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دوستان خوبم سالم!
نوروز این سال را با نگرانى از مهمان نا خوانده و نا مهربانى به 
نام ویروس کرونا شروع کردیم. براى بسیارى از شما عزیزان که 
مشکل  به گیرید،  جشن  و  باشید  داشته  نوروز  عید  مى توانستید 
نرفتن  دید  باز  و  دید  هم  نداشته  اید،  بیمارى  و  فقر  غم  مالى، 
حتما غصه دار بوده، براى آن دسته از شما که سال هاى قبل هم 
یا مهاجر بودید و کسان زیادى را نداشته اید که به دید و باز دید 
بروید، یا توان مالى مهمانى دادن نداشته اید براى همین هم دید و 
بازدید وسیعى نداشته اید. این سال سخت تر و غم انگیز تر شده  
است. خیلى از دوستان شما عزیزان شان را از دست  داده اند و یا 
مجبور شده اند که به مالقات پدر بزرگ و مادر بزرگ شان نروند. 
متاسفانه ویروس کرونا خیلى چیز ها را در این نوروز از ما گرفت، 
اما  یک چیز را نه تنها نتوانست به گیرد. بلکه به یاد مان آورد.: 
دوستى و هم بستگى انسانى را. دیدیم که در گوشه و کنار جهان 
انسان ها به کمک هم شتافتند. پرستاران عزیز و دکتر هاى مهربانى 
را دیدیم که  با آن لباس هاى عجیب که به بیشتر به فضانواردان 
یا موجوداتى از کره هاى دیگر شبیه شان کرده بود، براى بیماران 
رقصیدند، رقصى که به دلیل مرگ شروع شده بود اما به هیچ وجه 
رقص مرگ نبود. رقص مهربانى و رقص شاد کردن دل عزیزانى 
بود که گرفتار این ویروس شده بودند و با مرگ دست و پنجه نرم 
مى کردند. کمک کردن جوانان به سالمندان را دیدیم و این زیبائى ها 
به ما کمک کرد که این دوره را بهتر تحمل کنیم. داروگ هم نوروز 
امسال گویا شد و رادیویش را به همراهى یک جمع از دوستان 
عزیز شروع کرد و پادکست هایش را شما مى توانید در اینترنت 
گوش کنید. کار داروگ اما طول کشید و نشریه دیر به دست شما 
مى رسد. چون سوسن هم کرونا گرفت. البته نوع خفیف و کارش 
به بیمارستان نرسید. اما باورم کنید همین نوع حفیف  بد جور او 
را از پا انداخت و اگر این جمع هم کاران عزیز نبودند. حتى در 
رادیو هم نمى توانست به شما پیام نوروزى بدهد. به امید این که 
این ویروس هر چه زودتر دست از سر همه ساکنان کره ى زمین 

بردارد و با آروزى نوروز هاى شاد براى همه ى شما!
دوست شما داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

بزرگ تر هاى عزیز، نوروز با همه ى غصه هائى که این روز ها داشته اید، 
همان طور  شاد!  شما  بر  "کرونا"  به  دلیل  نگرانى ها  و  ترس ها  همه ى  با 
که براى دوستان خوبم یعنى بچه ها نوشتم کرونا هرچه را که از سفره ى 
عیدمان دزدید،  یک سنت زیباى  نوروز را نتوانست به ُرباید،آشتى کنان 
را  جزئى  مسائل  مشترك  درد  دلیل  به  شما ها   از  خیلى  را.  هم بستگى  و 
فراموش کردید، زنگ زدید احوال  پرسى کردید، عید را تبریک و نوروز 
و  پرستاران  از  شتافتید،  دیگران  یارى   به  توان  حد  در  گفتید.  شادباش  را 
دکتر ها قدر دانى کردید. بشریت یک بار دیگر نشان داد که، به قول "نوام 
چامسکى" درونى ترین الیه اش غریزه ى آزادى ست. من با اجازه اضافه 
مى کنم انگیزه ى "آزاده گى" از خود فراتر رفتن و به دیگران اندیشیدن و به 
آن ها کمک کردن. ویروس کرونا یک بار دیگر نشان داد که انسان موجودى 

اجتماعى ست. " چو عضوى بدرد آورد روزگار؛ دگر عضو ها را نماند قرار"  
و دست آخر، "پرى روى تاب مستورى ندارد چو در بندى سر از روزن 
بر آرد". کنسرت هاى بالکونى، ورزش هاى دسته جمعى خانه گى با مربى 
جوانى که در خیابان  راهبریش مى کند، دیوارهاى دوستى و کمک به پا 
کردن و بسیارى دیگر مثال هاى زیبا از درد مشترك هم دردى و هم بستگى 
انسانى. اما در کنار چهره ى زشت  کرونا، ما زشتى  هاى دیگرى هم دیدیم 
که امیدورام هر چه زود تر تبدیل به درد و درکى مشترك شود و براى آن 
هم قدم بر داریم. وضعیت کودکان کار در دوران کرونا، از حال رفتن شان 
در خیابان انتقال جعبه هاى واکس شان به بیمارستان ها، چرخ دستى به دست 
گرفتن شان و درد هاى بسیار. غم انگیز. این که دل بعضى ها نه تنها براى 
آن ها به درد نیامد، بلکه از طرف مجرى برنامه ا ى تلویزیونى با عصبانیت 

از اصرار آن  ها براى پاك کردن شیشه ماشین و به قول او  چپاندن دسته 
گل به داخل ماشین  مورد تمسخر و تنفر هم قرار گرفتند. مهمان برنامه ى 
ایشان هم تنها درخواستش در مورد وضعیت این کودکان این بود که به 
آن ها یاد به دهند دست هاى شان را به شویند. مساله ى کار کودك در ایران 
مقوله اى است که باید به آن بسیار پرداخت در شماره ى ماه ژوئن داروگ 
حتما  به طور مفصل  در این مورد صحبت خواهیم کرد. هم در داروگ 
نوشتارى و هم در رادیو داروگ که هم زمان با سال نو برنامه هایش را به 
مختصر  این  در  است.  کرده  تهیه  پادکست  شکل  به  و   آزمایشى  صورت 
خواستم توجه شما را به ضرورت  مسولیت پذیرى در این  باره جلب کنم. 
درست است که کمک هاى فردى بسیار مهمند. اما براى کمک واقعى به 
این کودکان حرکت اجتماعى و فشار گذاشتن بر نهادهاى ذیربط یک نیاز 

عاجل است. بهزیستى به عوض تهیه امکانات براى کودکان، در دوران کرونا 
به کودك کار چگونگى شستن دست یاد مى دهد. این جان هاى کوچک اگر 
هم به فرض کرونا نگیرند، که  با از حال رفتن یک ك.دك کار خیابان و 
ابتالى چندین تن دیگر معلوم شد شاید ایران اولین کشورى بود که کرونا 
در آن از کودکان قربانى گرفت. از خستگى کار و ناکافى بوددن تعذیه از 
پا خواهند آمد، کودکان  کار طعمه هاى خوبى براى کارهاى پست و کم 
در آمد و اجبارى شده اند. چرا که به فرض این مساله که کرونا نمى گیرند 
بار سنگین  بى مسولیتى دیگران را بر شانه ها و گرده هاى نحیف شان باید 
حمل کنند. کسى نیست فریاد بزند و بگوید: این بچه ها را تامین کنید که 

پى لقمه اى نان در این شرایط به خیابان نیایند! 
* * *
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خانم مک کى، بى نظیر خانم مک کى، بى نظیر 
دانیل اریکواست!

برداشت از سوسن بهار

شب از صداى عجیبى از خواب پریدم! به خودم گفتم: این دیگر 
چه صدایى است حتى حدسش را نمى توانستم بزنم.خوب گوش 
دادم صدا از آشپزخانه مى آمد. مثل مامور اکتشاف، آهسته، آهسته 
به  طرف صدا رفتم و به جستجو پرداختم. هرچه نزدیک تر مى شدم، 
صداى جویدن را بهتر مى شنیدم. به آشپزخانه رسیدم! در یخچال 

باز بود. همه ى خوراکى ها 

وسط  کوچک  و  ریز  رنگ  آبى  پنگوئن  یک  و  پخش  زمین  روى 
آشپزخانه ایستاده بود و به غذا ها و به چیز هایى که روى زمین پخش 
بود نگاه مى کرد و آن ها را به این طرف و آن طرف پرت مى کرد. 

همه ى ظرف هاى غذا را باز مى کرد و  دنبال چیزى مى گشت.َدرِ 
هرچه را در آن ها بود روى زمین مى ریخت من گفتم: ببخشید شما؟ 
اما او به روى خودش نیاورد. انگار نه انگار که صدایى شنیده. در 

یخچال را بستم نگاه سوزانى به من انداخت. تکه نانى در دستش 
بود و کره ى بادام زمینى به تمام سر و صورتش مالیده شده بود. 
بقیه اش هم همه جا سرازیر بود. گفت: ژله! من گفتم: ژله؟ فکر کنم 
تمام کرده ایم. نداریم. حاال دیگر او سر تا پا آبى بود و در حال دور 
شدن گفت: ژله. حق داشت بدون ژله چرا باید مى ماند؟ من از در 
پشتى آشپزخانه به دنبالش دویدم. یک کلبه ى اسکیمویى درست 
پشت در سبز شده بود. ما هرگز کلبه اسکیموئى پشت آشپزخانه 
نداشتیم. او روى شکم به درون کلبه خزید و از چشم من پنهان شد. 
اما این عجیب ترین چیزى که من آن شب دیدم نبود. از صداى بسیار 
بلندى دو باره از جا پریدم. به اتاق پذیرائى که رسیدم، یک زرافه  
را دیدم که روى مبل من نشسته چیپس مى خورد و تند تند کانال هاى 
تلویزیون را عوض مى کند. مانتوى قرمز من که از جنس فالنل است 

صدایم  به طرف  او  ببخشید؟  کشیدم:  فریاد  تقریبا  من  بود!  تنش 
بر  را  چیپس  چند  ریخت.  فرش  روى  چیپس ها  تمام  و  برگشت 
داشت و همه را با هم در دهان گذاشت. اما باز هم این عجیب ترین 
چیزى که من آن  شب دیدم نبود. صداى ریختن آب از حمام مى آمد. 
یک  من،  حمام  وان  وسط  درست  آن جا  دویدم.  حمام  به طرف 
هشت پا نشسته و خودش را مى شست. . به اتاقم بر گشتم. پر از 
گل و خاك  شده بود دو سمور آبى آن جا را پُر از ِگِل و هزار جور 
آشغال دیگر کرده بودند. اما هنوز هم این عجیب ترین چیزى که 
آن شب دیدم نبود. ستاره ى آرزوها با دنباله ى زیبایش، درست آمد 
و نشست لب پنجره ى اتاق من! فورى براى پنگوئن ژله آرزو کردم، 
براى زرافه یک روبدوشامبر قرمز و یک تلویزیون و یک اتاق پر از 
چیپس. براى هشت پا یک  حمام با وان بزرگ و کاله سبز و مرغابى 
اسباب بازى. براى خودم هم آرزو کردم به هر شکلى که شده اتاقم 
تمیز شود. من حقیقت را مى گویم اتاقم را واقعا تمیز کرده بودم. 
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آرزو کردم هر طور شده اتاقم به شکل اولش بر گردد و من همه ى 
این چیز ها را خواب دیده باشم. پنگوئن آبى به دور پاهایم پیچید 
ساندویچى در دست داشت. ناگهان بال هایش را به هم زد و پرواز 
کرد. هر چه که مى خواهى یا مى توانى بگو! اما هیچ چیز عجیب تر 
به خیر  روز  مى رسد،  که  هرکس  به  او  نیست.  "مک کى"  خانم  از 

مى گوید. همیشه با خودش نقشه هائى دارد که اگر تو، راهت را  
گم کرده اى به تو بدهد. موهایش نارنجى روشن است با دوحلقه 
ى خاکسترى. کیف پولش همیشه از ِگل یا ُگل پوشیده است. در 
مک کى  خانم  مى گویند  همه  است.  دیدنى  کشیدن هایش  آغوش 
طورى آدم را بغل مى کند که انگار مى خواهد براى همیشه آدم را 
در قلبش نگه دارد. او به این مشهور است که مى تواند تمام روز در 
به کِشد.  طول  احوال پرسى  و  سالم  موقع  کشیدن هایش،  آغوش 
از  که  زود  صبح  روز  هر  ساخته.  ى  روى  و  ازچوب  را  خانه اش 
خواب بلند مى شود، باید رو به تمام دهکده از دم در خانه اش چیزى 

بگوید. براى همین با آن صداى عجیبش هرروز صبح زود روى تپه 
مى ایستد و رو به دهکده فریاد مى زند:  صبح به خیر مردم مهربان! 
هرسال در ماه مه یک تایر را به درخت آویزان مى کند که، همه ى 

ما بچه ها اجازه داریم روى تابى که او بسته بازى کنیم.   صد البته 
که خودش هم تاب سوارى مى کند در این حالت او تماشایى است. 
او داد مى کشد: آفرین دوستان کوچک و نازنینم، محکم تر محکم تر! 
بعد او از ما پذیرائى مى کند. سوفله هاى هویجش معروف است. 
پنج سوفله به تو مى دهد، اما اجازه نمى دهد پولى بابتش بپردازى. 
مى گوید" شما ها مهمان من هستید مگر این جا مغازه است؟ بعد از 
این حرف، او بلند مى خندد و ما همه با او  مى خندیم و صداى 
خنده مان تمام دهکده را پُر مى کند.غذا را فقط وقتى مى خورد که 
در سینى برایش سرو کنى. از چنگال هم استفاده نمى کند، مى گوید 
خودم چنگال واقعى دارم. منظورش انگشتان دستش است.  او هفت 
اسب دارد و سورتمه سوار مى شود. به اسب هایش خوب مى رسد.  
اسب هایش خیلى زیبایند. همه شکل هم و هم قد. وقتى که از باالى 
تپه با سورتمه اش مى آید، انگار پرواز مى کند. در این حالت دیدن 
او همه را یاد پاپانوئل و کریسمس مى اندازد. وقتى اسب هایش را 
اسب ها  به  و  مى آورد  در  خودش  از  خاصى  صداى  یک  مى راند 
مى گوید : نیق! با اسب هایش مثل آدم حر ف مى زند. مثال مى گوید: 

نیست  الزم  لطفا.  کنید  جان  نوش  است.  آماده  غذاى تان  بفرمائید 
تشکر کنید قابل شما را ندارد.شب ها وقتى که آن ها را به اصطبل 
مى برد در حال شب به خیر به آن ها مى گوید: مى بخشید  در کلبه ى 
درختى من جا براى همه ى شما دوستان خوب نیست. شما باید 
این جا بمانید و من با اجازه به کلبه مى روم. اما  با انسان ها اما عین 
حیوانات خانگى ى عزیز کرده حرف مى زند به من مى گوید: ناز 
نازى، ملوسک و طورى دست توى موهایم مى کشد که انگار سگ 
یا گربه ى اویم. براى صدا زدن مردان دهکده سوت بلند و طوالنى 
مى کشد. راستش را بخواهى  هنوز هم نمى دانم سوت بدتر مى کشد 
یا ترومپت بدتر مى نوازد.این قدر مهربان است که  بدون هیچ درنگى 
کتش را به تو قرض مى دهد که سردت نشود. کتش را از ُگل و 
بنفش  باسکت  کاله  یک شنبه ها،  است.  بافته  کاه  و  گندم  ساقه ى 
مى پوشد صدایش بد است اما هر روز مى خواند.  با آن صدا یش 
و  مى برد  باال  را  صدایش  که  گاهى  مى خواند.  آواز  ُکر  گروه  در 
چشم هایش را مى بندد که یعنى دارد بهترین اوج صدایش را تقدیم 
شنوندگان مى کند،هنگامى که چشم هایش را باز مى کند، مى بیند 
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کسى جز او در سالن باقى نمانده. بیرون سالن رو به همه مى گوید: 
موقع  نشدم  متوجه  که  بودم  صدایم  زیبائى  غرق  آن چنان  من  اوه 
خوردن چاى و کیک است. صدایش آن قدر بد است که همه، حتى 
را  او  صداى  این که  براى  مى گیرند.  را  مرغابى ها گوش هاى شان 
نشنوند، سرشان را زیر آب فرو مى برند. مرغ ها و جوجه ها سرشان 
را زیر کاه مى برند. خانم مک کى، این را مى داند. اما او مى گوید: 
هر کس باید آوازش را به خواند. حتى اگر صداى خوبى ندارد. آواز 
خواندن مثل نفس کشیدن در هواى تازه دل را شاد مى کند. وقتى 
یکى از پیرمردان دهکده با او به خواهد شوخى کند و به گوید: اما 
خانم مک کى، با صداى بعضى ها دل شاد نمى شود. گوش آزرده 
مى شود، پشت چشمى نازك مى کند و مى گوید: بین این همه آدم 
توى دنیا، خالصه کسى هم پیدا مى شود که قدر صداى خاصى که 
من دارم را بداند. این که از صدایش. لطفا وقتى او را دیدى از او 
نخواه که برایت ترومپت به نوازد. ترومپت نواختنش گوش خراش تر 
از صدایش است. با این حال اگر یک روز صداى ترومپتش را نشنویم 

است.  مهربان  به خواهد  دلت  تا  مک کى  خانم  مى گیرد.  دل مان 
مى شود گفت:" او قلب دهکده" است. به کمک همه مى رود. موقع 
میوه چین،وجین کردن علف هاى باغچه ها پختن نان،حتى تعمیر 
درشکه. وصل کردن قطعه هاى موردنیاز تراکتور ها، پنچر گیرى و 
همه ى کار هایى که گفته مى شود کار زنانه نیست. از همه وقت با 
مزه تر زمانى است که مى خواهد چرخ تراکتورى که بادش خالى 
شده را پنچر گیرى کند. او با تلمبه چرخ را باد مى کند اما لُپ هایش 
را در ست مثل وقتى که  دارد شیپور مى زند باد مى کند.  از همه ى 
این ها گذشته خانم مک کِى ما، براى خودش یک گیاه شناس درست 
و حسابى است. همه ى گل ها و گیاه هان وحشى را  مى شناسد. 
خواص دارویى خیلى از گیاهان را مى داند.  جند وقت پیش دکترى 
از شهر به دهکده ى ما آمده بود  و دنبال یک گیاه کمیاب که خاصیت 
تقویت  هاى  دارو  آزمایشگاه،  در  آن  عصاره ى  از  و  دارد  دارویى 
به  رو  دکتر  بازگشت  موقع  گشت.  مى  کنند  مى  درست  اعصاب 

همه ى ما که در رستوران دهکده جمع شده بودیم گفت: شما با 
داشتن خانم مک کى نیاز به دکتر ندارید. راست مى گفت. نمى دانم 
دوا  را  ما  درد هاى  همه ى  گیاهانش  با  مک کى  خانم  اما  چه طور 
مى کند.  وقتى از و مى پرسیم: خانم مکى کى، لباس هایى را که از 
ساقه ى گندم و کاه و ُگل بافتید بدنتان را نمى خورد؟ جواب مى دهد 
وقتى که این همه سوفله ى خوشمزه ى هویج هست، چرا بدن من 
را بخورد؟ ما مى دانیم که  کتش را روى لباس هایش مى پوشید فقط 
از جوابى که مى دهد لذت مى بریم. خانم مک کى عاشق گل و گیاه 
و طبیعت است . به گل ها سالم مى کند، با نسیم حرف مى زند. به 
باران خوش آمد مى گوید. برف را تحسین مى کند که در شب هاى 
تاریک زمستان زمین را روشن کرده است. هر کس که با قایق به 
دهکده ى ما مى آید و هر کس که بر مى گردد، او لب دریا مى رود 
و خوش آمد مى گوید، یا بدرقه مى کند. البته همیشه براى توشه ى  
راه مسافران، از سوفله هاى هویج لذیذش و ساندویچ و شربت یک 
سبد غذا درست مى کند. ما بچه ها  با او به کنار دریا مى رویم و 

براى مسافرانى که با قایق دور مى شوند دست تکان مى دهیم. خانم 
مک کى هیچ وقت پا برهنه نیست و  زمستان و تابستان چکمه هایش 
را به پا دارد. اما، ما براى این که دم غروب که دریا و شن ها نارنجى 
مى شوند و برق مى زنند و گرمند، "یک گرماى دلپذیر" که خستگى 
از کف پاها مى گیرد، همیشه کفش هاى مان را در مى آوریم و براى 
خانم  باید  حتما  تو  مى کنم  فکر  مى دهیم.  تکان  دست  مسافر ها 
مک کى را همین امروز ببینى. تا وارد  دهکده ى ما شدى نخواهد 
گذاشت به این زودى ها برگردى. هر چه مى خواهى بگو! هر چه 
مى توانى بگو.! اما  در تمام  زندگیت روزى که خانم مک کى را 

دیده اى به خاطر خواهى آورد!

* * *
*



7

 داروگ - کودکان                شماره ى 52 - مارس 2020

باغه و پسرک قور
فصل پانزدهم

دانیل اریکو
ترجمه: سوسن بهار  

اول تخت نمى توانست  در درون ابر حرکت کن، و عمیق تر و 
عمیق تر در قلب آن فرو مى رفت ، انگار  به وسیله ى یک تخت 
رباى مغناطیسى به عمق ابر مکیده مى شد و ناگهان محکم به زمین 
خورد و به حالت ایستاده قرار گرفت. ابر توخالى بود درست مثل 
پاویلده. من شک داشتم که این مکان اسم خاصى داشته باشد یا 
اصال اسمى داشته باشد. مکانى خالى و غمزده بود. زمین پوشیده از 
آن جایش،  و  این جا  شدم  متوجه  من  و  بود  سخت  سنگ¬هاى 
حفره¬هاى عمیق و سوراخ هاى هولناکى وجود دارد. با خودم فکر 
کردم چنین مکان خوفناکى مى تواند جاى موجودات  ترسناکى و 
درندهیى باشد، اما خوش بختانه آن موجودات این جا نبودند. دلى 

در حالى که از تخت به پائین مى پرید گفت: این "ریلن" است. براى 
تخت بسیار دشوار خواهد بود که در این مکان حرکت کند. من 
ناگهان متوجه شدم وتعجب کردم که چشم ایم همه چیز را مى بینند. 
تمام محوطه از نور سرخ رنگ ضعیفى پوشیده بود. که از یک برکه ى 
کوچک تابیده مى شد. درست مثل پاویلده. اما این برکه کوچک تر 
بود و البته خوفناك و هراس آور. بدون آن¬که متوجه باشیم همه 
با هم به آرامى نجوا کردیم: چگونه مى توانیم از این مکان خارج 
شویم؟ دلى گفت: هر کجا هم که بخواهیم برویم، این مکان دوباره 
ما را به درون خودش خواهد مکید، ما باید تخت را روى دست 
بلند کنیم و به آن طرف برکه به بریم. سوى به سردى  نجوا کنان 
گفت: دیوانه شدى؟ و اضافه کرد این جا درست همان مکانى هست 

که من در کابوس هیم مى بینم. اضافه کرد: و این کابوس¬ها  پایان 
خوشى ندارند. دلى با مالیمت گفت: چه پیشنهادى دارى؟ بگو چکار 
کنیم؟سوى جواب داد: پرى ها را صدا کن و بگو با یک تخت دیگر 
دنبال ما بیایند و ما را از این جا به برند و لطف ایم تخت بزرگ تر. 
سوى  بشوند.  محوطه  این  وارد  نمى توانند  آن ها  داد:  جواب  دلى 
تکان نخواهم  جایم  از  من  مى خواهید به کنید  کار  شما هر  گفت: 
خورد. من مطمئنم که این سوراخ ها پر از هیوالست و از روى آن ها 
کوچک  لقمه ى  یک  را  تو  آن  ها  دلى  تو  و  شوم  رد  خواهم  نمى 
خواهند کرد. تو له و لورده مى شوى. دلى رو به من کرد و گفت: 
خواهش مى کنم اگر مى توانى با او صحبت کن و او را سر عقل 

بیاورد. سوى به دلى نگاه کرد و اداى جویدن را در آورد و گفت: 
این طور تو را خواهند جوید"قرچ، قرچ". کنار سوى نشستم و به 
آرامى گفتم: سوى من مى دانم تو بدون منظور این حرف ها را مى زنى. 
تو بهترین دوست من هستى و من االن به تو احتیاج دارمو پرى ها 
بیش تر از من. سوى شانه هایش را باال انداخت  و از جایش تکان 
نخورد. سوى گفت: اگر تو به خواهى درون این ابر سیاه که زمینش 
از سنگ هاى نوك تیز پوشیده شده و چاله هاى خطرناك دارد حرکت 
کنى، آن ابر که شکل یک گراز سبز گنده است، تو را خواهد خورد 
. من نمى خواهم چنین چیزى را به چشم ببینم. مى فهمى! من تازه 
است.  نگران  بیشتر  بلکه  نیست،  عصبانى  فقط  او  که  شدم  متوجه 
نگران من. من تازه این را فهمیدم و  ترسم برم داشت. پرسیدم: سوى 
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تو از کجا مى دانى که آن  ها در این چاله ها هستند؟ سوى جواب 
داد: من که گفتم این مکان درست عین همان مکانى هست که من 
در کابوس هایم مى بینم  و همیشه در کابوسم یکى از این ها مرا 
مى خورد. من به دلى نگاه کردم. و دانستم که او هم این را مى داند. 
گفتم : سوى تو این جائى که ما ها را نجات بدهى. به طرفم برگشت 
این  تو  دارد.  دلیلى  این جا  تو  بودت  گفتم:  من  چى؟!  گفت:  و 
را  ما  و  بشناسى  را  مکان  این  به توانى  که  مى دیدى  را  کابوس ها 
هم  تو  مى کند  پرواز  من  تخت  این که  مثل  درست  کنى.  هدایت 
کابوس ها را و این مکان را قبل از آمدن دیده اى. تو در کتاب لُره 
دیدى. تو در واقع کابوس را دید ه اى که براى االن آماده شوى  و 
بتوانى ما و خودت را نجات بدهى، دهانش باز ماند و مرا نگاه کرد. 
قبل از آن که حرفى بزند، من گفتم: تو تنها کسى هستى که مى توانى 

بدهى.  انجام  را  این کار 
سوى! لحظه اى همان طور 
نشست. به ابرى که از آن 
رد شده بودیم نگاهى کرد. 
نفس عمیقى کشید و بیرون 
از جایش  داد و سر انجام 
بلند شد. گفت: صحیح. من 
یک طرف تخت را مى گیرم 
و جلو مى روم و شما دو تا 
سر دیگر تخت را. فکر مى 
خوابم  در  راه  این  از  کنم 
گذشته ام و راه بیرون رفتن 
را همین االن پیدا کردم. من 
گفتم: پیدا کردى؟من به تو 
دلى  سوى.  دارم  اعتماد 
همین طور.  هم  من  گفت: 
وقتى من و سوى تخت را 
آن  روى  دلى  کردیم  بلند 
پرید. تخت سنگین نبود اما 
نگاه  که  ابر  طرف  این  از 
مى کردیم  فاصله آن طرف 
بزرگ تر به نظر مى رسید به 
فوتبال.  زمین  دو  اندازه ى 
زدن  حدس  حال  هر  به 
فاصله آسان نبود. وقتى که 

نیستند.  مانع  تنها  چاله ها  که  فهمیدیم  تازه  کردیم،  بلند  را  تخت 
و  بودند  رنگى  تیله هاى  شکل  که  بود  زمین  روى  حباب هائى 
درخت هاى بسیار زیبا.چند دقیقه اى طول کشى تا من و سوى بتوانیم 
قدم هاى مان را تنظیم کنیم و هم¬قدم تخت را از روى چاله  ها 
را  تخت  فرمان  تا  مى  ایستاد  لحظه  جند  هر  به بریم.سوى  به پیش 
میزان کند و از روى چاله ها آن را هدایت کند. سوى مرتب به ما 
گوش زد مى کرد که ابدا هیچ صدائى نباید از خودمان در بیاوریم. 
خطرناك  بسیار  کردن  سروصدا  که  بود  دیده  کابوس هایش  در  او 
است. در آن هنگام، از روى چاله هائى که  درون شان هیوالها خوابیده 
بودند در آن تاریکى  که پر از ریله بود تخت را به جلو مى برد. او 
به خوبى این کار را انجام مى داد. ما تقریبا نصف راه را بدون هیچ 

خطرى پشت سر گذاشته بودیم. اما سوى ناگهان دید که بر سر راه 
ما سه چاله ى خیلى بزرگ قرار دارد. چند درخت هم در سمت 
راست بود. من آهسته پرسیدم: جیزى شده؟ او به نجوا جواب داد: 
من این چاله هاى بزرگ را در خواب هایم دید ه ام و هرگز نتوانسته ام 
از روى آن ها رد شوم. در هر کدام از آن ها هیوال هاى وحشتناکى 
خوابیده است. در آن وسطى بزرگ ترین آن ها خوابیده. بزرك تر از 
یک تریلى 24 چرخ است. من نام هامپتون بر روى او گذاشته ام. 
مادرم وقتى کابوسم را برایش تعریف کردم، پیشناد کرد اگر بر روى 
این هیوال اسم هامپتون بگذارم کم تر از او خواهم ترسید. من و دلى 
با صبرو حوصله، ساکت و بى صدا نشسته بودیم تا سوى قدم بعدى 
را تعیین کند. چند دقیقه بعد سوى آماده بود. سوى به من تنه ى 
کوچکى زد و به من حالى کرد که تخت را به سمت میانى ابر ُهل 
بدهم. ما به دنبال او و به 
و  دراز  درختان  سمت 
از  ما  چرخیدیم.  باریک 
میان درختان رد مى شدیم 
خیلى  سوى  و  من  و 
مواظب بودیم که به هیچ 
برخورد  درختان  با  وجه 
آخرین  به  من  نکنیم. 
ه  نگا کوچک  ى  شاخه 
کردم و فورى متوجه خطر 
را  ما  که  شدم  بزرگى 
شدم.   ، کرد مى  تهدید 
چیزى که من فکر مى کردم 
وجه  هیچ  به  است،  برگ 
حیوان  بلکه  نیست،  برگ 
وحشى خوابیده  بود. این 
حیوان چنگال هاى درازى 
شاخه  شبیه  که  داشت 
داشت  بال هائى  و  بودند 
که سه دور چرخیده بودند 
درخت  برگ  شکل  به  و 
چنار شده بودند. در واقع 
این موجود مرا نى ترساند، 
بیلکه آن 500 مترى که او 
و  بود  خوابیده  رویش  بر 
ما باید از آن رد مى شدیم مرا مى ترساند. وقتى که ما به نفس هاى 
در سینه حبس شده از میان درختان کذشتیم، به برآمده کى تپه مانندى 
رسیدیم. خیلى بلند نبود، اما به اندازه ى کافى بلند شیب رو به باال 
داشت که مرا خسته کند. سوى هم حسابى از نفس افتاده بود. وقتى 
به نوك آن رسیدیم، چاره ى دیگرى جز لحظه اى خستگى در کردن 
نداشتیم. پائین تپه دو درخت دیگر وجود داشت که بسیار بزرگ تر 
از درخنانى بودند که پشت سر گذاشته بودیم. سخت بود اما اگر 
وقت کافى براى این کار مى گذاشتیم،  مى توانستیم از میان آن ها 
رد شویم و به این ترتیب چاله ى بزرك و خطرناك را دور بزنیم. 
سوى دراز کشیده بود و دلى داشت مساحتى را که ما با تخت اشغال 
کرده بودیم مصاحبه مى کرد، من تنها کسى بودم که به جلو نگاه  
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مى کرد. براى همین من اولین کسى بودم که نور را دیدم. نور شبیه 
میان  از  نور  نبود.  داشتند  وجود  ابر  در  که  نور هائى  از  هیچ کدام 
دوسوراخى که پائین تپه بودند و ما مى خواستیم دورشان بزنیم بیرون 
مى آمد و من فورى فهمیدم این نور فقط زرد نیست. نور زرد نئونى 
بود. من در حالى که مى لرزیدم  گفتم: سوى ، دلى نگاه کنید چه نور 
وحشتناك آشنائى! آن دو فورى برگشتند که رِآم را  که از میان پاله 
به پرواز در آمده بود و بال هایش را مى گشود به بینند. رِآم ما را پیدا 
کرده بود.  من در مدرسه بدن وحشتناك رِآم را خوب ندیده بودم. 
پرده و سالن تئاتر به اندازه ى کافى بزرگ نبودند که او به تواند بدن 
مهیب، بزرگ و زشتش را نشان دهد. بال هاى رِآم بزرك تر از بود 
که من به توانم تصورش را به کنم.  او پادشاه اژدها  ها بود. من از 
ترس یخ زده بودم. قلبیم به شدت در سینه مى تپید. پاهایم مى لرزید. 
خودم را کوچک تر از هر زمان ممکن  مى دیدم. رِآم بال هایش را 
به هم زد و طوفانى از باد را به طرف ما فوت کرد. رآم گفت: آهان 
، این آن قهرمانى است که به  جنگ من آورده اى؟ اسمش کال است. 
با گفتن اسم من، دندان هایش را به من نشان داد و من برق زرد 
وحشتناکى را در نگاهش دیدم. دلى فریاد زد" تو به او دست نمى 
زنى مى فهمى! اسمش را بر زبان نمى آورى فهمیدى؟" دلى به جلوى 
من پرید، پشت به من ایستاد و سعى کرد مرا محافظت کند. او حتى 
از یکى از چنگال هاى رِآم کوچک تر بود. یک قورباغه در برابر یک 
اژدها نمى توانست قد علم کند. این مبارزه ئى نبود که او در آن پیروز 
شود، اما او همه ى این کار ها را کرد. من احساس کردم مى خواهم 
گریه کنم. ناگهان سوى قدمى به جاو بر داشت و  کنار دلى ایستاد. 
من هم جلو رفتم و کنار آن ها ایستادم. بهترین دوستم سوى میان 
من و  اژدها ایستاد. رِآم شروع به خندیدن کرد. انگار از چیزى که  که 
مى دید شاد شده است. رِآم با لحن تمسخر آمیزى گفت: تو باز هم 
شکست خوردى دلیله! این کار آسان تر از آنى هست که من فکر 
و  گریه  که  نمى فهمید  رِآم  اما  مى کند.  گریه  تو  قهرمان  مى کردم. 
اشک هاى متفاوتى وجو دارند. بعضى اشک ها از سر غمند. بعضى 
ها از شادى، بعضى ها هرگز نمى گویند که چرا پائین مى ریزند. اما 
اشک هائى هم هستند که در درون یک انسان مبارزه را تعین مى کنند. 
اشک هاى من از آن نوع بودند. من به خودم قول دادم که ما سه تا 
این ابر را پشت سر خواهیم گذاشت. من سنگى بر داشتم و پشت 
سرم نگه داشتم. مى خواستم سنگ را بدرون یکى از آن چاله ها پرت 
کنم. براى این که خوب نشانه گیرى کنم تمام سال را وقتى از مدرسه 
به خانه مى آمدم با زدن یک توپ به دیوار تمرین کرده بودم. این 
تمرین در حال به ثمر رسیدن بود. دستم را به عقب بردم بعد جلو 
آوردم و با تمام توانم آن را پرت کردم. سنگ به نوك تپه خورد و 
به درون بزرگ ترین چاله افتاد. ما دیگر الزم نبود بیش از آن صبر 
کنیم. هیوال از چاله بیرون پرید و من فهمیدم چرا سوى آن را گراز 
و  نهایت  بى  هامپتون  بود.  هم  چاق  و  بود  پهن  پوزه اش  مى نامد. 
عظیم بود. در حال دویدن از خار هائى که بر گشتش داد میخ هاى 
آتشین فلزى پرت مى کرد و دندان هاى درشت و بلند و تیزش را 
بر  این کار  پس  از  او  ل……….ه  ب  گفت:  سوى  مى داد.  نشان 
مى آید. هامپتون این قدر عصبانى بود که بر زمین تف مى انداخت. 
رِآم با دیدن او بال هایش را گشود و عقب رفت در حال رفتن خنده 
کنان گفت باز هم اشتباه کردى فکر میکنى این وحوش این جا مى 
خواهند دندان در تن من فرو کنند؟ نه آن ها دنبال لقمه ى نرم مى 

به  سپس  و  کرد  نکاه  را  برش  و  دور  کرد  درنگى  هامپتون  گردند. 
طرف ما خیز بر داشت. من گفتم: زود باش سوى تخت را به حرکت 
در بیاور و دنبال من حرکت کن. ما به سرعت به طرفپائین تپه حرکت 
و  مى کرد  تماشا  را  شکار  صحنه ى  و  بود  ایستاده  رِآم  کردیم. 
مى خندید. ما به پائین دره رسیده بودیم وقتى که هامپتون درست به 
نوك قله رسید. او به سرعت برق و باد به طرف ما حرکت کرد. من 
به سوى گفتم کمک کن که تخت را به طرف درخت ها به بریم 
زمین زیر پاى مان هموار شده بود.  اما هنوز حرکت نکرده بودیم 
چون  مى برد  لذت  و  بود  ایستاده  رِآم  رسید.  ما  به  هامپتون  که 
مى دانست که ما از پس حیوان وحشى بر نخواهیم آمد.من به سوى 
و دلى گفتم : هر موقع اشاره کردم به سمت راست بپرید ما سه تا 
پشت تخت قایم شدیم. هامپتون فقط اول ده متر بعد 5 متر با ما 
فاصلع داشتو من صداى نفس نفس زدن عصبانى را مى شنیدم.  من 
به دو همراهم گفتم: " حاال" زود باشید. ما از پشت تشک بیرون 
پریدم از پشت درختان ، وحشى ما را دید و خواست به طرف ما 
بیاید اما دیگر دیر شده بود. هامپتون به درخت ها خورده بود و تا 
پاى ریشه هاى آن ها بر زمین افتاده بود. و این یعنى تمامى چشم هاى 
آویزان شده بر درخت باز شد و این درست همان چیزى بود که ما 
هزاران  و  پریدند  او  روى  بر  زدنى  به هم  چشم  در  مى خواستیم.  
جانور چنگال دار وحشى. جانوران به هوا پریدند و تمام آسمان را 
گرفتند و همه چیز را مخفى کردند حتى جلوى چشم رِآم را. دلى 
فریاد زد: زود باشید برویم! ما تخت را بر داشتیم و سوى دوباره 
هدابت تخت را به عهده گرفت. ما دیگر بدون حدس زدن و پیدا 
کردن از روى سوراخ ها مى پریدیم.  صداى رِآم مى آمد. یک لحظه 
سرم را باال بردم  و او را دیدم که هنوز هزاران حیوان وحشى بالدار  
را از دور خودش پس مى راند. ما به کناره ى ابر رسیده بودیم که 
وحوش از همه طرف سرو کله شان پیدا شد. هنوز سه  چاله ى دیگر 
مانده بود که از روى آن¬ها بپریم. دو تا از آن ها خالى بود اما از آن 
سومى من نوك تیز جانورى وحشتناك را که سرش را بیرون آورده 
بود مى دیدم. ما فقط یک ثانیه وقت داشتیم که تصمیم بگیریم چه 
کنیم.  سوى فریاد زد: بپر!سوى دست گیره ى تخت را پیچاند من 
درست باالى سر او پریدم و تخت را چرخاندم .تخت  صدائى کرد 
و تشکش محکم به زمین خورد.  حاال باز دلى بین ما دو تا قرار 
گرفته بود.هیوال ى نوك تیز در چاله به این طرف و آن طرف نگاه 
مى کرد  ما سرعت گرفته بودیم و نمى توانستیم جلوى سرعت مان 
را بگیریم. در چشم به هم زدنى از ابر بیرون آمدیم و  نورى را که 

منتظر ما بود دیدیم. 
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یک روز زیبا و روشن بهارى، وقتى که  زمین در لباس سبزه تازه 
بود،  بسته  نقش  زیبا  و  رنگارنگ  گل هاى  دامنش  بر  که  خود،  ى 
مى درخشید،و پرنده گان زیباترین آواز هاى  شان را مى خواندند و 
جویبار ها شاد و رقصان به طرف رودخانه در حال حرکت بودند، ددو 
چال کوچک… از مادر زمین ماموریت یافتند، که پرواز کنند و دنبال 
کارى که براى آن ها مناسب بود، به دامن طبیعت بروند.سفرى زیبا 
و پرهیجان در آسمان آبى و ابر هاى درخشنده ى سفید آغاز شد.آن 
دو با اشعه ى زرین خورشید، آواز خواندند و رقصیدند و آن ها را به 
طرف زمین هدایت کردند. روز ها گذشت و آن ها کار خاصى پیدا 
نکردند، براى همین فقط خواندند و رقصیدند. دست آخر خودشان 
را برروى زمین و در میان گل هاى رخشان دیدند. آن ها به دنبال 

اشعه هاى خورشید زیر برگ درختان مى دویدند و بر بال پروانه ها 
سوار مى شدند. به هم راه زنبورهاى عسل  شهد گل ها را مى مکیدند 
تا عسل شود. اما هنوز هم کارى براى خودشان دست و پا نکرده بودند 
پرتو هاى زرین خورشید، گل ها را در اشعه ى خودشان شسته بودند، 
حمامى طالیى، و یواش یواش به خانه شان رفتند که استراحت کنند. 
اما، دو چال هنوز آن جا روى زمین سرگردان بودند، یکى از آن ها 
گفت: شب شده و ما نه هنوز کارى پیدا کرده ایم و نه جایى براى 
خواب. یکى از آن ها گفت: به بین این جا یک آشیانه ى پرنده هست، ما 
مى توانیم امشب این جا بخوابیم. دومى گفت: نه هرگز آین جا نخواهیم 
خوابید. براى این که، مادر جوجه ها تمام شب در النه خواهد بود و با 
بودن ما راحت  نیست. ناگهان پنجره یى دیدند که باز بود و با نسیم باد 
تکان مى خورد.  دوچال، کوچک از پنجره سرك کشیدند. همین موقع 
خانم ماه، با دیدن آن دو اشعه هاى نقره اى خودش را پائین فرستاد. تا 
به آن دو کمک کنند که جائى براى خواب پیدا کنند. آن دو یواشکى 
به داخل اتاق رفتند.به تخت کوچکى رسیدند که، پشت حریر صورتى 
آن نى نى کوچولویى. زیبا با موهاى روشن و گونه هاى  سرخ خوابیده 

بود. یکى از آن ها گفت: اوه من دلم مى خواهد روى این گونه هاى 
سرخ کوچولو بخوابم. دومى گفت: من هم دلم همین را مى خواهد. 
و به این ترتیب آن دو هر کدام یک گونه ى سرخ را مثل یک صندلى 
راحتى براى خواب انتخاب کردند و تا صبح روى گونه هاى نى نى 
خوابیدند. سیرسیرك ها صبح زود شروع به آواز خواندن کردند.  بلند 
و پر توان. آن دو از خواب پریدند و نمى دانستند چه کار باید بکنند؟ 
یکى از آن ها گفت: اما، ما که هنوز کارى پیدا نکردیم. آن دیگرى 
گفت: بگذار همین جا بمانیم. نى نى چشم هایش را باز خواهد کرد و 
ما باید قایم بشویم. نى نى چشم هاى درشت آبیش را باز کرد. آن  ها 
قایم شدند. اشعه هاى خورشید به زمین رسیدند و مى خواستند به هر 
زورى شده، آن دو را از اتاق بیرون بیاورند که، با هم بازى کنند، اما 

آن ها فقط از پنجره بیرون را تماشا کردند.وقتى که این کار را کردند 
دور لب ها و چشمان درشت و روشن نى کوچولو رسیدند. اشعه ى 
پیدا  کارى  خودتان  براى  شما  حساب  این  با  خب  گفت:  خورشید 
کرده اید! و این حقیقت داشت. آن ها کمک کرده بودند تا لبخندى 
زیبا بر لبان  و دور چشمان کودك بدرخشد. تو دفعه ى دیگر که به 
نى نى کوچولو که مى خندند نگاه کنى، خواهى دید که آن ها دور 

لب ها و چشم هاى او قایم شده اند.

چال ها
کارولین سدویک

ترجمه: سوسن بهار
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روزى بود روزگارى بود  در یک سرزمین دور دست خیلى خیلى 
دور ،کشورى بود که در آن همیشه باران مى بارید و هرگز آفتابى 
نمى شد. باران مى  بارید و باران مى بارید. باران شب و روز از 
سقف آسمان چکه مى کرد. روز بعد از روز، ماه بعد از ماه و سال 
ها  درپى سال  ها. در آن کشور پسر کوچکى در خانه اى کوچک 
در دل کوه با پدرش و سگش زندگى مى کرد. او نُه ساله بود و در 
سراسر زندگیش روز و شب باران باریده بود. مى توانى تصور کنى؟ 

که همیشه باران ببارد و همیشه همه جا خیس باشد؟ مردم براى او 
تعریف مى کردند که قبل از این که او به دنیا بیاید، چیزهاى زیادى 
بود که دیگر نیست. پروانه  ها، گل هاى رنگ و وارنگ، سایه  ها، 
مثل سایه ى آدم ها بر زمین، سایه ى برگ درختان، شب پره  هاى 
رنگین، ستاره  ها که شب ها در آسمان سوسو مى زدند و ماه نقره اى 
که شب ها زمین را زیبا مى کرد. از همه مهم تر خورشید. براى او 
مى گفتند، خورشید یک دایره ى زرد بزگ بود که نور و گرما به 
همه چیز و همه کس مى بخشید. مردم به پسرك مى گفتند خورشید 
به روى همه مى خندید و مردم و همه جیز هاى دیگر به او لبخند 
مى زدند. پسر کوچک نمى توانست یک دایره ى زرد بزرگ را که 

به همه چیز و همه کس روشنى و گرما مى بخشد را تصور کند و 
غمگین مى شد.  از این که هرگز بدنش در گرماى خورشید گرم 
نشده، غصه دار بود و وقتى که برایش از طلوع و غروب خورشید 
در دریا مى  گفتند، یا خوابیدن در آفتاب براب برنزه شدن پوست، 
دلش مى خواست گوش هایش را به گیرد و فریاد بزند: "بس است" 
اما! یک روز مردم گفتند انگار هوا روشن تر شده است. ابر سیاه 
هنوز باالى سرشان بود و باران هنوز مى بارید اما به نظر مى رسید 
که هوا روشن تر مى شود. روز بعد مردم حرف هاى بیشترى مى 
زدند و نجوا مى کردند و مى گفتنذ: به نظر مى رسد باران دارد بند 
مى آید. روز بعد فقط نصف روز باران بارید. فرداى آن روز نم نم 
بارید و یک در میان و روز بعد از آن ، باران بند آمد. صبح روز بعد 
فقط ابر سفید در آسمان بود . از ابر سیاه دیگر خبرى نشد.و صبح 
دل انگیز بعد، نصف آسمان  آبى شد. فرداى آن روز یک جیز گرد 
زرد بزرگ در آسمان پدیدار گشت. پسر کوچک در تختش نشسته 
بود و آن چیز گرد زرد بزرگ را که مردم قصه اش را برایش تعریف 
کرده بودند، را دید. پسر کوچک گفت این باید خورشید باشد و به 
روى آن لبخند زد و به خیابان دوید و دید که مردم همه لبخند مى 
زنند و خورشید هم به روى همه کس و همه چیز لبخند مى زند.

 افسانه اى از: 
اووید

ترجمه:
سوسن بهار

ترز: 
س

وزی که خورشید  ر
طلوع کرد!
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قصه هاى
              مادر بزرگ

شب هایى که پیش نوه هایم مى مانم، دوست مى دارند توى تخت 
من  و کنار من به خوابند. در طول شب به قول خودمان جنگ لحاف 
دارند  دوست  بچه ها  اما  داریم،  را  خودمان  لحاف  سه  هر  داریم. 
به خزند زیر لحاف مادر بزرگ  و جنگ لحاف در تمام شب ادامه 
پیدا مى کند.  پسر بزرگ، گرمایى است. لحاف را پس مى زند و 
پایش را روى آن مى گذارد. من هم مثل همه ى مادر بزرگ ها سرمایى 
هستم. باید حتما زیر لحاف باشم . پسر کوچک باید دست من زیر 
دیگر  حاال  لحاف.  روى  یکى  لحاف  زیر  پایش  یک  باشد.  سرش 
خودتان حساب کنید چه جنگى داریم ما. صبح ها اما جنگ بالشت 
داریم. قبل از جمع کردن تخت و رختخواب  بالشت ها را به هم 

پرت مى کنیم. البته این تمام ماجرا 
هیم  ا خو مى  که  قتى  و نیست. 
مالفه ى روى تشک را تا کنیم یکى 
مى رود زیر مالفه و ما دو تاى دیگر 
دو سر مالفه را مى گیریم و تکان 
مى دهیم. مثل رود، موج بر مى دارد 
و کسى که آن زیر است از جریان 
و  مى آید  به وجود  که  هوایى 
به صورتش مى خورد لذت مى برد. 
قصه گفتن هاى قبل خواب اما، از 
بخش  شیرین ترین  بچه ها  نظر 
ماندن  من در خانه ى آن ها  است. 
من  گفتم  ن  تا براى  هم  قبال 
و  مى بینم  عجیبى  خواب هاى 
همیشه هم خنده دار. بچه ها خواب 
هایم را خیلى دوست مى دارند و 
مى خندند.  خواب ها  این  به  کلى 
بعضى وقت ها اگر مستقیم از سر 
کار پیش آن ها رفته باشم،  یا از سر 
کالس و خسته باشم، وسط قصه 

گفتن  قصه  عوض  وسطش  که،  خواب  یک جورى  مى برد  خوابم 
و  مى کنند  بیدارم  بچه ها  روزانه!  کارهاى  به گفتن  مى کنم  شروع 
مى گویند: مادر بزرگ اینا چیه میگى؟  "سبزى بخرم ،چنگال ها رو 
بذارم تو کمد پائین جاشون تنگه و…"از افسانه هاى ایرانى خیلى 
خوش شان مى آید. نوه ى کوچک، عاشق اکوان دیو است. چرا که 
اکوان هر چیزى به او به گویند برعکسش را انجام   مى دهد . بعضى 
وقت ها "اکوان دیو بازى" مى کنیم. او "اکوان" است و من" مادر 
فوالد زره "هر چه مى گویم بر عکسش را انجام مى دهد و هر سه 
ریسه مى رویم. برادر بزرگش اسم ما سه تا را، "سه شوالیه" گذاشته. 
لباس جنگ مى پوشیم، یعنى شال و رو سرى هاى بزرگ را زیر گلو 

گره مى زنیم. مثال شنل هاى مان است. کاله هاى مان را روى سرمان 
مى گذاریم و شال گردن باریک، دورشان مى بندیم. سه چوب بلند 
دست مى گیریم و به جستجوى جاهاى تازه و گنج ها  مى رویم. 
پسر بزرگ مى گوید: "ما هر سه قدرت هاى خاصى داریم." یکى مان 
با  که  است  قوى  این قدر  یکى مان  کند،  فریز"  را  همه  مى تواند 
انگشترش مى تواند کوه را جابه جا کند. من هم یک گردنبند دارم 
که شکل  قورباغه و بزرگ است. من با فشار دادن قورباغه نامرئى 
مى شوم و هیچ کس مرا نمى بیند. خالصه مدت ها بود که ما سه 
شوالیه  یکدیگر را ندیده بویم به خاطر"کرونا"، چون من کروناى 
خفیف گرفتم . خوب شدم.  چند وقت پیش توانستیم بعد از 35 
روز  به دیدن شان بروم. پیش آن ها 
خوابیدم، در باره ى  کرونا حرف 
مادر  گفت:  کوچک  پسر  زدیم 
نمى توانیم  شوالیه  سه  ما  بزرگ 
پسر  و  بدهیم؟  شکست  را  کرونا 
یک  بزرگ  مادر  گفت:  تر  بزرگ 
قصه از کرونا بساز! و نتیجه این 
ز  ا یکى  نید:  خوا مى  که  شد 
زمستان  سیاه  و  تاریک  شب هاى 
چشمان  که  کنجکاو  دخترکى 
موهاى  و  داشت  درشتى  میشى 
فرفرى بلند، صورتى گرد و دماغ 
پرید.  خواب  از  کوچولو  دهن  و 
تمام شب در خواب صداى حرف 
شنیده بود. برود  فکر مى کرد پدر 
حرف  آهسته  هم  با  مادرش  و 
بیدار  خواب  از  او  که  مى زنند 
نشود. اما صداها بیشتر و بیشتر که 
کرد:  فکر  پرید. خواب  از  شد 
دوباره  خواست  دیدم.  خواب 
به خوابد که، صداها این بار  بهتر شنیده شد. از تختش پائین آمد و 
پاورچین پاورچین دوروبر اتاق سرك کشید. نه صدا از آن جا نمى آمد 
. نوك پنجه هاى پایش تا آشپزخانه رفت. نه! صدا از آن جا هم نمى 
آمد. به اتاقش برگشت یواشکى پنجره را باز کرد صدا بیشتر شد. 
اما توى کوچه هیچ کس نبود. صدا از باال مى آمد. دلش مى خواست  
پشت بام به رود و به بیند این صدا از کجاست؟ اما مى دانست که 
نصفه شب است و نه تنها مى ترسد به پشت بام برود که اجازه هم 
دریایى  مرغ  یک  ناگهان  که،  به بندد  را  پنجره  مى خواست  ندارد. 
بزرگ آمد و درست پاى پنجره اش ایستاد. دو پسر مهربان و زیبا 
بر پشت مرغ سوار بودند و هر دو به او سالم کردند و گفتند: پس 
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تو هم صدا را شنیده اى؟ زود باش تا صبح نشده بر روى این مرغ 
مهربان بپر تا تورا با خود پیش مادر بزرگ دانا ببریم تا او براى تو 
بگوید این صداى کیست و از کجا مى آید؟ دخترك چشمانش را 
مالید. باور نمى کرد. نیشگون کوچکى از خودش گرفت که باور کند 
خواب  نیست.  پسر بزرگ تر گفت: زود باش فرصت زیادى نداریم 
باید تا صبح نشده تو را به اتاقت بر گردانیم. دخترك با یک پرش 
روى مرغ مهربان دریایى پرید و در آسمان تاریک و سیاه به پرواز 
در آمدند. وسط جنگلى نسبتا دورکه درختان زیادى از آن را بریده 
بودند را بریده بودند، یک چراغ کوچک سوسو مى زد. پرنده به 
صندلى  روى  بزرگ  مادر  بود.  باز  درکلبه  نشست.  زمین  بر  آرامى 
گهواره اى جلوى شومینه نشسته بود  و کتابى روى زانویش بود. با 
دیدن بچه ها از جا بلند شد. عینکش را بر داشت و روى سرش 
گذاشت. به آن ها سالم کرد و به طرف آشپزخانه رفت و با یک سینى 
شیر گرم و شکالت و کلوچه دارچینى برگشت. رو به دختر کوچک 
کرد. دو پسر را در دو طرفش بغل گرفته بود یعنى دستانش را دور 

آن ها حلقه زده بود. با مهربانى به دختر کوچولو گفت: دوست نازنینم 
پس این صدا تو را هم از خواب پراند؟ در حال ریختن شیر شکالت 
توى فنجان ها گفت: خوب البته بچه ها، بیشتر و بهتر این صداها را 
زود  گفت:  بزرگ  پسر  ترند.  نزدیک  طبیعت  به  چون  مى شنوند.  
باشید مادر بزرگ، براى این مهمان تازه ماجراى صدا را بگوئید. دیر 
مى شود. ما هم مى خواهیم بشنویم. دختر کوچک به مادر بزرگ 
سالم کرد فنجان شیر کاکائو را از دستش گرفت و گفت: خیلى سرد 
و تاریک بود و آن صداها مرا نگران کرد. در کلبه باز شد و پیرمردى 
بسیار زیبا یا یک بغل چوب همه شکل هم، بریده شده به داخل آمد 
و به پسرها گفت: شما که تا به حال این را ده بار شنیده اید باز هم 
این قدر بى تابى مى کنید؟  که بشنوید.؟ بعد باز هم این قدر بى 
تابى مى کنید؟  که بشنوید.؟ بعد چوب ها را بغل بخارى گذاشت 
دستانش را تکاند. دستش را به طرف دختر کوچک دراز کرد دست 
دخترك در میان دستان پیر مرد گم شد  و مادر بزرگ ریز خندید.  

پسر کوچک به مرد پیر گفت: شما چى؟ شما هم ده بار شنیده اید 
پس چرا نشستید؟  با حرف او همه زیر خنده زدند. مادر بزرگ یک 
جرعه از قهوه اش را سر کشید و رو به دخترك شروع کرد.: ببین 
دخترم یک شب من هم مثل تو نصفه شب از شنیدن یک صدا از 
روى  بود.  مهربان  و  آرام  شنیدم  من  که  صدایى  اما  پریدم.  خواب 
زمین کنار آتیش  شومینه خوابیده بودم که صدا را شنیدم. صدائى 
گرم و مهربان اول فکر کردم باز خواب مادرم را دیده ام ، اما بیدار 
که شدم و گوشم را به زمین چسباندم ،فورى فهمیدم که صداى زمین 
است که با آب چشمه حرف مى زند. زمین مى گفت: چشمه ى 
زالل و کوچک و غمگین دلم را پر درد کردى. حاال مى فهمم که 
از  جوشان  چشمه اى  مثل  گرم  اشک  مى نویسند:  نویسنده ها  چرا 
چشم هایش مى ریزد یا مثل باران بهارى اشک مى ریزد. چشمه ها 
جرات  من  که  ریخته اند  آشغال  درون شان  ازبس  شده اند  خشک 
نمى کنم ا زدل تو بجوشم و بیرون بروم. زمین گفت: مى دانم من 
صداى ناله ى پرنده ها و حیوانات را مى شنوم. صداى اشک بچه 

آهو هائى که مادران شان را شکار کرده آند. صداى سرفه ى پر از دود 
بچه ها را. صداى اشک ماهى هایى که بچه هاى شان پالستیک خورده 
را.  جنگل  شده ى  بریده  جوان  ختان  در  اشک  صداى  مرده اند.  و 
انسان ها بدون طبیعت نمى توانند زنده گى کنند. خیلى هاشان عاشق 
طبیعت ا ند هنوزم هم بهترین هدیه اى که به هم مى دهند گل است. 
هنوز هم بهترین سفرشان به جاهایى است که بهترین منظره ها، دریا 
و درخت و جنگل و کوه دارد. اما نمى دانند که با بى دقتى شان 
با  بدشان  رفتار  با  بلکه  مى برند.  بین  از  را  طبعیت  تنها  نه  دارند، 
یک دیگر،  راه را براى از بین رفتن خودشان باز مى کنند. مادر بزرگ 
سکوت کرد چشمان درشت دخترك بزرگ تر شده بودو قطره اشکى 
در آن ها مى  درخشید. پسر کوچک تر دهانش باز مانده بود و از 
هیجان یک بار دیگر شنیدن  ماجرا گونه هایش سرخ شده بود. پسر 
بزرگ با چشمان زیبایش به مادر بزرگ زل زده بود و با یک دستش 
حلقه هاى مویش را از روى گوشش پس زد و با  گوشش بازى 
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بازى  گوشش  با  مى آمد  خوابش  و  مى شنید  قصه  وقت  هر  کرد. 
مى کرد. مادر بزرگ بیش از این آن ها را منتظر نگذاشت و ادامه داد: 
چه  بدانم  مى خواست  دلم  فرزندانم،  زمین  صداى  شنیدن  از  بعد 
خطرى دارد نزدیک مى شود. دلم مى خواست از زمین بپرسم. فکر 
مى کردم زمین صداى مرا نمى شنود. اما ناگهان "طوطى سخن گو"  
زمین  منظور  فهمید  خواهى  بزودى  گفت:  و  نشست  پنجره  لب 
چیست؟ چند روزى گذشت. داشت یواش یواش یادم مى رفت و 
فکر مى کردم همه چیز را خواب دیده ام که یک روز همین پیرمرد، 
که این جاست ، مادر بزرگ رویش را به طرف مرد بر گرداند و به او 
اشاره کرد . این جا آمد و گفت: بسته اى برایم آورده است. بسته  نسبتا 
بزرگى بود. مادر بزرگ ساکت شد و پیر مرد ادامه داد : بسته را مرد 
ماهى گیرى به من داد. لب دریا ایستاده بودم و به ستاره ها نگاه مى کردم 
که، نا گهان  قایقى به من نزدیک شد و مرد ماهى گیرى این بسته را به 
من داد و گفت: این را به مادر بزرگ برسان و بگو تا شب نشده درش 
را باز نکند.  مادر بزرگ ادامه داد: من که عاشق روز و گردش در جنگل 
و بوسیدن گل ها هستم، آن روز روز مثل شما بچه ها بودم که دل تان 

مى  دلم  تولد،  هدیه  کردن  باز  موقع  یا  بشود.  نو  سال  زود  مى خواهد 
خواست زمان زود بگذرد. شب شود و من بتوانم بسته را باز کنم. بسته 
را که باز کردم درون آن تلسکوپى دیدم بچه ها این یک تلسکوپ معمولى 
نبود تا اولین لوله را سوار کردم، خودش شروع کرد به باال رفتن این 
قدر باال تا به آسمان و پیش ستاره ها رسید وآن جا بود که من خطر را 
بال  صداى  بود  رفته  فرو  عجیبى  درسکوت  جنگلى   ى  کلبه  دیدم.  
چشمان  با  همه  بچه ها  مى شد.  شنیده  هم  پروانه ها  و  کفش دوزك ها 
درشت و دهان نیمه باز، به مادر بزرگ زل زده بودند. مادر بزرگ بچه ها 
را منتظر نگذاشت و ادامه داد: تلسکوپ از بین ستاره ها گذشت و در 
بر  آن جا  ایستاد.  ووگابوند ها  همان  یا  سرگردان  ستاره ى  یک  کنار 
صخره اى، موجودى ایستاده بود از جنس ابر و سنگ ریزه هاى درخشان. 
موهایش تا کمر مى رسید و او را به ساحره ها شبیه کرده بود. داشت با 
چند موجود دیگر  شبیه خودش حرف مى زد. با شنیدن حرف هایش، 
من از ترس لرزیدم. دخترك، وسط حرف مادر بزرگ پرید و پرسید: 

بزرگ  مادر  نه  گفت:  بزرگ  پسر  دیدید؟  نمى  را  شما  او  بزرگ  مادر 
قورباغه سبزش را فشار داده و نامرئى شده بود. مادر بزرگ از او تشکر 
کرد و ادامه داد: این موجود داشت به دیگران مى گفت: این زمینى ها را 
ببینید. همه چیز دارند. افتاب ، ماه، جنگل دریا، کوه،  گل، ماهى، ستاره، 
نصف شان  اما  چیز  همه  ماشین.  محکم،  خانه هاى   ، غذا  ،سبزى  میوه 
گرسنه اند. همیشه با هم در جنگند. یکى شان از پرخورى مى ترکد یا از 
بس دارد نمى داند چه کند؟ یکى از گرسنگى شکمش به پشتش چسبیده. 
یکى در تمام عمرش یک لحظه کار نکرده . یکى از دوساله گى سنگ 
حاال  رفته  سفر  بس  از  یکى  کرده.   کامیون  بار  سنگ  معدن  در  ریزه 
تمام  یکى  کند.  تسخیر  را  ما  ستاره هاى  و  بیاید  به آسمان  مى خواهد 
عمرش یک بار هم نتوانسته پایش را از دهکده اش بیرون بگذارد. این ها 
قدر این زمین زیبا. این ستاره ى سه رنگ آبى ، سبز و سفید را نمى دانند 
و ما باید با ستاره هاى سرگردان درون کهکشان از این طرف به آن طرف 
برویم. باید کارى کنیم.  این ها را از روى زمین محو کنیم و خودمان، 
و  شد  ساکت  لحظه اى  موجود  این  فرزندانم!  بله  بنشینم.  جاى شان 
یکى دیگر گفت: اما این زمینى ها خیلى هاشان با هم دوستند و به کمک 

هم مى آیند  مگر نمى دانى؟ موجود عجیب فریاد زد: ساکت! من کسى 
را به جنگ شان مى فرستم که نتوانند او را به بینند و او بتواند همه شان 
را بُکشد. آرى فرزندانم، مادر بزرگ به بچه ها نگاه کرد و ادامه داد: من 
رد نگاه آن موجود را گرفتم و درون تلسکوپم چاله فضائى سیاهى دیدم 
که درون آن موجودى خاکسترى و قرمز مثل اسفنج وول مى خورد.

موجود او را صدا زد و گفت: کرونا به تو امر مى کنم تکثیر شوى به 
زمین بروى و جا را براى ورود من آماده کنى. کرونا به زمین آمده فرزندانم 
به ما ضربه زده اما نمى تواند پیروز شود. پسر بزرگ تقریبا فریاد زد: چرا 
که ما او را شکست خواهیم دا.د ما "شوالیه ها". پسر کوچک: گفت با 
علم پزشکى مان و دختر کوچک گفت: با دوستى مان.بچه ها به این جا 
که رسیدم نوه ها مرا بوسیدند و گفتند: مادر بزرگ ما هم با کرونا جنگیدیم 
مگرنه؟ و من گفتم: بله پسرانم و هنوز هم مى جنگیم و من در قصه ى 
بعدى خبر هاى خوبى براى تان دارم و اضافه کردم. البته ما مى دانیم 

که این یک قصه است نه واقعیت. 
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سال شده نو
سال شده نو    

دریغ از اون بدو بدو
نباس برید تو کوچه
کم بخورید کلوچه

نه جشن و نه مهمونى
باید خونه بمونى
آى آى خبر دار!

تعطیله کوچه بازار
یه مهمون نا خونده
مهمون که نیست 

وامونده!
یه ویروس خطرناك

که هست خیلى وحشتناك
زده به جون همه

اسمش چیه؟ کرونا
از جنس، دراکوال

هم دکتر، هم پرستار
از دست این نابکار

شب و روز  مشغول کار
از جونشون میگذرن

به مریضا میرسن
اسمش چیه کارشون؟

در مانه و التیام
در تب و تابند مدام
زندگیشون پر دوام

پرنده و پرهام
پرنده اى نقره فام
نشست بر لب بام
شکوفه هاى بادام
صورتى و دالرام

با نسیم، شاد و آرام
در رقص با ظرافت

به دشت دادن لطافت
پرنده ى نقره فام 
پرید از سر بام

نگاهى کرد به پرهام
آوازى خواند نا تمام:

نه شام خورده، نه ناهار!

کودك کار و بهار
 بهاره آى بهاره

 براى کودك کار
بارون غم مى باره
تب داره و بیماره
دنیا کرونا داره

این بچه ى بى گناره
امر بِر سربراه

 براى لقمه اى نان 
 تو کوچه ها رونه.

شعر ... شعر ... شعر

سه شعر از سوسن بهار
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جدول ..... جدول ..... جدول ..... جدول

12345

12345
1
2
3
4
5

5

4

3

2

1

6

7
6

7

 افقى:
1-باران.2- و ما.3- آبشار4- رو!5- آس.بن6- نهال.7- بهى.

عمودى:
1- بهاران.2- بوسه.3-روش. آب.4- اما. بله.5- نارون

افقى
1- بهارى اش دل پذیر است.

2- شما  و....
3- با آب شدن یخ در بهار باشکوه تر مى شود.

4- پشت نیست.
5- به ریشه... هم مى گویند. باالترین ورق.

6- ساقه ترد و نازك که براى رشد در خاك مى کارند.

7- به رنگ به.
عمودى

1- به ایام بهار مى گویند...
2- در این عید به خاطر کرونا ممنوع بود.

3- راه و رسم. براى زندگى همه موجودات مثل هوا حیاتى است. 
4- معادل ولى. نخیر نیست.

5-درختى زیبا که برگ هاى بیضى شکل دارد.

جواب جدول
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آى خنده... 
خنده...

خنده...

- اوه من چه زیبایم! 
مو  از من خوب مراقبت شده. موها  مزاحم  باد  -واى 

پریشان کرد!

- چه خبره پُر ادا خانوم؟
من از درز اسفالت خودم اومدم بیرون 

- تازه! هرجى هم لگدم مى کنند
 قوى تر مى شوم!
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مرغه: که این طور!  تخم ها رو من بذارم. 
پزش رو تو بدى؟

ابر: قیافه خورشید خانم به هم ریخته!
- میشه حسابى رویش را پوشاند.هاها!

گور خر اولى: اوه چه شیک! 
گور خر دومى : هدیه تولده!

کالغه: به! اولین کرم بهارى.
اندکى بعد: کمک زبانم.

به دومى:" چطورى فسقلى؟"به عکاس: دیده مى شوم حاال؟
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     علمهاىتازه
آموختن  مغز،توانائى  عمل کرد هاى  بدیع ترین  از  حافظه:یکى 
به خاطر  نیاز  زمان  در  و  آن ها  سپردن  ،به خاطر  جدید  چیز هاى 
آوردن آن ها است. توانائى فراموش کردن چیز هاى کم اهمیت و به 
اصطالح دور ریختن آشغال ها هم اهمیت کم ترى از حفظ کردن 
مسائل جدید و جدى ندارد.این دور ریختن ها طى یک پروسه ى 
پیچیده انجام مى گیرد.حافظه یک سیستم بسیار پیچیده است که از 
سه بخش تشکیل شده:شناسائى،ذخیره و ظاهر کردن.مطالعه بر روى 
بسیارى  که  مى دهند  نشان   شده اند،  فراموشى  دچار  که  بیمارانى 
از قسمت هاى مغزدر پروسه ى ذخیره و ظاهر کردن اطالعات و 
خاطره ها در مغز نقش بازى مى کنند. عالوه بر این انواع مختلفى 

از حافظه وجود دارد.على رغم این که قسمت ویژه اى در مغز براى 
حافظه وجود ندارد،مشخص شده است که، قشر مغز،لوب تمپورال 
و هیپوکاموس نقش بسیارى در روند حفظ و استفاده از حافظه در 
مغز دارند. هنوز کسى نمى داند که حافظه چه طور به وجود مى آید 
اما دانشمندان و محققین به این نتیجه ى قطعى رسیده اند که عوامل 
مغزى،  الکترونیکى"سلول هاى  پیام هاى  و  ،"هورمون ها"  شیمائى 
دندریت ها"  نقش مهمى در روند تشکیل حافظه دارند. به این معنى 
که آدم هر چیز را که  به کار مى گیرد به خاطر مى آورد و هرچیز 
را که  به کار نگیرد فراموش مى کند. از طریق به کار گیرى مغز و 
تکرار دانسته ها و به روز کردن آن ها و هم چنین یاد گرفتن چیز هاى 
جدید، مغز تقویت مى شود و مى تواند ، بسیارى از چیز ها را تا 
سلول هاى  از  بعضى  اگر  حتى  آورد.  خاطر  به  طوالنى  مدت هاى 
مغزى در طول زمان از بین بروند، سلول هاى باقى مانده از طریف 
ایجاد ارتباط با یک دیگر دانسته ها و خاطرات را حفظ مى کنند. به 

همین دلیل بسیار مهم است که انسان در سراسر زندگى، به لحاط 
انتلکتوئل بودن و جستجو گرى و کاووش فعال باشد. حتى اگر مغز 
ضربه خورده باشد، با تمرین ارتباط بین سلول هاى تقویت کننده ى 
حافظه بهتر شود و مغز فونکسیون  خود را به روز کند. دانشمندان 
حافظه را بر سه دو بخش تقسیم مى کنند: حافظه ى کوتاه مدت و 
حافظه ى دراز مدت، که در قسمت هاى مختلف مغز قرار دارند.تمام 
حافظه ى کوتاه مدت در لوب شقیقه ذخیره مى شود و حافظه ى 
دراز مدت در قشر مغز.قشر داخلى مغز یا انتروهینال کورتکس :در 
قسمت جلو و داخلى ى لوب شقیقه قرار دارد و وظیفه اش به خاطر 
آوردن مکان  ها  این که کجا قرار دارند و هم چنین به خاطر سپردن 

مکان ها و راه ها است.
آمیگدال: آمیگدال در قسمت جلوئى، داخل لوب شیققه قرار دارد. 

و مرکز شناسائى مکان است. مثل انترهینال کورتکس! 
را  چیزى  همیشه  براى  که  دارد  این را  توانائى  مدت:  دراز  حافظه 
حفظ کند و  در موقع لزوم به روز کند. این بخش بدون مرز است 
و گنجایشش قابل تشخیص نیست.  این بخش در قشر مغز و به 

خصوص در لوب گیجگاهى قرار دارد.
حافظه معنائى: از پدیده هائى تشکیل شده که با کلمات و تفسیر 

مى تواند جشن ها و اتفاقات مهم را به خاطر بیاورد.
حافظه ى اپیزودیک: شامل حافظه ى شخصى و خاطرات و اتفاقاتى 

که بر یک فرد افتاده است،مى باشد.
حافظه به شکل معدن اطالعات: این بخش شامل حافظه هائى از 
بستن بند کفش و دوچرخه سوارى گرفته، تا پیچیده ترین جیز هائى 

که حتى نمى توان با کلمات توضیح شان داد مى باشد.
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حافظه ى کوتاه مدت: به آن "حافظه ى کارى"، هم مى گویند. این 
حافظه شامل موخر ترین خاطرات است و شامل آخرین اتفاقات 
افتاده مى شود. این حافظه بین 5 تا بیست اتفاق را به مدت 7 ثانیه  

هر دفعه به خاطر بیاورد. 
حافظه حسى: یا ماموراطالعات و سانسورآن ها:یکى از بخش هاى 
حافظه ى کوتاه مدت،حافظه ى حسى است که اطالعات را دریافت 
مى کند و بخش هاى زائد را  بیرون مى ریزد. وقتى که ما پدیده اى 
را درك مى کنیم، به خاطر سپرده  مى شود و به موقع به خاطر آورده 
مى شود. این مساله، به شکل پروسه در قسمت هاى مختلف مغز 

صورت مى پذیرد.
1- درك حواس: انسان یک پدیده یا حادثه را متوجه مى شود.

2- خبر ارسال مى شود:. سلول هاى عصبى چشم خبر را به لوب 
گردن مى  فرستند.

پیام  درك  و  آگاهانه  عمل  یک  پیشانى  لوب  در  گذارى:  ُکد   -3
سلول هاى بینایى انجام مى شود.

عمل  موقت  ذخیره ى  انبار  مثل  هیپوکامپوس  مغز:  با  ارتباط   -4
مى کند که به طور ابتدائى جیز هائى مثل بویائى، شنوائى،کلمات و 

تصاویر در آن جا ذخیره مى شوند.
5- پیوند زدن: در آمیگدال این اطالعات تبدیل به حافظه مى شوند.
6- ذخیره: اطالعات موجود در قشر مغز براى مدت طوالنى ذخیره 

مى شود. اغلب در لوب جدارى.
7- به روز کردن:. به خاطر آوردن حافظه ى انبار شده.

تحقیقات نشان داده است که حافظه ى زنان حامله بسیار قوى و فعال 
مى شود برخى آن را به دلیل ترشح هورمون هاى حامله گى مى دانند.

مغز آینده را به خاطر مى آور: اسکن گرفتن از مغز نشان داده است 
تشکیل  و  سپردن  به خاطر  براى  که  مغز  از  بخش هائى  تمام  که، 
حافظه به کار مى روند،در موقع تصور کردن آینده فعال مى شوند. 
گفته مى شود که علت این که بخش هاى تشکیل حافظه در موقع 
تصور آینده فعال مى شوند،  به دلیل تجربه هاى گذشته است. به 
همین دلیل حافظه بسیار مهم است. چرا که،بسیارى از رفتار ما بسته 
به همین قدرت تصور کردن و تصویر سازى و به دنبال آن الگو ها 
رفتن است. یک اخالل موقت در حافظه به معنى حافظه ى ضعیف یا 

ضربه خورده نیست. به این معنى است که حافظه قدرت نا خودآگاه 
و اتوماتیک به خاطر آوردن گذشته را ندارد. در واقع به  عوض به 
خاطر آوردن دقیق گذشته، توانائى تصور کردن و تصویر سازى آینده 
را داشته باشد. اتفاقاتى که هرگز نیفتاده اند را. و این توانائى البته 

بسیار با توجه به این جهان مدام در حال تغییر بهتر است.
یک خاطره تشکیل مى شود: وقتى که مغز مى خواهد یک خاطره 
به سازد،یک پروسه ى پیچیده ى بیوشیمیائى بین مغز و سلول هاى 
ناچیز  کسر  یک  فقط  ما  حاضر  حال  در  مى گیرد.  صورت  عصبى 
از چگونگى این پروسه را مى شناسیم. اما تحقیقات مستمر ادامه 
که  بیاید  به دست  ماده ئى  طریق  این  از  که  است  این  هدف  دارد. 
کوتاه  حافظه ى  گرداند.  باز  را  رفته  دست  از  حافظه ى  به تواند 
تا   5 مدت  به  را  چیز   7 عادى  به طور  کارى   حافظه ى  یا  مدت 
بیست دقیقه به خاطر مى آورد. براى فرستادن یک پیام یا خاطره 
از حافظه ى کوتاه مدت به دراز مدت، نیاز به توجه، فهم و تکرار 
مدت  دراز  حافظه ى  بخش  به  آموخته  یا  خاطره  این  وقتى  است. 
منتقل شد، تثبیت مى شود و فقط پیر شدن و بیمارى مى تواند بر 
پروسه ى  طى  انتقالى،  پروسه ى  این  خود  بگذارد.  تاثیر  آن  روى 
پیچیده ى بیوشیمائى توسط سیناپس ها، که همان محل اتصال دو 
عصب مغز با هم هستند، صورت مى پذیرد. محققان از چگونگى 
این اتصال فقط اطالعات بسیار کمى دارند. این پدیده که حافظه ى 

دراز مدت مساله اى بیوشیمائى است ونه الکترونیک؛ را دانشمندان 
مى دانند،چرا که شوك هاى الکترونیکى و حمله هاى صرع بر حافظه 
الکترونیکى  عمل کردهاى  دو  هر  حالى که  در  نمى گذارند،  تاثیر 
هستند. گفته مى شود که عمل به خاطر سپردن در حافظه ى طوالنى 
تحریک  توسط   مدت،  طوالنى  تقویت  پروسه ى  یک  مثل  مدت، 
شدن قوى سلول هاى مغز یا تحریک مدوام آن ها با موضوع و یا 
مطلبى که قرار است به خاطر سپرده شود؛ طى یک بر هه ى زمانى 
معین انجام مى گیرد. با اندخته شدن آن عمل اضافه کردن به آن یا 
تکمیل شدنش به آسانى قابل شدن اشت. به این دلیل که  هر دوى 
محرك ها مثل نمک اسید گلوتامیک  و گیرنده ها فعال شده اند. 
به این ترتیب،در مغز رد پاى یک خاطره از آن چیزى که ما حس 

کرده ایم یا با آن موجه شده ایم شکل مى گیرد.
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نامه ها!بهپاسخ

پورى خانم عزیز!
سپاس از حسن نظر و توجه شما. من هم آرزو دارم روزى داروگ 
در ایران منتشر شود. به عنوان یک نشریه ى غیر ایدئولوژیک و آزاد 
اندیش و علمى در دست همه ى کودکان و جوانان سرزمین مان 
قرار گیرد. تا آن روز و به امید آن روز ما با هم راهى و راهنمایى 
شما عزیزان و تالش و مطالعه سعى مى کنیم تمرین این لیاقت را 

داشته باشیم.
آقاى حمید معزى گرامى!

و  باره  در  نشریه اى  کرده  اعالم  هم  اول  از  داروگ  عزیز  دوست 
براى کودکان است. بنا براین خواستیم وجود صفحاتى براى والدین 
این نشریه را تبدیل به امر مشترك خانواده بکند. نمى دانیم موفق 
شدیم  یا نه؟ اما هدف این بوده، که با انعکاس مسائل کودکان رو 
به بزرگ تر ها به خصوص در اروپا که بعضى از والدین ممکن است 
نیاز به یک پل ارتباطى بین آن ها  و جامعه ى جدید داشته باشند. 

این کمبود را در حد توان جبران کنیم
کیوان .ه نازنین!

دوست جوان و خوبم از این که داروگ را پسندیده اى بى نهایت 
شاد شدم. ممنون از پیشنهادت در مورد صفحه آرائى نشریه. در این 
شماره سعى کرده ایم تعداد عکس هاى رنگى را زیاد تر کنیم. امید 

که مورد پسند واقع شود.
ترانه ى عزیز و با نمک!

معلومه عزیز دل. تو حتما بنویس و نقاشى کن اما همان طور که 
خودت گفتى تو نشریه نمى شه رقصید. ها ها!

شهرام عزیز و گل!
عزیزم براى صفحه ورزشى داروگ باید مسئول خاصى پیدا کند. اگر 

خودت مى خواهى و مى توانى به فرما، قدمت روى چشم.
آقاى رسول منوچهرى گرامى!

و  دستى  تر  و  شعبده بازى  به  را  صفحاتى  اولیه  شماره هاى  در  ما 
معرفى بازى اختصاص داده بودیم. اما از آن جا که تضمین عملى براى 
آموزش این بازى ها یا تر دستى ها از طریق نشریه نبود. فکر کردیم 

مى تواند صرفا صفحه پر کن باشد و بس.
نهال عزیز وزیبا!

بله عزیزم عکست رسید. درست مثل اسمت و مهربانى هایت زیبا 
بود. خیلى خوش حالم که تو فعالیت مى کنى و در باره ى کودکان 
کار، براى بزرگ تر ها حرف مى زنى. برایت بهترین ها را آرزو دارم. 
چشم. حتما قصه ها را بیشتر مى کنیم. و هم جنین خاطره ها را اول. 
خاطرات  گان  نویسنده  از  کسى  اگر  این که:   مورد  در  پیشنهادت 

عکسى از مدرسه شان دارند بفرستند عالى بود.
خانم میالدى عزیز. 

کامال درست تشخیص داد اید. ما در داروگ از مذهب اگر هم بنا به 

دالیلى حرفى بزنیم صد در صد تبلیع مذهبى نیست. معذوریم.کال بر 
این عقیده ایم که دست مذهب باید از زندگى کودکان کوتاه باشد.

آقاى علیاى گرامى  و محترم! 
است.  فاجعه  شکلى  هر  در  کودکان  براى  تحصیل  از  محرومیت 
در مورد کودکان افغان ساکن ایران سال هاى پیش، شماره اى را 
اختصاص دادیم. در مورد کودکان خانواده هاى بهائى مذهب هم 
برنامه  در  هم  نوشتارى  داروگ  در  هم،  حتما  که،  داریم  تصمیم 

رادیوئى صحبت کنیم.
فرشته ى کوچک و زیبا!

مامانى درست مى گویند. حاال که ویروس کرونا به جان همه افتاده. 
قربان شکلت، الزم نیست عکس هاى داروگ را بوس کنى تماشا 

کنى کافیه. چشم! باز هم قورباغه هاى بامزه چاپ مى کنیم.
بهروز عزیز!

بى صبرانه منتظر نوشته ها و نامه هایت هستم.
باران جان بى نهایت مهربان و خوش فکر!

بله عزیزم من هم نه تنها عقیده تو را دارم که در یک بحث روانشناسى 
هم خواندم که این تست هاى مرسوم آى کیو. کامل نیست و تمامى 

جنبه و ضریب هوشى انسان ها را لزوما  در بر نمى گیرد.
فریبرز معادى محترم!

اندکى  امروز  فارسى  با  داروگ  و  ما  و  من  زبان  شماست،  با  حق 
با  امیدواریم  است.  قدیمى"  "نظام  معروف،  قول  دارد.  به  تفاوت 
بازگشت به ایران این عقب افتاده گى را جبران کنیم. ممنون از این 
که شما زبان ما را مى پسندید. اما خودمان تالش مى کنیم به زبان 

جوانان به توانیم نزدیک تر شویم.
الهه ى مقدم بسیار گرمى!

بله ما در داروگ چندین کتاب را معرفى کردیم و یک بار هم فیلم که 
جنبه ى اجتماعى آن  در راستاى اندیشه و عمل اجتماعى ما هست. 
امیدواریم به کمک شما عزیزان. این کا ر را روتین کنیم. البته ما با 
نویسنده گان کتاب هاى کودك ایرانى و سوئدى مصاحبه داشته ایم.

 نسترن عزیز!
حق با توست مدتیست که داروگ کودان دست باال را گرفته براى 

همین هم" از دفتر خاطرات یک دختر جوان" تکرار نشد.
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پرسد!مى  داروگ

- سالم عزیزم خودت را معرفى کن!
- من ستال هستم 10 ساله.

- ستال جان مى خواهم در باره کرونا از تو سوال کنم موافقى؟
- بله، بله حتما.

- کرونا چه چیز هایى را براى تو تغیر داده؟
- خیلى چیز ها را!

- مثال؟
خانه  به  را  دوستانم  نمى توانم  این که   -
جشنى  هیج  در  توانیم  نمى  کنم.  دعوت 
شرکت کنیم. از همه بدتر این که پدر بزرگ 
و مادر بزرگم را خیلى وقت هست که از 
نزدیک ندیدم  و نتوانستم ببوسم شان! اما 

بیمار نشدن شان براى من مهم است.

الکساندر 12 ساله
- سالم آلکس جان! من باز هم با سوال نزد 
تو آمدم  این بار اما در مورد کرونا. کرونا چه 

چیز هایى را براى تو تغیر داده؟
- نزدیک دو سال زحمت کشیدیم که پول 
جمع کنیم براى سفر کالس ششم. اما حاال 

نمى توانیم به این سفر برویم.
- متاسفم واقعا بله من هم از ادویه هاتان 
خریدم. حال از بدى ها  بگذریم. چه چیزى 
در این دوران کرونا براى تو جالب یا حتى 

شیرین بوده؟ آهوان!
- آهو؟

زمین  وارد  جنگل  از  تفریح  زنگ  بله   -
بازى مى شوند. اصال از ما نمى ترسند. البته خیلى نزدیک نمى آیند، 
اما بچه ها به شوخى مى گویند: کمى که بگذرد با ما فوتبال بازى 

مى کنند.

پرنیال 14 ساله
- سالم پر نیال جان از کورنا براى مان بگو!

- این که مدرسه ها را در سوئد نبستند مرا خیلى خوش حال کرد.
- چرا؟

- چون بچه کوچیک ها طافت دورى از دوستان شان را ندارند. پدر 
بزرگ مادر بزرگ ها را که نمى توانند ببینند. براى شان مشکل روحى 
پیش مى آمد اگر مدرسه هم تعطیل بود. همین االن هم ترس از 

دست دادن پیر هاى فامیل همه ى ما ها را نگران کرده.
- بله مى دانم. ممنون که حاضر شدى از راه دور به سوال هاى من 

پاسخ دهى.
سوانته 16 سال

- باز هم سالم سوانته ى عزیز! کرونا بر روى تو چه تاثیرى داشته؟
بیش  اما  نگرانم.  مى کنم  فکر  موضوع  این  به  همه  مثل  هم  من   -
از همه براى کسانى که از دست رفتند. براى آن هایى که امکانات 

ندارند و کرونا حتى فقیر ترشان کرده خیلى ناراحتم.
- سوانته جان من مى دانم که تو به غیر از ناراحتى براى کمک به 
مى خواهى  داشته اى  بر  قدم  هم  مردم  

کمى براى مان توضیح بدهى؟
- بله! ما 7 پسر و دختریم که گروه "کاله 

کپى ها" را درست کرده ایم.
مى  "رپ"  و  مى شویم  جمع  هم  دور 
خوانیم، ترانه مى نویسیم گیتار مى زنیم. و 
یک تیم بسکتبال محله  هم درست کردیم. 
براى  گرفتیم  تصمیم  مان  جلسه  آخرین 
کمک به کسانى که نیاز دارند، داوطلبانه 

خرید کنیم و در  خانه هاى شان ببریم.
- لیست این افراد را چگونه پیدا کردید؟ 

هم محله اى هاى پیرتان بودند؟
- نه با کمون "شهردارى"  تماس گرفتیم و 
از آن ها خواستیم اگر خانواده هایى را که 
نیاز دارند مى شناسند به ما معرفى کنند. به 
آن ها هم اطالع بدهند که  از ما نترسند.

- ترس؟ ترس براى چى؟
- مى دانم که جواب را بلدى اما چون مى 
متاسفانه  چشم.  مى کنم  تعریف  خواهى 
کسانى هستند که سعى در گول زدن و یا 
حتى به خانه ى شخصى سالمندان رفتن و به آن ها ضربه زدن را 

جالب مى دانند .غم انگیز است . اما اتفاق افتاده.
- ممنون از توضیح. خوب ادامه بده.

- بله لیست چند خانواده ى سوریه اى که اقامت ندارند و چند سالمند 
را گرفتیم. از بعضى ها پول مى گیریم موادى را که نیاز دارند براى 
و  میوه  شده ى  تزئین  سبد هاى  بعضى ها  براى  اما   ، مى بریم  شان 

سبزى یا اسباب بازى . مى بریم.
- پولش را چگونه بدست مى آورید؟

- یک صندوق داریم و کمک هاى داوطلبانه یا به افراد خانواده قول 
مى دهیم بعد از کرونا در جشن هاى شان مجانى اجرا کنیم.

تو که مى دانى کار ما خوب است!
- بله ، بله واقعا کارتان زیباست. براى همه ى شما جوانان نازنین 

آرزوى موفقیت دارم.
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خواب آلود!
بد جورى تب کرده بودم. سرماى بدى خورده بودم و مثل همیشه 
تنگى نفس و آسم ه مراه با تب حمله کرده بودند. از این که نمى توانم 
مثل بقیه بچه ها بازى کنم دلم گرفته بود. تازه در اتاق تنها بودم. 
مهمان داشتیم و صداى بازى و خنده بچه ها از توى حیاط مى آمد 
براى آن ها  خوشحال بودم وقتى که دست مى زدند و مى گفتند 
گُل... مى خندیدیم. اما دلم حسابى گرفته بود و بیمار هم بودم. نا 
گهان در اتاق باز شد و برادرم با سینى حریره ى بادام و چاى کم 
رنگ وارد شد. برادرم وقتى مریض بودم بیشتر از همیشه با من مهربان 
مى شد. هر وقت مریض مى شدم او پرستار مهربان من بود. مثل همه، 
من هم وقتى بیمار بودم نمى توانستم چیزى به خورم. اما همه ى ما 
مى دانیم که موقع مریضى باید غذا به خوریم که بدن مان قوى شود و 
به تواند از پس شکست دادن میکرب ها و ویروس ها  برآید. برادرم 
قصه ى گلبول هاى سفید بدن را که با خوردن غذا قوى مى شوند 

تعریف  را  بروند  ویروس ها  جنگ  به  مى توانند  من  سوپر  عین  و 
کرد. این قدر قصه گفت که من تمام کاسه ى حریره ى بادام را از 
دست مهربان او خوردم. چشم هایم سنگین شده بود و او حاال دیگر 
داشت قصه ى الك پشت و گوزن را که در کتاب درسى اش خوانده 
بود براى من تعریف  مى کرد. با دیدن چشم هاى خواب آلود من 

لبخندى زد و آن چال زیبا روى گونه هایش افتاد و گفت: به خواب 
، قول مى دهم به تو خواب آلود نگویم. االن هر چه به خوابى، بدنت 
قوى تر مى شود. راستش هم خوش حال شدم هم ناراحت چون یک 
جورایى خواب آلود گفتن هایش را دوست مى داشتم. چون وقتى به 
من مى گفت خواب آلود صورتش از شادى مى درخشید و آن چال 
زیبا روى گونه اش مى آمد که من خیلى دوستش داشتم. اما باز هم 
خوش حال شدم که اولین بار است که مى گوید به من خواب آلود 
نخواهد گفت. با همین فکر ها و صداى او که قصه مى گفت در 
خواب و بیدارى بودم که دیدم رفت و یک بالشت و لحاف براى 
خودش آورد و پائین تخت دارز کشید کتاب قصه هم در دستش بود. 
با لبخند نگاهش کردم. شاد از این که مى خواهد شب در اتاق من 
به خوابد. نگاهم کرد و گفت: نترس خوابم نمى برد من مثل بعضى 
ها... اما حرفش را خورد و ادامه نداد. به من قول داده بود که دیگر 

نگوید خواب آلود. با صداى خنده ى مادر هر دو از خواب پریدیم. 
مادر با خنده گفت: آن وقت تو به خواهرت مى گویى خواب آلود؟ 
کتاب در دست خوابیدى؟ صداى پدر آمد که: از این به بعد دوتا 
خواب آلود داریم یعنى؟  برادرم خنده کنان گفت :نه! خواب آلود 
یک است و دو نیست. احساس کردم حالم کامال خوب شده است.




