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دوستان خوبم سالم. 
مثل هر سال داروِگ ماه ژوئن را به روز جهانى  ممنوعیت 
کار کودك اختصاص داده ام. در این سال ها در باره ى کار 
کودك و رنج هائى که بعضى از دوستان شما  مى کشند بارها 
نوشتم. اما هر چه قدر هم که بنویسم. کم است. در این باره 
باید همیشه گفت، نوشت، کار کرد، رژه رفت، اعتصاب کرد، 
اطالع رسانى کرد و هر چه بیش تر هم کار براى از بین بردن 
کار کودکان و فراهم شدن امکانات تحصیل آن ها پیدا کرد، 
هرچه بیش تر غم خوار کودکان، یعنى دوستان شما و من شد. 
و فکر چاره کرد. درست است که هنوز میلیون ها کودك 
مجبور به کار هاى بسیار سخت  و دشوارند، و راه زیادى  
باقى مانده تا  به توان به همه ى آن ها کمک کرد، اما تمامى 
کارهائى که در این زمینه انجام شده، تاثیرات خوبى هم داشته، 
کار اجبارى کودکان مثل برده گى بسیار کم شده و کم تر هم 
مى شود. در کنا ر قصه هاى غصه ها، قصه ى شادى و پیروزى 
هم هست. این که در گوشه و کنار دنیا  روز جهانى ى لغو کار 
کودك جشن گرفته مى شود، این که براى قوانین جلوگیرى 
از کار کودك و حقوق بشر کودکان، تالش  مى شود، این که 
بزرگ ترهاى بیش ترى به مساله ى کودکان توجه مى کنند، یک 
خبر خوب است. روز جهانى لغو کار کودك یک روز پیروزى 
و جشن است. درست بیست سال پیش کنوانسیون ممنوعیت 
کار سخت براى کودکان تصویب شد. یعنى درست ماه ژوئن 
سال 1999 از آن روز تا کنون وضعیت تعداد زیادى از کودکان 
بهتر شده است. اما این کافى نیست. همه ى ما تالش مى کنیم 
که تا سال 2025 دیگر هیچ کودکى در روى کرده ى زمین 
مجبور به کار کردن براى نان در آوردن نشود. همه ى بچه ها 
به مدرسه بروند و امکان زندگى، امنیت و شادى داشته باشند. 
تا  رسیدن به آن روز، روز جهانى ممنوعیت کار کودك را 
به همه ى شما تبریک مى گویم  و دست همه ى شما  که در 
این راه به کمک دوستان تان آمده اید را به گرمى مى فشارم 
کوچکى  دوستان  خصوص  به  مى بوسم،  را  ماه تان  روى  و 
مثل ابراهیم، مرتضى، محمد و میترا  را. چهار کودك کار در 
ایران که در این شماره ى داروگ با آن ها مصاحبه کرده ایم.
 دوست شما داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!
بزرگترهاى عزیز، درود بر شما! بیستمین سال تصویب 
کنوانسیون 182 ى سازمان جهانى کار مبنى بر ممنوعیت 
سر  پشت  ژوئن  ماه  در  را  کودکان  براى  مخاطره  پر  کار 
گذاشتیم.همان طور که در اطالعیه ى گلوبال مارچ که در 
ادامه ى همین مطلب مشاهده مى کنید، امده است، امسال 
با پدیده ى غم انگیز افزایش ده درصدى استثمار کودکان 
بین سال 2011 تا 2016 در عرصه ى کار کشاورزى روبر 
هستیم افزایش کار کودکان در این صنعت مى تواند دالیل 
بى شمارى داشته باشد ولى یکى از موثرترین عوامل در 
این زمینه،وجود جنگ ها در گوشه و کنار جهان و آواره گى 
بیش از هفتاد و یک میلیون انسان است که بیش از نصف 

آن ها را یعنى سى و پنج و نیم میلیون نفر را کودکان تشکیل 
مى دهند. کودکانى که در حول و حوش سرزمین هاى رانده 
از جسم و  شده طعمه هاى خوبى براى انواع بهره کشى 
جان رنجور و غمگین و نگران شان هستند. ارتباط مستقیم 
آواراه گى ناشى  از جنگ و کار در مزارع نگفته پیداست. 
درست به همین دلیل، مرکز ثقل خواسته ها و فعالیت ها ى 
اعالم شده در سال 2019 توسط جنبش جهانى ى لغو کار 
کودك در این زمینه ممنوعیت کار در عرصه ى کشاورزى 

و توجه به کودکان آواره از جنگ  و. جاى گزینى این شکل 
جان کاهى کودکان با تحصیل رایگان اجبارى و با کیفیت 
باال هدف مرکزى این کمپین است. در این جهان وارونه هر 
لحظه به دنیا و رویاى کودکانه، آسیب هاى جدیدى وارد 
مى آید. اگر پس از گذشت بیست سال از تصویب مقاوله 
نامه ى 182 تعداد کودکان کار از 250 میلیون در عرصه ى 
یافته،  تقلیل  میلیون   150 به  برده گى  و  مخاطره  پر  کار 
ساختار این نظام بهره کش، آن را بر نتافته و دم خروسش 
و  استثمار  و  وحشت  و  خوف  رداى  این  دیگر  جاى  از 
به انقیاد کشیدن کودکان و جان کوچک آن  ها و به طور 
کلى تهى دستان، بیرون مى زند.عمق فاجعه بحدى است 

که بسیارى با ندیدنش سعى در تاب آوردنش مى کنند. در 
باره ى وضعیت کودکان کار در ایران فاجعه عمق بیشترى 
دارد. اگر در قسمت هاى دیگر جهان اشکال برده گى و 
اجاره دادن کودکان کم تر شده است، اگر کشور برزیل و 
شهر ریو دیگر شهر کودکان کار خیابانى و کودکان پرسه 
این  کشورى  بین  حسنه ى  مناسبات  اعالم نمى شود،در 
مرکز و چهره به خیابان هاى تهران منتقل شده است. بهره 
ویژه ى  خصلت  از  ایران  در  کودکان  از  وقیحانه  کشى  
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اعمال خشونت و کودك آزارى، هم ر اه با آن، به نسبت 
بیشترى از جاهاى دیگر وجود دارد.  چرا که بخشى از 
این اعمال قهر خشونت، جدا سازى و آزار جنسى کودکان 
دختر ریشه در قوانین و نظام فقهى  حاکم بر این کشور 
دارد. محرومیت کودکان از تحصیل حتى تبعیض در مفاد 
آن  قدر  است.  کشور  این  ویژه گى هاى  از  هم  آموزشى 

با موارد بهره کشى جسمى و جنسى و آزار کودکان در 
گوشه و کنار جهان روبرو هستیم، که گاهى صرف فکر 
این که بتوان کار کودك را در چارچوب نظم کنونى جهان 
از بین برد.، دور از عقل و حقیقت به نظر مى رسد. خبر 
خوب اما این است که حتى اگر با وجود موانع بى شمار 
که اصل آن سوداگرى جان و مال و شرف انسان ها در 
تغییر  کودك  کار  لغو  با  نتوان  است،  واژگون  دنیاى  این 
بنیادین در این نظم به وجود آورد، بنا به تناقضات همین 
نظام، این امر شدنى است. حرکت در این زمینه حتى از 
خود هدف شدنى تر است و الزم است و ضرورى. لغو 
کار کودکان، نه تنها بازگرداندن و حفاظت از کودکى و 
مفهوم آن، به عنوان یک مقوله و وجود فیزیکى و روانى 
کودکان  است، بلکه قدمى جدى و موثر در فراهم آوردن 

به  دست  جهان  این  بنیادین  دگرگونى  شرط هاى  پیش 
کارگران و تهى د ستان است. روز جهانى ممنوعیت کار 
کودك را به همه ى شما که دل تان براى حق کودکى مى 
طپد تبریک عرض مى کنیم و به امید همدلى و هم نظرى 
و هم قدمى ى شما، توجه تان را به مطالب این شماره ى 

داروگ جلب مى کنیم.

به  کارکودك)  علیه  جهانى  (رژه ى  مارچ  گلوبال  پیام   
مناسبت روز جهانى ى لغو کار کودك             

یک اقدام فورى براى رسیدگى به وضعیت کودکان کار در 
عرصه ى کشاورزى و توقف بى درنگ  استثمار کودکان در 
این عرصه ضرورى است.کماکان در سراسر جهان، 152 
میلیون کودك کار وجود دارد. کودکانى که مى بایست در 
مدرسه باشند و خود شان را براى یک زندگى ى سعادتمند 
آماده سازند، در وضعیت بسیار ناگوار و خطرناکى استثمار 
کار  عرصه ى  در  کودکان،  این  از  71 درصد  مى شوند. 
کشاورزى به کار مشغولند .بسیارى از آن ها  بدون دریافت 
هیچ گونه مزدى و به هم راه خانواد ه هاى شان کار مى کنند. 
باال رفتن میزان ده درصدى کار کودکان در عرصه ى کار 
است.  اسف انگیز    2016 تا   2012 سال  از  کشاورزى 
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یا  و  موجود  جنگ هاى  دلیل  به  کودکان  این  از  بسیارى 
باالیاى طبیعى به این عرصه از کار کشیده مى شوند. این 
فاجعه نه تنها باعث شور بختى میلیون ها کودك مى شود؛ 
بلکه به هدف هزاره ى  سوم  که قرار است تا سال دو 
هزار و بیست پنج و  کار کودك را از پهنه ى جهان محو 
کودکان  جهانى  پایدار  "رشد  یا  گول  میلینیوم  یعنى  کند، 

آسیب جدى وارد مى کند."  
(SDG;sSustainable Development Goals) 

از  بسیارى  ملى  اقتصاد  قلب  کشاورزى  تامین  زنجیره ى 
کشورها و منبع در آمد مالى براى بسیارى از خانواده و 
میلیون ها کودك است.کار در عرصه ى کشاورزى سالمتى 
بسیارى از این کودکان را به خطر مى اندازد و گاهى باعث 
مرگ و میر آن ها هم مى شود. از مواردى که جان و سالمتى 
کودکان را در این عرصه تهدید مى کند مى توان به ابزار 
تیز و برنده، مزاراع سمپاشى شده یا سمپاشى کردن مزارع 
در حین کار کودکان مثل پنبه زار ها، کار با ماشین آالت 
سنگین؛ حشرات و خزندگان زهر آلود و ده  ها مورد دیگر 
را نام برد.  این کودکان مجبورند ساعت هاى طوالنى در 
جسمى  سالمت  وضعیت  و  کنند  کار  مناسب  نا  هواى 
کشاورزى  کار  عرصه ى  مى بیند.  آسیب  روحى شان  و 
هنگام  میر  و  مرگ  لحاظ  به  خطرناك  عرصه ى  سومین 
کار و آسیب هاى فیزیکى است. درست بر عکس وجود 
به خصوص  پزشکى  امکانات  و  بهداشت  مخاطرات  این 
از  دور  بسیار  کشاورزى  مزارع   و  افتاده  دور  دهات  در 
کودکان  کار  نیافتنى اند.  دست  و  نایاب  یاب،  کم  شهر، 
بسیارى  است.  آن ها   اجتماعى ى  رشد  و  تحصیل  مانع 
از کودکان به مدرسه نمى روند،بعضى ها مجبورند کار و 
تحصیل را با هم انجام دهند که منجر به خستگى فکرى 
و جسمى آن ها مى شود، و بعضى ها به مدرسه ى شبانه 
مى روند. محرومیت از تحصیل، مانع رشد آن ها و نداشتن 
آینده ى روشن براى شان مى گردد. کودکان دخترى که در 
عرصه کشاورزى استثمار مى شوند فشار مضاعفى را تحمل 
مى کنند. مجبورند به کار خانه دارى هم به پردازند. مورد 
آزار جسمى و جنسى بیش تر هم قرار مى گیرند. بنا به این 
ضرورت عاجل یعنى از بین بردن کار کودکان در عرصه 
کشاورزى  تیتر و تم، کودکان نباید در مزرعه  کار کنند؛ 
بلکه  رویاى مزارع سبز را براى تفریح داشته باشند،  براى 
کمپین عاجل گلوبال مارچ انتخاب شده. با توجه به این که 
امسال بیستمین سال تصویب کنوانسیون182 ى سازمان 
جهانى کار مبنى بر ممنوعیت کار کودکان در عرصه هاى 
پر مخاطره هم هست،مناسبت دارد و الزم است که خواهان 
پایان بخشیدن به کار کودکان که شامل 108 میلیون کودك 

در عرصه ى کار کشاورزى است باشیم. با توجه به این که 
فقط شش سال  به پایان مهلت لغو کار کودکان در سراسر 
در  و  عمومى  به طور  که  است  الزم  است،   مانده  جهان 
سراسر جهان بر این امر پافشارى کنیم. تحصیل رایگان، 
رسمى و اجبارى  و برابر براى کودکان دختر و پسر یکى 
از اقدام  هاى مفید در این زمینه است. این امر مى تواند 
ارمغان  به  و  گرداند   باز  کودکان  به  را  شادى  و  امنیت 
بیاورد. به این دلیل  ما اعضا و هم کاران گلوبال مارچ که 
با نهاد هاى رسمى و دولتى کار نمى کنیم.یعنى شبکه ى 
گلوبال مارچ که شامل اتحادیه هاى کارگرى تشکل هاى 
مستقل معلمان, سازمان هاى مدافع حق کودکى و لغو کار 
کودك در سراسر جهان است، توجه نهاد ها سازمان هاى 
رسمى و سازمان جهانى کا را به این امر جلب کرده خواهان 
اقدام فورى در این زمینه از طریق اقدام و عمل کردهاى 
سفت و سخت سیاسى، حقوقى؛ از جانب آن ها هستیم. 
زمان دیگرى  از هر  جا که  بیش  آن  از  عالوه بر این و 
فاصله بین جوامع مدنى و مردم به دلیل امکانات  مجازى 
کم شده و در برابر خبر ها قرار مى گیرند و این کم شدن 
فاصله ها باید به تواند نزدیکى بیش ترى به وجود بیاورد،  
در  جامعه  کل  بیش تر  چه  هر  دادن  دخالت  خواهان  ما 
این  فعالیت  و  حظور  بدون  که  مى دانیم  و  بوده  امر  این 
بحش یعنى بحش عظیم جامعه نمى توانیم  به هدف مان  
برسیم. ما به دولت ها  توصیه مى کنیم که از کودکان در 
برابر ظلم و تعدى محافظت کنند و حقوق بشر کودکان را 
حفظ نمایند. کار کودك یک توهین و تحقیر و یک تعدى 
به حقوق کودکان است. به ویژه که از عدم امنیت مالى 
جسمى  آسیب  آنان  به  کار  و  مى گیرد  سرچشمه  آن  ها 
روحى و اجتماعى مى زند. ما به سازمان ملل توصیه مى 
کنیم که اجراى کنوانسیون حقوق کودك را از کشورهاى 
خواهان  ما  کند.  نظارت  آن  اجراى  بر  و  طلب  عضوش 
اجرا و پى گیرى ى کنوانسیون هاى 182 سازمان جهانى 
کار یعنى ممنوعیت کار پر مخاظره براى کودکان زیر 15 
سال، کنوانسیون 139 تعیین مینیمم ، حداقل سن کار براى 
کودکان،  هستیم و از کشورهاى جى-20 مى خواهیم که 
در اجالس سال 2019 خود   تعهدات خود را در مورد 
کار کودك بروز  کنند.  براى این که در اجالس 2018 این 
کشور  ها قول داده اند که در باره ى کار کودك، کاراجبارى 
کودك برده گى مدرن و تجارت کودکان اقدامات  عاجل 

و موثرى را در دستور بگذارند. 

* * *
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مصاحبه با چند کودك کار خیابانى
در ایران!         

از دو دوست عزیزخانم الف.ش و آقاى م.ه که این هم کارى 
را با داروگ پذیرفته  و سوال هاى ما را با کودکان مطرح 

کرده اند بى نهایت سپاس گذاریم.
-اسمت چیست ؟

-ابراهیم.
-براهیم جان از کى کار را شروع کرده اى؟ چند ساله بودى؟
-دوازده ساله هستم. از هشت ساله گى شروع به کار کرده ام.

-از هشت ساله گى؟ چرا؟
-مجبور بودم. چیزى نداشتم.

-مجبورى بودى؟ پدر و مادرت کار 
نمى کردند؟

- نه
- مدرسه رفتى تا حاال؟

- بله
- تا چند خوندى؟

- تا دوم.
- چرا؟

- مى خواستم نگذاشتند بخوانم.
- مهاجر افغان بودى؟

- بله
تو  با  مردم  برخورد  جان  -ابراهیم 

چگونه است؟
- بد نیست خوبه.

-  فکر مى کنى چرا بعضى بچه ها 
مثل تو مجبورند کار کنند؟ چون خیلى زیادند من هر روز 
کار  که  را  تو  سال  و  سن  هم  بچه هاى  بینم.  مى  را  همه 

مى کنند.
- چون جیزى ندارند اگر داشتند نمى آمدند کار کنند.

- خاطره خوبى هم از کار کردنت دارى؟
- نه.اگر مجبور نبودم و چیزى داشتم کار نمى کردم.

 - دوست دارى به مدرسه بروى و ادامه تحصیل بدهى؟
- االن این جا نمى  شود مدرسه رفت.

- چه آرزویى دارى؟
-چى؟

-آرزو، آرزو ندارى؟

-آرزو یعنى آینده. آینده چى هست؟
-ابراهیم جان یک آرزویت را بگو، منظورم اینه. آرزوئى 

ندارى یعنى؟
برایم  را  آرزویت  بتونى  باید  باشى  داشته  آرزو  اگر  -تو 

بگوئى ابراهیم جان
.......-

- باشه از این سوال مى گذریم. 
-به نظر تو یک آدم خوب چه  طور آدمى هست؟

به  که  است  کسى  خوب  -آدم 
خاطرخود آدم مى گوید برو درس 
این  خوب  آدم  نکن.  بخون.کار 

است.
- خب ابراهیم جان، االن چه چیزى 
تو را شاد مى کنه؟ چه اتفاقى برایت  

بیفته حس مى کنى شاد مى شى؟
-غصه مشکالت  زیاد دارم.

-شاد نمى شى با چیزى؟
-نه زیاد.

-خوب سرگرمى و بازى جى؟
-هیچ چیز نیست از این آشغال ها 

هست.
ساعت  از  ندارى.  سرگرمى  -پس 

چند تا چند کار مى کنى؟
- از هشت.

- از هشت تا چند؟
-تا دوازده

 -دوازده شب؟
بله.

مرسى ممنون لطف کردى که به سوال هاى من جواب دادى.
-اسمت چیه؟

-محمد
-محمد جان چند سالته؟

-ده سال.
-از چند ساله گى شروع به کار کردى؟

-شش ساله گى.
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-براى چى؟
-پدرم زندانى شد.

- متاسفم چرا؟
 مواد مى فروخت.
-مدرسه رفتى؟

-آره.
تاکالس چندم؟

-سوم امسال به چهارم خواهم رفت.
-پس درست را مى خوانى؟

-بله.
-خب این خوبه.

را  گل ها  وقتى  مى کنند؟  رفتار  خوب  باهات  مردم   -
مى فروشى؟

-بله.
- فکر مى کنى چرا بعضى بچه ها مثل 

تو باید کار کنند؟
-نمى دونم.

-آیا از کارت که گل فروشى هست 
و مردم را خوش حال مى کنى خاطره 

خوب هم دارى؟
-آره.

-باشه حاال اگر یادت آمد آخر حرف 
بگو یک سوال دیگه بگذار به پرسم.

-بزرگ ترین آرزوت چیه االن  ؟
-آرزو دارم دیگه سر کار نرم.

هستى  هم  پسر  دیگه  که  کار  -سر 
بزرگ شدى باید برى ولى آررزو دارم 
یک کار خوب پیدا کنى درس هایت 
را به خوانى. شغل خوب داشته باشى.

-به نظرت یک آدم خوب این روز ها چه جور آدمى است؟
-اون که به مردم کمک مى کنه.
-هر روز همین جا مى نشینى؟

-بله
-پس من فردا هم  مى بینمت.

-چه چیزى االن تو را شاد مى کند؟ یک اتفاق که بیفتد و 
تو را خوش حال کند چیه؟

-نمى خواى بگى؟
-بازى و سرگرمى هم دارى این روز ها؟

-بله.
-چیه بازى هات؟

- باگوشیم بازى مى کنم تلویزیون مى بینم.
مرسى لطف کردى به سوال هایم پاسخ دادى.

بخش دوم مصاحبه هاى آقاى م.ه
میترا دستمال کاغذى و فال مى فروشد.

-اسمت چیه عزیزم؟
- میترا

-خب عمو جون چند سالته؟
-هفت سالم.

-ازکى دارى کارمى کنى؟
-از ساعت نه صبح

-نه منظورم این است که از کى شروع به کار کردى؟
-منظورت اینه چند ساله بودم؟

-آره
- شش ساله بودم.

- از شش ساله گى کار مى کنى؟
-آره

-خب چرا کار مى کنى؟
-دبگه بابام قلبش مریضه واسه اون.

-مدرسه رفتى؟
-آره

-چه قدر مدرسه رفتى؟
-یک ماه میشه.

-یک ماه؟
-آره نصف دوم سال شروع کردم.

-بعدا هم مدرسه میرى؟
-آره

-خب چه طور هم مدرسه میرى هم 
کار مى کنى؟

-صبح ها وقتى که تعطیل میشم از 
مدرسه میام سر کار.

-برخورد مردم باهات چه جوریه؟
-خوب

-فکر مى کنى  چرا بچه هایى مثل تو باید کار کنند؟
-عمو وقتم تموم شد  باید کار کنم.

-پول کارت رو بهت مى دم هنوز چند سوال ازت دارم.
-نمى تونم عمو.

مرتضى دست مال کاغذى مى فروشد.
-اسم شما چیه عزیزم؟

-مرتضى عمو.
-چند سالته؟

-ده سال.
-آقا مرتضى دارى چى مى فروشى؟

-دستمال
-چند وقته دارى کار مى کنى؟
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-نمى دونم.
-چرا دارى کار مى کنى عمو؟

-چه کار کنم خرج بابامو باید در بیارم.
-چرا؟ بابات نمى تونه کار کنه؟

-نه! ناخوشه. 
-تا حاال مدرسه رفتى؟

-بله میرم.
-چه طور؟

-هفت صبح تا دوازده ظهر.
-مدرسه رو دوست دارى؟

-آره
-بگو به بینم رفتار مردم خوبه باهات؟ مهربونند؟ دوست شان 

دارى؟
-خوبه آره.

تو  مثل  بچه هائى  چرا  -فکرمى کنى 
باید کار کنند؟

-نمى دونم.
کار  دارن  که  دیگه ئى  بچه هاى  مثال 
مى کنن آیا باباشون مثل تو مریضه؟

-نمى دونم.
-خب خاطره خوبى هم از این کار 

دارى؟
-نه

-اگرمیل خودت بود دوست داشتى 
کار کنى؟

-نه.
-دوست داشتى چه کار کنى؟

-هیچى خونه بمونم.
-دوست دارى مدرسه رو؟ مى خواى مدرسه برى؟

-آره.
-بزرگ ترین آرزوت چیه؟

- دوست دارم مامان بابام سالم باشن.
-دیگه چى؟

-هیچى
-هیچى دیگه نمى خواى؟ فقط دوست دارى بابا مامانت 

سالم باشن؟
- آره

-به نظر تو آدم خوب چه جور آدمى یه؟ به کى میگى آدم 
خوب؟

-آدم هائى که به مون کمک کنند.
-خب بگو به بینم االن چه چیزى تو رو خوش حال مى کنه؟ 

همین االن؟

-که برم خونه.
-برى خونه چه کار مى کنى؟

-مى رم با دادشم بازى مى کنم.
-مى رى با خواهر و برادرت بازى مى کنى؟

-خواهر ندارم اما یک دونه برادر دارم.
-یک برادر کوچیک دارى؟ بازى کردن با او خوش حالت 

مى کنه؟
-آره

بگو به بینم  بازى ها و سرگرمى هات چیه؟
-بازى مى کنیم دیگه. 

-چه بازى؟ 
-نمى دونم یادم مى ره.

دوست  رو  بازى هائى  چه  -کال 
دارى؟

و  هوا  به  گرگم  و  موشک  -قایم 
دوچرخه بازى.

اتفاقى  چه  مى خواد  دلت  -خب   
برات بیفته؟

-هیچى!
برات  ندارى  دوست  اتفاقى  -هیج 

بیفته؟
-نه

-دوست دارى همین طورى این جا 
بنشینى؟

-من دوست دارم تو خونه باشم.
-مجبورت کردن بیاى کار کنى؟

-نه خودم دارم کار مى کنم.
-دوست  دارى با کى حرف بزنى؟

-باهیج کس.
-دوست دارى به بابا مامانت چى بگى؟

-هیچى.
-اصال هیچ خواسته اى ندارى؟

-نه.
- دوست دارى به من چى بگى؟

- همین سوال ها که ازم مى کنى جواب بدم.
-اگه قرار باشه برى تلویزیون حرف بزنى دوست دارى 

چى بگى؟
-هیچى.

خجالت مى کشم.
-اگه خجالت نکشى چى؟ 

-هیچى
- عزیزم. ممنون که به سوال هاى من جواب دادى.
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سوسن: آقاى مرادى عزیز قبل از هرچیز صمیمانه تشکر 
مى کنم که این وقت را در اختیار داروگ قرار مى دهید. این 
روزها متاسفانه یکى از مسایلى که در کل جوامع بشرى و 
به خصوص کشور ما با آن روبرو هستیم، پدیده ى کودکان 
کار است. در این صحبت شاید براى پرداختن به دالیل و 
ریشه هاى آن وقت کافى نباشد، ولى االن پدیده ى کودکان 
کار معضل اجتماعى و آسیبى هست که به کودکان رسیده 
و همه به چشم مى بینند. شاید امروز نوشتن ازکودکان کار 
چیز عجیبى به نظر نیاید چون همه با این مساله مواجهیم؛ 
اما شما کتاب بچه هاى قالیباف خانه را زمانى نوشتید که کار 
کودك براستى یک راز پنهان بود آیا ممکن است خواهش 

کنم انگیزه و دلیل این نوشتن را توضیح دهید؟
مساله ى  این  با  من  ببینید  کرمانى:  مرادى  هوشنگ   -
قالى بافى با ترس آشنا شدم. نمى خواهم شعار به دهم که 
من  خب  دارم.  دوست  را  بچه ها  من  دوستم،  انسان  من 
همه ى انسان ها را دوست دارم. نوشته هایم این را نشان 
مى دهند. اما من بچه بودم و در روستاى ما چهار پنج کارگاه 
قالى بافى بود. روستاى ما "گوك" که االن به آن گل باف 
مى گویند بود. این کارگاه ها که به آن کارخونه مى گفتند 
تقریبا در سراسر ده وجود داشت، وقتى که من از کنار آن 
مى  و  مى کشیدم  سرك  آن  ها  درون  به  مى شدم،  رد  ها 
دیدم یک عده در آن تاریکى وول مى خورند، نگو این ها 
کارگاه ها  این  مى بافند.  قالى  دارند  که  هستند  بچه هایى 
بافت  و  رنگ  این که  براى  بودند.  نمور  و  تاریک  عمدتا 
قالى خراب نشود. از آن جا که از رنگ هاى طبیعى استفاد 
مى شد، نور آفتاب و خشکى هوا مى توانست روى کیفیت 
قالى تاثیر منفى بگذارد. جاى بسیار، بسیار وحشتناکى بود. 
مادر بزرگم هر وقت مى خواست مرا تهدید کند مى گفت 
اگر درس نخوانى، اگر این کار را نکنى یا کار اشتباه کنى 
سوراخى ى  همان  یا  کارخونه"  توى"کوت  مى فرستمت 
کارگاه! بنا براین من به تحقیق در این  مورد پرداختم، تا 
به عنوان یک کرمانى که قالى هاى شهرش شهرت جهانى 
دارد و حتى به کسى که با باال رفتن سن کماکان جوان مى 
نماید قالى کرمان مى گویند، خواستم  در این مورد حرفى 
به زنم و این مساله را انعکاس بدهم. مى توان گفت که این 

اولین کتابى  است که من نوشته ام . قبل از انقالب. سال 54  
که االن سال 98 هست یعنى چیزى حدود 44 سال پیش.

سوسن: در مورد دوست داشتن انسان ها گفتید. این کامال 
مشخص است، در تمامى نوشته هاى شما مطلب از انسان 
شروع مى شود و به انسان ختم مى گردد. نکته ى جالب 
در نوشته هاى شما به نظر من این است که، تصاویر آن قدر 
زنده اند که گاهى اوقات مثال در قصه ى گُل و آرزویى 
که "عباس" براى داشتن ُگل طبیعى دارد، بیشتر مثل یک 
کتاب  یک  کند  فکر  آدم  این که  تا  است  نقاشى  تابلوى 
خوانده است. من فکر مى کنم تمامى آدم بزرگ هایى که با 
خواندن نوشته هاى شما به دوران کودکى شان بر مى گردند 
یک هم ذات پندارى مستقیم با قهرمانان قصه هاى شما پیدا 
مى کنند. حاال چه از خانواده هاى مرفه آمده باشند چه از 
خانواده هاى تنگ دست. به همین دلیل مى خواهم سوال 
دوم خودم را این طور مطرح کنم: چرا على رغم تمامى 
پیش رفت هایى که در کل جوامع بشرى حتى در زمینه ى 
تکنیک در کشور خود ما به وجود آمده، هنوز این نگاه ُخرد 
شمردن کودکان از بین نرفته و هنوز خواسته هاى بچه ها 
نه به عنوان یک انسان مستقل بلکه تابعى از تصمیمات و 
نظر والدین است؟ فکر مى کنید چرایى ى این پدیده کجا 
است؟ آیا ریشه ى صرفا فرهنگى دارد؟ به نظر شما چه 
مى توان کرد که توجه بیش ترى به کودکان حتى در زمینه ى 

ادبیات کودك معطوف گردد؟
انسان  به  من  نگاه  نوع  ببینید  کرمانى:  مرادى  هوشنگ   -
شاید، شاید بین نویسنده گان نگاه متفاوتى باشد. منظورم 
نویسنده گان کودك است. حتى آدمى مثل صمد بهرنگى 
وقتى که براى کودکان نوشته بود، در حقیقت انسان بزرگى 
قالب  و  تن  در  را  خودش  انقالبى ى  آرزوهاى  که  بود 
کودکان فرو کرده بود. من به صمد احترام مى گذارم. من 
هیچ نویسنده یا هنرمندى را به دلیل تفکر و روش زندگى 
نه تنها غیر محترم نمى شمارم بلکه به همه احترام دارم 
به  ما  همه ى  الزمند.  ها  نوشته  این  همه ى  مى کنم  .فکر 
قول معروف وقتى که مى نویسیم خودمان را بیان مى کنیم. 
بنابراین نگاه صمد این گونه بود. اما من مثالى هست که 

مصاحبه با:
ھوشنگ مرادی کرمانی    
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بارها زده ام و گفته ام" وقتى زنى در ایران کودکى به دنیا 
مى آورد، به جاى یک بچه که آدم است احتیاج به غذا و 
لباس دارد. باید تحصیل کند. بزرگ شود و ازدواج کند. 
چند صباحى زندگى کند و بعد از دنیا برود؛ ما به جاى 
چنین تعریف عام و پیش پا افتاده  و معمولى تعریفى در 
ذهن مان داریم و آن تعریف؛تعریف بسیار خطرناکى است. 
تعریف بدى است. من آن تعریف را اصال دوست ندارم." 
آن تعریفى را که در ذهن ما هست مى گویم. این تعریف 
از فرزند که حتى اگر آدم او را به بوسد یا دوست داشته 
تعریف  آن  اما  من!  بچه ى  بگوید  که  است  طبیعى  باشد 
نادرست را منظورم است. من مى گویم این زن به جاى 

بچه؛ یک پیت، یک حالبى، یک 
و  زاییده  بزرگ  خیلى  قوطى ى 
قرار است این قوطى از آرزوهاى 
 ، ر کشو ن  آ ن  ا ر ا مد سیاست 
آن کشور،آرزوها   حکومت گران 
 ، معه جا هاى  ندگى  ما وعقب 
پدر  نشده ى  برآورده  آرزوهاى 
هر  که  خواسته هایى  و  مادر  و 
لحاظ  به  دارند  جنسى  کدام 
باید  بچه  این  و  شود  انسانى؛پر 
خود  یعنى  این ها  شود.  قربانى 
انسان  یک  به عنوان  را  کودك 
وظیفه اش  فقط  نمى کنند.  قبول 
حکومت  براى  مثال  است  این 
آدمى  باشد،  خوب  سرباز  یک 
مطیع باشد، بعد براى پدر و مادر 
برآورده کننده ى آرزوهاى دست 
نیافته شان باشد. مثال اگر پدر یا 
مادر پزشک نشده، نقاش نشده؛ 

بازیگر نشده، نویسنده نشده، کودك باید آن بشود که از 
کودکان  با  دارم  سروکار  مدام  خودم  من  او مى خواهند. 
بدبخت و بى چاره اى که قربانى شده اند. کسى نگفته است  
که این هم خودش آدم است ذوق و سلیقه اش چیست؟ آیا 
دوست دارد نویسنده شود یا نه؟ دوست دادرد ویلن بنوازد 
یا نه؟دوست دارد پیانست شود یا نه؟ به این چیز ها فکر 
نمى کنند. خود من هم از کسانى هستم که این اشتباهات 
را  تا حدودى در حق فرزندانم مرتکب شده ام. فکر کردم 
هرچى من نشدم این ها باید بشوند. این یک نکته، نکته ى 
بعدى این که نگاه به کودك از گذشته هاى دور تا به امروز 
در کشور ما غلط بوده  است. در روستاهاى ایران بچه هاى 
بیش ترى به دنیا مى آید. به خصوص قدیم ها امروز حتى 

تعداد کودکان در روستا ها هم کم تر شده است و بسیارى 
از روستائیان فقط یکى دو بچه دارند. قدیم ها مى گفتند 
وقتى که یک بچه درشهر به دنیا مى آید،  یک دهن به دنیا 
مى آید  به دنیا  روستا  در  بچه  یک  وقتى که  ولى  مى آید. 
مى کند،  کمک  یعنى  مى آورد.  خودش  با  هم  دست  دو 
بیل  یعنى  مى چینند،  میوه  مى چراند.یعنى  گوسفند  یعنى 
مى زند یعنى زن و مرد و کودك قالى مى بافند. همین طور 
به تدریج. دختر ها گلیم  مى بافند. البته در پرانتز به گویم، 
اخیرا داستانى نوشته ام، در شهر بابک کرمان و در میان 
ترکمن ها رسم است که دختران، قبل از ازدواج شان  فرشى 
مى بافند و هم راه خود به خانه ى همسر مى برند و البته این 
زیباست  و من با نگاهى شاعرانه 
این داستان را نوشتم. اما منظورم 
این است که دو تا دست بودن، 
که به تواند جور بزرگ ترها را 
را  آب شان  را  نان شان  بکشد، 
و هر چیز دیگر را براى آن ها 
در  گاهى  این قدر  کند.  فراهم 
یاد شان  که  مى شود  افراط  آن 
مى رود این دوتا دست، دهن هم 
هست، مغز هم هست یک بدن 
نر و ماده هم هست که نیازهایى 
نمى کنند.  فکر  این ها  به  دارد. 
فقط به این که دوتا دست هست 
من  تعریف  این  مى کنند.  فکر 
از کودکان کار است. مى گویم 
این ها هنوز دوتا دست هستند. 
این ها هنوز آن چیزهائى را که 
یک آدم باید داشته باشد ندارند. 
و هنوز یک انسان از دید جامعه 
و والدین نیستند. بنا بر همین هم تمام داستان هاى من به 
این کودکان مى پرداز. اخیرا یک پایان نامه ى پُر و پیمان 
در  دانشگاه یزد از یک دانشجو منتشر شده که تز آن و نام 
رساله این است- چهره ى کودکان کار در آثار مرادى ى 
کرمانى-. شما به بینید. من اصال خودم بچه ى کارم. پنج 
ساله بودم هنوز مدرسه نمى رفتم که، بنایى مى کردم. کمک 
بنا بودم. بنا به من چه کارى مى داد؟ یک خشت به من 
مى داد که آن را نصفه کنم. یک داستان هم در این باره 
نوشته ام. یا گچ درست مى کردم، آب مى ریختم توى یک 
تغار یا طشت و گچ را ذره ذر به آن اضافه مى کردم و 
به هم مى زدم. و بعد طشت سنگین را بلند مى کردم و مى 
بردم پیش استاد کار و خودم همان جا مى ایستادم و گچ را 
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مشت مى کردم به اوستا مى دادم که او بین آجر ها به مالد. 
من از این جا شروع کردم. خشت زنى و دیگر کار ها را. 
مى توانم به گویم ده ها شغل براى زندگى کردن، براى نان 
در آوردن و چیزهاى مختلف داشته ام. این ها همه به من 

یاد داده اند که کودك کار یعنى چى. 

سوسن: در جهت تائید صحبت هاى زیباى شما باید عرض 
کنم، با کودکانى در هندوستان روبرو شده ام که معدن زاد 
بودند. در معدن سنگ به دنیا آمده بودند. از سن دوساله گى 
سنگ ریزه بار کامیون مى کردند و هیچ تصویرى از دنیاى 
بیرون دیوار ها تا زمانى که آزاد شدند نداشتند. پسرى بود 
به نام جعفر که به دلیل کمک به فرار کودکان دیگر در 
یک کارگاه ریخته گرى صاحب کارش دستش را تا آرنج 
با مفتول داغ مسى سوزانده و ازبین برده بود. برگردم به 
سوال ها. سوال بعدى من این است از کى متوجه شدید 
که عالقه به نوشتن دارید؟ و کار نوشتن را از کى شروع 

کردید؟
- هوشنگ مرادى کرمانى: ببینید: شما کتاب" شما که غریبه 

نیستید" مرا خوانده اید؟

سوسن: خیر متاسفانه
-  هوشنگ مرادى کرمانى: من در آن کتاب توضیح داده ام. 
وقتى که کودك بودم؛عمویم مرا به شبانه روزى به جاى مهد 
کودك گذاشت. در واقع پرورشگاه. همیشه تصورمى شد 
سر  نه  سرراهى ا ند.  بچه هاى  پرورشگاهى  بچه هاى  که 
راهى نبودند. مردم فقیر یا کودکانى که پدر نداشتند و یتیم 
مى شدند.، به آن جا سپرده مى شدند که لقمه نانى گیر شان 
بیاید آن هم چه لقمه نانى. من سفارش مى کنم آن کتاب 
را اگر توانستید گیر بیاورید حتما بخوانید. این کتاب هم 
شده.  روسى و هم به انگلیسى ترجمه  به فرانسه هم به 
فارسى آن هم موجود است. در هر صورت ببین دخترم، 
نوشتن فرار از زندگى بود. براى این که هیچ خوشى در 
زندگى روى زمین و دور و برم نداشتم. من این حرف ها 
را مى خواستم   به گویم. وقتى که به آن جا رفته بودم غم 
کتک،  بى حرمتى،  سختى،  بى کسى  غربت،  غم  تنهایى، 
گرسنگى،همه ى این ها بود و وضعیت بهداشتى خراب، 
پُر از شپش افتضاح بود. من همچه جایى زندگى کردم. 
نوشتم: من وقتى قلم دستم مى گیرم با این کاغذ حرف 
مى زنم. این کاغذ برادر من هست، مادر من هست، خواهر 
من هست و دوست نزدیک من هست و براستى همه ى 
کس من این کاغذ هست. براى این که من مى توانم راحت 
با آن حرف بزنم و او حرف هاى مرا بپذیرد و مرا مسخره 

نوشتن  کنم  خالصه  نکند.  تحقیرم  نینادازد،  دستم  نکند، 
این بود براى من. بعد هم من یک ذهن قصه گویى دارم. 
از بچه گى یک تخیل عجیب وغریب داشتم. براى همین 
یکى  دهم.  انجام  را  دیگر  کار هاى  بعضى  نمى توانم  هم 
از عیب ها و ایراد هاى شخصیتى ى من این است که من 
نمى توانم حضور فیزیکى در خیلى جا ها داشته باشم. یا 
این که اگر حضور فیزیکى دارم حضور ذهنى هم داشته 
سخت  خیلى  من  کنم.  راننده گى  نمى توانم  من  باشم. 
ریاضى یاد مى گیرم. من خیلى سخت مى توانم حتى یک 
شماره را حفظ کنم. نمى توانم. تمرکز این چنینى ندارم. 
مثال فرض کنید موبایل دارم اما من فقط بلدم با آن تلفن 
بزنم یا جواب تلفن بدهم. درست همان کارى که با تلفن 
معمولى روى میز خانه انجام مى دهم. یاد نگرفتم. نمى توانم 
یاد  بگیرم. نمى توانم به مغزم فشار بیاورم در راننده گى 
هم همین طور. درهر صورت این تخیل باید جائى به کار 

بیاید و این جا، همان نوشتن است.

سوسن: خیلى ممنون سوال بعدى من این است. شما حتما 
در این زمینه آموزش داده اید. اگر به خواهید به کودکان یا 
جوانانى که عالقه مند به نوشتن اند راه کارى را ارائه دهید 

چه خواهید گفت؟ چه جورى باید شروع کنند؟
راه  همه  که  معتقدم  من  ببین  کرمانى:  مرادى  هوشنگ   -
به خاطر  پاى شان  دوتا  روى  مى توانند  یعنى  بلدند  رفتن 
این که انسانند راه بروند. اما شما دوتا راه رفتن عین هم 
دقیقا  که  نمى کنید  پیدا  را  نفر  دو  شما  نمى کنید.  پیدا  را 
پاهاى شان را یک جور بگذارند. دو نفر را پیدا نمى کنید 
یک جور بخندند. حتى اگر دوقلو باشند. دو نفر را پیدا 
یک  کسى  هر  بزنند.باالخره  حرف  یک جور  نمى کنید  
موقعیت و ویژه گى دارد و هنر چیزى است که باید در 
تن آدم ها باشد. هیچ آدم عادى نمى تواند توسط آموزش 
هنرمند شود. خودش باید هنرمند باشد، ابزار را مى شود 
یاد داد، ابزار هنر را. مثال باید نقاش باشد تا شما با  بکار 
گیرى رنگ و طرح و چیزها یى که الزم است به او، تکنیک 
کار را یاد بدهید. اما الزم است تهورى داشته باشد، نگاهى 
داشته باشد که آدم عادى ندارد. تفاوت آدم عادى با هنرمند 
شاید در همین است که آدم عادى از کنار موقعیت هائى 
مى گذرد و رد مى شود، اما هنرمند به این ها گیر مى دهد. 
به آن ها  فکر مى کند. به  شان  نگاه مى کند و از آن یک 
اثر هنرى خلق مى کند. تبدیل مى کند به داستان تبدیل 
مى کند به نقاشى تبدیل مى کند به فیلم. به مجسمه به هر 
هنر دیگرى. ابزار این کار را مى شود به کسى یاد داد. اما 
یاد  کسى  به  نمى شود  را  بگوئى  باید  چیزى  چه  این که 
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داد. من خیلى با آموزش هنر رفاقتى ندارم. هنرمند کسى 
است که از مادر متولد مى شود.بعدا مى رود و ابزار هنر 

را پیدا مى کند.

سوسن: پس شما اعتقاد به وجود قریحه که در درون هر 
کسى هم نمى تواند باشد دارید؟

و  دارم  را  اعتقاد  این  من  بله  کرمانى:  مرادى  هوشنگ   -
من معتقد به این هستم که آدم از استعداد هاى گوناگونى 
تشکیل شده و هر آدمى یک استعدادش قوى تر از سایر 
استعدا هایش است. بنابر این آن شخصى که تخیلش قوى 
هست و در هر صورت حافظه ى قوى ترى دارد و کسى 
که مى تواند  پدیده ئى را که سایرین خیلى عادى از کنار 
آن رد مى شوند تبدیل کند به یک اثر هنرى ى درجه یک، 

هنرمند است. این را نمى توان به کسى یاد داد.

سوسن: درست. یعنى در واقع شما بر این عقیده هستید 
که ممکن است با طرز و طریق، آموزش  و روش و سبک 
کار چیزهائى سرهم کرد اما آن کار یا اثر یا نوشته روح 
این  باشد.اگر  نداشته  مى تواند  را  هنرى  خاص  جوهر  و 
قریحه در هنرمند وجود نداشته باشد صرفا با تکنیک اثر 

هنرى خلق نمى شود.
قریحه  آن  اگر  آفرین  بله  بله  کرمانى:  مرادى  هوشنگ   -
وجود نداشته باشد. ممکن است شخص نویسنده شود ولى 
اثر بزرگى خلق نخواهد شد. چیزى نوشته اما گیرا نیست.

سوسن: منظورتان این است که جان ندارد؟
- هوشنگ مرادى کرمانى: آفرین جون نداره  شعر گفته و 
تمام ضوابط کارى رو رعایت کرده اما این شعر به دل آدم 
نمى نشیند. شعرهائى که استادان دانشگاه ادبیات مى گویند 
همه این شکلند.همه چیزش درست است اما روح ندارد.

سوسن: خیلى ممنون از همین جا برویم سر این مطلب 
که نظر شما در مورد ادبیات کودك امروزه در جهان و 
کشور ایران چیست ؟ به نظر شما چه کمبود هائى دارد یا 
چه پیش رفت ها ئى کرده است؟ البته اگر دوست دارید 

پاسخ دهید.
- هوشنگ مرادى کرمانى: بله بله نظرم را مى دهم. من در 
مورد این جا مى گویم . چون این جا به دنیا آمده ام زندگى 
مورد  در  مى روم.  ازبین  هم  همین جا  کردم  کار  و  کردم 
معتقد  من  دهید.  تعمیم  توانید  مى  شما  دیگر  کشورهاى 
هستم که نویسنده گان امروزکه براى بچه ها مى نویسند، 
کسانى هستند که همیشه بچه ها جلو تر از این ها دارند 
مى دوند و این کار نوشتن را سخت کرده است. بچه ها 

بیش تر از این ها مى فهمند.مى دانند. ابزار آموزشى. وسایل 
ارتباط جمعى، فضاى مجازى، ماهواره  که به کمک انسان 
سعى  البته  کرده.   سن شان  از  بزرگ تر  را  بچه ها  آمده، 
مى کنند که بچه ها را تشویق کنند بیش تر کتاب بخوانند. 
این  دارد  وجود  بدانى  بخواهى  اگر  که  عمده ا ى  تفاوت 
اندرز،  از  پر  نوشته هامان،  مى خواهیم  ما ها  است که 
مسایل سیاسى؛ اخالقیات باشد. بچه ها اولین چیزى که 
براى شان مهم است لذت بخشى داستان است. بعد هم 
مى تواند آموزشى چیزى رگه ئى هم در آن باشد. ولى ما  
اول فکر مى کنیم چى باید به این بچه یاد بدهیم. براى 
همین داستان هاى ما بى روح و لوس و شعارى است. نگاه 
مى کنید مى بینید طرف یک شعار به ذهنش آمده، برداشته 

همان را داستان کرده است.

اما  کرد  صحبت  بیش تر  مى شود  این مورد  در  سوسن: 
وقت شما محدود است، البته اگر اجازه بدهید من باز هم 
مزاحم وقت شما خواهم شد.آقاى مرادى ى عزیز آخرین 
این  مجازى  فضاى  در  مطلبى  یک  است،  این  من  سوال 
روز هاى اخیر پخش شد در مورد این که شما فرمودید 
قلمم را زمین گذاشتم و دیگر نمى خواهم بنویسم چون 
این نوشته ها مرا رنج مى دهد.مى خواستم به بینیم اوال آیا 
این حقیقت دارد؟ و این که حیف نیست شما قلم زمین 
بگذارید؟ قطعا هنوز مجیدها، عباس ها نمکوها منتظرند 

که از این قلم  به دنیا بیایند، آیا حیف نیست؟
- هوشنگ مرادى کرمانى :انسان هم تاریخ مصرف دارد 
سن  به  پا  این که  خاطر  به  من  همین طور.  هم  ذهنش 
گذاشته ام و جائى چیزى خواندم که خیلى تحت تاثیر آن 
قرار گرفتم. نوشته بود که نویسنده وقتى که چیزى براى 
نوشتن ندارد. حرف تازه ئى ندارد که بنویسد،بهترین کمکى 
که مى تواند به خودش، به نوشته هایش و جامعه بکند این 

است که اصال ننویسد.

سوسن: به همین دلیل شما این تصمصم را گرفتید؟
- هوشنگ مرادى کرمانى: نه این یکى؛ یکى هم این که 
من این را براى ناشرم گفتم او هم آن را در فضاى مجازى 
پخش کرد. به خاطر اخرین کتابم که من مى گویم آخرین 

همه مى گویند بگو جدید.

سوسن: بله جدید. براى این که با ذهن خالق شما حیف 
است. امیدوارم تجدید نظر کنید. شب تان هم خوش  و 

به آرزوى دیدار و موفقیت براى شما.
- هوشنگ مرادى کرمانى: خواهش مى کنم ممنون براى 
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سوال هاى خوب تان.
معرفى نویسنده: هوشنگ مرادى ى کرمانى در تاریخ 16 
بخش  توابع  از  سیرج   روستاى  در  سال 1323  شهریور 
شهداد کرمان متولد شد.  او را بیشتر به عنوان نویسنده ى 
تا  کرمانى   مرادى  مى شناسیم.هوشنگ  مجید  قصه هاى 
با  و  خواند  درس  روستا  آن  در  ابتدایى  پنجم  کالس 
پدربزرگ و مادربزرگش زندگى کرد. مادرش از دنیا رفته 
بود و پدرش دچار نوعى ناراحتى روانى-عصبى شده بود 
و قادر به مراقبت از فرزندش نبود. از همان سنین کودکى 
به خواندن عالقه خاص داشت و عموى جوانش که معلم 
روستا بود در این عالقه بى تاثیر نبود. پس از تحصیالت 
ابتدایى به کرمان رفت و تا 15 ساله گى در آن جا زندگى 
دوره  شد.  هم  سینما  شیفته  که  بود  دوره  این  در  و  کرد 
کرمان  شهرستان  دبیرستان هاى  از  یکى  در  را  دبیرستان 
گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. پس از مهاجرت به تهران 
دوره دانشکده هنرهاى دراماتیک را در این شهر گذراند و 
در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسى نیز لیسانس 
گرفت. از سال 1339 در کرمان و همکارى با رادیو محلى 
کرمان نویسندگى را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ 
داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتى اش را گسترش داد. 
اولین داستان وى به نام «کوچه ما خوشبخت ها» در مجله 
و  حال  که  شد  منتشر  شاملو)  ادبى  سردبیرى  خوشه (به 
هواى طنز آلود داشت. در سال 1349 یا 1350 اولین کتاب 
داستان وى «معصومه» حاوى چند قصه متفاوت و کتاب 
دیگرى به نام «من غزال ترسیده اى هستم» به چاپ رسیدند.
کرد،  خلق  را  مجید»  «قصه هاى  داستان  سال 1353  در   
داستان پسر نوجوانى که همراه با «بى بى» پیر زن مهربان، 
مخصوص  جایزه  قصه ها،  همین  مى کند.نوشتن  زندگى 
«کتاب برگزیده سال1364را براى  او  به ارمغان آورد. اولین 
جایزه نویسندگى اش را براى نوشتن «بچه هاى قالیباف 
خانه»گرفت. به ترتیب: در سال 1359 جایزه نقدى شوراى 
کتاب کودك و جایزه جهانى هانس کریسین اندرسن در 
سال 1986. این داستان سرگذشت کودکانى را بیان مى کند 
که به خاطر وضع نابسامان زندگى خانواده مجبور بودند در 
سنین کودکى به قالیباف خانه ها بروند و در بدترین شرایط 
به کار بپردازند. در مورد نوشتن این داستان مى گوید: «براى 
نوشتن این داستان ماه ها به کرمان رفتم و در کنار بافنده گان 
قالى نشستم تا احساس آن ها را به خوبى درك کنم.آثار او 
به زبان هاى آلمانى، انگلیسى، فرانسوى، اسپانیایى، هلندى، 
عربى، ارمنى و هندى ترجمه شده است. اما اولین اثرى که 
از او به زبان انگلیسى ترجمه شده بود داستان «سماور» 
از «قصه هاى مجید» بود که براى یونیسف فرستاده شد. 

مرادى کرمانى پس از رها کردن مطبوعات، نوشتن براى 
خود  او  کرد.  آغاز  رادیو  در  را  خانواده»  و  «خانه  برنامه 
مى گوید نثرپردازى را از مجله خوشه، ارتباط با مخاطب 
را از نشریات هفتگى و گفت گو را از رادیو آموخته است.
کتاب  براى  کرمانى  مرادى  هوشنگ  افتخارات.  و  جوایز 
کریستین  «هانس  جهانى  جایزه  قالیباف خانه»  «بچه هاى 
اندرسن» را در سال 1986 به خود اختصاص داد. مرادى 
کرمانى در سال 1992 از سوى داوران جایزه جهانى هانس 
کریستین اندرسن. برلین به دلیل تأثیر عمیق و گسترده اش 
در ادبیات کودکان جهان به عنوان نویسنده برگزیده سال 
انتخاب شد و برنده جایزه جهانى برلین شد. وى همچنین 
جایزه «خوزه مارتینى» (نویسنده و قهرمان ملى آمریکاى 
التین) را در کشور کاستاریکا از آن خود کرد. جوایز این 

داستان نویس معاصر ایرانى به شرح زیر است:
•جایزه جهانى اندرسن - سال 1986 میالدى

•جایزه کتاب سال 1994 کودکان و نوجوانان اتریش
•سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در دوازدهمین جشنواره 

فیلم فجر (بهمن 1372)
•جایزه مهرگان ادب

•عنوان نویسنده برگزیده کشور کاستاریکا
•جایزه خوزه مارتینى (نویسنده و قهرمان ملى آمریکاى 

التین)
آثار هوشنگ مرادى کرمانى:

داستان:
هستم. ترسیده اى  غزال  •خمره•آب انبار•معصومه•من 
غ•قصه ها ى مجید•بچه هاى قالى باف خانه•نخل با 
پوست•تنور•پلوخورش•مهمان  بر  •چکمه•مشت 
داستان)•مثل  (مجموعه  انار  شیرین•لبخند  مامان•مرباى 
ماه شب چهارده•نه تر و نه خشک•شما که غریبه نیستید. 
دوم•ته  کوزه•هوشنگ  توى  (خاطرات)•نازبالش•کبوتر 
خیار فیلم نامه•کاُکلى•تیک تاك•کیسه برنج•مهمان مامان 

نمایشنامه ها•کبوتر توى کوزه•پهلوان و جراح.
اقتباس سینمایى•داستان صنوبر (بیگانه)، محصول افغانستان

•قصه هاى مجید (چهارده داستان) یازده فیلم تلویزیونى 
و سه فیلم سینمایى، کارگردان کیومرث پوراحمد•خمره 
(فیلم) کارگردان: ابراهیم فروزش•چکمه (فیلم) کارگردان: 
محمدعلى طالبى•مهمان مامان (فیلم) کارگردان: داریوش 
خاتمى•مثل  فرهنگ  کارگردان:  (فیلم)  مهرجویى•تنور 
ماه شب چهارده، 11 قسمت سریال تلویزیونى، یک فیلم 

سینمایى کارگردان: محمدعلى طالبى.
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ُگل به چه درد مى خورد. خشک مى شود و مى ریزش دور. 
هندوانه خوب است. کمپوت خوب است. تازه کمپوت هم 
خوب نیست. میوه تازه بهتر است. سیب و گالبى وانگور و 
انار مادر گفت: نه انار خوب نیست. خوردنش سخت است. 
ممکن است آبش بچکد روى مالفه هاى سفید. ببین چه جور 
همه چیز تمیز است. این جا صبح به صبح مالفه ها را عوض 
مى کنند. خودم دیدم. اما عباس گریه کرد و گفت من گل 
مى خوام. سبد بزرگ گل. مثل آن سبد.ببین براى مریض کناریم 
چه سبد گلى آوردند. آن وقت شما براى من هندوانه آوردید. 
همه دور عباس جمع بودند. خاله عمه، پسرعمو دخترخاله 

زهره. زهره گفت:
خب چه عیبى دارد برایش گل بیاوریم. دفعه بعد برایت گل 

مى آوریم.
-شاید تا دفعه بعد مرخصم کردند. من گل مى خواهم.

مادر گفت:
–گل مصنوعى مى آوریم که بماند. وقتى هم مرخص شدى با 

خودمان مى آوریمش خانه. مى گذاریمش روى کمد.
این  تو  این جا  مى خواهم.  حسابى  و  درست  گل  من  –نه 
بیمارستان همه گل تازه مى آورند. هیچ کس هندوانه نمى آورد.

پدر هندوانه را پاره کرد:
–هندوانه که خیلى دوست دارى. جگرت حال مى آید. ببین 

چه قدر رسیده وسرخ است!
پدرگفت:((ببین چه قدر رسیده وسرخ است!)) وگل هندوانه 
را گذاشت تو دهانش. گل بزرگ بود. آبش ازدوطرف دهان زد 
بیرون. روى ریشش راه کشید. مادر اشاره کرد که با دستمال 
کاغذى دهانش را پاك کند.پرستارهاى جوان وخوش لباس 
وخوش خنده مى آمدند کنار تخت عباس نگاهى به همراهانش 
مى کردند وبا پوزخندى رد مى شدند. تا به حال این جور 
مریض ومالقات کننده هایى نداشتند. یکى یکى به هم خبر مى 
دادند بروید اتاق 43 ببینید چه بساطى راه انداخته اند. بیماران 
بیمارستان آدم هاى پولدار وآن چنانى بودند. بیمارستان گرانى 
بود. مالقاتى هاى عباس روستایى هاى فقیر حاشیه شهر بودند. 

هرگز پاى شان به این جور بیمارستان ها کشیده نشده بود.
راننده آقاى دکتر رضایى آمد به مالقات عباس. با پدر ومادر 

عباس چاق سالمتى کرد ودست زد پشت عباس که:

–چطورى شازده. خیلى خوش مى گذرد نه؟ شانس آوردى 
که آدم خوبى زد به ات. هر کس دیگر بود فرار مى کرد. هم 
آدم خوبى است هم دل رحم است. فقط عیبش این است که 
خیلى گرفتار است. روزى دو تا عمل مى کند. گفت من بیایم 
به ات سر بزنم. این بیمارستان مال یکى از دوستانش است. 

به ات که مى رسند چیزى نمى خواهى؟
ودست کرد توى جیبش وچند اسکناس گذاشت زیر بالش 
عباس:بیا هر چه خواستى براى خودت بخر. انشاءاهللا تا چند 

روز دیگر مرخص مى شوى.
بعد رو کرد به پدرعباس:

-شما هم رضایت بده. سخت نگیر.
عباس گفت: برو برام سبد گل بخر. مثل سبد گلى که باالى 
تخت آن مریض است. دلم مى خواهد مثل همه مریض ها من 

هم گل داشته باشم.
-باشد. ولى قیمتش خیلى زیاد مى شود. مى دانى آن سبد گل 

چه قدر گران است؟
مادر گفت:

مى  خراب  فردا  کار؟  چه  مى خواهد  گل  بدهید.  را  -پولش 
شود مى ریزد دور.

عباس لج کرد:
-من گل مى خواهم.

راننده رفت واز گل فروشى روبه روى بیمارستان دسته اى 
به  نگاهى  سرعباس.عباس  باالى  گذاشت  وآورد  گرفت  گل 

گل کرد ولبخند زد.
زیر لب گفت«من سبد بزرگ گل مى خواستم.» وصورتش را 

چسباند به تشک. پرستارى آمد وبه عباس قرص داد.
عباس گفت:

-خانم گلدانى بیاور وگل مرا بگذار توى گلدان آب هم بریز 
که تازه بماند.آن قدر طول نکشید که دسته ى گل عباس رفت 
توى گلدان.ساقه ى گل ها توى آب بود.عباس عینکش را زد 

و گلش را نگاه کرد.
صدا توى بیمارستان پیچید:

«از مالقات کنندگان محترم خواهشمندیم بیمارستان را ترك 
کنند.وقت مالقات تمام شد».

رفت.  هم  راننده  رفتند.  کنندگان  مالقات  وباقى  ومادر  پدر 

داستان کوتاه ُگل
  هوشنگ مرادى کرمانى
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موقع رفتن گفت:
-آقاى دکتر خودشان فردا میپآیند به ات سر مى زنند. کارى 

ندارى؟
-نه.

وشاداب  تازه  گل  بیماران  باقى  مثل  بود.  خوش حال  عباس 
داشت. گرچه سبد بزرگ گل آن جور که او مى خواست نبود. 

دور تخت بغل دستى اش پراز گل بود.
شب به عباس مسکن زدند وقرص خواب دادند. خدا رحم 
کرده بود فقط پایش شکسته بود وسرش خورده بود به جدول. 
دو روز بى هوش بود. عکس گرفته بودند ودیده بودند که به 

خیر گذشته است.
مادرش گفته بود«از بس سربه هوایى.آخر آدم توى خیابان به 

النه هایى که توى درخت است چه کار دارد»!

عباس هرروز که از مدرسه مى آمد سرش را باال مى گرفت و 
النه ها را مى شمرد. از یکى شان صداى جیک جیک جوجه 

مى آمد که اتوموبیلى زد به اش.
عباس صبح که از خواب برخاست. اول گلش را نگاه کرد. 
خودش را کشاند باال وگل را بو کرد. پرستار آمد کمکش کرد 

وبردش دست شویى.
وقتى راه مى رفت سرش درد مى کرد وگیج مى خورد. پرستار 

گفت:
«کم کم خوب مى شوى.ببین حالت بهتر ازدیروز است».

روز بعد از دست شویى که برگشت چشمهایش سیاهى رفت. 
افتاد روى تخت. پرستار مالفه را کشید رویش. بعد پایین مالفه 
را باال زد و به اش آمپول زد. دردش گرفت. اما خوابید. بیدار 

که شد سرش را بلند کرد.
عینکش را زد و دید گلش نیست!!

-گلم کو؟؟.دسته گلم کو؟
نه گل بود و نه گلدان.

پرستار گفت:
-آمدند تمیز کردند. گلت را انداخته اند تو سطل آشغال.

-چرا؟
-خراب شده بود.

باالى تخت بغل دستى اش پر از سبد گل تازه بود. سبدهاى 
ها  مالقاتى  روز  هر  رنگ.  همه  وکوچک  بزرگ  جورواجور 

سبد هاى تازه
مى آوردند.

عباس زد زیر گریه :
-من گلم را مى خواهم.

بیمار بغل دستى که پسرکى خوش رو بود گفت:
-هر کدام از سبدهاى مرا خواستى مال تو. بگذار باالى سرت.

-نه من گل خودم را مى خواهم. چرا انداختنش دور؟

-آن دیگر به درد نمى خورد. رئیس بیمارستان اگر ببیند باالى 
سر مریضى گل پژمرده و خشکیده است دعوا مى کند. مى 

گوید کالس بیمارستان پایین مى آید.
عباس زار مى زد. بیمارستان را گذاشته بود روى سرش:

-من گلم را مى خواهم. گل خودم را.
پرستار گفت:

گریه نکن. خودم یک دسته گل قشنگ و تازه برایت مى آورم.
-نه من گل خودم را مى خواهم.

-گل که با گل فرق نمى کند. مگر گل تو چه جورى بود؟
-رویش پروانه مى نشست خودم دیدم.

پرستار به او آمپول زد. عباس عینکش را زد. چشم هایش را 
بست وبه خواب رفت.

* * *

مرادى  مهر1386-  چاپ  خورش-  پلو  کتاب  از  برگرفته   *
کرمانى.
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برده گى مدرن
بر اساس نتیجه ى تحقیقات سال دوهزار و شانزده، 40،3 
میلیون انسان در سراسر جهان گرفتار برده گى مدرنند. این 
مجموعه شامل24ممیز 9 میلیون برده قرض و انواع دیگر 

کار اجبارى،15ممیز4میلیون ازدواج اجبارى مى باشد.
این به معنى 5ممیز 4 درصد قربانى از هر 1000 انسان 
در کرده ى زمین است.یک قربانى از هر 4 نفر ر اکوکان 

تشکیل مى دهند.
*از مجموع 24ممیز 9 میلیون انسانى که درچرخه ى کار 
اجبارى گرفتارند ،16 میلیون نفر در بخش خصوصى مثل 
خصوصى،  کارگاه هاى  کشاورزى،  کار  خانه گى   کار 

استثمار مى شوند.
*4 میلیون نفر در صنعت سکس استثمار مى شوند و 4 
میلیون نفر به کار برده گى براى حاکمان و قدرت مندان.
قربانیان را  از این  بخش عظیمى  کوچک  دختران  و  زنان 
تشکیل مى دهند. در عرصه  استثمار جنسى 99درصد  و 

در عرصه کار اجبارى  دیگر 58 درصد.

میزان کار  کودك و ترتیب سنى و درصدى آن
*در سطح جهان روى هم 218 میلیون کودك بین 5 تا 

17 سال مشغول کارند.
 *152 میلیون از این تعداد کودکند و بیش از 73میلیون 
استثمار  مخاطره  پر  کارهاى  عرصه ى  در  آنان  از  نفر 

مى شوند.
*بخش قابل مالحظه اى از این کودکان تقریبا نیمى از 
آنان را کودکان آفریقائى یعنى72ممیز یک میلیون نفر را، 
تشکیل مى دهند.62ممیز یک میلیون نفر را کودکان آسیا 
و پاسیفیک،10 ممیز هفت میلیون در کشورهاى آمریکائى، 
یک ممیز دو میلون نفر امارات متحده ى عربى،5ممیز 5 

میلیون نفر در اروپا و آسیاى مرکزى، .
کودك  نفر   5 هر  از  نفر  یک  گسترده گى  *به لحاظ   
هستند.ترکیب  کار  کودك  آفریقائى،(19ممیز6میلیون) 
7 درصد  تا   3 بین  نام برده  مناطق  سایر  براى  تخمینى 
است .در کشور هاى امارات عربى،2 ممیز9درصد،(یک 
کودك از هر 35 کودك.)4ممیز1درصد در اروپا و آسیا ى 

مرکزى،(یک کودك از هر 25 کودك.)5 ممیز3درصد در 
کشورها ى آمریکائى(یک از هر 19 نفر) و 7ممیز4درصد 
در کشورهاى آسیائى و پاسیفیک( یک نفر از هر 14 نفر.)

*تقریبا نصف مجموع 152 میلیون کودك کار را کودکان 
11-5 ساله،28درصد آن ها را کودکان 14-12 ساله، و 37 
میلیون،24درصد را کودکان17-15 ساله تشکیل مى دهند.

 12 زیر  کودك  میلیون   19 پرمخاطره  کار  عرصه ى  در 
سال کار مى کنند.

*از مجمع 152 کودك کار 88 میلیون پسر و 64 میلیون 
دخترند.

*58درصد کودکان کار و 62درصد از کل کودکانى که 
در عرصه ى کار هاى پر مخاطره مشغول کارند را  پسر 

ها تشکیل مى دهند. 
این آمار در صورت ظاهر نشان مى دهد که پسران  ریسک 
بیشترى براى در غلطیدن به عرصه هاى کار پر مخاطره 
داشته باشند، اما این آمار گیرى مى تواند به دلیل کار پنهان 
کودکان دختر  به ویژه در عرصه ى کار خانه گى هم باشد.
در  سال 2019  در  و  امروز  کودکان  کار  اعظم  *بخش 
آن.   درصد   71 از  بیش  است،  کشاورزى  کار  عرصه ى 
این تعداد شامل کار شیالت،جنگل دارى، آبزى پرورى، 
کشاورزى ى تجارى 17  درصد کار خدمات کشاورزى 
و 12  درصد در کارهاى صنعتى و معادن  هم مى شود.
14 ژوئن 2019

آمار سازمان جهانى کار به مناسبت بیستمین سال تصویب مقاوله نامه ى 182 
مبنى بر ممنوعیت کار ُپر مخاطره براى کودکان زیر 15 سال! 
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کودکان  کشور ها  بعضى  در  که  مى دانى  عزیزم  سالم 
کار مى کنند و به مدرسه نمى روند نظر تو در این باره 

چیست؟
ایزابل 9 ساله: من اصال نمى توان فکر کنم که آدم مجبور 

باشد کار کند و مدرسه نرود.
: به نظر تو مى توان کارى کرد؟

ایزابل: درست نمى دانم ، اما فکر مى کنم به توان کارى 
کرد. این همه غذا هست.

انگار  بگوئى؟  مى خواهى  دیگرى  چیز  عزیزم  مرسى 
حرفى داشتى!

ایزابل 8 ساله: بله مى خواستم بگویم این بچه ها را دوست 
خودم مى دانم.

سالم عزیز: مى دانى کودك کار یعنى چى  ؟
آلکس ده ساله: واى خاله من رفتم ایران این بچه ها را که 
هم سن من یا کوچک تر دیدم  که در خیابان گرم و شلوغ 
با بوق  سر سام آور ماشین ها نشستن چیز مى فروشن.
: خوب به نظر تو چه کار مى توان براى این بچه ها کرد؟
کار  بچه ها  که  به دهند  اجازه  نباید  بزرگ تر ها  آلکس: 
کنند. شاید بابا، مامان شان مریض یا تنبل باشند؟ عمو ها 

و خاله ها باید کمک کنند.
 :ممنون از پاسخ آلکس جان
سالم عزیزم نظر تو چیست؟

ایران  آلکس  مثل  هم  من  خاله  سالم  ساله:  ده  ستایش 
رفته بودم.  عروسک پى یى جوارب بلندم را به یکى از 
دختر هاى فال فروش هدیه دادم. چون او از پى پى هم 
شجاع تر بود. خوش حالم شما کمک مى کنید و از آن 

ها مى نویسید خاله.
:سالم ماتیاس جان تو نظرى دارى؟

ماتیاس 12 ساله: بله  من فکر مى کنم که باید قانونى 
باشد که بچه ها را کمک کند و کارکردن را متوقف سازد. 
مى شود کمک کرد و مدرسه مجانى ساخت. من به یک 
مدرسه در آفریقا از پول ماهیانه تو جیبى ام کمک مى کنم.

:ممنونم عزیز آفرین به تو.
:جسیکا جان نظر تو چیه؟ 12 ژوئن روز جهانى لغو کار 

کودك هست.

جسیکا 13 ساله: مى دانم معلم هم سر کالس گفت. اول 
تبریک. بعد هم ما باید آن قدر کار کنیم که یک بچه هم 

مجبور به کار کردن نباشد.
 :آفرین عزیز دل چه حرف زیبائى زدى" ما باید آن قدر 

کار کنیم که هیچ کودکى مجبور نباشد کار کند."
:سالم عزیز حرفى دارى:

:بله سالم من آندرس هستم و یازده ساله ام. من فوتبالیستم 
کاپیتان تیم مدرسه، روى توپم نوشتم:"نه به کار کودك" و 
مى خواهم یک مسابقه ى نمایشى بدهم با یک تیم دیگر.

مربى به ما گفته اگر به توانیم سال بعد در استادیوم اجرا 
درمانگاه  و  مدرسه   ساختن  براى  را  پولش  و  مى کنیم 

براى کودکان کار مى فرستیم.
:درود بر شما بچه هاى آگاه و معلم هاى عزیزتان.

جاسمین 14ساله: ما که در کشور خوبى هستیم مى توانیم 
کمک کنیم . معلم هاى ما از این چیز ها حرف مى زنند، 

اما جاهاى دیگه نه.
موفق باشید عزیزانم.

داروگ
                مى پرسد!
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دانیل اریکو
ترجمه: سوسن بهار

قورباغه و پسرك

فصل دوازدهم نقشه و برنامه!
نقاشى هاى کتاب درست همان چیز هایى بود که من در 
راه سفر با تخت به سرزمین پرى ها به خواب دیده بودم. 
حتى شاید پیش تر از این سفر. این یک حقیقت بود که 
من این فرم ها را قبال دیده بودم. سوى پرسید:" این شکل ها 
به  را  آن ها  که  است  قرار  نمى آیند  آشنا  زیاد  من  به نظر 
خاطر بیاورم؟من جواب دادم: این ها همان چیز هایى است 
که من آن روز در کالس وقتى دلى را دیدم کشیده بودم. 
سوى پرسید: یعنى تو قبال این کتاب را دیده بودى؟ جواب 
دادم: نه هرگز! تریت با صداى بلند گفت: تو اولین کسى 
هستى که این شکل ها را مى توانى ببینى. این افتخار را من 
به تو هدیه کرده ام. سوى گفت: بله ما کسانى هستیم که 
محتاج هدیه ایم.( البته منظورش کنایه بود نه این که واقعا 
چه  تصاویر  بقیه ى  خب  پرسید:  و  بخواهد.)  این را 
مى گویند؟ تریت به سرعت کتاب را بست و گفت: تنها 
چیزى که تو باید به دانى این است که اگر شکست بخوریم 
اتفاقات وحشتناکى خواهد افتاد.! سوى جواب داد: اوکى، 
اما من فکر مى کنم ما یک مساله ى بزرگ را این جا فراموش 
مى کنیم. دلى پرسید: منظورت چیست؟سوى درحالى که 
انگشت اشاره اش را به طرف من گرفته بود گفت: خب 
رِآم شخصیت بد داستان و او قهرمان است؟ تریت جواب 
داد: کامال درست است. دلى گفت: بله! تریت ادامه داد: و 
من یک راهنماى ویژه و متخصص هستم که قهرمان را 
راهنمایى مى کند. سوى پرسید: آن وقت قصه ى قصه ها 
کدام است؟چرا و چگونه و با چه چیزى  ما رِآم را شکست 
نرسیده  چیزى بود که هرگز به خاطر من  این  مى دهیم؟ 
قصه   یک  وجود  براى  دلیلى  همیشه  کنم.  سوال  که  بود 
وجود داشت. مثال این که یک موجود خطرناك اهالى یک 
دهکده را آزار مى داد یا یک غول  دخترى را مى دزدید. 
یا شهر و کشورى تحت فرمان یک جادوگر بدجنس در 
مى آمد. باالخره همیشه بهانه یى براى قصه بود. اما رِآم چه 
چیزى مى خواست؟چرا این قصه شکل گرفته بود؟ من به 
این فکر نکرده بودم براى همین گفتم: من هم مى خواهم 
و  گرد  و  پرید  کتاب  روى  به  دلى  کنجکاوم.  و  بدانم 
غبار هاى نورانى دور سرش به پرواز در آمدند. وقتى که 

سرش روى کتاب خم بود گفت: رِآم بى دلیل قصه اش را 
ترك نکرده است و به دنیاى انسان ها قدم نگذاشته است.  
او چیز هایى مى دانست که نباید مى دانست و آن چیز ها 
به او کمک کردند. من پرسیدم: کسى به او کمک کرده؟ 
دلى جواب داد: ما این طور فکرمى کنیم. تریت با چشمانى 
بعضى ها  گفت:  و  کرد  نگاه  دلى  به  کنایه  و  خشم  از  پر 
این طور فکر مى کنند. دلى جواب داد: ما مطمئنیم. وقتى که 
او فرار کرد بر چیزى سوار بود که مى توانست او را قوى تر 
تریت  جادو؟  عصاى  یک  بود؟  چى  پرسید:  سوى  کند. 
جواب داد: نه! و رویش را به طرف من و دلى برگرداند و 
ادامه داد، چرا وقتى که حدس هایش همه غلط از آب در 
مى آید این قدر تالش دارد گاه و بى گاه حدس بزند؟ در 
من  هى  کشید:  فریاد  سوى  است.  افتضاح  واقعا  این کار 
حرف هاى تو را مى شنوم! گوش هاى معمولى  و طبیعى 
هم قدرت شنوایى دارند. تریت  با سردى و  خشم  جواب 
داد: دوست دارى تو را تبدیل به یک مارمولک کنم؟ دلى 
فریاد زد:"تریت"! سوى درگوشى به من گفت: این کار از 
او بر نمى آید. به نظر تو مى تواند چنین کارى کند؟ من 
بدون این که مطمئن باشم سرم را به عالمت نه تکان دادم. 
تریت نگاهى به ما کرد و گفت: به بخشید من نمى دانم 
چرا این حرف را زدم. آخر این سوى مرا با حرف هایش 
دیوانه مى کند . سعى مى کنم بر خودم مسلط باشم. سوى 
که  توست  نفع  به  و  است  بهتر  بله  گفت  قهر  حالت  با 
حواست به خودت باشد و دیگر از این حرف ها نزنى. من 
گفتم: قلم جادو! درست است؟ رِآم به کمک قلم جادو 
توانسته است فرار کند مگر نه؟ سوى با ناباورى و تحسین 
به من نگاه کرد.  من ادامه دادم: آن چیزى که من در کالس 
درس کشیدم و عکسش را در کتاب پرى واره ى تو دیدم 
همان قلم جادو است. هر دو این شکل را دارند. سوى  
فریاد زد: اوه من حاال آن را مى بینیم. تریت جواب داد: 
یک قلم. اما نه قلم من. او قلمش را باال گرفت تا ما بهتر 
ببینیم.  وقتى که او قلم را چرخاند تا جزئیات را به ما نشان 
و  مى رقصید  که  دیدم  را  جادو  طالئى ى  قلم  من  دهد. 
مى چرخید. درست مثل این که زنده باشد. شگفت آور و 
زیبا بود. سوى یک بار با یک هیپنوتیزور جنگیده بود، در 
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یک جشن تولد  یک خانم با یک انتخاب اشتباه سوى را 
براى آزمایش انتخاب کرد و همه چیز  نقش بر آب شد. 
نیم ساعت تمام آن دو سعى در هیپنوتیزم کردن یک دیگر 
که  دانشى  و  ساله  چندین  تجربه ى  با  خانم  آن  داشتند. 
داشت و سوى با حرکات عجیب  و غریب و فریاد زدن 
و تکرار این که"بخواب" و وقتى که سر انجام آن خانم نا 
امید شد و از سوى خواست که برود و سر جایش به نشیند، 
سوى به او مى گفت: تو برو به نشین و این کار هم 5 دقیقه 
طول کشید در تمام اى مدت سوى مثل یک ُفک مى غرید. 
اما حاال سوى هم از دیدن قلم طالى جادو محسور شده 
به  شروع  مى چرخاند  را  قلم  که  همان طور  تریت  بود. 
زنده گى  پادشاهى  دور  زمان هاى  از  قبل  کرد:  صحبت 
مى کرد  که شاه کوه ها بود. او به همراه برادرش شاه دره 
حکم روایى  جهان  بر  دریا  ها  ملکه ى  خواهرش  و  ها 
مى کرد. اما شاه کوه ها مى خواست که تنها حاکم جهان 
کوهِ کوه ها  براى  بود  گو  قصه  یک  که  او  مشاور  باشد. 
تعریف کرد که در زیر زمین  دو چاه مخفى  وجود دارند 
آرزویش  به  را  او  مى توانند  و   هستند   چاه ها  چاهِ  که، 
برسانند. یکى از این چاه ها جادو و سحر خوبى و محبت 
را در درونش قایم کرده بود و دیگرى  جادو و سحر پلیدى 
و بدى را. پرى مشاور کوهِ کوه ها به او گفت اگر به تواند 
کنترل  آن ها  بر  و  به گیرد  خود  اختیار  در  ار  چاه ها  این 
داشته باشد، به تنهایى از برادر و خواهرش قوى تر خواه 
بود. همان روز کوهیکوه ها تمامى مردم سرزمینش را چه 
آن ها که قدرت جادویى داشتند و چه نداشتند به برده گى 
کشید و  به آن ها ماموریت داد که آن دو چاه را پیدا کنند. 
سرانجام هشت کوتوله  توانستند چاه ها را که در دل یک 
کوه مخفى شده بودند، پیدا کنند، براى این که این کوتوله ها 
از همه بهتر حفارى را مى دانستند و مى توانستند. من فریاد 
زدم: هشت کوتوله؟ تریت گفت: بله هشت تا. چه طور 
مگر؟ من جواب دادم: هیچى! همین طورى پرسیدم. تریت 
ادامه داد: کوتوله ها جاى چاه  ها را به شاه شان گزارش 
ندادند. در عوض از قدرت جادویى  چاه ها استفاده کردند 
و دو قلم و یک کتاب درست کردند. اولین قلم با قوى ترین 
قدرت جادوئى ى چاه ها درست شد. این قلم قدرت آن 
به  را  آن  و  کند  درست  قصه  چیز  هیچ  از  که  داشت  را 
حقیقت تبدیل کند. این قلم به قلم نویسنده مشهور است. 
همان قلم که تو آن را کشیدى. من پرسیدم: بنا براین اگر 
تو چیزى بنویسى تبدیل به واقعیت خواهد شد؟ دلى سرش 
را به عالمت نفى تکان داد و با ژستى که به خود گرفت 
مرا دعوت به سکوت و شنیدن بقیه ى داستان کرد. هر چند 
که من چندین و چند سوال آماده ى دیگر هم داشتم. تریت 

ادامه داد : و بعد آن ها این قلم را که تو در جلوى رویت 
دیدى درست کردند که قدرتش از اولى کم تر است. بعد 
کوتوله ها یک کتاب خالى حساب دارى را در چاه سحر 
آمیز فرو بردند و کتاب پرى ها  را  درست کردند. که من 
در  مى توانند  جادوئى  قدرت مند  دوقلم  آن  فقط  گفتم 
آن  بنویسند. و وقتى که یک قصه در این کتاب که قدرت 
شیر دارد نوشته شد، براى همه ى شاهان خوانده مى شود 
که مردم همه ى جهان از آن قصه با خبر شوند و از آن 
درس به گیرند. من به کتاب و قلم با احترامى خاص و 
نگاهى تازه خیره شدم. این اتفاق معمولى نبود که هر روز 
به تواند براى هر کس بیافتد، که به تواند بر کاغذ و قلم 
سحر آمیز و قدرت مند چشم بدوزد. تریت ادامه داد: کوتوله 
ها کارى کردند که از طریق قلم داستان نویس جادوئى ، 
شاه کوه ها هرگز نتواند  چاه ها را پیدا کند و تمامى قدرت 
را از آِن خود سازد.شاه کوه ها از قدرت مطلق محروم شد. 
و کوه  و دره به عنوان سرزمین و خشکى به حساب آمدند.

تمامى رهبران جهان در طول قرن ها از همین سه بخش 
خواهر  توسط  آمدند.  پدید  دریا  و  دره   و  کوه  سرزمین 
برادر هوشیار شاه کوه ها یعنى ملکه ى دریاها و اقیانوس ها 
و شاه دره ها و شاه کوه ها. من پرسیدم: بعد از آن بر سر 
آن دو قلم چه آمد؟ تریت گفت: یک پرى که نمى  خواست 
برده شود و خودش را از دست شاه مستبد در دل کوه قایم 
کرده بود، به راز کوتوله ها دست پیدا کرد. کوتوله ها تصمیم 
گرفتند قلم را به این پرى براى محافظت  از آن و در جاى 
امن بودنش، بدهند  و البته به عنوان حق السکوت. چرا که 
از  بیشتر  خیلى  اما  بود.  شده  خبر  با  آن ها  راز  از  پرى 
محافظت از قلم به او مسئولیت دادند. پرى وظیفه داشت 
که  قصه  ها را به وجود بیاورد  و برادران و خواهرانش را 
پیدا کند و به آن ها  مسئولیت بدهد که قصه ها را به واقعیت 
تبدیل کنند. همه باید از بدى ها و خوبى ها با خبر شوند 
و قلم وظیفه داشت که دست پلیدى ها را رو کند. اسم قلم 
را قلم عدالت گذاشتند و قرار شد که این قلم تا همین 
امروز در جستجوى عدالت باشد و بر پلیدى ها  پیروز 
شود. تریت جمله ى آخر را با یک احساس غرور و افتحار 
در صدایش بیان کرد. سوى در آمد که: این حرف ها کمى 
غلو به نظر مى آید. تریت در جواب گفت: قسم مى خورم 
و به تو قول مى دهم که همه ى این حرف ها حقیقت است. 
ناگهان تمامى ماجرا چهره ى دیگرى به خود گرفت و من 
پى بردم که چرا تریت همه چیز را این قدر جدى مى گیرد. 
من پرسیدم: تو پرى ى قایم شده در دل کوه هستى؟ او 
جواب داد: بلى من هستم. سوى درست همان طور که در 
مورد شخصیت هاى فیلم ها (وقتى که با هم فیلم تماشا 
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مى کردیم) پرسید: همان که در دل کوه قایم شده بود؟ من 
پرسیدم: قلم نویسنده را هم آن ها به تو دادند؟ تریت پاسخ 
داد: من سعى کردم که کوتوله ها را قانع کنم که هر دو  
قلم را داشته باشم. اما آن ها مخالفت کردند و گفتند هیچ 
موجودى نباید هر دو قلم را در اختیار داشته باشد. آن ها 
قلم را براى آخرین بار استفاده کردند که قصه ى خودشان 
را بنویسند، همان قصه که تو در کتاب پرى ها خواندى و 
هنوز با آخر نرسیده است. داستان به پایان نرسیده و به 
همین دلیل خواندنش تا به انتهاى فعلى ممنوع شده، درست 
همان طور که من ممنوع شده ام تا به دل کوه و نزد چاه ها 
بر گردم. این صفحه ها خوانده نمى شود و به جاى آن این 
تریت  نوشتند.  است  شده  حک  کتاب  در  که  را  شعر 
صفحه ى داخل کتاب را گشود و به نوشته ى خاکسترى 

رنگى که به زبان انگلیسى بود اشاره کرد و خواند:
یک قلم را ما در دست هاى پرى قایم کرده ایم تا تاریخ 
نگهبانى  مخفى  چاه  درون  ما  را  قلم  نشود.یک  فراموش 
مى کنیم. به هر قیمتى که شده.اگر زمانى به هر دلیل پیدا 
کردن نویسنده ضروى شود،یک قهرمان که راستین است 
و ذهن روشنى دارد، آن را دوباره پیدا خواهد کرد.عالمت 
قهرمان را پیدا کن و تو مى توانى ادامه ى داستان را آغاز 
پیدا کند و قلم را  تنهائى مى تواند چاه ها را  کنى. او به 
درون آن ها بیابد. دو راهنما با قهرمان خواهند بود. یکى که 
به خوبى دشمن را مى شناسد. دشمنى را که مالقات خواهد 
کرد. دیگرى که به صداقت مهربانى و بخشنده گى معروف 
است. براى این که سرگذشت مان را با جوهر بنویسیم ما 
کوتوله ها نه جراتش را داریم و نه توانش را. من شعر را 
سه بار خواندم و سعى کردم دشوارى هاى آن را به فهمم.
مى  مرا  آن ها  انگار  بخشنده!  و  صادق  زد:  فریاد  سوى 
شناسند. تریت رو به دلى کرد و گفت: بله مى توانى به 
این دو بگوئى حاال. دلى سریع گفت: بله اوست. صداقت 
اولین شرط است بقیه ى چیز ها به دنبالش به وقت خود 
خواهد آمد.تریت لحظه اى از ما دور شد و دوباره به نزد ما 
برگشت و گفت: دیدى که قلم نویسنده در چاه زندانى است 
و هیچ کس به جز قهرمان نمى تواند آن را آزاد کند. براى 
همین ما به تو نیاز داریم. من گفتم: هنوز یک چیز را من 
درست نفهمیده ام. آن ضرورت عاجل چیست؟ دلى پرسید: 
منظورت چیست؟ من گفتم: اگر آن قهرمان من هستم، پس 
تنها کسى که قلم را مى  تواند به دست آورد منم درست 
است؟ رِآم به تنهائى نمى تواند آن را به دست آورد. پس 
شد.   روشن  سبز  پرید.  دلى  رنگ  چیست؟  براى  عجله 
دلى گفت: رِآم پرى ها را  شکار مى کند. سوى پرسید: 
منظورت چیست؟ تریت با صدائى غمگین گفت: سال هاى 

سال است که رِآم پرى ها را مى دزدد. بعضى ها را تبدیل 
به جاسوس مى کند و بعضى دیگر را ما نمى دانیم که با 
آن ها چه کرده. دلى با لحنى احساساتى گفت: مى بینى؟ 
براى همین ما به تو احتیاج داریم. اگر تو قلم را پیدا نکنى 
و داستان را تمام نکنى، بزودى نه پرى اى خواهد ماند و  
و نه قصه اى و همه ى دشمنان جان مى گیرند. حاال براى 
من شادى و شتاب پرى ها موقع ورود ما معنى ى تازه اى 
پیدا کرده بود. من براى آن ها فقط یک انسان نبودم. من 
قهرمان آن ها بودم. در این لحظه احساس کردم نیازاست که 
من قهرمان باشم. چه مى خواستم و چه نمى خواستم. گفتم: 
اجازه به دهید وقت را تلف نکنیم. اگر من مى توانم جلوى 
رآم را بگیرم باید هرچه زود تر دست به کار شویم. ناگهان 
قلم روشن تر شد و تریت کتاب را ورق زد و به آخرین 
داستان رسید."قصه ى من" او چند حرف را نشان داد ولى 
بقیه ى صفحه را پوشاند. دلى گفت: نگاه کن و به صفحه 
کتاب اشاره کرد و لبخند بزرگى چهره اش را در بر گرفت.

دلى با خوش حالى گفت: مثل این که قهرمان در تاریخ جا 
گرفته است. سوى فریاد زد: آن جاست. اسم تو آن جاست! 
خط نوشته شده خوانده شد. در سرزمین پرى ها  جلسه ى 
بین آن چهار تا پایان گرفت و فصل  اس، کیو آغاز گشت.

ادامه دارد
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   مادر بزرگ!
قصه ها ى   

بود.  عروس  بود،  آمده  بابابزرگ  خانه  به  که  بزرگ  مادر 
توى  چگونه  نمى دانست  کس  هیچ  بود،  نهالى  درخت 
باغچه پیدایش شده. مادر بزرگ مى گفت از ما بهترون آن 
را کاشته اند. بابابزرگ که شوخ بود مى گفت: از من بهتر، 
کى؟» درخت با مادر بزرگ قد کشیده بود و میوه داده بود 
و مادربزرگ مادر شده بود. بهار، درخت غرق شکوفه بود، 
سفید و صورتى مادر بزرگ گفت: «امشو درختو مى شکنه، 

با این تیفون!»...(امشب درخت با این طوفان مى شکند.)
درختو  «امشو  گفت:  مادربزرگ 

میشکنه.»
مى آمد.  باد  مان،  ا بى  و  تند 
خواب  شب  انتهاى  بود،  شب 
دلم  بود.  پریده  چشم مان  از 
مى خواست حیاط را ببینم، باغچه 
درخت ها  ببینم،  را  خانه  جلوى 
باد  زوزه  و  سوت  هجوم  در  را، 
ببینم، درخت عزیز مادربزرگ را 
ببینم، همان که مى گفت «درختو». 
«او»ى ته اسم، لهجه بود، شیوه اى 
عزیز  و  مهربانى  نشانه  در  گفتار 
سیب  درخت  درختو،  کردگى». 
بود، سیب سرخ. بلند بود، خیلى 
بلند، الغر و کشیده. سیب هایش 
درد  گردنم  مى کردم  نگاه  که  را 
مى گرفت. توى روستا، آن درخت 
روستاى  در  سیب  بود.  زبان زد 

همه  که  سیب هاست  آن  از  یکى  این  اما  نیست.  کم  ما 
دوست داشتند توى باغ و خانه شان باشد .از الى در نگاه 
در  خورد،  مى  شالق  باد  از  تاریکى  توى  درخت  کردم. 
مى آمد.  هاش  استخوان  شکستن  صداى  مى پیچید.  خود 
خشک  هاى  شاخه  بود.  شده  خشک  پایینش  شاخه هاى 
مى شکست و مى افتاد.مادربزرگ دعا مى خواند. باد پشت 
در اتاق مى خوابید، سر به در مى کوبید و خرناس مى کشید، 

پنجه مى کشید به در تلق تولوق مى کرد.
گفتم: «بروم بیرون ببینم چه خبر است.» 

افتاد  و  شکست  درختى  مى بینى  وقت  یک  «نه،  گفت: 
رویت.» 

نیمه شب صداى گرمبى آمد. اول ترق و تروق آمد و بعد 
صداى گرمب. درخت افتاد. توفان دم صبح خوابید. پاییز 
بود. نسیم صبح آرام آرام درخت ها را تکان مى داد. مادر 
بزرگ خواب خواب بود. چیزى گذاشتم زیر پایم و چفت 
در را باز کردم. رفتم توى حیاط. درخت سیب افتاده بود. 
سرش را گذاشته بود روى لبه بام و خواب رفته بود. گل 
داشت. آرام نفس مى کشید. گل 
هاى سفید و صورتى اش شاداب 
بود. چند ریشه اش از خاك نم 
شده  بود.خم  زده  بیرون  باغچه 
هم  پاییز  داشت،  گل  بهار  بود. 
گل داشت. هر سال همین طور 
بود. تابستان سیب هاى درشت و 
سرخ و پرآب داشت. زمستان هم 
سیب داشت، ریز و خوش مزه. 
همین او را در روستا سر زبان 
ها انداخته بود. پوستش خشک و 
ترك ترك بود و سخت و سفت. 
امشو  «نگفتم  گفت:  مادربزرگ 
این درختو مى شکند. شکست.» 
گفتم: «نشکست، خم شد.»رفتم 
گل هایش  از  تا  چند  بام،  روى 
که ریخته بود روى بام، برداشتم 
کردم،  بو  دستم،  کف  گذاشتم 
بوى دست هاى مادر بزرگ داشت. مادربزرگ گلى را از 
کف دستم برداشت، بو کرد و با کناره چارقدش اشکش 
را پاك کرد و گفت: «حیف. چه جان سخت است این 
درختو. چرا گل هاش را کندى؟» «ریخته بود، نکندم. هنوز 
گل دارد. ببین.» درخت نمى توانست سرپا بایستد. برف 
تکیه  بام  به  هم چنان  ریخت.  میوه هایش  روى  زمستانى 
داشت. میوه مى داد. بهار باز شکوفه کرد، سیب هاى سرخ 

و درشت و پر آب.
* * *

هوشنگ مرادى کرمانى

درختو
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شعر ... شعر ... شعر
در چشم هاى شان خیره شوى

راز تلخى را مى بینى
مدت هاست

بار غم را بسته اند
حسرت بازى هاى کودکى
در دل هاى کوچک شان

داغ مانده است رویاهاى شیرین
در جور روزگار

خاموش وخالى مانده اند
بست نشین پیاده روها هستند

یا
سرچهارراه ها دخیل بسته اند

واژه اوقات فراغت
شوخى تلخى بیش نیست

شبها خسته بخواب مى روند
وقت نمى کنند

رویا ببینند
شادى هاى کودکى را

به گریه هاى فرداى شان
مى فروشند

همیشه
با پاهاى کوچک شان

بدنبال آینده مى دوندکودکان کار را مى گویم
آنان

که شاید
توجه ساده ما

روزى فرداى شان باشد
عبداهللا خسروى

دلم کیف و کتاب نو، محبت از تو مى خواهد
تو تقسیم و حساب و ضرب وجدان را نمى فهمى 

میان کوچه هاى غم منم تنهاترین کودك
کتانى پاره و برف و زمستان را نمى فهمى
ندارم سهمى از خواندن شبیه کودکت حتى

بسازم روزگار سبز از پاییز بحران ها
من از تحصیل محرومم، ندارم حق آموزش
پرم از داغ گمنامى، تو پنهان را نمى فهمى

براى گریه هاى کودکت یک شب که بیمار است
پزشکى مى روى خوب و تبش را ساده مى سنجى

ندیدى سرفه از سرما و مردن محض بى پولى
تو  اى انسان بالغ هم، پریشان را نمى فهمى

تمام بچگى هایم بدون رحم و آسایش
یتیمى و کتک خوردن به دور از شان انسانى

یکایک آرزوهایم پر از زخم فراوان است
ندیدى درد بى درمان، تو درمان را نمى فهمى

بهار روزگار من شبیه بچه هایت نیست
.که عمرى گل فروشم من و جایم بین بستان نیست
 به جز یک شاخه از فقرم در این آغوش مى بینى؟

که گل را مى خرى حتى، تو ارزان را نمى فهم

فاطمه خجسته

آنجاکه انعکاس نگاه کودکان کار،
از واکس کفش هاست!!

گم اند کفش هاى پیاده اى که ,
برقص سوارگان پیدا مى دوند !!

دیگرپاى کودکى ،
هوس کفش بزرگان نمى کند!!

تقى جهانبخشى
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 سه شعر از سوسن بهار.
کار  کودکان  مرتضى  و  ابراهیم  میترا،  محمد،  به  تقدیم 
و خیابان که در این شماره ى داروگ با آن ها مصاحبه 

شده  است.

دستمال کاغذى فروش
دستمال مى فروشم دستمال!

دلم از غم ماالمال
نه شادم و نه خوش حال

تو کوچه و خیابان 
دنبال یک لقمه نان

پرند ى اسیرم 
بال مى زنم بال و بال

سفره ى کوچک من نه کارد مى خواد نه چنگال
غذاى خوب ویتامین

یک آرزوى محال
براى آزادیم دنبال یک لحظه ام 

مادرم میگه مجال

حرفاى کالغه
"کالغه میگه قار قار"
 نمى خوام برم سرکار

نه تنبلم نه بى عار
منم یک کودك کار

مى خوام خونه بشینم

تلویزیون به بینم
برم تو کوچه بازى
داد به زنم از شادى
مى خوام برم مدرسه

درس به خونم یک، دو، سه
هم حساب هم هندسه

کالغه میگه قارقار:
نه تنبلى نه بى عار 
پدرت گشته بى کار
از غصه و درد تو

مادر همیشه داغدار

گل فروش
گل فروشم، گل فروشم!

الله و یاس و مریم
همه رو مى دم با هم
از زندگیم مى کاهم

تا نونى در بیارم
نه بازى و نه ورزش
نه شاد،ى نه آرامش
 از وحشت خیابان
دا یم در هراسم

یک وقتائى بى خودى از همه چى مى ترسم
گل فروشم گل فروش
با هر یک شاخ ى گل
کودکیمو مى فروشم.
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 به سهم خود خوش حالم که بعد از سال ها بخش پاسخ 
به نامه هاى داروگ فعال مى شود و از همه ى شما عزیزان 

که برایم ایمیل فرستادید تشکر مى کنم.

از میان نامه ها!
سالم به داروگ. من فرشیدم 17 ساله از نروژ. بچه که 
روز  چند  بودند.  خوانده  برایم  را  داروگ  یک بار  بودم 
پیش در هنگام وب گردى به داروگ برخورد کردم. من 
فارسى مى توانم بخوانم و بنویسم. براى داروگ چه کار 

مى توانم بکنم؟ داروگ دیگر بخش جوانان ندارد؟
- دوست بسیار عزیز و جوان فرشید. بسیار خوشحالم که  
تو از قدیم دوست داروگ بوده اى و براى داروگ جاى 
افتخار دارد که تو دوست خوب تمایل به هم کارى با آن 
را دارى. اوال  از آن جا که داروگ طبق تعریف کنوانسیون 
حقوق کودکان به همه ى افراد زیر 18 سال کودك اطالق 
مى کند. " و این اصال به معناى ندیده گرفتن تفاوت ها و 
یا خرد شمردن شما عزیزان نیست، بلکه مراقبت و امنیت 
و امکان شادى و تفریح بیشتر براى شما عزیزان خواستن، 
که کلید رشد شما مى باشد است."  این تفکیک را بر 
داشتیم.  دوما عدم وجود هم کاران جوان که به توانند 
مساءل خود و  دنیاى خودشان را براى ما بازگو کنند علت 
صرفا کودکانه شدن داروگ شد. از همین جا به سوال 
تو پاسخ این است، از خودت، تجربه هایت، خواسته  ها 
و اگر مشکالتى هست که امیدوارم  نباشد بنویس و ما 
را به شدت شاد کن عزیزم. نکته ى آخر این که داروگ 
از اول خود را نشریه اى درباره و براى کودکان معرفى 
کرد. مثل مجالت مشابه در سوئد و نروژ که نشریه ى ما 
و والدین  تقریبا همین کونه آست. پس نگران نباش مى 
توانى براى بخش سخنى با بزرگ تر ها بنویسى. با امید 

شادى و سالمتى براى تو.داروگ
* * *

سالم ثریا هستم خیلى دنبال سایت داروگ مى گشتم فکر 
مى کردم تعطیل شده چرا اعالم نکردید؟

- سالم به شما ثریاى عزیز! حق با شماست ما مى بایست 
تغییر آدرس سایت را رسما اعالمى مى کردیم. شاید تنها 

دلیل زمان خریدن براى فیلتر نشدن نشریه و دسترسى ى 
را  داروگ  دوومن  بود.  آن  به  کشور  داخل  دوستان 
دزدیدند. و آن را براى فروش در گوگل گذاشتند. به 
همین و قاحت و پستى داروگ لک لک خوار شد البته  

لک لکى از جنس مرغ ماهى خوار!
* * *

سالم من امید هستم. از مامان خواستم   نامه را بنویسد 
فارسى بلد نیستم بنویسم، اما مى فهمم. این قصه¬ى 
قورباغه و پسرك را خیلى دوست دارم. کى تمام مى 

شود؟ قهرمان کیست؟ سوى؟
- سالم امید جان. چه قدر خوش حالم که تو برایم ایمیل 
زدى. خستگى از تنم در رفت. چه خوب که از قصه 
خوشت مى آید. جواب سوالت در باره ى قهرمان را توى 
این شماره پیدا مى کنى. هنوز چند فصل مانده، اما قول 
مى دهم وقتى تمام شد، همه را بصورت کتاب رایگان 

اینترنتى در اختیار شما عزیزان قرار دهم.
* * *

و نامه ها        پاسخ ها     
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ا
افقى

1- سایبانى که درباغ و صحرا و بیابان از چوب و شاخه هاى درختان درست شده ا
2- براى تقویت سبزى و میوه پاى بته ها و درختان مى ریزند.

3- نوعى از توت که دست و لب را رنگى مى کند و درختش تنومند است.
4- حرف نفى.

5- پهلوان .بچه ى گوسفند که خیلى هم زیباست.

عمودى
1- نام دیگر شنا. که احتیاج با استخر و دریا هم همیشه ندارد و در روزهاى گرم تابستان مى چسبد.

2- حیوان بزرگ دریایى که به آن نهنگ هم مى گویند.
3- مى باشد.

4- میوه ى خوش بو و زیبا که چهار فصل است.
5- دوتا نیست.

6- شکل.
7- بهترین جا براى زندگى و گردش در تابستان.

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

7  6  5  4  3  2  1
1
2
3
4
5

جواب جدول
افقى:1-آالچیق.2-کود.3-توت سیاه.4-نا.5-یل.بره.

عمودى:1-آب تنى.2-است.3-یکى.4-قواره.5-ده
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  تازه ھای علم  
مغز  و  شخصیت انسان        

شما،قدرت  روحیات  خودتان،وجدان تان،  از  شما  درك 
شهود و شناخت شما، همه ى این ها و خیلى چیز هاى 
دیگر، در پیشانى شما قرار دارد. این که شما از وجودتان 
خبر دارید، این که قدرت یاد گیرى، یاد آورى و به خاطر 
سپردن و به یاد آوردن دارید،هم مجموعه ى پروسس یا 
شما  دیگر،  به عبارت  است.  تان  مخ  درون  فعالیت هاى 
مغزتان  هستید حتى اگر اختالالت شخصیتى  از قبیل جنون 
و یا شخصیت مرزى یا مرضى داشته باشید. هوشیارى. 
است.  واداشته  حیرت  به  را  او  همیشه  انسان  آگاه  خود 
هرچند هنوز چیز زیادى از آن نمى دانیم. ما فقط مى دانیم 
سلولى  مرکز  چندین  بین  هم آهنگى  و  هم کارى  از  که 
مغز به وجود آمده و مى تواند به اشکال مختلفى خودش 
مى خوانید،  را  نوشته  این  شما  دهد.زمانى که  نشان  را 
خودآگاه شما از کلمات و معناى آن ها پر مى شوید. اگر 
کسى ناگهان شما را صدا کند، فورى توجه تان به او جلب 
گرسنه  اگر  مى گردد.  محو  آن  از برابر  نوشته  و  مى شود 
یا  تهیه  و  شکم تان  قور هاى  و  قار  به  شما  شوید،توجه 
در  دائما  شما  آگاه  خود  مى گردد.  جلب   غذا  خوردن 
حال تغییر است تا شما به توانید خود و احساس هاى تان 
و پیرامون تان را به شناسید و از آن ها با خبر شوید. براى 
این که به این غریزه ها دست بیابیم در واقع ما حواس مان 
شنوایى  بویایى  چشایى  حس  مثل  مى گیریم؛  کار  به  را 
آن دسته  از  یکى  خودآگاه  تجربه.  و  بینایى ،خاطره  و 
پدیده هایى است که درکش بسیار دشواراست. ناخودآگاه  
در تحقیقات،روان شناسى،فلسفه،مغز و اعصاب و هوش 
مى گیرد.  و  قرارگرفته  زیاد  بررسى هاى  مورد  مصنوعى 
درك از خودآگاه در فرهنگ ها و مذاهب مختلف متفاوت 
است. به کارگیرى ما از حواس و حافظه مان بستگى تام به 
خودآگاهى ما دارد. به این وابسته است که فونکسیون مغز 
ما مشکل نداشته باشد و هوشیار باشیم.درجه ى آگاهى ى ما 
در ارتباط مستقیم با سیستم شبکه اى مغز ما دارد. هم زمان 
که انسان بیدار و هوشیار است مجموعه اى از فعالیت ها 
در قسمت  دیگرى از مغز ما در حال جریان است، که 
توسط خودآگاه ما مورد توجه قرار نمى گیرد. این همان 
ناخودآگاه ما است. خودآگاه تضعیف شده باعث کم شدن 

توجه و تمرکز مى شود. اگر خودآگاه بسیار ضعیف شود 
هنگام  به  ما  خودآگاه  مى رود.  فرو  کما  حالت  در  انسان 

خواب و بى هوشى نیز از بین مى رود.

 دو نوع خودآگاهى! 
تحقیق  انسان  خودآگاه  باره ى  در  روان شناسان  وقتى که 
کرده آن را بر دونوع تقسیم مى کنند. خودآگاه مرکزى و 
خودآگاه وسیع و فراگیر. خودآگاه مرکزى درك سریع ما از 
دور و برمان است و به انسان حس بودن در لحظه را القاء 
مى کند. خودآگاه مرکزى به احتمال قوى از زمان تولد و 
حتى پیش از آن هم راه ما مى باشد. این خودآگاه همیشه 
بى هوشى.  حتى  یا  خواب  بیدارى  زمان  در  است  فعال 
خودآگاه فراگیر، ما را وادار به واکنش در برابر  آن چه که 
بیرون ما مى گذرد مى کند. براى خودآگاه فراگیر ما الزم و 
اجبارى نیست که به مسایل روزمره توجه کند، مثال رفتن 
آشغال  کیسه  مثال  اگر  اما  ریختن،  بیرون  را  آشغال ها  و 
تمام شده باشد به کمک ما مى آید و باعث مى شود که ما 
در لیست خرید خانه به نویسیم" کیسه ى زباله".خودآگاه 
فراگیر در هم کارى مستقیم با حافظه قرار دارد و باعث 
آینده مان  برنامه هاى  و  گذشته  درك  به  ما  که  مى شود 
به پردازیم. به ما این حس را مى دهد که چه کسى یا همان 
آدم هستیم. یکى از ویژه گى هاى اصلى ما، انساِن مستقل و 
منحصر به فرد بودن است. براى حیوانات گذشته و آینده اى 
وجود ندارد. این تنها انسان است که داراى تاریخ است. و 
این تاریخ را مدیون ضمیر ناخودآگاه یعنى در واقع کارکرد 

مغز اسرار آمیزمان هستیم.
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توى راه مدرسه هر روز مى دیدمش. با این که من خودم 
خیلى ریزه بودم او از من هم کوچک تر به نظر مى رسید.
روى  از  را  سرش  مى شدم  رد  کفاشى  مغازه ى  دم  از  تا 
کفشى که واکس مى زد بلند مى کرد و با چشمان درشت 
و قهوه اى روشن  به  من لبخند مى زد. من هم از این که 
باز هم صورتش سیاه و واکسى شده بود به  خصوص نوك 
دماغش خنده م مى گرفت و به او مى خندیدم. آن روز که 

شدم  رد  مغازه  جلوى  از 
جلویم  ناگهان  ندیدمش. 
من  به  هم  باز  شد.  سبز 
سیاه  صورتش  اما  خندید. 
سالم  نخندیدم.  من  نبود. 
کردم. گفت: یک خواهش 
دارم. خیلى خوب  حرف 
صحیح  و  ادب  با  زد.  مى 
گفت  ئید.  فرما به  گفتم: 
را   پارسالت  ها ى  کتاب 
گفتم  فروختى؟  یا  دارى؟ 
:دارم چه طور مگر؟ سرش 

را پائین انداخت و با خجالت گفت: مى شود کمى ارازان تر 
پول  ندارم.  الزم  را  آن ها  من  گفتم:  به فروشى؟  من  به 
نمى خواهم ولى تو که هر روز توى مغازه اى کى مدرسه 
مى روى؟ گفت شبانه درس مى خوانم. داشتیم حرف مى 
زدیم که استاد کارش فرید زد:  بدو بیا پنج جفت کفش 
دیگه باید واکس بزنى. کار تمام نشود  امشب کالس و 

درس خبرى نیست. تمام راه مدرسه به این فکر مى کردم 
درس  هم  چطور  ندارد،  را  هم  من  جثه ى  نصف  او  که 
خجالت  که  بودم  من  این  ار  مى کند.  کار  هم  مى خواند 
مى کشیدم. تقصیر من نبود اما  خجالت کشیدم. او  حتما 
خیلى کم مى خوابید.  من اما خواب آلود بودم. فکر کردم 
شاید به شود کمکش کرد. آسمان پر از ستاره هاى  بزرگ 
و روشن زیبا بود بعضى هاشان از ماه هم روشن تر. یک 
ابر نازك که نامرئى به نظر 
مى آمد مثل فرش زیر پاى 
من  بود.و  شده  پهن  من 
جعبه ى واکس را بر داشته 
کفش  تند  و  تند  و  بودم 
و  زدم  مى  واکس  را   ها 
ستاره ى  کردم.  مى  آماده 
کمک  من  به  ها  آرزو 
مغازه  به  که  بود  کرده 
از  چون  و  بروم  کفاشى 
کوچکى و تاریکى آن جا 
دلم مى گرفت، بساطم را 
درست وسط آسمان پهن کرده بود. صورت او را که، صبح 
فردا وقتى سرکار مى آمد و همه ى کفش  ها را واکس زده 
مى دید در نظر آوردم و خوش حال شدم. ناگهان صداى 
برادرم را شنیدم که مى گفت:  آهاى خواب آلود  به چى 
مى خندى؟ پاشو  دیره تازه تو به امیر کوچولو قول دادى 

امروز کتاب هایت را برایش ببرى!                         




