کار  مى کنند، براى شما که مدرسه یى هستید و 
مى توانید در مدرسه با دوستان تان در مورد این چیز ها به شنوید 
و حرف به زنید، خوب است که در این شماره ى ویژه براى 
دواردهم ژوئن، یعنى روز جهانى نه گفتن به کار کودکان، که 
خوب  انسان هاى  که  معنى  این  به  است،  خوب  خبر  همان 
زیادى از مرد و زن و کودك و جوان در سراسر جهان علیه کار 
کودکان قدم برمى دارند، براى شما بنویسم و برعکس همیشه 
که شماره هاى ژوئن «داروگ» براى جوانان بود، این شماره را 

به شما تقدیم کنم.
ادامه ى قصه بریت ماردى و قورباغه و پسرم را هم براى همین 
در این شماره آورده ام. از بزرگ ترهاى خوب خواهش کنید 
که مطالب مربوط به کار کودك را برا ى تان به  خوانند. خوب 
است با آن ها درباره ى این مطالب حرف به زنید و بعد قلم را 

بردارید و نظرتان را براى من به نویسید.

به امید زندگى شاد، بازى و رهاى براى همه ى کودکان جهان!

داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

درود بر همه ى شما بزرگ ترهاى عزیز!
این  تالش گران  به  کودك  کار  ممنوعیت  جهانى  روز  ژوئن  دوازده 
عرصه و همه ى شما که دل هاتان براى کودك مى تپد، گرامى باد! 
همان طور که مى دانید فصل نامه ى کودك «داروگ» اولین شماره ى 
خود را به نام و یاد اقبال مسیح، کودك دوازده ساله ى پاکستانى که 
به  دست مافیاى سرمایه داران در  پاکستان بى رحمانه به قتل رسید، 

اختصاص داد. 
»داروگ»، در ادامه ى کار خود، سخن گوى جنبش جهانى لغو کودك 
و رژه ى جهانى علیه کار کودکان شد و من هم پا به پاى کودکان در 
این رژه و هم چنین در رژه علیه تجارت کودکان شرکت کردم. و 
شماره هاى ویژه یى به این امر اختصاص داده شد. سال 2018، بیستمین 

سال انتشار «داروگ» خواهد بود و به این خاطر یک بررسى همه جانبه 
و گزارش کامل از وضعیت کودکان  و کار کودك چه به صورت 
چکیده یى از مطالب قبل، مصاحبه ها و گزارش ها، جهت یادآورى، 
و چه درج خبر هاى تازه به طور ویژه را به اطالع تان خواهیم رساند.
وضعیت کودکان جهان کماکان خوب نیست، هنوز 168 میلیون کودك 
کار در سطح جهان داریم، هنوز 5 میلیون کودك برده  وجود دارد. 
از کودکان سربازگیرى مى شود حتى توسط گروه ها یى که به عنوان 
پارتیزان، مردمى و... فعالیت مسلحانه مى کنند؛ از کار کودك به انحاى 
مختلف در کارخانه ها و کارگاه هاى وابسته به صنایع جنگى استفاده 
مى شود؛ کودکان فرارى از جنگ، طعمه ى باندهاى تجارت انسان 
مى شوند و به انجام کارهاى مختلف مجبور مى شوند. در کشو رهایى 
مثل ایران حرمت کودکى، و حقوق کودك، به حدى پائین است که 
انواع خشونت خانگى، خشونت در مدرسه، و قتل، تجاوز، اذیت و 

آزار جنسى، ایدز، اعتیاد و... بر آن ها روا مى شود. على رغم این که 
اتفاقات  این  گذاشته،  سر  پشت  را  جنگ  سال هاست  کشور  این 
قصه ى پر غصه ى روز و شب کودکان است. تبعیض جنسیتى علیه 
کودکان دختر بیداد مى کند و محرومیت از تحصیل  نتیجه ى مسلم 

این وضعیت است. 
زندگى خود  در لحظه لحظه ى  آینده سازان  جهان واژگون،  در این 
گرفتار مى آیند،  درد ها  انواع  به  بین مى روند،  از  مى شوند،  فرسوده 
حرمت نفس شان را از دست مى دهند، و نهایت کل جامعه از رنج 

آن ها بیمارتر و رنجورتر مى شود. 
به یاد دارم سال هاى پیش براى شروع یک سخن رانى از حاضرین 
که  کنند  تصور  و  به بندند  را  چشمان شان  لحظه یى  کردم  خواهش 

جلوى  دیگر  ستاره یى  از  اینتلیجنت  و  مدرن  بى نهایت  موجودى 
این  به  ما،  کوچک  به زمین  و  نشسته  بلورینش  خانه ى  پنجره ى 
دهکده ى سه رنگ، از باال نگاه مى کند و دست بر قضا نگاهش به ما  
مى افتد؛ به شما که این جا نشسته اید و به من که افتخار ایستادن در 
حضورتان را براى گفتنى چند از وضعیت کودکان ایستاده ام. خود 
من هم چشمانم را بستم و این موجود فضایى را دیدم که هم تعجب 
کرده است و هم لبخند مى زند؛ لبخند که نه، ریشخند و مى گوید: 

این ها را ببین، هنوز دارند بر سر حق کودکى  چانه مى زنند! 
و حاال با گذشت دو دهه از آن بحث، که اتفاقا اوج رشد جنبشى 
اطالع رسانى  به  نیاز  مساله  این  هنوز  بود،  کودك  کار  علیه  جهانى 
دارد. امروز اما على رغم دست آوردهایى که در گوشه و کنار جهان 
در زمینه ى لغو کار کودکان و دفاع از حق کودکى به دست آمده، در 
سخنرانى بعدى باید به گویم، با چشمان باز نگاه کنید و تصور کنید که 
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انسان پویاى اوائل قرن گذشته سر از خاك برداشته و با دیدن دنیاى 
ما به حسرت سر تکان مى دهد و مى گوید: این ها را ببین چه بالیى 
سر دست آوردهاى ما آورده اند؛ اگر آن زمان ما امکانات و تکنیک 
پیشرفته ى این ها را داشتیم، چه ها که نمى توانستیم به کنیم! حقیقت 
این است که جهان به طرزى وارونه در میان دستان ناکار آمد سودجویان 
قرار گرفته است، که در دنیایى از سرشار از  امکانات مدرن به عوض 

مبشر شادى و رهایى انسان بودن، برده دارى مدرن را راه انداخته اند 
جادوى  چراغ  که  تکنیکى  ابزار  نکردنى ترین  باور  ساختن  براى  و 
عالءالدین و قالیچه ى پرنده ى حضرت سلمیان  و جام جهان نماى 
آى فون  مثل  نمى شوند،  هم  آن ها  کوچیکه ى  انگشت  شاه  جمیشد 
و آى پد، از کار کودکان در چین و جاهاى دیگر براى پیدا و جمع 
کردن بازیافت هاى فلزى و مغناطیسى (که براى ساختن این جعبه هاى 
جادو الزمند) استفاده مى کنند. على رغم پیشرفت علم و تکنولوژى و 
دست آورد هاى عظیم علم پزشکى در شناخت انسان و مکانیزم رشد 
و سلول هاى بدن او، کودك نُه ساله را بالغ به شمار مى آورند و سن 
ازدواجش را در سیزده سالگى قانونى مى کنند. با وجود ماشین هاى 
غول پیکر و دستگاه هاى الکترومغناطیسى و میکروچیپس با دستان 
کوچک کودك ابزار هاى ظریف اتاق عمل هاى شان را مى سازند و در 
بنگالدش و پاکستان به این کودکان، که بدون وسایل ایمینى در معرض 
براده ى آهن هستند، سالى حداکثر 50 دالر مزد مى دهند، در حالى که 
قیمت کوچک ترین قیچى جراحى ساخته شده توسط این کودکان 
بیش از 70 دالر است. مار ها و دیگر حیوانات را پرورش مى دهند، 
براى جلوگیرى از انقراض این یا آن نوع خزنده و چرنده و پرنده، 
میلیون ها دالر خرج مى کنند، و پسران کوچک کار که با طناب 300 
متر به عمق زمین  در معادن مى روند، «مار پسر»  نام گرفته اند و حقوقى 
معادل یک دالر در روز در نهایت دست مزدشان است. روشن است که 
من هم مدافع حیواناتم و قصدم این جا بى اهمیت کردن حفظ طبیعت 
نیست . جنگ راه مى اندازند و جان هاى کوچک را پَر پَر مى کنند، 

در حلب، دمشق، عراق، لیبى، افغانستان ئاالن هاى کوچولو را آب 
طعمه ى  کودك  که  ترسیده  شاید  مهربان  دریاى  مى آورد،  به ساحل 
کوسه ها شود؟ و او را به مادر زمین پس دادا است. اى کاش  کسى 
کودکان را از دست این نهنگ ها، الشخور ها و کوسه هاى زمینى رها 
مى کرد. هر چه زود تر هم! دریادالن کم نیستند، باید از پراکنده گى 
ما  موثر  ابزار  پیوستگى  و  هم بستگى  بر دارند.  دست  خرده کارى  و 
است. از درد ها گفته ایم و گفته اید و مى دانیم. در زمینه ى مقوالت 
اجتماعى در این عصر چیزى که مرا گاهى حتى بیشتر از خود این 
نهاد هاى  که  حل هایى ست  راه  و  متد ها  تبیین ها،  مى آزارد،  درد ها 
رسمى به اصطالح مدافع بشر، به نفع صاحبان زور، و با انسانى ترین 
ژست ها، به جامعه ى بشرى قالب مى کنند، است. اخیرا در مصاحبه یى 
تلویزیونى در ارتباط با تجاوز و قتل وحشتناك دخترى کوچک به نام 
آمنه شرکت کردم، راه حل سازمان مللى جلوگیرى از این وقایع، دادن 
آموزش جنسى به دختر بچه ها بیان شد. گویا اگر دختر کوچولو ها 
این را به دانند، دیگر به آن ها تجاوز نمى شود. هر چند که آموزش 
درست و مفید براى کودکان در همه ى زمینه ها الزم است و در این 
زمینه نیز، اما این جواب رنج کشیدن کودك و جلوگیرى از تجاوز 
به او نیست؛ این جواب دست هاى زخمى کوچولو از کار نیست که 
شرایطى به وجود آوریم که کار کنند، اما درس هم به توانند به خوانند؟ 
کو آن فریادهاى از سویداى جان که آقا جان کودك اصال نباید کار 
کند! چون فرتوت مى شود، پژمرده مى شود! در این دنیا، ثروت به 

اندازه ى کافى هست که این کودکان مجبور به کار نباشند. مینیاتور 
کردن مطالبات، تقلیل خواسته ها و راه کارهاى دهان پر کن سطحى 
درباره ى کودك به راستى دلم را به درد آورده است، طورى که 
گاهى از نوشتن صرف نظر مى کنم که هم رنگ جماعت نباشم. اما 
این جا  و در این  روز بزرگ براى هم عهدى و هم پیمانى با شما 
عزیزان درددل کردم که هم دلى، هم کارى مى آفریند. کودکان به 

ما نیاز دارند. به فکرشان باشیم.
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در طول سال هاى اخیر برد ه سازى انسان شکل تازه یى به خود 
گرفته و  بیشتر  به صورت کار اجبارى و برده گى در شرکت هاى 
است.  گرفته  قرار  جوان  زنان  استثمار  بر  تمرکز  با  زنجیره یى 
میلیون ها زن و مرد و کودك کماکان به برده گى مزدى در اقتصاد 
خصوصى معینى کار مى کنند و تقریبا 150 میلیارد دالر سود به 
جیب صاحبان شان مى ریزند. (گزارش سازمان جهانى کار تحت 
نام سود و فقر سال 2014) هزاران نوع کار و خرید و فروش 
روزانه از طریق برده سازى و توسط برده گان انجام مى گیرد؛ به 
در  همه  از  بیش  تنها  نه  که  جوان،  دختران  و  زنان  توسط  ویژه 
استثمار جنسى از آن ها سوء استفاده مى شود، بلکه در شرکت هاى 
زنجیره یى مورد استثمار قرار مى گیرند؛ زنان و دختران جوانى که 
در عرصه ى تولید پوشاك و صنعت مواد غذایى دریایى و ده ها 
صنعت دیگر کار مى کنند، قربانیان متدهاى غیر عادالنه، خشونت 

و برده گى هستند. 
فجایع   هم چنین  و  جنگ   ، مهاجرت  پناهنده گى،  مثل  عواملى 

طبیعى، زمینه ها ى اصلى این برده گى نوین هستند.  
تجارت انسان اغلب با تجاوز جنسى و خشونت فیزیکى همراه 
است. وادرا کردن به اعتیاد به مواد مخدر و الکل، پیش زمینه هاى 
این برده گى به خصوص در مورد زنان و دختران است. مانع اصلى 
بر سر راه مبارزه براى جلوگیرى از برده گى زنان و دختران در 
عرصه تجارت خصوصى زنجیره یى در سطح گلوبال، پیچیده گى 
کارخانه  از  است.  زنجیره یى  خصوصى  شرکت هاى  وسعت  و 
گرفته تا در خانه ها و پستو ها و کارگاه هاى زیرزمینى که به طرز 
نظارت  مانع  کنترل که  مى شوند، کمبود  اداره  بسیار مخفیانه یى 
بر کار شرکت هاى زنجیره یى و شناسایى تجارت انسان است. 
این شناسایى کارى بسیار دشوار و پیچیده است، کارى که در آن 
نه تنها اعمال خشونت وجود دارد و استثمار شدید، بلکه نامرئى 
هم هست. براى این که به امر استثمار و بردگى زنان و  دختران 
جوان در این عرصه به توانیم به پردازیم و شناسایى شان کنیم، بسیار 
مهم است که به هاسپوت ها (مراکز وایفاى اینترنتى) که درباره ى 
تجارت انسان به خصوص زنان و دختران جوان به دلیل مهاجرت 
کشور هاى  کالن،  تولید  و  گلوبالیزاسیون  شرایط  در  بیاندازیم. 
پیشرفته به دنبال  نیروى کار ارزان از کشورهاى عقب افتاده  یا در 
حال رشد مثل آسیاى جنوبى هستند.  وقتى که این شرکت ها به 
رقابت شدید با یک دیگر مى افتند، از نیروى کار ازران مهاجرین 
استفاده مى کنند. به عنوان مثال، شرکت بزرگ تولید پوشاك در 
بنگالدش که 80 درصد درآمد صادراتى کشور را تامین مى کند، 
55 تا 60  درصد نیروى کارش را زنان و دختران جوان تشکیل 
مى دهند و مدارك زیادى وجود دارد که کودکان در این تولیدى 

به کار اجبارى مشغولند. 

بعضى  که  دخترند  و  پسر  مهاجر  کودکان  اغلب  کودکان  این 
داوطلبانه کار مى کنند و بعضى ها به عنوان برده فروخته شده اند. 
در حالى که شرکت  هاى زنجیره یى تولید پوشاك مدام مورد بحث 
قرار گرفته اند، تولیدات گلوبال و زنجیره یى مواد غذایى دریایى 
خطرناك ترین  از  یکى  که  مانده اند،  مصون  شناسایى  از  کامال 
محیط هاى کارى هم هستند. فیلیپین در عین حال ایستگاه اصلى 
تجارت سکس و استثمار جنسى از زنان و دختران جوان است. 
کار اجبارى کودکان در این شرکت هاى زنجیره یى در عرصه ى 
ماهى گیرى، ماهى پاك کنى و کنسرو سازى است به همراه تجاوز 
جنسى. نقض قانون کار و وجود کودکان شناگر و غواص که اغلب 
9 ساعت در روز بدون وقت تنفس کار مى کنند  و تحت شرایط 

فیزیکى بسیار بدى قرار دارند.  
به گزارش تولید کننده گان محصوالت دریاى فیلیپین، این کشور 
هفتمین تولید کننده ى مواد غذایى دریایى در جهان است. اما یک 
کلمه حرف در مورد کودکان دختر و پسرى که در تمیز کردن 
نیامده  مى کاهند،  جان  کردن  بندى  بسته  و  کردن  فریز  میگو ها، 
است. دختران کوچک و پسران مجبور مى شوند که ماهى گیر یا 
کارگر پاك کننده ى ماهى شوند و مجبور به ترك تحصیل گردند. 
در حالى که پسران کوچولو مجبور به ماهى گیرى در آب هاى 
خطرناك پر از کوسه مى شوند، دختران باید ماهى پاك کنند و 
این به نامرئى شدن هر چه بیشترشان کمک مى کند. صنعت تولید 
غذاهاى دریایى یکى از مهم ترین عرصه ها بین کشورهاى آسیاى 

جنوبى و مردم غرب و کشورهاى اروپایى است. 
مشکل این است که کسى به این که نیروى کار از کجا و چگونه 
تامین مى شود کارى ندارد و تمرکز فقط بر تولید است. بسیارى 
شده  تولید  مواد  بودن  سالم  براى  فشار  تحت  شرکت ها  این  از 
شان قرار مى گیرند، اما حرفى از قانونى بودن نیروى کار و شرایط 
کار به میان نمى آید. هیچ کدام از این شرکت ها و هیچ بخشى 
از صنعت از  این ضعف و کمبود غیر انسانى مبرا نمانده اند، از 
رشد اقتصاد مدرن گلوبال تا شرکت هاى بزرگ چند ملیتى. همه 
فکر مى کنیم که برده گى دیگر وجود ندارد، براى این که در قرن 
در  هنوز  که  بگوئیم  باید  متاسفانه  اما  است.  شده  لغو  هجدهم 
اشکال مختلف و تقریبا در تمامى کشور ها وجود دارد. از کودکان 
و بزرگ ترهایى که در مزارع به کار اجبارى مى پردازند تا زنان 
و دخترانى که تن فروشى، کار خانه گى، بوتیک هاى کوچک و 
شرکت هاى زنجیره یى کار مى کنند تا شرایطى که تمام خانواده 
مجبور  مى شود نسل به نسل به عنوان برده  بدون مزد کار کند یا 

دختران جوانى که به زور به عقد مردان مسن در مى آیند.

برده دارى امروزى چگونه است؟

برده دارى مدرن
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حدود 150 سال قبل، اغلب کشور ها برده دارى را ممنوع اعالم 
 1888 سال  در  آن  در  که  بود  کشورى  آخرین  برزیل  کردند. 
مرد  و  زن  میلیون ها  هنوز  همه،  این  به  شد.  ممنوع  برده دارى 
اشکال  مدرن  برده دارى  مى کنند.  کار  برده  عنوان  به  کودك  و 
مختلفى دارد، از فحشا گرفته تا کودکان برده ى قرض شرکت هاى 
زنجیره یى کشاورزى و برده گى قرض، نسل به نسل بى مزد، و 

ازدواج اجبارى، فرم هاى گوناگون برده گى در جهان معاصرند.

تعریف برده گى چیست؟
بر طبق تعریف جهانى حقوق بشر، برده گى از سال 1948 ممنوع 
است. در این پیمان نامه آمده است که هیچ کس نباید برده باشد  
یا اجبار به کار داشته باشد. برده دارى و برده فروشى در همه ى 
اشکال آن ممنوع است. تبیین برده گى امروزین از مفاد سارمان ملل 
و کنوانسیون سال 1956 بر گرفته شده که مى گوید: محرومیت 

از تحصیل، کار اجبارى تمام عمر، ازدواج اجبارى، اجاره دادن 
کودك، سوءاستفاده از کودك، همه شبه برده دارى است و باید 
جرم محسوب شده و لغو شوند.کنوانسیون 1930 در تعریف کار 
اجبارى مى گوید: هر نوع کار یا خدمتى که از کسى با تهدید یا 
مجازات خواسته شود و یا کارى که شخص خودش داوطلبانه آن 
را درخواست نکرده باشد، کار اجبارى نام دارد.  امروزه تبیین هاى 
جدیدى در مورد برده دارى و تجارت و تفاوت گذاشتن بین کار 

کودك و برده گى کودکان ارائه شده است.

چندین فرم برده گى
کار اجبارى، فرد به زور وادار به کار شده است یا در ازاى قرض 
مجبور به کار مجانى مى شود تا قرض را پس بدهد. بسیارى هرگز 
نمى توانند قرض را پس بدهند و نسل در نسل مجانى کار  مى کنند.

کار  به  اجبار  تهدید،  و  خشونت  اعمال  طریق  از  اجبارى  کار 
پیدا  که  هویت  برگه ى  بدون  بیگانه  کشور  در  اغلب  زندانیان، 

کردن شان سخت مى شود.

برده دنیا آمدن
در این نوع کار، کودکان به عنوان برده متولد مى شوند، براى این که 
خانواده شان برده بوده اند و از کاستى مى آمده اند که برده خوانده 

مى شود، برده گى از مادر به کودك اطالق مى گردد.

تجارت انسان
دزدیدن انسان از جایى به جاى دیگر به منظور کار کشیدن از او.

برده گى کودك
شامل کار خانه گى، کار اجبارى، به عنوان مثال در مزارع کاکائو 
پنبه و کارخانجات ماهى گیرى و تولید ماهى، استثمار جنسى و 

سربازگیرى اجبارى.

ازدواج اجبارى 
که در آن زنان مجبور به ازدواج مى شوند. یا مجبور به سروس 

جنسى دادن در خانه ها مى شوند.

چه قدر برده در جهان معاصر وجود دارد؟
بنا به سازمان جهانى کار با وجود این که بخش زیادى از این کار 
نامرئى است، 21 میلیون نفر در سراسر جهان برده اند که شامل 
همه نوع برده گى مى شود. تنها در تجارت انسان، ازدواج اجبارى 
و فرزند خوانده گى بدون اجازه، اگر مجبور به کار اجبارى نباشند، 

مستثنى مى شوند.
* * *
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دوم آپریل

غیر  اتفاقات  و  شوك  از  پر  زندگى  که  بودم  نگفته  بودم؟  گفته  چى 
مى توانى  بوده ام.  حقیقت گو  چقدر  نمى دانستم  هم  خودم  منتظره س؟ 
بفهمى چرا آدم نمى تواند شاد باشد؟ درست زمانى که این قدر همه چیز 
جالب است که به توان شاد بود، چه قدر رنج آور است که آدم غمگین 
باشد. شاید به این خاطر که آدم به تواند تجربه کسب کند و در مقابل 
باشد  بهتر  شاید  شده ام.  قوى  کامال  االن  من  شود،  محکم تر  سختى ها 
که براى این حرف هایم توضیح بیشترى به دهم. البد فکر مى کنى چى 
شده؟ چه اتفاقى افتاده؟ اتفاق این است که تمامى زندگى و سرنوشت  
من دچار  تزلزل شده. طور دیگرى نشده، هیچ طور دیگرى نشده. تا آن 
جا که من مى دانم نه فاجعه ى طبیعى اتفاق افتاده، نه ُکشت و ُکشتارى 
صورت گرفته. همه ى آدم هاى دیگر دور و اطراف در رفت و آمدند و 
تصور مى کنند کره ى زمین بهترین جاى زندگى است و دنیا زیباست. 
فقط این منم که حقیقت تلخ را مى دانم: که زندگى غیر قابل تحمل هست!
درست حدس زدى، من غم عشق دارم، یک چنین غمى را فقط مى توان 
با یک آدم هم سن و سال و یک دوست در میان گذاشت. آدم بزرگ ها 
فقط 15  آدم  وقتى  که  این را  به فهمند،  را  چیزهایى  چنین  ندارد  امکان 
آدم  قلب  که   مى دانستند  کاش  مى میرد.  عشق اش  براى  است،  سالش 
من  عشقى  ماجراى  و  غم  که  مى کنم  فکر  من  مى آید.  به درد  چگونه 
با تمامى رمان هاى تراژیک دنیا قابل مقایسه است. برتیل دیگر از من 
خوشش نمى آید. بله، حاال دیگر به زبان آوردم. برتیل دیگر از من خوشش 
نمى آید، فقط چند جمله کوتاه است، اما نوشتن شان بسیار دشوار است. 
اصال انگار نه انگار که ما با هم به مهتاب نگاه کرده ایم، انگار نه انگار 
که با هم در دامن طبیعت قدم زده ایم، سینما رفته ایم، رقصیده ایم، با هم 
اسکى بازى کرده ایم. من به ساده گى فکر مى کنم نکند تمام این چیزها 
تمام  مى خزم،  به رختخوابم  وقتى  شب ها  دیده ام.  خواب  فقط  من  را 
مدت با خودم مى گویم، چرا؟ چرا؟ چرا؟ به خاطر خدا چرا؟ چرا دیگر 
به من نگاه نمى کند؟ من بارها تالش کرده ام که با او تماس به گیرم و 
به پرسم چرا؟ اما او آگاهانه از روبرو شدن با من پرهیز کرده است. و اگر 
هم تصادفا به هم برخورد کنیم، چهره اش را درهم مى کشد و با سردى 
تمام از کنارم رد مى شود و من به خانه مى روم، جلوى آینه مى ایستم و 
دنبال موى سفید  مى گردم. آیا کس دیگرى را پیدا کرده که او را بیشتر  
دوست دارد. اگر این طور باشد، باید براى من توضیح بدهد خب. او که 
همیشه  کلمه ى وفادارى ورد کالمش است، نباید و نمى تواند این گونه 
برخورد کند. و على رغم این، او این کار را مى کند و این گونه برخورد 
مى کند. براى من جاى سوال هست. آه، باز شروع کردم! بعضى وقت ها 
با تلخى به خودم مى گویم: تو غرور ندارى که براى کسى عزا گرفتى 
که این جور به تو برخورد مى کند؟ و به خودم با مالیمت و هم دردى  
من  خانه  در  ذره!  یک  حتى  ندارم،  غرورى  هیچ  من  مى دهم:  نه  پاسخ 

طورى برخورد مى کنم که انگار هیچ اتفاقى نیفتاده است. حتى از همیشه 
سرحال تر و وظیفه شناس تر هستم که کسى بویى نبرد. اما بابا با یک نگاه 
جستجوگر به من خیره مى شود و چند روز پیش که من بسیار تلخ بودم 
و در عین حال  سعى مى کردم خودم را نُرمال نشان دهم، مامان گفت: 
بریت مارى چرا شاد نیستى؟ بنابراین، آن طور که خودم فکر مى کردم 
هنرپیشه ى خوبى نبوده ام. توى اتاقم یک سر و صداى کمى حسابى راه 
انداختم که به توانم  یک گریه ى راحت به کنم، دلم نمى خواست کسى 
صدایم را بشنود، چون بدترین چیز براى من این است که کسى دلش 
برایم به سوزد. غم و ضعف آدم را خوار مى کند، براى همین نباید دیگران 

از آن آگاه شوند. تو هم این را به خاطر بسپار. 
خواهش مى کنم کاى سا، این را فراموش نکن. اما دیروز اول آپریل بود. 
روز شادى، روز دروغ 13 گفتن و یک دیگر را گول زدن و نمى شد در 
حالى که همه در حال خنده و شادى و سر به سر هم گذاشتن اند، مثل 
یک راهبه ى غمگین خودت را از دایره ى شادى آن ها کنار بکشى. سوانته 
باید تمام شب را بیدار مانده باشد تا به تواند بهترین دروغ اول آپریل 
را براى گول زدن  دیگران در سر بپروراند. مدرسه تعطیل بود و او قبل 
از صبحانه خودش را آماده کرد بود و درست سر میز صبحانه شروع 
کرد. ما دو تا تلفن توى خانه داریم، بابا باید براى کارهاى خودش تلفن 
مخصوص داشته باشد. ساعت تقریبا 9 صبح تلفن زنگ زد، مایکن جواب 
داد. صداى بم مردانه ى گفته بود: من از شرکت مخابرات زنگ مى زنم، 
مى توانم خواهش کنم در گوشى بگویید آ........؟ مایکن یادش نبود چه 
روزى است امروز و در گوشى تلفن گفت: ع ع ع. شرکت مخابرات 
گفت:  بلندتر. مایکن با صداى بلندتر گفت ع ع ع ع. اداره مخابرات گفت: 
بلندتر لطفا. مایکن آن چنان بلند در گوشى داد کشید که انگار یک فرمانده 

سرباز هایش را براى جنگ آماده باش مى دهد.
اداره مخابرات گفت: خوبه، حاال زبانت را بیرون بیاور. 

یعنى  چیه؟  مسخره  حرفاى  گفت:  این  تعجب  و  عصبانیت  با  مایکن 
چى آقا؟

آن وقت مامور مخابرات خندید و با صداى سوانته گفت:  آپریل، آپریل 
(دروغ 13).

مایکن خیلى ناراخت شد و قسم خورد که تالفى مى کند. به زودى نوبت 
من شد که قسم به خورم تالفى مى کنم.

وقتى که از مدرسه به خانه برگشتم و به اتاقم رفتم و آروم داشتم درسم 
را مى خواندم، در زدند. من در را باز کردم، پشت در یک پسر کوچولویى  
ایستاده بود که اسمش فولکه است. مادر فولکه جاروکش خانه ى مدیر 
مدرسه ى من است و با او در یک ساختمان زندگى مى کند. و حاال فولکه 
گفت: بریت مارى باید سریع به خانه ى خانم مدیر برود. من فکر کردم 
این باید یک شوخى اول آپریل باشد، براى همین پرسیدم: چرا عوض 

فرستادن تو، زنگ نمى زند؟
- تلفنش خراب است.

آسترید لیندگرندرددل هاى بریت مارى
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و  طبعا من رفتم به خانه ى خانم مدیر. خیابان ها پر از گل و الى بود، 
یخ نازك شده و بسیار ُسر بود و راه هم طوالنى و دراز. مى رفتم و فکر 
نمى کردم که خانم مدیر با من چه کار دارد؟ چه خطایى از من سر زده 

بود که خانم مدیر مى خواست خارج وقت مدرسه مرا به بیند؟
در زدم و خود خانم لُوند در را باز کرد. من مودبانه خم شدم و به او نگاه 
کردم. و او با نگاهى پُرسنده به من زل زد. او از من پرسید: بریت مارى 
کوچولو چى شده؟ حرفى دارى؟ کارى با من داشتى؟من گفتم: من فکر 
کردم شما با من کارى دارید. او گفت:  نه من هیچ کارى با تو نداشتم، 
اما  امروز اول آپریل است مى دانى که؟ و خندید. با خود فکر کردم: واى 

به حالت سوانته، مگر دستم به تو نرسد!
براى این که حتى یک لحظه هم به این شک نکردم که کار کار سوانته س. 
اما از خانم لُوند، تا آن جا که مى شد مودبانه معذرت خواهى کردم. نتیجه 
این شد که من به قهوه و یک کیک خانه گى بسیار خوش مزه دعوت 
شدم. و به عقیده من  زهر شوخى ماه آپریل گرفته شد. براى این که من 
تمام مدت لذت بردم. اما انتقام را من حتما از سوانته مى گرفتم. من به 
خانه رفتم و با مایکن عقل هاى مان را روى هم ریختیم. اما غیرممکن 

را  سوانته  به توانیم  تا  دو  ما  بود 
پیش  خود  به  خود  اما  بزنیم.  گول 
را  سوانته  مامان  شام،  از  بعد  آمد. 
با کتابى نزد عمه گردلین فرستاد. و 
درباره ى عمه گردلین باید به گویم 
که او بسیار زیباست و مهربان. اما 

خیلى پر حرف است
دارد  خانواده گى  آلبوم  هم  کلى  و 
همه  به  است  عالقه مند  بسیار  که 
نشان دهد. این بال چندین بار سر 
من آمده است. مثال من االن مى دانم 
کند که پسر عمویش  آلبرت، که در 
خیابان ستورگاتان زندگى مى کند، 
و  کرده.  عمل  را  آپاندیس اش  کى 
عفونت ریه، عمه کالراى او را کشته 

است. و او  هم کالرا و هم آلبرت را در عکس هاى مختلف دارد و عکس 
نود تن دیگر از افراد فامیلش را. وقتى که سوانته رفت،  در حالى که از 
شدت ناراحتى دندان هایش به هم مى خورد، چون به شدت از حرف 
زدن هاى عمه گردلین درست مثل طاعون مى ترسد، جرقه اى در قلب 
من درخشید و  چیزى که به دنبالش بودم در ذهنم درخشید. به طرف 
تلفن دویدم و به عمه گردلین زنگ زدم و گفتم: سوانته با یک کتاب 
است،  خجالتى  قدر  چه  او  که  مى دانید  شما  و  اوست.  خانه ى   راه  در 
او چیزى از شما مى خواهد که خودش خجالت مى کشد به گوید. عمه 
گردلین گفت: آها چى هست خب؟ من گفتم: او خیلى دلش مى خواهد 
آلبوم خانواده گى شما را، که من از آن خیلى برایش  گفته ام، به بیند. اما 
خجالت مى کشد به گوید. مى شود لطف کنید و آلبوم ها را به او نشان 
دهید؟ عمه گرولین گفت: بله، البته که وقت دارم و حتما به او نشان 
مى دهم، براى من مایه ى خوشوقتى ست. من گفتم:  ممنون عمه خانم، 
به امتناع هایش هم توجه نکنید. او فقط مى گوید الزم نیست، چون فکر 

مى کند وقت شما را مى گیرد و باید این را به گوید. 
بعد از این حیله، من و مایکن شنل هاى مان را روى دوش انداختیم و چه 
قدر در طى این دو ساعت آتى خندیدیم و به  ما خوش گذشت. از زمانى 

که در کودکى اولین بار به سیرك رفته بودم، این قدر هیجان نداشتم و 
خوشحال نبودم، اصال قلب شکسته ام را فراموش کردم. عمه گردلین در 
طبقه ى هم کف زندگى  مى کند و هنوز کرکره هایش را پایین نکشیده 
بود. و ما میدان دید بسیار مناسبى داشتیم و مى توانستیم قربانى مان را 
به راحتى تماشا کنیم. او آن جا روى مبل کنار عمه گردلین نشسته بود 
و عقب و جلو مى شد و عمه گردلین هم کنارش نشسته بود با پنج تا 
آلبوم و آلبوم به آلبوم برایش توضیح مى داد. گاهى وسط توضیحاتش 
مکثى مى کرد و ما مى فهمیدیم که او دارد براى سوانته در مورد این یا 

آن عکس توضیح مى دهد.
عمه  و  است  شده  بلند  جا  از  سوانته  که  دیدیم  ما  ساعت  یک  از  بعد 
گردلین هنوز دارد توضیح مى دهد که پسر عمو آلبرت اگر  کمى زودتر 
به بیمارستان مى رسید از بیمارى آپاندیس نمى مرد. وقتى که سوانته یک 
بیست و پنج مترى از خانه عمه دور شده بود، من و مایکن دو طرفش 
سبز شدیم. مایکن گفت:  سوانته ى کوچولوى زیبا، من نمى دانستم تو این 
قدر از نگاه کردن به آلبوم هاى عمه خانم لذت مى برى. و من در حالى 
که صداى هاریت لوون هیلم رو تقلید مى کردم، گفتم: من این  زحمت را 
براى برادر دوست داشتنى ام کشیدم.

را  سوانته  بغل  زیر  دو  هر  ما   بعد 
گرفتیم و در حالى که در هوا تکانش 
با  او  بردیمش.  خانه  به  مى دادیم، 
تمام توانش مقاوت مى کرد، اما از 
پس ما دو تا خانم پر سن و سال بر 
نمى آمد. و وقتى به خانه رسیدیم، 
او را به اتاقش بردیم، با لباس روى 
احتیاط  با  و  خواباندیمش  تخت 
آپریل  گفتیم:  و  نشستیم  رویش 
آپریل، حاال دیگر انتقام مان را گرفته 
بودیم. اما امروز دوم آپریل هست، 
امروز  من  و  روز  غم انگیزترین  و 
اصال  حال  به  تا  که  کرده ام  کارى 
کنم.  فکر  آن  به  نمى توانستم  حتى 

اول قول بده به کسى نمى گى تا همه اش را برایت تعریف کنم.
من رفتم پیش فال بین، تو که مى دانى وقتى که همه جا تاریک مى شود 
و حتى یک ستاره هم در آسمان به چشم نمى خورد، انسان به سمت 
خرافه و توهم رانده مى شود تا به تواند جواب سوال هایش را به گیرد. 
من نمى خواهم به گویم که تیلداى فال گیر ماورالطبیعه است. اما او به 
طرز گول زننده یى مرموز است. در هر حال، این تنهاترین چیزیست که 
از ماورالطبیعه در او وجود دارد، مرموز بودن. اما به هر حال، من فکر 
کثیف  ورق هاى  بین  از  سرنوشت  اشاره ى  انگشت  شاید  که  مى کردم 
تیلدا به من اشاره کند و گره مشکلم را بگشاید. و من حتى آناستینا را 
هم راضى کردم که با من بیاید. تیلدا در یک کلبه ى کوچک در قسمتى 
از شهر زندگى مى کند که به آن در زبان یومیه جهنم گفته مى شود. این 
منطقه ى فقیرنشین شهر ماست و در این منطقه از شهر تا دلت به خواهد 
چیزهاى عجیب و غریب هست، درست مثل قسمت قدیمى شهر شما. این 
کلبه هاى کوچک آن چنان بر هم تکیه کرده اند که اگر از هم جدا شوند، 
حتما فرو مى ریزند. و حتما حدس مى زنى که آدماى سرشناس شهر آن 
در وسط این شلوغى ها، اتوبوس هاى  زندگى نمى کنند. و درست  جا 
زیبا آن جا ردیف ایستاده اند. و ماهى فروش شهر ما مى گوید:  اگر جهنم 
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نبود، شهر ما به پلیس نیاز نداشت .
ما به سوى جهنم قدم  برمى داشتیم، آناستینا و من. وقتى که هوا تاریک 
شد، چراغ هاى شهردارى روشن شدند. اما در جهنم وضع روشنایى خیابونا 
اصال خوب نیست. من تقریبا ترسیده بودم. توى جیب هایم مى گشتم 
که به بینم پول دارم. مردى که در کنار خیابان ایستاده بود، به من گفت:  
تو جیبات شپیش دارى  خانم کوچولو؟ وقتى که پشت در کلبه ى تیلدا 
رسیدیم، نفسى به راحتى کشیدم. آن جا مى شد راحت ایستاد. در زدیم،  
بعد از لحظه یى تیلدا سرش را بیرون آورد و من  چند قدم به عقب رفتم. 
اگر واقعا مى خواهى یک جادوگر به بینى، پیش تیلدا خانم برو. خمیده با 
بینى نوك تیز، خشمگین، مکار و قارقارکى. تیلدا این جوریست. درست 
یک جادوگر که در قصه ها خوانده اى و تمام ملزومات یک جادوگر را 
هم دارد، سه تا گربه ى سیاه، و قهوه جوش روى اجاق، و کارت هاى 
چینى،  کوچک  اشیاى  این ها،  از  غیر  میز.  روى  فال گیرى  مخصوص 
پوست سیب زمینى، شیشه هاى خالى آبجو و همه ى چیزهاى  ممکن. 
اول فال من روگرفت. پیره زن با آرنجش گوشه یى از میز را تمیز کرد 
و ستاره یى آن جا گذاشت و در حالى که به نظر مى رسید که از دست 
من عصبانى هست گفت: کفتر کوچولو، به زودى ازدواج مى کنى. من با 
خودم گفتم : او نمى داند که من در سن جوانى با قلب شکسته خواهم 
ُمرد. تیلدا گفت:  مرد  سیاهى به خانه ى شما خواهد آمد. من فکر کردم:  
آبجوفروش است، اما چیزى نگفتم. او گفت: سوء تفاهم زیادى بین تو 
و عشقت هست. من داد زدم: چه سوء تفاهمى؟ چى؟ تیلدا گفت: کفتر 
کوچولو، سوال نکن، مرور زمان همه چیز را روشن مى کند. بعد او کلى 
در مورد نامه یى که با آب مى آید و یک راه عاشقانه که من باید در آن 

قدم مى زدم صحبت کرد. 
آناستینا ناراحت بود از این که من در شادى او، وقتى که شنید با یک  آدم 

سرشناس ازدواج مى کند، شریک نشدم. 
- نفهمیدى؟ جریان چیه؟ یک جوجه کفتر سرگردان و گیج..

* * *

هفدهم آپریل

کاى ساى عزیز!
بهار است، بهار است، این زیباترین بهارى است که در تاریخ بشر وجود 
داشته است. من این را مطمئنم. یا حداقل براى این که  غلو نشود، براى 
بریت مارى هاگ ستروم این بهترین بهار است. این من بودم که قرار بود 

در عنفوان جوانى از دل شکستگى بمیرم؟ 
هم!  طوالنى  بسیار  مدتى  براى  افتاده،  تعویق  به  مساله  این  عزیزم،  نه 
اعتراض  سال  فصل  این  در  شدن  شکسته  برابر  در  شدت  به  من  قلب 
مى کند. چطور مى توان فکر مردن کرد؟ وقتى که در پس پنجره، سارها 
بر شاخه ى  پر از شکوفه درخت سیب شورانگیزترین سرود هستى را 
سر مى دهند؟ و هنگامى که قطره هاى آب شده ى برف در پرتو آفتاب 
این گونه مى درخشند و گل هاى زعفران از درون برف سر در آورده اند. 
من، راستش را به خواهى، نمى توانم تمامى این احساس زنده بودن و 
سرخوش بودن و از حتى فکر و اسم مرگ فاصله گرفتن را به هلهله ى 
سار هاى شکوفه هاى سیب و گل هاى زعفران و قطره هاى کریستال مانند 
رنگین کمانى برف آب شده نسبت به دهم. برتیل هم در این  مجموعه 
نقش مهمى دارد. تیلداى فال بین حق داشت، یک سوء تفاهم پیش آمده 
بود. حوصله دارى برایت تعریف کنم؟من تصمیم گرفته بودم، در عین 

ناامیدى، خودم را در دریاچه غرق کنم یا با خوردن  چند گرم مرگ موش 
مرغوب این دنیا را ترك کنم، که ناگهان سوانته هیاهوکنان وارد اتاق من  
شد. دیروز این اتفاق افتاد. دندان هایش از عصبانیت به هم مى خورد و 
باال پایین مى پرید و فریاد مى زد: این سگ وحشى؛ این بى شرف؛ این 
آدم پلید. من گفتم: کى؟او گفت: ستینگ هامینسون. من گفتم: به خاطر 
رضاى خدا بگو چى شده؟ چه اتفاقى افتاده؟ و آن وقت ماجرا را فهمیدم. 
امیدوارم من و تو این قدر دوست باشیم که پوست تن تو هم مثل پوست 
من مور مور شود از شنیدن این داستان. ستینگ هنینگ سون درباره ى من 
حرف هاى بسیار بدى به برتیل زده بوده است. یادت هست آن دفعه که 
مرا گول زد و به اتاقش برد؟ به برتیل گفته من داوطلبانه پیش او رفته ام 
و انسان قابل اعتمادى نیستم. طبعا برتیل باور نکرده، آن وقت او "اوکه"  
را به شهادت طلبیده و او گفته مرا دیده  که از اتاق ستینگ بیرون آمده ام؟ 
درون من مثل یک سماور مى جوشد و از عصبانیت مى لرزم، وقتى این 
چیزها را مى نویسم. هنوز هم نمى توانم به فهمم که یک آدم مى تواند این 
قدر رذل باشد. "اوکه" براى سوانته ماجرى را تعریف کرده، و بى چاره 
واقعا از این اتفاق ناراحت و شرمنده بوده. من با هزار زحمت زیر زبان 
سوانته را کشیدم و او کل ماجرا را تعریف کرد. وقتى که حرف هاى سوانته 
تمام شد، من ماتم برده بود و درست مثل این که یک ضربه ى شدید به 
سرم زده باشند و یک  قلمبه ى حسابى از وسط جمجمه ام بیرون زده 
باشد، بى حرکت نشسته بودم. وقتى که به خود آمدم، درد را حس کردم، 
به شدت احساس رنجیده گى مى کردم. درد را در اعماق جانم و تمامى 
استخوان هایم حس مى کردم. از این بیشتر آزرده بودم که چرا برتیل این 
حرف ها را باور کرده است. چرا با من حرف نزده و به گفته هاى ستینگ 

باور کرده  و مرا محکوم کرده است؟
سوانته گفت: چرا در کودکى آن طور که باید اسفناج نخوردم که مثل 
کارل آلفرد قوى باشم؟ و به توانم آن طور که دلم مى خواهد و حق اوست 
کتکش بزنم؟ و ناگهان گفت: من االن میرم پیش برتیل! و من با تمام 
قدرتم فریاد زدم: تو اصال چنین کارى نمى کنى! چون فکر مى کردم با 
این کار برتیل حسابى  شاد خواهد شد، در حالى که من با رنگ پریده در 
تابوتى که برایم ساخته بودند دراز شده بودم؛ به خاطر شکست در عشق 
دوره ى نوجوانى. اما سوانته نقشه هاى کامال متفاوتى داشت. او کالهش 
را سر کرد و در هواى گرگ و میش بهارى با سرعت از در بیرون رفت 
و از خانه در حالى که من توى راه پله ایستاده بودم و فریاد مى کشیدم 
که ول کن نرو، این قدر فریاد زدم که تمام صورتم کبود شد، اما سوانته 
محل نگذاشت و رفت. این ماجرا دیشب اتفاق افتاد. بعد از آن، همان 
طور که آلیدا عادت دارد به گوید: جریانات عشقى بزرگى ُرخ داده است،  
صحنه ى اصلى در پاى آخرین نیمکت نزدیک دریاچه شکل گرفت. البته 
بدون تماشاچى و فقط با حضور خود ما دو تا. و این صحنه این چنین 
به وجود آمد، وقتى که سوانته دیشب پیش برتیل رفت و تمام روز را 
درباره ى دیدارش با او حرف زد، من تصمیم گرفتم قدمى بزنم. بخشا به 
این دلیل که کمى آرامش پیدا کنم و رگ رمانتیک فرانسوى ام را که به 
جوش آمده  بود، به حالت عادى برگردانم و بخشا به این دلیل که شاید 
ته دلم مى خواست کس خاصى را به طور اتفاقى به بینم. عالوه بر این، 
آسمان یک سر آبى و درخشان بود و درختان بید کنار دریاچه در یک 
ردیف  ایستاده بودند و گیسوان پریشان شان را به دست نسیم مالیم و 
خنک بهارى سپرده بودند و نمى شد از این همه زیبایى صرف نظر کرد. 
من او را دیدم! درست همان جا که دریاچه مى پیچد. و تو هرگز انسانى 
را چنین غم زده مثل او ندیده یى. باید بودى و قیافه ى غمگین و پر از 
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ندامت اش رو وقتى که از من طلب بخشش مى کرد، مى دیدى. گفت: 
چون وفادارى برایش خیلى مهم است، وقتى که ستینگ این حرف را 
زده و "اوکه" را شاهد گرفته، خیلى ناراحت شده. مى گفت، و انگار گریه 
مى کرد، اما من اصال حرف هایش را  نمى شنیدم، توى دلم عروسى بود.  
من حتى اگر او بدتر از این هم فکر کرده بود، او را مى بخشیدم. او گفت 
که ستیگ را دیده و با او تصفیه حساب کرده است. و از حدسى که از 
روى حالت صورت او مى شد زد، این تسویه حساب براى  ستیگ بسیار 
گران تمام شده بوده. و بعد ما شروع به حرف زدن کردیم، یک ساعت؟ دو 
ساعت؟ واى چه قدر حرف زدیم ما. وسط صحبت هاى مان سر و کله ى 
سوانته پیدا شد. با دیدن ما دو تا آن چنان خنده ى گسترده یى صورتش را 
پوشاند، که فکر مى کردى  لب هایش به گوش هایش رسیده اند. کالهش 
عمل  به  خوبى  آلوهاى  امسال  بخیر،  عصر  گفت:  و  برداشت  سر  از  را 
خواهد آمد، به به چه قدر آلو، آلو در ماه آوریل! مى خواستم حسابى 
بهش به پرم، اما ترسیدم برتیل فکر کند من آن طور که او فکر مى کند 
مهربان نیستم. وقتى که سوانته رفت، برتیل در حالى که تکه سنگى را به 
در یاچه پرتاب مى کرد، گفت: من در آینده مى خواهم مهندس بشوم. انگار 

باقى  ناگفته  را  چیزى  مى خواهد  که 
حرفه ى  مهندسى  گفتم:  من  نگذارد. 
خوبى ست. برتیل گفت: اما تا آن موقع 
خیلى وقت هست. و من گفتم: بله تا 
آن موقع خیلى مانده. و در حین گفتن 
عمیقى  شادى  احساس  حرف  این 
کردم. و اصال برایم مهم نبود که این 
چند  واقعى  طور  به  دیگه  سال  چند 
سال است، براى این که حاال که من 
در عنفوان جوانى به دلیل شکست در 
عشق نمرده ام، مى دانم که سال هاى 
هم  برتیل  دارم،  رو  پیش  را  زیادى 
همین طور. آها فهمیدم دارى به چى 
فکر مى کنى کاى سا! مى گى، دختره 
فکر  به  االن  از  و  سالشه  پانزده  فقط 
مهندس شدن  برتیل و این که چند 

سال تا اون موقع مانده است، فکر مى کند. کتمان نکن! فهمیدم، دارى 
مى گى دختره ُخله. حاال باید چند مساله را به تو بگویم. اوال که او از من 
نخواسته منتظر باشم. دوما من هم قول نداده ام که منتظر مى مانم. هیچ 
قسم عجیب و غریبى بین ما رد و بدل نشده است. این را قول مى دهم. 
و طبعا من این را مى دانم و عمقا احساس مى کنم که من با پسرهاى 
جوان بى شمارى آشنا خواهم شد و البته او هم با دختران زیادى ارتباط 
برقرار خواهد کرد تا به فهمیم نیمه ى ُگم شده مان کیست. من مى دانم 
که این طور خواهد شد و این در واقع همان چیزیست که باید باشد. اما 
على رغم این، آیا قبال نشنیده ایم که بعضى ها از دوره ى دبیرستان با هم 
آشنا شده  اند و تمام مسیر زندگى را با هم طى کرده اند؟ منظورم این 
نیست که در دور و اطراف تو این اتفاق افتاده، نه اما در اوایل قرن نوزدهم 
در شمال این اتفاق افتاده است. عالوه بر این، چرا آدم نباید یک چنین 
رویایى را در یک شب زیباى بهارى در سر به پروراند؟ وقتى که فقط پانزده 
ساله است. آیا مقدس ترین حقوق جوانى همین حق رویاپرورى نیست؟ 
شاید زندگى و مسیر آن، رویاهاى مرا به سخنتى پس براند، اما براى من 
مهم نیست. االن مهم نیست، براى این االن، در این لحظه، مى فهمى کاى 

سا؟ در این لحظه زندگى واقعا زیباست. پشت پنجره ى اتاق من، آسمان 
بهارى آبى ترین آبى ها مى درخشد. این آبى ترین شبى است که من به 
عمرم دیده ام. شکوفه هاى گیالس بیرون زده اند و کافى است که بینى ام 
را از پنجره بیرون به برم تا عطر شکوفه هاى سیب  مرا بى هوش کند. 
تمام خانه خوابیده، اما بریت مارى کوچک مهربان یک شمع در شومینه ى 
اتاقش روشن کرده و هیاهوى بهار هنوز به طور واقعى آرامش این خانه ى 
کهنه را به هم نزده است. همه چیز آرام و تسکین دهنده است. کاى سا 
هیچ به این فکر کرده یى که در این دنیا چه چیزهاى زیبایى وجود دارد؟ 
رنگ ها، عطرها، فرم ها و صداها و طعم ها و این که ما چه خوش بختیم 
که مى توانیم با پنج حس مان از تمامى آن ها لذت ببریم؟ من یادم نمى آید 
که هرگز مثل امشب از داشتن پنج حسم این قدر خرسند بوده باشم. 
تصور کن اگر آدم مى توانست عطر اولین بلوسیپاهاى بهارى را با عطر 
گردن مونیکاى کوچولو وقتى که تازه از حمام آمده است، عطر نان تازه 
وقتى که آدم گرسنه است، و عطر کاج کریسمس را بگیرد و با شعله هاى 
شومینه در یک عصر پاییزى وقتى که باران به پشت پنجره مى کوبد و  
نوازش مالیم مامان را بر پوست خود حس کردن وقتى که ناراحتى و 
غصه دارى، ریتم هاى رقص بتهون 
را و آواى ماریاى شوبرت را، آواى 
دریا را و نور ستاره ها را، و موج هاى 
آرام و ریز دریاچه را، و شیطنت هاى 
بابا را وقتى که شب ها دور هم جمع 
مى شویم؛ بله، همه ى چیزهاى زیبا، 
لطیف، مفید و خوش نواى دنیا را با 
یک  نمى کنى  فکر  کنیم.  قاطى  هم 
در   استفاده  براى  هوشى  بى  داروى 
آمد؟  خواهد  وجود  به  بیمارستان 
شده ام؟  دیوانه  من  مى کنى  فکر 
طرز  به  فقط  من  نه.  کاى سا،  نه 
و  دیوانه وار  و  عجیب  غیرمعمول، 
زنده  و  زندگى  و  شادم.  موذیانه یى 
بودن بسیار خوب است، خووووب 
خوب، عالى ست. تو مى توانى به من 
بگویى چند میلیون سال دیگر اصال ُکره ى زمین وجود نخواهد داشت، و 
آن وقت این مهم نیست که بریت مارى هاگ سترم در سن پانزده ساله گى 
در بهار عاشق شده بود. من سعى مى کردم به خودم به قبوالنم که هیچ 
چیز مهم نیست، اما خودم را گول مى زدم، و مى دانستم که این غلط 
است. حتى اگر زندگى من کوچک ترین حباب این اقیانوس بزرگ زندگى 
و حیات باشد، و اصال به حساب هم در این قیاس نیاید، اما این مهم 
است که من خوش بختم، شادم از وفادار بودنم و از توانایى ام ار این که 
کار مى کنم و عاشق زندگى هستم. آیا تو هم همین طور فکر نمى کنى؟
دوست ناگهان بسیار سرزنده ى تو، بریت مارى!

بعدالتحریر: بله، حق با توست، من امشب ُخل شده ام! اصال عقل توى 
کله ام نیست. موقع بازگشت به خانه ستیگ را دیدم، به سرعت از کنارم 
رد شد و من روى بینى اش یک  برآمده گى کبود و ورم کرده را دیدم  و 

تو مى دانى حتما که این گردوى کبود از کجا آمده است؟!
* * *
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حرف  کلمه  یک  حتى  گفتم  او  به  و  فرستادم  خانه  به  را  سوى  من 
در مورد قورباغه به کسى نزند تا نقشه یى بریزیم و به فهمیم که با 
قورباغه چه مى توانیم بکنیم. او شگفت زده تر از آن بود که به تواند 
حتى به من جواب به دهد. از راه جنگلى پشت خانه رفت و وقتى که 
او ناپدید شد، من پائین رفتم و دیدم مادرم و آن مرد در اتاق پذیرایى 
نشسته اند. مرد کنار شومینه نزدیک در نشسته بود و او و مادرم وسط 
یک بحث داغ بودند که من وارد شدم. مرد نگاهى به من انداخت، 

اما به حرفش ادامه داد.
- این گل ها واقعا زیبایند خانم کالئوم. من از زمانى که به یک سفر 
زیبایى  آبى  ماریا  گل هاى  چنین  به حال  تا  بودم  رفته  کشور  خارج 
ندیده بودم. و به گل هاى ماریا آبى، که در گلدان کریستال روى میز 

بود، اشاره کرد. 
مادر من با خنده ى کوتاهى جواب داد: اوه، شما خیلى مهربانید. مادر 
من اهل خنده  نبود، اما گل ها بهترین چیز هاى زندگى اش بودند. 
مى کرد.  گل  غرق  را  خانه  تمام  برمى آمد  دستش  از  که  وقت  هر 
بیشتر وقت ها هم به این دلیل که پدرم مى گفت گل هاى پالستیکى 
ارزان ترند. مرد پرسید: آیا پسر شما هم مثل خودتان گل ها را دوست 
دارد؟ و به طرف من برگشت. موهاى بلوندش را به طرف عقب سر 
شانه زده بود و پوست روشنش مى درخشید. اما چیزى که از همه بیشتر 
در صورت او جلب توجه  مى کرد، دندان هاى درشت و ترسناك اش 
بود. من احساس نگرانى مى کردم. آرزو داشتم که هنوز با قورباغه 
حرف مى زدم، به عوض بودن با این مرد. مادرم گفت: اوه تو این جایى، 
حرف  مرد  ماند.  خیره  من  بر  لحظه  یک  و  کن.  سالم  و  جلو تر  بیا 
مادرم را با گفتن «رآم»  تمام کرد و گفت: از دیدارت خوشحالم! من 
سالم کردم. مادرم، با خوشنودى، یواش گفت، آفرین پسرم، سالم را 
درست این موقع باید گفت و با صداى بلندتر ادامه داد: آقاى رآم از 
طرف مدرسه اینا هستند و مى خواهند... و من متوجه شدم که مادرم 
براى بار دوم نمى داند که جمله اش را چه طور تمام کند. مرد گفت: 
- من این جا هستم که در مورد کالس خانم وایور با تو صحبت کنم. 
ما از طرف مدیریت مدرسه یک سیستم جدید را پایه گذارى کرده ایم 
که براى کسب تجربه درباره ى مدرسه مستقیم با خود شاگردان صحبت 
کنیم. ما به دنبال یک صحبت باز از طرف مدیریت و بچه ها هستیم. 
مادرم در حالى که نیشش تا بناگوش باز شده بود گفت: اوه، این عالیه. 
و در صورت من دنبال تائید حرفش گشت. من سرى تکان دادم و 
منتظر ماندم تا کس دیگرى حرف را شروع کند. رآم گفت: خانم کلئوم 
تجربه ى ما نشان مى دهد که کودکان بدون حضور پدر و مادرشان 
راحت تر مى توانند با ما صحبت کنند مى توانم خواهش کنم ما را 
تنها بگذارید؟ هدف ما این است که کودکان دقیقا هر چیز را که در 

دل دارند، بدون ترس از تنبیه پدر و مادرها با ما در میان بگذارند. 
مادرم گفت: اوه بله متوجه هستم. او در حال رفتن به شیوه همیشگى 

رو به من کرد و گفت: من همین جا در آشپزخانه هستم، اگر به چیزى 
احتیاج داشتى عزیزم. به یاد داشته باش که با آقاى رآم صادق باشى. 
نترس، هیچ اتفاق بدى نخواهد افتاد. من به مادرم در حال رفتن به 
آشپزخانه نگاه کردم. نگاهم به آقاى رآم افتاد، با کت و شلوار آبى و 
کراوات زرد. رنگ زردش هم معمولى نبود. و حاال متوجه شدم که چرا 
مادرم وقتى به در کلبه آمد از کراوات زرد او اسم آورده بود. وقتى که 
او حرکت مى کرد، نور زرد کرواتش به تمام اتاق پخش مى شد. من 
این را هم متوجه شدم که آقاى رآم خیلى بلند قد است، حتى وقتى 
روى صندلى نشسته بود قدش از مادر من در حال ایستاده بلندتر بود.

بالفاصله پرسید: آیا اتفاق عجیبى این روزها در مدرسه افتاده است؟ 
من به سرعت و محکم سرم را به عالمت منفى تکان دادم. او با صداى 
مهربان گفت: من این جا هستم که به تو کمک کنم. تو مى توانى هر 

اتفاقى که برایت افتاده را به من به گویى. 
حاال آقاى رآم نزدیک تر شده بود و من مى توانستم دهان بزرگش را 
به بینم که  قسمت پائینش از باالیش بزرگ تر بود و با اطمینان مى شد 
فهمید که او مى تواند یک ساندویچ کامل را یک جا در دهنش بگذارد. 
او گفت یک چیزى... و ساکت شده و دوباره ادامه داد: پرنده  ها خبر 
آورده اند که کسى یا چیزى هست که مزاحم دانش آموزان شده است، 
فکر کردم شاید مزاحم تو هم شده باشد و بزرگ ترین لبخندى را 
که تا آن لحظه در عمرم دیده بودم نثار من کرد. بدون شک در این 
حالت دو ساندویچ در دهانش جا مى گرفت . من ته دلم حس کردم 
منظورش قورباغه است. براى همین خانم قورباغه آن قدر با مزه و 
این  پرسیدم:  شجاعت  با  من  بود.  زده  حرف  کراواتش  از  مسخره 
آدم چه شکلى هست حاال؟ او گفت: مشکل همین جاست این آدم 
خودش را به شکل هاى گوناگون در مى آورد. او حاال فقط یک پا با 
من فاصله داشت و دهانش آن چنان باز شده بود که من با اطمینان 
پیش خودم گفتم سه ساندویج و یک پاکت سیب زمینى سرخ کرده با 
هم در آن جا مى شوند. آقاى رآم ادامه داد: او مى تواند حتى خودش 
را به شکل حیوان در بیاورد. من چشمانم را گشاد کردم و آقاى رآم 
کمى عقب نشینى کرد و در حالى که سعى مى کرد هیجانش را پنهان 
نفى  عالمت  به  را  سرم  من  دیده اى.  را  آن  حتما  تو  داد  ادامه  کند، 
تکان دادم و به حالت تدافعى گفتم: من آن را ندیده ام، شما دیدین؟ 
او با دل جویى گفت: و تو ندیدى، حاال بگو  چه اتفاقى افتاده است؟ 
این را براى خوبى خودت مى گویم. من نمى دانستم به چه چیز باور 
کنم. پرسیدم: چه چیز خطرناکى در این دختر مى تواند باشد؟ وقتى که 
این را گفتم، آرزو کردم که پس اش به گیرم. کاش مى شد کلمه ها  
را از وسط راه برگرداند، اما امکان نداشت. او گفت:  آن دختر؟  من 
نمى توانستم به او نگاه کنم، زیادى حرف زده بودم. او تیزى، اما با 
صداى پائین، گفت: خب، پس بنابراین او به مالقات تو آمده، برایم 
بگو چرا این کار را کرده؟ من سرم را تکان دادم و گفتم چیزى نبود  

دانیل اریکوپسرك و قورباغه
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من فقط... او با صداى بلندتر گفت: تو فقط! تو فقط چى؟ من ترسیده 
بودم اما مى دانستم که دیگر هیچ چیز را براى این مرد تعریف نخواهم 

کرد. یک اشتباه را دوبار هرگز تکرار نمى کنم. 
من و سوى فقط قورباغه را در جنگل پیدا کردیم و قسم مى خورم 
که نمى دانستیم که یک قورباغه معمولى نیست. او از ما خواست 
که رهایش کنیم و ما این کار را کردیم. آقاى رآم سر جایش نشست 
و به حرف هاى من گوش کرد. و او به من گفت: اجازه ندارم براى 
کسى تعریف کنم. در حالى که سعى مى کردم صدایم را گریه آلود 
کنم، پرسیدم آیا به دردسر افتاده ام؟ سال هاى اول مدرسه وقتى در 
یک نمایش نقش بید مجنون را بازى مى کردم، یاد گرفته بودم چطور 
مى توان اداى گریه کردن را در آورد. درختى که نمى توانست حرف 
بزند. و بعد از چهل دقیقه که نمایش تمام شد فقط یک ذره گریه 

کرده بودم به هر حال. 
او گفت: نه اصال در دردسر نیفتادى تو. فقط به من خیانت کرده اى، 
من فکر مى کردم تو... مادرم با لبخند در حالى که گلدانى در دست 
شاید  کردم  فکر  اما  شد،  مزاحم  و گفت: ببخشید  شد  وارد  داشت، 
شما به خواهید آخرین... و با دیدن من حرفش را ناتمام گذاشت. با 
ناراحتى پرسید: چه سوالى از بچه کردید؟ اقاى رآم با شتاب گفت: 
اوه خانم کالئوم من و پسر شما فقط... مادر من با لحنى تند و محکم 
گفت: چرا گریه مى کند و به طرف من آمد که دلداریم دهد. آقاى 
رآم گفت: چیزى نیست بعضى سوال ها حساسند و اگر شما اجازه 
بدهید فقط چند سوال... حاال دیگر اشک از گونه ى من رها شده بود 
و من بهترین بید مجنون  دنیا بودم. مادرم گفت: من فکر مى کنم شما 
اگر مى خواهید از کارتان اخراج نشوید، همین االن باید خانه ى ما را 
ترك کنید. آقاى رآم از جا پا شد، کیفش را از پشت مبل برداشت و 
گفت: بله، حتما. متشکرم براى هم صحبتى. او در را باز کرد و به طرف 
من برگشت و با صداى غیر مهربان و بدى گفت: یادت نرود که اگر 
ماجرا تکرار شد، مرا در جریان بگذارى. مادرم تقریبا فریاد کشید: از 

خانه ى من برو بیرون. 
در تمام طول بعد از ظهر و شب من صداى مادرم را در حال تلفنى 
صحبت کردن با مسولین مدرسه  شنیدم. به نظر مى آمد که آقاى رآم 
پست مهمى دارد، اما مادر من گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. 
او از مرز عصبانیت هم گذشته بود. او داد مى کشید و تهدید مى کرد 
که به پلیس گزارش خواهد داد. موقع رفتن به رختخواب کمى آرام تر 
شده بود. روشن بود که کاسه یى زیر نیم کاسه ى آقاى رآم در مورد 
قورباغه وجود داشت. و تصمیم گرفتم اجازه ندهم دست این آقا به 
قورباغه خانم برسد. روز بعد مادرم مرا محکم تر از هر روز در آغوش 
کشید و براى دهمین بار معذرت خواست که اجازه داده است که این 
مرد به خانه ى ما بیاید. من هم بار با دهم به او گفتم اشکالى ندارد. 
و من و سوى دم در خانه قرار گذاشته بودیم که مثل هر روز با هم 
به مدرسه برویم. بعد از  کلبه ى جنگلى، من با او حرف نزده بودم. 
اما باالفاصله فهمیدم که دیگر از مرحله ى گاز گرفتن بند کوله  پشتى 

گذشته است. 
سوى گفت: فکر مى کنى از کجا حرف زدن را یاد گرفته؟ و بدون 
این که منتظر جواب من باشد، ادامه داد: و اسم مرا از کجا مى دانست؟ 
من صادقانه جواب دادم: من هم مثل تو واقعا نمى دانم. سوى با هیجان 
پرسید: آن مرد با کراوات زرد کى بود؟ من جواب دادم: اسمش آقاى 
سوى  مى داند.  را  چیز  همه  قورباغه  درباره ى  او  سوى،  است  رآم 

کسى  دنبال  که  گفت  او  بله،  گفتم:  من  قورباغه؟  مورد  در   : پرسید 
مى گردد که مى تواند خودش را به شکل هر چیزى در بیاورد. یک 
چیز عجیب و بدى در او بود. قورباغه خانم حق داشت به ما هشدار 
دهد. سوى پرسید: تو که چیزى نگفتى؟ من نگاهم را پائین انداختم 
و جواب دادم: از سر اشتباه از دهنم پرید که او را دیده ام. سوى در 
حالى که شوکه شده بود، گفت: تو چه کار کردى؟ من جواب دادم: 
سوال  مرا  رآم   بعد  و  رفت  در  دهنم  از  اختیار  بى  نداشتم،  قصدى 
پیچ کرد و مرتب پرسید چرا او مرا براى صحبت کردن انتخاب کرده 
است، مثل این که این موضوع خیلى مهم است. سوى پرسید: تو چه 
کردى؟ عکس او را کشیدى و همه چیز را کف دستش گذاشتى؟حتما 
همین حرف مان را هم براى او تعریف مى کنى! راستش را بگو، اگر 
جاسوس او شده اى من باید بدانم، نه! بس کن دیگر سوى، من گفتم 
ما قورباغه را اشتباهى در جنگل گرفته ایم، او گفت رهایش کنیم و 
ما هم این کار را کردیم. سوى گفت: اوکى، این زیاد بد نیست. من 
و  گفت:  سوى  مى کردم.  نگاه  به زمین  هم چنان  ولى  ممنون،  گفتم: 
اگر از من به خواهد سوال کند، من خواهم گفت که من عاشق شکار 
قورباغه هستم. به نظرت چطور است در این هفته چندتایى شکار 
کنم؟ من جواب دادم: نمى دانم، اما ما باید بدانیم چرا این قورباغه 

این جاست؟ و چرا اقاى رآم دنبالش مى گردد؟
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روزها ى آخر مدرسه بود. تمام روز را بازى کرده بودیم. و با هم 
قرار گذاشتیم که حتما امسال هم جلوى در خانه با چیدن گوجه 

فرنگى  از توى باغچه پلوئک درست کنیم. 
پلوئک چیزى نبود جز همان گوجه پلو یا به قول پدرم قرمز پلو که 
ما بچه ها دم در خانه درست مى کردیم و پدر و مادرها را دعوت 
مى کردیم. آن ها هم با خوشرویى مى آمدند و با ما مى خوردند. 
خانه ى ما در یک کوچه باغ زیبا قرار داشت. که دو طرفش جوى 
آب بود و یکى از  دیوارهاى کوچه پرچین فیروز یى رنگى بود 

که یک باغ بزرگ انواع سیب را  شاید بیش ار سى نوع درخت 
سیب از کوچه جدا  مى کرد. 

در راه مدرسه به خانه پسرکى را دیدم که سر تا پا از روغن ماشین 
سیاه بود. به ما سالم کرد و از درس و مدرسه پرسید. بردارم گفت: 

- شکیب کى بر مى گردى مدرسه؟ 
او جواب داد: اگر به توانم شبانه شروع خواهم کرد. 

از بردارم پرسیدم: 
- چرا روغنى بود؟ چرا شبانه؟ 

او برایم تعریف کرد که شکیب مجبور است کار کند. خانواده اش به 

کار او و پول نیاز دارند و بعد درباره ى بچه هایى که کار مى کنند 
و نمى توانند به مدرسه به روند برایم توضیح داد. به خانه رسیدیم، 
مادر میز را چیده بود.غذاى مورد عالقه من لوبیا پلو داشتیم. ماست 
گوسفند هم بود که من عاشق ماست بودم، به خصوص گوسفند. 

مادر گفت: 
- چرا نمى خورى؟ تو که این غذا را خیلى دوست دارى. 

گفتم: از بس بازى کردم خسته ام. و به اتاقم رفتم. 
مادر گفت: 

- به این زودى نخوابى ها.  
برادرم گفت: 

- چه انتظار بى جایى از یک خواب آلود. 
وقتى که دوساعت بعد برادرم به اتاقم آمد و مرا هم چنان بیدار 

دید گفت: 
- نمردیم و خواب آلود را یک بار بى خواب دیدیم. 

و موقع بیرون رفتن از اتاق گفت: 
- من هم اولین بار که داستان شکیب را شنیدم تا صبح خوابم نبرد 

و بوسه یى برایم در هوا پرتاب کرد.




