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دوستان خوبم سالم!
علیه  رژه  در  کار  کودکان  دنبال  به  داروگ  زمانى که  از  سال  بیست 
کار کودك  به راه افتاد و خبر این کار زیبا را براى شما نوشت و 
با کودکان مصاحبه کرد، مى گذرد بعضى از شما که شاید هنوز هم 
داروگ را مى خوانید، بزرگ شده اید کِم، کم، بیست وهفت ساله اید 
شاید خود تان داراى فرزند یا فرزندانى باشید، آن ها که سن شان ده  
تا 12 سال بوده، االن سى سال به باالیند و چه بسا که چهل ساله اند، 
اولین آرزویم براى این دسته از شما بزرگ رهاى امروز و کودکان 
دیروز این است که کودکى تان را فراوش نکرده باشید و دومین آرزویم 
این که به فکرکودکان کار و حق کودکى براى همه ى کودکان باشید. 
خب بگذارید بعد از سالم و احوال پرسى با شما دوستان قدیمى، به 
کودکان امروز سالمى گرم بکنم و برا ى شان بگویم که "گلوبال مارچ" 
یعنى رژه ى جهانى براى لغو کار کودکان  در ماه سپتامبر امسال بیست 
ساله مى شود، و به همین دلیل 12 ژوئن روز  جهاتى ممنوعیت کار پر 
مخااطره یعنى سخت و خطرناك براى کودکان هم  20 ساله شده است.
کار  کودکان  از  میلیون  صد  از  بیش  که،  است  این  خوش  خبر   
سابق از بند کار آزاد شده اند بعضى هاشان دکتر،وکیل و یا آموزگار 
کار  مختلف  درجاهاى  و  مادرند  پدرو  شده اند،بعضى هاشان 
مدرسه  به  و  هستید  کوچک  هنوز  شما ها  از  خیلى  اما  مى کنند 
مى گویم. تبریک  عزیزانم  همه ى  به  را  پیروزى  این  من  مى روید 
 خبر بد اما این است که هنوز 152 میلیون کودك در سراسر جهان کار 
مى کنند و نمى توانند به مدرسه بروند بعضى ها هم شاید مثل خود شما 
مجبورند هم کار کنند و هم به مدرسه بروند. حتما شما  هم با من موافقید 
که باید براى آن ها کارى کرد. باید شرایطى فراهم آورد  که همه ى 
بچه ها به توانند  به مدرسه بروند، بازى کنند، شادى کنند و کارهایى 
را که براى سن و سال شان مناسب است و  به آن ها کمک مى کند که 
رشد کنند را،  داوطلبانه و آموزشى انجام دهند. نه به خاطر دست مزد.
 به امید آ ن روز و درآروزى خوش بختى براى همه ى شما عزیزان  
مى گویم تبریک  شما  به  را  کودك  کار  لغو  جهانى  روز  هم  باز 
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"Global March against Childlabour" یا همان رژه ى جهانى علیه 
کار کودك بى شک  بزرگ ترین حرکت اجتماعى  در اواخر قرن بیستم 
و آغاز هزاره ى سوم است. رژه جهانى علیه کار کودکان سه سال پس 
از مرگ اقبال مسیح کودك کارگر دوازده ساله ى  پاکستانى به دست 
صاحبان سرمایه در سپتامیر 1998آغا شد. در طول مدت یک سال 
بیش از 80 هزار کیلومتر را دور جهان پیمود و به هر کشورى که 
رسید، منشا بهت و حیرت، اشک و هم دردى توام با شادى کودکانه 
از دیدن چهره هاى خندان و مصمم  این کودکان شد. بزرگ ترین 
راهپیمایى تاریخى جهان معاصر، سر انجام در ما ه ژوئن سال 1999  
با حضور 16 نماینده ى کودك از طرف کودکان کار جهان، با رژه  ى 
با شکوهش در سالن اجتماعات   سازمان جهانى کار در ژنو و با شعار   

 No more Eploitati Chlidren Wants
حق  کودکان   ، است  بس  کودکان  استثمار  و  (کار   edjucation
ژوئن   4 تاریخ  در  داد.  پایان  خود  کار  به  مى خواهند.)"  تحصیل 

پر  کار  لغو  1999کنوانسیون 
مخاطره ى کودکان زیر 15 سال 
براى  سخت  کار  همین طور  و 
کودکان تا 18 سال  در حضور 
آرا  اکثریت  با  و  کودکان  این 
تصویب شد. 171 کشور جهان 
 182 نامه ى   مقاوله  هم زمان 
افتخار  این  من  کردند.  امضا  را 
دوستان  با  همراه  که  داشتم  را 
کوچک و بزرگم در خانواده ى 
تصویب  شاهد  مارچ،  گلوبال 
یکى از مهم ترین قوانین فراملى 
و به نفع جنبش کارگرى که از 

طریق یک جنبش و کامال از پائین، به صاحبان زر و زور  تحمیل شده 
بود؛ باشم افتخار همراهى و شاهد و ناظر این پیروزى بودن آغازى 
بود براى این که "داروگ"سخن گوى فارسى زبان این جنبش باشد 
به همراه آن به کشورهاى مختلف از ده کوره ها در اروپا گرفته، تا 
در  قصد،  بر  بچه ها  با  دهلى  در  کند.  حرکت  فلورانس  زیباى  شهر 
رژه ى  در  کند،  شرکت  کودکان کار،  جهانى  دوم  و  اول  کنگره هاى 
چهار هزار کیلومترى علیه تجارت کودکان حضور داشته باشد. کماکان 
سخن گوى "جنبش لغو کار کودك و کمپین دفاع از حق کودکى"( 
بماند. نامى که در سال 1999 بر این جنبش و محتوایش گذاشتیم.) 
هر چند که قطعنامه ى دست نویس کودکان کار، خواستار اساسا لغو 
هرنوع کار مزدى کودك بود و کنوانسیون182 " لغو کار پر مخاطره" 
را براى کودکان  در دستور گذاشت. اما همین حد از پیروزى، منشا 
تغییرات مثبت بى نظیرى در  باره ى کل مقوله ى کودکى در جهان 

معاصر بوده است. این قطعنامه ى دست نویس را در داروگ همان سال 
چاپ کردیم.  مجموع  اتفاقاتى که براى جنبش لغو کار کودك  در 
طول این بیست سال افتاده است را به شاخه هاى زیر تقسیم کرده و 
امیدوارم منشا بحث و به سهم خود چراغى براى روشن کردن ادامه ى 
مسیر و هم قدمى و هم گامى و هم دلى هاى بیشتر گردد. رئوس این 
دیگرى  نکات  که  بسا  چه  است،  زیر  عبارت  به  تبین ها  و  تفکیک 
هم باشد اما در این مبحث من به همین ها اکتفا مى کنم و در خاتمه 
گزارشى سفر نامه وار از برجسته ترین خاطراتم از این بیست سال را 

براى شما عزیزان فهرست خواهم کرد.
1-گلوبال مارچ و دست آورد هاى این جنبش.

2- اوضاع جهانى و تاثیر آن بر روند ادامه و پى گیرى جنبش.
3- چه چالش هایى بر سر راه ما قرار دارد و با چه سبک کارى باید 

سراغ آن ها رفت؟
راه   سر  بر  که  همیشگى  سوال  این  به  پاسخ  هم  باز  الخره  با  4- و 
مى گیرد.آیا  قرار  جنبش ها  این 
بدون تحول اساسى و دگرگونى          
مى توان به کار کودك پایان داد؟

الف-دست آوردهاى این جنبش!
 طى بیست سال گذشته"رژه ى 
جهانى علیه کار کودك،" نقطه ى 
حق کودکى   تالش براى  امن 
تمامى  کودکان در سراسر جهان 
مسیر  مارچ  گلوبال  است.  بوده 
رهایى از برده گى تا مدرسه براى 
است.  شده  کودك  ها  میلیون 
پیش  بیست سال  دقیقا  سفرما 
شروع شد. 17 ژانویه 1998. ز لحظه اى که کایالیش ساتیراتى بنیان 
گذار و دبیر آن زمان گلوبال مارچ با تعداى از کودکان کار و رها شده 
از برده گى و تجارت انسان و استثمار جنسى و فحشا، رژه ى هشتاد 
هزار کیلومترى را، از "مالنیاى" فیلیپین آغاز کردند. بزودى هم گامان 
دیگر این رژه به آن پیوستند. رژه اى که یک میلیون و پانصد هزار نفر 
را در کشورهاى مختلف جهان با خود همراه کرد. از آسیا، آفریقا، 
آمریکاى التین و اروپا گذشت و سر انجام در کشور سویس و در شهر 
ژنو به کار خود پایان داد. روز اول ژوئن سال 1998 شرکت کننده گان 
در اجالس سالیانه ى سازمان جهانى کار با شور و هیجان از این رژه 
استقبال کردند. خواست ممنوعیت کار پر مخاطره براى کودکان زیر 
15 سال از طرف کودکان، پدر و مادرها و معلمان در این اجالس 
مطرح و کنوانسیون 182 طرح و تصویب شد. فعالیت گلوبال مارش 
و هم زمان تماس ها و طرح خواسته ها رو به دولت ها و سازمان ها و 

بیست سال بعد از رژه ى با شکوه کودکان کار دور دنیا،  
          جنبش لغو کار کودك کجا ایستاده است؟

سخنى با بزرگ ترها!
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اتحادیه هاى کارگرى براى بوجود آمدن قوانین و جامعه ى دوست دار 
کودکان در این دو دهه تاثیر چشم گیرى بر زندگى کودکان جهان داشته 
است. یک شاخص روشن و غیر قابل انکار آن، تقلیل تعداد کودکان 
کار از 246 میلیون نفر در سال 2000 به 152 میلیون در سال 2017 
بوده است. گلوبال مارچ هم چنین بر سایر نهاد هاى حقوق کودکان از 
جمله یونیسف و نجات کودك تاثیر چشم گیرى داشته است از جمله 
مصوبه و پاراگراف الحاقى به کنوانسیون حقوق کودك در سال 2000 
که به دو مورد کار و بهره کشى از کودکان اشاره مى کند و بند 32 
آن، این دو مورد از بهره کشى از کودکان را  شامل مى شود: سرباز 
گیرى اجبارى از کودکان و استثمار جنسى از آن ها. گلوبال مارچ بر 
اتحادیه هاى کارگرى و ان جى او ها و نحوه ى فعالیت هاى شان با 
نقد سازنده، موثر بوده است. هم کارى بین امللى براى حق تحصیل . 
جى سى پى  یکى  از ائتالفات  گلوبال مارچ است که براى مبارزه با  
محرومیت کودکان از تحصیل امر و براى دست یابى به حق تحصیل 
براى همه ى کودکان جهان تا سال 2030  هم پیمان شده است. یکى 
دیگر از نهاد هایى که گلوبال مارچ در شکل گیرى و پى گیرى آن نقش 
داشته پارلمان کودکان است که مجموعه اى از  جلسات و سمینارها  را 
با  نماینده گان  پارلمان ها از کشورهاى مختلف جهان براى پى گیرى 
امر قانونى و وضع قوانین جدید  به نفع کودکان  یا لغوقوانین کودك 
آزار را در دستور دارد و سازمان مى دهد. گلوبال مارچ در سال 2011 
از طرف یک حرکت مجازى که  به قول کایالیش در مصاحبه اش با 
داروگ از طریق"بوکش" و نه با فیس و حضور فیزیکى" کنوانسیون 
183 را مبنى بر رفع استثمار و ستم جنسى بر کودکان دختر به ویژه  
جسمى  هاى  فشار  ترین  شدید  تحت  که  خانگى  کوچک  کارگران 
و روحى و اذیت و آزار جسمى و جنسى  مدام قرار دارند، به سر 
انجام رساند.  از آن پس روز 11 اکتبر روز جهانى کودکان دختر نام 
گرفت. از جمله فعالیت هاى دیگر این جنبش  رژه ى 4000 کیلومترى 
در سال 2007 علیه تجارت کودکان که منجر به  وضع قوانین بین 
المللى و به ویژه ممنوعیت آن در کشور  هندوستان گردید است. از 
دست آورد هاى تاریخى و چشم گیر این حرکت کنگره هاى اول 
و دوم کودکان کار سراسر جهان به ترتیب در فلورانس ایتالیا  سال 
2004و دهلى نو2005  را مى توان نام برد. گلوبال مارچ در عین حال 
منشا فرهنگ سازى به نفع کودکان کار و علیه برده دارى مدرن بوده 
است. ادبیات و تبیین هاى این جنبش از جمله کمپین دفاع از حق 
کودکى،  تعریف کار خیابانى به عنوان یکى از انواع کار پر مشقت 
به عوض کودك خیابانى و بسیارى دیگر از  ابتکارات و مفاهیم و 
تبیین ها توسط سخن گویان این جنبش در سراسر جهان  رواج یافته 
است و این پیام از هر کجا که مثل نسیم تازه و شاد بهارى  عبور 
کرده نهال هاى زیباى هم کارى و قدم در راه گذاشتن را با خود به 
ارمغان آورده است.در طول تمامى این سال ها  فصل نامه ى کوك  
داروگ هم گام این جنبش بوده و جمعیت الغاى کار کودکان نیز به 
سهم خود در این  هم قدمى و پیام رسانى از طریق  تشکیل سمینار 
هاى مختلف برنامه هاى سمبولیک، شرکت در رژه هاى گلوبال مارچ؛ 
استقبال از کودکان رژه رونده در سوئد، یار این حرکت بوده است.  
جدا از این که تم اصلى داروگ تالش علیه به کار گیرى از گرده هاى 
نحیف و دستان کوچک  و حق تحصیل بود ه است، براى هر کدام از 
حرکت هاى گلوبال مارچ نشریات ویژه اى را  منتشر کرده است. جا 
دارد از همه ى شما عزیزانى که از این طریق به گلوبال مارچ کمک 

کرده اید، عضوى رسمى و غیر رسى از آن شده اید، آن را به خانه هاى 
تان راه داده اید، تشکر کنم. گلوبال مارچ اگر چه به نظر مى رسد پس 
از دریافت جایزه نوبل در سال 2014 توسط کایالیش ساتیراتى دبیر 
سابق آن به دلیل موقعیت دیپلماتیک او و مجموعه کارهاى  فوندیشینى 
که او براى حق تحصیل کودکان بنیان گذاشت و مرگ دل خراش" 
الى جوئن"  دبیر سابق کنفدراسیون معلمان جهان و دبیر گلوبال مارچ 
بعد از کایالیش دچار وقفه اساسى در کارهایش ایجاد  شده و خطر 
تبدیل شدنش به یک "ان جى او" مى رود، اما پیام کایالیش به مناسبت  
بیستمین سال  آغاز به حرکتش این امید را در دل ها زنده کرده  که 
قطار حتى اگر پیچ خورده باشد از ریل خارج نشده است.  به قول 
خود کایالیش در راهپیمایى 60 هزار نفره علیه ترافیکینگ در دهلى 
پس از پایان رژه ى 4000  کیلومترى بین نپال هندوستان بنگالدش 
و پاکستان،" جنبش را باید زنده نگه داشت"!. براى کایالیش عزیز و 
سایر هم کاران در گلوبال مارچ آرزوى موفقیت هر چه بیشتر دارم 
و تبریک هاى صمیمانه ى هم کاران و داروگ را به آن ها هدیه مى 
کنم. اما همان طور که کایالیش ساتیراتى رو به هم کاران در بیستمین 
سال گلوبال مارچ گفت: "این کافى نیست ما باید راه دارزى را طى 
کنیم و کارهاى بسیارى را انجام دهیم تا  بتوانیم در سال 2025 تعداد 

کودکان کار را به صفر برسانیم."
کایالیش گفت: "ما این کار را به تنهایى نمى توانیم انجام دهیم، بیائید 
دوباره دست به دست هم بدهیم و آن فضاى مبارزاتى و آن شور و 
هیجان سال 1998 را یک بار دیگر با هم تجربه کنیم. همه ى کودکان 
باید به مدرسه بروند، آزاد و شاد باشند، نه این که ابزارى باشند که 

در دستان سود جویان استفاده و مستملک مى شوند." 

 الف- وضعیت کنونى نگاهى به آمار:
 بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانى کار تعداد کودکان کار در 
سواحل اقیانوس آرام و آسیا در فاصله ى بین سال هاى 2000 تا 2004  
به پنج میلیون، تقلیل یافته و به 122 میلیون و سیصد هزار نفر رسیده 
است. على رغم این اتفاق مثبت، تعداد کودکان کار سواحل اقیانوس 
آرام و آسیا هنوز  بخش زیادى از کل کودکان را تشکیل مى دهند، 
19و 8 درصد از 650 میلیون کودك 15-4ساله را این کودکان تشکیل 
مى دهند. در مقایسه با لغو کار کودك در کارائیب این امر در این 
مناطق بکندى پیش مى رود. سازمان جهانى کار در سال 2018 وضعیت 

کودکان کار را این گونه ارزیابى مى کند:
از مجموع 152 میلیون کودك کار بیش از نصف آنان یعنى 73 میلیون، 
در عرضه کار پر مخاطره جان کوچک مى کاهند.  نزدیک به بیش از 
نصف آن ها( حدود  71،6 آن ها  در آفریقا) و 62،1 در آسیا استثمار  
مى شوند.10،7 میلیون در کشورهاى آمریکاى مرکزى، آمریکاى التین 
و ایاالت متحده،1،2 میلیون در امارات متحده  عربى و 5،5 میلیون در 
اروپا و آسیاى مرکزى. از منظر  وسعت کار،  یک ،کودك از هر پنج 
کودك استثمار مى شوند(19،6 در صد) در مقایسه با مناطق دیگر که 
این درصد از قرار 3، 7  در آسیا و 2،9  در صد در امارات متحد عربى 
است ( یعنى یک از سى و پنج کودك.4،1در صد در اروپا و آسیاى 
آمریکایى(یک  کشورهاى  در   ^5،3 و  25کودك)  از  یک  مرکزى.( 

کودك از 19.)7،4 در صد در آسیا و (یک از 14).
 بیش از نصف کل مجموع 152 میلیون  کودکان 11-5 ساله هستند. 
(24 در  میلیون   7 و  ساله ند  صد) 12-14  (28 در  آن ها  میلیون   42



5

 داروگ - کودکان                 شماره ى 45 - ژوئن 2018

صد) 17-15 ساله اند.
15/17 ساله ها بیشترین تعداد کودکان در عرصه هاى بسیار پر مخاطره 
را تشکیل مى دهند. اما حتى در این عرصه ها هم بیش از یک چهارم 
را یعنى 19 میلیون نفر را، کودکان کمتر از 12 ساله تشکیل مى دهند. 
از مجموع 152 میلیون کودك کار 88 میلیون پسر و 64 میلیون دخترند.
58  در صد کودکان کار و 62 در صد کودکان در عرصه ى کار پر 
مخاطره را پسرها تشکیل مى دهند. آمار نشان مى دهد که پسرها بیشتر 
از دخترها در دام استثمار اسیرند اما این مى تواند به دلیل خصلت 

پنهان کار کودکان  دختر در عرصه ى  کار خانگى باشد.
قبیل:  از  کار هایى  به  کشاورزى  کار  درعرصه ى  71 کودکان 
جنگل دارى،جمع آورى قارچ، ماهى گیرى و شیالت، آبزى پرورى، 

کشاورزى، توتون و کاکائو، با اهداف تجارى مى پردازند. 
12 در صد در کارخانه ها و اغلب مواد شیمایى ومین یابى.

مقایسه آمارى سال 2018 از منظر وضعیت کنونى جهان و نقش آن 
در کار کودك جالب است که ذیال به آن مى پردازم.

2- اوضاع جهانى و تاثیر آن بر روند ادامه و پى گیرى جنبش!
جنگ ها، بحران اقتصادى،  شکست واقعى نظم نوین وگلوبالیزاسیون 
که بیشتر جهانى شدن فقر، جنگ، آوراگى و مرگ و میر را به دنبال 
داشته، از عوامل  مهم به انقیاد کشیده شدن هر چه بیشتر کودکان  در 
شغل هاى پر  اجبارى،  عرصه هاى فحشا، مواد مخدر، سرباز گیرى 
مخاطره ى خیابانى  و در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى  هپاتیت و 
ایدز قرار گرفتن کودکان ، زباله یابى و کولبرى، نمونه هاى کوچکى 
دنیاى  این  در  که  است.،  انسانى  قبول  قابل  غیر  بختى  شور  این  از 
واویالى پسا مدرِن دوفاکتو که در آن مدرن ترین ابزراهاى جنگى در 
دست انسان هاى ماقبل تاریخى از جمله داعش افتاده است، همه ى 
این مصائب که بر علیه کودکان جریان دارد، انعکاس گلوبال شدن 
فقر است، همان طور که در باال اشاره کردم به کار گرفتن کودکان در 
عرصه هاى پر درد سر و پر خرج  پرورش آبزى ها، ماهى یرورى، 
کنسرو سازى و شیالت، جنگل دارى توتون و کاکا ئو، در آمریکا مزارع 
سمپاشى شده ى پنبه و قارچ چینى که مى تواند با پیشرفت تکنولوژى 
با هدایت کارگران بزرگ تر و بوسیله ى دستگاه هاى الکترونیکى انجام 
یابد روى دیگر سکه ى این پست مدرنیسم لجام گسیخته ى  وحشى 
و  آور  خفقان  واقعا  که  یابى  مین  براى  کودکان  از  استفاده  از  باشد. 
حسن  تنها  مى رسد،  به نظر  مى گذرم.  است  تصور  قابل  غیر  وهنى 
گلوبالیزاسیون جهانى کردن فقر و انتقال آن از حایى به جاى دیگر 
است. یکى از بدترین و شاخص ترین نمونه هاى این تاثیر پذیرى 
گلوبال، کشور ایران و   بدل به حیات خلوت شدنش  براى اوراقى هاى 
تمامى شور بختى هاى از دور خارج شده ى  کشورهاى دیگر، در 
زمینه حقوق و کار کودکان است. اگر امروز ما، در" ریو" دیگر مثل 
بیست سال قبل، شاهد کودکان پرسه نیستیم؛ تعداد کودکان پرسه که 
جدا از کودکان کار خیابانى اند در ایران  روز بروز بیشتر مى شود.  
اگر در گوشه کنار دنیا  با برده گى مدرن مبارزه مى شود و از  تعداد 
کوددکان برده کاسته، در ایران اجاره دادن کودکان و طرح هایى مثل 
"استاد شاگردى"، دست فروشى در هنگام تحصیل کودکان و اجاره 
دادن کودکان" افزایش مى یابد. رشد تصاعدى کودکان کار در ایران 
که کشورى  ثروتمند، با جمعیتى بسیار جوان است، یکى از تحفه هاى 
گلوبالیزاسیون پست مدرن است. به چرخه ى شوم کشیده شدن کودکان 

آوراه از جنگ و طعمه انواع بهره کشى شدن شان از جمله وضعیت 
کودکان افغان در کشورهایى مثل ایران، کودکان حلب، یمن، سوریه، 
سرباز گیرى اجبارى از آنان و کار کردن شان زیر بمباران ها، نمونه هاى 
دیگرى از این مصیبت انسانى و لکه ننگ بر دامن این جهان پسا مدرن  
شتر گاو شیر پلنگ است. وضعیت کنونى جهان على رغم تالش هایى 
که مى شود" که خود ناشى از وجود این شور بختى است." اصال براى 
کودکان بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، مناسب نیست. از مرگ 
و میر ناشى از گرسنگى کودکان در آفریقا و یا مرگ کودکان به دلیل  
نبود امکانات دارویى و بهداشتى کامال قابل دسترسى که جامعه بشرى 
سالیان سال است آن ها را در اختیار دارد مى گذریم. حال کودکان 
جهان بد است! وضعیت کنونى و بحران هایش اصال به نفع جنبش ما 
نیست و  اما  خود این نابسامانى، به نوبه ى خود ضرورت بر داشتن 
قدم هاى جدى براى نجات کودکان را بیش از پیش اشکار مى کند 
و  لزوم یک جنبش و یک حرکت اجتماعى از نوع گلوبال مارچ  را  

در دستور مان قرار میدهد.

ج- چالش هایى که بر سرا راه مان قرار دارد.
این چالش ها بر دو دسته اند:

بحران هاى  جمله  اجتماعى از  عمومى تر  بیرونى و  مشکالت  اول 
دوم،مشکالت درونى،  گى ها  آواره  و  پناهنده گى  جنگ  اقتصادى، 

تبین ها و سبک کارها. 
در مورد اول فکر کنم مساله به اندازه ى کافى روشن و قابل لمس 

است در مورد دومى اما باید بگویم:
اولین چالشى که کماکان و بعد از بیست سال  کار اجتماعى فرهنگى، 
سیاسى و مبارزاتى جنبش مان، این جا و آن جا سرك مى کشد و مانع 
و  درك  و  کودك  کار  مقوله ى  تعریف  است،  راه مان  سر  بر  جدى 
تبین هاى گرایشات مختلف اجتماعى از آن است.  دوم سبک کارهاى 
متفاوت، پراکنده، و بدون پیوند با  یک دیگر و سایر جنبش ها، سوم،  
بدیل سازى هاى دولت ها و مسببین  به وجود آمدن رنج کودکان؛ 
و  اهداف  کشاندن  تحریف  به  و  کودکان  حقوق  مدافع  نهاد هاى  از 
نحوه ى فعالیت آن ها است. مثال در مورد کشور ایران، خیریه اسم 
مخفى  و استحاله ى مذهبى شده ى هر گونه فعالیت اجتماعى به نفع 

کودکان است.

1- کار کودك چیست و کودك کیست؟
الف- اولین بند کنوانسیون حقوق کودکان که پس از سال ها تحقیقات 
بیولوژیکى، روانى و اجتماعى بر روى کودکان انجام شده است، تمام 

افراد زیر 18 سال را کودك اطالق مى کند.
ب- کارکودك، کار مزدى ست، کارى که خارج توان واقعى اوست، 
مانع از رشد او مى شود، مانع تحصیل اوست. ضایعات روانى و جسمى 
براى او به دنبال دارد و در یک کالم اجباریست. نه کار سفیدى که 
داراى ساعات محدود بوده و از 14 ساله  گى بدون این که به تحصیل 
کودك  خالقیت  رشد  و  آموزش  منظور  به  کند،  وارد  لطمه یى  او 
صورت مى گیرد. بر سر همین نکته، بحث هاى زیادى وجود دارد، 
عده اى از سر به اصطالح "خیراندیشى" که ریشه در "فرهنگ تنبیه" 
و "فضیلت رنج و سختى" براى آبدیده شدن دارد، کار کردن را براى 
کودك  تضمینى براى موفقیت در آینده  براى او مى دانند. مجموعه 
تحقیقاتى که قبل از کنگره ى دوم کودکان کار در دهلى توسط گروهى 
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از پزشکان، روان پزشکان، تال ش گران جنبش لغو کار کودکان و به 
ویژه تجارب غنى و تحقیقات کایالیش ساتیراتى به عمل آمد، نشان 
داد کودکى که به جاى بازى، شادى و تحصیل  از کودکى به کارگرفته 
یا فرستاده شود، بر اساس آمار حتى در همان رشته هم نه تنها موفقیت 
چشم گیرى ندارد، بلکه از هم سن ها و هم گروه هایش در همان رشته 
و شاخه ى کارى عقب تر مى ماند.به این دلیل ساده که بازى و شادى 
در کنار تحصیل و سایر چیزهاى الزم  براى رشد کودك، مثل امنیت 
و رفاه، تنها تضمین موفقیت او درآینده است. این امر بحدى جدى 
است به ویژه در مورد ورزش و بازى گروهى که در مقایسه آمارى بین 
کودکانى که شاید از تغذیه مناسب هم بر خوردار نبوده اند اما امنیت در 
خانواده داشته و امکان شادى، بازى گروهى و  تیمى مثل بازى فوتبال 
در کوچه هاى خاکى با توپ پارچه یى داشته اند، نسبت به کودکانى 
که على رغم تغذیه مناسب به منظور کسب حرفه و گارانتى آینده از 
این مواهب خاص کودکى محروم شده اند، ثابت شد کودکان دسته ى 
اول به مراتب درزندگى آینده، موفق تر بوده اند. متاسفانه در فرهنگ 
سنتى هنوز هم بسیارى از والدین و یا حتى مربیان دل سوز دچار این 
خطاى بزرگ مى شوند، تاثیر منفى این طرز تفکر و عمل ، متاسفانه 
در دایره ى فردى و شخصى محدود نمى ماند بلکه تبدیل به فرهنگ 
شده  و به تعداد زیادى کودك در مقیاس اجتماعى ضربه مى زند. 
مورد دیگرى که باعث آسیب کودك مى شود، به کار کشیدن کودکان 
در خانه و یا کارگاه خانوادگى یا در مزرعه  است . این کار ها از آن 
جا که  ظاهرا خصلتى مزدى و بى گانه ندارد مجاز و مقبول شمرده 
مى شوند و عمال کودك را به فرمان بر بى جیره مواجب بزرگ ترها 
توضیح  به  الزم  کند.  مى  تبدیل  خانواده  در  بزرگ ساالر  فرهنگ  و 
نیست که این امر با آموزش آگاهانه ى کودکان و شرکت دادن آن ها 
با تشویق و حتى از طریق جذابیت بازى گونه  براى انجام کارهایى 
مثل آشپزى، به عهده گرفتن مسولیت به اقتضاى سن در کارهاى خانه 
و خانواده کامال متفاوت است. متاسفانه در مورد اول اغلب این امر 

با تنبیه  همراه است و جنبه ى اجبار و تعدى هم به خود مى گیرد.
مقوله ى تنبیه و ترساندن کودك، یکى از فاکتورهاى اساسى در امر کار 
اجبارى  کودك هم هست. اساسا بسیارى از کار فرمایان یا صاحبان 
کارگاه هاى خصوصى و یا سایر محل هاى کار، روى آن حساب مى 
کنند و کودکان را به عنوان کارگران ساکت و خاموش و قابل کنترل  
بدیل استخدام کارگر بزرگ سال و درد سر ساز مى دانند و از او بهره 
کشى مى کنند. در همین مورد یکى از موانع بزرگ بر سر راه  جنبش 
لغو کار کودك در کشور ایران معاف بودن کارگاه هاى خصوصى و  
خانواده گى از تعهد به کنوانسیون 182 سازمان جهانى کار مبنى بر 
ممنوعیت کار پر مخاطره براى کودکان زیر 15 سال است، که اتفاقا 

بخش وسیعى از کودکان کار را شامل مى شود.

ب- پراکنده گى فعالیت ها در این زمینه و سبک کار هاى غیر موثر
امروز در جهانى زندگى مى کنیم که بنا به خصلت سرمایه ى جهانى و 
گرایش پسا مدرن توحش در زرورق مدرن، در عرصه هاى مختلف، 
هیچ جنبش اجتماعى و اساسا هیچ امرى در آن به نظر من در عدم 
پیوستگى تالش گرانش در یک عرصه ى معین در این جا "لغو کار 
کودك" و توافق بر سر اساسى ترین مقوله ى این جنبش یعنى خود 
ممنوعیت کار کودك، در درجه ى اول و در دردجه دوم که از اهمیت 
جنبش هاى  سایر  با  آن  پیوستگى  نیست،  دار  خور  بر  هم  کمترى 

کودك  کار  لغو  جنبش  فعال  نمى توان  نمى رسد.  ثمر  به  اجتماعى، 
بود، و به مساله ى رفع تبعیض جنسیتى توجه نداشت، کودکان دختر 
درعرصه کار خانه گى و سایر عرصه ها مورد تبعیضات زیادى هستند.

نمى توان فعال جنبش لغو کار کودك بود و به مسائل و حقوق کارگران 
بى توجه بود. کودکان کارگر شرکت کننده در" کنگره ى دوم و جهانى 
کودکان کار"، در یک قطع نامه به عنوان رهایى شان از کار و پرداختن 
به تحصیل، از جمله خواستار حق تجمع در محل کار، بیمه بیکارى و 
تعیین دستمزد براى والدین شان شده بودند. به ساده گى به این دلیل 
که پدران بسیارى از آن ها به دلیل عدم وجود این امکانات  کارشان 
را  از دست داده بودند. "راجو"  در سخنرانیش در کنگره گفت: "پدر 
من در محل کارش نمى توانست با کارگران دیگر تماس داشته باشد 
و نمى دانست که دستمزد آن ها چقدراست و یا زمان قطعى شدن 
استخدام چه مدت طول مى کشد؟ کار ش را از دست داد، الکلیست 
شد  و من مرد خانه شدم." نمى توان فعال جنبش لغو کار کودك 
بود و بر روى مشکل مهاجرین چشم بست. هر چند  تشکل هاى 
معینى به این امر مهم پرداخته اند و به طور مشخص "جمعیت دفاع 
از کودکان کار و خیابان در ایران " از آغاز آلترناتیو آموزش و پناه 
بودن براى کودکان افغان ساکن در ایران  بوده است، اما این امرى 
عمومى نیست وجود ان، جى، او هایى که نه تنها غیر دولتى نیستند 
بلکه فقط به ساز دولت مى رقصند و براى قرار گرفتن در چارچوب 
دولتى حاضرند تا هر اندازه از خودشان جذر بگیرند؛ از موانع جدى 
فراگیر شدن فعالیت براى حقوق کودکان و علیه کار آن ها در ایران 
است. از نمایش ها و گردهم آیى هاى فرمایشى و دهن پر کن دولتى 
که بگذریم، بسیارى از تشکل هاى موجود از سرعافیت طلبى و حد 
خیریه   به  صرفا  و  صرفا  خود  از  تعریف شان  دادن   انجم  کار  اقل 
محدود مى شود و حتى آن جا که کار اجتماعى مى کنند، در همین 
قالب مى خواهند باقى بمانند، در حالى که حتى براى همان کار خیر، 
وسعت اجتماعى کار ضامن انجام کارشان است. وجه تکمیلى این 
امر تعریف مذهبى و اسالمیزه کردن و  هر گونه  فعالیت اجتماعى در 
این زمینه را خیریه نامیدن توسط خود دولت است. اگر مثال در پانزده 
سال پیش ما در ادبیات ایران در این زمینه مکرر با نام،" ان جى او"  
بر خورد مى کردیم ،امروزه آگاهانه  بر همه این تشکل ها نام خیریه 
گذارده مى شود و امر همبستگى انسانى که خصلت اجتماعى دارد، 
تا حد امر صدقه که معنایى جز تحقیر دیگران و خود شیفتگى در آن 

مستتر نیست تقلیل مى یابد. 

پ-ادبیات و واژه هاى مناسب در ارتباط با کودکان و کار درعرصه هاى 
مختلف فرهنگى و هنرى. کاردرعرصه هاى مختللف فرهنگى و هنرى،

وسعت و فراگیر شدن شور بختانه ى کار کودکان، ما به ازاى عملى 
عرصه هاى  در  کودکان،  این  و  مقوله  این  کردن  پیدا  راه  اجتماعى 
مختلف اجتماعى شده است. هر چند کارهاى زیباى زیادى هم در 
این باره انجام شده است از فیلم و تئاتر گرفته تا نوشته و کنفرانس 
و ترانه، (و این مسله "در خود") به نفع این جنبش هست اما یک 
بى دقتى در نحوه ى بیان و ارائه  درك هاى  درست غلط گفتن ها و 
تبین هاى انحرافى از کار کودك هم مى انجامد. براى همین هم مى بینیم 
و  کار  بى درنگ  لغو  عوض خواست  کار، به  کودك  درستایش  که  
دست یابى به حق تحصیل، براى  آن ها، نفس مقوله ى "کار"  تقدیس 
مى شود. از جنبه ى دولتى آن که رو به کودکان کار مى نویسند: "آفرین 
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کودکان شما ها هستید که معنى برو کار مى کن مگو چیست کار را در 
ك کرده اید! "که بگذریم در ترانه ى لطیف و عاطفى ناصر عبدالهى 
مى شنویم:"به خود خدا قسم که شما یک پارچه مردید." این تعاریف 
هر چند بتواند غرور کودك را حفظ کند، و حس حقارت را ترمیم 
بخشد اما، حق طلبى را از بین مى برد و به عوض تقبیح کار کودك 
آن را تقدیس و قهرمانانه  متصور مى کند. یا سریال ها و فیلم هایى 
که به عوض دست به ریشه نا بسامانى اجتماعى این امر بردن سعى 
در مافیایى و ماورایى بودن آن مى کند،  مافیا اسم رمز سرمایه دارى و 
ساتر عورت تضیقات دولتى و سود جویى ها و قوانین کودك آزار شده 
است. تا آن جا که این تعریف از باال و به جهت مخدوش کردن این 
مقوله صورت مى گیرد قابل درك است اما وقتى تالشگران و دست 
اند کاران واقعى جنبش لغو کار کودك و کمپین دفاع از حق کودکى 
هم  این تعاریف را بکار مى برند، نقض غرض است.بنا براین فرهنگ 
سازى، روشن کردن مفهوم کار کودك یک وظیفه تخطى ناپذیر تالش 

گران این عرصه مى بایست باشد در مقابل تمامى تعاریف کودك آزار، 
آن هم  که  دیگرى  اهمیت  قابل  مساله ى  دیگر.  تحریفات  و  ولگرد، 
وظیفه ا ش بر دوش خود ما هاست،اطالع رسانى دقیق، واقعى و بدون 
حشو و زاوئد، تبلیغى، تهیجى در این زمینه است. متاسفانه به نوعى 
انشا نویسى در باره ى کودکان و دادن  اطالعیه ها و مطالب اعلالم 
موضعى صرف، در این زمینه بر مى خوریم، که جز خود شیفتگى و 
مردم فریفتگى جنبه ى مثبتى در آن ها یافت مى نشود. حقیت تلخ کار 
کودکان به تنهایى داد خواستى علیه این نظام سراسر نا برابرى و بى 
عدالتى هست، صرف اعالم موضع در پى،  بى عملى مى آورد، مساله 

اما انجام کارى براى این کودکان است.

 2- و کالم آخر این که: 
ج- آیا بدون تحول اساسى و دگر گونى مى توان به کار کودك پایان 
از  یکى  آن  به  نداشتن  و  داشتن  باور  و  مساله  این  به  برخورد  داد؟ 
تعیین کننده ترین شاخص ها در فعالیت، پى گیرى و ادامه کارى در 
جنبش لغو کار کودك و کمپین دفاع از حق کودکى است. این که 
بدون یک دگرگونى و روى پا قرار دادن این دنیاى  وارونه  آرزوهاى 
کودکانه رنگ حقیقت و عمل به خود نخواهد گرفت به خودى خود 
امرى صحیح است، اما همان طور که بارها گفته ام "کودکان امروزند 
و صداى شان فرداست. هر گونه به تعویق انداختن امر کودك به بهانه 

و تفسیر انجام کار اصلى جدا از هر تعبیر و تفسیرى از این کار اصلى، 
یک خطاى فاحش و غیر قابل  جبران است. موکول کردن کودکى، 
بازى شادى و یا در بدترین حالت رنج کمتر به فردایى نامعلوم، نه 
تنها امروز کودکان را از آن ها مى گیرد بلکه، اساسا فردایى را هم به 
وجود نخواهد آورد. اگر با من هم نظر باشید که نه تنها بزرگترین 
خشونت و کودك آزارى کار کودك است بلکه  دقیقا به این دلیل 
انواع خشونت هاى فیزیکى و جنسى علیه کودکان اعمال مى شود و 
نه تنها از این رو که بخش قابل توجهى از این خشونت ها و تجاوزها 
به ذات و نفس کودکى و جان و جسم هاى کودکان در محیط  کار 
اعم از خانگى و بیرونى صورت مى گیرد؛کار کودك یعنى شکستن 
حرمت کودکانه یعنى بى مسولیتى خانواده و جامعه و بار خود را بر 
دوشن کودك انداختن و از بعد روان شناسانه این امر به اندازه بهر 
ى  جامعه  وقتى  مى رساند،  آسیب  جنسى به کودك  تجاوز  کشى و 
از کودکش کار مى کشد، دیگر تجاوز به او خرید و فروشش، تنبیه 

او به عوض تشویق ،عوامل و کار هاى پیامد این ظلم و جور است. 
بنابراین ددفاع از حق کودکى و تالش براى پایان دادن به این رنج 
همین امروز همین جا  و با استفاده از امکانات موجود نه تنها یک 
ضرورت و فوریت امروز و پاسخ مشخص به این امر مشحص در 
همین نظام توسط یک نیروى اجتماعى از پایین  و فشار به باال براى 
گرفتن حق است، بلکه یکى از پیش شرط هاى رسیدن به آن دگرگونى 
آرمانى و هدف واالى انسانى هم هست. پس بازهم باید بگویم:"آن 
ها مى گویند همین است و بس"، ما مى گوییم:"بس است این ژاژ 
خایى ى عبث" و رو به خود باید بگوئیم: "گل همین جاست همین 
جا برقص". پاسخ من به این سوال مثبت است تقلیل 100 میلیونى 
کودك کار در طى این بیست سال یعنى نجات جان صد میلیون انسان  
و کودك یعنى یک قدم جدى در راه رهایى و رسیدن به آزادى! پس 
به امید هم قدمى، هم دلى و هم کارى براى این ضرورت بدون ترس 
از عامل تداوم نظام موجو شدن، چرا که هر گونه دست یابى به حق 
آرزوى  با  هدف.  به  شدن  تر  نزدیک  و  باال  تضعیف  یعنى  پائین  از 
موفقیت یک بار دیگر بیستمین سال  رژه ى جهانى علیه کار کودك 

و جنبش لغو کار کودك به همه مبارك.
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بیست  سال از زمانى که با گلو بال مارچ هم قدم شده ام مى گذرد و 
بیست و یک سال از آغاز به "کار داروگ" که منشا آشنایى من با این 
جنبش بود. به همین دلیل مى خواهم تاریخچه ى آغاز به کار داروگ 
را اول به اختصار شرح دهم. اگر به خاطر داشته باشید، اولین شماره ى 
داروگ را در آپریل سال 1997 به یاد، نام و خاطره ى اقبال مسیح 
کودك آزاد شده از برده گى قرض در پاکستان منتشر شد. اقبال پس 
از بازگشت پیروزمندانه اش از سفرى تاریخى  دور آروپا و آمریکا، 
به دست مشتى سود جو و سودا گر جان هاى کوچک به قتل رسید. 

سفرى که تاثیر بسیارى در باز شدن چشمان جهان به روى پدیده ى 
غم انگیز کار و برده گى کودکان داشت. اقبال براستى با دستان کوچک 
و کارآمدش پرده ى آهنین را از روى  پدیده ى غم انگیز کار کودك، 
که تا آن زمان از چشم خیلى ها  پنهان مانده بود  کنار زد، و آغازى 
شد براى  مجموعه اى از نالش ها و دست آخر پیروزى ها به نفع 

تماى کودکان جهان.
از سال1991بعد از این که با مراجعه به کتاب خانه در مرکز شهرستکهلم 
براى امانت گرفتن کتاب براى خوهر زاده ى کوچکم  و  با  کتاب هایى 
به زبان فارسى مواجه شدم، که به هیچ وجه براى کودکان مناسب 
نبودند و از آن بد تر با تحریف کتاب زیباى  قصه ها  تصاویر اثر 
نویسنده ى بر جسته ى روس"سوته یف" که با دست چپ زیبا ترین 
نقاشى ها و با دست راست زیبا ترین قصه ها را از جمله "در زیر 
باران" را براى کودکان نوشته است. فکر  انتشار مجله اى براى کودکان 
به زبان فارسى در من شکل گرفت. بین سال هاى 1993تا 1995 را 
به تحقیق در باره ى چگونه بودن یک نشریه کودکان پرداختم. مطالعه 
کردم، با نویسنده گان سوئدى از جمله"آسترید لیندگرن" صحبت کردم، 
با"گونا گرس" آشنا شدم و با سر دبیرمجله ى" رفیق پستى" سوئدى 
صحبت کردم و او مرا به روان شناسى که در ادبیات کودك تحقیق 

نشریه  بندى  ستون  مورد  در  مجله  طراح  از  کرد.  معرفى  بود،  کرده 
پرسیدم و بعد راه افتادم به دنبال همکار گشتن براى در آوردن نشریه 
که به توانم آن را به صورت یک جمع تحریریه  منتشر کنم. اما موفق 
نشدم. درست به خاطر دارم در ماه مارچ 1997 تمام ماتریال براى 
انتشار اولین شماره ى  داروگ آماده بود ولى هنوز اسمى نداشت. 

آن روزها راه مى رفتم و این شعر زیباى نیما یوشیج ورد زبانم بود:
 خشک آمد کشت گاه  من

 در کنار کشت همسایه 
گرچه مى گویند مى گریند 
روى  روى ساحل نزدیک 

 سوگواران در میان سوگواران 
قاصد روزان ابرداروگ  کى مى رسد باران

در بساطى که بساطى نیست
در درون کومه ى تاریک من

 که ذره یى با آن نشاطى نیست 
و جدار دنده هاى نى  به دیواراتاقم

دارد از خشکیش مى ترکد 
چون دل یاران که در هجران یاران

قاصد روزان ابرى داروگ کى مى رسد باران؟

نامش  گفتم:  و  پریدم  خواب  از  شب  نمیه  دارم  به خاطر  درست 
سر  و  روشنایى  باران  قاصد  مفهوم  به  هم  مى گذارم،  "داروگ"  را 
شادى   سمبل  کودکان  داستانى  ادبیات  در  قورباغه   هم  سبزى است 
و آواز خوانى. جالب این که فرداى همان روز فهمیدم که آن سال را 
است.  کرده  اعالم  یوشیج   نیما  بزرگداشت  سال  جهانى  یونسکوى 
حاال دیگر اسم هم داشتم. اما کار به همین جا  ختم نشد، از طریق 
نجات کودك  سوئد که با آن ها هم براى  انتشار نشریه کودکان تماس 
گرفته بودم، با آقاى" مگنوس برى مار"که دبیر تشکل دنیاى کودکان 
است و نشریه ى"گلوبن" را منتشر مى کرد با اقبال مسیح و مرگ او 

خاطره هاى گلوبال مارچ
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آشنا شدم. با مگنوس مصاحبه کردم از او اطالعات گرفتم و نخستین 
شماره ى داروگ را در آپریل سال 1997 به یاد اقبال با عکس او بر 

روى جلد نشریه چاپ کردم.
اندکى پس از انتشار داروگ ، در جلسه یى که در پارلمان سوئد در 
باره ى کار کودکان بر گذار شد شرکت کردم و در محل درب ورودى  
سالن کنفرانس میز کتاب کوچکى را گذاشتم و داروگ را بر روى 
خواستند و گفتند فردى  دادم. لحظاتى بعد از بلند گو مرا  آن قرار 
در پاى میز کتاب با من کار دارد. اولین مالقات من با "احسان اله 
خان" بنیان گذار جبهه ى رهایى بخش کودان از کار برده گى صورت 
پرسید:  عصبانیت  با  از  من  او  دعوا،  با  و  جنجالى  مالقاتى  گرفت، 
عکس این بچه این جا چه مى کند؟ و من که با نگاه به طرز لباس 

پیش داورى هاى  و  او  پوشیدن 
نا آگاهانه فکر کرده بودم فردى 
متعصب و  درد سر ساز است، 
شروع کردم از اقبال و نقش او  
حرف  او  براى  کودکان  کار  و 
زدن و این که اصال به او مربوط 
نیست و من این اطالعات را از 
اجازه ى  با  و  گرفته ام  مگنوس 
او  خود  که  را  عکس  این  او 
نشریه  در  را  مطالب  و  گرفته 
قیافه ى  گهان  نا  کرده ام.  چاپ 
خنده  به  احسان  آلود  خشم 
توسط  که   اقبال  فیلم  شد.  باز 
مگنوس تهیه شده بود بارها از 

تلویزیون سوئد پخش شده بود و من شور بختانه آن را ندیده بودم  
اگر مى دیدم باید مى دانستم که احسان آموزگار و نجات دهنده ى 

اقبال از کار برده گى است.
بگذریم. این آشنایى منجر به هم کارى و آشنا شدن من با" گلوبال 
مارچ " شد، یک سال 
سال 1998   در  بعد،  
من احسان را همان در 
سمینار داروگ به زبان 
حضور  با  سوئدى 
مار   برى   مگنوس 
یونیسف  و نماینده ى 
مسئول  و  سوئد  در 
نجات کودك ستکهلم  
دعوت کردم. و با او 
به  سفر  جندین  به 
انگلیس و جا هاى دیگر براى پى گیرى امر مرگ دل خراش اقبال و 
ادعا هاى بى جاى دولت پاکستان در این باره رفتم، از طریق او با خبر 
کودکان  کار  علیه  رژه  حال  در  که  کار  کودکان  از  تعدادى  که  شدم 
هستند به شهر ما یعنى ستکهلم مى آیند، کمیته ى استقبالى تشکیل 
دادیم و در راه پیمایى شرکت کردیم. شب من به محل اقامت کودکان  
درهتل رفتم و از آن زمان آشنایى من با گلوبال مارچ و کودکان و 

ساخته شدن بهترن خاطره هاى زندگى ام شروع شد.

خاطره ى اول
تیمور کودك پاکستانى که آن زمان داوزده ساله بود، خیلى زود با من 
خو گرفت. برایم از زندگى و کارش گفت. پسرى شاد  پر انرژى و آگاه 
بود،  فرداى آن روز که به اتفاق این بچه ها در سالن غدا خورى"سیتى 
هتل" نشسته بویم کشیشى به نام "ستانلى خو گرن" شروع به موعظه 
کرد و شروع به دعا خواندن براى غذا کرد.  ناگهان تیمور که کنار من 
نشسته بود، با لبانى پر از خنده  شروع کرد: " نو مور چرچ،  گو، گو، 
گلوبال مارچ اگینست چیلد لیبر، نو مور اکسپلوآتیشن، چیلدرن وانتز 
اجیوکیشن" (بسه دیگه حرف زدن از کلیسا،  رو ، رو رژه ى جهانى 
علیه کار کودك، بسه دیگه استثمار کودکان تحصیل مى خواهند. نه! 
به کار کودك." باید بودید و قیافه ى جناب کشیش را مى دیدید که 
به هم راه کف زدن ها و خنده 
تیمور،  براى  و  حرف  از  ها 

سخنش را قطع کرد.
در این روز اولین خاطره ى من 
با لبانى پر از خنده، از کودان 
شرکت کننده در رژه ى جهانى 

شکل گرفت.  

 خاطره ى دوم
 یک سال بعد در ماه مه سال 
تا   کردم  سفر  ژنو  به   1999
نماینده  کودك   16 کنار  در 
سراسر  کار  کودکان  طرف  از 
مقاوله  تصویب  شاهد  جهان 
نامه ى 182 سازمان جهانى کار یا همان کنوانسیون ممنوعیت کار پر 

مخاطره براى کودکان زیر پانزده سال باشم.
بودند،  آمده  استقبالم  به  کودك  سه  همراه  به  احسان  فرودگاه  در 
سرو  و  ها  خنده  و  آبى   هاى  چشم  و  موهاى حنایى  با  "لوکى" 
صدایش، "ورونیکا" سیاه سیاه مثل آبنوس، با دندان هایى به سفیدى 
عاج. و چشمانى سیاه که مثل دو ستاره مى درخشیدند، داروگ را با 
خودم برده بودم و به آن ها تقدیم کردم. خوش حال شدند، لوکى 
پرسید چرا انگلیسى نیست؟ گفتم بلد نیستم بنویسم، گفت خوب تو 
به من فارسى یاد بده من انگلیسى مى نویسم همه زدیم زیر خنده، 
"جین" با موهاى سیاه مخملى و صورت سفید مثل پنبه، شوکت از 
هندوستان پسرکى زیبا  و 13 ساله ، نصرت از بنگالدش زیبا 13 ساله  
که لباس هایش مثل پرى قصه ها بود.و "جنى" دخترى 14 ساله از 



10

 داروگ - کودکان                 شماره ى 45 - ژوئن 2018

آمریکا بچه ها خودشان را معرفى کردند ، نصرت در کارگاه هاى زیر 
زمینى  پارچه بافى کار مى کرد، و جین گفت: من در  8 ساله گى از 
خانه فرار کردم مورد سو استفاده جنسى قرار گرفتم، به فحشا کشیده 
شدم و االن کار گر مزارع پنبه هستم، نتوانستم بغضم را فرو ببلعم با 

گریه در آغوش شان گرفتم. و به راه افتادیم. 

خاطره ى سوم 
مالقات با کایالیش. شب براى صرف شام  با  بچه ها همراه بودم، 
کایالیش به دیدن ما آمد، احسان برایم گفته بود که او بنیان گذار این 
رژه است  و من ضیط به دست و آماده  براى مصاحبه با او که احسان 

قولش را به من داده بود .اما قضیه بر عکس شد اول او از من مصاحبه 
کرد و چند و چون چرایى بودنم را  با این جنبش را درست مثل مو 
از ماست کشیدن جویا شد. و دست آخر خواهرش شدم و تا امروز 

هم خواهرش ماندم و اولین مصاحبه ام را با او انجام دادم.
خاطره ى چهارم 

گم شدن. فردادى آن روز با بچه ها به محل سالن اجتماعات سازمان 

جهانى کار براى شرکت در  اجالس حرکت کردیم.از بس شوکت 
ایستگاه  پراند  باال  ابرو  نصرت  و  خندیم  جین  و  من  و  خواند  آواز 
را  فراموش کردیم و اشتباه تا مرز فرانسه با ترن روى زمینى رفتیم، 
صداى خنده هاى مان و فریاد بچه ها که :" رژه روندگان قطار سوار 
گم شده" را هى تکرار مى کردند همه مسافران را به خنده انداخته 
بود مردم بچه ها را مى شناختند چون همان روز قبل روزنامه محلى 
مصاحبه مفصلى با نصرت کرده بود  که ریئس جمهور سویس را به 

چالش کشیده بود.

خاطره ى پنجم
 سالن اجتماعات و آشنایى با بچه هاى دیگر، ولف گدانگ کودك 
برق کار و 15 ساله ى  پرتقالى و مایکل سیاه و شیرین  که اسمش 

را الکریس گذاشتم." شکالت سیاه" تما م روز  به دنبال من آمدند 
هم  بچه ها  و  نروى  فرانسه  به  و  نشوى  گم  خواهیم  مى  گفتند:  و 

مى خندیدند.

خاطره ى ششم
 کاترین. بعد از اجالس به صحرا رفتیم در محلى که سیرکى بر قرار 
بود  و تئاتر عروسکى براى بچه ها. ناهار را هم همان جاخوردیم. 
بعد از ناهار روى چمن ها ولو شده بودیم که من چشمم به دخترکى 
سیه چرده و تنها افتاد که مثل سار سیاه  بود و پاهاى الغرى داشت و 
صورت عزیزش به اندازه ى کف دست من. گوشه یى نشسته بود  به 
نزد او رفتم به او لبخند زدم و با زبان اشاره  اجازه گرفتم که پهلویش 
بنشینم و نارنگى یى  را که بعد از ناهار  بر داشته بودم پوست کندم 
نصفش را به او دادم و شروع کردم با انگلیسى دست و پا شکسته از 
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او پرسیدم که آیا حاضر است با من مصاحبه کند سرش را با لبخندى 
زیبا به عالمت موافقت  تکان داد. من ضبط را روشن کردم  دختر 
جوان سوئدى  به طرف ما آمد و گفت من  اسپانیولى بلدم مى توانم 
مترجم باشم وقتى فهمیدم کاترین 14 ساله است از تعجب خشکم 

زد. کاترین از پاراگوئه بود. حین ضبط مصاحبه، مى دیدم که همه ى 
سر ها به طرف ما چرخیده و همه به ما نگاه مى کنند،ترسیدم که شاید 
احسان  طرف  به  که  شدم  بلند  کنم،  مصاحبه  بچه ها  با  ندارم  اجازه 
بروم و از او به پرسم که او اشاره کرد بنشین و ادامه بده، کایالیش 

هم خندید و گفت ادامه بده عالیست.
بعد از تمام شدن مصاحبه با کاترین که کودك کار خیابانى بوده و 
به مواد مخدر معتاد شده بود و از طرف دالالن سکس به تن فروشى 
مجبورشده  و االن به عنوان فعال به  کودکان دیگر کمک مى کند 
که از کار رهایى بابند و در درام مواد مخدر اسیر نشوند. به نزد بقیه 
بزرگ تر ها بر گشتم و عده یى برایم کف زدند، احسان توضیح داد که 
این دختر تا کنون یک کلمه حرف با کسى نزده بوده و بعضى ها فکر 

مى کردند که الل است. اشک شادى و غمم توامانم را نمى توانستم 
براى  را  راه  بقیه  و  کردم  بغلش  برگشتم  کاترین  به طرف  کنم  مهار 

برگشت به "اى ال ا و" دست در دست هم رفتیم.

خاطره ى هفتم
و  بود  مسن  خانمى  بولیوى.  کارگرگرى  اتحادیه هاى  رهبر  مالقات 
بسیار نازنین نشسته بودیم توى حیاط "آى ال او" و ناهار مى خوردیم، 
ثروتمندان  خانگى  مرغ  ببینید  گفتم  و  خندیدم  و  دیدم  را  طاوسى 

طاوس است. کایالیش بى نهایت خندید و  خانم جوانى از کاستاریکا 
حرف هاى من را برا ى  خانم مسن  ترجمه کرد. اجازه گرفتم که با 
او مصاحبه کنم از" دمیتال" گفتم که در میان نا باورى من گفت هنوز 
هم کار مى کند اما پیر و بیمار است و نتوانست همراه مان شود و به 

این سفر که این قدر برایش مهم بوده بیاید.
موقع خداحافطى رسید و با اشک و بوسه از بچه ها جدا شدیم.

خاطره ى هشتم
زیبایى هاى  از  ایتالیا.  فلورانس  کار  کودکان  جهانى  کنگره  اولین 
فلورانس که بگذرم گروه موزیک بچه هاى برزیل و دوستى شان با 
من، زیبا ترین خاطره ى فلورانس است، اولین کنگره با اعتراض به 
عدم موافقت صدور ویزا  را براى 147  نماینده به عنوان ترس از 
مافیا و هو کردن وزیر کار و امور اجتماعى ایتالیا  از طرف دانشجویان 

فلورانسى و اجبار او به ترك سالن یکى دیگر از خاطره هاى عزیز 
این جنبش براى من است.

.
 خاطره ى  نهم

افسانه اى  سرزمین  به  سفرم  دهلى.اولین  کار  کودان  دوم  کنگره ى 
هندوستان و دیدن بیش از دویست کودك کار از 148 کشور جهان 
حاضر در کنگره. جند روز بى نظیر پر از خاطره. شب قبل از کنگره  
جشن بزرگى در محل زندگى کودکان رها شده از کار برده گى در 
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هاى  گروه  ترین  مشهور  از  یکى  جشن  این  در  بود،  قرار  بر  دهلى 
موسیقى هندوستان به همراه رقص آتش هنر نمایى مى کردند و بعد 
مسابقه ى رقصى از بزرگ ترهاى مهمان و کودکان کار که جایزه هم 
داشت بر گذار شد. من با کودکى 15 ساله از بولیویا رقصیدم، رقص 

ما به عنوان بهترین و کودکانه  ترین رقص برنده شد اما جایزه را که 
شالى جواهر نشان از طرف یک ثروتمند هندى بود به  خانمى از هلند 
دادیم که در سرمایه گذارى براى بر گذارى کنگره بسیار زحمت کشیده 
بود، خاطرات بودن با بچه ها بازى کردن ها و رقصیدن ها زیادند که 

این جا از آن ها مى گذرم.

خاطره ى دهم بال اشرم
در سال 2007  براى شرکت در رژه علیه تجارت کودکان  به دهلى 
باز گشتم و این بار به همراه کایالیش و  سومدآ به راجستان، جى 

پور رفتیم.
صبح زود از خواب بیدار شدم ساعت چهار صبح بود هوا لطیف و 
باغ به شدت زیبا پاى درخت گلى رسیدم که عین یاس بود اما وسط 
گلش نارنجى و دمش هم نارنجى. گل ها بر زمین ریخته بود  شروع 
به جمع کردن آن ها کردم، و دنبال نخ وسوزن بودم که گردنبند درست 
کنم که چشمم به بچه ها فتاد که توى باغچه کار مى کردند،  با ناراحتى 

و اعتراض به نزد مربى شان رفتم که چرا بچه ها کار مى کنند. این 
وقت روز؟ خندید و گفت این بچه ها  از دو سالگى کار کرده اند 
و نمى توانند بى کار باشند عاشق با غچه و گل ها و درختان میوه اى 
هستند که خودشان مى کارند واز آن ها مواظبت مى کنند. چون صبح ها 
خیلى گرم مى شود این ها این موقع به باغچه مى آیند و کار مى کنند 
و قبل از ناهار مى خوابند. فرداى آن روز صبح زود که از خواب بیدار 
شدم و خواستم براى جمع کردن گل بروم  تا در را باز کردم با هجومى 
از پسر بچه هاى زیباى سیاه و سبز چشم رو برو شدم که در دست 
هر کدام شان حلقه ى گل بود. بچه ها از کار من خوش شان آمده بود، 
و مى گفتند اولین بزرگ تر غیر هندى بودم که از گل گردنبند ساخنه 
است، من هم براى در آوردن علف هاى هرز با آن ها به باغجه رفتم. 

هرگز این خاطره ها را فرامو ش نمى کنم.

یازدهمین خاطره
ده روز در آن مرکر پیش بچه ها مانده بودم، موقع خدا حافظى گفتم 
بچه ها من چیزى براى هدیه کردن برسم یاد گار االن ندارم که براى 
شما جا بگذارم. اما  اگر اجازه بدهید ببوسمتان، صف کشیدند 101 
پسر بچه؛ اما یکى شان که بزرگ تر بود جلو نیامد به طرفش رفتم و 
گفت تو نمى خواهى مرا ببوسى؟ خجالت کشید. گفت فکر کردم شاید 
عیب است. گفتم چرا ؟ تو هم پسر بزرگ منى، برادرمى و بوسیدمش 
صداى کف زدن هاى بچه ها شلیک خنده و قرمز شدن او تا مدت ها 

باعث خنده ى همه ى ما شد.

 رو رو،  رو، باز هم 
 رژه جهانى

علیه   کار  کودك
براى حق تحصیل!    
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آکساندر  و  کاترینا  باغچه ى  در  که  دیگر  خاکى  کرم هاى  تمام  مثل 
زندگى مى کنند، "داگمار" کرم خاکى کوچک هم بیش از هر چیز به 
خودش و کار کردنش توجه دارد. اما( و به جاست که از همین االن 
او را از حالت کرمى بیرون بیاوریم) داگمار یک کرم عادى نیست و 
با بقیه ى کرم ها فرق دارد، براى این که بدانیم که او یک کرم خاکى 
معمولى نیست همین بس که او خودش در مورد شخصیتش این گونه 
نظر داده : "من بطور واقعى بهتریِن بهترین ها هستم"داگمار این مساله  
بدون  وقت  تمام  و  توقف  بدون  را  هست  بهترین ها  بهترین  او  که 
استراحت دادن به دهانش تکرار مى کند، مگر زمانى که دهنش از خاك 
یا برگ هاى پالسیده  پر باشد که مشغول خوردن شان است. خاك هاى 
مرطوب و برگ هایى که او به دست خودش یا بهتر است بگوییم 

زیر  از  خودش  دهانش  با 
است.  آورده  بیرون  زمین 
یک چنین خود پسندى اى 
هاى  گوش  براى  شاید 
سوئدى جذاب نباشد اما بنا 
به  خود او این تنها حقیقت 
و تنها کارى است که براى 
بیان حقیقت از عهده او بر 
مى آید تکرار بدون ایسِت 
این "که من بهترین بهترین 
ها هستم."بدن چاق و تپل 
براى  دلیلى  مى تواند  او 
باشد.  او  ادعاى  همه  این 
حاصل  باغچه ى  این که 

خیز کاترینا و آلکسندر چنین  امکانى را براى او فراهم اورده است  
را او اصال نمى داند. داگمار فکر مى کند و مى گوید:" فعالیت ها و 
تالش هاى زیر زمینى یا زیرخاکى من بهترین فعالیت ها هستند"و کسى 
هم نیست که بر خالف او چیزى بگوید. این مساله که او خودش 
را بهترین بداند و بخواند باعث شده که مثل اسبى که با مهمیز او را 
مى رانند نیروى مسابقه  همیش گى با دیگران  نیروى حرکت او شود. 
داگمار در این مسابقه  دائمى آن چنان پیش رفته است که، با خودش 
هم مسابقه مى دهد و به نظر مى رسد هرگز از کندن زمین و ایجاد 
راه ها و تونل هاى کوچک زیر زمینى تازه و ترمیم آن هایى که قبال 
ساخته است خسته نشود، تازه مگر غیر از این کارى هم از دست او 
ساخته است؟ این که او عاشق غذا خوردن است کامال پیداست، کار 
او پیدا کردن غذا، و غذاى او  همان کارش است، بهتر از این نمى توان 
گفت دهنش همیشه پر از خاك است. کامال مناسب و کامال جذاب. 
و اما داگمار اززندگى اش و رفت و آمد در راه هایى که زیر زمین 
ساخته بود خیلى راضى و خوشنود بود، او فقط شب ها به سطح زمین 

براى پیدا گردن برگ هاى افتاده بر زمین مى آمد درغیر این صورت 
کارى به آن چه که در آن باال رخ مى دهد نداشت و چیزى هم از آن 
نمى دانست. او کامال بر این باور بود که  تنها و بهترین نوع زندگى 
همان است که او دارد. حتى االن هم که باران ناگهان و شدید شروع 
به باریدن کرده بود، داگمار ککش از زندگى روى زمین نمى گزید، 
برایش اهمیت نداشت. درست است که داگمار قبل از این با چندین 
باران رو برو بوده است  و تونل ها و راه هایش را  در اعماق زمین 
طورى حفر کرده است که دست باران به آن ها نرسیده، اما مى توان 
گفت که اطالعات داگمار از باران بسیار بسیار محدود است. اطالعات 
داگمار از باران مى توانست هم چنان محدود با قى بماند اگر، این بار 
باران این قدر بى وقفه نمى بارید. اما باران هم چنان بارید، روز و شب 
استراحتى  یک  این که  بدون 
بکند و از آن جا به جاى دیگرى 
که  بارید  باران  این قدر  برود. 
که   تونل هایى  و  راه ها  تمامى 
داگمار ساخته و حفر کرده بود 
به زیر آب فرو رفتند. داگمار 
یک کرم خاکى بود  ماهى که 
نبود با یک عالمه استخوان هاى 
ریز غیر قابل شمارش در بدن 
، نزدیک بود از وجود این همه 
زیر  راه هاى  داخل  در  آب 
زمینى و تونل هایش که به نظر 
و گفته ى داگمار که به ناگهان 
به خانه ى او بدون دلیل راه پیدا 
کرده بود،خفه شود. آگر چه داگمار هم مثل بقیه کرم هاى خاکى آبشش 
نداشت و با پوست بدنش نفس مى کشید، اما کار دیگر ى برایش 
باقى نمانده بود و تنها راه  همان شنا کردن در آب بود، و سریع مثل 
یک دستگاه حفارى که زمین را سوراخ مى کنده به باال و به سطح 
زمین رفتن. تا آن جا که به داگمار بر مى گشت  فاصله ى زیادى بین 
فکر و عملش وجود نداشت و منصفانه باید بگویم در این حرف که 
او بهترین بهترین ها بود حقیقتى هم وجود داشت. طولى نکشید که 
داگمار به سطح زمین رسید، و هم ازغرق شدن در آب، هم خفه شدن 
از طریق زیر آورا خاك و گل لغزنده و مرطوب که  تمام خانه اش را  
از بین برده بود،  نجات پیدا کند. خوش شانسى این بود که باران بند 
آمده بود. انگار خودش هم از این همه باریدن خسته شده بود، درست 
مثل داگمار که از کندن بى وقفه و حفارى گاهى خسته مى شد.، اما 
داگمار کسى نبود که به این خستگى اعتراف کند. داگمار که نه پاى 
راه رفتن داشت و نه به عنوان کرم خاکى قدرت دید درست براى 
این که سیستم چشم هاى کرم هاى خاکى طورى است که فقط در 

والدیمیر اوراوسکى
بهار سوسن   : ترجمه  داگمار کرم خاکى! 
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مواقع ضروى مى توانند کمى روشنایى را از تاریکى تشخیص بدهند 
توانست با قدرت احساس کار آمدى که داشت، به فهمد که به جاى 
دیگرى فرود آمده که هم سفت تر است  و هم لغزنده تر از چمن و 
زمینى است که او تا به حال با هر آن ها آشنایى داشته است. اما در 
این لحظه تنها چیزى که اهمیت نداشت همین تفاوت ها بود براى 
این که داگمار خانوم بسیار از این که نجات یافته و از ریزش راه ها 
زیرزمینى و غرق آب شدن خانه اش، بسته شدن راه¬ها گیر کردن در گل 
و شل،  جان سالم بدر برده و  خفه نشده است شاد بود. داگمار درست 
کاترینا،  و  آلکساندر  خانه ى  تراس  چوبى  کفپوش  تخته ى  دو  بین 
بکشد  دراز  دارد  دوست  بزرگ  مادر  که  جایى  همان  درست  یعنى 
آمده  فرود  بگیرد،  آفتاب  و 
داگمار  نظر  به  وقتى که  بود. 
استراحت  کافى  اندازه ى  به 
به  که  خواست  بود،  کرده 
زندگى  زیر زمینى خودش بر 
گردد،  شکافى را که از درز آن 
خودش را به باال کشانده بود 
ندید. آخرین قطره هاى باران، 
رد خزیدن بدن  خاکى داگمار 
را هم از روى زمین پاك کرده 
بودند، و گر نه او مى توانست دنبال رد باقى مانده را بگیرد و به جایش 
برگردد. داگمار گفت: بدرك من به این راهنمایى ها نیازى ندارم و 
مى توانم در هرصورت راهم را پیدا کنم  و به زیر زمین بر گردم. مگر 
من بهتریِِن بهترین کرم هاى خاکى نیستم؟ و با وجود  این که این یک 
سوال بى نیاز به جواب بود و بیشتر یاد آورى و تکرار بود تا سوال، 
داگمار به سوال خودش جواب داد و گفت: معلومه که من بهتریِن 
بهترین کرم هاى خاکى ام. داگما شروع به خزیدن کرد، اما متاسفانه در 
جهتى کامال اشتباه.به عوض این که به آن طرف باغچه با حاشیه هاى 
گل کارى شده برود از بین شکاف هاى کفش پوش چوبى به سمت 
ویال ى کاترینا و آلکساندر به راه افتاد. در این ویال آلکساندر با پدر 
و مادر و دو گربه اش زندگى مى کرد. خورشید شروع به درخشیدن 
کرد اما داگمار زیاد از این گرما لذت نمى رد براى این که او به تاریکى 
نیاز  با  که  محیطى  درست  یعنى  داشت  عادت  زمین  زیر  و رطوبت 
و خلق او هم خوانى داشت. داگمار تمام این سفر را خسته کننده، 
عرق ریزان و  غمگین  احساس مى کرد  و آرزو داشت هر چه زود 
تر بتواند  به خاك مرطوب برسد آن را حفر کند و شروع به ساختن 
کرده  خراب  را  آن ها  باران  که  بکند  تونل ها  و  زمینى  زیر  راه هاى 
بود. آیا داگمار باید بر مى گشت و در جهت مخالف راه مى افتاد یا  
در همین مسیر ادامه مى داد تا به باغچه برسد؟ کدام یک عاقالنه تر 
بود؟با اطالعات کمى که داگمار از مسیر داشت  تصمیم گیرى کار 
ساده یى نبود، بنا بر این تصمیم گرفت که در همان مسیر ادامه بدهد. 
در همان مسیر اشتباه و خطرناك. کار داگمار ساده  نیود خزیدن در 
مسیرى که نمى دانى به کجا مى رسد آن هم وقتى که خسته هستى.  
تازه سر پناهى هم براى فرار  از نور خورشید  که انگار نمى خواست 
کوتاه بیاید  و همین طور گاز تابیدن را گرفته بود و مى تابید، مثل 
این که بخواهد  تمام ساعت هایى را که پشت ابر مجبور شده بماند 
و از دیدن افق الیتناهى  عقب افتاده بود است را جبران کند. ندارى.

تازه خورشید بزرگ ترین مشکل نبود، بزرگ ترین خطر پرنده ها بودند 

که داگمار اصال آن ها را نمى شناخت و تا به حال پرنده ندیده بود. 
تمام پرنده هایى که از دست باران به شاخه هاى انبوه درختان یا به 
زیر سقف تراس قسمت دیگر ویالى آلکساندر خزیده بودند. همه ى 
این پرنده ها به پرواز در آمدند و شروع به پریدن کردند. گرسنه هم 
بودند، هر کدام از آن ها که داگمار را مى دید مى توانست مثل یک 

دانه اسپاگتى درسته قورتش بدهد.
اما تا کنون هیچ کدام از آن ها داگمار را ندیده بودند. اما داگمار با 

خوش حالى و در کمال تعجب 
رسید.  مشامش  به  خاك  بوى 
بوى خوش خاك. فریاد زد: " 
من مى دانستم، من مى دانستم 

! آفرررررین داگمار"
او به درون شکافى بین دو تخته 
چوب که این بوى خوش را به 
بیرون منتقل مى کردند خزید، 
اما  وقتى که مى خواست از بین 

شکاف رد شود و به پایین بخزد متوجه شد که خیلى چاق است و 
براى رد شدن از درز این شکاف زیادى بزرگ. فریاد زد: شکاف هاى 
احمق! و به فکرش نرسید که شاید اشکال از شکاف ها نباشد و مثال از 
خود او باشد. و خورشید هم چنان مى درخشید و آخرین ذخیره انرژى 
و رمق او را مى گرفت. میزان و توان حرکت او کم شده بود آن چنان 
خسته و کند شد ه بود که قبل از این هرگز نبود به طرز بى سابقه یى  
از حال رفته بود. عالوه بر همه ى این بدبختى یک کالغ سیاه بزرگ 
درست باالى سرش و به طرف او پرواز مى کرد و سایه اش را بر روى 
او افکنده بود، اما کالغ درست به همان سرعتى که پیدایش شده بود 
ناپدید گشت، واقعى ترین حدس مى توانست این باشد که کسى یا 
چیزى او را از آ ن جا فرارى  داده بود، یا شاید  لقمه ى چرب ترى 
نظرش را از داگمار بر گردانده بود. تا آن جا که به کالغ ها بر مى گردد، 
آدم هر گز نمى تواند به فهمد چه در سرشان مى گذرد و چه نقشه یى 
داردند!. اما آن فرضى که از همه به حقیقت در این مورد مى تواند 
نزدیک تر باشد و چیزى که باعث نجاِت حاال حتى موقتى، داگمار 
کاترینا  و  آلکساندار  یعنى  کوچولو  خواهر  دو  پریدن   بیرون  باشد، 

به  آمدن شان  و  ساختمان  در  از 
این که  براى  شاید  بود.  تراس 
کوچک  گل کارى  و  تراس  به  
کنار آن بیایند و بعد از باران زیر 
تابش نور خورشید براى پدرشان 
ماهى گیرى  عاشق  که  والدیمیر 
که  چله  و  چاق  کرم هاى  بود 

بهترین لقمه براى ماهى هایى که والدیمیر دوست داشت به قالب شان 
بیندازد و گول زدن آن ها بودند. پیدا کنند. " بعد از باران بسیار راحت 
است که کرم هاى خاکى را پیدا و جمع کرد" این چیزى بود که او به 
دخترانش یاد داده بود. دخترانى که یازده ساله بودند مساله اى که در 
واقع به کسى هم ربطى ندارد که آن ها چند ساله اند. اما وقتى کسى از 
آن ها مى پرسید چند ساله اید؟ هر دو با هم جواب مى دادند:" یازده!" 
و درست مى گفتند یازده سال شان بود. روى هم یازده سال  داشتند 
و یک سال اختالف سنى با هم. کاترینا گفت: به! به این جا را،  و به 
آرامى داگمار را نوازش کرد. مثل این بود که شوك الکتریکى به بدن 



15

 داروگ - کودکان                 شماره ى 45 - ژوئن 2018

داگمار وارد شود ، ناگهان انرژى از دست رفته اش را باز یافت و 
شروع به چرخیدن و با طمنینه خزیدن کرد. کامال معلوم بود که هنوز 
مقدار زیادى انرژى در بدن او هست. زیر لبى با خودش گفت: "عمرا 
بگذارم دست تان به زنده ى من برسد. من مى خواهم زنده بمانم و 
اگر قرار باشد علیه من کودتا شود مى خواهم چکمه بر پا بمیرم " 

منظور داگمار این بود که بجنگم و بمیرم."
کاترینا گفت: تو"خیلى خنگى داگمار! خنگ و بد جنس" انگار زبان 
میان  در  و  کرد  بلند  مین  از  را  داگمار  کاترینا  مى فهیمد.  را  داگمار 
دستانش گرفت و دگمار على رغم این که از این طرف به آ ن طرف پیچ 
مى خورد و عملیات آکروبات انجام مى داد، از این طرف به آن طرف 
مى چرخید، به شکل عدد هاى شش و هشت و نُه در مى آمد و تمام 
بدنش را مثل یک صفر گنده جمع مى کرد. اما نتوانست از دست کاترینا  
نجات پیدا کند. آلکساندار گفت: " اوه چه بى ریخت و بى قواره و 

چندش آور است این. من حاضر نیستم این را در دستانم بگیرم" این را 
گفت و هر دو دستش را پشت سرش قایم کرد. کاترینا گفت: "اوه 
اصال زشت بد قواره و چندش آور نیست فقط کمى بدجنس و خنگ 
است چطور دلت مى آید این چیز ها را بگویى؟"داگمار شانس داشت 
مى توانست  این صورت  غیر  در  نمى شد  حالیش  آدمى زاد  زبان  که 
بشدت عصبانى شود. داگمار فهمید که میان زمین و آسمان   قرار 
دارد و از زمین بلند شده است. ناگهان او در آن چنان بلندى قرار 
گرفته بود که قبال هر گز در تمام زندگى کرم خاکى اش حتى تصور 
آن را هم نمى توانست بکند. و تازه االن بود که آدم مى توانست ببیند 
دست و  مى کند.  کاترینا  دستان  میان  از  شدن  رها  تالشى براى  چه 
پا زد بین مرگ و زندگى بود و براى نجات جان بود که دست و پا 
مى زد  فریاد زد:" به تو اخطار مى کنم ! من به راحتى نمى بازم ، تصمیم 
دارم آن چنان مبارزه یى بکنم که تو حتى در خوابت هم ندیده باشى 
دخترك غول آسا! مى شنوى چه مى گویم؟ من دیویدم، آه منظورم این 

است که داگمارم". داگمار با خودش فکر کرد همین اخطار کافى است 
و دخترك غول آسا بزودى او را بروى زمین خواهد گذاشت. با این 
فکر شروع کرد با هر دو انتهایش یا بهتر است بگوئیم با سرو ته ش 
به دستان کاترینا کوبیدن. آلکساندرا فریاد زد: "َآه،َآه بندازش زمین، 
بندازش زمین براى چى با این مى جنگى؟"داگمار هر چه را که بلد 
بود انجام داد و هر کار که از دستش بر مى آمد  کرد تا از میان دستان 
کاترینا بیرون بخزد، اما درست موقعى که به لبه ى انگشتانش مى رسید، 
کاترینا  مشتش راگره مى کرد و او را به وسط دستش پرت مى کرد. 
البته با کمک دست دیگرش. آلکساندا فریاد زد:" چندش آور است."  
اما نتوانست جلوى کنجاویش را بگیرد و به داگمار که هم چنان در 
میان دستان کاترینا پیچ و تاب مى خورد نگاه نکند، درست مثل یک 
عملیات آکروباتیک داگمار هنر نمایى مى کرد. کاترینا جواب داد: " 
دیگر  بار  و  است"  جنس  بد  و  خنگ  فقط  نیست،  آورد  چندش  نه 

رو به داگمار گفت:" تو روى تراس تابستانى مامان چه کار مى کنى؟ 
مى دانى اگر چشمش به تو بیفتد درست وسط نوشیدنى اش با یک 
دانه زیتون و یک چتر کاغذى کوچک  و یک نى مکنده توى شکمش 
خواهى افتاد؟ به تول قول مى دهم که چنین خواهد شد."  البته که با 
زدن این حرف ها کاترینا شوخى مى کرد و همان طور که داگمار را 
در میان دستان داشت به طرف اولین گل زار کوچک خانه براه افتاد. 
بوى خاك باغچه و گل داگمار را وا داشت که گرم تر مبارزه کند 
و سعى کند که از دست کاترینا نجات پیدا کند، زیر لبى گفت:" نه 
دخترك غول تصور نکن که تو برنده شده یى، تو از من کرم خاکى ى 
داگمار نبرده یى،من آن قدر مى جنگم تا تو بفهمى داگمار کیست!"در 
این مورد باید داستان نوشت جنگ یک داگمار کرم خاکى با دو دختر 
غول آسا." کاترینا و آلکساندار نمى فهمیدند که او چه مى گوید، و 
در باره ى چى فکر مى کند و رویا پردازى، حقیقت این بود که آن ها 
که  داگمار  صداى  برعکس  اما  نمى شنیدند.  هم  را  او  صداى  حتى 
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صداى  که  شندیدند  را  پدرشان  و  ماشین  بوق  صداى  نمى شنیدند، 
حرکت  االن  همین  مادرتان  و  من  کاترینا،  آلکساندرا،  مى زد:"  شان 
مى کنیم، مامان آماده پشت رل نشسته بود. کاترینا رو به داگمار اما، 
در و واقع به خودش گفت:"حتى گوش هاى یک کرم خاکى صداى 
بوق زدن هاى مامان و فریاد پدر را که صداى مان مى زند نمى تواند 
که نشنود. مگر نه کرم خاکى جان؟" این را گفت و دستش را پائین 
آورد و اجازه داد که داگمار به میان گل ها بخزد."خوش بگذرد کرم 
خاکى و حواست باشد که دفعه ى دیگر پایت به تراس ما نرسد و به 
دنیاى ما آدم ها قدم نگذارى، هیچ تضمینى وجود ندارد که دفعه ى 
دیگر هم همه چیز به این خوبى و خوشى پیش برود." کاترینا این 
نصیحت ها را کرد و به دنبال آلکساندرا که به او مى گفت:" ول کن با 
یک کرم خاکى بى ریخت، بد قواره و چندش آور که اصال نمى تواند 

بشنود یا بفهمد که آدم به او چه مى گوید، آدم خدا حافظى نمى کند."! 
به طرف ماشین دوید. رها و آزاد دوباره  داگمار در تماس با خاك 
نرم و مرطوب  به مدت یکى دو دقیقه غرق در افکارش در باره ى 
چیز هایى که بر او گذشته بود و برایش اتفاق افتاده بود گفت:" آهآ من 
پیروز شدم از پس دو  دختر  غول آسا بر آمدم و خودم را  از زندان 
آزاد کردم. بهتر از این نمى شد بر این چیزها پیروز شد. آن ها هرگز 
نمى توانستند  بر من چیره شوند،  براى این که من دقیقا همان چیزى 
جز  نیست  چیزى  آن  و  چیز  همه  در  هستم  و  باشم  باید  که  هستم 
بهترین بودن!" اگر قرار بود این داستان این جا تمام شود و اگر قرار 
بود کالغ دو باره بر گردد و نگاهش به داگمار بیفتد و او را بگیرد، ، 
آدم مى توانست به این نتیجه برسد که  شجاعت همیشه برنده نیست. 
اما داستان این جا تمام نمى شود، چرا؟ چون ادامه دارد: داگمار فکر 
مى کرد خیلى لذت بخش است که دو باره زمین را زیر بدن خود حس 
مى کند، و با خودش گفت لذت بخش تر هم مى شود وقتى که خاك 
مرطوب را دور تا دور بدنم احساس کنم. از آن جایى که هرگز بین 
فکر کردن و عمل کردن داگمار خانوم  هیچ فاصله یى نبود، و بى خود 

نبود که او بهترین بود" او همین االن هم تا نصف بدن در خاك فرو 
رفته بود. فکر اتفاقاتى که برایش افتاده بود  او را از انرژى بیشترى 
پر کرده اعتماد به نفس باالیى را که از قبل هم داشت باالتر برده بود" 
من تقریبا از شدت باران  و زیاد بودن آب باران در آن غرق شدم، 
نزدیک بود در اثر ریزش سقف تونل ها و گل خیس زیر آوار بمانم. 
من از دست یک کالغ گرسنه نجات پپدا کردم، از خشک  شدن  بدنم 
زیر تابش بى رحم خورشید جان سالم بدر بردم ،از دست یک چتر 
کاغذى کوچک سمى فرار کردم، به یک قالب گیر نکردم و طعمه ى 
ماهى نشدم و از همه مهم تر این که  تنها از پس دو دختربچه غول 
بر آمدم؛ اگر کسى بهتر از بهترین ها باشد، کرم خاکى داگمار است"! 
قبل از آن که تمام بدن داگمار زمین را مثل مته سوراخ کند و او به 
زیر خاك نرم و مرطوب و زندگى بخش و خوش بو برا ى او برود، 

کار و خاك او را غرق خود کردند و تمام پز دادن ها را فراموش کرد، 
براى این که مى دانست هیچ کس در این لحظه بهتر از خانم داگمار 
و  تونل ها  ساختن   و  کردن  کار  موقع  که  نمى دانست  دیوید  آقا  یا 
راه هاى زیر زمینى است و موقع کار کردن همه ى پز دادن ها فراموش 
مى شود. اما از این قصه ى شیرین چه نتیجه یى مى توان گرفت؟ آیا 
روشن نیست؟ اگر تالش کنى و به خودت کمک کنى امکاناتش هم 

برایت فراهم مى شود.
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فصل هشتم: تخت پرنده!
ما بقیه ى راه را تا خانه ى من دویدیم و این بیش از یک دقیقه طول 

نکشید.
و  عصرانه  یک  کردن  درست  به  کرد  شروع  سوى  رسیدن  بمحض 
على رغم این که او اجازه داشت که غذا را فقط از یک کمد که روى 
در آن نوشته شده بود " دزد غذا" بر دار به سر وقت یخچال رفت. 
ماجرى "دزد غذا" اتفاقى بود که در نمیه شبى در سال 2012 افتاده 
بود. سوى آن شب خانه ى ما خوابیده بود و وقتى که صبح روز بعد 
مادرم از خواب بیدار شد و به آشپزخانه رفت همه چیز را در هم و 
برهم دید. او اول فکر کرد پدرم بوده و او را متهم کرد، بعد فکر کرد 
پانزده راگون بود ه اند، و دست آخر فهمید که سوى بوده است. او 
جا شمعى هاى رو میز غذا خورى را انداخته بود. یک ظرف پیچ و 

مهره را کف آشپزخانه ولو 
کرده بود و  جعبه ى دستمل 
و  پخش  هم  را  کاغذى ها 
که  وقتى  بود.  گردانده  پال 
کرد،  اعتراض  او  به  مادرم 
عقلش  به  که  چیزى  تنها 
رسید که بگوید این بود.: " 
ماجرا  این  از  بعد  بد."  چه 
و  پدر  با  من  مادر  و  پدر 
کردند  توافق  سوى   مادر 
که براى سوى یک قفسه ى 
خوراکى  مواد  مخصوص 
در نظر بگیرند که درون آن 
فقط غذا ها و تنقالت سالم 
البته  باشد.  داشته  وجود 

سوى هرگز به این قفسه ومحتویات ش دست نمى زد و من گاهى 
براى این که آبرویش را حفظ کنم چیزى از آن بر مى داشتم. من در 
حالى که در یخچال را مى بستم گفتم:" سوى وقت مشخصى براى 
غذا خوردن بلد نیست." دلى گفت:" اشکالى ندارد و رو به سوى 
گفت: " سوى هر چقدر که  خوراکى مى خواهى در کوله پشتى ات 
بگذار و با خودت بیاور طبقه ى باال اوکى؟" سوى کمى سکسه زد و 
سرش را تکان داد، درست مثل این بود که به او بگویى همه ى اسباب 
بازى هاى فروشگاه را مى توانى امتحان کنى. من دلى را بر داشتم و 
از پله ها باال دویدم و وقتى که به اتاق خودم رسیدم از او پرسیدم:" 
خب رسیدیم حاال چى؟" او گفت: "خب حاال ما براى آسانسور بازى 
آماده ایم، پنجره را تا آن جا که مى تواند باز شود بازکن لطفا." من 
جواب دادم" گرفتم." من از روى تختم به روى کمد پریدم، به پنجره 
رسیدم. کرکره ها را باال کشیدم و پنجره را  تا آنجا که باز مى شد باز 

کردم.دلى گفت: "نه این جورى نه، بیشتر."من یک چوب بیس بال 
برداشتم تا دستم به قسمت باالى پنجره برسد و آن را کامال باز کردم 
و دو کتاب و یک لیوان خالى را  جلوى آن گذاشتم که باز بماند. دلى 
هم  کمک قورباغه ا ى به من کرد. از آن باال روى سرش فریاد زدم:" 

چیز دیگرى براى  درست کردن آسانسور احتیاج هست؟"
سوى با کوله پشتى پر از غذا وارد اتاق من شد. آن چنان لبخندى 

پهنى روى لبانش بودکه آدم حرصش مى گرفت
دلى گفت: "آفرین سوى، حاال این غذا ها را روى تخت بگذار.

سوى کوله پشتى سنگین را در عرض یک دقیقه بروى تخت گذاشت. 
از توى کوله پشتى صداى جرینگ حرینگ و قلپ قلپ مى آمد. من 
حدس مى زدم که سوى هر چیز که در آشپزخانه بوده است را توى 
کوله پشتى اش ریخته اال،  خوردنى هاى  قفسه ى مخصوص درزد 

غذا را!.
دلى از من پرسید:" تو تلفن 
دارى؟"  هوشمند  همراه  
من در قفسه ام را باز کردم 
و تلفن هوشمند آبى رنگم 
را که هدیه تولدم از مادرم 
عکس  آوردم.  بیرون  بود 
عکسى  تلفنم  صفحه  روى 
که  بود  من  سه ساله گى  از 
اسپاگتى  از  پر  را  صورتم 
این  مادرم  مــى داد.  نشان 
عکس را روى آن چسبانده 
تلفن  وجودى که  با  بود. 
داشتم،  پدر و مادرم کمتر 
اجازه ى استفاده از آن را به 
من مى دادند. آن ها گفته بودند فقط در مواقع ضرورى مى توانم از آن 
استفاده کنم و هر ماه قبض تلفنم را به دقت چک مى کردند.عالوه بر 
این هر هفته تمام پیا م هایى را که فرستاده بودم یا دریافت کرده بودم 
را چک مى کردند براى این که مطمئن شوند من چیزهاى ممنوعى را 
نداشته باشم.یک بار من شوى زند ه ى خواننده ى مورد عالقه ام را با 
آن تماشا کرده بودم، پدر و مادرم براى سه هفته من را از داشتن تلفن 

ممنوع کردند. البته بعد از دو هفته آن را به من پس دادند.
دلى گفت:" خب روى تخت بپرید!"هر سه ى ما  بطرف تخت حرکت 
کردیم سوى با کوله پشتى در عقب دلى وسط و من که پایم به تخت 

رسیده بود در جلو. سوى پرسید:" حاال چه باید بکنیم؟"
دلى جواب داد:" ما این تخت را از پنجره به بیرون مى بریم." سوى 
هیچ  دیگر  کرفته ام  تصمیم  من  گفت:"  بعد  و  شد  ساکت  لحظه اى 

سوالى نکنم."

  قورباغه

دانیل اریکو  و  پسرك
 ترجمه : سوسن بهار   
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من از دلى پرسیدم: " تو چطور مى توانى یک تختخواب را به پرواز 
در بیاورى؟"

او جواب داد: " من نه! تو این کار را میکنى."من گیج شدم به هته پته 
افتادم و گفتم: "ممممن؟  من که هنوزحتى راننده گى هم بلد نیستم."

دلى توضیح داد: " گوش کن تخت تو  همین االن هم جادویى هست ، 
تو فقط باید به پرواز درش بیاورى." من قبل از آنکه سوى مورد انتقادم 
قرار دهد و بگوید چرا این را از او پنهان کرده ام جواب دادم:" من هر 
شب روى این تخت خوابیده ام اما تختم هرگز پرواز نکرده است." 
مادرت  پدرو  که  قصه هایى  در  جــادو،   یک  داد:  توصیح  دلى 
قصه اى  در  یکى  و  کرده اند  تعریف  برایت  بوده اى  وقتى کوچک 
که خودت خوانده اى. این یک نوع جادو هست  به اسم لُره. بخش 
زیادى از این سحر درون تو مى رود و خواب هایت را تکمیل مى کند. 
بخش از آن هم به دور و اطرافت پخش مى شود و روى تختخوابت 

ریخته است."
سوى با چشمان از حدقه در آمده به 

او نگاه مى    کرد.
یک  که  کن  تصور  داد:"  ادامه  دلى 
هر  چمن ها  روى  را  کوچک  گل 
روز آب داده اى و مراقبش بوده اى، 
این گل کوچولو نه تنها غنچه هایش 
باز مى شود بلکه چمن اطرافش را  
زنده و سبز و قوى مى کند ، براى 
پاشیده  هم  آن ها  روى  آب  این که 
شده است.تخت تو هم هر شب با 
مقدارى از جادو که بر رویش  ریخته 
قوى شده است و االن موقع استفاده 

از آن رسیده است."
چیزى  لِره  بــاره ى  در  هرگز  من 
نشنیده بودم و از قیافه سوى هم که 
سرش را درحالى که در پاکت چیپس 
را باز مى کرد تکان مى داد معلوم بود 

که او  هم  چیزى در باره ى لُره نشنیده است.
مى گویى   تو  که  ان چیزى  نه!  نه!  نه!  گفت:"  خودش  به  رو  سوى 
هواپیما هست نه تخت و من روى هردوى آن ها مى خوابم." من  
دستم را به گوشه ى لحاف بردم و آن را گرفتم، شاید وقت آن رسیده 
بود که به حرف هاى دلى باورکنیم، او در مورد آقاى رآم گفته بود که 
یک اژدهاست و حرفش درست از آب در آمده بود. او به ما کمک 
کرده بود که از دست اژدها فرار کنیم و جانش خودش را  بیش از 
یک بار به خطر انداخته بود. اگر او مى گفت تخت من مى تواند پرواز 
کند شاید راست مى گفت. پرسیدم: خب چکار باید بکنم؟" سوى با 
دهان پر از چیپس فریاد زد:" چى مى گى؟مگه مى شه"؟ دلى جواب 
داد:"عالى شد! اول فرمانت را انتخاب کن شاید این تنها چیزى باشد 
که تو به آن نیاز دارى." من  کوچک ترین بالشت روى تختم را بر 
داشتم، آن را پدر بزرگم وقتى که کوچک بودم برایم درست کرده بود 
رنگ خاکسترى تیره داشت با یک درخت زیباى سیب در اطرافش و 
گفتم:" انتخاب کردم."دلى گفت:"روبروى خودت جاسازیش کن." 
آن را روبروى خودم گذاشتم، سرجایش ایستاد، وقتى که به این طرف 
و آن طرف مى کشیدمش بر مى گشت و درست سر جاى اولش مثل 

این که با یک چسب نامریى به آن جا چسبانده باشندش. من به سوى 
گفتم: "اوه ه ه ه مى ببنى؟" او

با چشمان گشاد شده از تعجب سرش را به عالمت بله برایم تکان داد.
دلى گفت: "ما بخوبى از پس این کار بر خواهیم آمد  بعضى از اشیا 
قدرت جذب خوبى براى  لره ها دارند." سوى نزدیک تر خزید. دلى 

رو به من گفت: "حاال لطفا تلفن همراهت را بگذار کنار فرمان."
من تلفنم را در سمت چپم کنار بالشت کوچولو که حاال دیگر فرمان 
بود گذاشتم، آن هم چسبید و شروع کرد به کار کردن رنگش نارنجى 
شد و روى صفحه اش کیلومتر شمار  قطب نما و هزار جور چیز 
دیگر  که تا آن روز ندیده بودم پدیدار گشت، از همه مهمتر  پنج تا 
دکمه:1-شناور مثل کشتى 2-حالت جاسوسى.3- دگمه فرار4- هرگز 

باال نرو.5-آسانسورى.
من آن قدر هیجان زده و شاد و کنجکاو بودم که اصال نفهمیدم مادرم 
به خانه برگشته است، فقط وقتى صداى بهم خوردن در را شنیدم 
فهمیدم که مادر به خانه آمده است.
"امروز  کشید:  داد  ها  پله  پائین  از 
تان؟"  مدرسه  بود  وقت  نمیه 
توى  سوى  ا  ر مان  هاى  کتاب 
غذا  تهیه  براى  وقتى که  آشپزخانه 
رفته بود  فراموش کرده بود، و مادرم 

آن ها را دیده بود.
زدن  حرف  تند  تند  به  شروع  دلى 
کرد  گفت:" دکمه حالت آسانسورى 
را دیدى؟ فشارش بده!" من دکمه 
را فشار دادم و تشک فورى شروع 
به تکان خوردن کرد.بعد به آرامى 
خودش را به حالت پرواز در هوا 
در آورد. فقط چند اینچى از زمین 
بعد  و  ایستاد  که  بود  گرفته  فاصله 
به نرمى و با مهارت شروع به پرواز 
کرد. لبان من بى اراده به خنده باز 
شد از همه ى چیزهایى که ما در آن روز عجیب دیده بودیم، این 
جالب تر و هیجان انگیز تر بود. ما پرواز مى کردیم. باشنیدن صداى باز 
و بسته شدن پر سر و صداى در کابینت یا همان قفسه ى غذا براى دزد 

تنقالت،لبخند من محو شد. 
مادرم با خودش حرف مى زد:" او دوباره این کار را کرده، این سوى 

از غذا نمى گذرد، به من چه این بار دیگر او باید تنبیه شود."
نداریم.  وقت  مادرت  دلى نجوا کرد:"ما براى شنیدن گله و حاشیه هاى 

فرمان را کنترل کن و گاز را بگیر."
من آمدم بگویم: اوکى اما." مادرم شروع به مشت کوبیدن به در کرد 
و مى خواست دستگیره را بچرخاند. دلى فریاد کشید:" وقت نداریم 
زود باش!" من دکمه ى قهوه یى رنگ رد شو و حرکت کن را فشار 
دادم. تخت از جایش بلند شد و ما را از زمین بلند کرد، در، در حال 
باز شدن بود. من به اندازه ى کافى جا داشتم که فرمان را در دست 
بگیرم و بچرخانم در یک چشم بهم زدن ما مستقیم به بیرون پرواز 
کردیم و  من صداى مادرم را بسختى مى شنیدم که مى گفت:" تخت؟ 

حاال دیگر تخنتش را هم با خودش مى برد؟"
 ادامه دارد
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کودك کار 
پنج شعر از کودکارن تقدیم به 

دوستان شان

1
بسیارى از کودکان چهره هاى 

خندانى دارند و 
لحظات بیشمارى از شادى 

اما کودکانى هستند
که همیشه سر گرسنه بر بالین 

مى گذارند
تمام روز را کار مى کنند

مزد روزانه مى گیرند
بعضى هاشان نظافتچى اند

بعضى ها بافنده خیلى 
کارکرد انداما هنوز کار 
براى شان سخت است

آن ها شرافتمندند
اما زندگى با آن ها سخت است  

و نانجیب
چرا این بچه ها نباید لبانى پر از 

خنده داشته باشند؟.
چرا ما اگر مى توانیم 
لبخند را به چهره ى 
آن هابازنمى گردانیم؟

فقط به این دلیل که آن ها 
فرزندان مردمان فقیرند؟

چرا باید  در چرخ دنده هاى 
صاحب کار خرد شوند؟

براى این که فرزندان انسان هاى 
کم تراند؟

خواهش مى کنم این کار کودك 
را متوقف کنید

آه سرد و چهره هاى درهم و 

تیره هرگز هرگز!
صورت هاى بى گناه

با لبانى خندان و چشمانى از 
شادى شعله ور

آرى آرى!

2
چشم هایت را باز نکن

به خودت یک فرجه بده
بگذار چشم هایت بسته باشند

 و در رویایت
آرزو کن!

نگو، هرگز!
 نگو 

این غیر ممکن است
از کجا مى دانى؟

براى این که وقتى کلمات را 
بشکنى

و در مقابل غیر ممکن بایستى

مى بینى نوشته است:
من ممکنم؛ همه چیز ممکن 

است.
شعر از تانشى کویى کالس 

اول آ

3
من براى خود وظیفه اى تعیین 
کرده ام. پرواز کردن دور جهان!
شوق پرواز در قلب من است
و مثل یک پروانه بال و پائین 

مى رود
بادهاى مخالف هم مى وزند
و مى خواهند مرا به سقوط 

بکشانند
اما

من محکم و قوى بر جاى 
مى ایستم مثل یک درخت 

تنومند
که بدون ایستادگى در مقابل 
طوفان و موج هاى کوبنده ى 

رود خانه
نمى تواند به بر بنشیند. و میوه 

به بار آورد
شعر از دونوان کالس یک، س

4
نقل قول

زندگى کوچولو ها از بین رفته 
است وقتى که

کودکى به کار کشیده مى شود

5 
بى گناه به یغما رفته

چشمانش به اشک دوخته شده
به دنبال قوطى هاى خالى و 

ذره یى غذا در سطل زباله است
چشمانى که هرگز رنگ حیاط 

مدرسه را به خود ندیده اند.
دستان سیاه  کوچک خرد شده

دستانى که فقط چکش را 
دیده اند

و فقط جوراب هایى را که مى 
بافند لمس کرده اند

نه گلى زیبا یا به شوق یا 
اسباب بازى را!

دستانى که مى دانند
حاال وقت  سابیدن زمین است.

نه وقت نوشتن و نقاشى !
پاهایى با ترس دوگانه ى

این حقیقت که هرگز
 کفش هاى گرم  و نرمى را 

لمس نکرد ه اند
 فرش نرم و گرمى را  هم 

در زیر قدم هاى خود  حس 
نکرد ند پاهایى که فقط 

  خارهاى صورتى را لمس 
کرد اند و فشار هیکل ها ى 

بزرگ ساالن را ترکه در دست
 یک کودك

کودکى
که بایستى به مدرسه برود

کودکى که باید کتاب بخواند
کتاب هاى خوب و در یک روز 

گرم تابستان  بستنى بخورد
بى آن که سر گردان از این جا 
به آن جا به پرد و قالى ببافد

با انگشتان کوچکى که براى 
قلم بدست گرفتن  و فقط براى 

قلم بدست گرفتن و بازى 
کردن مناسبند! کودکى

با کودکى به یغما رفته 
شعر از ساراه خان

شعر ... شعر ... شعر  ...



از بین همه ى بازى ها من از قایم موشک کمى مى ترسیدم، 
نمى دانم چرا فکر مى کردم شاید قایم بشوم و دیگر کسى 
نتواند پیدایم کند. تقصیر من نبود، ترسو نبودم اما از بس 
دایه خانم براى ترساندن ما و این که کارهاى خطرناك نکنیم 
قصه هاى جورواجور از خودش در آورده بود، مرا ترسانده 
بود، مثال گفته بود وقتى که بچه ها قایم موشک بازى مى کردند 
لباس شویى  ماشین  درون  به  بوده  نقش  ریز  که  یکى شان 
رفته و قایم شده است و مادرش بدون این که بداند توى 

مى ریزد  لباس  ماشین 
مى شود  خوشحال  او 
ر  د ــا م کند  مى  فکر 
قایم  بیشتر  را  او  دارد 
همین  براى  مى کند، 
اما  نمى گوید  چیزى 
وقتى که ماشین روشن 
شروع  آب  و  مى شود 
مى کند به درون ماشین 
آمدن،شروع مى کند به 
بهدر  کوبیدن  مشت 
صدا  مادر  اما  ماشین. 
شانس  نمى شنود،  را 
داشته که مادر به طرف 
خم  ماشین  شیشه گرد 

مى شود تا مطمئن شود که همه ى لباس هایى را که در ماشین 
ریخته سفیدند و نکند چیزى رنگى باشد  و ملحفه ها را رنگى 
کند. او را مى بینید و فریاد مى کشد و خالصه با شکستن  
شیشه ماشین وکمک همه ى افراد خانواده  اورا که عین موش 
آب کشیده شده بود و نفسش باال نمى آمده از ماشین بیرون 

مى آورند. خب با شنیدن این قصه، شما بودید از قایم موشک 
نمى ترسیدید.؟ داشتیم بازى مى کردیم"وسط بازى"که یکى 
از بچه ها پیشنهاد داد که قایم موشک بازى کنیم و من هم 
براى این که به من ترسو نگویند قبول کردم. اما تصمیم گرفتم 
که بى خطرترین جا را براى قایم شدن پیدا کنم. ظهرهاى 
تابستان، بخصوص روزهایى که مهمان داشتیم بعد از ناهار 
خانم هاى مسن مى خوابیدند و روى شان شمد مى کشیدند.

خوشحال شدم. بهترین جا را پیدا کره بودم.
زیر شمد خاله ى مادرم 
خــزیــدم و دســتــم را 
که  زدم  بینى ام  نوك 
یعنى خاله جان هیچى 
مرا  خندید  و  نگوئید، 
در گودى بغلش جا داد 
نازك  شمد  زیر  از  که 
را  دستم  نشوم.   دیده 
به  شروع  و  باالبردم 
خال  با  کــردن  ــازى  ب
گوشتى روى گونه اش 
که عوض زشت بودن 
از  کـــردم.  ــود  ب زیبا 
همه ى  قهقه ى  صداى 
ها  بچه  و  بزرگترها 
چشمانم را باز کردم و برادرم را دیدم که با یک آب افشان 
به پاشد. آب  صورتم  به  مى خواهد  و  ایستاده  سرم  باالى 

تا نگاهش کردم، گفت: اى خواب آلود قایم موشک بازى 
مى کنى؟یا به این بهانه مى خوابى؟ دو ساعت دنبالت گشتیم، 

نگران شدیم.اى خواب آلود.
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