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دوستان خوبم سالم
 سال نو به شما شاد باش. ماه مارس براى ما دو جشن به 
همم راه دارد یکى نوروز که بیست و یکم  ماه مارس یا اول 
فروردین است و یکى هشتم مارس روز جهانى زنان. در 
این شماره براى بزرگ تر ها  در باره ى تفاوت گذاشتن بین 
دختران و پسران، نوشته ایم. چند سال پیش در بخش داروگ 
مى پرسد از بعضى از شما ها هم نظرتان را پرسیده ایم.از 
شما خواهش  مى کنم قلم و کاغذ بر دارید و براى داروگ 
بنویسید.اگر دخترید و حس کرده اید بین شما و پسر ها فرق  
مى گذارند و به شما ظلم مى شود، براى دوستان تان تعریف 
کنید. اگر پسرید  و نمى خواهید بین شما و خواهر تان فرق 
باشد و مثل وارن پسر گرگى  نوشته ى دانیل اریکو که شعر 
ى است زیبا، هستید، بنویسید و بگوئید چه مى توان  و به 
نظر شما باید کرد؟ تا در دنیایى با انسان هاى برابر زندگى 
در  حتما  کنید،  مى  زندگى  سوئد  در  که  شما  براى  کنیم؟ 
از  جدا  ها  انسان  همه ى  که  آموخته اند  شما  به  مدرسه 
عقیده شان، برابرند. اما متاسفانه  جنسیت، رنگ پوست و 
در مدارس کشورهایى از جمله ایران بچه ها در مدرسه یاد 
مى گیرند که بین دختر و پسر فرق هست، نباید با هم بازى 
کنند، نباید در یک کالس باشند،  مدرسه شان جداست  و 
دختران کوچولوى شش ساله در مدرسه که حتى پسر هم در 
آن نیست، موهاى شان را قایم کنند. تعجب کرده اید؟ حق 
دارید. اما متاسفانه بعضى آدم ها فکر مى کنند. که دختران 
فقط به قول معلم  هاى خوب شما؛ سکس اوبژکت هستند. 
ما همه تالش مى کنیم دنیایى بدون تبعیض و پر از مهربانى 
براى انسان، حیوان و طبیعت بسازیم. مگر نه؟ پس برایم 
بنویسید نظرتان در این باره چیست؟ باز هم سال نو را به شما 
شادباش مى گویم و امیدوارم از این شماره خوش تان بیاید.
دوست شما داروگ 
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سر  نوروز.  عید  شادباش  و  دورد  عزیز  بزرگ تر هاى 
از  سال  چهل  گذشت  دلیل  به  را  شماره  این  مقاله ى 
حاکمیت جمهورى اسالمى و وضع قوانین تبعیض آمیز 
آن علیه کودکان دختر،با امید کمک به رفع تبعیض جنسیتى 
از  دختر،  کودکان  علیه  خانواده گى  و  اجتماعى  ابعاد  در 
طریق پرتو افکنى بر این پدیده  و اطالع رسانى از این 
مقوله ، اختصاص داده ایم. همان طور که به  خاطر دارید، 
در شماره هاى مختلف داروگ در طى این سال ها به این 
مقوله در زمینه هاى مختلف پرداخته ایم  این جا  ضرورت 
اقدام عملى حتى در سطح شخصى و خانواده گى در این 
زمینه را با شما به بحث و مشورت مى گذاریم. در وهله ى 
اول به وضعیت عمومى کودکان دختر در سطح جهانى،  
مى پردازم و سپس به طور ویژه به وضعیت کودکان دختر 
در  ایران  در ابعاد اتماعى، قانونى و خانواده گى  اشاره 

خواهم کرد.

جهان
- امروزه یک نفر از هر سه زن جوان بین بیست تا بیست 
و چهار ساله، در سطح جهان، قبل از سن هجده ساله گى 
مجبور به ازدواج شده  است. یک سوم از این تعداد، قبل 
از پانزده ساله گى ازدواج کرده اند. بنا به آمار، سالیانه ده 
میلیون دختر جوان مجبور مى شوند به عقد مردان مسن 
در آیند که در بعضى موارد حتى از پدران شان هم مسن تر 

یا هم سن پدران  و پدر بزرگان شان هستند.
- در سطح جهان، یازده و نیم میلیون کودك کار خانگى 
وجود دارد که از میان آن ها اکثریت (هفتاد درصد، هفت 
و نیم میلیون) را کودکان دختر تشکیل مى دهند. کودکان 
دختر به مثابه کودك کار خانگى ساعات بسیار طوالنى در 
روز را به کار مى پردازند. این کار بسیار سنگین و جان کاه 
در ازاى پرداخت دست مزدى بسیار ناچیز، به هم راه اذیت  

و آزار روحى و جسمى، انجام مى پذیرد.
بسیارى از این دخترکان توسط باند هاى تجارت انسان، و 
به دلیل فقر خانواده ها شان که از آن ها طعمه هاى خوبى 
براى استمار انسان مى سازد، ربوده یا خریدارى شده و 
در عرصه ى کار پُر مشقت خانگى به کار گماره مى شوند. 
- هم اکنون در سطح جهان، سى و دو میلیون دختر در 
سطح دبستان و سى و چهار میلیون دختر در سطح دبیرستان 
از حق تحصیل محرومند و هشتاد و هشت میلیون دختر 
بین  پنج تا هفده ساله به کارهاى سخت و پر مشقت و 
مضر براى سالمتى جسمى و روحى شان در عرصه هاى 
کوچک  کارگاه هاى  کارخانه ها،  در  کار  کشاورزى،  کار 

مشغولند.  کار  به  مشقت  پر  کارهاى  سایر  و  تولیدى، 
صنعت  در  سوء استفاده  خیابانى،  کار  شامل  البته  اما  این 
سکس، فحشا، تجارت کودکان و عرصه ى موادمخدر و 
کار خانگى نمى شود. خواسته ى ما همه ى این کودکان 

را در برمى گیرد.
- براساس آخرین آمارهاى سازمان جهانى بهداشت که در 
سال 2017 میالدى منتشر شده، 23 درصد از کودکان در 
جهان مورد آزار جسمى قرار گرفته اند،  36 درصد با آزار 
عاطفى مواجه شده اند و 16 درصد نیز مورد بى توجهى 
فیزیکى قرار گرفته اند. همچنین 18 درصد از دختربچه ها 

و 8 درصد از پسربچه ها قربانى آزار جنسى بوده اند.

ایران: کودك آزارى
مرکز آمار ایران،دوسال پیش، تعداد دختران زیر 18 سال 
کشور را 10 میلیون و 930 هزار نفر اعالم و بیان کرد: 
حدود 7/27 درصد از کل جمعیت زنان را "دختران" زیر 
سن 18 سال کشور تشکیل مى دهند که چهار میلیون و 
 18 تا   10 افراد  دختران،  جمعیت  کل  از  نفر  هزار   381
سال هستند و از این تعداد 5/8 درصد (373 هزار نفر) 
همسردار، دو صدم درصد (942 نفر) بر اثر فوت همسر 
و 16صدم درصد (حدود 7 هزار نفر) بر اثر طالق بدون 

همسر هستند
53  آزار دیده هاى جسمى و جنسى دختران کوچک هستند. 
براساس آمارهاى ارائه شده از سوى "اورژانس اجتماعى 
ایران" حدود 16 هزار کودك مورد کودك آزارى از انواع 
کودك آزارى جنسى، جسمى، عاطفى قرار گرفته اند 95 
درصد از این موارد  طى شش ماه نخست سال 96 به این 
مرکز گزارش شده که 38 درصد از این کودکان در سن 
دبستان و کمتر از دبستان و 12 درصد راهنمایى بوده اند 
فاجعه را مى بینید؟ کودك کمتر از دبستان یعنى 5 و 4 ساله!

رضا جعفرى- رئیس اورژانس اجتماعى ، معتقد است" 
53 درصد از این خشونت ها علیه دختران و 47 درصد از 
آنها علیه پسران است که 50 درصد از این خشونت ها به 
دلیل غفلت، 30 درصد آزارهاى جسمى ، 15 درصد از نوع 
روانى عاطفى و 4درصد خشونت هاى جنسى گزارش شده 
است. درصد  تجربه کوفتگى، 21  جراحت و شکستگى 53 
درصد و 3 درصد نقص عضو شدند؛ این جالب است که 
برخورد به این خبر ها و آمار نه تنها به صورت مساله یى 
پذیرفته شده و قضا و قدرى  است، بلکه مسولیت دولت 
و قوانین  در این زمینه با انگشت اتهام را طرف خانواده ها 

گرفتن موذیانه و رذیالنه  الپوشانى مى شود.

سخنى با بزرگ ترها!
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کودك همسرى!
جمعیت  ــران،  ای آمــار  مرکز  گــزارش  براساسآخرین 
دانش آموزان بین 6 تا 14 ساله در سال 95، را 10 میلیون 
و 772 هزار و 787 نفر اعالم کرده که پنج میلیون و 516 
هزار و 637 دانش آموز پسر و پنج میلیون و 256 هزار و 
150 دانش آموز دختر هستند و از مجموع این 10 میلیون 
دانش آموز، 155 هزار و 782 دانش آموز دختر در مدرسه 
حضور ندارند؛ براساس همین گزارش، در جمعیت 10 تا 
14 سال از مجموع کل، 74 هزار و 398 بیسواد اعالم شده 
که از این تعداد 37 هزار و 915 دانش آموز دختر هستند. 
شناسایى 142 هزار کودك بازمانده از تحصیل در مقطع 
ابتدایى براى سال تحصیلى جدید خبر داده بود بر اساس 
آمار سازمان جهانى کار، بیش از یازده میلیون کودك کار 
در ایران وجود دارد که خود بخود این آمار محرومیت 
تر  باال  مى شود  گفته  چه  آن  از  مراتب  به  را  تحصیل  از 

رسمى  آمار  به  بنا  مى برد. 
دختران  ازدواج  درصد   17
رسیدن  از  پیش  ایــران  در 
طبق  و  بوده  سالگى   18 به 
در  شده  ثبت  آمار  تازه ترین 
کشور  احوال  ثبت  سازمان 
اول  ماهه   9 آمار  اساس  بر 
سازمان ثبت احوال ایران در 
سال 94 اعالم شد که بیش 
از 5 درصد زنانى که در این 
کمتر  کرده اند  ازدواج  مدت 
از 15 سال سن داشته یعنى 
28 هزار و 242 نفر قبل از 
رسیدن به 15 سالگى ازدواج 
کرده اند و بیش از 204 هزار 
ازدواج دختران در سنین 15 
از  دوره  این  در  سال  تا 19 

سال ثبت شده است فراوانى ازدواج کودك در ایران 35 
درصد در میان مردان و 65 درصد در میان زنان است و از 
نظر میزان سواد نیز  37,5 درصد آنها بى سواد، 37,5 درصد 
کمتر از سیکل، 22 درصد کمتر از دیپلم و 3 درصد باالتر 
از دیپلم هستنددرصد بین 11 تا 13 سال، 55 درصد بین 
14 تا 16 سال، 18 درصد بین 17 تا 18 سال و 2 درصد 
کمتر از 10 سالگى ازدواج کرده اند 10 تا 15 سال و 85 
درصد اختالف سنى کمتر از 10 سال را تجربه کرده اند 

شش  شکوفه هاى  ایران،به  در  اجبارى  حجاب  -دامنه ى 
ساله ى که در جشن شکوفه ها با مقنعه به مدرسه مى روند 
پوشش  این گونه  که  است  واضح  پر  است.  شده  کشیده 
براى کودکان جدا از تبعیض جنسیتى و القاى این مقوله 
به لحاظ روانى در ذهن کودکان که باید از بدن اسنانى 
"زنانه شان" شرم داشته باشند و آن را به پوشانند و یا به 
تاثیرات  باشند،  عصمت  و  عفت  مواظب  حضرات  قول 
مخربى  نه تنها بر روان کودك، بلکه به دلیل دست و پا 

گیر بودن این پوشش و مانع حرکت آزادنه و متعاقب آن 
رشد الزم و کافى آن ها مى شود. جشن تکلیف، در سن 
هشت ساله گى در مدارس، وجه تکمیلى این  تبعیض و 
"زن شمردن" کودك هشت ساله و  آموزش تکالیفى که جز 
تحقیر و تبعیض علیه کودکان نیست را با خود به  همراه 
دارد. جدا بودن مدارس دخترانه و پسرانه نوعى از آپارتاید  
جنسى نفرت آر است که امکان ارتباط شاد، کودکانه، غیر 
برسمیت  و  پسر  و  دختر  کودکان  آزادانه ى   و  جنسیتى 
شناختن یک دیگر مثل هم کالسى، هم بازى و دوست از 
آن ها مى گیرد و رابطه ى زیباى انسانى و کودکانه را به  
امرى معطوف به جنسیت و ترس از پسر ها در کودکان 
تقلیل مى دهد، کودکان دختر مى آموزند، که پسر دشمن 
است و فقط به دنبال سو استفاده از آن ها  ست و از کل 
ماهى و موجودیت انسانى آن ها صرفا به دنبال آلت تناسلى 
آلت  دختران  افتخار  و   حیثیت  شرف،  کل  و  آن هاست 
تناسلى  شان و دور از دسترس پسران بودن مى آموزد که 
تاثیر مخربش را در زندگى 
با  هم راه  نابرابر  زناشویى 
طالق در سن بزرگ سالى از 
یک طرف و رواج رفتار هاى 
روابط  زمینه ى  در  انحرافى 
طریق  ز  ا جنسى  طبیعى 
از  آن  کردن  ذهن  ملکه ى 
آموزش  هاى  تکرار  طریق 
غیر احالقى به نام اخالق و 

دین مى شود.

قوانین
وجود قوانین، فقهى، مدنى، 
جزایى، که سن بلوغ را براى 
کودکان دختر 9 سال، قمرى، 
را  ساله   9 کودك  مجازات 
رسمى   سن  بالغ،  زن  مثل 
ازدوا را 13 سال،  حق ازدواج با فرزند خوانده  را که 
بترتین، در قانون مدنى 1210، 1045، الیحه ى به اصطالح 
حمایت از کودکان ماده 26/22، قانون فقهى 326/325، 
در مورد کودکان دختر وجود دارد، به هم راه  فوجى از 
مسائل فقهى از جمله در توضیح المسائل خمینى، کودکى 
را براى دختران به جهنمى زمینى تبدیل کرده است. میزان 
کودك آزارى و آزار جنسى کودکان دختر فاجعه است. 
در  دختر  کودکان  به  تجاوز  و  قتل  خبر  که  نیست  سالى 
این  جالب  نرسد،  گوش مان  به  خانواده  و  جامعه  سطح 
که آقاى امیر تتلو در مورد تجاوز به دختر بچه ى هفت 
است.  نبوده  کامل  حجابش  مى گوید  مشهدى  ساله ى 
مجازات کودکان دختر و هم سلول شدن آن ها در کنار 

زنان بزرگ سال، 
دخترى  کودکان  تنها  نه  و  سال   18 زیر  کودکان  اعدام 
که جرایم جنایى داشته اند بلکه  زندانى و اعدام کردن 
کودکانى که به دلیل عضویت در سازمان هاى دانش آموزى 
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سازمان هاى سیاسى، پخش اعالمیه، شعار نویسى روى 
دیوار  از سال 1360 شروع شد. رفتار با این کودکان در 
زندان، براستى چیزى کمتر از آپارتاید جنسى در  آفریقاى 
جنوبى ندارد. این است کارنامه ى 40 سال حاکمیت دولت 
ایران  در مورد کودکان دختر و تبعیض جنسیتى. مساله 
این جاست که بعضى از خانواده ها از ترس فشار نیارودن 
نیروهاى انتظامى به فرزندان دخترشان، سخت گیرى بیش 
از حدى نسبت به دختران روا و مى دارند، و در موارد 
حاد تبدیل به پلیس خانگى مى شوند. دخترى که در این 
شرایط ناسالم و پر از خوف و وحشت و تحقیر  بزرگ 
مى شود، قطعا مادرى سالم براى پرورش فرزند نخواهد 
بود و این بیمارى مثل یک در تسلسل در جامعه تکرار 
مى شود، تفکیک جنسیتى کتاب  هاى درسى ، ممنوعیت 
دختران از رشته هاى معین تحصیلى،  فشار خانواده ها  بر 

کودکان دختر، وجود فرهنگ فرو دستى زنان و دختران،  
آخرین  که  زن  جنس  بودن  عقل  کم  قبیل  از  خزعبالتى 
تحقیقات پزشکى روان شانسى حاکى از توانایى هاى  بى 
نظیر مغزى  و عدم تفاوت معنوى و عقلى بین زن و مرد 
بلکه صرفا تفاوتى فیزیکى به دلیل حجم بر اساس جثه  نه 
تنها خط بطالنى بر این  خرافه کشید بلکه نشان داد زنان 
در برخى زمینه ها داراى رشد عقلى بیشترى هم  مى توانند 
باشند. براى جا انداختن مساله برابرى بین دختران و پسران، 
و بر خورد یک سان  بین فررزندان پسر و دختر راه درازى 
على رغم پیشرفت هاى نسبتا  قابل قبولى در این زمینه، 
در پیش  داریم، براى پیمودن این راه،  و بحث و تبادل 
نظر بر سر این موضوع به هم قدمى با شما والدین عزیز 
نیازمندیم. و دست دوستى و همکاریمان را به طرف شما 
دراز مى کنیم. به امید روزى که انسان ها همه برابر آزاد 

و شاد باشند.             
که  همان طور  درست  قدیمى،  متن هاى  آوردن  گاهى 
بوده اند ، آنجا که بعد از گذشت سال ها تغییرات اساسى 

امید  اما  این  تاسف است  باشد. مایه ى  صورت نگرفته 
را  حقایق  این  که  بودند  و  هستند  کسانى  که  مى دهد  را 
مى دیدند و مى بینند. پستا چشم بینا هست ، دست یارى 
و قدم هم راهى هم مى تواند باشد. گلو بال مارچ در سال 
بر  مبنى  اطالعیهیى  زن  جهانى  روز  مناسبت  به   2012
انتشار یک کتابچه ى آموزش منتشر کرد که بعینه تکرارش 

مى کنیم.:
«گلوبال مارش» کتابچه ى منابع کارهاى خانگى و دستى 
کودکان، به ویژه دختران، و راه هاى مبارزه و پیش گیرى 

و توقف آن را منتشر کرده است.
به مناسبت روز جهانى زن، هشتم مارس، «گلوبال مارش» 
(رژه ى جهانى علیه کار کودکان) برکار خانگى کودکان 
بیش تر  آن  در  دختران  استثمار  که  عرصه هایى  و  دختر 
است، تمرکز مى کند و بر امر مبارزه و مقابله با کار خانگى 

کودکان دختر پاى مى فشارد و به دفاع از آنان در عرصه ى 
کار پُر مشقت خانگى و کشاورزى مى ردازد.

خانگى  کار  کودك  میلیون  نیم  و  یازده  جهان،  سطح  در 
وجود دارد که از میان آن ا اکثریت (هفتاد درصد، هفت 
و نیم میلیون) را کودکان دختر تشکیل مى دهند. کودکان 
دختر به مثابه کودك کار خانگى ساعات بسیار طوالنى در 
روز را به کار مى پردازند. این کار بسیار سنگین و جان کاه 
در ازاى پرداخت دست مزدى بسیار ناچیز، به هم راه اذیت  

و آزار روحى و جسمى، انجام مى پذیرد.
بسیارى از این دخترکان توسط باند هاى تجارت انسان، و 
به دلیل فقر خانواده ها ى شان که از آن ها طعمه هاى خوبى 
براى استمار انسان مى سازد، ربوده یا خریدارى شده و در 
عرصه ى کار پُر مشقت خانگى به کار گماره مى شوند. 

کار خانگى کودکان دختر به دلیل خصلت پنهانى اش، که 
قایم  انظار  چشم  از  مى گیرد،  صورت  دیوارها   پس  در 
مى ماند. این امر را باید به چالش کشید! براى قدم برداشتن 
در این راه باید قبل از هر چیز، این مساله را در جلوى 
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وضع  از  جانبه،  همه  تالشى  در  و  گرفت  مردم  چشمان 
قوانین علیه به کار کشیدن کودکان در این عرصه گرفته تا 
ایجاد فرهنگ پیش رو و مبارزه علیه فرهنگ عقب افتاده و 
رفتارهاى غلط اجتماعى که بنا به آن ها گویا کار کودکان 
تحت نام استاد شاگردى کارى «امن» است و براى آینده ى 
آنان و موقع ازدواج به دردشان مى خورد، قاطعانه ایستاد 
و در پى از ببن بردن این نوع کار پُر مشقت کودکان و به 

ویژه دختران بود.
از  استفاده  به  نیاز  متوسط،  طبقه ى  یک  آمدن  وجود  به 
را  دختر  کودکان  و  قیمت  ارزان  خانگى  خدمت کاران 
افزایش داده است. قاچاق انسان به هم راه رشد اقتصادى 
و اقتصاد در حال رشد در کشورهاى سراسر جهان افزایش 
یافته است. نباید اجازه داد که این امر از چشم مردم پنهان 
بماند، نباید به این برده دارى نامرئى اجازه ى ادامه ى حیات 

داد. در هر بخشى از جامعه ى متمدن، باید با اقدامات چند 
حمایت  برنامه هاى  قوانین،  اجراى  و  وضع  براى  جانبه 
اجتماعى براى مردم ندار، آموزش رایگان و با کیفیت، و 
تحریم اجتماعى کامل کارفرمایانى که به استخدام  کودکان 
به عنوان نیروى کار در عرصه ى کار خانگى و بهره کشى 

از آنان مى پردازند، پرداخت. 
کتابچه ى راهنماى منابع کار کودکان دختر در عرصه ى 
کار خانگى، یک سند جامع در مورد چرایى و چگونگى 
سند  این  است.  خانگى  کار  عرصه ى  در  کودکان  کار 
براى جلب حمایت از تمامى نهادهاى اجتماعى، اعم از 
سازمان هاى  و  کارى،  گروه هاى  کارگرى،  اتحادیه هاى 
غیردولتى، تهیه شده و همه را به اقدام علیه کار خانگى 
کودکان و محافظت از کودکان و جوانانى که در این عرصه 
به کار مجبور شده اند، تشویق مى کند. این دفترچه علیه 
بهره کشى از کودکان در عرصه ى کار خانگى، راهنماى 

عمل خوبى براى حمایت مستقیم از این کودکان و پایان 
براى  و  است  آنان  از  سوءاستفاده  و  بهره کشى  به  دادن 
دست یابى آنان به آموزش و پرورش، طرح هاى حمایت 
اجتماعى، و برخوردارى از حق کودکى، کار مفیدى انجام 

داده است. 
«گلوبال مارش» با تحلیل موقعیت در مورد این مساله و 
کار خانگى کودکان در اندونزى، پاناما و توگو، که در ماه 
مارس در حال انجام مبارزات انتخاباتى خود هستند، به 
امر کار رایگان خانگى کودکان اشاره کرده و فعالیت هایى 

را سازمان داده است.
کتابچه ى راهنماى منابع بر اساس این تحلیل، هم چنین 
شامل نمونه هاى مشابه در سراسر جهان و در بخش هاى 

مختلف است.
با تاکید مجدد بر تعهد جهانى هشتم مارس علیه بى حقوقى 

زنان، براى پایان دادن به بهره کشى از کودکان به ویژه در 
عرصه ى کار خانگى، کایالش ساتیراتى در پیام خود بار 
دیگر بر کنوانسیون 189 سازمان جهانى کار و تصویب آن 
به عنوان قانون، تاکید کرد و همگان را به اختصاص مقدار 
قابل توجهى از منابع مالى کافى براى پیش گیرى، اصالح 

و بازسازى جامعه به نفع کودکان فرا خواند.
«گلوبال  خانگى،  کار  قربانى  کودکان  از  حمایت  براى 
مارش» در ماه آینده با آغاز یک کمپین جهانى، خواستار 
اجراى کنوانسیون 189 و اقدام علیه کار خانگى مى شود 

و به جنگ این وضعیت اسف ناك مى رود. 

* * *
*
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دانیل اریکو
ترجمه: سوسن بهار

قورباغه و پسرك

فصل یازدهم، قهرمان! 
سوى در حالى که از جا برمى خاست پرسید: تو که از اول 
بود  نشسته  که  .همان طور  نگفتى؟   به ما  چرا  مى دانستى 
پاسخ داد: تو نپرسیدى سوى تقریبا فریاد زد: از من هم کسى 
نپرسید که آیا مى خواهم از وسط ابرهاى جورواجور و گاهى 
خطرناکف سوار یک تخت خواب  پرواز کنم و به این جا 
بیایم.تریت هم از جا بلند شد، البته آنگونه که یک گرى 
افسانه ها از جا بلند مى شود. من به سوى گفتم: خواهش 
مى کنم آرام بگیر. آن ها مى خواهند به ما کمک کنند. سوى 
جواب داد: آن هاخودشان این مشکل را به وجود آورده اند. 
اصال معلوم نیست ما باید این جا باشیم یا نه؟ مگر من و تو به 
این جا تعلق داریم؟سوى به نکته ى درستى اشاره کرده بود. 
رآم دنبال ما بود، چون دلى هم بود. بعد این که دلى هنوز به 
هیچ کدام از ما دوتا نگفته بود کدام یک از ما قهرمان ماجرا 
هستیم. یک لحظه فکر کردم بهتر ات همین جا همه چیز را 
تمام کنیم و به خانه بر گردیم. این فکر مرا ناراحت نکرد 
البته حقیقت را بگویم چندان خوشحال هم نشدم.ناگهان 
دلى روى شانه ى من پرید و در گوشم گفت: ما مى توانیم 
که  همان طور  و  بکنیم.  سوى  و  تو  سوال  حال  به  فکرى 
روى میز مى پرید به تریت گفت: من فکر مى کنم وقت آن 
رسیده که نشان شان بدهیم. از روى تغییر حالت تریت من 
متوجه شدم که او زیاد با این ایده موافق نیست. قیافه اش 
درست مثل قیافه ى من بودم وقتى  که تا از مدرسه به خانه 
یک سره  و  االن  همن  است  بهتر  مى گفت  مادرم  مى آمدم 
دیگر  کاره هاى  دنبال  ببعد  بنویسى،  را  مشق هایت  اول 
بروى. من  مى دانستم که حق با اوست اما.... تریت یکى از 
بال هاى صورتى رنگ نئون وارش را بلند کرد و هم زمان 
چهار پرى درسا از وسط جایى که ما به باغ آمده بودیم، 
پیدا شدند که کتاب قهوه اى رنگ بزرگى  را چهار تایى 
حمل مى کردند. این پرى ها بازوانى از مرمر قرون وسطا 
داشتند، درست مثل پایه هاى صندلى و کتاب دست شان از 
فرهنگ لغت هاى معمولى قدیمى قطور تر و پهن تر بود. 
از ان کتاب هایى بود که اگر قرار بود در مدرسه باز کنیم و 
دنبال لغت بگردیم، سوى به هیچ وجه خوش حال نمى شد. 
وقتى که پرى ها کتاب را روى میز گذاشتند، از نفس نفس 

زدن ها ى شان معلوم بود؛ که کتاب از آن چه به نظر مى رسید 
سنگین تر بود. تریت بالش را باال برد و آن ها در یک آن به  
هوا بلند شدند و از میان باغ گذشتند و ناپدید شدند. سوى 
با تعجب و نگرانى به کتاب نگاه مى کرد و من یادم آمد که 
که  است  قانونى  غیر  این  که  بود  کرده  ادعا  سوى  یک بار 
شاگردان را مجبور کنند بیش از صد صفحه به خوانند." اما 
هرگز ماده ى قانونى را که معلم از او خواسته بود پیدا کند 
و با خود بیاورد، پیدا نکرد. وقتى که پرى ها رفتند، من و 
سوى ، با هم از جا بلند شدیم که کتار را وارسى کنیم. کتابى 
بود گرد و گر از گردو و غبار که هیچ کلمه اى بر رویش 
نوشته نشته بود، اما حالت کتاب نشان مى داد که این طور 
بر  هرگز  این گه  یا  شده اند،  پاك  نوشته هایش  که  نیست 
روى آن چیزى نوشته نشده بوده است. فقط در وسط کتاب 
یک  درست در نقطه ى مرکزى آن، یک دست گیره با یک 
قفل به صوت افقى پرواز مى کرد. دست گیره و قفل طالیى 
بودند، طالیى به رنگ زرد عجیب و درخشانى که با دیدن 
پرى ها حاال دیگر من مى دانستم که طالى مخصوص قلم 

طالیى ى  افسانه نویس هاى جادویى است.
پرسیدم: ستون گولد؟ قلم طالیى؟

.نویس  قصه  افسون گر  یک  فقط  بله  داد:  جواب  تریت 
میتواند با آن به نویسد.اما براى محکم کارى ما آن را درجاى 

مخصوص و مخفى نگه مى داریم. 
کتاب  این  در  مى خواهد  مگر  کسى  چه  گفت:  سوى 

به نویسد؟
هر  شده،  نزدیک  کتاب  به  طالیى  قلم  با  تریت  که  وقتى 
به  را  قلم  تاج  تریت  شدیم.  خم  کتاب  روى  ما  چهارتاى 
فکر  من  شد،  نمایان  دارزى  پله ى  دراه  کرد،  نزدیک  قفل 
مى کردم کتاب بوى کاج تازه مى دهد اما چیزى نگفتم، بعد 
نوشتن.  کتاب  در  چیز هایى  قلمش  با  کردن  شروع  تریت 
دیدن کلمات مشکل بود. من داشتم دست از تالش براى 
بروى  کوچک  پرتو  یگ  که  مى داشتم  بر  کلمات  خواندن 
کتاب افتاد و من دیدم که کلمات با خط شکسته ى زیباى 
قدیمى نوشته شده است.سوى صورتش را کامال از طرف 
دیگر به کتاب  نزدیک کرده بود و ناگهان فریاد زد: این که به 
انگلیسى هست. من فکر مى کردم به پریایى یا پریوشى باشد. 
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ترییت سرش را باال نکرد اما از صدایش پیدا بود که خشمین 
است و  با صدایى امرانه جواب داد: این به انگلیسى نیست، 
کتابى که توسط  افسونگر ها نوشته مى شود براى کسى که 
اولین بار مى خواند، به همان زبانى دیده مى شود که او بهتر 
بلد است.براى تو سوى به انگلیسى هست براى یکى دیگر 
مى تواند  آلمانى یا فرانسوى باشد. سوى با حالتى  متعجب 
انگلیسى  من  که  مى داند  کتاب  این طور  پس  کرد:  زمزمه 
بلدم!تریت سعى کرد یک حالت غیر پرى وار به خودش 
به گیرد و همین طور که سرش روى کتاب بود شروه کرد به 
صحبت کردن: سرنوشت شخصیت هاى  این کتاب، از قبل 
تعیین شده است. اما اولین قصه ى رِآم در نوع خود بى نظیر 
است. من پرسیدم: رِآم هم در این قصه ها بوده. براى من این 

مساله بسیار جالب بود که بدانم رِآم کیست و چیست. تریت 
جواب داد: بله، وقتى که یک قهرمان چه زن و چه مرد  یک 
اژدها یا موجود بدجنس و خطرناك را شکست مى دهد، 
شده  نوشته  کتاب  این  در  قبل  از  آن ها  سرنوشت  و  قصه 
است.نیرو هاى سحر آمیز  تمام انواع موجودات خطرناك  
در این کتاب جمع شده است که دیگر دوباره نتوانند، به 
دنیا ضرر بزنند. و هر موچود پلیدى در این کتاب توسط 
یک قهرمان شکست داده شده است و نیرویش اینجا زندانى 
است. من با صداى گرفته و متعجب گفتم: رِآم!دلى گفت : 
بله او شکست خورد اما توانست فرار کند، هنگام فرار یک 
اشعه از قلم جادو به بدنش اصابت کرد، و وقتى که پرتو قلم 
جادو به تن کسى به گیرد،  هر کار هم بکنى،  به هر شکى 

خودت را در بیاورى، یک بخش آز آن همیشه پیداست. و 
درخشنده گیش را نمى توانى قایم کنى. و من یاد کراوات زرد 
نئونى آقاى رِآم افتادم. سوى گفت: اما هنوز هیچ کس براى 
ما توضیخ نداده است که چرا او به دنبال ما دو تا است؟ ما 
که به او آزارى نرسانده ایم.تریت به او نگاه کرد و گفت تو 
که یک بچه ى خنگ نیستى هستى" سوى هم گفت: تو هم 
تمبر روى پاکت نیستى هستى؟تریت؟ بدون توجه به سوى 
تریت کتاب را بست و از وسط آن صد ها پرى نورانى به 
پرواز  در آمدند و او ادامه داد: و این سرنوشت تو است و 
به من نگاه کرد. براى همین هم هست که رِآم به دنبال تو 
است. این قصه ى توست و شاید اخرین قصه باشد، رآم 
و لشکرش مى خواهند سرنوشت شان را عوض کنند. اگر 

موفق شوند،  تمام قصه هاى این کتاب از بین مى رود. من 
با خجالت پرسیدم: ولى چرا شما مرا در نظر گرفتتید؟ دلى 
گفت: براى این که تو قهرمان هستى. تریت دستش را از 
روى کتاب بر داشت و کلمات درخشیدند، در کتابى که به 
صدها هزار زبان نوشته شده بود و براى من انگلیسى بود. 
نوشته شده بود تخت پرنده، و در زیرش حلقه اى کشیده 
شده بود. همان حلقه که من وقتى اولین بار در کالس درس 

وقتى دلى را پشت پنجره دیدم بر روى کاغذ کشیدم.
ادامه دارد
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سه پروانه یک پروانه ى قرمز، یکى زرد و یکى سفید که 
برادر بودند در یک صبح زیباى بهارى گرفتار یارانى تند که 
ناگهان شروع به باریدن کرد، شدند. باران هر لحظه شدید تر 

مى شد و آن سه خیس تر و خیس تر، 
هر چه بال هاى شان خیس تر مى شد 
، بدن شان سرد تر مى شد و شروع 
به لرزیدن کردند. پروانه ى قرمر با 
زحمت فروان به طرف گل الله ى 
الله ى  گفت:  و  کرد  پرواز  قرمز 
را  گلبرگ هایت  مهربان،مى توانى 

باز کنى و ما را پناه دهى تا باران بند بیاید؟الله گفت: تو را 
که قرمزى بله، آن دو را نه چون 

هم رنگ من نیستند.
به  اگر  گفت:  قرمز  پروانه ى 
برادر هایم پناه ندهى من هم زیر 
باران و در کنار آن دو مى مانم. 
پروانه ى زرد به طرف الله ى زرد 
پرواز کرد و گفت: الله ى مهربان 
و هم رنگ خورشید، آیا حاضرى 
به ما پناه بدهى تا باران بند بیاید؟الله ى زرد گفت: تو را 
بله اما آن دو را که هم رنگ من نیستند نه! پروانه ى زرد هم 
گفت:پس من هم پیش برادرانم 
در زیر باران مى مانم. پروانه ى 
سفید  سوسن  طرف  به  سفید 
سوسن  گفت:  و  پرید  جنگلى 
خوش بو و مهربان مى توانى سه 
تا از گل هایت را باز کنى و ما 

سه برادر را 
پناه بدهى؟ این باران تند تر مى شود و ما 
خیس تر،  در خانه مان هم بسته است و 
کلید هم نداریم. سوسن وحشى جنگلى 
قطره هاى باران را از گل هایش با یک 
حرکت تکاند و گفت: تو را بله چون 
سفیدى مثل من ، آن دوى دیگر را نه! 
پروانه ى سفید گفت: پس من هم پیش 

بردارانم زیر باران مى مانم. خورشید که پشت ابرى سیاه و 
بهارى قایم شده بود، از آن باال همه چیز را دید و شنید. از 
هم بستگى این سه برادر لذت برد و خواست کمک شان کند، 
به ابر سیاه تنه ى محکمى زد و آن را فرارى داد. خندید و 
درخشید، هوا گرم و لطیف و تازه شد، پرنده گان شروع به 
آواز خواندن کردند. خورشید بر سه برادر تابید و با اشعه ى 
زرینش بال  هاى شان را نوازش کرد، تن شان را گرم کرد 
و آن سه جان تازه اى گرفتند و شاد  پریدند. وقتى که به 
خانه رسیدند، دیدند در خانه باز است و مادر بزرگ مهربان 

انتظارشان را مى کشد. نویسنده وان آنتورپ
جولى ى شاد!

اسم من جولى شاد است. من خود خوشبختى ام، اما شما 
به عنوان انسان مرا به ساده گى با نام گل آفتاب گردان مى 
شناسید. البد کمى در باره ى ما گل ها مى دانید مثال این را 
که هر کدام از ما گل ها روحیه ى 
هم  روحیه مان  داریم.  را  خودمان 
از اهداف مان جدا نیست.فکر مى 
هدف هاى  از  ما  هاى  هدف  کنى 
هم  شاید  است؟  کوچک تر  شما 
باشد، مثال هدف من در آغاز این 
فصل نو؛  درك شادى بهارانه است. 
بیاید،  خنده دار  شما  نظر  به  شاید 
اما براى من همه چیز است، همه ى آگاهى ى من براى من 
همه چیز است، همه ى آگاهى ى من چیزى که به خاطرش 

زنده ام و در آن زندگى مى کنم. به 
این دلیل ساده که براى یک آفتاب 
زندگى  بهار  بدون  زندگى  گردان 
همه  من  براى  دانید؟  مى  نیست. 
چیز از یک بذر شروع شد که به 
کمک خورشید و زمین و آبیارى، 
بهار  هم را  و  کنم  رشد  توانستم 
شادى  که  شود  پیدا  کله ام  سرو 
آنچه  تمام  این  کنم.  حس  را  بهار 

که من مى خواهم است، تمام آن چیزى که من مى خواهم 
باشم است. آرى فقط همین و این براى من ساده، سحر آمیز 

سه قصه ى 
کوتاه بهارى     
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و عالى است. خورشید و زمین مى دانند که من کى هستم. 
آن دو مرا بیش تر از یک"گل آفتاب گردان" مى شناسند. آن 
دو، هدف مرا مى دانند، احتیاجات مرا مى دانند. و اهداف 
بزرگ و مهم مرا مى شناسند. حقیقت این است که خورشید و 
زمین مرا درست مثل  این که تو را،  مى  شناسند و درست به 
اندازه ى تو عاشق من هم هستند. خورشید و زمین مثل پدر 
و مادر براى من هستند، مرا رشد مى دهند، تعذیه مى کنند 
و مراقب من هستند. آن د و وقتى که دست هاى ایک انسان 
مرا مى چیند، از من مراقبت مى کنند تا به شکلى دیگر به 
زمین بر گردم و از نو شروع به رشد کنم، از طریق بذرهاى 
است.  دیگر  روزى  براى  دیگرى  قصه ى  این  اما  خودم. 
ااالن من به بهار فکر مى کنم، به ریشه دواندن و ُگلى شدن 
یعنى  این  و  وشادى  مى کنم  فکر  کردن  گل  به  هستم.  که 
بهار، شادِى بهار یعنى این که شبنم ها را بنوشم،عطشم را 

فروبنشانم و َنفِس زندگى را که از ساقه ام پائین مى رود و 
به زمین دوسِت داشتنى و مهربان، به ریشه هایم مى رسد، 
بشنوم، حس کنى. و حس کنى که اشعه ى گرم و زیباى 
آفتاب گل  برگ هاى ابریشمین م را نوازش مى کند و ببینى 
گل هاى  به  خود  با  را  گرده هایم  عسل  زنبور  چگونه  که 
دیگر مى برد به آفتاب گردان هاى دیگر و بذر من دوباره  
در آفتاب گردان هاى آینده باور مى شود. این گرده افشانى 
به وارثین من، امکان مى دهد که بهار را ببینیند و شاد شوند. 

نوشته شده توسط برندا بارنهارت وون.

زیبایى ى بهار
پیرمردى دم در کلبه ى جنگلى اش نشسته بود. بادى سرد 

مى وزید که معلوم بود از روى یخ ها و برف ها بلند شده 
است. اواخر زمستان بود هوا  با وجود این باد ، زیاد سرد 
و  بود  خاموشى  به  رو  اجاقش  آتش  که  مرد  پیر  اما  نبود، 
موهایش مثل برف سفید، از سرما مى لرزید. روز ها از پى 
هم گذشت و پیرمرد هیچ صدایى جز صداى بوران و کوالك 
و تگرِك آخر زمستان نشنید. یک روز که آتش اجاق پیرمرد 
خاموش شده بود، مرد جوانى از راه رسید و داخل کلبه ى 
مى زد،  برق  بود.چشمانش  سرخ  گونه هایش  شد.  پیرمرد 
دور  و  پیشانى  روى  بر مى داشت.  قدم  چابک  و  راحت 
سرش حلقه اى از گندم سبز بهاره که بوى شیرین داشت 
قرار گرفته بود. و در دست هایش یک دسته گل رنگارنگ  

خوش بوى زیباى بهارى.
پیر مرد با خوش حالى به او گفت: اوه پسرم بنشین و برایم 
این جا  به  تا  گذشتى  آن ها  از  که  عجیبى  سرزمین هاى  از 

رسیدى بگو! من سرگذشتم را براى تو تعریف مى کنم و از 
شهر ها و چیز هاى عجیبى که دیده ام برایت سخن مى گویم، 
تو هم همین  کار را بکن. این جورى سر یک دیگر را گرم 

خواهیم کرد.
به  طرف  را  یکى  و  کرد  پُر  توتون  از  را  چپق  دو  پیرمرد، 
مهمانش گرفت. به این ترتیب آن دو شروع به چپق کشیدن 
و تعریف کردن ماجرا هاى شان کردند. مرد پیر گفت: اسم 
من" په اوبان" است من روح زمستانم، وقتى نفسم را بیرون 
مى دهم باد سرد یخ زننده مى وزد، آب تبدیل به یخ مى شود  
من"سیگون"  اسم  گفت:  جوان  مرد  سخت.  سنگ  مثل  و 
مى شود؛  شروع  بازدمم  و  دم  تا  و  بهارم،  نفس  من  است، 
و  دشت  سر  سرتا  رقصان  و  دوان  و  مى افتند  راه  گل ها 

َ
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جنگل را مى پوشانند. مرد پیر گفت: من قفلم را مى فشارم 
و زمین و باغ از برف پوشیده مى شود. برگ ها از درخت 
مى افتند و یخ مى  زنند. پرنده ها به سرزمین هاى دور سفر 
قایم  خودشان را  زمستان  سرماى  از  حیوانات  و  مى کنند 
مى کنند.مرد جوان گفت: من حلقه هایم را تکان مى دهم 
مى تابد.گل ها  زمین  بر  زیبایى  و  به گرمى  رنگین کمان  و 
سر از خاك بر مى دارند و علف ها رشد مى کنند و بزرگ 

مى شوند. صداى من مثل پرنده هاست و آن ها با شادى از 
سرزمین هاى دور باز مى گردند. ُهرمِ نفس هاى من، باد را 
را  تابستان  ترانه ى  آن ها  و  مى کند  مالیم  نسیم  به  تبدیل 
خواهند خواند. هرکجا که پا بگذارم، غرق نغمه مى شود و 
طبیعت مرا شادمان مى سازد. همان طور که این دو حرف 
در  خورشید  گرفت.  صورت  جالبى  تغییرات  مى زدند، 
حال طلوع بود. نسیم گرم و مالیمى به دورن کلبه خزید. 
روح زمستان "پااو بان" ساکت شد. سرش به طرف پائین 
خم گشت و برف پشت در آب شد. "سیگون" نفس بهار،  
شد.  گل  و  سبزه  غرق  جا  همه  و  گرفت  دمیدن  شادى  با 

پرنده  هاى آبى و  سرخ بر بام کلبه شروع به آواز خواندن 
کردند. نسیم از در کلبه وارد شد و بوى شکوفه ى سیب 
با خود آورد.کلبه ناپدید شد و پاو بان ذوب شد و جویبار 
نظر  از  جنگل  قهوه اى  برگ هاى  زیر  و  گشت  کوچکى 
ناپدید شد. روح زمستان از بین رفت و درست همان جا که 
او ناپدید شده بود، کودکان هندى اولین گل هاى صورتى 
زیباى بهارى را دیدند، گل زیباى صورتى و خوش عطر و 

شرم آگین"سرخ"را.
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توى کودکستان فرهنگ که در  یک شهر جنوبى ایران به 
گوشه ى  مردنى  و  الغر  دخترکى  داشت،  قرارد  کرماٍن  نام 
و  داشت.  آسم  بیمارى  دختر  این  بود.  ایستاده  تنها  حیاط 
چون این بیمارى در این شهرکم یاب بود و هنوز درباره اش 
کسى چیز زیادى نمى دانست، بعضى ها با بیمارى سل که 
مرضى مسرى است، اشتباهش مى گرفتند. بچه ها کم تر با او 

بازى  مى کردند.  دخترك شروع به قدم زدن در حیاط کرد. 
دور حیاط و باغ مهد کودك؛به تنهایى قدم مى زد. ناگهان دید 
که چند پسر بچه دور چیزى حلقه زده اند، نزدیک بچه ها 
شد و خواست از حلقه اى که زده بودند رد شود و به بیند 
آن وسط چیست که این قدر بچه ها را سرگرم کرده است. 
اما تا خواست جلو تر برود، یکى از پسرهاى قوى دستش را 
گرفت و به گوشه یى پرتش کرد، دخترك که بد جور زمین 
خورده بود، دستش را گرفته بود و گریه مى کرد. به صداى 
گریه ى  او خانم ناظم ،به حیاط آمد و بچه ها هرکدام به 
گوشه یى فرار کردند. وقتى که بچه ها پراکنده شدند و حلقه 
شکسته شد، دخترك همان طورکه روى زمین نشسته بود و 

گریه مى کرد نگاهش به وسط حلقه ى بچه ها افتاد، چشمان 
اشک بارش را مالید تا خوب به بیند، آن جا وسط زمین بازى 
روى شن ها ، نزدیک ُسرُسره، پسرکى را دید، سفید رو و 
خیلى چاق که روى زمین نشسته و درست مثل خودش 
گریه مى کند. از جا بلند شد. به طرف پسرك رفت. سالم 
کرد و پرسید: اسمت چیه؟ چرا تو را اذیت مى کردند؟ به من 
مى گویند مسلول، الغرو(الغر) مردنى،براى همین مرا اذیت 
مى کنند تو را چرا؟ تو که قوى هستى و رنگت هم مثل من 
پریده نیست.!پسرك ساکِت ساکت بود هیچ حرفى نمى زد و 
فقط با چشمان درشت سبز اشک آلودش او را نگاه  مى کرد.

دخترك اول ناراحت شد و خواست که بر گردد. اما قیافه ى 
پسرك این قدر مظلوم و غمگین بود که دلش نیامد او را تنها 
بگذارد. براى بار دوم تالش کرد و گفت: اسم من سوسن 
است. مى خواهى دستت را بگیرم که از جایت بلند شوى؟ و 

دستش را به طرف پسرك دراز کرد.با وجودى که به پنجره ى 
اتاق ها نگاه نمى کرد، مى دانست که بچه ها دارند از پشت 
شیشه نگاه شان مى کنند. دوستى داشت به نام فرشته که با 
ویلن  که  موسیقى  معلم  صدیق  آقاى  و  رقصیدند  مى  هم 

 ها ى   قصه
   مادر بزرگ!
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مى نواخت مى گفت: سوسن و فرشخ خوب مى رقصند و 
آن دو را تشویق مى کرد که بیشتر تمرین کنند و به کالس 
باله بروند. نگاهى به پنجره ها انداخت که فرشته را به بیند 
و صدا بزند شاید دوتایى به توانند پسرك را از میان خاك 
و شن ها بلندکنند.اما یادش آمد که فرشته آن روز به مهد 
کودك نیامده است. دستش را داخل کیف کوچکش که به 
در  را   کوچکى  قندى  گردنش آویزان بود برد و خروس 
آورد و به طرف پسرك دراز کرد و دوباره پرسید: اسم تو 
بغض  با  و  شد  ناراحت  نداد.  جواب  بازهم  پسرك  چیه؟ 
گفت: تو هم مى ترسى من مسلول باشم؟نترس این خروس 
قندى در زروق باز نشده است. مریض نمى شوى، خروس 
قندى را در دست دراز شده ى پسرك گذاشت. رویش را 
برگرداند. داشت به طرف اتاق مى رفت که صداى پسرك 

را شنید:ع..ع..ع..ع..ع..على! اس.اس.اس اسم.م.م.م. َم.َممن 
على . به طرف او برگشت. دوباره گریه را شروع کرد اما 
این بار آرام و بى صدا. فهمیده بود که چرا بچه ها على را 
آزار داده اند. على نمى توانست درست  حرف بزند. لکنت 
او  به  بچه ها  بود.  ساکت  همیشه  همین  براى  داشت  زبان 
فشار مى آوردند که حرف بزند تا به او به خندند. حاال دیگر 
همه چیز را مى دانست از على خواسته بودند حرف بزند و 
چون نزده بود، کتکش زده بودند. دست على را گرفت از 
زمین بلندش کرد. به او کمک کرد تا گرد و خاك لباسش را 
به تکاند و دوتایى یکى الغر و رنگ پریده با موى خرمایى 
فرفرى و یکى سفید و تپل با چشمانى سبز و موى روشن. 
یکى مچ دستش را که هنوز درد مى کرد ماساژ مى داد و 
یکى زانویش را گرفته بود و مى لنگید. به شیر آب رسیدند 
که زیر درخت افرایى بزرگ قرار داشت که دور تا دورش 
را شمشاد ها و بوته هاى  زرشک با دانه هاى یاقوتى رنگ 

زیباشان گرفته بودند. داشتند دست هاى شان را مى شستند 
که صداى کامبیز که پسر بچه ى شرورى بود به گوش شان 
رسید: بچه ها بیاین تماشا؛ على گنگو( گنگ یعنى کسى که 
قدرت حرف زدند ندارد) و الغرو مریضو با هم مى خواهند 
نامزد کنند. نگاهى به على کرد. اول قیافه هر دوشان در هم 
رفت، بعد ناگهان زدند زیر خنده. انگشت ها ى کوچک شان 
دیگر  ماندند.  دوست  دوستیم.  یعنى  زدند  گره  به هم  را 
هیج کدام شان تنها نبودند. با هم بازى مى کردند و خوراکى 

هاى شان را  تقسیم مى کردند. 
روزها به  خوبى مى گذشت و بعضى از بچه ها که شاهد 
دوستى و بازى هاى جالب آن دو شده بودند، با آن ها دوست 
شدند. على خیلى قشنگ آکاردئون مى زد و سوسن و فرشته 
مى رقصدیند گاهى هم بیتا و مهران که هر دو صداى شان 

خوب بود آواز مى خواندند. یک روز على یک دایره زنگى 
خوشگل و کوچولو به سوسن هدیه داد، سوسن هم براى او 
یک  دوشاخه ى قشنگ که به کمک برادرش درست کرده 
بود و چوبش براق بود آورده بود.هر دو خیلى شاد بودند 
و تصمیم گرفتند که به حیاط بازى بروند و االکلنگ سوار 
شوند. على یک طرف نشست و سوسن طرف دیگر وزن 
على زیاد بود و سوسن به راحتى باال رفت. وقتى نوبت على 
شد که بال برود، سوسن با هزار سختى  و به کمک فرشته او 
را باال بردند، همین موقع کامبیز از راه رسید و دست سوسن 
را کشید که از جا بلندش کند، و گفت: پاشو الغرو مردنى 
تو که نمى توانى این خرس را پائین بیاورى. کامبیز به زور 
دست سوسن را کشید و تا سوسن از روى االکلنگ بلند شد، 
االکلنگ که یک طرفش خالى شده بود به سرعت به زمین 
رسید و على آخى گفت و روى زمین افتاد. دماغ على خون 
شده بود و سوسن داد مى کشید. خانم ناظم به کمک شان 
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آمد.کامبیز را به عنوان تنبیه به اطاقى فرستاد و گفت تا وقت 
ناهار باید همان جا به ماند و به رفتارش فکر کند. اما اول باید 
از على و سوسن معذرت خواهى کند. کامبیز در حال رفتن 
گفت: پسر که با دختر بازى نمى کند. این دوتا مثل "لورل 
و هاردى" همش باهم اند! بعضى بچه ها خندیدند. سحرهم 
که دوست کامبیز بود گفت: خوب این دو تا نامزد کردند 

بار  این  و  دیگر 
از  بیشترى  تعداد 
خندیدند.  بچه ها 
ســـوســـن هــم 
گرفت  خنده اش 
بغض  على   امــا 

کرده بود.  فرداى آن روز على دیگر به مهد کودك نیامد. 
سوسن غمیگین و تنها شد. دایره زنگى اش را بر مى داشت 
و گوشه اى مى نشست. هوا سرد شده بود و چند تایى از 
بچه ها سرما خورده بودند. مهد کودك خالى به  نظر مى آمد. 
سوسن هم مریض شد و تا یک ماه نتوانست به مهد برود. 
بهار شده بود هوا لطیف و زیبا، درخت بادام مهد کودك 
شکوفه هاى صورتى زیبایش را به نمایش گذاشته بود و وقتى 
که سوسن از در وارد شد، فرشته با خوش حالى گفت: بدو 
بیا امروز گلکارى داریم. همه ى ما باید نهالى را در زمین 
فرو کنیم و هر روز از آن مراقبت کنیم. سوسن به طرف 
باغچه دوید خانم مربى یک نهال کوچک گل الله عباسى به 
طرف او دراز کرد و گوشه ى باغچه را نشانش داد و گفت: 
بیا این هم گلى که خیلى دوستش دارى، این نهال را  بکار 
و مواظبت کن تا ببینم باغبان خوبى هستى یا نه! سوسن 
با خوش حالى نهال راگرفت. دلش براى على تنگ شده 
بود. آرزو مى کرد على هم بود و به او کمک مى کرد. 
داشت به سختى بیلچه ى کوچک را در خاك فرو  مى کرد 
که براى گلش جا باز کند که، دستى روى دستش آمد  و به 
او کمک کرد که بیلچه را در خاك فرو کند. سرش را باال 
گرفت تا ببیند که کیست؟ یک آن فکر کرد که على است. 

اما دست کوچک مثل دست هاى على وقتى آکاردئون مى زد 
سفید و تپل نبود. چشمش به کامبیز افتاد که با لبخندى او 
را نگاه  مى کرد. ترسید جیغ کشید و خواست فرار کند که 
کامبیز با التماس گفت خواهش  مى کنم  نرو من مى خواهم 
از تو معذرت خواهى کنم. من تو و على ا را خیلى اذیت 
خاطر  به  کردم  فکر   . شدید  غایب  دو  هر  وقتى  و  کردم. 
من از مهد رفته اید و دیگر شما را نمى بینم. على که دیگر 
برنگشت  اقال تو با من دوست باش. سوسن گریه اش گرفته 
بود. فکر مى کرد کامبیز او را دست انداخته است و االن 
است که نهالش را زیر کفشش لگد مال کند. سحر و فرشته 
به طرف شان دویدند. سحر سوسن را بغل کرد و بوسید او هم 
گفت من و کامبیز خیلى ناراحت شدیم که تو و على دیگر 
به مهد نیامدید. فرشته با تکان دادن سر  حرف او را تائید 
کرد. نهال را کاشتند.  وقتى به طرف کالس موسیقى مى رفتند 
کامبیز گفت: کاش عوض اذیت کردن على از او آکاردئون 
نواختن  یاد مى گرفتم.  دیر به کالس رسیدند. پشت در 
ایستادند و در زدند. از آقاى صدیق خجالت مى کشیدند. او 
دوست نداشت که بچه ها دیر به کالس بیایند  و او مجبور 
باشد موسیقى را قطع کند. از توى کالس صداى موزیکى 
شاد مى آمد صداى ویلن اما نبود. آقاى صدیق با لبخند در 
را باز کرد و با دیدن على که داشت آکاردئون مى نواخت 
را  دستش  کشیدند.على  فریاد  خوش حالى  از  تا  چهار  هر 
به طرف سوسن دراز کرد و گفت: ما همیشه دوستیم مگه 
على که هیجان زده  دوستیم.  نه؟ سوسن گفت معلومه که 
شده بود و نگاه شیطنت بار کامبیز را مى دید دست پاچه شد 
و گفت: اصال خواهریم. همه ى بچه ها زدند زیر خنده، على 
که دیگر از کسى نمى ترسید خیلى بهتر حرف مى زد. سحر 
گفت: منظورش خواهر و برادر است. آقاى صدیق گفت: 

دوستى هم کم تر از خواهرى و برادرى نیست.
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شعر ... شعر ... شعر
پسرك توله گرگى

گرگ ها در جنگل درست مثل درختان رشد مى کنند.
گرك ها نمى گویند، خواهش مى کنم 

نمى گویند متشکرم
گرگ ها در خاك و خل غلت مى خورندو سرو صدا راه 

مى اندازند
نیمه شب ها به ماه نگاه مى کنند  و زوزه مى کشند.

اما وارن با همه ى توله گرگ ها متفاوت است

کوچک ترین توله گرگ ها است.  وارن متفاوت است او 
رو به ماه زوزه نمى کشد

با دیگران  زد و خورد نمى کند
در عوض به غار مى رود و خودش را قایم مى کند و شما  

آن چه را که براى او اتفاق افتاد باور نخواهید کرد
تا قبل از آن  که پى به برد که ماه کامل نیرو و جاذبه ى خاصى 
براى تغیر شکل دادن دارد، "وارن" یک گرگ معمولى بود. 
اما وقتى که به ماه کامل نگاه کرد و زوزه کشید، تبدیل به 
یک پسر مودب شد و عوض "وارن گرگ" به پسرکى به 

نام وارن تبدیل شد که از او انتظار مى رفت ترسناك باشد.  
اما وارن ترسناك نیست.

نمى خواهد ترسناك باشد.
روشن ترین ماه ممکن

وارن را تبدیل به موجودى دیگر کرد
از گرگ جوان خزدار، به موجودى عجیب و غریب

موجودى که قرار نبود وحشى باشد
ماه کامل وارن را به چیزى شبیه انسان 

اما بهتر از خیلى آدم ها تبدیل کرد
خز هاى تنش شروع به ریختن کرد روى سرش مو ها

.کوتاه شد و به سمت عقب سر رفت. کو تاه شد و  سیخ 
ایستاد!

جاى  به  ایستاد،   پا   دو  روى  و  یافت  گسترش  پاهایش 
پنجه هاى تیزش انگشتان نرم روئید. او روى دو پا ایستاد و 

شروع به راه رفتن کرد.
پنجه هایش کشیده شدند و شکل انگشت یافتند

بینى اش کوچک و سر باال شد.
یک  هاى  گوش  اندازه ى  به  شدند  کوچک  گوش هایش 

نوزاد یک روزه.
دند ان هایش از تیزى افتادند  و به نرمى دانه هاى تازه ى  

ذرت شدند
و در پشت اودیگر  دم براى پیدا کردن نیست

 و به طرز شگفت انگیزى نا گهان براى او لباس هم فراهم 
شد. بى تردید همیشه لباسى براى پوشیدن وجود داشت اما 

لباس وارن نه دخترانه بود نه پسرانه!
پدر و مادرش زمانى که شاهد تغییر او بودند، شوکه شدند. 
حرکات وارن  وحشیانه و مثل گرگ ها نبود.  وارن عادى 

نبود.
وارن مودب، آرام و شاد بود.

وارن نمى خواست فقط پسر باشد. او مى خواست انسان 
باشٍد خودش به روشن ترین ماه کامل این را گفت.

دانیل اریکو
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در حیاط
درخت آلویى هست!

درختى کوچک؛
که کسى باورش ندارد!
دستى به او نمى رسد؛

نرده ها احاطه اش کرده اند.
دلش مى خواهد رشد کند

درخت کوچک!
آرى،

دلش مى خواهد رشد کند؛
و براى کسى مهم نیست

سهم اندکش از آفتاب!
چه کسى باور مى کند
آلو بودن درخت را

وقتى یک دانه آلو ندارد؟
اما تو مى توانى؛

وقتى متوجه برگ هایش باشى!
برشت

همه ى دختران باید
 همه ى دختران باید شعرى داشته باشند،

 که براى آنان نوشته شده باشد
حتـا اگر الزم باشد براى این کار

آسمان به زمین بیاید
ریچارد براتیگان
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افقى
1- با بهار مى آیند و درختان را زیبا مى کنند.

2- نغمه.
3- یکى از سازهاى کوبه اى.درختى با میوهى  آب دار و خوش مزه و شکوفه ى صورتى.

4- دو نیست. به طال مى گویند.
5- اسباب بازى فکرى که آن همه چیز مى توان ساخت. گلى زیبا به رنگ هاى گوناگون که شکل گل سرخ است.

عمودى
1- همه آرزو دارند که سال نو با خود آن را به هم راه بیاورد.

2- حیوان دریایى که به سختى راه مى رود اما شناگر ماهرى است.
3- اگر آن را برعکس کنى من نیست.

4- به آدب و رسوم، موسیقى، ادبیات هر ملتى مى گویند.
5- سالن کوچک توى خانه.

6- کماکان، ادامه دار.
7- هم مى توان از سر حسرت کشید هم موقع فراموشى. 

جدول
جدول ..... جدول ..... جدول ..... 

  جواب جدول:
افقى

1- شکوفه ها 2- ترانه 3- دف. هلو4-یک- زر 5- لگو. ُرز
عمودى

1- شادى2- ُفک 3-تو 4- فرهنگ 5- هال 6- هنوز 7- آه. ُرز  آه. ُرز

7  6  5  4  3  2  1
1
2
3
4
5
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آى خنده 
خنده

خنده

ابر زیادى نزدیک به زمین:
اوه این چه شبیه منه!

چه خوش رنگ پا هم داره!
من  به  تا  دو  این  کن!  نگاه 

مى خندند
مى گویند موهام ژولیده س 

- من امروز شکل کفش مى شوم!
- این که چیزى نیست من مى خوام 

زرافه شم!

حلزون مدرن!

جوجه تیغى به 
کاکتوس:

چه لباس قشنگى  
پوشیدى مامان!
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تازه هاى علمتازه هاى علم   

نخاع 
نخاع ادامه ى سیستم عصبى مغز است. در نخاع است که 
اعصابى که به سلول ها  از طرف مغز پیام مى برند به هم 
مى رسند و از این کانال عبور مى کنند. در نخاع است که پیام 
مغز به  ماهیچه ها مى رسد و گزارش سلول هاى بینایى به  
مغز گزارش مى دهند. مغز و نخاع  با هم سیستم عصبى ما 
را مى سازند. و از هم کارى این دو است که ما مى بینیم و 
یا حرکت مى کنیم، اما على رغم این که نخاع جزو سیستم 

عصبى  به شمار مى آید، در 
قدرت  مهم،  مسائل  مورد 
ندارد.  را  مغز  ساختار   و 
نخاع  وظیفه ى  مهم ترین 
گرفتن پیام هاى سلول هاى 
بینایى و مخابره کردن آن ها 
به سلول هاى مشابه در مغز 
است. این سلول هاى مغزى 
پیام را از نخاع مى گیرند با 
تجربه ها و داشته ها ى قبلى 
مقایسه مى کنند و آن ها را 
آنالیز مى کنند. سرانجام بعد 
از این بر رسى ها، نتیجه  به 
مغز مخابره مى شود و فرمان 
عمل ماهیچه ها  و یا سایر 
قسمت هاى بدن توسط مغز 
فرمان  مى گردد.این  صادر 
مشابه  سلول هاى  توسط 

واقع در نخاع  به بدن مى رسد براى همین هم ماهیچه ها 
مى توانند عمل کنند، 

و پیام ها قاطى نمى شوند. و درست کار مى کنند.

عصب هاى جمجمه 
عصب  هاى که از جمجمه مى آیند درست مثل عصب هاى 
نخاع و سلول هاى عصبى پیرامون نخاع اند. تنها تفات شان 
این است که به عوض نخاع از مغز مى آیند.دوازده جفت 
که  مى شوند.  منشعب  نخاع  طرف  به  جمجمه  از  عصب 

دو جفت از آن ها"عصب  هاى بویایى و بینایى، در ارتباط 
مستقیم با ارگان هاى چشایى و بویایى در بخش مربوط به 
آن ها در مغرر قرار دارند. عصبى مرکزى در مغز قرار دارند. 
ده جفت عصب دیگر اما، مستقیما از نخاع منشعب مى شوند 
مراکز  با  مستقیم  غیر  ارتباط  در  مغز  با  دلیل  همین  به  و 
مختلف مربوط به آن ها در مغز، قرار دارند. سه جفت از 
این عصب ها وظیفه ى حرکت هاى مختلف چشم را دارند. 
یکى از آن ها، وظیفه حرکت زبان را بر عهده دارد. بقیه ى 
حرکات  وظیفه  عصب ها 
ــورت،  ص هاى  هیچه  ما
حس  و  شانه ها  ــردن،  گ
چشایى را انجام  مى دهند. 
یک جفت از این عصب ها، 
مغز  پاراسمپاتیک  اعصاب 
هستند که به قلب و کبد و 
ریه ها و دستگاه گوارش مى 
روند عصب واگوس، که از 
اعصاب پاراسمپاتیک است، 
عصب دهم مغز است. یکى 
پیرامونى  ازمجموعه  هاى 
روده  عصبى  سیستم  مغز، 
حرکات  کنترل  که،  است 
روده ها را بر عهده دارد و 
اغلب جز. سیستم هاى بى 
نظیر عصبى به شمار مى آید. 
اما در سال هاى اخیر تعداد 
زیادى از مخققان؛ بر این عقیده اند که این سیستم عصبى، 
کامال مستقل است. گاهى حتى به آن "مغزدوم" مى گویند. 
از واژه ى مغز شکم هم براى آن استفاده  مى شود. دلیل این 
امر این است که این سیستم ساختارى مانند مغز دارد. دلیل 
دوم این است که آن عصب هاى مخابره اى که در مغز وجود 

دارد، در این سیستم عصبى هم هست. 
آزمایش هاى گوناگون نشان داده است که پروسه ى هضم 
غذا حتى اگر ارتباط این عصب ها با مغز قطع شود، هم چنان 

ادامه خواهد داشت. 

سیستم عصبىسیستم عصبى
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چین،  کشور  در  کوچک  دهکده ى  یک  در  روزگارى  روزى 
آقاى خبرنگارى به نام "لین" با همسرش زندگى مى کرد. آقاى 
لین خیلى مهمان نواز بود و در خانه اش  صبح تا شب به روى 
همه باز بود. همسرش خانم لین همیشه سوپ و سیب زمینى 
سرخ شده  براى گذیرایى از مهمانان آماده شد. آق و خانم لین 
دو پسر داشتند، پسر کوچک شان دیگر با آن  ها زندگى نمى کرد 
و آقاى لین براى شاد کردن همسرش هر کارى که از دستش 
دختر  و  هوآ  بزرگ شان  پسر  ــى داد.  م انجام  مى آمد  بر 
لى  آقاى  مى کردند.  زندگى  آن  دو  با  شیوو"   " خوانده  شال 
تصمیم داشت به  کودکى که سقفى باالى سرش نداشت خانه اى 
گرم بدهد. یک روز که آقاى لى در جاده ى دهکده پیاده روى 
گریه  و  ایستاده  جاده  کنار  که  دید  را  کوچکى  دختر  مى کرد 
مى کند. آقاى لى به او نزدیک شد، اما وقتى که کامال به او 
نزدیک شده بود، متوجه شد که او یک دختر کوچک معمولى 
نیست. او دخترى از سنگ بود. تمام بدنش از سنگ ساخته 
شده بود.آقاى لى  سعى کرد به او نزدیک تر شود و از او پرسید: 
تو کى هستى؟ چرا تنهایى؟ اما دختر کوچک فقط گریه مى کرد 
و چیزى نمى گفت. آقاى لى تصمیم گرفت اورا به خانه ببرد 
و تالش کند کسى را پیدا کند که در باره ى دختر کوچک چیزى 
مى دانست. آقاى لى با مهربانى دخترك را بغل کرد و خیلى با 
احتیاط او را در آغوش گرفت و به خانه برد. وقتى که دخترك 
در بغلش بود متوجه شد که بعضى سنگ ها خیلى  بد قواره و 
ساییده شده اند. او دختر سنگى را به خانه برد و وقتى که به 
خانه رسیدند، خانم لى با دیدن دخترك خوش حال نشد، او 
فکر مى کرد هیچ بچه اى نمى تواند جاى پسر از دست رفته اش 
را به گیرد. و حاال که آقاى لى  دخترك را به خانه برد، نگاهى 
به او که از سنگ ساخته شده بود کرد و گفت: بدبختى خودمان 
کم بود؟ آقاى لى جواب داد: من او را فقط به این خاطر به 
و  کى  خانواده اش  و  کیست  او  که  بفهمم  تا   آورده ام  خانه 
کجایند؟ روز ها گذشت و یک شب که بچه ها خوابیده بودند، 
آقاى لى به همسرش گفت:"شن" من مى دانم که تو از آوردن 
نتوانسته ام  من  اما  نیستى  خوش حال  خانه مان  به  دختر  این 
خانواده ى او را پیدا کنم و مى خواهم اگر تو اجازه بدهى او 
را به فرزندى قبول کنم و پدرش باشم. شاید کسى او را از 
سنگ ساخته است و بعد فکر کرده که نمى خواهد از دخترى 

سنگى مراقبت کند. ما نمى توانیم او را بیرون کنیم، اگر ما او 
را به فرزندى قبول نکنیم، هیچ کس مراقبت از او را به عهده 
صورت  مى زد  حرف  بیشتر  او  که  چه  هر  گرفت.  نخواهد 
همسرش سخت تر مى شد و دست آخر خانم لى گفت: این 
پول توست ، تا زمانى که وجود او مانع تحصیل پسرمان نشود، 
تو اجازه دارى که دخترت را داشته باشى. به این ترتیب دخترك 
ماندگار شد و  ذره ذره، به حرف آمد و شاد شد.  اسم او را 
یاتو گذاشتند.هرچند که کامل حرف نمى زد اما لب به سخن 
گفتن گشوده بود. خانم لى  فقط به پسرش توجه داشت و اول 
همه ى کارهاى او را انجام مى داد، نیازهاى پسرش براى او 
مهمترین بودند. توجه خاصى و گاهى اصال توجهى به دخترك 
نمى کرد. او کامال نشان مى داد، عزیز دردانه ى او پسرش اشت، 
شاید به دلیل این که خودش او را به  دنیا آورده بود. اما آقاى 
فراهم  داشت  نیاز  ماندن  زنده  براى  او  که  را  چیزى  هر  لى  
مى کرد. اما عشق و محبت زیادى به او نشان نمى دادند. آقاى 
لى دختر را به خانه آورده بود یک روز فکر کرد چرا به او 
که  مى دانست  اما  کند   بغلش  ببوسدش؟  کند؟  نمى  محبتى 
نمى تواند. دختر کوچک به همین که به او چاى و نان مى دادند 
راضى بود. وقتى که قرار شد به مدرسه برود، او خیلى  هیجان 
زده بود و مى گفت: من مى توانم موسیقى یاد به گیرم. اما وقتى 
مدرسه شروع شد بچه هاى دهکده،مسخره اش مى کردند هم 
او را و هم خواهرش شیوو را. اما از آن جا که از سنگ ساخته 
شده بود یاد گرفته بود که محکم باشد و از خودش محافظت 
کند. شیوو خواهر بزرگ ترش همکه مثل او از سنگ نبود اما 
معمولى هم نبود.  او دختر دیگى بود به نام که آقاى لى او را 
هم به فرزندى قبول کرده بود. شیوو مثل یوتا محکم نبود، او 
خیلى حساس و شکننده بود.براى همین هم بچه ها او را خیلى 
اذیت مى کردند و او آزرده مى شد. بعضى وقت ها فکر مى کرد. 
نداشته  دردى  پر  زندگى  چنین  یک  و  نماند  زنده  است  بهتر 
از  مى کرد  سعى  لى  آقاى  خوب،  پدر  یک  عنوان  به  باشد. 
دخترانش محافظت کند و نگذارد مردم و بچه هاى ده آن  ها 
را اذیت کنند و این درخواست را  با مردم دهکده مطرح کرد.  
اما کسى به حرف او گوش نداد بعضى وقت ها به آن  ها مى 
گفت کجا ها نروند و چه کارهایى نکنند، و بیشتر از هر چیز 
اقاى لى مراقب بود که دختر ها درس هاى شان را متوجه بشوند 

دخترى از سنگ نوشته: سووى سیه ویال
ترجمه سوسن بهار
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و مواظب خوشان باشند، به شویو گفته بود که به رودخانه نرود 
چرا که آب سرد رودخانه بدنش را آزار مى داد و از بین مى برد.
شیوو هم دختر نرمالى نبود زیر پوستش از گل ساخته شده 
بود. اما یک روز او تصمیم گرفت که به رود خانه برود وآقاى 
لى زمانى  متوجه شد که دیگر دیر شده بود. در ساحل رودخانه 
یک طرح گلى از دخترش شیوو باقى مانده بود، او با ناراحتى 
گفت: دختر زیبایم با خودت چه کردى؟ و شروع به گریه کرد، 
در همین زمان شیوو فهمید که او را دوست مى داشته اند و 
گفت : متشکرم لبخندى زد و در آب گم شد. مراسم کوچکى 
براى شیوو بر گذار شد. آقاى لى از خودش و دیگران ناراحت 
بود. این مراسم خیلى غم انگیز بود هر چند که هیچ کس قطره 

اشکى هم نریخت. یوتا پسر  فکر کرد اگر من مرده بودم هم 
کسى گریه نمى کرد؟ او تمام روز و شب را به این مساله فکر 
کرد. از آن جا که شب تابستانى زیبایى بود  تصمیم گرفت به 
حیاط برود و ستاره ها را تماشا کند. همین طور که قدم مى زد 
به  شبح  یک  آیا  بود.  آن جا  کسى  انگار  شنید  عجیبى  صداى 
صداى  کرد  گوش  خوب  وقتى  که  بود.؟  آمده  آن ها  حیاط 
گریه ى تلخ و غمگین آقاى لى را شنید. یاتو به آقاى لى نزدیک 
شد و دست هاى کوچکش را بر شانه هاى او گذاشت. درد 
آقاى لى این قدر زیاد بود که نفهمید دستانى روى شانه هایش 
قرار گرفته است. وقتى که سر انجام به خودش آمد چشمان 
اشک بارش را به دخترك سنگى دوخت و گفت به من قول 
بده که تو هرگز چنین کارى نخواهى کرد. به من قول بده که 
هرگز خودت را آزار نخواهى داد. دخترك سرش را تکان داد، 
آقاى لى از جایش بلند شد دست دخترك سنگى را گرفت و 
که  گرفت  یاد  شب  آن  سنگى  رفتند.دخترك  خانه  به  هم  با 

راه  هاى دیگرى هم براى نشان دادن عشق و محبت غیر از 
کلمات وجود دارند. آقاى لى با وجودى که چیزى نمى گفت 
خواهرش را آن  قدر دوست داشت که این طور غمگین گریه 
مى کرد. از خودش پرسید: آیا مرا هم دوست دارد؟ زندگى 
مثل سابق ادامه یافت، او به مدرسه مى رفت، خانم لى ندیده اش 
او  از  را  محبت  و  توجه  هوآ بیشترین  برادرش  و  گرفت  مى 
غذایى  داشت  تختخواب  این  که  او  براى  دریافت  مى کرد. 
اگر  اما  بود.  کافى  برود  مدرسه  به  توانست  مى  و  مى خورد 
مى دانست کسى دوستش مى دارد.. یک روز که همه چیز  بد 
تر شده بود و بچه ها یاتو را که از سنگ ساخته شده بود اذیت 
مى کردند و دستش مى انداختند، به او گفتند: تو باید از یک 

سنگ آسمانى سرد شد بوجود آمده باشى براى همین این قدر 
خیلى  یاتو  کند.  بغل  را  تو  خواهد  نمى  کس  هیچ  و  سردى 
غمگین شد و فکر کرد گاهى کلمات از سنگ هایى که او از 
آن ها ساخته شده  سخت تر و برنده ترند. وقتى که از مدرسه 
برگشت تصمیم گرفت کار دیگرى بکند، زیر درخت زیبایى 
که آقاى لى گفته بود میوه هایش را نباید بخورد چون خیلى 
سفت هستند، "آن ها توت هاى کال نرسیده بودند" ایستاد. 
یاتو فکر کرد از خود او که سنگى است سخت تر نیستند،  باالى 
درخت رفت و اولین دانه ى توتى را که به دهن گذاشت فهمید 
که چه خوش مزه است و بیشتر و بیشتر خورد. قبل از این که 
از حال برود احساس کرد که سرش گیج  مى رود و بدنش را 
رسید   زمین  وقتى به  و  افتاد  پائین  درخت  از  نمى کند.  حس 
احساس کرد نمى تواند راه برود. حس کرد یکى از سنگ ها 
دارد از دستش مى فتد. دختر کوچک سنگى فهمید  خیلى زیاد 
از میوه ى ممنوع خورده است. در همین لحظه آقاى لى که تازه 
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از سر کار به خانه برگشته بود، وقتى که دید یاتو زیر درخت 
بر زمین افتاده است، به طرف او دوید و بغلش کرد، او مى 
که  مى دانست  و  مى شوند  جدا  بدنش  از  سنگ ها  که  دیدید 
وقت زیادى ندارد. یاتو را به خانه برد و همسرش در را گشود. 
خانم لى ترسید و سول کرد براى یاتو چه اتفاقى افتاده؟ آقاى 
لى براى او تعریف کرد. آقاى لى به همسرش گفت زود مقدارى 
طناب بیاورند و بدن یاتو را طناب پیچ  کنند که سنگ هایش 
جدا نشوند. آقاى لى وسیله ى نقلیه نداشت و تنها ارابه هم از 
آن ها فرسنگ ها فاصله داشت، آقاى لى مى دانست براى این که 
دختر را نجات بدهد باید هرچه زود تر او را به دکتر برساند، 
یاتو را در سبدى گذاشت بر پشتش سوار کرد و با سرعت باد 

شروع به دویدن کرد. یاتو احساس کرد دارد بیدار مى شود و 
وقتى که چشمانش را باز کرد و دید در سبدى بر پشت آقاى 
لى  است فهمید که آقاى لى دارد این قدر زحمت مى کشد که 
زندگى او را نجات بدهد. او دید که آقاى لى در حال دویدن 
به آرامى و بى صدا گریه مى کند در همین لحظه یاتو چیزى را 
در باره ى آقاى لى کشف کرد، اوهم از سنگ ساخته شده بود 
هرچند از یک سنگ آسمانى به زمین نیافتاده بود.. او فقط یاد 
براى  لباس ها  زیر  را   سنگى اش  بدن  چطور  که  بود  گرفته 
زندگى کردن در این جهان قایم کند. او فهمید که قلب آقاى 
لى مى بایست مثل سنگ سخت باشد تا به تواند از خانواده 
ش محافظت کند، اما روحى لطیف و مهربان دارد. یاتو عاشق 
را  خانواده اش  تا  مى کرد  کار  همه  که  شد  مهربان  پدر  این 
از  سخت تر  کلمات  از  استفاده  اوقات  گاهى  کند.  محافظت 
انجام دادن کار است اما یا تو تصمیم گرفت که بگوید من تو 
را دوست مى دارم. در همین لحظه دخترك سنگى پدرش را 

درك کرد او از سنگ نبود اما به سختى سنگ شده بود براى 
نجات دادن او. یاتو دوباره بى هوش شد و دو روز بعد وقتى 
به هوش آمد اولین چیزى که دید چهره ى خندان آقاى لى بود. 
او گفت: من متاسفم و معذرت مى خواهم. من نمى دانستم چه 
کار مى کنم. آقاى لى جواب داد: اشکالى ندارد مواظب باش 
دیگر خودت را به خطر نیاندازى او دوباره به خواب رفت و 
دو روز دیگر که از خواب بیدار شد فهمید چیزى تغییر کرده 
است، سنگ ها بدنش را ترك کرده بودند و او حاال یک دختر 
کوچک واقعى شده بود. او خیلى خوش حال بود نه به خاطر 
این که شبیه دختران دیگر است، بلکه به دلیل تغیراتى که در 
دورنش به وجود آمده بود. او هنوز هم به نوعى سنگ بود؛ 

سخت براى این که اجازه ندهد به او آسیب بزنند و  به تواند 
از دیگرانى که دوست شان مى دارد مراقبت کند. درست مثل 
پدرش آقاى لى. یاتو فهمید که چه پیوند محکمى با پدرش 
دادرد و او هم مى خواهد دنیا را  به نفع دوستى و کمک به 
هرچه قدر   مى تواند  که  دانست  مى  او  دهد.  تغییر  دیگران 
مى خواهد مى تواند ماجراجویى کند، درس به  خواند و روزى 

مادرى مهربان و محکم خواهد شد.
* * *

* "سووى سیه ویال" عکاس و فیلم بردار بین المللى است 
که بر روى مسائل اجتماعى کار مى کند. او در باره ى این 
داستان و فیلمى که از آن ساخته شده مى گوید:" مولى لى" 
سرگذشتش را براى من تعریف کرد. این یک داستان واقعى 
است. و من با توجه به چیزهایى که از مولى شنیدم این اسم 
را روى این قصه گذاشتم. مولى به من گفت پدرم مرا از میان 

سنگ ها پیدا کرده است.
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مادر مى گفت: روز سوم عید نوروز باید به صحرا رفت و 
با گل برگشت. نمى دانم این را از سنتى جایى شنیده بود و 
مى دانست که مى گفت؟ یا از بس خودش دوست مى داشت 
که به صحرا برود و گل و بیدمشک بچیند. من هم خیلى 
دوست مى داشتم با او به دشت و صحرا بروم و گل بچنیم 

به خصوص بیدمشک، که موقع بوئیدنش 
نوك دماغم زرد و خوش بود مى شد. از 
چائى هاى بیدمشکى هم که دیگر نپرسید 
هیچ عطر و بویى مثل چاى بیدمشکى براى 
من نبود. داشتیم از در مى رفتیم بیرون که  
برادرم صدا زد: اوهوى خواب آلود وسط 
راه خوابت نبره مامان مجبور بشه بغلت 
گفت:  همیشه  مثل  مادر  خونه.  بیاره  کنه 
خوبى  هم راه  اتفاقا  مو  بچه  نکن  اذیتش 
خندید:  برادرم  هست.  چیدن  گل  براى 

ببینیم و تعریف کنیم.
هوا ى لطیف بهارى، چهچه ى پرنده گان، 
بچه ى  مثل  که  کوچکى  جویبار  صداى 
و  مى خواند  و  مى رقصید  باریگوش 
،آن چنان  رنگارنگ  گل هاى  مى رفت، 
گفتم:  دلم  در  که  بود  آورده  وجد  مرابه 

داداشى امکان نداره من خوابم ببره. حیف این همه زیبایى 
نیست.؟ مادر آن روز مى خواست قبل از آن که بیدمشک ها 
را باران تند بهارى  خراب کند، بیدمشک بچیند براى چایى و 
شاید عرق بید مشک گرفتن. باید خیلى بیدمشک مى چیدیم. 

براى همین با خودش ساندویج و یک فالسک چاى هم 
آورده بود. کلى بیدمشک چیدیم و یک دسته گل رنگارنگ 
مادر  اما  بچینم  بیدمشک  بیشتر  مى خواستیم   هم.  وحشى 
گفت: اول ساندویچ مان را مى خوریم  بعد ادامه مى دهیم. 
ساندویچ را خوردیم. مادر پایش را روى پتو دراز کرد و 
من گفتم مادر مى شه قصه ى خرگوشى 
بگوئید؟  را  بود  بیدمشک  مثل  دمش  که 
با  من  و  زانویش  روى  زد  دست  مادر 
خوش حالى سرم را بر زانویش گذاشتم. 
نسیم مالیمى مى وزید و عطر بیدمشک 
رنگى  خاکى  خرگوش  قصه ى  داشت. 
خیلى  بود  مشک  بید  عین  دمش  که  را 
به  بیدمشک  دانهِ یى  مى داشتم.  دوست 
دستم گرفتم و نگاهش مى کردم و مادر 

قصه مى گفت.
از صداى خنده چند نقر و صداى مادر که 
مى گفت: یه وقت آب نریزید روش سرما 
مى خوره! از خواب پریدم. صورت خندان 
بوکشیدن  از  دماغش  نوك  که  برادرم 
به  چنان  آن  بود  شده  زرد  بیدمشک ها 
خنده ام انداخت که دیگر برایم مهم نبود 
بگوید باز که خوابت برد خواب آلود. هنوز فکرم تمام نشده 
بود که گفت:  خواب زمستانى و گرماى تابستانى به کنار، 
بهار خواب آور بهشت توئه دیگه مگه نه خواب آلود جان؟

خوبه حاال زیر درخت خوابت نبرد!
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