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دوستان خوبم سالم!
بازهم سال نو شده و بازهم شادباش.

سال 2020، از دو تا بیست تشکیل شده یعنى که تا آخر 
سال  تمام  تازه  و  بگیریم  بیست  تا  دو  تا  دو  سال،باید 
همه"بیستیم. "چه بهتر از  این؟ داروگ این شماره دوقلو 
به حساب مى آید چرا که قرار بودماه سپتامبر منتشرشود 
اما بدلیل زمین خوردن سوسن و ضربه ى مغزى خفیف او 
منتشر نشد. سوسن یک ماه تمام اجازه نداشت به صفحه ى 
تلفن، کامپیوتر و تلویزیون نگاه کند. ما هم صبر کردیم 
تا حال او بهتر شود و این شماره را دوقلو  نامیدیم. یعنى 
هم مطالبى در باره ى مدرسه دارد، از خاطرات مدرسه مى 
گوید، هم به سال نو پرداخته است. در عوض به شما قول 
مى دهیم که در سال 2020  نمره مان بیست شود و مرتب 
باشیم. شما را با این شماره ى داروگ که مجموعه اى از 
خاطرات مدرسه،شعر،داستان و یک خواب آلود دو قلو 
هست تنها مى گذارم. راستى داشت یادم مى رفت پسرك 
این  از مجموعه ى  دوقلو هست.امیدوارم  هم  قورباغه  و 
مطالب لذت به برید. پس تا سال نوى دیگر که بر عکس 
بقیه سال ها براى ما فقط سه ماه دیگر نو مى شود! درست 
حدس زدید بله عزیزانم نوروز را مى گویم. یک بار دیگر 
نو شدن و بیست بیست شدن سال همراه با یک بوسه ى 
قورباغه اى که بچه ها را پرسش گر و شجاع تر مى کند   

شادباش.
  دوست شما داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

هدف از آموزش صرفا افزایش دانش کودکان نیست. بلکه خلق 
فرصت هاى جدید جهت کشف کردن و آفریدن است. پرورش 
انسان هایى که از توانایى خلق چیزهاى جدید برخوردار باشند! 
سالم به همه ى شما بزرگ تر هاى عزیز در این شماره ى داروگ در 
مورد ژان پیاژه و نظراتش در مورد اهمیت آموزش و شناخت براى 
کودکان مطلبى را به اختصار مى آوریم، به امید این که مورد پسند 
شما واقع شود. اسم ژان پیاؤه بدلیل  تئورى شناخت او در زمینه ى 
یادگیرى کودکان، را خیلى ها با قلم طالیى مى نویسند. در بسیارى از 
موارد او به درستى و شایسته گى پدر علم پداگوژیکى مدرن خوانده 
شده است. او این پدیده را اثبات کرد که،شاخصه هاى منطق قبل 
از آن که ما حتى زبان را فرا بگیریم در ما شروع به رشد مى کنند. 
این پدیده هم زمان که کودك شروع به شناخت خود، کشف خود 
و محیط پیرامونش مى کند، آغاز مى گردد. این شناخت در ارتباط 
با محیط پیرامون به ویژه در زمینه هاى فرهنگى و اجتماعى محیط 
پیرامون و اطرافیان رشد مى کند. براى این که نگاه دقیق ترى به این 
موضوع بیاندازیم باید بگوئیم که، رشد روانى کودك از لحظه ى تولد 
شروع شده و با رسیدن به سن بزرگ سالى در این نوع خود متوقف 
مى شود. این رشد روانى را مى توان با رشد جسمى و فیزیکى  کودك 
مقایسه کرد. یک رشد مداوم تا رسیدن به مرحله ى توقف مثال قد 
کشیدن یعنى تعادل. مرحله اى که دیگر امر قد کشیدن متوقف مى 
شود و به معنى بلوغ کامل است. رشد روانى کودك هم درست به 
همین شکل از بدو تولد آغاز مى شود تا مرحله اى که مى پذیریم 
رشد  با  روانى  رشد  تفاوت  شاید  است.  شده  قرار  بر  تعادل  این 
فیزیکى  در این باشد که رشد روانى مى تواند در سن بزرگ سالى 
هر جند نه با آن سرعت و کیفیت ادامه یابد. در تئورى ژان پیاژه  
رشد روانى کودك و آموزش و شناخت او بر سه جزء اساسى تقسیم 
مى شود: زبان، بازى و آموزش. بنا به پیاژه بزرگ تر ها ، آموزگاران 
و والدین  با تکیه بر این سه اصل مى توانند، کودك را بشناسند، و 
به او در شناخت و یادگیرى کمک کنند. تئورى پیاژه در طول چهل 
سال نه تنها به فهم کودك  و مراحل، رشد روانى، زبان، بازى، و 
آموختن؛ بهتر کردن متد هاى پداگوژیکى، بسیار کمک کرده بلکه به 
بررسى و تجریه تحلیل کودك به مثابه ى انسان کمک کرده و به کار  
مى رود. بنا به پیاژه آموزش در مدارس، مى بایست به پرورش دادن 
انسان هایى کمک کند که توانایى انجام کارى جدید را دارند، نه 
کسانى را که صرفا آموزه هاى نسل هاى پیشین  را تکرار مى کنند. 
انسان هایى که، خالقند، کاشفند و محقق. انسان هایى که نگاه انتقادى 
دارند،بررسى و تحلیل مى کنند و به اجبار هرچیز را که به آن ها 
اموخته مى شود، نمى پذیرند. نکته ى کلیدى آموزه هاى پیاژه درك 
چگونگى رشد روانى کودك و تعادل آن نسبت به رشد فیزیکى و 
چگونه انسان بزرگ شدن است. سه جزء اصلى تئورى او به طور 
عام عبارت است از، روانشناسى، منطق و بیولوژى. این سه جزء 

تبین او از تفکر،نقش ژنتیک در آن و نهایتا وقعیت اجتماعى و تاثیر 
اجتماع بر دو پدیده ى اولى است. بنا به او یک انسان به طرز فعالى 
این که  از  جدا  کند،  مى  دریافت  پیرامونش  محیط  از  را  اطالعات 
این پروسه چه قدر آگاه یا نا آگاه طى شود. بنا به پیاژه "آموزش" 
فقط زمانى مى تواند با منطق توام باشد که در آن تغییر به وجود آید 
و به اصطالح" به روز" شود. به همین دلیل آموختن یعنى تطبیق 
پیدا کردن با تغییرات. این تئورى دینامیزم بین آموزه هاى قبلى و 
ترکیب و تکامل دادن آن ها به شناخت جدید را، که منجر به تطبیق 
و تعامل مى شود را  توضیح مى دهد. در مرحله ى نخست کودك 
سیگنال ها یا نشانه هایى را  از محیط پیرامون مى گیرد و با شرایط 
جدید و جامعه ى کنونى که در آن قرار دارد تطبیق مى دهد و درك 
دادان  تغییر  و  تطبیق  و  سیگنال ها  این  دریافت  طریق  از  مى کند. 
آن با آن چه که در جامعه اتفاق مى افتد و یا وجود دارد.، کودك 
پروسه و ساختار رشدش را طى مى کند و مى سازد. اسم این مرحله 
"پروسس شناخت" و بازسازى است. این پدیده در واقع به این معنى 
است که کودِك سوبژکتیو برنامه ها و شناختش را تغییر مى دهد، 
تا بتواند،ابژه هاى جدید را در این ساختار وارد کند. براى این کار 
مى بایست برنامه و یا نقشه ى جدیدى را طرح ریزى و پیاده کند 
و یا چیزهاى جدید را به آموزه هاى قبلى خود اضافه کند. تا بطور 
کامل جاى گزین شوند. دریافت ها و انطباق ها دو پدیده ى موازى  
و جداگانه در پروسه ى رشد و تکامل شناختند. براى ژان پیاژه این 
دریافت ها و آموزه ها و این انطباق ها در یک روند و پروسه ى 
موزون با یک دیگرند."جان لنون" گفته بود: زندگى آن چیزى است 
دیگریم."  نقشه هاى  فکر  در  ما  زمانى که  مى افتد  اتفاق  ما  بر  که 
با  بتواند،  تا  است  نیازمند  آزادى  و  امنیت  یک  به  انسانى  موجود 
شادى زندگى کند و شاید براى همین است که ما تصاویر خاص 
خود را از واقعیت هاى موجود مى سازیم. این تصاویر همیشه پویا  
نیستند. فکر مى کنیم همه چیز کامل و بالتغییر است. مى دانیم که 
این حقیقت ندارد. همه چیز تغییر به طور مداوم مى کند، حتى خود 
ما. اغلب ما این تغییرات را تا زمانى که آن قدر مشهود و غیر قابل 
انکار شوند تا مجبور به پذیرفتن آن ها گردیم به رسمیت نمى شناسیم 
یا حس نمى کنیم. ژان پیاژه مى گوید: اینتلیجنس، همان چیزى است 
که از آن وقتى نمى دانیم چه باید بکنیم، استفاد خواهیم کرد بنا به 
پیاژه  انسان از طریق زبان ارتباط بر قرار مى کند. در طى دوران 
کودکى ما شاهد  تغییر هوشمندى و رشد هستیم. کودك از انسانى 
که بر اساس نیازمند ى هاى بیولوژیک  وحواس پنج گانه خود حس 
مى کند دست به عمل مى زند، به  انسانى که تحت تاثیر زبان و روابط 
اجتماعى به تفکر مى پردازد تغییر مى یابد. زبان به مثابه ى ابزارى 
براى بیان افکار و احساسات کودك به میان مى آید. زبان به کمک 
بیان آموزه ها ى گذشته آمده، آن  ها را پیش چشم  مى  آورد و به 
کودك این امکان را مى دهد که شرایط و آموخته هاى قبلى خویش 
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را به زبان آورد. زبان همچنین به ما کمک مى کند که برنامه ها و 
نقشه هاى آینده مان را که، هنوز به وقوع نپیوسته اند را بیان کرده 
مرور کنیم. خود زبان، به عنوان یک عامل و پدیده ، درك ما را از 
آن به دانش امروز مان پیوند مى دهد. این نه تنها به محیط پیرامون 
بستگى دارد، بلکه در سطح" ایندوید" و فردى تفکر را قوى مى سازد 
و یک سیستم وسیع درك اجتماعى را تقویت مى کند. کودك زمانى 
در پروسه ى رشدش به این سطح مى رسد که بتواند تفکرش را 
بیان کند  و این را، چه در سطح فردى و چه اجتماعى با رفتارش 
نمایان مى سازد. کودك به عوض این که تغییرات را به طورکامل به 
نمایش بگذارد مى بایست قدم به قدم به این رشد و تغییر برسد. 
او باید این تغییر و تکامل را در شخصیت و افکارش جاى گزین 
تفکر  رشد  پروسه ى  جاى گزین   محور،  خود  پروسه   این  سازد. 
کودك و نقش و رفتار او در جامعه و محیط پیرامون مى شود. یک 
متد پداگوژیکى خوب و مدرن باید کودکان را در شرایطى قرار 
دهد که این حس و تکامل را به طور زنده در زندگى تجربه کند.
زبان به ما کمک مى کند که این تجارب را بیان کنیم و رشد بدهیم. 
تکامل منتشر  در مورد موتور  را  سال 1976 کتابش  در  پیاژه  ژان 
کرد. در این کتاب او این مساله را توضیح مى دهد که چگونه رفتار 
ما به عنوان یک فاکتور اصلى و تعیین کننده در تغییرات تکاملى 
نشان داده مى شود. پیاژه به تحلیل این پدیده مى پردازد که چگونه 
تحت  و  نیست  حواسش  و  بیولوژى  از  تابعى  صرفا  کودك  رفتار 
تاثیر محیط قرار مى گیرد. پیاژه به بررسى نئو داروینیسم پرداخته 
مى گوید: تکامل کودك صرفا منوط به بیولوژى و یک رشته انتخابات 
طبیعى و ژنتیک نیست، که بر اساس انتخاب اصلح و از دید ژنتیکى 
کامال تصادفى رخ دهد و به نوبه ى خود باز تولید شود. چرا که از 
این دیدگاه تکامل فردى مى بایست یک پروسه و رفتار مداوم از 
جانب ارگانیسم انسانى باشد. این پدیده مى توانست توضیحى براى  
طبعات رفتار هاى اجتماعى باشد. این طبایع مى توانستند قابل یا 
غیر قابل تقسیم از تغییرات فونوتیکى جهشى طى پروسه ى زمانى 
و به لحاظ ژنتیکى باشند. اما نیستند و شناخت و رفتار انسان را 
صرفا با آن ها نمى توان توضیح داد. بنا به پیاژه رفتار انسانى یک 
مانیفست یا برنامه ى جهانى دینامیک تشکیل شده از کد هاى ژنتیکى 
در ارتباط مستقیم باز و آزاد با جامعه و محیط پیرامون است. خود 
این مى تواند یک فاکت عینى در تغییرات جهشى و تکاملى انسان 
باشد. براى درك این مقوله مى بایست مکانیسم هایى را که بنا به 
آن ها رفتار انسانى مى تواند این پروسه را طى کند تببین کرد. براى 
این کار پیاژه تاثیرات ژنتیکى و مدل خودش را در مورد به تعامل 
رسیدن و جایگزینى از طریق ارتباط اجتماعى را توضیح مى دهد."اپى 
ژنتیک" مورد نظر او ارتباط مستقیم و وسیع بین خواص ژنتیکى فرد 
در ارتباط و تاثیر پذیرى از جامعه است، براى ساختن یک "ونوتیپ" 
بر اساس تجارب و شناخت.پیاژه مى گوید وقتى شما مى خواهید 
همه چیز را به کودك خود بیاموزید، شانس کشف، آزمایش و خطا 
و تجربه را از او  گرفته اید .منظور او این است که رفتار کودك 
مجموعه اى از فاکتور هاى مختلف اجتماعى و زیست محیطى است 
که بر  عوامل ژنتیکى او تاثیر متقابل دارند. پیاژه بر این اعتقاد است 
که خوى انسانى و حیوانى بر اساس کارکرد محیط زیست این دو 
عمل مى کنند. به عبارت دیگر متاثر از شرایط زندگى آن ها است. 
این به نوبه ى خود رفتار و شناخت را که در اثر تغییرات به وجود 

آمده و جاى گزین مى شود نمایان مى سازد.

نقش پیاژه در امر آموزش مدرن و امروزى! 
در آموزش مدرن تئورى پیاژه نقش مهمى در تئوریزه کردن متد 
آموزشى در مدارس دارد. پیاژه در واقع بنیان گزار روانشناسى ى 
ژنتیک است. این تئورى نقش مهمى در عملى ساختن این متد در امر 
آموزش داشته و این امر را قابل بررسى و بسط دادن کرده است. این 
تببین از درك پیش از او، که صرفا بر خاصیت هاى طبیعى و ژنتیک 
کودك استوار بود تاثیر بسیارى داشته است. ایده هاى پیاژه همچنین 
نقش با اهمیتى بر روى شاخه هاى مرتبط امر آموزش دارد. کار او بر 
درك پدیده ى شناخت انسانى از منظر بیولوژیک، روان شناختى و 
منطقى دارد. باید توضیح داده شود که مقوله ى روان شناسى ژنتیکى 
به معناى روى کرد به امر بیولوژیک یا فیزیولوژیک نیست. به این 
دلیل ساده که روى کردش به خواص ژنتیکى انسان نیست. بلکه به 
این دلیل با ژنتیک در ارتباط قرار مى گیرد که، او پایه ى تئوریش را 
بر خواص ژنتیکى تکامل یافته ى بنیادین نوع انسان بنا گذاشته است. 
یکى از موارد مهم کاربردى تئورى شناخت پیاژه در امر اموزش 
امروزى، هدفمند بودن امر آموزش است. بنا به او کودك در مرحله ى 
آموزش ابتدایى در سال هاى اول مى بایست به یک شناخت خوب 
و مناسب برسد. این باید اولین هدف آموزش کودکان باشد. این امر 
باید تکمیل کننده ى آموزشى باشد که کودك از بدو تولد در محیط 
خانواده فرا گرفته است. خطوط و اهدافى که به کودك کمک مى 

کنند تا خودش را با محیط جدید مدرسه تطبیق دهد.
هدف دوم آموزش!

 یک هدیه یا تئورى دیگر از آموزه هاى پیاژه را که در برخى مدارس 
امروزه مى بینیم، این تببین است که امر آموزش کودك نمى بایست 
صرفا تکیه بر یاد دادن به او باشد. بلکه بایستى مشوق او به کشف 
تحقیق و آزمایش باشد. هدف دوم آموزش این است که کودك نگاه 
انتقادى را فرا گیرد، تمرین کند و تشخیص دهد و لزوما آن چه را که 
به او آموخته مى شود نپذیرد." یکى از خطر هاى جدى امروزه بسنده 
کردن به آن چه که از قبل وجود داشته و خو گرفتن به یک نگاه 
عمومى و یکسان نگرى است. ما باید توان به چالش کشیدن ایده ها را 
در اختیار کودك قرار دهیم و قدرت تشخیص این که چه چیز خوب 
است یا بد را. هدف اصلى آموزش پرورش انسان هایى 
است که توان تغییر را داشته باشند نه این که صرفا تکرار کننده ى 
آنچه نسل هاى قبلى گفته اند شوند. آموزش باید محقق، کاشف و 
خالق آثار جدید بیافریند. جان کالم! از منظر آموزه هاى ژان پیاژه 
متد مدرن آموزش سیستم آموزشى در ایران بدون شرح است. نظام 
آموزشى ایدئولوژیک و تاویلى  و تفسیرى که تمامى زحمت پویا 
بودن را بر دوش کودك مى گذارد و کوچک ترین کمکى به او در 
شناخت از خود، محیط پیرامون و آموزش هاى الزم زندگى اجتماعى 
نمى کند و به عوض دادن و تقویت نگاه انتقادى، سعى مى کند این 
خواص کودك را از او بگیرد و او را به فرمانبرى مطیع که دائما 
باید از نیروهاى  مافوق طبیعى بترسد ، در مقابل آن ها برده  باشد 
و بنده گى کند  مبدل سازد و تازه این در مورد خوش شانس ترین 
آن هاست  که به مدرسه مى روند. نه آن ها که در کارگاه  هاى زیر 
زمینى و در خیابان هاى پر خطر جان کوچک مى کاهند است آینده. 
و یک بار دیگر باید بگویم دست مذهب از زندگى کودکان کوتاه!
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شوق رفتن به مدرسه!
سالم! سالمى به گرمى مهر، مهرى که با خودش خوش آشنایى، 
بوى کبف نو؛ بوى پاك کن و تراش و مداد نو، مهر بوى مدرسه 
بوى دفترچه هاى چهل برگ و 60 برگ، . همه ى این ها وقتى با 
قدم هایى از سر شوق قاطى مى شوند بوى تازه گى مى آورند. بوى 
مهر بوى مدرسه یادش بخیر. روز اول مدرسه براى من با خیلى از 
بچه هاى هفت ساله متفاوت بود. من بک برادر دارم که دو سال از 
خودم بزرگ تر است. وقتى که او مى خواست به مدرسه برود من 
پنج ساله بودم  یادم مى  آید  کلى التماس مى کردم و مى گفتم . من 
هم دلم مى خواهد هم راه او به مدرسه بروم. چون من هیچ وقت 
محیط کودکستان را هم نجربه نکرده بودم، براى همین همیشه دلم 
مى خواست که زود تر به مدرسه بروم. خب البته باید صبر مى کردم تا 
به سن مدرسه برسم. باالخره روز موعود فرا رسید. من از خوش حالى 
روى پا بند نبودم. هیچ وقت آن روز را فراموش نمى کنم. چون من 
با همه ى او دانش آموزانى 
که آن روز به  مدرسه آمده 
اساسى  فرق  یک  بودند، 
با  بچه ها  همه ى  داشتم. 
مدرسه  به  والدین شان 
تنها  من  اما  بودند.  آمده 
بودم. این تنها بودن دلیل 
جالبى دارد. که البته خیلى 
هم طول نکشید. شب قبل 
از رز اول مدرسه به شوق 
فردا، کنار کیف و روپوش 
صبح  خوابیدم.  مدرسه ام 
که با صداى مادر از خواب 
احساس  اصال  شد  بیدار 
نداشتم. سرارسر وجودم پر  نیاز به خواب شیرین صبح گاهى را 
بود از شور و شوق. روپوشم را تن کردم و کیفى را که از شب قبل 
براى مدرسه آماده کرده بودم. برداشتم و به سرعت به سمت در 
حیاط دویدم. که ناگهان صداى مادرم را شنیدم که مى گفت: کجا 
میروى؟ صبر کن! باید با هم برویم. در حالى که مى گفتم: نیازى 
نیست شما با من بیائید من بزرگ شدم، وارد کوچه شدم و فاصله ى 
یک خیابان بلند را تا دم مدرسه دویدم. وقتى رسیدم دلم مى خواست 
با همه دوست بشوم. با همه حرف بزنم. اما همه ى بچه ها با پدر و 
مادر یا با مادرشان آمده بودند. با آن   ها مشغول بودند و اصال مرا 
نمى دیدند. و بعضى ها هم که گریه مى کردند و نمى خواستند در 
مدرسه بدون مادرشان تنها بمانند. من اما در این میان نه تنها احساس 
تنهایى نمى کردم، که احساس استقالل و بزرگ شدنم بیشتر شده 
بود. ولى همان طور که قبال گفتم، این تنهائى و استقالل خیلى پایدار 

نبود. چون  دیدم که مادرم وارد مدرسه شد و من هم به همراه مادر 
براى مراحل اولیه ى مدرسه آماده شدم. نمى دانم شاید شما ها هم 
مثل من این حس شور و شوق را تجربه کرده باشید. خالصه که 

یکى از بهترین روزهاى زنده گى ام بود. یادش به خیر.
مریم پور حسینى

ترانه خوان!
راه  از  پائیز  فصل  زمان  هر  هنوز 
روز  اولین  مهر  ماه  بوى  مى رسد 
مى آورد.  خاطرم  به  را  مدرسه ام 
چه قدر  محیط.  همان  فضا،  همان 
بود.  زیبا  و  انگیز  خاطره  آن روز 
یادم مى آید قد و قواره ى کوچکى 
داشتم. اما موهایم بلند بود. مادرم 
روى  و  بافت  دوتایى  را  موهایم 
بزرگ  سفید  روبان  دو  بافه ها 
را  داشتند  قرمزى  خال هاى  که 
را  سورمه اى  اونیفورم  زد.  پاپیون 
تنم  بود  دوخته  برایم  خودش  که 
کردم و یک یقه ى سفید. خالصه 
حوصله ى مادر از اصرار هاى من 
سر رفت و با من راهى ى مدررسه 
یکى  یکى  مدرسه  راه  توى  شد. 
خواندم.  مادرم  براى  را  شعر ها 

مادرم هم از شعر خواندن من لذت مى برد. تا این که به  مدرسه 
رسیدیم. همه چیز جالب بود. همه چیز بوى نو بودن مى داد. کیف، 
کتاب، دفترچه، مداد پاك کن، خط کش. نه فقط این ها که کالس ها 
، تخته سیاه، گچ هاى رنگى. روپوش مدرسه ى بچه ها خانم معلم ها 
با لباس هاى زیبا و مرتب. همه چیز و همه جا براى من نو و تازه 
بود. با تعجب به همه چیز نگاه مى کردم و با نگاهم همه چیز را 
دنبال مى کردم. خیلى خوش حال بودم خیلى زیاد. با جثه اى که من 
داشتم آن جا برایم یک دنیا بود. خیلى بزرگ. صداى زنگ مدرسه 
بلند شد. همه به صف شدیم. همه ى بچه  ها کالس هاى یکم تا 
به خیر،روبروى  یادش  زاده گان  عباس  خانم  مدرسه  مدیر  پنجم. 
صف ها ایستاد. صورت زیبایى داشت.گونه هاى ِگرد، پوست سفید 
با صورتى مهربان. ُرژ قرمزى هم به لب هاى کوچک زیبایش زده 
بود که، وقتى حرف مى زد ترکیب لب هایش را زیباتر مى کرد. یادم 
مى آید که یک بلوز سبز خوش رنگ تنش کرده بود و دامنى سفید 
بر تن داشت. کفش هایش هم سفید و زیبا بودند. به ما خوش آمد 
گفت و در باره ى نظم و انظباط در کالس توضیح داد و بعد اسم هاى 
ما را و کالس هاى مان را خواند. کالس من اول – ث- بود. و اسم 

  خاطره
روز اول  مدرسه                               هاى      
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خانم معلم، خانم شکرى. خانم معلم دم در کالس ایستاده بود و از 
ما خواهش کرد که به کالس داخل شویم. با صفى منظم به کالس 
رفتیم و روى نیمکت هاى مان نشستیم. االن که دارم مى نویسم انگار 
بوى آن فضا و بوى نمیکت هاى چوبى را حس مى کنم. همه چیز 
بوى زنده گى مى داد.بوى عشق، بوى مهر. بوى خاص مدرسه و 
معلم مهربان. خانم شکرى بعد از همه ى ما وارد کالس شد. خانمى 
سبزه رو و با نمک با لبخندى زیبا. وقتى مى خندید یک چال روى 
گونه اش درست مى شد. لباس طوسى بر تن کرده بود و موهاى 
فرفرى کوتاه داشت. خنده از لب هایش دور نمى شد. با ما صحبت  
کرد و خودش را دوباره به ما معرفى کرد. او گفت: سالم بچه ها 
من معلم شما هستم و امسال به هم درس مى خوانیم. . تمام سال با 
هم خواهیم بود. حاال نوبت شماست که خودتان را به من معرفى 
کنید. بچه ها یکى یکى خودشان را معرفى کردند تا نوبت به من 
رسید. من بعد از معرفى خودم دوباره دستم را باال بردم و گفتم: 
چه  آفرین  داد:  جواب  بخوانم.  شعر  مى خواهم  من  اجازه!  خانم 

خوب. بچه ها یک دست براى مریم بزنید! مى  خواهد براى مان 
شعر به خواند. پرسید چى مى خواهى براى مان به خوانى؟ گفتم: چند 
شعر خوشگل. خندید و گفت عالى و بعد از من خواست که کنارش 
بایستم و شعر "پاشو پاشو کوچولو از پنجره نگاه کن با چشماى 
قشنگت به منظره نگاه کن  . اون باال باال خورشید تابیده بر آسمان 
، یک رشته کوه پائین تر ، پائین ترش درختا  نگاه کن اون دور دورا 
کبوترى مى پرد شادى براى بلبل از گل خبر مى برد" و چند شعر 
دیگر را خواندم. خانم معلم هم زمان که مى خندید. و چال قشنگ 
روى گونه اش عمیق تر شده بود. بار دیگر از بچه ها خواست که 
برایم دست بزنند و صداى دست زدن خودش از همه بلند تر بود. 
مریم مرادى

یک کالس به نام من!
 روز اول مدرسه بود با مادرم به سمت مدرسه رفتیم هیجان داشتم. 
روز اول همیشه سخت نفس گیر است هنوز هم براى من روز اول 
هر کارى یادآور روز اول مدرسه است با این که مى دانم بهترین ها 
برایم رقم مى خورد. با مادرم به مدرسه رسیدیم و همه ى بچه ها 
در صف پشت هم قطار شده بودند.دختر خاله ام که کالس سوم 
بود هم در آن مدرسه بود و از استرس من کمى کاسته شد، چون 
مى دانستم او را  او را مى شناسم و بین آن همه دانش آموز مبهوت 

تا  بود  دوستى  کردن  پیدا  آرزویم  تنها  خوب  اما  نمى مانم  تنها  و 
در این تنهایى غرق نشوم. قبل از مدرسه از کالس اولى ها تستى 
گرفته مى شد و روز اول مدیر پشت میکروفن علت تست را شرح 
داد و گفت هر کسى باالترین نمره را در آن تست گرفته بود امروز 
کالس درس به نام او است و ناگهان گفت: اسم کالس اول ب 
نیلوفر است. از نیلوفر ایمانیان دعوت مى کنم که روى سن بیاید 
و این اولین جایزه و اولین قدم من پشت میکروفن بود که همه ى 
نگاه ها را به سمت من چرخاند. به سمت کالس نیلوفر رفتیم.  این 
اتفاق جنبه ى منفى هم داشت چرا که، بسیارى از بچه ها از روى 
حسادت کودکى شروع کردند به اذیت کردن من و از طرفى بسیار 
خوشایند بود چون من مجبور نشدم دنبال دوست بگردم.  زنگ 
تفریح دخترى مهربان و ناز پیش من آمد و گفت بهت تبریک مى گم 
من مطمئن هستم تو دوست خوبى هستى. تا تو را دیدم همان موقع 
گفتم کاش دوست من بشوى. تازه مامانم هم کلى به من گفت که 
با تو دوست بشوم. و من  با این حرف ها اولین دوست دبستانم را 

پیدا کردم. سرگرم صحبت بودیم که یکهو دیدم از بچه هاى هم سن 
و سال یک دایره ى بزرگ دور من تشکیل شده که همه به توصیه 
خانواده هاشان مى خواستند با من دوست بشوند، طورى که وقتى 
دخترخاله ام نزد من آمد که مبادا تنها باشم،گفت:"فکر کنم تو باید 
براى من هم دوست پیدا کنى".جدا شدن از مادرم خیلى سخت بود 
اما او گفت: مطمئن هستم کلى دوست پیدا مى کنى فقط قوى باش! 
تو نیلوفر هستى قشنگ ترین گل دنیا و من که اعتمادم  مادرم بود 
قلبم آرام گرفت و از آن روز عاشق درس و کالس شدم تا همیشه 
اسم نیلوفر بر سر در کالس ها باشد.                                                           
نیلوفر

دیر آشنا
اولین روز مدرسه ام را هر گز فراموش نمى کنم.یادم هست که یک 
مقعنه سفید بلند داشتم با یک مانتو شلوار سورمه اى. و یک کوله 
اصال  که  بودم  خجالتى  دختر  یک  کال  هم  خودم  صورتى.  پشتى 
روى بازى کردن یا حرف زدن  و دوست شدن با کسى را نداشتم.
براى همین یک گوشه نشسته بودم و جرات حرف زدن با بقیه را 
نداشتم خانم معلم، خانم "زینب رحیمى" بودند که خیلى مهربان و 
دوست داشتنى بودند. هرگز ایشان را فراموش نمى کنم. خانم معلم 
دست من را گرفتند و خواستند مرا با بچه هاى دیگر آشنا کنند، 
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اما من ترسیدم و کلى گریه کردم و دست آخر گفتم من مامانم را 
مى خواهم. اصال دوست نداشتم با کسى حرف بزنم . و االن وقتى 

یادم مى آید به این موضوع کلى مى خندم.
رویا

نیروى قصه!
از  دیگر،  بچه هاى  همه ى  مثل  داشتم  دوست  را  مامانم  بس  از 
مى گفتند  همه  این که  از  اصال  همین  براى  مى ترسیدم.  مدرسه 
بزرگ شدى به.به! مدرسه خواهى رفت. لباس نو؛ کفش، کیٍف اما 
من خوش حال نمى شدم.فکر این که در خانه و پیش مادرم نیستم 
مرا از مدرسه مى ترساند. حتى مداد بزرگم که نوکش یک عروسک 
هم بود مرا شاد نکرد.بر عکس همه بچه ها که از شوق شب مدرسه 
خواب نمى روند، من از وحشت مدرسه خوابم نمى برد. صبح هر 
چى خودم را به خواب زدم فایده نداشت. به خاطر شروع مدرسه 
و به خصوص به خاطر من که اولین روز مدرسه ام بو،. مادر سفره 
صبجانه زیبایى چیده بود. همه مهربان تر از همیشه بودند. اما من 
بزور جلوى خودم را مى گرفتم که گریه نکنم. موقع بیرون رفتن 
از خانه به همراه بابا، مادر مرا در آغوش کشید و گفت برو دخترم، 
برو نوشتن و خواندن یاد بگیر آین همه من براى  تو قصه گفته ام 
حاال دیگر نوبت تو هست که یاد بگیرى و براى من به خوانى.از 
این حرف مامان اول به فکر فرورفتم  و بعد آن چنان از این فکر که، 
من براى مامان و بابا و برادر کوچکم قصه به خوانم، شاد شدم. که 
مادر را محکم در بغل گرفتم با همه لبخند زنان خداحافظى کردم و 
به طرف پدرم دویدم که به مدرسه بروم، ناگهان مادر را دیدم که  با 
لباس مرتب  و زیبا به  مى آید گفت: برویم  حاال دیگر مى دانم که 
در مدرسه گریه نخواهى کرد و دنبال من راه نمى افتى. دست هر 
دوشان راگرفتم و اولین روز زیباى مدرسه را آغاز کردم.                           
خاطره

سخنان کوتاه درباره ى مدرسه
شدن  التحصیل  فارغ  جشن  روز  تحصیل،  دوران  روز  مهم ترین 
نیست. روز اول مدرسه است.                          "هارى  وونگ"

بیدار کردن یک کودك براى رفتن به مدرسه همان قدر نشاط آور 
است که به دنیا آوردن و بزرگ کردن او.       "جنى مک کارتى"

 در بهترین جاى زندگى ایستاده اى برو، برو فرزندم. کوهت آماده 
است که تو بر آن صعود کنى.                      "دکتر سه اوس"

احساس ترد شده گى کردم. با خودم گفتم: نگاه کن! مادرم مرا بین 
این همه غریبه رها مى کند و بعد در تمام دوران تحصیل به آن روز 

خندیدم، بهترین رو زنده گى ام شد آخر.      "کارلوس بووزر"

کسى که در مدرسه را مى گشاید، در زندان را مى بندد.
 "ویکتور هوگو" 
چیزى که ما باید از تحصیل انتظار داشته باشیم این است که کودك 

در جستجوى دانش باشد. نه دانش در جستجوى کودك.

                                                       "جرج برنارد شاو"
 اولین روز مدرسه  دومین جشن سال نوى بچه ها است. روز شادى 
هم راه با  دلهره.                                        "مارك ادمندون" 
خاطره ى من از روز اول مدرسه به دنبال کالسى گشتن است  که 
انگار هرگز وجود نداشته.                           "شان سى سواك" 

سخت ترین لحظه ى روز اول مدرسه وقتى است که تو باید بروى 
و در برابر همه خودت را معرفى کنى.                    " ناشناس"

 معلمى در مورد روز اول مدرسه گفت: مثل این بود که به خواهى 
سر 35 کالغ را هم زمان  زیر آب نگه دارى.         "مارك تواین" 

بهتر  تحصیل  دوران  کردن  تمام  روز  از  همیشه  مدرسه  اول  روز 
است. چرا که آغاز است نه پایان.                          "جنى هان"

 بیاید فراموش نکنیم، که یک روز، یک کودك، یک قلم، یک کتاب 
و یک معلم مى تواند دنیا را تغییر دهد.           "مالال یوسف زاى" 

روز اول خدا احمق را آفرید و این براى دست گرمى بود. اما روز 
دوم نیمکت مدرسه را.                                   "مارك تواین"

 آرزو دارم هر روز مدرسه مثل روز اول مدرسه بود.     "ناشناس" 

به یاد داشته باش. تو  با راه رفتن در رد پاى دیگران یاد نخواهى 
گرفت. با پریدن از روى آن ها یاد مى گیرى و با عمل.

                                                          "ریچارد برانسون"

مهم ترین چیزى که ما در مدرسه مى آموزیم این  است که مهم ترین 
چیز ها را در مدرسه نمى توان آموخت.      " هاروکى موراکامى"

نشانه ى واقعى هوش دانش نیست تخیل است. 
"آلبرت اینشتین"
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روزي بود روزگاري. مردى هم بود از آن بدبخت ها و فلک زده هاي 
روزگار. به هر درى زده بود فایده اى نکرده بود. روزى با خودش 
گفت: این جورى که نمى شود  دست روى دست گذارم و بنشینم. 
باید بروم فلک را پیدا کنم و از او بپرسم سرنوشت من چیست؟ 

براى خودم چاره اى بیندیشم.
 پا شد و راه افتاد. رفت و رفت تا رسید به یک گرگ. گرگ جلوش 

را گرفت و گفت: آدمیزاد، کجا مى روى؟
 مرد گفت: می روم فلک را پیدا کنم.

 گرگ گفت: تو را خدا، اگر پیدایش کردى به او بگو «گرگ سالم 
رساند و گفت همیشه سرم درد مى کند؛ دوایش چیست؟»

 مرد گفت: باشد و راه افتاد.
 باز رفت و رفت تا رسید به شهرى که پادشاه آنجا در جنگ شکست 
خورده بود و داشت فرار می کرد. پادشاه تا چشمش افتاد به مرد 
گفت: آهاى مرد، کجا مى روى؟ مرد گفت: قربان، مى روم فلک را 

پیدا کنم تا سرنوشتم را عوض کنم.
 پادشاه گفت: حاال که تو این راه را مى روى از قول من هم به او 
بگو براى چه من در تمام جنگ ها شکست مى خورم تا حال یک 
دفعه هم دشمنم را شکست نداده ام؟ مرد راه افتاد و رفت. کمى که 
رفت رسید به کنار دریا. دید نه کشتى اى هست و نه راهی. حیران 
و سرگردان مانده بود که چکار بکند و چکار نکند که ناگهان ماهی 
گنده اى سرش را از آب درآورد و گفت: کجا مى روى، آدمیزاد؟

 مرد گفت: کارم زار شده، می روم فلک را پیدا کنم. اما مثل اینکه 
دیگر نمى توانم جلوتر بروم. قایق ندارم.

 ماهى گنده گفت: من تو را مى برم به آن طرف به شرط آنکه وقتى 
فلک را پیدا کردى از او بپرسی که چرا همیشه دماغ من مى خارد؟
 مرد قبول کرد. ماهی گنده او را کول کرد و برد به آن طرف دریا. مرد 
به راه افتاد. آخر سر رسید به جایی، دید مردى پاچه هاى شلوارش 
را باال زده و بیلى روى کولش گذاشته و دارد باغش را آب مى دهد. 
توى باغ هزارها کرت بود، بزرگ و کوچک. خاك خیلى از کرت ها 
از بى آبى ترك برداشته بود. اما چند تایى هم بود که آب توى آن ها 

لب پر مى زد و باغبان باز آب را توى آن ها ول می کرد.
گفت:  مرد  مى روى؟  کجا  پرسید:  افتاد  مرد  به  چشمش  تا   باغبان 
می روم فلک را پیدا کنم. باغبان گفت: چه مى خواهی به او بگویى؟

 مرد گفت: اگر پیدایش کردم مى دانم به او چه بگویم: هزار تا فحش 
مى دهم. باغبان گفت: حرفت را بزن. فلک منم.

 مرد گفت: اول بگو ببینم این کرت ها چیست؟ باغبان گفت: این ها 
مال آدم هاى روى زمین است. مرد پرسید: مال من کو؟

عطش  شدت  از  که  داد  نشان  را  تشنه اى  و  کوچک  کرت   باغبان 
ترك برداشته بود. مرد با خشم زیاد بیل را از دوش فلک قاپید و 
سر آب را برگرداند به کرت خودش. حسابى که سیراب شد گفت: 
خب، اینش درست شد. حاال بگو ببینم چرا دماغ آن ماهى گنده 

همیشه مى خارد؟
 فلک گفت: توى دماغ او یک تکه لعل گیر کرده و مانده. اگر با مشت 

روى سرش بزنید، لعل مى افتد و حال ماهی جا مى آید.
تا  مى خورد و  پادشاه فالن شهر چرا همیشه شکست   مرد گفت: 

حال اصًال دشمن را شکست نداده؟
 فلک جواب داد: آن پادشاه زن است، خود را به شکل مردها درآورده. 

اگر نمى خواهد شکست بخورد باید شوهر کند.
مرد گفت: خیلی خوب. آن گرگی که همیشه سرش درد می کند 

دوایش چیست؟
فلک جواب داد: اگر مغز سر آدم احمقی را بخورد، سرش دیگر 

درد نمی گیرد.
مرد شاد و خندان از فلک جدا شد و برگشت. کنار دریا ماهی گنده 

منتظرش بود تا مرد را دید پرسید: پیدایش کردي؟
مرد گفت: آره. اول مرا ببر آن طرف دریا بعد من بگویم.

ماهی گنده مرد را برد آن طرف دریا. مرد گفت: توي دماغت یک 
لعل گیر کرده و مانده، باید یکی با مشت توي سرت بزند تا لعل 

بیفتد و خالص بشوي.
ماهی گنده گفت: بیا تو خودت بزن، لعل را هم بردار.

مرد گفت: من دیگر به این چیزها احتیاج ندارم. کرت خودم را 
پر آب کرده ام.

هرچه ماهی گنده ي بیچاره التماس کرد به خرج مرد نرفت.
پادشاه چشم به راهش بود. مرد که پیشش رسید و قضیه را تعریف 
کرد، به او گفت: حاال که تو راز مرا دانستی، یا و بدون اینکه کسی 

بفهمد مرا بگیر و بنشین به جاي من پادشاهی کن.
مرد قبول نکرد و گفت: نه، من پادشاهی را می خواهم چکار؟ کرت 
خودم را پر آب کرده ام.هر قدر دختر خواهش و التماس کرد مرد 
قبول نکرد. آمد و آمد تا رسید به پیش گرگ. گرگ گفت: آدمیزاد، 

انگار سرحالی! پیدایش کردي؟
مرد گفت: آره. دواي سردرد تو مغز سر یک آدم احمق است.

گرگ گفت: خوب. سر راه چه اتفاقی برایت افتاد؟
لعل  چطور  که  کرد  تعریف  گرگ  براي  را  پیازش  تا  سیر  از  مرد 
ماهی گنده و پادشاهی را قبول نکرده است، چون کرت خودش را 

پر آب کرده و دیگر احتیاجی به آن چیزها ندارد.
گرگ ناگهان پرید و گردن مرد را به دندان گرفت و مغز سرش را 

درآورد و گفت: از تو احمق تر کجا می توانم گیر بیاورم؟

به دنبال
صمد بهرنگى فلک
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دانیل اریکو
ترجمه: هانا.م  

قورباغه و پسرك

تاجایى که  مى خواستم  هنوز  من  بود.  رفتن  کوقت  ا ا ا سفر،  مسیر 
"مى توانستم از کتاب لره سر در بیاورم. مودبانه پرسیدم: "آیا مى توانیم 
افسانه ى جادوى رآم را به بینیم؟".تریت مجددا کتاب را با سرعت 
"بست. جواب داد: "متاسفانه نمى توانید". آن داستان هنوز کامل نشده 
و من تا همین االن هم خیلى چیزها را به شما نشان داده ام. وقت 
رفتن است."دلى"موافقت کرد. تریت ما را تا پشت باغ مشایعت کرد. 
از گذرگاه بعدى که رد شدیم قدم به جاده اى سنگ فرش گذاشتیم. 
این جاده ما را به سمت منطقه اى جنگلى در نزدیکى ابر مى برد. 
ابر از داخل به رنگ آبى روشن بود، قدرى روشن تر از آبى آسمانى. 
هرازگاهى یک پرى از میان ابر به محوطه پرواز مى کرد و نقطه اى که 
از آن جا وارد مى شد براى یک لحظه به رنگ نارنجى مى درخشید.
باشد.  پاویدیل  به  ورود  صحیح  راه  بایستى  این  که  کردم  حساب 
احساس کردم چه قدر زشت مى شد اگر براى وارد شدن بایستى 
با تختم به داخل یک تاالب مى افتادم. ولى از اقبال خوبم، نشانه اى 
از چنین چیزى نبود.  درست در گوشه ى محوطه، تختم منتظر بود، 
کوله  حتى  بود.  درآمده  خودش  طبیعى  حالت  به  و  خشک  کامال 
محتواى همیشه گى به نظر  همان  با  بود،  آن جا  هم  پشتى هاى مان 
مى رسیدند. چندتا پرى هنوز داشتند روى تخت کار مى کردند، از 
بودم.  ندیده  هرگز  قبال  من  که  مى کردند  استفاده  وسایلى  و  ابزار 
سوى  کنم.  بررسى  نزدیک تر  از  را  کارشان  مى توانستم  اى کاش 
پرسید:" صبر کنید ببینم، ما داریم به طرف تخت بر مى گردیم؟"دلى 
گفت:"تخت مى داند که کوه کجاست،"سوى گفت:"خب، هواپیماها 
اتوموبیل ها و کشتى هایى هم هستند که وقتى براى شان تعریف  و
مى گویند  این  به  کجاست.  هرچیزى  مى فهمند  هم  آن ها  کنى 
جى پى اس،"دلى گفت : " و آیا تو مى دانى مفهوم جى پى اس 
چیست؟"سوى نگاهى به من کرد. من زیر لب به آهسته گى گفتم:"
سیستم جهانى مکان یابى".سوى با حالتى خودستایانه گفت :"محدوده 
یابى دایره ى مکان"دلى لبخندى زد و گفت :"تقریبا درست گفتید. 
براى استفاده از آن نیاز به مشخصات دقیق یک مکان دارید. ولى  و
نشده.به همین دلیل فقط  هیچکس نمى داند کدام قسمت کوه، طلسم
یک وسیله ى افسانه اى قادر است آن را بیابد." دلى پرید جلوى تخت 
من هم پشت سرش رفتم. سوى به آرامى خودش را در سمت  و
مخالف باال کشید."سوى با حالتى تمسخرآمیز گفت: "از هرکسى 
که قورباغه ى جادویى نباشد اگر بپرسید خواهد گفت هواپیما از 
تخت بهتر است." دلى گفت:"بهت که گفتم من قورباغه نیستم."
سوى گفت:"ولى به ما نگفتى چى هستى، و تا این لحظه قورباغه 
واقعى ترین گزینه است." این همان منطقى بود که سوى بارها در 
مورد من به کار برده بود. وقتى من رازى داشتم که او مى خواست 
آن را بداند، ابتدا یک حدس مسخره و غلط را مطرح مى کرد و 
است تا وقتى که من  بعد طورى وانمود مى کرد که حدسش صحیح
ب بوود.  داده نمن جووابب میم. این کار او همیشه در مورد  اخالفش را بگو

گاحساس کردم انگار دلى دارد راست مى گوید که قورباغه نیست،  ت ا ا ل انگا ک ا ا
ولى این بدان معنى نبود که دارم به دانستن این که او چه هست 
نزدیک مى شوم. تریت با سرعتى چشم گیر به سمت جلوى تخت

الزم  که،  مى دانى  گفت:"  و  داد  قرار  مخاطب  را  دلى  کرد.  پرواز 
نیست او هم راه شما دوتا بیاید." دلى پاسخ داد:"چرا الزم است، تو 
هم مى دانى. گذشته از این، من احساس مى کنم که او ارزشمندتر 
به  سریع  حرکت  یک  با  تریت  مى کنى."  فکر  تو  که  است  آن  از 
عقب تخت بازگشت. همه ى ما آماده ى عزیمت بودیم. دلى اعالم
کرد:"وقتى رآم شکست  خورد برخواهیم گشت و جزیره دوباره امن
مى شود." رویم را که برگرداندم متوجه شدم همه ى پرى هاى داخل 
محوطه دارند به ما نگاه مى کنند، و تعدادشان حتى نسبت به زمان 
اولین بار رسیدن مان به آن جا بیشتر شده بود. پرى هاى جوان را 
مى دیدم که با حالت ناشیانه به اطراف پرواز مى کردند و مسن ترها 
بال هاى شان را به کار مى گرفتند تا خودشان را ثابت در هوا نگه 
دارند. این فکر ناراحتم مى کرد که زمانى پرى هاى بسیار بیشترى 
در پاویدیل بودند، پیش از آن که اژدهاى زرد شروع به گرفتن آنها 
کند . قبل از آن که سفر افسانه اى من شروع شود. دلى شروع کرد 
او  جلوى  تریت  ولى  گوشى،  داخل  در  دستورات  کردن  حک  به 
را گرفت. او گفت:" این کار الزم نخواهد بود، من برا ى تان یک 
جریان ایجاد خواهم کرد تا در آن جلو بروید. این باعث مى شود 
که تخت، شما را مستقیما در امتداد آن قرار بدهد و تا وقتى که از 
دلى نگاه  مسیر منحرف نشوید بسیار سریع  پیش خواهید رفت."
تشکرآمیزى به او کرد و سرش را به عالمت تایید تکان داد. تریت 
اضافه کرد:"براى کار مهم است که بدون تاخیر به آنجا برسید. هر 
کمکى که بتوانم مى کنم."تریت با نور بسیار روشن ترى شروع کرد 
به درخشیدن. چهره اش به سختى دیده مى شد. در واقع داشت تبدیل 
مى شد به حبابى صورتى از نور. من به دیوار ابرى رو به رویم چشم 
دوختم. شگفت انگیز بود. یک سوراخ با امتدادى نارنجى رنگ در 
برابر ما شروع کرد به شکل گرفتن، و جرقه هایى از آن به بیرون 
مى جهید نظیر طوفان رعد و برق. پرى ها پشت ما آمدند و تخت 
را به جلو هل دادند. همین که جلوى تخت وارد ابر شد، نگاه کردم و 
دیدم زیرمان چیزى وجود ندارد. درعرض چند ثانیه تخت سرازیر شد و 
ما شروع کردیم به سقوط. هوا به قدرى سرد بود که پوست صورتم را به 
سوزش مى آورد. قبل از آن که به وحشت بیفتم، به طور غیر منتظره یک 
جریان نامرئى هوا به سرعت ما را از پایین گرفت و بر روى خودش حمل 
کرد. برگشتم و براى آخرین بار به ابر نگاه کردم. حفره ى داخل ابر تا 
زمان بسته شدن، مملو از چهره ى پرى هایى بود که ما را نگاه مى کردند. 
شتریت جلوى آن ها بود شعله ا ى چهره اش شروع کرد به کم رنگ شدن تا 
سرانجام حفره بسته شد. پاویدیل مکان خاصى بود، و من امیدوار بودم 
روزى دوباره وطن پرى ها را ببینم. باد سد راه ما بود، در همین حین یادم 
آمد که ممکن است دیگر هیچ پرى براى دیدن باقى نماند، مگر آن که 

.. مممهمهمهمه بببدبدبد تتت ررارارا شششکسکسک ررآرآرآمممممم

فصل سیزدهم
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دانیل اریکوقورباغه و پسرك
ترجمه: هانا.م  

مسیر  شدیم،  دورتر  پاویدیل  از  ما  که  همین  هفتم.  دریاى  فراز  بر 
جریانى که در امتداد آن پیش مى رفتیم شروع کرد به قرمزرنگ شدن. مسیر 
تا دوردست جلوى ما کشیده شد و انتهایش دیده نمى شد. تریت در مورد 
سرعت حرکت مان راست گفته بود؛ سرعت ما دو برابر سرعت رفتن مان به 
پاویدیل بود. دلى راهى را پیدا کرده بود که بدون قراردادن تخت در حالت 
"سفر دریایى" بشود پوسته ى محافظ را باالى سرمان قرار دهیم.، بنابراین 
ما امن بودیم. با این حال بیست دقیقه طول کشید تا من و سوى بتوانیم با 
چنین سرعتى احساس راحتى کنیم و به عقب تکیه بدهیم. من پرسیدم:"خب 
خیلى  بخواهى  را  گفت:"راستش  مى شود؟"دلى  چه  برسیم  کوه  به  وقتى 
نمى دانم." بعد از چند دقیقه دوباره شروع کرد به حرف زدن. پرسیدم:"چه 
چیزهایى؟"دلى جواب داد:" وقتى گفتم خیلى نمى دانم حرفم جدى بود." 
به این نتیجه رسیدم که دانستن همین مقدار هم از هیچى بهتر است. تخت 
تا آن زمان در وضعیت کامال پایدارى قرار داشت و پیشروى مان خوب و 

هموار بود. زمین را مى دیدم که از شرق و غرب آن مى گذشتیم . یا شاید 
از شمال و جنوب آن (دیگر نمى دانستم کدام طرف کجاست). ما اکثرا بر 
روى آب پرواز مى کردیم، بدون هیچ عالمتى که نشان دهد ممکن است کجا 
باشیم. به ندرت جزیره ى کوچکى را در زیرمان مشاهده مى کردم. سوى، 
تقاضا کرد پایین برویم و در اولین جایى که دیدیم توقف کنیم، ولى دلى 
نپذیرفت. او به سوى گفت:" مسیر جریان تریت ماندگار نیست. او به ما 
گفت  در مسیر باقى بمانیم و ما نیز همین کار را خواهیم کرد." سوى پاسخ 
داد:" ولى آن پایین ممکن است گنج پنهان شده باشد. دزدان دریایى عاشق 
این بودند که گنج هاى شان را در جزیره هایى مانند این مخفى کنند!" دفعه 
ى سوم که سوى خواسته اش را تکرار کرد، طاقت نیاوردم و گفتم:" سوى، 
اگر ما آن چیزهاى خوب را پیدا کنیم، رآم را شکست بدهیم، پرى ها را 
نجات بدهیم و جان سالم به در ببریم، بهت قول مى دهم که موقع برگشتن 
هر  نکرد.  تکرار  را  تقاضایش  دیگر  سوى  بگردیم."  گنج  دنبال  مى توانیم 
اعتراضى ممکن بود به شکست مان بیا نجامد و هیچ کس این  را نمى خواست 
چند تکه ابرى که مانند لکه هایى در آسمان بودند به سرعت ناپدید شدند، 

مثل پف دود سیگار. سپس جریان مسیر، ما را مستقیما به داخل ابر نازك 
و سفیدى برد که هنگام گذر از آن حس قشنگى به من دست داد. داشت 
از ابرها بیشتر و بیشتر خوشم مى آمد. تا این که به یک ابر سیاه برخوردبم. 
در نظر اول همچون نقطه اى سیاه در دوردست بود. هم چنان که بزرگ و 
بزرگ تر مى شد ما هم با حیرت به آن نگاه مى کردیم. خیلى زود تبدیل به 
توده اى عظیم شد و مشخص بود که داریم مستقیما به سمت آن مى رویم. 
رنگ آن عمال به جاى سیاه، نزدیک به خاکسترى تیره بود، و در گوشه و 
کنار آن به طور اتفاقى نورهایى فالش زده مى شد که انگار درونش طوفانى 
از رعد و برق برپاست. نهایتا تمام چیزى که مى توانستیم ببینیم تقریبا همین 
بود. وقتى متوجه شکلش شدم احساس دل بهم خوردگى بهم دست داد. ابر 
سیاه مانند موج دریا بود. شکلش عادى نبود. به یاد آوردم که چه چیزهایى 
ابرها را به شکل هاى عجیب و غریب در مى آورد. این ابر انباشته از خشم 
بود. پرسیدم:" آهاى دلى، االن مى توانیم از مسیر جریانبیرون برویم؟" دلى 

به سمت کنترل تخت پرید (که قبال تلفن موبایلم محسوب مى شد) و شروع 
کرد به فشار دادن دکمه ها. متوجه تغییرى نشدم. او با سرآسیمه گى بیشتر 
را  بالش  کردم  سعى  من  نیفتاد.  اتفاقى  هیچ  کرد.  دکمه ها  فشار  به  شروع 
چنگ بزنم تا هدایت را به دست بگیرم ولى به تخت چسبیده بود و تکان 
نمى خورد. این بزرگترین ابر طوفانى بود که تا آن زمان دیده بودم 
.هم چنان که ابر نزدیک تر مى شد سوى فریاد کشید:" دلى، دارد چه 
اتفاقى مى افتد؟"دلى برگشت و داد زد: "نمى دانم! ابر دارد ما را به 
داخل خودش مى کشد!" من فریاد زدم: "چه کار مى توانیم بکنیم؟!" 

ولى پاسخى نشنیدم. ابر سیاه ما را تماما بلعید. 

* * *
*

 فصل چهاردهم
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کارول مور
ترحمه: سوسن بهار یک اتفاق عحیب!

شد.  بنفش  جهان  شد،  بنفش  چیز  همه  خورشید،  غروب  هنگام  یک روز 
آسمان، اقیانوس، کوه ها، درختان، حیوانات، ازعظیم ترین آسمان خراش ها تا 
کوچک ترین حشره ى روى زمین و مردم همه چیز بنفش شد. مردم دور هم 
مى نشستند و به هم نگاه مى کردند و از هم مى پرسیدند، آیا خواب مى بنیم؟ 
اما هیچ کس خواب نبود. همه چیز همان طور بنفش باقى مانده بود، جز یک 
پرنده ى کوچک آبى، که روشن ترین رنگ آبى را داشت. او تنها چیزى در 
جهان بود که بنفش نشده بود. براى همین هم  مردم او را گرفتند و در قفس 
گذاشتند. مردم شوکه شده بودند، بعضى ها بشدت ناراحت بودند، بعضى ها 
حیرت زده، بعضى ها هم فکر مى کردند که این ماجرا خیلى بامزه است. چرا 
که رئیس جمهور هم بشدت مثل بقیه مردم  کامال بنفش، شده بود. همه ى 
خانواده ها بنفش، معلم ها بنفش، ستاره هاى سینما بنفش، دکتر ها، پرستارها،  
پمپ بنزین ها،ملکه ى انگلیس رئبس جمهورموازمبیک، راننده هاى تاکسى، 
همه و همه بنفش بودند. از یک جاى بنفش تا جاى بنفش دیگر مى رفتند، 
با اتوبوس هاى بنفش، غذاى بنفش مى خوردند، دو چرخه ى بنفش سوار 
مى شدند. روى مبل هاى بنفش مى نشستند حتى شوکوالت فروشى ها  بنفش 
شده بودند و شوکوالت ها همه بنفش از شوکومارس ها گرفته تا اسمار 
تیزها و کاکائویى ها. دخترها  از این که همه بنفش بودند، ناراحت  بودند،اما 
پسرها فکر مى کردند که بنفش بودن زیباست. بهترین و معروف ترین محققان 
جهان، دور هم جمع شدند که در این مورد  صحبت کنند و به تحیق بپردازند 
و بفهمند که چه اتفاقى افتاده که دنیا سر تا سر بنفش شده است. شروع 
کردند به سوال مطرح کردن. آیا چشمان مردم جهان دچار عیب شده بود؟ 
آمده  مسرى  بیمارى  یک 
و چشم ها را خراب کرده 
بود؟ که همه چیز را بنفش 
یک  این  آیا  مى دیدند؟ 
حقه بازى و کلک طبیعت 
بود؟ این دانشمندان بحث 
کردند،  تحقیق  کردند، 
تئورى  کردند،  آزمایش 
اما  نوشتند،  مقاله  بافتند، 
چه  که  بفهمند  نتوانستند 
مردم  است.  افتاده  اتفاقى 
و  بدهند  پز  کنند،  حسود  را  دیگران  این که  براى  نمى توانستند  دیگر  هم 
بگویند انگشتان سبز دارند یا  خودشان را آبى حس مى کنند.  بعضى ها 
که  چرا  است.  طبیعت  رنگ  بهترین  بنفش  این که:  گفتن  به  کردند  شروع 
چیز  اصال  بودن  بنفش   گفتند،  بعضى ها  است.  شده  بنفش  جهان  همه ى 
مهمى نیست چرا که همه چیز بنفش شده و به اندازه کافى و شاید زیادى 
بنفش موجود است. این مردم انجمن هاى مختلف درست کردند، گروه، 
گروه شدند، بحث کردند، روزنامه منتشر کردند، کتاب نوشتند، فیلم ساختند، 
و همه ى این ها در مورد مهم بودن یا نبودن رنگ بنفش بود. رنگ آبى ى 
پرنده ى کوچک خیلى مهم و مورد بحث بود. چرا که او این قدر رنگ آبى 
روشن کم رنگ در مقایسه با آن همه بنفش در دنیا داشت. مردم شروع به 
جرو بحث در این مورد کردند. بعضى ها مى گفتند: این پرنده باید خیلى مهم 
باشد چرا که، تنها موجودى است که رنگش را حفظ کرده. او باید خیلى 
خاص و منحصر به فرد باشد. بعضى ها مى گفتند اصال چیر مهمى نیست 

او یک پرنده ى احمق است که دانه مى خورد آب مى نوشد و پرهایش را  
مى گشاید و کامال معمولى و بى اهمیت است. درست یک روز مانده به 
سالروز  بنفش شدن جهان که مردم از خواب بیدار شدند و  دیدند همه 
به جز پرنده ى آبى زرد  شده اند. البته در بعضى موارد  یک جهان زرد با 
یک جهان بنفش هیچ تفاوتى ندارد. مردم خیلى عادى  وقتى با هم صحبت 
مى کردند عوض بنفش زرد مى گفتند. پرنده ى آبى حاال دیگر بیشتر مهم 
شده و همه در موردش حرف مى زدند چون  که فقط این آقا پرنده ى کوچک 
بود که باز هم رنگ عوض نکرده و هم چنان  آبى مانده بود. این سوال 
برانگیز مهم و مشکوك به نظر مى آمد. همه مى خواستند علتش را بدانند. 
مردم کیلومترها صف مى کشیدند براى این که  او را بینند. در طول دو سال 
آینده، درست یک روز مانده به سالروز بنفش شدن و بعد  زرد شدن جهان، 
رنگ جهان عوض شد. اول نارنجى، بعد صورتى اما پرنده هم چنان آبى 
مانده بود. اولین سوالى که  مردم از هم مى پرسیدند این بود: پرنده 
چى؟ آیا هنوز آبى مانده است؟ جواب این بود: بله او هنوز آبى بود. 
و بعد یک روز همه چیز آبى شد. حاال دیگر تنها رنگ جهان آبى 
بود و پرنده ى کوچک با هیچ چیز دیگر فرق نداشت، عادى شده 
بود، پرنده دیگر دیدنى نبود و وقتى که شش ماه از آبى شدن جهان 
گذشت، یک نفر در قفس پرنده را باز  و او را رها کرد. او با شادى 
به پرواز در آمد و رها شدنش را با یک چهچه زیبا جشن گرفت. روز 
بعد جهان رنگا رنگ شد همه چیز به شکل اولش بر گشت و رنگین 
کمانى از رنگ هاى گوناگون پرنده ها، گل ها، پروانه ها، لباس هاى 
آدم ها، ماشین ها، حیوانات، بله همه چیز دوباره رنگارنگ و طبیعى 
شد. این خبر مهم ترین خبر جهان شد ولى بعد از مدتى مردم کال 
فراموش کردند که یک روز جهان فقط بنفش شده بوده و بعد هر 
سال یک رنگ دیگر عوض کرده است. زرد و نارنجى و صورتى 
و  آبى شده. مردم دوباره شروع کردند به گفتن این که خودشان را 
آبى مى بینند، یا انگشتان سبز دارند. اما گاه گاهى بعضى ها فکر مى 
کردند، پرنده ى آبى به کجا رفته است؟ آیا هنوز آبى است؟ و چرا 

فقط او بود که همیشه آبى مانده بود. 
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در یک ده کوچک ، پیرزنى زندگى مى کرد.
این پیرزن، یک حیاط داشت قد یک غربیل که یک درخت داشت 

قد یک چوب کبریت.
پیرزن، خوش قلب و مهربان بود، بچه ها خیلى دوستش داشتند.

یک روز غروب، وقتى آفتاب از روى ده پرید و خانه ها تاریک 
شد ، پیرزن چراغ را روشن کرد گذاشت روى تاقچه . چادرش را 
انداخت سرش، رفت دم در خانه که هوایى بخورد، آشنایى ببیند، 

دلش باز بشود.
همینطور که داشت با بچه ها صحبت مى کرد، نم نم باران شروع 

شد. بوى کاهگل از دیوارها بلند شد.
و  کرد  خانه  ى  روانه  را  ها  بچه  پیرزن 

خودش به اتاق برگشت.
باران تند شد. صداى رعد و برق، کاسه 

– کوزه هاى روى تاقچه را مى لرزاند.
پیرزن سردش شد، فکر کرد رختخوابش 
را بیندازد و برود زیر لحاف گرم شود؛ که 

صداى در بلند شد: تَق تَق تَق
پیرزن به خودش گفت: «خدایا، کیه این 
سر  را  چادرش  زنه؟»  مى  در  شبى  وقت 
پرسید:  در  پشت  حیاط.  توى  دوید  کرد، 

«کیه داره در مى زنه؟»
بارون  زیر  دارم  گنجیشکه،  خاله  «منم، 

خیس میشم؛ درو وا کن .»
پیر زن در را باز کرد و گفت: «بیا تو. »

چیک  چکید:  مى  گنجشک  نوك  از  آب 
چیک چیک.

تیک بالهایش به هم مى   : د ر خو
تیک تیک.

یک  اتاق،  توى  برد  را  گنجشک  پیرزن، 
انداخت.  ترش  بالهاى  روى  پارچه  تکه 
گنجشک داشت با نوکش الى بالهایش را 

مى خاراند که دو باره صداى در بلند شد: تَق تَق تَق
پیر زن دوید پشت در، پرسید:

«کیه داره در مى زنه؟»
«منم، سگ پاسبون. دارم زیر بارون خیس میشم، درو وا کن .»

پیرزن در را باز کرد و گفت: «تو هم بیا تو. »
دندان هاى سگ به هم مى خورد و صدا مى کرد: چریک چریک.

پیرزن او را به اتاق برد. یک شال گردن به گردنش بست و او را 
کنار اتاق خواباند. سگ داشت تازه گرمش مى شد و زیر گوشش 

را مى خاراند که باز صداى در بلند شد: تَق تَق تَق
پیر زن که مى دانست مهمان دیگرى زیر باران مانده رفت پشت 

در، پرسید:
«کیه داره در مى زنه؟»

«منم، مرغ پاکوتا، دارم زیر بارون خیس مى شم، درو وا کن .»
پیرزن در را باز کرد و گفت: «خب، بیا تو .»

پر هاى مرغ، به هم چسبیده بود. چشم هایش بى حال نگاه مى کرد.
پیرزن یک تکه پارچه پشت مرغ انداخت. مرغ هم کنار اتاق رفت، 

پا به پا کرد تا خشک شود.
پیرزن چادر خیسش را از سرش بر نداشته بود که دو باره صداى 

در را شنید: تَق تَق تَق
پیرزن، بى معطلى، دوید پشت در، پرسید: «کیه داره در مى زنه؟»

«منم، آقا کالغه، دارم زیر بارون خیس 
میشم، درو وا کن .»

«خب،  گفت:  و  کرد  باز  را  در  پیرزن 
بیا تو .»

کالغ جستى زد تو، سرش را انداخت 
زیر ، دوید توى اتاق. پیرزن یک تکه 
قطره  انداخت.  کالغ  سر  روى  پارچه 
هاى آب از دمش به سر و کله ى مرغ 
و گنجشک پاشیده شد. تا آمدند غر غر 

کنند… تَق تَق تَق
پیرزن رفت پشت در، پر سید: «باز کیه 

داره در مى زنه؟»
« منم، خاله گربه ، دارم زیر بارون خیس 

میشم، درو وا کن .»
«خب،  گفت:  و  کرد  باز  را  در  پیرزن 

بیا تو .»
چشم  وقتى  شد.  اتاق  وارد  گربه 
افتاد  او  به  کالغ  و  مرغ  و  گنجشک 
چسبیدند به همدیگر و شروع کردند 

به لرزیدن.
گر به خندید و گفت: « نترسید! ما همه 

اینجا مهمونیم، با همدیگه مهر بونیم .»
آنها هم خیالشان راحت شد و دوباره مشغول چرت زدن شدند. 

پیرزن پشت گربه هم یک تکه پارچه انداخت.
گربه هم چشم هایش را هم گذاشت و در گوشه ایى مشغول پاك 

کردن سر و صورتش شد.
پیرزن رفت که در اتاق را ببندد، دوباره… تَق تَق تَق

کار پیرزن دیگر معلوم بود؛ چادرش را سرش انداخت و یکراست 
رفت پشت در، پرسید: «کیه داره در مى زنه؟»

«منم، آقا االغه. دارم زیر بارون خیس میشم، درو واکن.»
پیرزن خنده اش گرفت، در را باز کرد و گفت: «بیا تو .»
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االغ شمش را به زمین کو بید. از خوشحالى جفتکى انداخت و 
پرید تو حیاط.

پیرزن االغ را به اتاق برد. یک لحاف آورد روى گرده اش انداخت 
. او هم رفت گوشه ى اتاق دراز کشید. صداى در ، از هر دفعه ى 

دیگر بلندتر، به گوش رسید:
تَق     تَق    تَق

پیرزن رفت پشت در، پرسید: «کیه داره در مى زنه؟»
«منم، گاو سیاهه، دارم زیر بارون خیس مى شم، درو وا کن . »

پیرزن در را باز کرد و گفت: «خب، توام بیا تو »
گاو اول شاخ هایش را از الى در آورد تو، بعد هیکل گنده اش 

را فشار داد و وارد حیاط شد.
وقتى مهمان ها گاو را دیدند، جا به جا شدند، گنجشک پکى زد 

به خنده.
گاو سرفه یى کرد، رفت گوشه ى اتاق لم داد. پیرزن یک گلیم 

آورد روى گاو انداخت.
پیرزن رو کرد به مهمان ها و گفت:

«خب، حاال همه تون با خیال راحت بخوابین، فردا که هوا روشن 
شد، برین دنبال کار خودتون.»

گنجشک ، مرغ و کالغ پریدند روى تاقچه ها خوابیدند. گربه، سگ، 
االغ و گاو هم دور اتاق خوابیدند.

پیرزن هم، که خیلى خسته شده بود، رختخوابش را وسط اتاق پهن 
کرد، لحاف را کشید سرش و خوابید.

صبح روز بعد، از بس پیرزن خسته بود، دیر از خواب بیدار شد؛ 
اما وقتى چشم هایش را باز کرد، دید در خانه اش برو بیایى است:

االغ سماور را آتش کرده و باالى سفره گذاشته،
گر به دارد چایى دم مى کند، سگ حیاط را جارو مى کند،

کالغ از صحرا چوب مى آورد، گاو هم پشت بام را بام غلتان مى 
زند و مرغ به او کمک مى کند.

شد.  خوشحال  بود،  پیچیده  خانه  در  که  صدایى  و  سر  از  پیرزن 
چادر را سرش انداخت، رفت نان سنگک خرید، برگشت. همگى 
نشستند دور سماور، نان و چایى خوردند، گل گفتند و گل شنیدند.
وقتى مهمان ها چاى تلخ شان را هم خوردند، االغ گفت: «دیشب 
بارون مى اومد، ما هم جایى نداشتیم؛ اما حاال باید زحمتو کم کنیم 

و بریم!»
همه ى مهمان ها که مهربانى پیرزن را دیده بودند، از فکر رفتن ، 
غصه شان شد. پیرزن گفت: « اگه از دل من بپرسین، مى خوام که 
همه ى شما این جا بمونین؛ اما حیاط من قد یه غربیله، جایى ندارم. 

اگه خاله گنجیشکم بتونه بمونه، آقا گاوه مجبور مى شه بره .»
گاو به فکر فرو رفت، به پیرزن نگاهى کرد و گفت:

« من که مومو مى کنم برات
خرمنو درو مى کنم برات،

بذارم برم؟»
پیرزن از این که گاو را رنجانده بود، دلش گرفت و گفت:

« با وجود تنگى جا، پهلوى من بمون .»
گنجشکه، زیر لب، جیک جیک کرد و گفت:

« پیرزن جون!
من که جیک و جیک مى کنم برات

تخم کوچک مى کنم برات،
بذارم برم؟»

پیرزن خنده اش گرفت و گفت: «تو که جاى زیادى نمى گیرى، 
بمون.»

االغ سرش را این طرف و آ نطرف چرخاند و با تعجب گفت:
«خب پیرزن!

من که َعر و َعر مى کنم برات
همسایه خبر مى کنم برات، بذارم برم؟»

پیرزن گفت: « االغ جون! غصه نخور، تو هم بمون.»
گربه دمش را جمع کرد و با قهر گفت:

«من که میو میو مى کنم برات
موشارو چپو مى کنم برات، بذارم برم؟»

پیرزن گفت : «پیشى جون! غصه نخور، تو هم بمون.»
کالغ که دید همه دارند مى مانند، صدایش را انداخت سرش و گفت:

« نفهمیدم
من که قار و قار مى کنم برات
همه رو بیدار مى کنم برات،

بذارم برم؟»
پیرزن گفت: «آقاکالغه، شلوغ نکن! تو هم بمون.»

مرغ گفت:
«من که قدقد مى کنم برات
تخم بزرگ مى کنم برات،

بذارم برم؟»
پیرزن گفت: «تو هم بمون.»

سگ که دید همه ماندنى شدند، گفت:
«من که واق و واق مى کنم برات

دزدارو چالق مى کنم برات،
بذارم برم؟»

پیرزن گفت: «عیب نداره، تو هم بمون.»
پیرزن نگاه مهربانش را به یک یک مهمان ها انداخت و گفت:

«حاال که دلتون میخواد پیش من بمونین، باید دسته جمعى کمک 
کنین و براى خودتون اتاق بسازین تا همه مون به راحتى زندگى 

کنیم.»
همه از سر سفره بلند شدند، بساط چاى را جمع کردند و دنبال 
کارهاى شان رفتند. از آن به بعد، سال هاى سال همگى با هم به 

خوشى و خوبى زندگى کردند.
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روزى از روزها، یک مادر بزرگ براى جشن کریسمس نان شیرینى 
دارچینى، زنجبیلى پخت. مادر بزرك یک مقدار از خمیر شیرینى را 
در قالب هاى که شکل آقاهاى قهوه یى بودند ریخت. مادر بزرگ از 
خمیر شیرینى کلبه جنگلى هم درست کرد. روى خانه را با شوکوالت 
و وانیل و شیره هاى سفت شده ى خوشمزه تزئین کرد. مادر بزرگ 
در یک خانه ى زیبا در مزرعه ، نزدیک شهر زندگى مى کرد. تعطیالت 
بود و بچه ها به دهکده آمده بودند. وقتى مادر بزرگ سینى پر از 
شیرینى ها را لب پنجره گذاشت تا خنک شوند، با پخش شدن بوى 

خوش شیرینى در فضا بچه ها طرف پنجره آمدند تا شیرینى هاى 
زیبا و خوش بو را تماشا کنند. متاسفانه کار بچه ها فقط نگاه کردن 
نبود و به سرعت همه ى شیرینى ها را خوردند. مادر بزرگ  با کمبود 
آرد و شکر و ادویه نمى دانست چه کار کند ولى مى دانست که باز 
هم باید شیرینى بپزد. او مى دانست که بعضى وقت ها دست هاى 
کوچولواز پنجره به  شیرینى مى رسند و شیرینى ها ناپدید مى گردند. 
یک بار یک خانه ى ساخته شده ى کامل از شیرینى ناپدید  شد و او 
به همسرش گفت: این بچه هاى بازى گوش نمى دانند که باید در 
بزنند و من به آن ها شیرینى بدهم؟ خودشان  شیرینى به آن بزرگى 
را  برده اند. البته خیلى عجیب است چه طور توانسته اند؟ من که 
آقا  پختن  به  نوبت  روز  بودم!یک  نگذاشته  پنجره  جلوى  آن را 
شیرینى ها رسید. چون خیلى بزرگ بودند، براى آخرین شان  خمیر 
به اندازه ى کافى نبود و مادر بزرگ او را نصف بقیه درست کرد و 
آقا  بزرگ  مادر  یى.  قهوه  زنبیلى  دارچین  کوچولوى،  آقا  یک  شد 
شیرینى ها را  به زیبایى تزئین کرد و به همه شان پیراهن، شلوار، کت 
آقا  به  نوبت  وقتى  رنگى.  کارامل هاى  انواع  با   پوشاند.  پاپیون  و 
کوچولو شیرینى رسید، بیشتر از همه وقت صرف لباسش کرد و با 
خود گفت: طفلک باشد که از همه کوچک تر است اما لباسش از 
همه زیباتر است و قطعا حسابى خوش مزه است. مادر بزرگ سینى 

سراغ   به  خودش  و  شود  خنک  تا  گذاشت  پنجره  دم  را  شیرینى 
لباس هایى که مى بایست بشوید رفت. آقا شیرینى ها همه با چشمان 
باز رو به آسمان که پُر از ابرهاى کپه، کپه بود، جشم دوخته بودند. 
آقا کوچولو شیرینى هم داشت به آسمان نگاه مى کرد که، یک دفعه 
صدایى شنید که مى گوید: پاشو با من بیا! بلند شو! همه ى شیرینى ها 
روى شان را برگردانند که به بینند صدا از کجا مى آید؟ آقا شیرینى 
کوچولو،  پروانه  آبى رنگ را دید که درست لب پنجره پرواز مى کرد. 
همه ى پروانه ها زیبایند. این یکى اما بال هایش چنان برق مى زد  
مثل مرمر و نرم بود مثل مخمل. خانم پروانه رو به او کرد و دوباره 
گفت: با من بیا زود باش! همه ى آقا شیرینى ها هم چنان به پروانه 
که  کوچولو  قهوه یى  شیرینى  آقا  از  غیر  همه  بودند.  زده  زل 
به سرعت از جایش بلند شد. با عجله خودش را روى چمن 
پرت کرد و نفس زنان از پروانه پرسید: کجا برویم؟ پروانه گفت: 
دور آن دورها. همین موقع بچه ها که روى چمن بازى مى کردند  
او را دیدند به طرفش دویدند  و فریاد زدند" به ایست به ایست مى 
خواهیم تو را بخوریم. آقا شیرینى در حالى که پاهایش پیچ و تاب 
مى خورد و مى دوید فریاد زد: هرگز! هرگز نمى ایستم. پروانه گفت: 
بدو، بدو سریع تر. آقا شیرینى به بچه ها گفت: من آقا شیرینى هستم 
مى توانست  که  آن جا  تا  بخورید.   مرا  نباید  و  نمى توانید  شما  و 
دارچینى  شیرینى  آقاى  من  مى زد:  داد  و  مى دوید  دوید.  سریع تر 

نرسید.  هم  واقعا  و  نمى رسد  من  به  شما  دست  هستم.  زنچبلى 
به مزرعه اى وارد شد  که دو اسب در آن مى چریدند. لب نرده ى 
مزرعه نشست.  پروانه به او رسید و گفت: بلند شو باید هنوز راه 
زیادى بروى. مخالفت کرد و جواب داد: نه خسته شدم مى خواهم 
کمى استراحت کنم. این اصال فکر خوبى نبود. یکى از اسب ها به 
نرده نزدیک شد و گفت: آقا کوچولو چه بوى خوبى مى دهى، کمى 

آقا
شیرینى

آآققا
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نزدیک تر بیا  تا ترا بو کنم. آقا شیرینى سرش را به عالمات نه تکان 
داد و اسب شروع کرد یورتمه رفتن به طرف او. آقا شیرینى دارچینى 
شروع کرد به دویدن . پروانه گفت: بدو بدو تا مى توانى سریع تر 
بدو. آقا شیرینى داد مى زد: من از پس بچه ها بر آمدم از پس تو هم 
بر خواهم آمد. نمى توانى مرا بخورى و مى دوید. و واقعا هم اسب 
نتوانست او را بگیرد. دفعه بعد که خواست استراحت کند وسط 
علف هاى بلند  خوابید که کسى او را نبیند. با غصه و گله به پروانه 

گفت: همه مى خواهند مرا بخورند، تو هم مى خواهى مرا بخورى؟  
خانم پروانه خنده کنان جواب داد: من عاشق بوى  شیرینى دارچین 
زنجبیلى  هستم از بوى گل مورد عالقه ام هم بیشتر بوى تو را مى 
پسندم. اما من فقط گرده ى گل ها را مى خورم نه شیرینى دارچینى 
را. تازه تو دوست من هستى و دوستان یک دیگر را نمى خورند. 
درست موقعى که آقا شیرینى  با خوش حالى از این که یک دوست 
دارد، مى خواست جواب خانم پروانه را به دهد، سگ نگهباِن یک 

بو  را  جا  همه  پهنش  پوزه ى  با  حالى که  در  و  شد  نزدیک  دهقان 
مى کشید به  آقا شیرینى نزدیک شد و گفت: تو شیرینى دارچینى 
استراحت  مى خواهى  اگر  مى رسى  نظر  به  خسته  خیلى  خوش بو 
کن.  سگ همین طور که با او حرف مى زد به او نزدیک تر و نزدیک تر 
و  دست پاچه تر  شیرینى  آقا  مى آمد،  جلوتر  او  چه  هر  مى شد. 
نگران  تر مى شد. وقتى که پروانه ناگهان از جا پرید  و روى سرسگ 
نشست و حواس او را پرت کرد. آقا شیرینى پا به فرار گذاشت و 
همین طور که به سرعت مى دوید فریاد زد من از دست بچه ها فرار 
فرار  هم  تو  دست  از  بخورد  و  بگیرد  مرا  نتوانسته  اسب  کرده ام، 
مى کنم من آقا شیرینى کوچولوى دارچینى زنجبیلى هستم. پروانه 

هم باز فریاد زد: بدو بدو هر چه سریع تر تا مى توانى. سگ هم واقعا 
نتوانست او را بگیرد. این ها همه کم بودند که پروانه و آقا شیرینى  
به یک جوى آب نسبتا پهن رسیدند. اگر شیرینى کوچولوى دارچینى 
نبود جوى خیلى بزرگ به نظر نمى آمد، اما براى او  مثل  طغیان رود 

خانه اى عظیم و ترسناك بود. درست همان نزدیکى ها یک روباه 
قرمز که داشت بعد از یک خواب بعد از ظهر،  بدنش را کش و 
قوس مى داد چشمش به او افتاد و با بى خیالى گفت: مى خواهى 
کمکت کنم؟ پروانه به سرعت عوض او جواب داد: نه ممنون ما. 
به  رو  لبخندى  با  روباه  کنیم.  پرواز  رودخانه  روى  از  مى خواهیم 
پروانه قبل از این که به طرف آقا شیرینى کوچولو برگردد گفت: تو 
مى خواهى آن را بلند کنى و با او بپرى؟ تو نمى توانى هیچ چیز را 
حمل کنى، آن هم تازه از باالى یک رودخانه؟ من شرط مى بندم که 
او را به درون آب خواهى انداخت. آقا شیرینى نگران شد. مى دانست 
واقعا  آیا  ولى  کند  کمک  او  به  مى خواهد  پروانه   دوستش  که 
مى توانست او را به دهن بگیرد و بپرد؟ باورش نمى شد، بال هاى 
او بسیار ظریف و نازك بودند. فکر این که به رودخانه بیفتد و تیکه 
تیکه هاى خیس شده ى تنش تبدیل به خمیر شوند او را حسابى 
ترساند. رو به روباه گفت: من از دست بچه ها فرار کرده ام اسب را 
پشت سر گذاشته ام و سگ گله را شکست داده ام. آیا واقعا تو به 
من کمک مى کنى؟ نمى خواهى مرا بخورى؟ روباه حیله گر قبل از 

این که پروانه بتواند حرفى بزند حاضر جواب گفت: معلوم است که 
تو را نخواهم خورد. من فقط گوشت مى خورم. و درست قبل از 
این که بخوابم، یک غذاى سیر و مفصل نوش جان کرده ام. بیا سوار 
دم من شو که تو را ازجوب رد کنم زود باش تا تصمیمم عوض 
نشده است. آقا شیرینى کوچولو سوار دم روباه شد و به داخل آب 
رفت. متاسفانه دم روباه به آب نزدیک شد و روباه گفت: تو براى 



16

 داروگ - کودکان          شماره ى 50 و 51- دسامبر 2019

دم من خیلى سنگینى جلوتر بیا و روى پشتم بنشین. اگر نه خیس 
مى شوى. او به پشت روباه خزید. آما پشت روباه در آب فرو رفته 
بود.  روباه گفت: باالتر بیا روى گردنم بنشین، آقا شیرینى تا گردن 
روباه باال رفت.  روباه بیشتر در آب فرو رفت و گفت: بیا روى 
گوش هایم بنشین که خیس نشوى. آقا شیرینى باز هم به حرف او 
گوش کرد. روباه حیله گر گفت:  آقا شیرینى کوچولو تو باید روى 
کنم.  کمک  تو  به  نمى توانم  این صورت  غیر  در  بنشینى  من  بینى 
نمى بینى که جوب عمیق  تر مى شود؟ آقا شیرینى کوچولو با بى میلى 

روى بینى روباه نشست و درست در همین لحظه روباه  دهانش را 
شیرینى  آقا  چشمان  کند.  خرد  دندان هایش  بین  را  او  تا  کرد  باز 
کوچولو از ترس گرد شد. مى دانست که بزودى خورده خواهد شد 
بدود،  مى تواند  تند  چقدر  او  که  نبود  مهم  دیگر  جا،  این  و 
چون که راه فرارى نبود. اگر در آب مى افتاد خیس مى شد 
و از بین مى رفت. اما روباه بد جنس و آقا شیرینى کوچولو پروانه 

را فراموش کرده بودند.او درست میان فک روباه به پرواز در آمد. 
یک  از  را  او  و  گرفت  به دهان  را  دوستش  سریع  حرکت  یک  با 
سرنوشت تلخ حتمى نجات داد. او باالتر و باالتر پرواز کرد تا جائى 
که دیگر روباه ،جوب آب و مزرعه هاى اطراف ناپدید شدند. آقا 
شیرینى کوچولو گفت: تو توانستى مرا از جا بلند کنى. پروانه گفت: 
بله من قوى تر از آنى هستم که تو فکرش را مى کنى. و حاال بیا، 
من مى خواهم تو را به یک جاى کامال مطمئن برسانم. آقا شیرینى 
کوچولو نمى توانست حتى خوابش را ببیند.  وقتى که مدتى دوباره 

پرواز کردند زیر یک درخت  بزرگ و سر سبز زیباترین  کلبه ى 
شیرینى دارچینى قرار داشت. از در کلبه ى  شیرینى دارچینى یک 
آقا و خانم شیرینى دارچینى و زنجبیلى  بیرون آمدند و وقتى که 
پروانه و مهمان همراهش را دیدند لبخند زدند.  خانم شیرینى  گفت: 
اوه تو با خودت چه کسى را به خانه ى ما آورده اى! معلوم بود که 

پروانه را بخوبى مى شناسد. آقا شیرینى گفت: عزیزم به نظر مى رسد 
و کامال معلوم است، او با خودش یک آقا شیرینى دارچینى زنجبیلى 
یک پسر براى ما آورده است. مى فهمى؟ ما حاال مى توانیم همان 
حقیقت  خانواده اى باشیم که همیشه آرزویش را داشته  ایم.؟ این 
داشت. پروانه همیشه خواسته بود که این سه تا را به هم برساند. آقا 
دارچینى  پسر  یک  او  واقع  در  که  نمى دانست  کوچولو  شیرینى 
نمى دانست  بزرگ هم  مادر  کوچک.  مرد  یک  نه  است  زنجبیلى 
زیباترین کلبه جنگلى  تزئین شده اى را که پخته است، نه بچه ها 
که خانم پروانه براى آقا و خانم شیرینى برده است. تا آن ها به توانند 
با پسر ك.چولوى  شان که خانم پروانه مى دانست که او، یعنى مادر 
بزرگ روزى او را خواهد پخت، براى آن ها بیاورد که به توانند با 
هم زندگى کنند. وقتى که آقا شیرینى بزرگ و خانم شیرینى او را 
در بغل گرفتند. فهمید که جایى که باید باشد همان جا پیش آن دو 
جشن  تا   رفتند  کلبه  به درون  دارچینى  شیرینى  خانواده ى  است. 
بگیرند. پروانه روى سقف  کلبه نشسته بود و از بوى خوب کلبه و 
خانواده ى  شیرینى دارچینى زنجبیلى لذت مى برد. ساکت آن جا 
نگهبان  یک  مثل  پر.وانه  نمى کرد.  فرقى  شب  یا  روز  بود.  نشسته 
همیشه رووى سقف کلبه بود.  آن چهار تا با آرامى و راحتى سال هاى 
سال با خوش حالى در کنارهم در سرزمین قصه ها زندگى مى کنند. 
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بچه ها سالم! خیلى وقت بود مى خواستم باز هم براى شما قصه 
بنویسم، اما نشد. شاید قصه هاى توتو را به یاد داشته باشید.توتو 
االن بزرگ شده به مدرسه رفته و کالس پنجم است. اما براى من 
همیشه توتو خواهد بود. تازه توتو یک برادر هم دارد که اسمش 
تى تى است.به زودى قصه هاى توتو را براى  تان دوباره خواهم 
نوشت. اما در این شماره مى خواهم از خودم و کودکى خودم یک 
قصه براى تان بگویم. شما هم مى دانید که همه ى ما بزرگ تر ها 
حتى ما مادر بزرگ  و پدر بزرگ ها هم، روزى بچه بوده ایم. بله من 
هم دختر کوچولویى بودم که اول به کودکستان فرهنگ مى رفتم و 
بعد هم مدرسه را شروع کردم. من یک برادر دارم که سه سال از 
من بزرگ تر است و ما دو با هم خیلى دوست بودیم. مثل همه ى 

خواهر و برادر  هاى کوچولو یک دیگر را دوست داشتیم. تمام روز 
و شب را اگر اجازه داشتیم بازى مى کردیم و صد البته دعوا هم. 
بعضى از خاطره هایم را با برادرم که خیلى هم مهربان است و در 
کودکى هم بود، در قصه هاى خواب آلود براى شما نوشته ام. اما 
این قصه ى راه سحر آمیز را این جا براى تان مى نویسم. دوست 

شما مادر بزرگ.
تابستان بود مدرسه¬ تعطیل بود.جمعه هم بود و بزرگ تر ها هم 
تعطیل بودند. بعد از ناهار بزرگ تر ها دراز کشیده بودند که براى 
قدم زدن دم غروب انرژى داشته باشند. به ما بچه ها هم گفتند کمى 
بخوابید. تازه مادر براى مان قصه ى گل خندان و ُدرگریان که همان 
مروارید گریان است که در داروگ براى تان نوشته ام، را تعریف کرد 
اما ما نخوابیدیم. و وقتى که همه به خواب رفتند برادرم آهسته مرا 

صدا زد و ما دو تا یواشکى بدون هیچ سر و صدایى، درست مثل 
یک نسیم آرام از الى در بیرون رفتیم و ماجرا شروع شد:

از تمام آن باغ بزرگ و زیبا من باغ پسته و آلو و زرد آلو را خیلى 
دوست مى داشتم. از برگ هاى نقره یى پسته خیلى خوشم مى آمد. 
بر تنه ى درخت آلو یک شیره در مى آمد  مثل کائوچو که مى شد 
به آن هر شکلى که دلت مى خواست بدهى. گفتم برویم باغ پسته 
ماشین بازى! کمپرسى ها مان را بر داشتیم و رفتیم.  مثل همیشه 
جاده ساختیم میدان درست کردیم و از شاخه هاى افتاده بر زمین 
دو طرف جاده مان درخت کاشتیم.غرق بازى بودیم که، من یک 
خط روى زمین دیدم. به برادرم نشانش  دادم . او گفت: یک جاده ى 
دیگر . ماشین ها راپارك کردیم  و به دنبال جاده راه افتادیم. جرات 
نداشتیم روى آن خط پا بگذاریم، اما من که کوچک ر بودم طاقت 
پا  گذاشتم.  خط  روى  را  پایم  و  کردم  برادرم  به  نگاهى  نیاوردم، 
گذاشتن روى خط همان و راه  افتادن خط همان. خط مرا به درون 
خودش کشید برادرم ایستاده بود و نگاه مى کرد . خط مرا مى برد. 

بسرعت و نامرئى مثل این بود که روى موج سوار شده  ام. یک ُسر 
ُسره ى واقعى . به هر شکلى دلم مى خواست در مى  آمد، روى آن 
ِغل مى خوردم که دورم پیجید، در حلقه اش دور مى زدم ، ترسیده 
بودم. اما برادرم فکر مى کرد من خودم این ادا ها را در مى آورم. 
ایستاده بود و مى خندید. لذت مى برد.اما من نمى دانستم که خط 

بزرگ قصه ھای مادر
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مرا به کجا مى برد؟ رفتم و رفتم از درخت ها گذشتم، پله اى نمایان 
شد روى خط از پله ُسر خوردم. جلوى رویم درى باز شد. انبار 
بود، انبار میوه،  تا خواستم میوه بر دارم خط دور زد و مرا برد. تا 
نزدیک رود خانه. خواستم از خط پائین بپرم نمى شد. انگار پاهایم 
به خط چسبیده بود، خط مرا فقط به تماشا مى برد. رود خانه زیبا 
بود . پر خروش، یک ماهى را دیدم که با موج به هوا پرید. به خط 

نشانش دادم. اما خط چیزى نمى  گفت. خواستم دستم را به آب 
رودخانه نزدیک کنم. خط نمى گذاشت تا به جلو خم مى شدم، 

عقب مى رفت. عجیب این که همه جا برادرم انگار یک پله باالتر 
ایستاده و به من لبخند مى زد. خط دور زد و از پاى کوه پیچید. دسته 
دسته کبک در دامن کوه دنبال هم مى دویدند. به یک محوطه ى پر 

درخت رسیدیم جنگل نبود، اما من دو بچه آهو دیدم و سنجابى که 
به سرعت از درخت باال مى رفت. از میان دشت پر گل رد شدیم.  
باز خواستم دست دراز کنم گلى بچینم خط خودش را جمع کرد 
که دستم به گل نرسد. کنار آبشار یک درخت گردو بود با خودم 
فکر کردم این یکى را دیگر مى گذارد ، نه نگذاشت. خط دلش نمى 
خواست که من چیزى از این سفر به هم را ه داشته باشم انگار! در 
طول راه از کنار یک جوى آب رد شدیم خیلى دلم مى خواست توى 
جوب راه بروم ، اما پاهایم به خط چسبیده بود .  به خودم گفتم: 
خوب بعدا خودمان مى آئیم و با برادرم در این جوب قدم مى زنیم. 

سوارى روى خط با این که اجازه نمى داد به هیچ چیز دست بزنم 
جالب بود. با مزه این که خط به هر شکلى در مى آمد، پله مى شد، 
سر سره مى شد، شکل حیوان به خودش مى گرفت، حلقه مى شد. 
ترسم  ریخته بود و براى خط دست مى زدم. چه گردش رویائى 
دیگر از گرماى تابستان خبرى نبود، پاى رودخانه و کوه و آبشار 
هوا خنک بود و بوى گل هاى وحشى همه جا را گرفته بود. خیلى 
دلم مى خواست یک دسته گل وحشى براى مادر بچینم اما نمى 
شد.خط خیال ایستادن نداشت. داشتم فکر مى کردم دیگر کجا مرا 
مى خواهد به برد؟ این خط؟ که در یک چشم به هم زدن دوباره از 
همان انبار میوه گذشتیم. خط از پله باال رفت و مرا توى باغ پسته  
کنار ماشین ها پیاده کرد. برادرم به طرفم دوید.  پرسید: خوبى؟ من 
پرسیدم: دیدى؟ او گفت من هم بودم که. عجیب بود . من او را 
تمام مدت دیده بودم اما حرکت نمى کرد که مثل من. داشتیم حرف 
مى زدیم که پدر صدا زد: بچه ها عصرانه حاضر است، چقدر دلم 
مى خواست. براى مادر گل و براى برادرم گردوى تازه از سفر با 
خط  و آن جاده ى سحر آمیز مى آوردم. با عجله و تند تند دو تائى 
شروع به  تعریف کردیم بزرگ تر ها خندیدند و گفتند هوا زیادى 
گرم بوده عزیزان. نباید دم ظهر توى گرما به باغ مى رفتید. من و 
برادرم نگاهى به هم انداختیم که باز هم باور نمى کنند. اما وقتى که 
همه به طرف میز رفتیم و یک دسته گل وحشى و ظرفى گردوى 
تازه روى میز دیدیم، دهان همه از تعجب باز ماند. بعد از ظهر هر 

چه دنبال راه سحر آمیز گشتیم آن را ندیدیم.
* * *

*
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شعر ... شعر ... شعر
کالغ از شاخه ى درخت سرو پرواز کرد

 و گرده هاى برف بروى من پاشید
 گرد برف را از تنم تکاندم

برفى که از شاخه هاى سرو بر 
شانه هایم نشسته بود.

یک حس تازه در من بیدار شد 
قلبم  تند تر زد

شجاع شدم
ناگهان شاد ى
حس زنده گى

گرده هاى برف 
زیبا و شگرف

همه چیز را عوض کرد
من شاد شدم شاد

روبرت فورست 
تر جمه: سوسن بهار
بنام  شاعران  از  سانفرانسیسکو  در   1847 تولد  فورست  روبرت 
سال 1963  در  او  سرود  مى  شعر  هم  کودکان  براى  که  آمریکایى 

درگذشت.

مارو مارى
یک جفت جوراب به من داد

جوراب هایى که از پشم گوسفند با دست هاى الغر و پیرش بافته بود
جوراب هایى نرم مثل پرز خرگوش

من پاهایم را در آن ها فرو بردم
جوراب هایم آسترى از پوست بز داشت

زیر بود،
در این جوراب ها

پاهایم مثل دو ماهى از پشم بز ساخته شده بودند
ماهى که نه! دو کوسه ى بزرگ به رنگ آبى ى 

دریا!
با نخى طالیى

دو پرنده ى سیاه بزرگ هم  بر روى آن ها بود 
پاهاى من در این جوراب هاى آفسانه اى مدال 

افتخار گرفتند
جوراب هایم خیلى زیبا بودند

براى اولین بار  پاهایم گرم شدند
و با من راه مى آمدند

از خواب سرد بیدار شده بودند
گرماى شان باورنکردنى بود

مى خواستم فریاد بزنم آتش نشانى آتش نشانى
مى سوختند 

اما من طاقت آوردم
طاقت آوردم که پاهایم را نجات دهم

و جوراب هایم از آن من باشند
مى خواستم قایم شان کنم
مثل بقیه پسر کوچولو ها

 که
سنجاقک هاى  شان را الى دفترچه نگه مى دارند.

مثل یاد داشت هاى مهم محرمانه که قایم مى کردیم
 با خودم جنگیدم که آن ها را در یک قفس طالیى  نگذارم

پرنده هاى سیاه روى جوارب هایم را
و  دانه بدهم شان

حالم خیلى خوش بود 
حس کردم

تکه هاى صورتى ى ابر
مثل دستان کاوش گرى بر سر جنگل سبز کاج مى چرخید

 و به دنبال کم یاب ترین آهوان بودند
شب با بى میلى

  جوراب هایم را در آوردم
کفش هایم را نیز

کوتاه سخن
زیبایى به توان دو مى رسد

و هر چیز خوب دو برابر خوب است
مثل داشتن یک جوراب پشمى در زمستان

پابلو نرودا
ترجمه سوسن بهار 
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جدول
جدول ..... جدول ..... جدول ..... 

  جواب جدول:
افقى:

1- زرد.ن2-مدرسه 3- س. او4-تاکسى- 5- ا. ونک.6-نسل.ا.-7- 
گالن

عمودى:
1-زمستان2-رد.سگ 3  دراکوال4- سوسن.ل 5- نُه. یکان 

12345
1
2
3
4
5
6
7

افقى:
1- رنگ برگ پائیزى.

2- براى جشن سال نو تعطیل است.
3- من تو نه!

4- ماشین سوارى که مسافر جابجا مى کند. 
5- نام محله اى در تهران.

6- به آدم هاى یک دوره ى پیش تر مى گویند... پیشین.
7- ظرف مخصوص نگدارى نفت و بنزین که از بشکه کوچک تر است.

عمودى
1- روزهایش کوتاه است.

2- قبول نیست. حیوان با وفا. 
3- خون آشام.

4- نام یک گل.
5- بعد از هشت، اعداد یک تا ده.

جواب جدول 
رو بلدى؟
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آى خنده 
خنده

خنده

اوخ بیچاره کى عمل کردى؟

چند بار گفتم این قدر بو نکش 
همه چیز و!

- بفرما قهوه داغ براى دل درد 
خوبه.

- نه مرسى. این دیگه کال همه 
چیز رو مى شوره مى بره ! لوله بخارى پاك کردن هم 

درد سر داره ها!

بانک

به! به! من ثروتمند شدم. تمام 
موجودى بانک رسید به من! مامان نگاه ُکن دکمه هاى کت 

بابا رو آدم برفى برداشته!

نه دیگه خیلى سرده! آدم برفى 
هم باید گرم بشه.
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بخش تصمیم گیرنده و سازنده ى شخصیت انسان در مغز!
در هر دو لوب جلوئى که تقریبا سه چهارم کل مغز را تشکیل مى 
دهند، باالترین حد فونکسیون هاى انسانى کنترل مى شوند. ضربه به 
هر کدام  از این قسمت ها، درست به همین دلیل، تاثیر بسزائى در 
تغییر شخصیت انسان دارد. آدم هاى روانى یا به اصطالح عامیانه، 
دیوانه مثال و مصداق این پدیده اند. پوسته ى قشر مغز که در قسمت 
جلوى لوب هاى هر دو طرف قرار دارد، ما را به انسان هاى داراى 
اخالق،انگیزه و روحیه ى شاد به هنگامى که مثل یک هادى الکتریسته 
در کل مغز عمل  مى کند، تبدیل مى سازد. به ما کمک  مى کند که 
درست را از غلط تشخیص دهیم. تاثیرات عمل کرد هاى مان را از 
بر  قدم  هدف هاى مان  به  رسیدن  براى  باشیم،  داشته  نظر  در  اول 
داریم، و رفتار مان را با نُرم ها و چهارچوب هاى پذیرفته شده در 
جامعه هما هنگ کنیم. به بیان دیگر هادى مغز ما به ما کمک مى کند  
و ما را کنترل مى کند که در چشم دیگران عاقل جلوه کنیم. قشر و 

پوسته ى مغز، پیام ها را از هر دوى سلول هاى عصبى و قسمت  هاى 
عمیق تر مغز مثل هیپوتاالموس و ساقه ى مغز دریافت  مى کند و این 
پیام ها را به هم پیوند مى دهد و به این ترتیب نقش مهم هدایت 
کننده ى حافظه،هوش و احساسات را توسط سیستم آتانوم عصبى 
عمل  ما  خود آکاه  ضمیر  و  اراده  از  خارج  که  مغزى  سلول هاى  یا 
مى کنند،را پیدا مى کند. نکته جالب این است که دقیقا همین ترکیب 
حافظه،هوش واحساسات است که چهارجوب وجود یک انسان و 
شخصیت او را تشکیل مى دهد و بیناد شخصیت، وجدان و اخالق و 
مجموعه اى از چیز هاى دیگر را بنا مى نهد. یعنى تمام آن چیز هایى 
که انسان را از حیوان متمایز مى کنند. تا یک قرن پیش قشر جلویى 
و لوب جلویى مغز ناشناخته مانده و از آن جا که هیج اطالعى از 
فونکسیون آن نداشتیم، راز آلود و گاهى بدون معنى و جایگاه تلقى 

مى شد. مثال به  این مساله اشاره مى شد که یک غده در قسمت 
آسیبى  اما  کند  رشد  و  شود  بزرگ  هم  خیلى  مى تواند  مغز  جلوى 
به مریض نزند. همین طور 150 سال پیش به این اشاره مى شد که 
یک کارگر راه سازى در آمریکا  که در یک تصادف قسمت جلویى 
مغزش و پیشانیش بشدت آسیب دیده بود،  شخصیتش کامال عوض 
شد. تا همین چند وقت پیش دکتر ها از" دمنس" یا فراموشى حرف 
مى زدند. امروز به دلیل باال رفتن اطالعات مى دانیم که فراموشى 
براى همه ى این بیمارى ها نمى توانیم نام کلى فراموشى را به کار 
به بریم و این بیمارى اشکال، مراحل، و انواع مختلفى دارد. از هر  
ده بیمار دلیل بیمارى یک نفر  آسیب لوب جلوى و آسیب قشر مغز 
است که اختالف فاحشى بین این نوع از فراموشى با سایر انواع آن 
است. لوب جلویى نقش اصلى را در رفتار ما،قضاوت ما، غرایز ما، 
باالنس احساسات ما و برنامه ریزى ما را کنترل مى کند. وقتى که 
کسى دچار بیمارى فراموشى یا همان دمنس ناشى ار آسیب قشر 

جلویى مغز مى شود،که به آن فرنتال دمنس مى گویند. شخصیتش 
کامال عوض مى شود. طورى که شخص مبتال، عصبى خشمگین و 
آسیب زننده مى شود. بر عکس سایر بیماران دمنسى که کامال حافظه 
شان را از دست مى دهند ، به خاطر مى آورد جون  مرکز خاطره ها ى 
او آسیب ندیده است. به همین دلیل قبول نمى کند که بیمار است و 
مشکلش را انکار مى کند. فرد آسیب خورده، هم براى خودش هم 
دیگران خطرناك است. رعایت بهداشت را نمى کند، بى قرار است، 

عصبانى است و اصال رعایت حال دیگران را نمى کند.
روانى ها: شخصیت یک تعریف بسیار وسیع است. که در پایه و 
عمقش به معنى "چگونه بودن" یا آن طور که یک فرد هست را، شامل 
مى شود. یعنى این که یک فرد چگونه  در طى روز،حس مى کند،فکر 
مى کند و رفتار مى کند. این توانایى  ها از قسمت لوب جلویى و 

   تازه هاى 
        علم!
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قشر این لوب در سمت جلوى مغز سرچشمه  مى گیرد. وقتى کسى 
دچار مشکل خواهد  دارد، با  محیط پیرامونش  مشکل شخصیتى 
بود. از همه ى این ها معروف تر ، شخصى است که غیر اجتماعى 
است با دیگران تفاوت دارد،که دیوانه خوانده مى شود، این گونه 
افراد اساسا رعایت کسى یا چیزى را نمى کنند. به لحاظ احساسى 
سرد است و احساسات دیگران را درك نمى کند. در محیط و با 
دیگران قرار نمى گیرد و بر عکس از محیط پیرامون و اطرافیان سو 
استفاده مى کند. اکثرا به بد ترین شکل و با خشونت. به عبارت 
ساده یک فرد روانى کسى است که مجموعه اى از هوادارن اطرافش 
مى بیند که باید از وى پیروى کنند و اوامرش را اجرا کنند. این گونه 
افراد هیچ مسولیتى در مورد رفتار  خود نمى پذیرند . از زیر بار 
کار در مى روند و بسیار بلدند که چگونه به اشکال مختلف خود 
و اعمال شان را توجیه کنند. روانى هاى زیادى امروزه در زندان ها 
هستند، بدون این که لزوما همه ى روانى ها  قاتل  و همه زندانى ها 
روانى باشند. قاتل حرفه اى آمریکایى که قتل هاى زنجیره اى انجام 

داده بود، "تد باندى"یک روانى ى جذاب بود "تد باندى" یک روانى 
جذاب و حق به جانب بود.

ما  شخصیت  دارد.  وجود  ما  پیشانى  در  :شخصیت  شخصیت 
مجموعه ى عادت ها،تجربه ها و عمل کردهایى است که، ما در ارتباط 
با دیگران و اتفاقات دور و برمان بروز مى دهیم. شخصیت ما از 
قشر باالیى مغز جلویى سرچشمه  مى گیرد،که بیشتیرین بخش هر 
دو لوب جلوى مغز را تشکیل مى دهد. به همین دلیل" پرفرونتال" 
یا لوب جلوى مغز قشر و ساقه ى مغز در این قسمت را، "خود 

واقعى ى انسان مى نامند.
فوقانى  و  تحتانى  قسمت  دو  از  مغز  پروفونتال  بخش  پروفونتال: 
به نام "اوربیتوفونتال" و "دورسالوترات" است. که هر کدام از آن 
ها به سهم خود با سایر قسمت هاى مغز در ارتباطند. کار کرد و 
خاصیت کاربردى هر کدام از آن ها در موقع وقوع حادثه و بیمارى 
مشخص تر مى شود. آسیب به قسمت "اوربیتوفونتال" منجر به پائین 

مى شود.  خود  به  انتقادى  دید  و  موقعیت  تشخیص  قدرت  آمدن 
به  خوردن  ضربه  زمان  در  مى شود.  عصبانى  و  رنج  زود  شخص 
قسمت "دورسالوترات" شخص بسته و ُدگم  مى شود و احساس 

گناه و خطاکارى همیشه گى دارد.
هشت صدو  هزارو  سپتامبر  سیزده  مغز.!  وسط  آهنى  میله ى  یک 
چهل و هشت، "کفینیاس گاگه" کارگر باوجدان  25 ساله ى راه 
آهن، در ورمونت آمریکا،دچار حادثه ى وحشتناکى در محل کارش 
شد. یک میله آهنى به قسمت جلوى سرش فرو رفت. با تشنج در 
حالى که تیکه مغزش بیرون زده بود، و غرق خون بود روى زمین 
افتاده بود. همه فکر مى کردند که خواهد مرد. بعد از جند دقیقه 
نشنجش کم شد و او را به دکتر بردند. شش ماه بعد از حادثه او 
بهبود یافته بود . اما همه مى گفتند که او کال عوض شده است. 
همان آدم قبلى نیست.فینیاس که قبال کارگر نمونه و قابل اعتمادى 
بود، شروع کرد به از زیر کار در رفتن و نمى توانست بر خودش 
مسلط باشد کنترل نداشت زود از کوره در مى رفت و همسرش را 

کتک مى زد. 12 سال بعد از صانحه در حالى که بشدت الکلیست 
شده بود مرد. در تنهایى و رها شده.  داستان و تاریخچه زندگى 
"فینیاس گاگه" اولین مورد پزشکى آسیب خورده گى قسمت جلوى 

سر براى برخى پزشکان به شمار مى آید.
جوانان بدون مسولیت: قسمت جلویى مغز انسان در بیست ساله گى 
بالغ مى شود. به همین دلیل مى توان فهمید که چرا گذشتن از چراغ 
قرمز در حالى که با موبایل تلفن حرف مى زند. براى جوانان زیر 
بیست سال جیز عجیب و غریبى نیست. براى همین باید به  آن ها با  
آرامش صحبت کرد. در بعضى گشور ها اخذ گواهى نامه راننده گى 
در سن 18 سال و برخى 16 سال است. باالتر بردن سن دریافت 
گواهى نامه خوب است ، اما توضیح دادن غیر فکر شده ى این مساله 
به جوانان مى تواند آن ها را از این که هنوز کامل نشده اند دچار 

نارحتى کند و حس عدم توانمندى را به آن ها القا کند. 
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دوست گرامى آقاى ابوالحسن.صادقى .
 قبل از هرچیز از شما سپاس گذاریم که براى داروگ نامه نوشته اید. 
در مورد نامه ى شما با یک نکته موافقیم و با دو نکته ى بعدى نه! 
نشریات  سایر  مثل  و  دارد  را  خودش  خاص  زبان  داروگ  ین که 
آغاز  از  نشریه  این  است.  درست  کامال  نیست،  کودکان  متعارف 
خودش را  آلترناتیو یا بدیلى براى نشریات ایدئولوژیک کودکان  
معرفى کرد. بنابر این کامال درست است که شبیه سایرین در بعضى 
موارد نیست. از این که شما هم  در زمینه ى ترجمه ها  آن را پسنده اید 
خوش حالیم. در مورد  این که چرا در معرفى داروگ دین را خرافه 
نامیده ایم با شما موافق نیستیم. ما گفته ایم:"داروگ نشریه اى است 
به دور از جهل و خرافه " این جا قصدم بحث بر سر مقوله ى دین 
دارد  اجازه  نشریه اى  هر  اوال  نیست.  نبودنش  یا  بودن  خرافه  و 
پرنسیپ هایش را تعریف کند. انتخاب خواندن یا نخواندن با شما 
است. دوما ما نه تنها با تبلیغات دینى براى کودکان مخالفیم، بلکه 
فکر مى کنیم تفکر ایدئولوژیک به رشد فکرى و آزاد اندیشى کودکان 
و جوانان آسیب مى رساند. دین مثل فلسفه و روش خاص زندگى 
را، باید هر انسانى در سن بلوغ با مطالعه  و آگاهى انتخاب کند. ما 
شدیدا مخالف تفکر سازى دینى براى کودکان هستیم. ما فکر مى 
کنیم، اگر والدین رفتارى عادالنه و پر مهر با کودکان داشته باشند، 
و اگر بسته به توان و فراخور مالى و آگاهى شان ماتریال در اختیار 
آن ها قرار دهند، این کودکان انسان هاى جستجو گر و آزاد اندیشى 
خواهند بود که مى توانند انتخاب درست را در زندگى داشته باشند. 
حاال حتى اگر این انتخاب دین معینى هم باشد، حدا قل در ظاهر 
امر، انتخابى بوده است نه اجبارى و تلقینى .بنا بر این با نظر شما 
در باره ى آموزش دینى داشتن داروگ نه تنها مخالفیم، بلکه آن را 
مورد  در  دوم  نکته ى  مورد  در  مى دانیم.  نشریه  این  وجودى  نفى 
قصه هاى انبیا و مفید بودن شان براى کودکان هم باید عرض کنیم 
که کال با پند و اندرز کلیله دمنه اى و اساسا پند و اندرز  مخالفیم 
چرا که فکر مى کنیم این پند ها کودك را دست آموز مى کنند و 
توان جستجو، کنجکاوى، آزمایش تحقیق، تجربه و خطا را از او 
مى گیرند. در ثانى به اندازه ى کافى  دیسنى و سایر بنگاه هاى نشر 
و تصویر و صوت قصه هاى دینى از عیسى و موسى و محمد و 
ابراهیم ساخته اند که خیلى هم جذاب است. بنا براین در این زمینه 
کمبود  نداریم که داروگ به خواهد جبران کند. در مدارس هم تاریخ 
ادیان در سراسر اروپا، تدریس مى شود، اما على رغم این اگر شما 
دست به قلم دارید و به مثابه ى قصه، مثال همان طور که خوتان 
نوشتید کشتى نوح را در قالبى سفرى پر هیچان و اتفاقاتى که درآن 
مى افتد مى خواهید بنویسد تا آن جا که به وجهه داستانى مربوط 
است در صورت متضاد نبودن آن با موازین داروگ با کمال میل به 
نام خود شما چاپ خواهیم کرد. موفق باشید و سپاس گذاریم که 

براى ما نامه نوشته اید.

خانم معلم عزیز مهرى . م
بى نهایت از نامه ى سرپا مهر شما و از شنیدن این خبر که، قصه هاى 
ترجمه شده ى داروگ را براى بچه ها مى خوانید شاد شدیم. مشکل 
فیلتر بودن داروگ را مى دانیم. چشم از این به بعد. نسخه "وورد" 

قصه ها را براى ایمیلى که فرستادید ارسال مى کنیم.

بهمن.س دوست عزیز.
بله نوشته هاى روز اول مدرسه، خاطرات واقعى ى دوستانى است 
که آن را مى نویسند. اتفاقا خاطراتى هم از آقایان داشته ایم. این که 
و  بوده اند  آقایان  از  تر  پیشرو  کردن  تعریف  خاطره  در  خانم ها 
ما  بازى  پارتى  به  که  آن  از  قبل  فرستاده اند،  را  خاطره هاى شان 
براى خانم ها بر گردد، به کم لطفى آقایان بر مى گردد. اتفاقا براى 
کودك شنیدن خاطره هم از پدر یا برادر هم از مادر و خواهر و 
نه  هم  کودکان  بله  آخر  دست  و  است.   جالب  بزرگ تر ها  سایر 
تنها مى توانند خاطره هاى شان را بنویسند بلکه تا کنون هم چند 

موردى نوشته اند. 

شکوفه عزیز دوست کوچک و نازنین.
از قول من پدر بزرگ و مادر بزرگ را ببوس که برایت داروگ مى 
خوانند! یادت نرود  ازشان بخوایه که قصه هاى شان را براى داروگ 
بفرستند. خیلى خوش حالم که از داروگ خوشت آمده.  در انتظار 
قصه هاى تو هستم. از هر چیزى که دوست دارى بنویس.  چرا باید 
بترسى؟ هر چیز را که شما دوستان کوچک بنویسید حتما  زیباست 

و من قول مى دهم که همه از خواندن آن شاد شوند.
* * *

بهپاسخ
نامه ها!
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- سالم عزیزم تو فکر مى کنى چه هدیه اى براى بچه 
ها بهترین است؟

هما  9 ساله فرانسه:
- این که اجازه داشته باشیم همش بازى کنیم.

- بهترین هدیه براى تو چیست؟
 سعید ده ساله از شمال ایران:

- خاله یک مدرسه نو با توالت تمیز و سالن 
غذا خورى و زمین بازى بزرگ. 

- خودت چه چیزى مى خواهى براى خودت 
عزیزم؟ 

- یک کوله پشتى نو. که همه چیز تویش جا بگیرد 
مجبور نباشم یک کیسه هم دستم بگیرم.

آدام 11 ساله سوئد:
- به نظر تو بهترین هدیه چیست؟
- برف حسابى براى بازى و یک 

سکیت بورد جدید.

کبرى 12 ساله جنوب ایران، بندر عباس:
- عزیزم بهترین هدیه براى تو چیست:

- آرزو مى کنم  شنا بلد باشم .
- آرزو نه هدیه عزیزم.

- یک جفت کفش قره قره دار که مثل پسر ها زود تر به مدرسه 

برسم. تو این گرما با چادر نمى شه آخه.

آن صوفى هشت ساله ستکهلم : 
- بهترین هدیه براى تو چیه عزیزم؟

- با بابا مامان بریم اسکى بازى سه ساله نرفتیم.

- چرا؟
- وقت ندارن. کارشون زیاده

ناتالى 5 ساله ستکهلم:
 - بهترین هدیه تو چى بود؟

- سه پایه نقاشى و رنگ و کاغذ.
- به به! براى داروگ حاضرى 

نقاشى کنى؟
- بله یک قورباغه مى کشم

 -  بسیار ممنونم!

سیکستن 9 ساله سوئد: 
- بهترین هدیه براى تو چى هست 

عزیزم؟
- که بچه ها اسم و رنگ موهاى 

سرخم را مسخره نکنند.
- رنگ موهایت که خیلى زیباست.

- بله مادرم مى گوید به تو  حسودى مى کنند.
- کاش پاپا نوئل به همه یک شربت هدیه بدهد که مهربان باشند 

و دوست هم دیگر.

اِما 4 ساله ستکهلم:
تو چى هدیه گرفتى عزیزم؟

- این عروسک پى پى جوراب بلند خوشگله نه؟
- بله خیلى.

  داروگ
پرسد! مى
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قبل از ترك شهرمان، کرمان و آمدن به کرج پر برف، من برف ندیده 
بودم. در آن جا برف نمى بارید. اما یک بار آن چنان برف شدیدى 
بارید که قرار شد مدرسه  ها ده روز تمام تعطیل باشند. ما سر از پا 
نمى شناختیم و تمام روز را برف بازى کردیم و آدم برفى درست 
کردیم. مادر صداى مان زد که: سرما مى خورید زود باشید بیابید 
توى خانه! برادرم از همان شب شروع کرد که:"براى خوآب آلود 

جان که بهاره نه زمستان. 
دلش  تا  گرفته  جشن 
بخواهد مى خوابد دیگر" 
قصه ى عمو نوروز و ننه 
بودیم،  شنیده  را  سرما 
اما آن شب مادر قصه ى 
همان  شبیه  که  نوئل  پاپا 
با  خودمان  نوروز  عمو 
سفید  ریش  قرمزو  لباس 
تعریف  براى مان  را،  بود 
عمو  با  پانوئل  پا کرد. 
با  کریسمس  و  نوروز 
داشت  فرق هایى  نوروز 
که براى من یکى دوتاى 
آن ها خیلى جالب بود و 
بعضى ها هم زیاد جالب 
نبود. پاپانوئل درست توى 
همه  و  مى آمد  زمستان 
برف  که  داشتند  آرزو 
ببارد. عمو نوروبا آمدنش 
مى کرد.  آب  را  برف ها 
بچه هایى  براى  نوئل  پاپا 
که مهربان بودند و گوش 
به حرف بزرگ ترهاکرده 
بودند، هدیه مى آورد. اما 
عمو نوروز براى همه بهار 
مى آورد. هدیه را  هم که 

همان عیدى بود ما از بزرگتر هاى خودمان مى گرفتیم. هدیه  پول 
بود که خودمان هرچى خواستیم بخریم. پول هاى سبز، قرمز، آبى و 
قهوه اى. در کریسمس بچه ها هم به بزرگ تر ها هدیه مى دادند. هدیه 
دادن به بزرگ تر ها خوب است. اما من نوروز خودمان را بیشتر مى 
پسندیدم چون، فقط ما بچه ها، حتى بچه هاى بزرگ تر از ما هدیه 
مى گرفتیم. این یعنى که آن ها هم بچه اند و بچه ها مهم مى شدند. 
از این که مجبور باشى تمام سال گوش به حرف بزرگ تر ها بدهى 
که هدیه بگیرى خوشم نیامد. اما، پاپانوئل را هم دوست داشتم. دلم 

مى خواست که به ما هم سر بزند. مادر گفته بود که البته  مى دانید 
که بهترین هدیه این است که همه ى بچه  ها شاد باشند و به مدرسه 
پاپانوئل  و  نوروز  عمو  آیا  بود:  پرسیده  کوچکم  خواهر  بروند. 
نمى توانند دوتایى کارى کنند که همه بچه ها شاد باشند و به مدرسه 
بروند؟ و برادرم ناگهان گفت: خواب آلود را ببینید! چشم هایش 
همیشه  مثل  مى بیند.من  پاپانوئل  خواب  امشب  البد  مى زند  برق 
یى  لو چو کو تشک 
به وجود  پل  زیر  را 
آمده از لوله ى بخارى  
تا  دیوار  از  آزمایش 
بودم  انداخته  بخارى، 
مادر  قصه هاى  به  و 
از  و  مى دام  گوش 
از  که  خوبى  گرماى  
لوله بخارى بیرون مى 
صدا  بودم.  شاد  زد 
وحشتناك  جور  بد 
شده  زلزله  انگار  بود. 
مى  فرو  ها  شیشه  و 
را  چشمانم  ریختند. 
متوجه  تازه  کردم،  باز 
شدم در را بشدت مى 
کوبند. با زنگ و لگد.

ترسیدم از جا پریدم در 
را باز کردم و پشت در 
سرما  از  که  را  برادرم 
دیدم.:"  بود  کرده  یخ 
واى از دست تو خواب 
نگفتم  من  مگر  آلود 
االن بر مى گردم؟ سر 
خوابت  صبحانه  میز 
گفتم  که  "من  برد؟ 
االن نان تازه مى خرم 
بر مى گردم. بقیه سر کار رفته بودند. ترسیدم. اما بیش تر از ترس 
ناراحت شدم. برادرم حسابى یخ کرده بود. به طرفش رفتم  دستم 
را روى گونه هاى مثل لبو سرخ شده اش گذاشتم. خندید و گفت 
برو کنار خواب آلود بوى خواب مى دهى . مى خواهى مرا هم مثل 
خودت خواب آلود کنى؟ سر میز صبحانه با نگاه مرا تعقیب کرد و 
وقتى که قندیل هاى یخ آویزان پشت پنجره را دید با صداى بلند 
خندید و گفت اى خواب آلود با نگاه کردن به این ها خوابت برد؟

خواب آلود
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دیگر براى خودم هم سوال شده بود که چرا این قدر خواب 
غروب  همین  که  جوجه ها  عین  درست  و  دارم  دوست  را 
مى شود چشمانم سنگین شده خوابم مى گیرد و صبح ها هم به 

زور از رختخواب بیرون 
براى  ید  شا ؟  یم  آ مى 
چندمین بار خودم  شرط 
لود  آ خواب  که  بستم 
به  رفتن  موقع  نباشم. 
من  گفتم:  خواب  اتاق 
کرده ام  کوك  را  ساعت 
نیم  و  شش  ساعت  که 
رم   میدوا ا شوم.  ر  بیدا
کس  اب  خو حم  ا مز
برادرم  نباشم.  دیگرى 
زد  رودربایستى  بدون 
نخندید  مادر  خنده.  زیر 
اما چشمانش پر از خنده 
بود. بقیه هم که رویشان 
من  اما  برنگرداندند،  را 
را  خندان شان  نیم رخ 
مى دیدم اما  اهمیت ندادم 
و با اطمینان به اتاق خواب 
رفتم. با خودم شرط بستم 
کتاب  بیشتر  صفحه  سه 
قصه نخوانم، چراغ را بعد 
خاموش  سوم  صفحه  از 

کنم و به خوابم. دستم را دراز کرده بودم که یک دانه ى برف 
را که خیلى درشت بود و  مثل دانه هاى برف توى کتاب ها 
گل مانند بود بگیرم. از این که دانه هاى درشت برف از آسمان 

نیمه برفى مى بارید و از البالى ابرهاى پنبه اى آسمان پیدا بود 
و ستاره یى درشت و روشن و نقره اى به من چشمک مى زد 
آن قدر شاد شده بودم که، مى رقصدم. دنبال دانه هاى برف مى 
دویدم و مى خندیدم که، 
گوشم  به  برادرم  صداى 
جان  آلود  خواب  رسید: 
ساعت بیچاره از بس توى 
سرش زد سرگیجه گرفت 
که! چشمانم را باز کردم 
برادرم با لبخند باالى سرم 
گفت:  مى  و  بود  ایستاده 
دستت را براى چى دراز 
کردى؟ نکند توى خواب 
آمیز  سحر  عصاى  دنبال 
دویدى؟عصرموقع  مى 
برگشتن از مدرسه فرش 
پائیزى  برگ هاى  رنگى 
زیر پاى مان صدا مى کرد 
مى خواست  دلم  من  و 
زود زمستان شود و برف 
ببارد و من دنبال دانه هاى 
برف بدوم که، چشمم به 
کتاب هایش  افتاد،  غزال 
بود  چسپانده  سینه  به  را 
و از سرما خمیده خمیده 
به  نگاهم  رفت.  مى  راه 
کفش هاى پالستیکیش افتاد  پایش بى جوارب بود. احساس 
کردم پاهایم در جوراب گرم و چکمه پائیزى عرق کرده است. 

عرق شرم بود مطمئنم.




