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دوستان خوبم سالم!
بهار با همه ى زیبایى هایش از راه رسیده است و شما ها 
که در ایران زندگى مى کنید، تعطیالت عید را مى گذرانید، 
امیدوارم که خوب و خوش بگذرد. مى دانم که بعضى از 
شما مهاجرید و حتى بعضى هاتان از خانواده جدا شده اید. 
بعضى هاتان  و  بروید  مدرسه  به  نتوانسته اید  بعضى ها 
چیز  حتى  هیچ،  که  کیفى  و  کفش  و  لباس  نتوانسته اید 
متاسفم  بسیار  بابت  این  از  بخرید.  عیدتان  براى  کوچکى 
دوستان عزیز من! اما مى دانم که در دل هاى پاك و کودك 
و جوان شما نهال امید حتى در سرماى یخ بندان زمستان 
زندگى  از  شار  "سر  یعنى:  کودکى  شود.  نمى  خشک  هم 
بودن". هر چند که سختى ها، بسیارى از شما ها را  خسته 
و  پاك  روح هاى  بر  مى سازد،  رنجور  و  بیمار  مى کند، 
زیباتان زخمى عمیق به جا مى نهد، اما رابطه ى شما با امید 
و آزادى مثل بیرون آمدن گل از درون برف و مثل روئیدن 
شقایق در کویر است. به همان زیبایى و به همان اعجاب 
برانگیزى! من هم مثل خود شما مى خواهم این امید را در 
درون سینه هاى گرم  و دل هاى پاك تان زنده نگه دارم البته 
به سهم خود و با توان ناچیزم، به همین دلیل به عنوان هدیه 
نوروزى چندین قصه را براى شما جمع آورى و ترجمه 
کرده ام، امیدوارم که از آن ها خوشتان بیاید. براى همه ى 
و  شدن ها  بودن ها  از  سرشار  سالى  عزیزم  بچه هاى  شما 
شاد و تندرست بودن ها را آرزو مى کنم. نوروزتان پیروز

داروگ
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بزرگ ترها! با  سخنى 

کودکى را در نظر بگیرید که گران ترین اسباب بازى ها را دارد، سالى 
یکى دوبار توسط والدینش به سفر خارج مى رود، هر ماه برایش بهترین 
لباس ها و وسایل مارك دار تهیه مى شود و در یک کالم، زندگى او 
مایه حسرت اکثر هم ساالنش است. اما روان شناس خانوادگى این 
کودك را افسرده تشخیص مى دهد و معتقد است او منزوى و ناشاد 

است و احساس خوشبختى نمى کند!
زنى را در نظر بگیرید که پارسال از همسرش یک اتوموبیل آخرین 
سیستم و گران قیمت هدیه گرفته و امسال نیز یک ویالى ساحلى با 
تمام امکانات از طرف همان همسر برایش تهیه شده است.او داراى 
مجموعه اى از گران قیمت ترین لباس ها و جواهرات است که هر ماه 
به تعدادشان اضافه هم مى شود. زندگى او مایه حسادت تمام زنان 
اطرافش است. اما این زن به نزد روان شناس مى رود و ابراز نارضایتى 
مى کند. اعتراف مى کند که زندگى زناشویى لذت بخشى ندارد و در 

یک کالم، احساس خوش بختى نمى کند!
در هردو داستان فوق، روان شناس در مى یابد که نه والدین کودك 
افراد ناشایستى هستند و نه همسر آن زن فرد بى مباالت و کج رفتارى 
است. پس مشکل احتماال کجاست؟ فقدان چه امرى مانع برقرارى 

حس خوشبختى در این قبیل افراد مى تواند باشد؟
به  متوسل  سرگذشت ها  قبیل  این  شنیدن  با  است  ممکن  خیلى ها 
جمالت کلیشه اى و شعارهایى بشوند نظیر "پول خوشبختى نمى آورد" 
و یا "هرکه بامش بیش برفش بیشتر" و غیره. اما قضیه به این سادگى 
نیست. همان گونه که بسیارى از علوم باعث زدودن خرافات از تبیین 
پدیده ها شده اند، امروزه دانش روان شناسى و حتى عصب شناسى نیز 
به میدان آمده اند تا تبیین ها و تحقیق هاى علمى را جایگزین بسیارى 

از این قبیل سخنان کلیشه اى وجمالت قصار سازند. بگذارید ابتدا ایده 
اصلى پشت آن چه را که محققان آن را خوشبختى بر مبناى اصالت 
لذت مى دانند به اختصار مرور کنیم. فرض کنید یک میلیون دالر در 
عرض یک سال به دست آورده اید، ولى در نُه سال قبلش یک دالر 
هم نصیب تان نشده باشد! تاثیر لذت این یک میلیون دالر قابل قیاس 
با لذتى نیست که کل این مبلغ را در طول ده سال ذره ذره اما پیوسته 
به دست آورده اید. عکس این ترتیب نیز صادق است، یعنى کسب یک 
پول قلمبه در سال اول و بعد هیچ چیز در نه سال بعد! سیستم لذت 
سریع اشباع مى شود، بنابراین مى توان گفت خوش حالى، بیشتر وابسته 
به تعداد مواردى است که وقوع شان احساسات مثبت را برمى انگیزد 
تا وابسته به شدت آنها در زمان وقوع شان! به عبارت دیگر، اهمیت 
اثر خبر خوب در ابتدا بستگى به خوب بودن آن دارد، این که چه 
قدر خوب باشد اهمیت بسیار کمترى دارد. از این رو براى داشتن 

یک زندگى دلپذیر باید این قبیل اثرهاى کوچک را در طول زمان و تا 
حد امکان یک نواخت پخش کرد. در یک کالم، تعداد زیادى اثرهاى 
این  دارد.  ارجحیت  بزرگ  و  عالى  اثر  تک  یک  به  مالیم،  و  خوب 
قضیه یادآور داستان معروف خرگوش و الکپشت است. خرگوش نماد 
تالش و فعالیت شدید اما گسسته و منقطع مى باشد، ولى الکپشت نماد 
حرکت آهسته اما مداوم و پیوسته است. و سرانجام این الکپشت است 
که پیروز از میدان بیرون مى آید. حال نگاهى به دو موردى بیاندازید 
که در ابتدا آوردیم. فرزندى در یک خانواده ى مرفه که لذت ها و 
شادى هاى خرگوشى آنى و بسیار شدید در مقاطع گسسته اى از زمان 
و با فاصله هاى نسبتا زیاد دریافت مى کند، اما در بین این فواصل 
از توجه و نوازش کافى و دریافت لذت محروم است. والدین بسیار 

خوشبختى خرگوشى یا الك پشتى؟
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مشغول کارهاى خویش هستند تا هزینه هاى این زندگى پرخرج و مرفه 
را تامین سازند. به عبارت ساده، یک زندگى مملو ازخوشبختى هاى 
خرگوشى. از طرفى دیگر زنى که هرسال هدایاى بى نظیر و نفیس از 
همسرش مى گیرد اما هفته به هفته از دیدار و دریافت محبت از جانب 
او محروم است و در این بین، نوازش و عاطفه ى مستمر (حتى اگر 
کوچک باشد) دریافت نمى کند. به عبارت ساده، یک زندگى زناشویى 
خرگوشى تمام عیار به لحاظ عاطفى. برعکس این قضیه را نیز تصور 
کنید. کودکى که فاقد امکانات رفاهى باال و گرانقیمت است، اما هر 
روز آغوش پدر را در هنگام ورود به منزل تجربه مى کند و هر روز 
توسط مادر به پارك برده مى شود و مورد توجه مداوم و نوازش هاى 
مستمر از جانب والدین است. و یا همسرى که فاقد زندگى تجملى و 
یا هر نوع امکانات سطح باالست، اما هر روز یک شاخه گل از دست 
همسرش دریافت مى کند. به عبارت ساده، خوشبختى هاى الکپشتى. 
این امر مبناى عصب شناختى نیز دارد. برطبق کتاب مشهور و جنجال 
برانگیز "مغزى که خود را تغییر مى دهد"  اثر نورمن دویج ، تحقیقات 
نوین در عرصه ى عصب شناسى بر این عقیده است که مغز داراى 

سیستمى متغیر است. بدین معنى که بنا بر حسب میزان تحریکات 
دریافتى، کارکرد خودش را تغییر مى دهد و همچنین تنظیم مى سازد. 
به عنوان مثال، در افرادى که مدام با موسیقى سر و کار دارند، آن 
بخش از سلول  هاى مغز که مسؤل پردازش موسیقى است در مرور 
زمان گسترش مى یابد و فضاى بیشتر از مغز را به خود اختصاص 
مى دهد. این قضیه در مورد هر فعالیت دیگرى نظیر مهارت هاى کالمى 
و شنیدارى و دیدارى و حسى و حرکتى و غیره نیز صادق است.
از طرفى دیگر قانون بسیار مهمى نیز بر مغز حکم فرماست با عنوان 
"استفاده نکردن مساوى است با از دست دادن". معنایش آن است 
که اگر مغز احساس کند تحریک کافى و مستمر به یکى از مناطقش 
نمى رسد، در مرور زمان از وسعت آن منطقه مى کاهد و سلول هاى 
میشوند  انجام  پیوسته تر  و  بیشتر  که  دیگرى  فعالیت هاى  به  را  آن 
اختصاص مى دهد. به عبارتى ساده تر، سلول هاى مغزى استیجارى 
هستند نه تملیکى و یا رهنى. یعنى در صورت عدم پرداخت اجاره ى 
مستمر و کافى در زمان هاى مقرر و پیوسته، مغز، مستاجر بى مالحظه 
و وقت نشناس را از آن منطقه بیرون مى کند و سلول هاى آن را به 
جدیدى واگذار مى سازد که بامالحظه تر و خوش قول تر  مستاجر 

است. البته خوش بختانه مغز صاحبخانه ى طماعى نیست. آنچه براى 
مغز اهمیت دارد دریافت مداوم و پیوسته ى اجاره است نه مقدار آن. 
مالیم  اگر  مستمرحتى  و  پیوسته  فعالیت هاى  که  است  همین  براى 
باشند بسیار بهتر در ذهن ما جا مى افتند تا فعالیت هاى آنى شدید ولى 
منقطع و ناپیوسته. به طور کلى مغز از سیستم الکپشتى پیروى مى کند 
نه خرگوشى. احساس خوشبختى نیز وابسته به سیستم دریافت پاداش 
و لذت در مغز است و از همین قاعده پیروى مى کند. به عبارت ساده، 
خوشبختى زمانى حاصل مى شود که ما با پدیده هاى مثبت کوچک 
و در عین حال مستمر و پیوسته مواجه باشیم، نه با پدیده هاى مثبت 
آنى و شدید اما ناپیوسته و یا با فاصله هاى زیاد! همین ویژگى به 
شکل برعکس در مورد ناراحتى هاى ما نیز صدق مى کند. به همین 
دلیل بهتر است یک درد یا مصیبت هرچند شدید را در یک دوره 
کوتاه تحمل کنیم تا این که درد و مصیبت خفیفى را در طول زمان 

و به مرور با خود همراه سازیم.
 معروف است که یکى از بدترین و هولناك ترین شکنجه هاى زمان 
باستان این بود که فرد متهم را به یک صندلى چنان مى بستند که قادر 

به کوچکت رین حرکتى نباشد، سپس کوزه ى بزرگ و پر از آبى را 
باالى سر او قرار مى دادند که یک سوراخ بسیار ریز و کوچک در 
زیر آن وجود داشت به طورى که قطره هاى آب را در مدتى بسیار 
طوالنى و به طور منظم و پیوسته بر روى محل ثابتى از سر متهم 
مى چکانید. از این رو مى شود گفت که احساس بدبختى نیز از سیستم 
الکپشتى پیروى مى کند. بدین معنى که لزوما یک مصیبت بزرگ و 
یا دردى عظیم به ما حس بدبختى منتقل نمى کند، بلکه کافى است 
امور کوچک ولى آزارنده و مداوم، هر روز سر راه ما قرار بگیرند و 
احساس ناخوشایندى را به طور پیوسته در ما پدید آورند. بنابراین، از 
منظر لذت گرایى ارزش ندارد. انسان براى یک برد بزرگ و یا دریافت 
یک عشق زیبا، خودش را به آب و آتش بزند. طبیعت مادر، سرنوشت 
ما را چنان رقم زده است که از جریان پیوسته ى پاداش هاى خوشایند 

کوچک، ولى مکرر، لذت ببریم.
پس به یاد داشته باشیم که خوشبختى الکپشتى است، نه خرگوشى!

 
ه. م کارشناس ارشد روان شناسى 

* * *
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حاجى فیروز!

تا چشم کار مى کرد، چمن بود و چمن و بر دامن گسترده ى آن مردم 
با لباس هاى رنگ و وارنگ و چهره هاى شاد با دسته دسته نرگس 
صدپر خوش بو و بنفشه هاى  مخملى و الله  هاى نگونسار و پامچال 
و سنبل، گویى به رقابت برخاسته اند و چمن آرایى مى کنند. دخترك 
کوچک گوشه اى ایستاده بود و مثل یک دور بین عکاسى همه چیز 
را در کادر چشمانش داشت. نا گهان جمعیت موج بر داشت. دختر 
صداى  با  شد.  همراه  موج  با  و  داد  تکانى  خودش  به  هم  کوچک  
کف زدن ها و هلهله ى بزرگ و کوچک، پیر و چوان روى پنجه ى 

آن  از  کوچک تر  ایستاد.  پاهایش 
این همه  پشت  از  بتواند  که  بود 
آدم بلند قد صحنه اى  که همه را 
به جنب وجوش انداخته بود ببیند. 
در آن پیراهن ترگال زیتونى رنگ، 
موى کوتاه فرفرى و چشمانى بس 
مى مانست  را  عروسکى  درشت، 
که دختر بچه ا ى در کنار جویبارى 
کرده  فراموشش  راهى  باریکه  یا 
میان  از  را  راهش  بسختى  باشد. 
هم زمان  و  مى کرد  باز  جمعیت  
فریاد مى زد: "آغا جون، مامان" اما 
غریو شادى و ازدحام بقدرى بود 
که دخترك کوچولو مثل قطره یى 
به  تگرگ  رگبار  میان  در  باران 
چشم نمى آمد، با این حال نیرویى 
او ر ا جلو مى برد. آخرین ستون 
گوشتى رنگ و ارنگ را که  همان 
خالصه  و  زد  پس  بودند  مردم 
کرد.  باز  جمعیت  میان  از  راهى 
آن جا رو بروى او، پاى ستون هاى 
تخت جمشید آن ها را دید. ده ها 
صورتى  یا  سرخ   پا  تا  سر  مرد، 

پوش، با کاله هایى که انگار کله قندى را در شربت غلیط آلبالو که او 
خیلى دوست مى داشت خوابانده اند و قرمز شده است، با صورت هاى 
سیاه و چشمانى از صورت شان سیاه تر که از شب هم تیره تر بود 
اما ترسناك نبود ایستاده بودند. با دایره زنگى هاى رنگ و وارنگ. 
جمعیت با سکوت آن ها که مثل مجسمه بر پله ها ایستاده بودند در 
سکوتى مجسه وار فرورفت. و ناگهان صداى شاد مردان سرخ پوش با 
کف زدن هاى شاد مردم همراه شد: "که حاجى فیروزم سالى یه روزم 
ارباب خودم بز بز قندى ارباب خودم چرا نمى خندى." دخترك بى 
اختیار با صداى دایره زنگى یکى از حاجى فیروزها به رقص درآمد 

مى چرخید و مى چرخید که، دستى در هوا او را بلند کرد و بر شانه 
بر  خندان  و  شاد  حاال  که  او  به  رو  را  سرش  که  بود  پدر  گذاشت. 
شانه هایش همراه با ترانه ى حاجى فیروز به این طرف و آن طرف 
تکان مى خورد باال گرفت وگفت: "کجا بودى بابا جان؟" از ترس 
ُمردم که من! و او در حالى که به وسط سر بى مو ى پدر بوسه اى 
گرم شاد و کودکانه مى چسباند گفت: "من هم آغا جون شما کجا 
رفتین منو یاد تون رفت؟" مادر دوان دوان خودش را به آن ها رساند 
و در حالى که بزحمت جلوى گریه اش را مى گرفت گفت:" نصف 
عمرشدم از دست تو وورجک." 
دخترك اما جز حاجى فیروز هیچ 

چیز نمى دید 
؟  هه سیا ه  ینقد ا ا  چر  : با با  
پدر  و  مى شه؟  پاك  بشورى 
که  را   فیروزها  افسانه ى حاجى 
بودند  آتش  نگهبان  کارگران 
ماموریت  بهار  رسیدن  فرا  با  و 
مى رسید  پایان  به  زمستانى شان 
مى آمدند،  دشت  به  شادى  از  و 
سرخ  آتش  ن  نشا به  لباسى 
صورت هایى  با  و  مى پوشیدند 
آتش  کنار  نشستنن  اثر  در  که 
دوده زده بود مى رقصیدند و پاى 
کوبى مى کردند را  برایش تعریف 
کرد. موقع خوردن ناهار وقتى که 
مادر سفره را برچمن انداخته بود 
و همه دورش حلقه زده بودند، 
فیروز  حاجى  یک  به  نگاهش 
افتاد که در چند قدمى آن ها بر 
زمین ولو شده بود و پول هایش 
زیر  از  درست  و  مى شمرد  را 
چشمانش تا پاى چانه دو جاده ى 
باریک سفید  کشیده شده بود، هنوز هم به خاطر دارد که هرچى مادر 

اصرار کرده  نتوانست غذا بخورد.
دلش براى حاجى فیروز که همه را خندانده بود و خودش مى گریست 
بعدا  دخترم  بیا  که  کرد  اصرار  مادر  هر چه  بود.  سوخته  جورى  بد 
گرسنه خواهى شد، باید غذایت را بخورى گفت: میل ندارم.پدر که 
متوجه غصه ى او شده بود  دست او را گرفت و به نزد حاجى فیروز 
رفت و از او خواهش کرد که بیاید و با  آن ها غذا بخورد. پدر بعد 
ها وقتى که  به خانه رفتند به او گفت: متاسفانه دنیا نابرابر است .اما  

از غصه خوردن کارى درست نمى شود.
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شعر ... شعر ... شعر
یرقص باد خنده ى گل

باد سرد آرام بر صحرا گذشت
سبزه زاران، رفته رفته، زرد گشت

تک درخت نارون شد رنگ رنگ
زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ

برگ برگ گل به رقص باد ریخت
رشته هاى بید بن از هم گسیخت

چشمه کم کم خشک شد بى آب شد
باغ و بستان ناگهان در خواب شد

کرد دهقان دانه ها در زیر خاك
کرد کوته شاخهء پیچان تاك

فصل پاییز و زمستان مى رود
بار دیگر چون بهاران مى شود

از زمین خشک مى روید گیاه
چشمه جوشد، آب مى افتد به راه

برگ نو آرد درخت نارون
سبز گردد شاخساران کهن

گل بخندد بر سر گل بوته ها
پر کند بوى خوش گل باغ را

باز مى آید پرستو نغمه خوان
باز مى سازد در اینجا آشیان

سروده ى پروین دولت آبادى

سفره هفت سین
سبزى بیار سیر بیار

سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن
در وسط سفره گذار

وقتى که گوید آن عمو
آى سمنو آى سمنو

صداش بزن بیاد جلو
کاسه بده بخر از او

ماهى و آرد و آب و شیر
سبزه و گل نون و پنیر

شمع و گالب خوب بیار
هر چه که الزمه بیار

سفره بینداز به زمین
تمام چیز هفت سین

ظرف به ظرف پیش هم
درست و پاکیزه بچین

تا به خوشى سال دگر
به شادى و بى دردسر

آسوده زندگى کنى
از غم و غصه بى خبر

سروده ى عباس یمینى شریف
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جدول
جدول ..... جدول ..... جدول ..... 

1
2
3
4
5

67 12345

 جدول نوروزى

افقى

1- نخش را که در دست بگیرى و بدوى پرواز مى کند.
2- فریاد از شادى.

3- جمع عربى فکر.
4- از گوجه فرنگى مى گیرندد. باران آهسته.

5-گلى سفید زیبا و خوش بو.– همیشه با خار است.

عمودى

1- به هواى لطیف مى گویند.
2-  به سى ودو حرف پارسى مى گویند.

3- شهرك نیست.
4-آگاه باش!.

5-ابزار.
6- همیشه با سوزن مى آید.

7- سقف نه! - فلزى سرخ رنگ.

جواب جدول

افقى:
1- بادبادك. 2- هلهله. 3- افکار. 4- رب. نم، 

نم.5- یاس. خس.
عمودى:

1- بهارى. 2- الفبا. 3- دهک.4- بدان. 5- 
اهرم. 6- نخ. 7- سقف. مس.
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نویسنده : والدیمیر اوراوسکى
ترجمه: سوسن بهار

دوباره بهار از راه رسیده و گرولیس از مدتى پیش شروع به زیر و رو 
کردن خاك  کرد ه بود. قسمت کوچکى از باغ را براى خودش نشان 
کرد و دور آن را با خاك فشرده شده، دیوار کشید و آن را از سایر 
قسمت هاى باغ جدا کرد. پدرش همیشه مى گفت" که گرولیس تمام 
خاك را کاشته است". گرولیس مخالف بود. او فقط وقتى از قسمت 
خودش پا بیرون مى گذاشت که زمین به حد کافى براى سبزى هایى 
که مى خواست بکارد جا نداشت. وقتى که تپه هاى کوچکى را که 
که   را  سختى  و  سفت  کلوخ هاى  بودند،یا  کرده  درست  مورچه ها  
مى خواست  که  دیگرى  چیز  هر  یا  و  مى گرفتند  قرا  راهش  سر  بر 
را  خودش  باغچه ى  بیاندازد،  فاصله  خوب  محصول  یک  و  او  بین 

دور مى زد و به سراغ قسمت هاى دیگر باغچه سبزیجات مى رفت. 
گرولیس تصمیم گرفت که اول بهار فقط خیار بکارد. از جمله به این 
دلیل که همه ى افراد خانواده خیار دوست مى داشتند. به خصوص 
مامان که حلقه هاى خیار را زیر چشم و یا روى پلک هاى بسته اش 
مى گذاشت. پدر گرولیس همیشه مى گفت: "محصول خوب از بذر 
که  مى کرد  تکرار  زیاد  آن قدر  را  این  الیته  مى آید".  عمل  به  خوب 
گرولیس به خودش حق مى داد  اصال به آن توجه نکند. پدر گرولیس 
در سوئد به دنیا نیامده بود. براى همین هنوز هم همان قدر طرز فکرش 
و به کار بردن کلماتش عجیب به نظر مى رسید، درست مثل  اوایل  

اقامت گرفتنش در سوئد. همیشه مى گفت: در مجارستان، این جور 
است یا آن جور است. براى همین هم اسم گرولیس،گرولیس بود. 
مادر  وقتى که  است.  گل"رز"  گلوریس  مجارستانى،  زبان  به  چون 
دخترش  براى  سوئدى  اسم  یک  که  مى خواست  گرولیس  سوئدى 
انتخاب کند گفت:" گرولیس یعنى رز" مادر هم گفت" رزا هم یعنى 
رز" اگر یک اسم خیلى زیبا مى خواهى رزا عالى است. پدر پرسید: 
تحسین  قابل  و  باهوش  و  کامل  زیبا  دختر  یک  ما  رزا؟دختر  کدام 
است و هرگز نباید اسم "گاو" رویش بگذاریم. رزا؟ ( رزا به زبان 
مجارستانى یعنى "گاو".) اصال مى دانى چه خواهیم کرد؟ تو او را 
رزا صدا بزن و من گرولیس. با هر کدام از این اسم ها  که رویش را 

برگرداند، آن اسم را برایش انتخاب خواهیم کرد. به این ترتیب اسم 
او "گرولیس" شد. باباى گرولیس همه چیز هاى الزم و مفید را در 
مورد کشاورزى مى دانست، این که چه طورباید  گیاهان و سبزى هاى 
مختلف را کاشت، چگونه از آن ها مراقبت کرد و بنابراین وقتى تخم 
خیار را افشاندند وگرولیس خاك را "زیر و رو" کرد، پدرش گفت 
:آدم نباید تخم خیار را به  همه جاى زمین به پاشد آن ها باید در 
یک ردیف منظم کاشته شوند و بین هر کدام از آن ها فاصله ى کافى 
باشد  طورى که هرکدام از آن ها، راه همسایه اش را مسدود نکند. و 
اضافه کرد: چون بوته هاى خیار دوست دارند که خودشان را روى 

گرولیسخیارهاى          
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زمین پخش کنند و شاخ و برگ زیادى مى آورند و با این سیاست 
رشدى که دارند، به ساده  گى مى توانند با یک دیگر وارد مشاجره  
یا حتى زد و خورد شوند. باباى گلورى بعضى وقت ها مى تواست 
واقعا  عجیب و غریب ترین چیز ها را بگوید. درست مثل همین که: 
" بوته هاى خیار با هم کتک کارى مى کنند." هر چند که حرف هاى 
باباى گرولیس  باور کردنى نبود ولى گرولیس به توصیه هایش در باره 
کاشتن سبزى ها بدقت عمل مى کرد. این بار هم به حرف او گوش 
داد و خیار ها را در یک ردیف منظم  و با فاصله کافى از یک دیگر 
کاشت. پدرش گفت:" گرولیس جان از تو یک کشاورز خوب به عمل 
خواهد آمد. درست مثل جوجه ى خوبى که پوسته ى تخم مرغ را 
مى شکند و بیرون مى آید". البته باباى گرولیس توضیح نداد چطور یک 
دختر مى تواند مثل یک جوجه، تخم مرغى را بشکافد و بیرون بیاید!. 
انگار گرولیس یک تخم مرغ است. اما همان طور که گفتم سوئدى 
باباى  گرولیس زیاد خوب نبود. به قول خودش همه چیز بود، جز، 
یک  سوئدى کامل.! وقتى که همه تخم ها کاشته شد، گرولیس کیسه 

خالى تخم ها خیار را در آخرین ردیف 
خیار هاى کاشته شده گذاشت و رویش 
را یک سنگ تقریبا بزرگ گذاشت  که 
تخم هاى  پاکت  روى  نبرد.  را  آن  باد 
گرولیس  و  بود  خیار ها  خیارعکس 
چه  منتظر  مى بایست  که  مى دانست 
کمى  گرولیس  بعد  باشد.  خیارى  نوع 
کود روى تخم هاى کاشته شد ه و زمین 
اطراف آن پاشید. پدرش گفته بود: نه 
به  دقیقا  کم.   خیلى  نه  و  زیاد  خیلى 
اندازه. همان قدر که خیار احتیاج دارد. 
کرده  قاطى  را  کود  انواع  خودش  پدر 
بود و به گرولیس داده بود. دست آخر 
گلوریس بر روى سرزمیِن خیارى آب 
پاشید  گرچه پدرش گفته بود: "دخترم 
در این سرزمین تو نیاز ندارى که همیشه 
با یک آب پاش بدوى و به  محصول 
آب بدهى" این ها نباید آب پاش باالى 
روى  آب  دوش  مثل  و  باشد  سرشان 
شان بریزد بلکه به سشوار نیاز دارند که 

خشک شوند. منظورم این است که تو برنج یا بچه قورباغه نکاشته اى، 
که تمام وقت نیاز به آب داشته باشند. این هم یکى دیگر از همان 
حرف هاى بابا بود مگر آدم بچه قورباغه هم مى کارد؟گرولیس مطمئن 
بود که خیارها از آیى که او  بروى-شان مى ریخت شاد هستند. حاال 
دیگر فقط این باقى مانده بود که  منتظر باشد تا اولین جوانه هاى سبز 
روشن خیار از عمق تاریک زمین بیرون بیایند و خودشان را به روشنایى  
روز و نور خورشید برسانند. گرولیس  متوجه شد هر چه که او بیشتر 
به باغچه خیارش سر مى زند و منتظر بیرون آمدن برگ خیار ها است، 
آن ها بیشتر تنبلى مى کنند و درعمق تاریک زمین به  خواب عمیق 
شان ادامه مى دهند. گرولیس شروع کرده بود که تصور کند تخم هاى 
خیارى که او کاشته بود  قدر ناشناس و تنبل بوده اند و نمى خواهند  
کار درست را انجام دهند. در حالى که  پدرش  مى گفت:  "در خواهند 
آمد قول مى دهم یک کشاورز خوب و شایسته باید یاد بگیرد که 

با  آهنگ سبزیجاتش  کنار بیاید و یا صبر سبز داشته باشد." براى او 
ساده بود که این طوربگوید براى گرولیس،  فهمیدن این مساله به این 
ساده گى ها نبود. عجیب هم نبود، گرولیس بیش از 5 سال نداشت و 
در این سن و سال هر  یک ذره  "صبر کن" و تحمل به اندازه سال 
نورى غیر قابل تصوربود.  درست مثل وقتى که آدم مى گوید صدها 
میلیون، میلیون سال پیش،  و تصورش براى همه سخت است. ولى ، 
یک  دو سه را خوب مى فهمید. پدرش مجبور بود از  تخم خیارهاى 
خیلى خیلى تنبل دفاع کند ،براى این که خودش آن ها را به گرولیس 
داده بود. اما ناگهان یک روز صبح  درست زمانى که گرولیس نزدیک 
بود تمام باور و امیدش را براى سبز شدن خیارها از دست بدهد، 
درست در همان ردیف هاى صاف و منظم که او تخم هاى خیار را 
فرو کرده بود،  یک  ردیف سبز زنده دید.! بعضى جاها سبز تر بودند 
اما  بعد از گذشتن چند روزِ شادِ دیگر همه ى  بذرها سبز شده بودند 
و از زیر زمین بیرون آمده بودند. پدرش گفت: چى گفته بودم؟ انگار 
خودش یادش نمى آمد که چه گفته است. اما گرولیس  خودش را به 
نشیندن زد و با وجودى که روز هاى قبل 
حسابى باران باریده بود، در عوض پاسخ 
آب  آز  را  پاشش  آب  پدرش،  به  دادن 
پر کرد. پدرش گفت: تو این خیارهاى 
بیچاره را خفه مى کنى آخر." گرولیس با 
حاضر جوابى  بسیارى گفت: بابا این ها 
خیارهاى کى هستند؟ شما یا من؟ پدر 
پذیرفت و با شرمنده گى گفت: معلومه 
خیار هاى تو. گرولیس جواب داد: خب 
پس و آب پاش را کنار گذاشت. براى 
این که  فکر کرد: بابا شاید حق داشته 
این  او  به  پدرش  دیگر  طرف  از  باشد 
حق را داده بود که در مورد خیارهایش 

تصمیم بگیرد. پدر گفت: 
براى این که بعضى از پرنده ها  به تخم 
هاى خیار دستبرد نزنند، و همچنین براى 
این که دست زدن به بوته هاى سبز براى 
شان غیر ممکن شود، منظورم آن پرنده 
گانى ست که عاشق بوته  هاى کوچک 
و سبزند." باید یک مترسک این جا کار 
بگذاریم. پدر به داخل ساختمان رفت  و ده دقیقه بعد برگشت. البته  

در، دستش هم سر یک مترسک و یک رودوشامبر قدیمى داشت.
 مامان گرولیس با کالهى که بدرد مترسک درست کردن مى خورد 
بیرون آمد. کالهش را از او قرض کردند و مترسک ساخته شد. و 
این مترسک حاضر و آماد درست وسط باغچه-ى خیارهاى گرولیس 
یا بهتر بگوئیم بوستان گرولیس در زمین فرو برده شد. مامان گفت: 
درست شکل پدرت است عین یک سیب که دو قسمت شده باشد. 
و بابا بسرعت برق به دورن خانه رفت و با ماتیک مامان بیرون آمد. 
و یک دایره روى پیشانى مترسک کشید  و یکى روى پیشانى خودش 
و گفت: حاال اقال این دایره ها مثل یک سیب از وسط نصف شده 
اند. مامان گرولیس به اندازه ى او و پدرش  به بوستان خیارها  توجه 
نداشت. نه این که از باغچه خوشش نیاید  نه اما او از درختان سیب 
گالبى و آلو بیشتر خوشش مى آمد که خودشان سبز مى شدند و در  
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پائیز آدم مى توانست هر وقت که بخواهد، دستش را دراز کند و از 
آن ها میوه بچیند. به¬همین دلیل عجیب نبود وقتى که گفت: گرولیس 
سال دیگر مدرسه را شروع مى کند و تمامى سفرهاى  طوالنى ما  تمام 
مى شود. براى همین من فکر مى کنم که خوب است که به مجارستان 
و نزد پدر و مادر تو ( باباى گرورلیس) برویم و چند هفته اى را  پیش 
آن ها بمانیم. تازه آن ها هم با گذشت زمان جوان تر نمى شوند و پیر 
تر مى شوند و فرصت هاى دیدار را نباید از دست داد. ما نمى دانیم  
تا کى مى توانیم پیش آن ها برویم و ببینیم شان. بهتر است  به این 
گوسفند  گوالش  از  بتواند  هم  پدرت  که  جان،  گورلى  برویم  سفر 
مادرش و از صبحانه، لذت. همان زمان من هم کمى آفتاب مى توانم 
بگیرم., ببرد  آن وقت همه در صلح و صفا خواهیم بود مامان همه ى 
حرف ها را یک نفس زد و ساکت شد و بابا و گورلى آن چنان جا 
خورده بودند که نفس نمى کشیدند و خالصه گفتند:  شاید  حاال باید 
در باره اش فکر کنیم.  مامان جواب داد: " همین تان را دوست دارم، 
ما همیشه مثل یک فامیل خوب  و همبسته پیشنهاد هاى  یک دیگر 
را  مى پذیریم و تقویت مى کنیم" و بعد پیشانى گورلیس و دایره قرمز 
روى پیشانى بابا را بوسید. بابا رو به گورلى گفت: خیارهایت خودشان 
رشد خواهند کرد"و چند روز بعد گورلى به خیارهاییش گفت: خدا 
حافظ خیارهاى من مواظب خودتان باشید وقتى من نیستم، خوب 
و عاقل باشید. پائیز مى بینم تان."  و خانواده سوار ماشین شدند  و 
به طرف خورشید، گوالش گوشت گوسفند . پدر بزرگ مادر بزرگ 

گرولیس، حرکت کردند.
اوائل خیارها خیلى  بى طاقت و ناراحت بودند و فکر مى کردند که 
بدون گورلى نمى توانند از پس خودشان برآیند. اما زیاد طول نکشید 
تا با وضعیت جدید خو بگیرند  آن قدر که حتى به گورلى فکر هم 
نمى کردند. اما خیارهاى در حال رشد بیشتر وقت ها چیزهاى زیاد 
کنند،  رشد  خوب  بخواهند  اگر  کنند،  فکر  آن  به  که  دارند  دیگرى 
و  الغر،   زیاد  نه  و  چاق  زیاد  نه  متناسب  و  باشند  کشیده  و  صاف 
آبدار و خوشمزه. فقط یک چیز بود که براى شان سخت بود که با آن 
کنار بیایند، درست وسط  همه شان،  یکى سبز شده بود که با همه ى  
آن ها فرق داشت. اول این که  هیچ کس به او وقتى که هنوز یک بوته 
جوان بود توجه نمى کرد و اهمیت نمى داد.  چون آن موقع او هم 
مثل بقیه بود. بعدا یک سرى از خیارها متوجه شدند که  او عطر و 
بوى دیگرى داشت. و وقتى که بوته قدرى از سطح زمین بیشتر رشد 
کرد  معلوم شد که بعضى از برگ هاى سبز خیارى اش دقیقا همان 
رنگ بقیه را نداشتند. زیاد طول نکشید  که پچ پچ ها ، اخم و تخم ها 
و پشت سر گویى ها نسبت به او  در"کشور خیارها یا خیارستان" 
شروع شد. این نجوا هاى پیچیده شده در لباس حرف هایى مثل: این 
غریبه میان ما چه مى کند؟ شروع شد. حتى بعضى ها  از این هم جلو 
تر رفته و  مى گفتند که" یا آن طور که طرز حرف زدن تحقیر آمیزشان 
علف  با  مى دانند  همه  و  نیست.  هرز  علف  جز  چیزى  "این"  بود،: 
هرز چه باید کرد". بوته بى گانه ى بى چاره اصال دلش نمى خواست 
درست در مرکز بى مهرى و  توجه خیارها باشد و همه این چیزها و 
حرف هاى بد را تنها به دلیل این که متفاوت است بپذیرد. اما خیارها  
با گفتن این که چرا نمى توانى مثل بقیه باشى؟ به آزار شان ادمه دادند 
نمى  اگر  این که:  گفتن  با  یا  دند؟  کردند   کر  مى  تحریک  را   او  و 
خواهى مثل ما باشى چرا  گورت را از این جا گم نمى کنى؟  مى 
گفتند: به همان جا برو که از آن جا آمده اى و با سوال هاى عذاب 

آور و زخم زننده به زخمش نمک مى پاشیدند. با وجود این که مى 
دانستند بسیارى از حرف هاى  خصمانه شان پایه  و اساس درستى 
ریشه  از  بود،  این جا  گورلیس  اگر   : که  مى کردند  تهدیدش  ندارد. 
درت مى آورد و به سطل بد بوى زباله پرتت مى کرد ، جایى که الیق 
تست. او مى گفت: ولم کنید خواهش مى کنم. یادتان رفته  گورلیس 
چى گفت؟  که ما باید وقتى که او وقتى که او این جا نیست خوب 
و عاقل باشیم؟. خیار ها جواب مى دادند: حرف گورلى در باره ى تو 
نبود، در باره آدم هایى مثل تو که خودشان را تحمیل کرده اند بدون 
این که از آن ها دعوت شده باشد که به این جا بیایند. او جواب مى داد: 
معلو است که من به این جا دعوت شدم.  خود گورلى من را کاشت. 
درست همان طور که بقیه شما ها را کاشت. پس بنابراین همه مثال 
هم هستیم. ساکت باشید دیگر. اما کسى نمى خواست به حرف او 
گوش کند. خیارها مى گفتد حتى اگر این طور باشد که مى گویى به 
شکل موذیانه و بدجنسى خودت را در  میان بذرهاى" گورلى" جا 
زده اى  و او را فریب داده اى که تو را بکارد. همه ى خیارها بر سر 

یک مساله  توافق داشتند که او یک شیطان کوچک بود که خودش 
را به لباس یک سبزى در آورده بود. کدوى بى چاره نمى دانست که 
این ها چگونه چنین فکرى کرده اند، حتى خیارها هم در این باره هیچ 
جوابى نداشتند. ولى همان طور که گفتم آن ها به این موضوع که او 
از کجا آمده بود و چه نوع سبزى بود کارى نداشتند آن ها چیزى را 
که باید مى دانستند فهمیده بودند. دسته جمعى بر این نظر بودند که 

او باید از آن جا برود.
باالترین حد پروریى اش را زمانى نامیدند که گفت: من خودم را یکى 
نباید  را  این  واقعى".  خیار  یک  "یعنى  مى کنم.  احساس  ها  شما  از 
مى گفت چون همان طور که گفتم، آن ها  مى دانستند یک خیار واقعى 
چه شکلى باید داشته باشد. و چه عطرى دارد. بنا بر این دسته جمعى 
فریاد زدند: شنیدى چى گفتیم؟ ما عطر خیار داریم نه بوى بد مثل تو!

سعى کرد آرام شان کند: این قدرها هم با شما ها فرق ندارم که قرار 
باشد از این جا بیرونم کنید.
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اما آن ها گفتند: یک چنین خیانت کارى مثل او اجازه ابراز نظر ندارد 
و حق شرکت در بحث آن ها را هم ندارد.

به  شده،  که  هم  بار  یک  براى  حتى  که  نبودند  حاضر  حتى  آن ها 
حرفش گوش کنند. طاقت آرودن  در برابر  چنین حرف ها و آزارها 
و متلک هایى سخت بود اما او در انتظار این که گورلى به زودى بر 
گردد همه چیز را تحمل مى کرد. "او حتما از من دفاع خواهد کرد" و 
تالش مى کرد تا آن جا که ممکن است به حرف هاى شان گوش ندهد  
و همین کار را  کرد، به عوض گوش دادن به  تهمت هاى خیارها، 
تمرکزش را بر روى رشد کردن و بزرگ شدن گذاشت. از بارانى که 
تابستان به او هدیه مى کرد بسیار راضى و متشکر بود. باران دوست 
او بود و به او کمک مى کرد که همه مواد غذایى الزم را از خاك غنى 
بگیرد و  احساس کرد که چگونه از خیارهاى اطرافش سریع تر رشد 
مى کند و رو به خورشید باال مى رود. شاید درست به همین دلیل بود 
که از همه زود تر گل داد. بقیه خیارها  وحشى تر از این بودند که به 
او تبریک بگویند، حسادت و تنگ نظرى اجازه نمى داد. اما خوش 
بختانه زیاد طول نکشید تا همه خیارها گل دادند و منتظر بودند که 
زنبورهاى عسل به دیدنشان بیایند و آن ها را در گرده افشانى کمک 
کنند  که بتوانند  میوده بدهند و خیار بشوند. هیچ کدام از این خیار ها 
به تنهایى از پس بارور شدن و میوه دادن بر نمى آمد.  همه ى آن ،ها 
به کمک دیگرى پروانه اى، زنبورى یا حشره ى دیگرى نیاز داشتند. 
حتى گل هایش هم با گل هاى دیگران تفاوت داشت و خیارها حتى 
این را بهانه جدیدى براى آزار  دادن او و مسخره کردنش ساختند. 
آن ها  همه ى  شبیه  دقیقا  این که  جز  آرزویى  که  مى خورد  قسم  او 
باشد ندارد. اما چرا این طور نبود چرا متاسفانه او درست شکل بقیه 
نبود؟ چرا با آن ها فرق مى کرد؟ و این تفاوت آیا مى توانست خطرى 

براى بقیه آن ها باشد؟ خیارها از هیچ چیز دیگر جز تفاوت شان با او 
حرف نمى زدند. همه بحث ها بر سر شبیه بودن یا نبودن ها بود. اما 
خود خیارها هم دائم در حال تغییر بودند مگر آن ها شبیه  بذرشان 
بودند؟ یا مگر کوچک و بزرگ نبودند؟ اما خیارها به این حرف ها 
گوش نمى دادند. آن ها به  سوال هاى او و دالیلش اهمیتى نمى دادند 
و آن را بى جواب مى گذاشتند. فقط به اذیت کردن او ادمه مى دادند. 
مى گفتند که دروغ مى گوید، که مى خواهد یکى ردست مثل آن ها 
افتخار  بودن  متفاوت  به  هم  خیلى  برعکس  دقیقا  مى گفتند  باشد. 
مى کنى. و پز مى دهى. وقتى که زنبورها آمدند، گل هاى خیار سعى 

کردند که آن ها را از رفتن به سراغ او نشستن بر روى گل هایش باز 
دارند و موفق هم شدند. اگر چه نه با همه ى  زنبورها، اما با تقریبا تعدا 
زیادى از آن ها. کارى کردند که او نگران باشد که گل هایش به موقع 
بارور نمى شوند و نمى تواند میوه داشاته باشد. شانس او این بود که 
باد با او دوست بود و گاه گاهى بر باغچه مى وزید و این باد مهربان 
یک زنبور را مستقیم به طرف گل هاى او راند.  زنبور از بوى گل هاى 
او خیلى خوشش آمد حسابى از شیره او خورد و وقتى پاهایش پر از 
دانه هاى گرده ى او شدند به طرف یکى دیگر از گل هایش پرید. حاال 
دیگر او بارور شده بود از صمیم قلب از باد تشکر کرد و از زنبور 

و باز هم باران به سراغ همه ى آن ها آمد و همه شان را بدون استثنا 
و فکر کردن به تفاوت هاى شان آبیارى کرد. خیارها با خوشحالى 
فریاد زدند: ها ها، نگاه کن همه ى ما بارورشده ایم همه گل ها ى مان 
ما  مثل  نمى خواهى  تو  این که  براى  تو.  گل هاى  از  یکى  فقط  اما 
باشى. براى این که تو مى خواهى همیشه متفاوت باشى. این سزاى 
تو ست که نمى خواهى با ما دوست باشى و مثل همه ى ما ها باشى. 
این درست بود که فقط یکى از گل هاى او بارور شده بود.  خیارها 
این همه  چرا  اما  بودند.  بى شمارشان  میوه هاى  کردن  رشد  مشغول 
خوش حالى پیروزمندانه علیه او؟ واقعا فکر مى کردند که او آگاهانه 
دوست  او  که  این بود  واقعا  منظورشان  باشد؟  متفاوت  مى خواهد  
مى داشت تمام مدت مورد شماتت و تمسخر آن ها قرار بگیرد؟ که 
حتى کم و بیش مورد تف انداختن هاى آن ها باشد؟ چرا مى بایست 
آگاهانه بخواهد  این همه آزار ببیند؟ و تازه بدون حتى یک لحظه 
آسایش بلکه هر روز و هر ساعت و هر دقیقه و هر ثانیه؟حاال دیگر 
بحث بر سر فرزندش "میوه اش بود" میوه اى که  بعد از باور شدن 
موفقیت آمیزش در حال رشد بود و به تمام توجه او نیاز داشت. او 
تصمیم گرفته بود که ار میوه اش مراقبت کند و به آن برسد که بتواند 
بهترین میوه ى باغچه شود.  آرى زیبا تر و بهتر از همه در این باغچه 
پر از دشمنى و نفرت! و باران و آبیارى اش دوست او بودند و درست 
به همین دلیل بهانه تازه اى به دست خیارها داده شد. میوه او زودتر 
از میوه هاى آن ها رشد مى کرد. و حتى بزرگ تر از میوه هاى آن ها 
شد. تازه همه ى این ها کافى نبود که، رنگش  هم با آن ها متفاوت 
شد. میوه هاى آن ها سبز بود درست مثل برگ هاى شان  اما میوه او 
درست مثل یک انسان متولد شده در "چین" زرد بود. خیارها فریاد 
زدند: دیگر بس است عجب رویى دارى! عجیب است که از خجالت 
زیر زمین نمى روى تو!. تو باعث شرمنده گى هر چیزى که اسم خیار 
دارد هستى. تو باعث لکه دار شدن نام تمامى فامیل ما و هویت مان 
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مى شوى. ما باید وقتى که امکانش را داشتیم تو را خفه مى کردیم، 
اما مهربان تر از این حرف ها هستیم و تو پاسخ همه ى محبت هاى 
ما را با بى شرمى و پررویى مى دهى. اصال محبت کردن به تو نیامده 
است. به بوته هاى بى چشم و رو نباید محبت کرد، چون برعکسش 
را به تو پس مى دهند. ما به تو اجازه ى ماندن دادیم که شاید یاد 
بگیرى و چیزى بفهمى و این است قدر دانى ى تو؟ که یک غریبه 
تحویل مان بدهى؟او خودش مى دید که میوه اش با بقیه فرق دارد اما 
چه مى توانست بکند؟ به خاطر میوه ى خودش خجالت بکشد؟ا از او 
مراقبت نکند؟ در این صورت او باید از خود ش خجالت مى کشید ولى 
حاال وقت این حرف ها نبود باید از میوه اش به خوبى مراقبت مى کرد 
که درد نکشد. این میوه حسابى گرسنه بود، تمام وقت، انرژى را از 
زمین مى مکید و مى مکید  و بزرگ و بزرگ تر مى شد. به نظر مى آمد 
هیچ چیز نمى تواند جلوى روز بروز بزرگ تر شدنش را بگیرد. یکى از 

خیارها گفت:حال برهم زننده است. 
خیار دیگرى گفت: حال برهم زننده 
حال  گفت:  سومى  خیار  مسخره  و 
هم  هنوز  و  مسخره  و  زننده  هم  بر 
بیش تر مسخره و حال بر هم زننده. 
او سعى که به آن ها جواب بدهد و 
گفت: ببخشید اما به هر حال مال من 

است." خیار دیگر گفت:
است  همین  همه اش  تو!  مال  و   تو 
"تو" و شما از همه مهم ترید و تمام 
رود خانه ى  گناه تان که جاریست  
تو و این هیوالى بزرگ  تمام انرژى 
و شیره ى زمین ما را مى کید. و مثل 
یک پاشاى ترك یا سلطان ترك همه 
جا را اشغال مى کنید و تمام فضا را 
نمى ماند  ما  براى  چیزى  مى گیرید 
زندگى  نتوانیم  ما   که  مى خواهید 
کنیم. این که او و میوها ش همه ى 

آب
و انرژى زمین را مى گیرند، یک چیز من در آوردى در واقع دروغ 

محض بود.
، کم نمى ماند که آن ها همیشه تشنه باشند.  تا دل تان بخواهد آب 
براى همه شان بود این قدر آب زیاد بود که  نصفش هم براى همه شان 
کافى بود. اما در یک مورد حق داشتند او  و میوه اش جاى بیشترى را 
از این که خیارها بگیرند اشغال کرده بودند. تازه وقتى که آدم بزرگ تر 
است جاى بیشترى هم مى گیرد. اما حتى در این مورد هم  خیارها 
یک چیز را که باید مى گفتند، نمى گفتند، که درست بود که او جاى 
بیشترى را اشغال کرده بود اما اصال زمین آن ها نبود. او روى یک 
بازه ى باغچه، دورتر از آن ها کاشته شده بود. براى این که اوال از شر 
اتهامات خیار ها خالص باشد که نبود و بعد هم براى این  که میوه اش 
بیشتر رشد کند و میوه اش را از تابش خورشید مستقیم  حفظ کند. 
براى این که میوه ى او در اثر تابش زیاد خورشید مى توانست بترکد 
و شکاف بر دارد. و آن جایى  که او رشد کرده و از زمین بیرون آمده 
بود، سایه یک درخت تنومند بود که او را حفظ مى کرد. در واقع 
در یک وضعیتى بود که به سختى مى توانست حسودى خیارها را 

بر انگیزد.میوه او همین طور رشد مى کرد و رشد مى کرد و هم راه 
این رشد کردن سر و صدا و آزار و مسخره کردن هاى خیارها هم 
بیش تر و بیش تر مى شد.  او به آن ها مى گفت: مودب به شماها نمى 
توان گفت، شما ها  در واقع ا معنى بزرگ منشى و  متانت را خراب 
کرده اید. این که خیارها  بزرگ بودن میوه اش را به تمسخر بگیرند و 
او را آزاد دهند را  مى شد از قبل حدس زد. رشد خودشان متوقف 
شده بود و در کنار گالیور او نقش لى لى پوت ها ( کوتوله ها ) را 
داشتند. با این حال قسم مى خورد که میوه اش مثل آن هاست و آرزو 
مى کرد که مثل میوه هاى آن ها باشد، این است تاثیرى که فشار دسته 
جمعى و گروهى بر روى یک فرد مى گذارد. خیارها  با عصبانیت 
حساب   آن وقت  گردد  بر  گلوریس  کن  صبر  مى کردند“فقط  تهدید 
تو را مى رسد. آن وقت ما خیلى خوش حا لیم که جاى تو نیستیم. 
و او آرزو مى کرد که گلورى هر چه زود تر بر گردد و از او دفاع 
کند. اما نا گهان دلواپس شد، فکر کن 
اگر این ها که او را مسخره مى کردند 
گلورى  اگر  کن  فکر  داشتند؟   حق 
توجه  با  و  کند  فکر  این ها  مثل  هم 
به این که آن ها  زیاد بودند و او تک 
و تنها،  دور از ذهن نبود که گلورى 
طرف این همه خیار را  به عوض او 
بگیرد. گلورى حتما دلش مى خواهد 
این خیارهاى کوچولوى سبز را بکارد 
تا چنین بوته ى بزرگ و  خیار بزرگ  
زردى را، اگر دلش مى خواست مثل 
او را بکارد البد همه را  از جنس او 
مى کاشت". بعد از این فکرها او اصال 
جرات نمى کرد بیشتر به این مساله به 
این فکر کند که: بعد از این که گلورى 
به باغجه پا بگذارد چه اتفاقى مى افتد. 
خیارها   یک صدا فریاد زدند: خب 
و  خواهى  عدالت  ز  رو  دیگر  حاال 
پاداش و  جزا فر رسیده است، همه باهم و خوش حالى فریاد مى زدند 
و بوته بزرگ و زرد را مى ترساندند، آن ها صداى ماشین باباى گلورى 
خیار  چند  که  شنید  مى شود.  خانه  حیاط  وارد  که  بودند  شنیده  را 
مى گویند: تو هنوزم هم یک دنده گى مى کنى و سر حرف خودت با 
لج بازى ایستاده اى؟ حاال مى بینیم کى از تو حمایت خواهد کرد. حاال  
گلورى به تو درسى بدهد که   گزفراموش نکنى و بفهمى که خیارها 
اجازه ندارند این قدر بزرگ شوند و تا آسمان بروند. به نظر مى آمد 
گلورى بود که از ماشین پیاده شد، او هم در طول تابستان بزرگ شده 
بود،  و بشدت کنجکاو بود که ببیند بر سر خیارهایش چه آمده است؟ 
گلورى و پدرش این قدر در باره ى خیارها در طول تابستان و سفر 
با هم حرف زده بودند که مامان گلورى مى گفت: اگر یکى از این 
خیارهاى شما به انداز اى که شما در باره اش حرف مى زنید  رشد 
کند، به بزرگى یک ساختمان خواهد شد" و درست همین پیش گویى 
پیامبرانه ى مادرش اولین چیزى بود که به ذهن گلورى با دیدن این 
بوته ى بزرگ خیار زرد رسید. خیار زردى که توجه همه را جلب کرده 
بود. بوته بزرگ خیار زرد با دیدن قیافه حیرت زده ى گلورى فکر کرد: 
حاال تمام این دشمنى ها و تنفرى که بوته هاى خیار سبز در این مدت 



13

شماره ى 43-مارس2018  داروگ - کودکان           

نشان داده اند به اوج خود مى رسد گلورى هم از آن ها حمایت خواهد 
کرد. و با نارحتى گفت: چرا؟ چرا؟ چرا؟ من هم نمى توانستم یک 
بوته خیارسبز باشم مثل همه این ها؟ و فقط یک خیار سبز کوچولو 
به وجود بیاورم؟گلورى فریاد زد: ماما، پاپا، لطفا این جا بیائید. مامان 
درست گفته بود، یکى از خیارها از بس ما در باره ى آن ها صحبت 
کردیم، آن قدر بزرگ شده به اندازه ى یک خانه، یا تقریبا اندازه ى 
یک خانه! پدر گلورى که زود به باغچه و نزد گلورى آمده بود  فریاد 
زد: من کامال باور مى کنم و خنده تمام صورتش را با دیدن بوته ى 
بزرگ خیار زرد پوشاند. گلورى به پدرش گفت:  به نظر نمى آید که 
تو اصال تعجب کرده باشى بابا! پدرش جواب داد: چرا باید تعجب 
کرده باشم؟ من تمام مدت مى دانستم که چنین خواهد شد. خود من 
بودم که یک بذر متفاوت را قاطى بذرهاى خیار تو گذاشتم و نه هر 
بذر متفاوتى را هم.  بلکه بذر یک کدو حلوایى را. و نه هر بذر کدو 
حلوایى بلکه ، کدو حلوایى هاى بزرگ و نارنجى که از یک کشاورز 
بهترین  از  بلکه  کانادایى  کشاورز  هر  از  نه  تازه  و  خریدم  کانادا  در 
کشاورز کانادا. همان کشاورزى که  رکورد کدو حلوایى هاى  جشن 
شکر گذارى و هلووین را در کانادا دارد، و بعضى از کدوهایش به 

چهار صدو نود پنج کیلو رسیده اند. 
را  فکرش  توانید  مى  تُن،  نیم  یعنى 
پدر  تنى!  نیم  کدوى  یک  بکنید؟ 
گلورى ادامه داد: بى خود نیست که 
خیارهاى دور و اطراف این کدوى 
از  همیشه اند.  از  تر  سبز  بزرگ 
حسودى سبز شده اند. و تازه وقتى که 
با این کدوى بزرگ مان به نمایش گاه 
بقه  مسا براى  حلوایى  هاى  کدو 
کشاورزان برویم همه ى  آدم ها هم از 
حسودى سبز مى شوند. گلورى فریار 
زد: یک کدو حلوایى، چه زیبا و چه 
بزرگ!  به طرف کدو دوید و بغلش 
تو  ما  که  است  معلوم  گفت:  و  کرد 
را به نمایش گاه و مسابقه کشاورزان 
خواهیم برد، به همه نشانت خواهیم 

داد و همه از حسودى سبز خواهند شد. و تمامى جایزه ها را خواهیم 
برد. کدو نفسى به راحتى کشید. خطر رفع شده بود.  فقط حیف که 
او از اول نمى دانست که یک کدو است و نه خیار.اگر مى دانست  
این همه آزار و اذیت نمى شد و از این که خیار سبز کوچولویى نیست 
شرمنده نبود. پدر  گلورى کدو را حسابى شست و گرد و خاکش را 
گرفت. برگ هایش را هم تمیز کرد و از او معذرت خواهى کرد و به 
او گفت: تو کدو حلوایى جان، به خاطر تحمل این همه نا مهربانى 
از طرف خیارها پاداش خواهى گرفت. فقط کمى صبر کن وقتى که 
توانستى بهترین جایزه اى را که یک کدو مى تواند بگیرد از آن خود 
کنى، تالفى تمام آن رنج ها و تمسخرها  که تو در طول تابستان و 
چه  تو  که  بفهمم  مى توانم  من  مى شود.  کردى  تحمل  من   نبودن 
حالى داشتى. نه به خاطر این که من کشاورز خوبى هستم نه. فقط به 
این خاطر که من دیروز به دنیا نیامده ام و خیلى اتفاق ها برایم افتاده 
است و مرا ناراحت کرده که مى توانست نیفتد. تو باید خودت را 
مثل جوجه اردك زشت تصور کرده باشى. که بعد از مدتى به یک 

قوى زیبا تبدیل شد. من هم وقتى که از کشور خودم به این جا آمدم 
همین حس را داشتم. از همان اول  من هم یا شکست مى خوردم و 
بلد نبودم یا بد فهمیده مى شدم. ما ها  خیلى خیلى زیادیم، کسانى که 
مجبور مى شویم این پروسه ى اجبارى و پر از درد را طى کنیم  و 
بجنگیم تا به توانیم ثابت کنیم که هر چند متفاوتیم اما در نوع خود 
بى نظیریم.  راه دردناك خیارهاى بدرد نخور بودن را و جوجه اردك 
زشت بودن را. و مادر و پدرهاى شجاع پناهنده و مهاجر براى رسیدن 

به حق شان تالش و مبارزه مى کنند. 
گذاشتن کدو حلوایى به آن بزرگى در بارکشى که به ماشین پدر گلورى 
وصل شده بود کار آسانى نبود. آسان که هیچ ،خطرناك هم بود. نه 
فقط براى آدم ها که ممکن بود با کدو تصادف کنند، بلکه براى خود 
کدو. یک چنین کدوى بزرگ که  تقریبا سخت و محکم هست اما 
امکان شکستنش هم مى رود کسى نمى توانست آن را از جایش تکان 
بدهد، از بس که سنگین بود و مسابقه بر گذار کننده گان با اصرار و و 
لجبازى مى خواستند که حتما کدو  به محل نمایش برود. براى همین 
یک جرثیقل بزرگ را فرستادند تا به آرامى و با دقت کدو را بلند کند 
بار ماشین کند و به محل نمایشگاه بیاورد. آرام آرام و با آهستگى 
کدو از باغچه گلورى به محل نمایش 
برده شد. ماشین حمل کننده ى کدو 
مردم  مى شد،   رد  که  کجا  هر  از 
دست  و   مى ایستادند  تماشا  به 
مى زدند و مى گفتند این بزرگ ترین 
کدویى ست که ما تا به حال دیده ایم. 
تازه ما اصال نمى دانستیم که چنین 
کدوهاى بزرگى هم مى تواند وجود 
داشته باشد. گلورى جواب مى داد: 
هست  کدویى  همچه  یک  که  حاال 
و شما باید به آن عادت کنید. مردم 
عکس  کدو  این  با  که  مى خواستند 
بگیرند  و حتى کنار گلورى و باباى 
چنین  بودند  توانسته  که  گلورى 
کدو  بقیه  دهند.   پرورش  کدویى 
تعجب  از  چشم هاى  با  حلوایى ها 
گشاد و احترام به او نگاه مى کردند و مى گفتند: براى چنین کدویى 
ه  برند  کدو   این  که  است  معلوم  وزنه  به  نه  هست  نیاز  متر  به  نه 
مى شود. کامال روشن است که درست مى گفتند، کدوى گلورى و 
باباى او جایزه را برد. کدو خیلى خوشحال بود و به خودش افتخار 
مى کرد. احساس خوبى داشت و فکر مى کرد که این پیروزى حقش 
بوده است. گلورى و پدرش هم احساس غرور مى کردند. گلورى و 
پدرش کدو حلوایى را بوسیدند و دوربین فالش زد.  نور فالش مثل 
ستاره ها مى درخشید و عکس پشت عکس از آن سه گرفته مى شد. 
بسیارى از این عکس ها در آلبوم هاى خانواده گى،  روزنامه ها و فیس 
بوك جاى گرفتند. با وجود این که معلوم بود کدام کدو حلوایى از 
همه بزرگ تر است و جایزه را مى رد، باید آن را اندازه مى گرفتند.  
قانون این است و باید کدوها را اندازه، مى گرفتند. براى این که به 
توانند یاد داشت کنند و به بینند در آینده آیا کدویى بزرگ تر از این 
جایزه را خواهد برد؟  و با کدو هایى که قبل از آن برنده شده بودند 
مقایسه اش کنند. اول دور کمرش را یعنى وسط کدو را اندازه گرفتند،  
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و بعد از این طرف تا آن طرفش را و بعد  طولش را یعنى از آن جا که 
روى زمین قرار گرفته بود تا سرش را. وقتى که این کار انجام شد، این 
سه اندازه تمام شد از روى یک میزان که داشتند  وزن تقریبى کدو را 
تعیین کردند. بزودى معلوم شد که واحد اندازه گیرى قبلى براى این 
کدو کافى نیست. براى این که این و واحد چنین کدوى بزرگى را 
هیچ وقت ندیده بود و اندازه نگرفته بود. کل میزان و طول سنجش 
این واحد هفتاد و دو سانتیمتر بود و این برابر با دویست و بیست و 
هشت کیلو بود. چنیین کدویى در مقابل کدوى گلورى یک بچه در 
مقابل یک آدم بزرگ به حساب مى آمد. وقتى که کدو دوباره در بارکش 
قرار گرفت و به طرف خانه  ى گلورى رانده شد، گلورى فریاد زد : 
تو بهترین کدوى دنیایى! این همه تعریف و تمجید از هرکسى نمى 
شود و کدو حلوایى تصمیم گرفت چند کلمه اى با خیارها صحبت 

کند: شاید چیزى مثل این که آن کس که دست آخر مى خندد از همه 
بلند تر مى خندد  یا این که  هر زرق و برقى درخشیدن ندارد و باید 
دید دست آخر چه کسى مى درخشد و یا این که سگ را نباید از 
روى ظاهرش یا مویش قضاوت کرد. اما وقتى که به باغچه رسیدند 
او حتى یک دانه خیار ندید. همه خیارها را مادر گلورى چیده بود  و 
همه آماده کنسرو شدن، یا ریختن شور بودند. خیار ها هم به شکل 
کالسیک و هم به شکل خارجى کنسرو مى شدند. خیار شور شدند، 
خیار با شوید در روغن شدند.  خیار با نعناع  و خیار رنده شده شور 
و شیرین و ترش شدند. کدو کمى دلش براى خیارها سوخت که به 
این شکل زندگى شان را از دست مى دادند.  به نظر مى آمد که خیار 
ها چیزى بیشتر از یک عده سبزى بدجنس که او را آزار مى دادند 
بودند. درست بود که با او بد رفتارى کرده بودند، اما نمى دانستند که 
او یک خانم کدو حلوایى ست.  بلکه فکر مى کردند یکى مثل خودشان 
است که عوضى از آب در آمده است . خانم کدو با خودش فکر 
کرد: اگر موقعیتى پیش بیاید که   آیا او مثل خیارها رفتار  مى کنند، 
که  کارى  نمى کند.  کارى  چنین  گز  هر  او  نه  دید  کرد  فکر  چه  هر 
آن ها کرده بودند قابل دفاع نبود ، قابل توجیه هم نه!  جدا از آن که 
چه چیز  را مى دانستند چه چیز را نه؟رفتارشان درست نبود. اما کدو 
وقت زیادى براى افکار فیلسوفانه نداشت چون بزودى مامان گلورى 
همسایه ها را خبر کرد و او، پدر گلورى همسایه ها وحتى خود گلورى 
او را به دویست قسمت  بزرگ  تقسیم کردند  و هر کدام قسمتى را 

براى خود برداشتند و بعضى از آن ها کدو را سرخ کردند، از آن پاى 
درست کردند یا کنسروش کردند. درست همان طور که با خیارها.  
به این ئلیل که این جز مهم زندگى کدو ها و خیارها است.  آن ها 
به وجود مى آیند، کاشته مى شوند که خورده شوند  همه ى آن ها دیر 
یا زود خورده مى شدند. اما دختر، پسر، مرد، زن و یا هر کسى که در 
زندگى زحمت مى کشد یا مى درخشد، حتى اگر دیگر وجود نداشته 
باشد، اگر سبزى یا میوه است خورده شود، اگر آدم است بمیرد،  حتى 
وقتى وجود فیزیکى اش از بین برود،  در خاطره ها  هرگز نمى میرد. 
و هر بار زنده مى شود، در افسانه ها و قصه ها، یا در مورد   کدو  با 

عکسش در آلبوم ها و روزنامه ها.
 کامال روشن است که گلورى و پدرش یک  مشت کامل از تخمه هاى 
کدو حلوایى را نگه داشتند، باید این تخم ها کاشته مى شد که کدو 
حلوایى در آن ها به زندگیش ادامه دهد. و گلورى هم مسابقه  کدوهاى 
سال بعد و سال بعدش و سال بعد ترش را برد . عکس از کدو و 
باباى گلورى و باباى گلورى با کدو همه چا چاپ شد. گلورى و 
پدرش  عکس همه کدو هاى برنده را در یک آلبوم مخصوص کدو 
جمع کردند.  وقتى آن ها مشغول  نگاه کردن و  گذاشتن عکس ها در 
آلبوم بودند، مادر گلورى به دورن آمد و گفت: شما ها باور نخواهید 
کرد ، گلورى گفت: چرا باور مى کنیم  فقط چه چیزى را باور نمى 
کنیم بگو! مادرش گفت: من همه ى خیارها را مربا کردم که دیگر 
با داشتن خیار زیر چشم  از این که شکل یک مترسک باشم نجات 
پیدا کنم. گلورى گفت: مى دانم مادر من دیدم شان و خوردم شان. 
خیلى بد مزه بودند، تو اصال آشپز خوبى نیستى اما چه جیزى عجیب 
بود که ما قرار باشد باور نکنیم؟ مادر گفت: قرار بود نگه شان دارم 
و حلقه شان کنم براى دور چشم هایم. چون خیار براى چشمان ورم 
کرده خوب است و تازه کیسه هاى زیر چشم را از بین مى برد. پدر 
زن هاى  از  هیچ کدام  زیبایى.  هم  جورى  همین   تو  گفت:  گرولیس 
زنده گى من زیبا تر از تو نیستند."البته این را شوخى کرد"  تو نه زیر 
چشم هایت کیسه شده نه چروك دارى و مادر جواب داد: نه که ندارم 
چون همین االن آخرین خیار مانده از سال پیش را استفاده کرده ام.“

 
* * *

*والدیمیر"اوراوسکى" نویسنده، فیلم و تئاتر و مانوس نویس 
موزیکال نویس سوئدى است که در سال 1947 در چکسلواکى 
به دنیا آمده است، از او تا به حال ده ها کتاب براى کودکان و 
نوجوانان منتشر شده، او بسیار از کتاب ها  و ماتریال آموزشى، 
که از طرف ادار ه ى امور مدارس در اختیار دانش آموزان قرار 
مى گیرد را نوشته است. والدیمیر تا کنون بیش از 50 کتاب ، 
فیلم نامه و  موزیکال نوشته که اجرا شده اند، او هیت ژورى 
جوایز مختلف ادبى در کشور هاى مختلف بوده است. بین سال 
هاى 19995/1993 هیت ژورى فستیوال کان بوده  و با بسیارى 
از نویسنده گان و هنرمندان سوئدى هم کارى داشته است در 
باره ى او گفته مى شود که والدیمیر از آن دسته آدم هایى است 
که مى خواهد با هم کارانش کار را شروع و تمام کند و به دنبال 
هم کار و هم قدم مى گردد.  والیمیر با سوسن بهار تماس گرفته 
و از او خواسته است کتاب هایش را به فارسى ترجمه کند و 
در نداروگ به چاپ برساند. این اولین قصه ى اوست که در 

این شماره براى شما آورده ایم.
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پسرك و  قورباغه 
دانیل اریکو - مترجم: سوسن بهار

فصل هفتم
وخانم  "سوى"   دوستش  و  پسرك  که  خوانیدم  قبل  شماره ى  در 
قورباغه ى سخن گو از طریق سالن تئاتر مدرسه از دست اژدها که، 
در لباس مبدل آقاى رآم بازرس مدارس و عضو هیت مدیره ى مدرسه 
انداختن  پائین  با  را   رِآم  آقاى  پسرك  کردند.  فرار  بود،  شده  ظاهر 
پرده ى تئاتر و پیچیدن او در آن  و باال کشیدن پرده وسط زمین و 
هوا به حال معلق  نگه داشته بود.آقاى رآم  که حاال دیگر یک اژدهاى 
کامل شده بود  در حالى که  گوله هاى آتش مثل گل هاى سرخ از 
دهنش به بیرون پرتاب مى شد فریاد کشید:"به چه جراتى این بال را 
سر من مى آورى؟" پوست بدنش  طالیى بود و از بس داغ بود به 
نظر مرطوب مى آمد. آقاى رِآم سابق و اژدهاى االن، از هر اژدهایى که  
در عکس ها و قصه ها دیده و شنیده بودم 
و یا در فیلم ها دیده بودم وحشتناك تر و 
ترسناك تر بود. سرش از تمام هیکل من 

بزرگ تر بود از آن باال به ما نگاه مى  کرد 
و نفس آتشینش را که از آن بخار داغى بیرون مى زد بروى من و دلى 
مى پاشید. سوى هنوز از حالت شوك دیدن آقاى رآم که حاال بصورت 
واقعى اش که همان اژدها بود، بیرون نیامده بود. اما بعدا به من و دلى 
گفت بخار داغ نفسش را او هم حس کرده است. دلى که از میان 
پیراهن من بیرون پریده بود و بین دو پایم قرار گرفته بود  فریاد زد " 
باید فرار کنیم زود. "سوى" از من و دلى زود تر پا به¬فرار گذاشت 
و به در خروجى رسید. من هنوز نفس هاى اژدها را روى خودم حس 
مى کردم که داغ تر شده بود.به محض بازشدن در خروجى ما سه تا 
به سرعت به طرف جنگل دویدیم. من تا زمانى که مدرسه کامال از 

نظر ناپدید نشد از دویدن باز نایستادم. ما از روى تنه هاى درخت و 
زیر شاخه هاى آویزان شده مى پریدیم و رد مى شدیم. من و سوى از 
هر زمان دیگرى بیشتر هم کنجکاو شده بودیم هم ترسیده بودیم و 
هم از دویدن خسته شده بودیم اما حتى یک بار به پشت سرمان نگاه 
نکردیم و هنوز مى دویدیم. وقتى که به اندازه ى کافى در میان درختان 
جنگل فرو رفتیم، دلى گفت: حاال مى توانیم  براى یک دقیقه فقط قدم 
بزنیم و ندویم. دلى گفت: او مجبور است در سالن تئاتر تا زمانى که 
بتواند به صورت انسان  و آقاى رِآم در بیاید، بماند و نمى تواند از 
گاه  مخفى  یک  ما  این که  از  بیشتر  خیلى  او  و  شود.  خارج  مدرسه 
پیدا کنیم به تالش نیاز دارد. دلى با خنده توضیح داد: "خیلى بیش از 
آن که  تو وقت نیاز داشتى که این نمایش را در سالن تئاتر به وجود 

آمده  باال  نفسش  تازه  که  بیاورى!"سوى 
بود و مى توانست حرف بزند، فریاد زد: " 
او یک اژدها بود!"من نالیدم:"من هنوز هم 

نمى توانم باور کنم که چه اتفاقى افتاده است".
دلى گفت: "گوش کنید پسر ها، من مى دانم که این اتفاق بسیار عجیبى  
است و باور کردن و پذیرفتنش سخت است، اما شاید باور کردن من و 
حرف هایم را براى شما آسان تر کرده باشد."آهسته تر کردن قدم ها به 
من فرصت داده بود که نفسى تازه کنم و به توانم درست تر فکر کنم، 
از دلى پرسیدم:"تو مى دانستى که او تغییر شکل خواهد داد و اژدها 
خواهد شد؟" دلى جواب داد: " من روى این حساب کرده بودم."

سوى با لحنى عصبانى غرید:" فکر نکردى که این کار خطرناك است؟ 
به خصوص وقتى که او درست باالى سر تو بود و مى توانستى دم 
دست ترین لقمه ش باشى؟"ما به یک مسیر خاکى که  نزدیکى هاى 
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خانه ى من بود، رسیدیم. جنگل  به جز صداى چند پرنده ساکت بود.
زدى؟" را  کلید  آن  تو  وقتى که  افتاد  اتفاقى  پرسید:"چه  دلى 
خانم  است  شده  خراب  که  است  وقت  خیلى  کلید  گفتم:"این  من 
وایور موقع تمام شدن نمایش نمى تواند پرده را پائین بیاندازد و آن 
را خراب کرده است. از آقاى ساالزار مدت هاست که خواسته آن را 
عوض کند اما او این کار را نکرده است." دلى گفت: باالخره این خانم 
وایور براى یک بار یک کار درست انجام داد."من خشکم زد و از دلى  
پرسیدم:  خانم وایور را چه طور مى شناخت.؟ و منظور "رآم" از این که 
وقتى پشت سر تو ایستاده بود گفت: آیا تو او را دیده اى چى بود-؟"
سوى هم ایستاد و با پرسش در نگاه به دلى زل زد. دلى گفت" بسیار 
خب توضیح مى دهم. اما راه بیفتید ما باید به خانه ى تو برسیم و هنوز 
پنج دقیقه راه مانده است." من مى خواستم بپرسم که او از کجا مى داند؟ 
اما منصرف شدم. نمى خواستم مزاحم صحبت کردنش بشوم.دلى ادامه 
داد:" من مدت هاست که "ستاگوود" را زیر نظر دارم، باید قهرمان را 
زود تر از رآم پیدا کنم." من پرسیدم: "منظورت از قهرمان چیست؟"

دلى جواب داد:" دوازده سال پیش یک قهرمان در ستاگوود بدنیا آمد."
دلى  آمدم"  بدنیا  ستاگوود  در  پیش  سال  دوازده  من  گفت:"  سوى 
جواب داد:" بله مى دانم." دلى وقتى که این حرف را مى زد نگاهش 
به من بود اما من سرم را پائین انداخته بودم و به برگ هایى که به 
کفش هایم  چسبیده بود  نگاه مى کردم. از او در حالى که هنوز آن چنان 
با چشم هاى گشاده به برگ هاى چسبیده به کفش هایم نگاه مى کردم 
که چشمانم درد گرفته بود  پرسیدم:" تو قهرمان را مى شناسى؟دلى 
جواب داد:" ما مى دانیم که او یک پسر است. سوى در حالى که یک 
لبخند افتخار آمیز بر لب داشت  گفت: مگر همه ى پسرهاى دوازده 
ساله قهرمان نیستند؟" دلى با یک لبخند مرموز جواب داد:" راستش 
نه، پنجاه و یک درصد قهرمانان ها دخترها هستند. پسرها بیشتر پز 
قهرمانى مى دهند." سوى گاهى حرفى را بدون مقدمه شروع مى کرد و 
نمى دانست چطور تمامش کند. سوى گفت: "اوکى آها !ادامه بده" دلى 
گفت: "تا آن جا که من مى دانم او در ستاگوود و در تابستان بدنیا آمده 
است." سوى گفت: " خوب من هم در ماه مه بدنیا آمده ام."دلى در 
حالى که رویش را به من  کرده بود پرسید:" و تو، تو کى بدنیا آمدى؟" 
 من درحالى که به سوراخ هاى برگ هاى بر زمین ریخته شده زل زده 
بودم زیر لبى زمزمه کردم:"ماه ژوالى."سوى فریاد کشید:"اوه پسر، منم، 
منم، منم، قهرمان من!. وقتى که آدم قهرمان باشد آن را حس مى کند. دلى 
گفت:" تا چهار سال پیش ما نمى دانستیم که او کى هست؟ براى این که در 
باره ى او چیزى نوشته نشده بود."من پرسیدم: "کى در باره ش ننوشته؟"
در نزدیکى ما دارکوبى داشت به درخت مى کوبید من نمى دیدمش 

اما دلى هم صدا را شنیده بود. دلى جواب داد: فرشته ها و پیش گوها! 
تاریکى،  و  روشنائى  خوبى،  و  بدى  بین  جنگ  باره ى  در  آن ها 
شعبده بازى و جادوگرى، افسانه ها نوشته اند."من پرسیدم:" افسانه 
ها؟دلى جواب داد:" البته! پس فکر م کنى براى چه به آن ها افسانه 
مى گویند؟ افسانه نویس ها، فکر مى کنى کى قصه ها را مى نویسد؟"
سوى گفت:"مردم." دلى در حالى که سرش را تکان مى داد گفت:" 
در  مى توانند  پرى ها  بنویسند،  افسانه  نمى توانند  پرى ها  مثل  مردم 
آن ها  همین   براى  نبینى،  را  آن ها  تو  و  باشند  داشته  حضور  جایى 
آن ها  همین  براى  مى نویسند.  باره ش  در  و  مى بینند  را  چیز  همه 
راست گو ترین افسانه نویس ها هستند." من داد کشیدم: "یعنى تو 
مى خواهى بگویى که این افسانه ها همه حقیقت دارند؟" دلى جواب 
داد:" بله کامال! همین¬طور که قبال داشتم برایت توضیح مى دادم، تمام 
افسانه هایى که شما در باره ش خوانده اید حقیقت دارد و همین طور 
شخصیت هاى شاٍن  و ماجراهاى شان و از همه مهمتر قهرمان هاى شان 
و اتفاقاتى که براى شان مى افتد."سوى با طعنه گفت:"خب این قهرمانان 

چکار باید بکنند؟ من باید قبل از شروع کارهاى هرکولى ام بدانم".
من تصحیش کردم:"قهرمانانه." و ماجرا ها باید خطرناك باشند. دلى 
جدى  خیلى  مى کرد  نزدیک  عینکش  به  را  چشمانش  حالى که  در 
شود."سوى  روبرو  بزرگ  دشمنان  با  باید  او  است،  درست  گفت:" 
درحالى که به سنگ هاى روى زمین زل زده و لبخندش کامال محو 
شده بود، گفت:" مثل جاودگرها و غول ها."دلى گفت: متاسفانه نه، 
بیشتر با اژدها ها!" من و سوى بهم نگاه کردیم. من پرسیدم: "منظورت 
گفت:  متفکرانه  دلى  است؟"  افسانه  این  از  بخشى  او  است؟آیا  رآم 
" شاید، همیشه این طور نبوده اما االن متاسفانه هست و به درختان 
اطراف  مانگاه کرد." سوى گفت:" بچه ها، من به این موضوع خیلى 
فکر کرده ام. فکرنمى کنم من قهرمان باشم." دلى لبخند زد و گفت:" 
اشکالى ندارد، من بعد از سال ها جستجو او را پیدا کرده ام."سوى 
پرسید:" و او کى هست؟" دلى به پشت سر ما رو به مسیر نگاه کرد 
و گفت:" این موضوع االن مهم نیست، رآم مى تواند ما را فریب بدهد 
ما زیادى این جا ایستاده ایم، وقتش است که به درون خانه برویم."

دلى شروع کرد به پرش هاى بلند قورباغه یى. سوى در گوش من 
گوش؟  اما  باشد،  داشته  گردن  که  گیریم  حاال  کرد:"خب  زمزمه 
باشد." شکلى  چه  باید  قورباغه  یک  نمى داند  واقعا  دختر  این 
ادامه دارد
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 بُوزى یک زنبور عسل است.
زنبورى که با بقیه زنبورها فرق 

دارد. زنبورهاى دیگر براى 
مکیدن شهد گل ها به راه هاى 

دور سفر مى کنند،اما بُوزى فقط 
همان دور و بر کندو مى پلکد
1- نگاهش کنید: او دار از 

یک گل نرگس شهد مى گیرد.

بروى گل دیگر مى پرد:
"اوه الله ها شیرین هستند."

"به،به اما سنبل   
شیرین تر است" 

با این که به 
اندازه ى کافى 
و حتى کمى 

بیشترشهد 
گل مکیده 

است مى گوید 
فقط  یک گل 

دیگر."و شکمش 
باد مى کند.

"اوه بازهم پر 
خورى کرده ام."

و  دوستانش مثل همیشه مى 
گویند:

"بازهم باید نجاتش بدهیم." 
2- بُوزى و دوستانش

بوزى یک گل را با 
دوستانش تقسیم مى کند.

پروانه مى پرسد: براى من هم 
چیزى نگه داشتى؟

بوزى جواب مى دهد: اوهوم.
پروانه تالش مى کندکمى شهد 

بمکد و با دلخورى مى گوید:
اما این که خالى شده! و ادامه 

مى دهد:
توباید قبول کنى که نمى توانى 

و نباید  وقتى که قرار است 

چیزى را با هم تقسیم کنیم،همه  

را براى خودت بردارى. اما 
شکم بُوزى باز باد کرده و 

دوستانش مى گویند:

اوه باز باید نجاتش بدهیم پر 
خورى کرده.

3- بوزى مثل بقیه زنبورها 

نیست.

بقیه ى 
زنبورها 

فقط 
روزها 

کار 
مى کنند 

اما بُوزى 
در شب 
هم کار 
مى کند. 
نگاهش 

کنید! 

با خودش حرف مى زند:
نرگس هاى شبانه چه 

خوش مزه اند به! به!
این گل هم بد نیست. 

و ناگهان به خود مى آید و 
مى بینید ته آب برکه است:

اوه واى من کجا هستم؟بازهم 
دوستانش نجاتش مى دهند.
4- بوزى به پیک نیک 

مى رود.
بُوزى 

هیچ وقت 
از تنبلى و 
پُرخورى 

کم 
نمى آورد.

با 
مورچه ها 

به پیک 
نیک رفته است و مى گوید: کار 

گروهى خوب است.
اما فقط مى خورد و مى گوید: 
کار سختى است. اما  از شیره 

خوردن اما نمى گذرد
چه خوشمزه!

و بازهم مورچه هانجاتش 
مى دهند پر خورى کرده است.

ماجرا هاى ُبوزى

 نوشته کارول مور

ترجمه سوسن بهار
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بهمن ماه هر سال، یک صبح خیلى زود مادر از خواب پا مى 
شد. گندم ها را درون کیسه چلوار سفیدى که از قبل  آماده کرده 
بود مى ریخت و درون ظرف آب قرار مى داد.با چشمان میشى 
زیبایش نگاهى به دور تا دور خانه مى انداخت  و با دیدن هر 
کدام از بچه ها که به حیاط آمده بودند مى گفت: مادر هنوز 
زوده چرا پاشدى؟ و ادامه مى داد: "یادت باشه 40 روز اینا باید 
بمونن،2 تا 20 روز." بعد ازآن که کیسه را از داخل ظرف آب 

بیرون مى آورد و آویزان مى 
کرد، به قول خودش هر روز 
باید یک "پشفته" آب به آن 
انگشتانش  یعنى  پاشید.  مى 
و  کرد  مى  فرو  آب  در  را 
کمى به کیسه آب مى پاشید

چشم هاى من تو با  رمز و 
راز این کیسه و پشفته ها و 
40 روز که باید مى ماند و 
این که چرا؟درست40 روز؟ 
و من نمى دانستم که چرا؟ 
از تعجب این موضوع چشم 
هایم گرد  که بود گرد ترهم 
مى شد.خالصه سر 20 روز 
اول، سر کیسه را باز مى کرد 
کیسه که نه در واقع گونى و 
گندم هاى جوانه زده ى بهم 
تنیده شده را  در مى آورد. 
جنوب  ه  ما سفند  ا هواى 
هاى  شکوفه   ، بود گرم 
به  هلو  و  بادام  صورتى 
هاى  شکوفه  با  بت  قا ر

ماه  اسفند  مالیم  نسیم  به  گیسو  شادمانه  رقصى  به  سیب 
بویى  هیچ  گفتى  مى  گفت:  مى  مادر  بودند  سپرده   جنوب 
نیست. آن  بوى  و  بادام  شکوفه  مثل  شکوفه اى  هیچ  و 

 گندم هاى جوانه  زده ى کیسه روى سینى بزرگ ورشو افتاده 
بود، و او دنبال کارد فرستاده بود. با کاردى تیز گندم هاى جوانه 
زده را گرد، گرد مى برید، و اسم تک تک بچه ها را  بر زبان مى 
آورد، پرسیدم:  چرا اسم مى برید، و او جواب مى دادك" سر همه 
تونو سبز مى کنم." و چشمان وحشت زده ى  من از تصور این 
که این ها، سرهاى همه ى  ما بچه هاست با التماس به بقیه زل 
مى زد و خواهر و برادرهاى بزرگ تر فقط مى خندیدند. نصف 
گندم ها ى جوانه زده  چرخ شد و شیره سفید و خوشمزه اى 

آز آن بیرون آمد، نصف دیگر باید خشک مى شد  براى تهیه 
آرد سال دیگر، آن وقت  آن شیره ى تازه ،با آرد جوانه ى گندم 
سال قبل قاطى مى شد و  مادر  مى گفت، 3 اذان باید روى 
آتیش باشد و همه نوبتى باید سمنو را بهم مى زدیم، سرت از 
آن همه ظرف گیج مى رفت، و دلت براى مغز بادام ها و پسته 
ها و فندق هاى توى سمنو لک مى زد، بچه ها خدا خدا مى 
کردند که سکه سهم آن ها شود و من مى ترسیدم. ازسمنو مى 
ترسیدم از این که سکه توى 
حلق کسى گیر کند و از این 
زده ى   جوانه  هاى  کله  که 
همه را مادر بریده بود، تک 
تنم  اسم،  به  اسم  و  تک  به 
کله  نمى خواستم  مى لرزید. 
هاى پخته شده ى خواهر و 
را  این  بخورم.  را  برادرهایم 
به برادرم گفتم و او خندید: 
"خنگ خدا منظور مادر این 
است که عمر ما ها طوالنى 
کله هاى  که  بشود،این ها 
شب  یک  نیست.  ما  واقعى 
این  همه ى  بودم  مریض  که 
حرف ها را  در تب و هذیان 
گفته بودم و مادر فرادیش مرا 
بغل کرد و گفت:" راست مى 
گویى عزیزم، این حرف سر 
رسم  چیست؟  دیگر  بریدن 
همه ى  ما  ا هست  قدیمى 
رسم ها و سنت ها و حرف 
اصال  نیستند،  خوب  که  ها 
که  مى دهم  قول  نیست.  خوب  بچه ها  براى  بریده  سر  اسم 
دیگر این حرف را نزنم و من مست بوى سمنوى مادر دستم 
را دور گردنش حلقه کرم و گفتم ممنون مادر. من دیگر نمى 
ترسم و به برادر که تازه وارد شده بود و مى خواند: ننه جون 
من سمنو مى خواهم یار شیرین دهنو مى خواهم لبخند زدم.

*  *  **

سمنو
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بوى شکوفه هاى سیب پره هاى بینى ام را بد جورى قلقلک مى داد.  
چه زود هم  درخت سیب به شکوفه نشسته بود، شکوفه هاى صورتى 
و خوش بو . لب باغچه ى اطلسى ها و الله عباسى ها روى سکوى 
آجرى نشسته بودم و بردادرم  پاى درخت ها ى آلبالو و گیالس و 

که  مى کشید  جوب  سیب  
شود،  ساد ه تر  شان  آبیارى 
همه  و  بود  باغبانى  عاشق 
مى گفتند که انگشتانش سبزند 
و  گل  نوع  هر  آن ها   از  و 
آخر  آفتاب  مى روید.  گیاهى 
اسفند ماه گرم و شادى بخش 
بود. منتظر بودم که کارش تمام 
شود و بیاید با من بازى کند، 
درست  میدان  یک  باغ   توى 
کرده بودیم از شن نرم  و جاده 
هم کشیده بودیم ماشین هاى 
مان  کمپرسى  بازى  اسباب 
از  بود  آماده  و  زده  بار  هم 
که  درختان  زائد  شاخه هاى 
هر سال نزدیک نوروز باغبان 
شان  قطع  و  مى آمد  مهربان 
طرف  دو  در  هم،  کرد  مى 
خیابان هاى خاکى مان درخت 
کاشته بودیم. دو نخ بلند هم به 
ماشین هاى مان بسته بودیم که 
آن ها را  به کمک نخ برانیم. 

در فکر این بودم که  چه طور از او جلو بزنم؟  همین طور که در 
باغچه کار مى کرد، رویش را بر گرداند و گفت: خوابت نبرد خواب 
آلود؟ پاشو یک کارى بکن . گفتم: چه کارى مثال؟ گفت میتوانى به 
ماهى  هاى حوض غذا بدى! با خوشحالى از جا پریدم .غذا دادن به 
ماهى هاى حوض یعنى این که بزرگ شده بودم و توى آب نمى افتادم. 
بسرعت از جا پاشدم ، ظرف غذاى ماهى را از توى گلخانه آوردم  

و به ماهى هاى شاد سرخ که در حوض فیروزه اى رها شده بودند 
که بعدا، براى سفره ى هفت سین  به تنگ بلور منتقل شوند، سالم 
کردم و مثل پیره زن هاى قصه که براى مرغ و جوجه هاى شان غذا 
مى ریزند  صدا هاى  عجیب غریب از خودم در آوردم :"ُکر ُکر، چین 
چین، تو،تو،". برادرم با صداى 
خواب  آهاى  خندید:  بلند 
آلود این ها که جوجه نیستند، 
این طور صداى شان مى زنى! 
گفتم: درست مى گویى  یادم 
نبود آب رفته توى گوش هاى 
صداى  نمى شنوند،  و  شان 
حیاط  به  را  مادر  خنده اش 
کشاند، در حالى که از صداى 
خندید  مى  برادرم  خنده ى 
برادرم  شده؟  چى  گفت: 
گفت: از خود خواب آلودش 

بپرسید.
م  بچه  که  این  گفت:  مادر 
مى کنى؟  اذیتش  چرا  بیداره 
خنده  مادر  ماجرا  باشنیدن 
کنان به اتاق برگشت  و من 
محو تماشاى ماهى ها شدم که 
زیر عکس شکوفه هاى سیب 
افتاده  حوض  اب  توى  که 
کردند.  مى  هم  دنبال  بود، 
آب حوض توى پاشویه مى 

ریخت و صداى  دل نشینى داشت.
از صداى برادرم که مى گفت: اوهوى خواب آلود پاشو دارى مى 
افتى توى حوض. از خواب پریدم. مادرکه باز از صداى برادرم به 
حیاط آمده بود گفت: پاشو مادر! این بار دیگر من هم باید بگویم: 
"خواب آلود جان خوراك ماهى ها نشى!" مادر این قدر بامزه گفت 

آن قدر که خودم هم خندیدم.

خواب آلود




