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دوستان خوبم سالم!
يك نوروز كرونائى ديگر را  پشت سر مى گذاريم. از اين كه خبرهاى 
بيشتر  شما  محدوديت هاى  اين كه  از  متاسفم.  واقعا  نيست  خوبى 
شده غصه دارم. از اين كه يك عده از شما كه كار مى كنيد و كمك 
خرج خانواده ايد و حتى از اين هم بدتر! نان آور خانواه شده ايد، نه 
تنها غمگينم، بلكه به عنوان يك آدم بزگ شرمنده و خجلم. مى دانم  
حرف هاى خوبى براى شروع شادباش سال نو نگفتم، اما واقعيت ها 
را هميشه بايد ديد، و براى واقعيت هاى بد فكر چاره كرد.  اما شادى 
كودكانه در ذات شما هاست، حتى اگر با حسرت و خستگى و هزار 
مشكل زندگى هم راه باشد، باز هم لبان شما به خنده باز مى شود من 
مى دانم. گل ها هرچند كه وقتى آن ها را مى فروشيد، ديگر براى تان 
جلوه اى زيبا از طبيعت نيستند، بلكه بارى بر دوش هاى كوچك تان 
اما  شويد،  شرشان خالص  از  زودتر  چه  هر  مى خواهيد  كه  است 
شكى ندارم كه از ديدن درختى كه به شكوفه نشسته لذت مى بريد، 
آرى همين اما ها، همين نشانه هاى زنده گى، پاكى و صفاى كودكى  
با شما،  اميدوارى  كرد،  ناياب حفظش  الماسى  مثل  بايد  كه  است، 
تالش براى انجام وظيفه و تغيير اين شرايط از ما! مى دانم مشكالت 
است، حتى آن ها كه  همه ى شما دوستان كوچك و عزيزم بسيار 
مجبور به كار كردن هم نيستند، مورد اذيت و آزار، دست كم گرفته 
شدن و توبيخ، بيست و چهار ساعت مقايسه شدن با ديگر بچه ها، 
ساكت بودن براى اين كه  خوب  به شمار آيند و هزار مصيبت ديگر، 
دارند، ساكت نشويد، شما حق ابراز نظر كردن، اعتراض و تصميم 
گيرى در باره چيزهائى كه با سن و سال شما جور است و مربوط به 
شماست داريد. سوال كنيد، سوال كردن نه تنها كار بدى نيست، بلكه 
هم شما و هم بزرگ ترهائى را كه از آن ها سوال مى كنيد، را آگاه تر 
مى كند و باعث رشد شما مى شود، در اين سال نو اميدوارم كه در 
دل همه ى اين نابرابرى ها، نابسامانى ها، نامهربانى هايى كه به شما روا 
مى شود، وجودتان سالمت، و، دل تان به اندازه ى هم آوازى ى خوش 
صدا ترين پرنده هاى جهان، زيباترين و عميق ترين  دريا ها و همه ى 
كهكشان ها شاد باشد، بعضى از شما كه مجبور به مهاجرت شده ايد، 
رنگارنگ  اين كهكشان  در  كه  زيباى سرگردانى هستيد  ستاره هاى 
هميشه دلهره ى سياه چاله هائى را داريد كه زندگى بر سر راه تان 
كنده است، بيائيد در اين سال نو به هم قول به دهيم كه خنده، بازى، 
سوال كردن و تسليم نشدن را فراموش نمى كنيم. برايم بنويسيد، از 

غم ها و شادى هاتان، سوال ها و پيشنهاد ها تان. سال نو به شادى!
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سخنى با بزرگ تر ها

سايه هاى  على رغم  را  خوشى  نوروزى  تعطيالت  عزيز!  بزرگ ترهاى 
سياه و شوم ويروس كرونا، و خبرهاى بد ديگر براى شما آرزو مى كنيم، 
بهانه هايى براى شادى ولو كوچك،  نه تنها انسان را در مقابل مشكالت 
اميدوارى به زندگى را بيدار كرده توان حركت و  مقاوم مى كند، بلكه 
پويائى مى دهد، در ايام تعطيل ساعات بيشترى را با فرزندان تان خواهيد 
بود.  براى همين ٣٥ چيز را كه بنا به روان شناسان و متخصصين علم تعليم 
و تربيت در سوند براى شكل گيرى شخصيت قوى كودك و موفقيتش 
در آينده بسيار مهم است، توصيه مى كنند و بهتر است از همان بدو تولد  
تا هميشه بايد از طرف والدين به كودك گفته شود را تيتر وار براى تان 
مى آوريم. اوقات فراغت زمينه ى خوبى براى نزديك شدن به فرزندان و 

ترميم رابطه هايى ست كه دچار گسست شده اند. 
١) من به خاطر وجود تو در زندگى ام متشكرم!

٢) تو باعث افتخار من هستى!
٣) كلمات و حرف هاى تو پر محتوى و زيباست! 

٤) من عاشق اين هستم كه والدين تو باشم.!
٥) تو ايده هاى بسيار خوبى دارى!

٦) نظر تو براى من مهم است!
٧) تو را دوست مى داريم!

٨)  تو مهمى!
٩) من به تو اعتماد دارم!

١٠) تو با ارزشى!
١١(تو مى توانى نه به گوئى به هر چيز كه نخواهى!

١٢) تو مى توانى به گوئى آرى به چيزهائى كه مى خواهى!
١٣) حق با تو بود!

١٤) من مى دانم تو بهترين تالشت را كرده اى!
١٥) من تو را براى همينى كه هستى دوست مى دارم!

١٦) ما سعى مى كنيم كه به روش تو عمل كنيم!
١٧) تو اين ارزش را دارى!

١٨) من عاشق خالقيت هاى تو هستم!
١٩) ممنون كمك بزرگى بودى!

٢٠) بودن با تو شادى آفرين است!
٢١) تو واقعا تغيير به وجود مى آورى!

٢٢) هرگز براى اين كه خودت باشى نترس!
٢٣) من تو را تحسين مى كنم!

٢٤) اين سوال خوبى  است!
٢٥) دوستانت خيلى خوش شانس اند  كه تو دوست آن ها هستى!

٢٦) اين انتخاب بسيار خوبى بود!
٢٧) ديدن شادى و خوش بختى تو مرا شاد و خوش بخت مى كند!

٢٨) بهترين و شاد كننده ترين كار براى من اين است كه والدين تو باشم!
٢٩) عيب ندارد من تو را مى بخشم!

٣٠) من  از تو قدر دانى مى كنم!
٣١) مى توانى فردا دوباره تالش كنى! 

٣٢) به ياد داشته باش، همه تو را دوست نخواهند داشت و اين اصال 
مهم نيست. آدم ها متفاوتند!

٣٣) تو هم زيبائى درون دارى و هم بيرون!
٣٤) من هميشه براى  تو اين جا هستم!

٣٥) من عاشق تو هستم!
از اين ليست بايد مناسب ترين جمالت را در مناسب ترين زمان براى 
به كارگيرى شان انتخاب كنيد. هميشه تشويق و تحسين كودكان نه تنها 
خوب است بلكه الزم و ضرورى است،اما بايد مواظب باشيد كه،كى، 
چه گونه و كجا اين جمالت را به كار مى بريد و الزم نيست زيادى اين 
جمالت را استفاده كنيد. چرا كه حرف هاى تان را به اصطالح  آبكى مى كند 
و دست آخر از معنى و تاثير گذارى آن مى كاهد. شما بايد حرف درست 
را در زمان درست بزنيد. نكته كليدى چيزى است بين اين كه، هميشه 
نكنيم كه  فراموش  نكنيم و  زيادى  و تمجيد  تعريف  به قول خودمانى 
بايد به موقع جمالت مهم و تشويق آميزى را كه باالتر نوشتيم استفاده 
كنيم. حرف ها و تشويق هاى تان را تمام شده تلقى نكنيد. حرف درست 
و الزم را در زمان درست به كار بردن مهم ترين چيز است. براى همين 
نه هميشه و زياد و نه هرگز! اما مهم ترين مساله  كالم تشويق آميز و 
تحسين كردن است هر چند تعديل شده است  و زمانى كه مناسب است 
بيان شود.مى دانم كه بسيارى از شما با خواندن اين جمالت لبخند بر 
لبان تان نشسته و در عين حال سرى به افسوس تكان داده ايد، براى ما 
بر سخت گيرى،  كه در فرهنگى بزرگ ساالر كه پاشنه آشيل تعليمش، 
نشان ندادن عواطف، از ترس لوس شدن كودك، خود را ناراضى نشان 
بهتر  مثال  و  كودك  بردن ظرفيت  باال تر  خير  نيت  با  هميشه گى،  دادن 
براى   ١٨ و   ١٧ نمره  كه  نداريم  ياد  به  كم  است.  بوده  درسش،  شدن 
پدر و مادرهاى مان كافى نبود. علم روان شناسى امروزه ثابت كرده  كه 
سخت گيرى و به خصوص مقايسه كردن كودك با ديگران يا به اصطالح 
توى سر كودك زدن ديگران كه:  نگاه كن چه پسر يا دختر خوبى است؟ 
ببين غذايش را مى خورد، يا دستانش را مى شويد و....  چه تاثير مخربى 
در زندگى كودك دارد و چه گونه حرمت نفس را از آنان مى گيرد. بله ما 
افسوس مى خوريم خيلى هامان كه چرا شايد حتى يكى از اين جمالت 
را به موقع از دهان والدين مان نشينده ايم، هر چند كه در عالقه آن ها  
مرزهاى  با  محبت  دادن  نشان  و  تشويق  نداشته ايم.  شكى  خودمان  به 
عاطفى مفيد كه، در اين توصيه  تكرار شده است، چه وقت؟ چگونه؟ و 
كجا؟ كليد داشتن رابطه اى شاد محترمانه و شخصيت ساز براى كودكان 
و جوانان مان است، در اين ايام فراغت و تعطيل هر زمان كه مى خواهيد 
با آن ها حرف بزنيد به خاطرشان آوريد. شك نكنيد كه در مدت زمانى 

نه چندان دور تاثير جادوئى آن را خواهيد ديد. 
* * *



٤

 داروگ - كودكان             شماره ى ٥٦ - مارس ٢٠٢١

دانيل اريكو
ترجمه: سوسن بهار قورباغه و پسرك

 فصل هجدهم درياچه: وقتى كه به زمين رسيديم، نتوانستم تشخيص 
دهم چه قدر از  پايئز گذاشته است؟ همين قدر ديدم كه، "سوى" دو 
دقيقه تمام قبل از اين كه بر چمن ها فرود آيد، فرياد كشيد و ريه هايش 
را از هوا پر كرد. سوى روى چمن افتاد در حالى كه " دلى"  بر روى 
روى  اين كه  از  حسابى  كه  مى آمد  نظر  به  و  بود  آرميده  شكمش 
شكم  "سوى"  قرار داد راضى و خوشنود است. دلى گفت: به چنين 
نفسش سر  كه  داريم! سوى  نياز  واقعا  ما  و شادى  آرام  لحظه هاى 
جايش بر گشته بود،  انگشتش را به طرف من و دلى گرفت و گفت: 
كه  ديگر  هرچيز  يا  دلى، شاهزاده  تو  و  تو!"  كال" يك دروغ گوئى 
مى گوئى هستى! براى من تو يك قورباغه بى ريختى و بس! دلى روى 

اسكله پريد و درياچه را به دقت از 
نظر گذارند و گفت:  اوه، اوه! و از 
عصبانيت سرخ شد. من با نگرانى 
دلى  افتاده؟  اتفاقى  چه  پرسيدم: 
جواب داد: اين درياچه پر است از 
فسيل پرى هائى كه از بين رفته اند، 
اين كار به طور طبيعى هم صورت 
دل  در  را  آن  اين كه،  اما  مى گيرد 
است  دار  معنى  كرده اند  قايم  كوه 
و مى تواند  براى اين باشد كه، هر 
به  تبديل  بزند  دست  آن  به  كس 
رِآم  مثل  هيوالهائى  براى  خوراك 
چى؟  يعنى  پرسيد:  سوى  شود. 
منظورت اين است كه  ما خوراك 
اژدها مى شويم؟ دلى جواب داد: يا 
كِروآتور، يا جادوگرهاى بدجنس، 
تا  كسى  شده،  افسون  حيوانات  يا 
به حال از اين كه چند نوع هستند 
حرفى نزده! من به درياچه بزرگ و 
ترسناك نظرى انداختم و درست در 

آن طرف و تنها طرف آن، َدِر كوچك بنفش و  نورانى ئى را ديدم كه 
مى درخشيد. من به آن اشاره كردم و گفتم: آن جا! ما بايد به آن جا 
برويم. سوى با طعنه گفت: و اين تورا به يك شير موز خوش مزه 
تبدل مى كند ؟ مثال، يعنى خيلى شيرين و با هوشى؟ درياچه ى مرگ 
را هم مى شناختى؟ مى توانى ما را به آن جا هدايت كنى؟ براى همين 
"كال" هستى؟ صدائى گفت: من مى توانم در اين زمينه كمك كنم. 
ما  كه  درياچه  روى  فلزى  كوچك  قايق  يك  از  شنيدم  كه  صدائى 
متوجه آن نشده بوديم مى آمد. قايق كوچك، يك قايق كوچك تر كه  
به اندازه ى يك قوطى شير بود را يدك مى كشيد. يك طناب باريك 
آن دو را به هم وصل مى كرد. صدا، مربوط به يك آدم كوتاه قدى بود 

كه، قدش، حتى به لبه ى قايق خودش هم نمى رسيد. گوش هايش 
بزرگ و پهن و چند سانتى متر از قدش بلندتر بود و بر پوزه باريكش 
سبيلى نقره اى داشت. وقتى كه روى سكان كشتى قرارگرفت، ديديم 
كه، رنگى خاكسترى  سراسر بدنش  را مى پوشاند كه، انگار از درياچه 
سخن گو  بزرگ  موش  يك  عجيب  موجود  مى تابيد،اين  بدنش  به 
آرامش  با  با صدائى محكم گفت: تو كى هستى؟  موش  بود. دلى 
جواب داد: من" سباستين" هستم و مسافران را از اين طرف درياچه 
به آن طرف مى برم. سوى زير لب گفت: موش و به سباستين اشاره 
كرد. من پرسيدم:  و شما دقيقا چقدر مسافر را تا به حال به آن طرف 
برده اى؟ سباستين با چشمان كه مثل مرواريدهاى كوچك مصنوعى  
بود، به من نگاه كرد و ريز خنديد 
اولين مسافرى هستى  تو  و گفت: 
كه من به آن طرف مى برم. كمى جا 
خوردم ولى هيچ راه ديگرى براى 
وجود  درياچه  آن سوى  به  رفتن 
نداشت. نفسى كشيدم و وارد قايق 
شدم ، قايق كمى تكان خورد و ما 
پنجه هايش  با  سباستين  ترسيديم، 
شوخ طبعى  با  و  گرفت  را  پشتم 
نمى خواهيم  باش  مواظب  گفت: 
آمده اى  اين جا  تا  كه  حاال  را  تو 
از دست به دهيم. من به دلى گفتم: 
چاره ديگرى كه نداريم. دلى سرش 
را تكان داد و به قايق پريد. سوى 
هم به آهسته گى وارد قايق شد و 
با چشمانى حيرت زده به سباستين 
نگاه مى كرد و سباستين با چشمان 
مى پائيد،  را  او  براقش  و  كوچك 
سوى متوجه شد كه دهن سباستين 
بوى  مى دهد  بدى  خيلى  بوى 
تمشك گنديده، انگار كسى تمشك "زامبى"خورده باشد، از او پرسيد: 
شما روزها چى مى خوريد؟ اين قدر كه در رفت و آمديد؟ سباستين 
جواب داد: من چيز زيادى نمى خورم و با پاروهايش كه يك درميان 
آن ها را جابه جا مى كرد، قايق را به آن طرف درياچه هدايت  كرد.
دلى پرسيد: و ما چه قدر براى اين سفر به شما بدهكاريم؟ من جا 
مبلغ  سباستين  اگر  بودم،  نكرده  فكر  اين موضوع  به  اصال  خوردم. 
گزافى طلب مى كرد چه كار مى كردم من؟سباستين جواب داد: هيج 
بدهكار نيستيد شاهزاده خانم،  فقط رضايت خاطر شما  چيز شما 
كافى است. من يكه خوردم. او دلى را شاهزاده خانم ناميده بود و ما 
همه شنيده بوديم. من نمى دانستم اين چه معنى مى دهد اما احساس 
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مى كردم بايد معنى خاصى به دهد، سوى چند دقيقه اى در حالى كه 
چشم هايش را تنگ تر كرده بود به سباستين زل زد. چند دقيقه بعد 
ما به نقطه اى رسيدم كه فكر مى كردم درست وسط درياچه است،  
حدسم درست بود،  چون در آن نقطه درياچه به شدت مى درخشيد 
بيش تر از همه ى جاها، درست مثل شعله ى  شمع در يك جا شمعى. 
سوى فرياد كشيد: آهاى سباستين من چند دانه بيسكويت در جيبم 
تو مى دهم.!   به رسانى همه را به  به آن طرف  اگر ما را تندتر  دارم! 
سباستين پاروها را كف قايق انداخت و گفت: متاسفم من نمى توانم 
ترا تندتر به آن سو به برم و شايد اصال.چون قايق سوراخ شده است. 
ناگهان چشم همه ى  ما به كف قايق افتاد بوى گند تمشك گنديده 
قايق را فرا گرفت. آب بيش تر و بيش تر مى شد. دلى روى دوش 
لبه قايق  سوى پريد ما پاچه هاى شلوارمان را باال كشيديم و روى 
ايستاديم. من داد زدم: چه اتفاقى مى افتد؟ حتما كارى هست كه تو 
به توانى انجام دهى سباستين! او جواب داد: بله يك راه هست. ولى 

فقط براى يكى از شما، اگر همه با هم باشيد قايق در دل درياچه فرو 
خواهد رفت. من ترسيدم به دلى و سوى نگاه كردم آن ها هم ترسيده 
فقط تو  مى توانى رِآم را  بودند. دلى گفت: آن يك نفر تو هستى. 
شكست به دهى. سوى به من نگاه كرد و در حالى كه ريشخندى بر 
لب داشت و سرش را تكان مى داد گفت: من مى دانم كه تو اين كار 
را مى كنى!  چشمان من پر از اشك شده بود. رويم را بر گرداندم و 
به درياچه، سباستين و سوراخ شدن قايق   نگاه كردم . سرم را تكان  
را  اين كار  به طرف دوستانم برگشتم و گفتم: من  انجام  دادم و سر 
نمى كنم. گريه ام شديدتر شده بود. باز هم گفتم من اين كار را نمى كنم 
و مستقيم و محكم به سباستين نگاه كردم. تقريبا با فرياد گفتم: من 
اين كار را نمى كنم من آن ها را ترك نمى كنم. دلى با فرياد گفت: تو 
بايد اين كار را به كنى فهميدى؟ من باز هم با قاطعيت گفتم نه!! من 
اين كار را نمى كنم و چشمانم را به سباستين دوختم. چيزى در درونم 
به من مى گفت داستان اين گونه تمام نخواهد شد.سباستين هم محكم 
و جدى به من نگاه كرد. اخم هايش را درهم كشيده بود و پس از 
لحظه اى صورتش را خنده اى شاد پر كرد و گفت: اين خوب است. 
عالى است. بايد اين طور باشد. پاروهايش را  بر داشت به بركه كوچك 
آبى كه ته قايق درست شده بود پريد و در يك چشم به هم زدن آب 

ناپديد شد و قايق اصال انگار نه انگار كه  سوراخ شده بوده  سالم و 
درست شد. سباستين گفت  من گفتم كه قايق من، فقط يك نفر  را 
مى گيرد و اين يك نفر  من هستم و بس. اين را گفت و  از كنار من 
گذاشت وارد قايق كوچك اندازه قوطى شير شد و رو به من گفت: 
اگر انتخاب كرده بودى كه تنها با من بيائى و دوستانت را ترك كنى، 
داخل درياچه مى افتادى و ميمردى. او در حالى كه طنابى كه قايقش را 
به قايق ما وصل مى كرد باز مى كرد گفت: و به خاطر داشته باش "كال"
تو به يك دليل خاص انتخاب شده اى! موفق باشى. من ميخ كوب 
شده بودم. الل و منگ شده بودم، آن قدر از اتفاقات عجيبى كه افتاده 
بود جا خورده بودم كه   نمى دانستم چه كنم، وقتى دوباره خواستم 
به سباستين نگاه كنم،  قايق كوچكش بسيار دور شده بود. به خودم 
آمدم و پاروها را برداشتم  كه قايق را هدايت كنم، دست سوى را كه 
به نشان دوستى  بر پشتم مى زد حس كردم. سوى گفت: تو ما را ترك 
نكردى. من درحالى كه اشك هايم را پاك مى كردم گفتم: معلومه كه 

ترك نمى كردم. من بدون شما دوتا، يك قهرمان بى مصرف و ناتوان 
مى بودم و سعى كردم به خندم اما گريه امان نمى داد. در حال پارو 
زدن فهميدم چرا سباستين  آن قدر آرام مى راند، در غير اين صورت 
مى توانست آب درياجه بر روى دوستان من به ريزد و آن ها تبديل 
به فسيل  و خوراك  اژدها مى شدند.  نمى دانستم نقش سباستين در 
ماجرا چى بود، اما فكر مى كردم در موردش اشتباه قضاوت كرده ام.
ده دقيقه اى طول كشيد تا به آن طرف برسيم.  دو طرف را ه خيلى 
شبيه درهاى اولى بود، اما  عوض تونل دو طاق نماى  بزرگ داشت 
كه به َدرِ نورانى بنفشى كه از دو قسمت تشكيل شده بود مى رسيد. 
به من  باالى دولنگه ى در مى درخشيد. حسى  بر  بزرگ  دو مشعل 
گفت: كسانى كه پشت اين در هستند، هرگز از آن جا بيرون نمى آيند 
.درست مثل درهاى قبلى، اين در هم نگهبان داشت، كوتوله اى كه ريش 
بلندش را بافته بود و صورتى پرچين داشت. او در دستان صليب شده 
بر يك ديگرش يك چكش و يك تبر داشت. دو ابزار مورد عالقه ى 
من را. من فرياد زدم:. همين جاست درست است. دلى گفت: معلوم 
نيست چه چيزى پشت در باشد. و سوى با صدائى گرفته گفت: من 

اصال نمى خواهم بدانم.
 ادامه دارد
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كارخانه ى و
رويا سازى

دنيس از وقتى كه به خاطر داشت، هر شب همين موقع تا پدرومادرش 
فورى خوابش  و  رفته  به رختخواب  است،  وقت خواب  مى گفتند: 
برده بود، اما  امشب دنيس نمى توانست به خوابد.احساس خستگى 
براى  مريضى!  خستگى ى  آلوده گى،نه  خواب  خستگي ى  مى كرد.  
دانست  نمى  دنيس  كه  به ماند. چيزى  بيدار  همين تصمصم گرفت 
اين بود كه، همبن طورى نمى شود تصمصم گرفت و نخوابيد. چرا 
كار كرد كه  او همه  نياز دارد.  به خواب  و  بدن خسته مى شود  كه 
به تواند جلوى خواب رفتنش را به گيرد. تصميم گرفت گرگ ها را 
به شمارد، اگر شمردن گوسفندها باعث شود كه آدم به خواب رود، 
نه؟  ديگر، مگر  مى داشت  نگه  بيدار  را  آدم  گرگ ها  شمردن  حتما 
متاسفانه اين كار او را بيشتر خسته كرد. به شك افتاد كه شايد خودِ 

شمردن است كه آدم را خسته مى كند ، نه انتخاب 
حيوانى كه مى شمارى. دنيس سعى كرد پلك هايش 
را باز نگه دارد. انگشت اشاره و شصت دو دستش را 
باال و پائين پلك هايش گذاشت. اما اين كار عجيب 
و غريب و سخت بود. چشم هايش پراز اشك شد. 
سعى كرد در ذهنش مساله رياضى حل كند، اما تنها 
كننده  رياضى خسته  مساله  از حل  بيشتر  چيزى كه 
است، تالش براى حل مساله رياضيات است. چيزى 
نمانده بود كه دنيس تسليم شود كه، صداى جيرجير 
ضعيفى از هامستر خودش  چارلى شنيد. دنيس چارلى 
را از زمين بلند كرد و پرسيد: اين جا چه خبره چارلى؟ 
يك آن با خودش فكر كرد: شايد بدون اين كه به داند 
به خواب رفته و خواب مى بيند، اما در كمال ناباورى 
شنيد كه چارلى مى گويد: اين جا  يك موجود عجيب 
غريب  است. دنيس پشت كمد را نگاه كرد، آن جا يك 

كوتوله درست هم اندازه ى چارلى ايستاده بود. با پيراهن زرد، شلوار 
كوتاه سبز و يك كاله نوك تيز. اگر كاله نوك تيز بر سرش نبود، دنيس 
باور نمى كرد كه يك كوتوله باشد، حاال كوتوله، يا هر چيزى، رفتارش 
هر كه بود با چارلى بد، خشن و بى ادبانه بود. دنيس رو به كوتوله 
گفت: چرا به هامستر من چيز پرت مى كني؟ كوتوله؟ كوتوله جواب 
داد: تو چرا يك حيوان  بدجنس مثل هامستر را نگه دارى مي كني 
آدميزاد؟ دنيس گفت: چارلى بدجنس نيست! كوتوله جواب داد: چرا 
هست و او بود كه شروع كرد. چارلى به عالمت اعتراض ُدمش را 
به زمين كوبيد .دنيس گفت: از اين هم مهمتر، تو، توى اتاق من چه 
كار مى كنى؟ كوتوله جواب داد: اين يك مساله ى حساس و تخصصى 
و مهم است آدميزاد! دنيس تقريبا با فرياد گفت: اسم من دنيس است 
نه آدميزاد. من اسم دارم. كوتوله جواب داد: جهت اطالعت من اسم 
تو را مى دانم. در ضمن، ما كوتوله ها هم براى خودمان اسم داريم 
شنيدى؟ دنيس از جايش بلند شد و به طرف قفس چارلى رفت، اما 

چارلى در قفس نبود .قفسش خالى بود! دنيس به دنبال صداى جير 
جير چارلى راه افتاد و چارلى را روى زمين افتاده ديد. دنيس ديد 
كه چيزى از پشت كمد به طرف جايي كه صداى چارلى از آن جا 
مى آمد، پرت مى شود. گيره ى كاغذ، گلوله كاغذى و حتى چندين 
تيكه لگو. دنيس لحظه اى ساكت شد،كوتوله هم. فضا كامال سنگين 
بود، فقط چارلى چيزى از اين فضا حس نمى كرد، چون مثل هميشه 
به محض، اين كه دنيس از زمين برش داشته بود، به خواب عميقى 
فرود رفته بود. خالصه دنيس سكوت را شكست و با بى ميلى پرسيد: 
خب حاال اسمت چى هست؟ كوتوله جواب داد: اميد وارم تعجب 
نكنى اما اسم من دى سى است. در ضمن ممنون كه مرا از دست اين 
هيوال نحات دادى. براى دنيس دشوار بود كه در مورد هامستر كوچك 
و زيبايش كه ساكت به خواب رفته بود  و آرام خرو 
پف مى كرد به عنوان هيوال فكر كند. دست آخر رو به 
دى سى كرد و گفت: به هرحال خوش آمدى. امشب 
نه  گفت:  دى سى  بمانى.  ما  پيش  اين جا  مى توانى 
نمى شود، تو بيدار ماندى ساعت ها قبل بايد به خواب 
مى رفتى و نرفتى و نخوابيدى و تو حاال مرا ديده اى 
و اين بسيار بد است. من مجبورم تو را با  با خود به 
كارگاه به برم. دنيس با تعجب گفت: به كارگاه،؟ كدام 
كارگاه؟ دى سى جواب داد: كارگاه خيال بافى و رويا 
توى  گشتن  مشغول  و  گفت  اين را  سازى! دى سى 
كشوى جوراب هاى دنيس شد و يك لنگه جواراب 
را پيدا كرد. دنيس با خجالت گفت: اوه بله من لنگه ى 
اين جوراب را گم كرده ام. دى سى جواب داد: گم 
كرده اى؟ من جاى تو بودم اين حرف را نمى زدم. و 
درون لنگه جوراب رفت و ناپديد گشت. دنيس از 
تعجب خشكش زد. او ديده بود كه دى سى به درون جوراب خزيده 
بود و حاال ناپديد شده است. جوراب را از زمين بر داشت. دى سى 
كه تعجب دنيس را ديده بود گفت: مى دانى؟ تنها راه رفتن به كارگاه 
رويا پردازى خزيدن به درون يك لنگه جوراب است و چون تو از ما 
خيلى بزرگ ترى، من لنگه جوراب رئيس كارگاه را برايت آورده ام. 
جوراب بزرگى را كه از تعداد زيادى لنگه جوراب كوچك تر درست 
شده بود، باز كرد، جوراب به اندازه ى يك تخت بزرگ بود. داخل 
جوراب هيچ  چيز نبود. همه چيز خيلى عجيب شده بود. لحظاتى بعد 
سى دى برگشت و پارچه درازى را به دنبال خودش مى كشيد. دنيس 
با تعجب گفت: من نمى فهمم چه طورآدم از يك لنگه جوراب تو 
مى رود و از لنگه ى ديگر بيرون مى آيد؟سى دى گفت: خيلى راحت 
است. هر لنگه جورابي يك دوست دارد كه تكميلش مى كند. درست 
مثل اين كه تو در بدنت دو پا دارى كه از هم جدا هستند اما بوسيله ى 
بدن تو به هم اتصال دارند. اتصال  جوراب هاى ما سحر آميز است، 

دانيل: اريكو - ترجمه: سوسن بهار
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و بعد بين آن ها پيوند سحرآميز هم جورابى به وجود مى آوريم و از 
لنگه ى ديگرش بيرون مى آئيم. دنيس درون لنگه جوراب بزرگى كه 
به اندازه تختش بود شد  و چشمانش را بست. وقتى چشمانش را باز 
كرد خود را داخل اتاقى پر از نقاشى ديد. دنيس پرسيد: اين نقاشى ها 
چيست؟ كه درو ديوار اتاق را پر كرده اند؟سى دى جواب داد: اين ها 
خواب ها و روياهاى مورد عالقه  رمى هستند. او آن ها را در طول 
بيش از هزار سال جمع  آورى كرده است. رمى مسئول تمام كارگاه 
رويا پردازى و خيال بافي است. او مسئول تمام خواب ها و رويا ها 
است و من تو را پيش او مى برم. دنيس پرسيد: همه اين رنگ ها تيره 
و تارند. آيا او از رنگ هاى شاد و زنده خوشش نمى آيد؟ خواب هاى 
شادترى نمى بيند؟ دى سى لحظه اى مكث كرد و سپس در حالى كه 
صدايش را تغيير داده و لحن ديگرى به خود گرفته بود گفت: او از 
اين تيپ خواب ها خوشش نمى آيد. او مخترع كابوس ها و خواب هاى 
به  كارى  كه  تو  است.  اين وحشتناك  گفت:  دنيس  است.  ترسناك 
اين جور خواب ها ندارى دى سى مگر نه؟ دى سى گفت: رسيديم. 

آن ها به انتهاى سالن دراز و باريك و پشت در اتاق رمى رسيدند. 
اين اتاق سياه ترين طيف رنگ سياهى را داشت كه دنيس تا آن زمان 
ديده بود و باالى سر در اتاق نوشته شده بود: همه شما كه از اين در 
عبور مى كنيد، در برابراسلحه اى كه به طرف شما نشانه رفته بايد كامال 
آماده باشيد.  دنيس پرسيد: بايد در به زنيم؟ سى دى جواب داد: چيزى 
نيست كه بر آن به كوبيم. رمى هيچ درى ندارد. بايد به تو اخطار كنم  
وقتى وارد مى شوى حالت خواب رفتن پيدا مى كنى اما بايد مواظب 
باشى، رمى آدم ها را دوست ندارد و مى تواند خيلي بدجنس باشد. 
گذاشت.  قدم  تاريكى  درون  دى سى  به دنبال  و  كشيد  آهى  دنيس 
كرد كه چشمانش  احساس  دنيس  اتاق گذشتند  از مدخل  وقتى كه 
بسته شده اند. او مطمئن بود كه روى يك تخت ايستاده است و سرش 
حسابى سنگين شده بود. او احساس راحتى و خواب آلوده گى بيشترى 
مى كرد. حس كرد يك پتو ى گرم رويش كشيده شده و حاال ديگر 
كمكى  ماندنش  بيدار  به  رياضى  مساله  نه حل  و  گرك  شمردن  نه 
نخواهد كرد. صداى نرم اما غمگينى پرسيد: چه كسى را با خودت 
آورده اى سى دى؟ سى دى جواب داد: دنيس را. او امشب وقتى من 
به خانه اش رفتم بيدار بود و مرا ديد و البته نجات داد. رمى گفت: 
مى فهمم. چه چيزى تو را بيدار نگه داشته بود دنيس؟ دنيس احساس 

به زند.  حرف  درست  نمى توانست  مى كرد.حتى  مطلق  خستگى 
من و من كنان گفت: من نمى خواستم، دوست ندارم خوابيدن را. رمى 
با صداى اندكى بلندتر گفت: دوست ندارى به خوابى؟ و اين حرفش 
براى  بيرون كشيد. او چشمانش را  دنيس را كمى از دنياى خواب 
لحظه كوتاهى باز كرد. دنيس مطمئن نبود چه چيزى را روبروى خو 
ديده است، اما فكر مى كرد يك جفت چشم سبز ديده است. رمى با 
صدايى آرامش بخش گفت: اوهوم تو مى بايست براى كار كردن به 
از حركت مى ايستد و تو ديگر  اين كارگاه مى آمدى. اين جا زمان 
هيچ وقت نياز ندارى كه بروى به خوابى! مگر نه اين عاليست؟ دنيس 
نجوا كرد: بله عالى! دى سى با هيجان و هشدار دهنده رو به دنيس 
كرد و گفت: اما دنيس؟ رمى به ميان حرفش دويد و گفت: معركه س! 
تو از همين االن شروع به كار مى كنى. اين جا و پيش ما. دى سى محل 
كار را نشانش بده! دى سى دنيس را از اتاق بيرون برد و شروع كرد 
به نشان دادن كارگاه به او، بدون اين كه دنيس رمى را ديده باشد. 
چون رمى در تاريكى مطلق بود. او هنوز نمى توانست حتى به خوبى 

چشمانش را باز كند. دى سى او را به يك عالمه كريدورهاى مختلف 
برد. وقتى كه دنيس سرانجام چشمانش را باز كرد، در كارگاه و روى 
يك ريل ايستاده بود. از دى سى پرسيد: من كجايم؟ اين جا كجاست؟ 
دى سى با دل خورى گفت: من به تو گفتم به او باور نكن! تو االن 
درست روى خط توليد ايستاده اى. تو به رمى گفتى كه مى خواهى 
اين جا كاركنى. دنيس باخودش فكر كرد: اوه نه! و پرسيد من چه كار 
بايد به كنم؟دى سى هم چنان با ناراحتى گفت: تو قرار نيست كارى 
به كنى. تو قرار است كار  او را به پذيرى فقط. البته وقتى كاغذ بازى ها 
تمام شد،تو به كارگاه وابسته مى شوى براى تمام عمر. تو در خط 
توليد كارگاه مى ايستى و خواب ها و رويا و كابوس ها را سر مى كشى 
كه  فهميد  چهره اش  حالت  از  دنيس  و  متاسفم  كرد:واقعا  اضافه  و 
حقيقت را مى گويد. دنيس فرياد زد: من نمى توانم اين جا بمانم! بايد 
جلوى اين كاغذبازى را گرفت. كوتوله اى كه ريش سياهى داشت 
گفت: اين كيه؟ دى سى جواب داد: اين دنيس است. رمى به او گفته 
كه فقط براى تو بايد كار كند. كوتوله ريش سياه گفت: اوه تازه كار؟ 
و ادامه داد: من براى چنين كار بزرگى آماده نيستم. هر چه بزرگ تر 
مى گويم  هميشه  اما  من  طوالنى ترهست.  هم  گرفتنش  ياد  باشد، 
مى توان اين كار را انجام داد! و رو به دنيس گفت: بيا اسم من  فورمن 
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است، بيا تا به تو كار را نشان دهم پسرك. دى سى آهسته به دنيس 
گفت: من هركارى از دستم برآيد براى در آوردن تو از اين جا تا وقتى 
از آن جا رفت.  به سرعت  انجام خواهم داد و  كه خودم زنده باشم 
فورمن رو به دنيس گفت: كار تو قاطى كردن خواب ها است. روياها 
و خواب ها را توى شيشه مي ريزى و بعد روى ريل حمل ونقل قرار 
مى دهى به همين ساده گى! دنيس پرسيد: تو چه طور يك خواب را 
قاطى مى كني؟ فورمن گفت: سوال بسيار خوبى كردى آفرين! حاال 
خوب گوش كن: من فقط يك بار توضيح مى دهم. سه نوع ماده و 
مواد براى قاطى كردن يك خواب احتياج است. وقتى كه اين محلول 
افكار  و  احساسات  با  آن ها  مى رسد،  آدم ها  دست  به  شده  قاطى 
خودشان آن را قاطي مى كنند، براى اين كه از آن يك خواب يا رويا 
به سازند. تنها چيزى كه به آن نياز دارند يك ذره بو كشيدن از محلولى 
است كه تو قاطى مي كنى! اين در واقع يك كار تمام و كمال است. 
ما اين جا احساسات را داريم، احساسات، اولين ماده الزم است. فورمن 
هزاران سطل را با پودرهاى گوناگون به دنيس نشان داد كه در كنار 
يك ماشين بزرگ قرار داشتند .حعبه هاى مكعبى شكل را داخل ماشين 
مى ريختند و يك پودر نرم و زيبا و رنگى از آن درست مى كردند. 

فورمن گفت: ما به اين ماشين، گرده ى خواب 
و رويا ساز مى گوئيم. كوتوله هاى آزمايش گاه 
احساسات، مكعب هايى از حس واقعى و ناب 
به ما مى دهند و ما آن ها ر ا به صورت پودر، 
در مى آوريم. يك ذره از آن براى يك خواب 
غم،  عشق،  ما  هست.  هم  زيادى  كامل 
خوش بختى، بى حوصله گى و كلى چيزهاى 
به توانى  اگر  داريم.  ماشين ها  پاى  در  ديگر 
آن ها را حس كنى،  مي توانى خواب شان را 
هم به بينى. متاسفانه از زمانى كه رمى مسئوليت 
كارگاه رويا بافى و خواب را به عهده گرفته 
ما گاهي ترس را قاطى پودر ها كرده ايم. به هر 
حال تو قدرى از اين گرده را داخل شيشه ها 
شد.  خواهى  آماده  بعدى  قدم  براى  و  بريز 

فورمن يك  دنيس وقتى كه  را رعايت كنى.  فرمول  تو  كه  اميدوارم 
مخزن شيشه اى با مقدار زيادى مايع  رنگى به او نشان داد، آهى كشيد 
و سرش را به عالمت مثبت تكان داد. فورمن گفت: خوب است. حاال 
برويم سراغ ماده دوم از مواد الزم، رنگ! تو هر رنگى را كه مي خواهى 
انتخاب مى كنى، رنگ تيره، رنگ روشن. رنگ هاى عجيب  رنگ هاى 
كسل كننده  يا رنگ هاى مورد عالقه من را كه اصال به هم جور در 
اين  اين مايع فوت مى كنى و آن كه  نمى آيند. تو رنگ ها را درون 
خوابش  در  را  رنگ ها  اين  مى كند،  دريافت  را  آميز  سحر  محلول 
مى بيند. فهميدى؟ دنيس دوباره آهى كشيد و سرش را به معني بله 
تكان داد. فورمن گفت: عالى پس تو حاال براى آخرين بخش از مواد 
الزم آماه اى. براى جوهر پونه! دنيس تكرار كرد: جوهر پونه؟ فورمن 
جواب داد: بله جوهر و طعم پونه و تو حاال كامال آماده شدى كه در 
شيشه را به بندى تسمه اى دورش به كشى و آن را روى ريل حمل ونقل 
قرار دهى. موفق باشى. حاال من بايد سراغ كاركنان ديگر بروم. دنيس 
هم چنان با ناباورى او را نگاه مى كرد كه او  دور شد و در حال رفتن 
سر كسى داد كشيد: ديگه اين مقدار جوهر پونه خيلي زياد است. چند 
بار به تو به گويم يك قطره! فقط يك قطره كوچيك. يك كوتوله دست 

پاچه را مورد سرزنش قرار دادن  و داد كشيدن، دور از طاقت دنيس 
بود. با خودش آرزو كرد كاش خوابيده بود و وارد اين ماجرا نمى شد. 
اگر به اين كارگاه و خط توليد آورده نمى شد همه چيز خيلي بهتر 
بود. دنيس با خود گفت: بايد راهى براى در رفتن از اين مكان پيدا 
كنم. به چيزى براى دست پاچه و سرگردان كردن فورمن نياز دارم! 
سر و صداى انفجار مكعب هاى احساسات كه به پودر تبديل مى شدند 
فكر كردن را براى دنيس سخت كرده بود. دنيس من و منى كرد زير 
لب با خود گفت: يافتم! درست همان زمان دنيس تصميم گرفت كه 
در اولين و در بهترين حالت، آخرين معجون خواب قاطى شدها ش 
را چه گونه درست كند؟ بين همه پودرها گشت و مناسب ترين را 
پيدا كرد. حس گيج شدن را. پودر گيج كننده را انتخاب كرد. مقدار 
زيادي از گرد كيج كننده گى را در شيشه اى ريخت. بعد رنگ هاى 
مورد عالقه اش را، سفيد، آبى و سبز را  به آن اضافه كرد. نزديك بود 
در شيشه را به بندد كه يادش آمد، آخرين ماده الزم را در آن نريخته 
است. با خودش گفت جوهر پونه را پاك يادم رفته بود! مقدارى هم 
جوهر به محلولش افزود. آماده كه شد، درش را بست. تسمه اى دور 
شيشه انداخت و خواست كه بر روى ريل مخصوص حمل و نقل 
قرارش دهد، اما دنيس فقط وانمود مى كرد 
كه مى خواهد اين كار را به كند، او شيشه  را 
مكعب هاى  انفجار  مخزن  به  و  برداشت 
احساس، براى تبديل به پودر شدن، پرت كرد 
حمل و نقل  تسمه ى  روى  بر  به سرعت  و 
برگشت. چند لحظه بعد شيشه درون ماشين 
درون  مواد  تمام  به  محلولش  تركيد،  انفجار 
ماشين ريخت و ماشين را منفجر كرد. تمام 
پودر ها قاطى شدند. دنيس تنها كسى بود كه 
جلوى نفس كشيدنش را در آن فضا گرفت 
و نگذاشت ذرات غبار پودرها درون بينى و 
دهانش شود. تنها زمانى اين همه مجبور شده 
بود جلوى نفس كشيدن خودش را به گيرد، 
وقتي بود كه پدرش كفش هايش را در ماشين 
در آورده بود. تمامى آدم كوچولوها به يك باره از كار افتادند. آن ها 
سرگردان تر از آن شده بودند كه به توانند كارى انجام دهند، چند تائى 
به جان يك ديگر افتادند، اما بيشتر آن ها شروع به چرخيدن در يك 
حركت دايره واركردند. فورمن ديگر سر كوچولو ها داد نمى كشيد 
براى مدتى به ساقه پونه خيره شد و بعد شروع به خوردن آن كرد. 
بدون آن كه كلمه اى حرف به زند. دنيس از فرصت استفاده كرد و به 
روى باند حمل  و نقل پريد. باند حمل  و  نقل او را از اتاق بيرون برد 
و به تونل سياهى وارد شد. دنيس نمى دانست ريل حمل و نقل او را 
به كجا مى برد. اما او بيش از آن نمى توانست در اتاق و در كنار ماشين 
خواب ساز به ماند و نفسش را در سينه حبس كند. بايد از آن جا بيرون 
مي زد. تونل طوالنى بود و ادامه داشت تا اين كه خالصه ريل حمل 
و نقل ايستاد و او را در يك رگه بسيار پهن و بزرگ در يك اتاق 
بسيار بزرگ و روشن پياده كرد. دورتا دورش را شيشه هاى قاطى 
كردن خواب ها و روياها احاطه كرده بود. صداى پاى كوتوله ها را 
كه شنيد، فورى پشت يك ديوار از كيسه هاى جورواجور قايم شد. 
بندى.  اتاق بسته  اين عبارات به چشم مى خورد:  درتابلوى ورودى 
كوتوله ها يك ترانه مى خواندند: خواب رسان، مثل نامه رسان. از پشت 
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 كيسه  ها دنيس ديد كه كوتوله ها طبيعى بودند و از كار نيفتاده  بودند. 
آن ها  شيشه ها را دانه، دانه از روى بلندى بر مى داشتند و توى كيسه ها 
مى گذاشتند. درست همان كيسه هايى كه دنيس پشتش قايم شده 
بود. يك زن كوتوله گفت: به زودى خواب رسان مى آيد و كيسه ها 
را با خودش مى برد. صداى دومى گفت: من نمى فهمم چه گونه او 
هر شب اين همه خواب را در سراسر  دنيا پخش مى كند؟ وقتى كه 
راننده مى خواست ماشين را بيرون براند، كوتوله ها گفتند: سالم ما 
را به مامور حمل و نقل برسان. دنيس فهميد كه وقت آن است كه 
از مخفيگاهش بيرون بيايد، اين تنها شانس او بود. با عجله به طرف 
ماشين دويد و درست قبل از آن كه ماشين از در بيرون برود، روى 
تخت پريد و خودش را پشت كيسه ها قايم كرد. به داخل فضاى باز 
بين كيسه ها فرو رفت و نفس راحت و عميقى كشيد گاهى مى شنيد 
مى كند.  مى گذرد سالم  كنارشان  از  كه  آن هائى  به همه  راننده   كه 
بود  باز شده  بين كيسه ها  ميان سوراخي كه  دنيس  از لحظاتى  بعد 
خزيد. او به كلماتى كه باالى د رهائى كه از كنارشان رد مى شدند، 

به ترتيب  را  آن ها  و  بود  شده  خيره 
تحقيق،  اتاق  آزمايش گاه،  مى خواند: 
اتاق كنفرانس و محل تائيد اعتبار كاغذ. 
دنيس فكر كرد: خودش است. بعد از 
چند لحظه كه مطمئن شد اوضاع امن 
است با كمال احتياط از قسمت عقب 
حركت،  حال  در  خرامان  تخت رواِن 
بررسى  در  به طرف  او  پريد.  بيرون 
الى  از  و  دويد  شناسايى  كارت هاى 
در تا آن جا كه مى توانست به  سرعت 
بيرون خزيد. اتاق كوچك و گرم بود 
دنيس  داشت.  ضعيفى  بسيار  نور  و 

يك ريل حمل و نقل ديگر را آن جا ديد. اما اين يكى كاغذ جابه جا 
مى كرد نه بطرى ها را. يك اهرم، كاغذها را از  توى سوراخى كه در 
يك طرف ديوار بود، بر مى داشت و به وسيله يكى ديگر در جهت 
عكس به قسمت ديگرى از اتاق مى برد. در اين قسمت فقط يك 
كوتوله كنار ريل نشسته بود و هر كاغذى كه از جلويش رد مى شد 
را ُمهر مى كرد. دنيس گفت: سالم! كوتوله هيچ چيز نگفت. او اولين 
كوتوله اى بود كه كاله نوك تيز نداشت. يك جليقه بر تن داشت. 
كراوات زده بود و جوراب هاى پشمي پوشيده بود. اين اتاقك شايد 
قديمى ترين قسمت اتاق ها بود كه بيشتر شكل يك كابين را داشت. 
كوتوله هم از بقيه خيلى مسن تر بود و همان طور كه بر كاغذها ُمهر 
مى كوبيد  با انگشت به طرف نوشته ا ى كه بر روى ديوار بود اشاره 
كرد. روى ديوار نوشته بود: هيچ مالقاتى اى نبايد به اين جا وارد شود. 
دنيس با التماس گفت: خواهش مى كنم، من بايد يك نگاهى به اين 
كاغذها بياندازم. اسم من دنيس است. اگر براي شما مهم باشد كه 
من كى هستم البته! و شما كي هستيد؟ مي توانم سوال كنم؟ كوتوله 
به كارش و مهر زدن ادامه داد. بعد از چند دقيقه گفت: من ستامپر 
بايد همه اين كاغذها را مهر  هستم و تو مزاحم من مى شوى. من 
كنم و نبايد حتى يكى ُمهر نشده از زير دستم در برود. جوهر ُمهر 
من تعيين شده است نه يك قطره كم تر و نه يك قطره بيش تر نبايد 
به مصرف به رسد. كاغذ ها از همه قسمت كارخانه به اين جا مى آيند. 
مى توانند حتى فرم هاى شكايت نامه هاى كوتوله ها باشند، سوال در 

باره چرت زدن ها و فرم  هاى تقاضاى كار، همه اين ها!  دنيس با 
صداى بلند گفت: قرار داد كار؟ تو بايد به من اجازه دهى كه نگاهى 
به اين قرار دادها بكنم! ستامپر داد كشيد: هيچ كس نبايد نگاه كند. 
حتى من هم به آن ها نگاه نمى كنم. دنيس گفت: نگاه شان نمى كنى؟ 
اما ُمهرشان مى كنى؟ چه طور چنين كارى مى كنى؟ ستَامپِر تقريبا با 
عصبانيت جواب داد: كار من بسيار مهم است. همه اين كاغذها بايد 
مورد موافقت قرار گيرند و من بايد همه را قبول كنم. دنيس گفت: 
اگر همه را قبول كنى معنى قبول كردن و پذيرفتن از بين مى رود تو 
مى توانى اين كار را به يك ماشين به سپارى تو كه اين جا نقشي جز 
ُمهر زدن همه ندارى، تو حتى نمى خوانى شان، فكر نمي كنى كه اين 
كار غير مسئوالنه است؟ستَامِپر فرياد كشيد: يك ماشين ُمهر كوبى؟ و 
در حالى كه ُمهرش را محكم بر روى يك كاغذ مى كوبيد، دوباره فرياد 
كشيد: يك ماشين ُمهرزنى؟ ستامپر لحظه اى بر جاى خود يخ زد. بعد 
سرش را تكان داد و به ُمهر زدن ادامه داد. در به شدت به هم خورد و 
يك دوجين كوتوله با كاله هاى نوك تيز هراسان وارد كابين شدند. 
دنيس را از زمين بلند و دستگير كردند 
فرياد  دنيس  بردند.  بيرون  اتاق  از  و 
او  اما  مى كرد  مقاومت  و  مى كشيد 
را محكم گرفته بودند. ستامپر  وقتى 
نگهبانان  دنيس را از در بيرون بردند، 
ستَامپِر  نگرداند.  بر  را  رويش  حتى 
آخرين ورقه اش را درست موقعى كه 
فقط  قطره  زد يك  مهر  شد،  بسته  در 
يك قطره جوهر از روى ُمهرش چكيد.
( كدام كاغذ مهر نشده بود آيا؟) اولين 
اين بود  شد  متوجه  دنيس  كه  چيزى 
كه به اتاق تاريك رمى برگشته است. 
دنيس به  شدت خسته بود. رمى با صداى ناراضى و شكست خورده 
گفت: ما با هم معامله كرده بوديم دنيس، چرا محل كارت را ترك 
كردى؟ ما كلى وقت و انرژى صرف كرديم تا توانستيم شلوغ كاريى 
تو را در آن جا  درست كنيم و همه چيز را به حالت اولش بر گردانيم. 
ما مجبور شديم سطل روى سرمان به گذاريم و مخلوط رويا ها را 
درست كنيم. دنيس نمى توانست چيزى به گويد چشم هايش سنگين 
شده بودند. رمي رو به  دى سى گفت: و تو، تو، چه طور اجازه دادى 
چنين چيزى اتفاق بيفتد؟ دى سى جواب داد: متاسفم  رمى، نمى دانم 
چه طور شد اصال! دنيس خسته تر از آن بود كه به تواند حرف به زند. 
يا دليلى براى كارش بياورد. او روى تخت نرم دراز كشيد و در عرض 
يك ثانيه به خواب رفت. دى سى سر بطرى مخلوط رويا را باز كرد و 
قدرى از گرده هاى براق آن  را بر روي دنيس پاشيد. درون خوابش، 
دنيس در برابر يك دشت وسع ايستاده بود.  يك آسمان آبى تيره و 
يك رشته كوه در انتهاى دشت در برابر چشمان دنيس گشوده بود. 
لحظه اى بعد رمى  ناگهان پيدايش شد. كالهش مثل شب سياه بود. 
رمى فرياد كشيد: چه طور جرات مى كني در برابر من به خواب روى؟ 
فكر مى كنى واقعا مى توانى با من در يك خواب مبارزه كنى؟من رمى 
آورنده و خالق همه خواب ها! و مى توانم كابوس  به وجود  هستم 
بيافرينم. دنيس فرياد كشيد: من نمى خواهم با تو بجنگم يا با تو مبارزه 
كنم، من مى خواهم به خانه برگردم همين! رمى جواب داد: متاسفانه 

چنين چيزى ممكن نيست. 
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من تعيين مى كنم تو به كجا به روى  و تو حق ترك محل را ندارى! 
چه طورى  و  كجا؟  از  نبود  معلوم  شدند.  پيدا  زنجير هائى  ناگهان 
زنجير ها سبز شدند و دور دست و پاى دنيس پيچيدند؟ رمى گفت: 
تو نمى توانى فرار كنى فهميدى؟ تو هرگز نمى توانى فرار كنى. من 
تصميم مى گيرم. من هر كارى دلم به خواهد مى كنم. تنها چيزى كه 
كافيست  همين  بله  تصوركنم.  آن را  كه  است  اين  دهم،  انجام  بايد 
بيفتد. دنيس مجبور شد فكر كند. چه طور  اتفاق  كنم و آن  مجسم 
چه طور مى توانست كار به اين بزرگى كه رمى كرده بود به كند؟ چه 
نمايشى مى توانست در برابر توانائى او انجام به دهد؟ وقتى به خاطر 
آورد كه، سى دى در خوابش به او چه گفته بود، با خودش گفت: اين 
افتاده.  اتفاق  باشد كه در خوابش  درست مى توانست همان چيزى 
پس او هم مى توانست چيزهائى را مجسم كند. دنيس جواب داد: 
اوهوم! من مى توانم گرگ ها را به شمارم. يك گرگ كنار دنيس پيدا 

دادن و زوزه كشيدن. رمى  نشان  دندان  به رمى   شد و شروع كرد 
بله  داد:  تقريبا لرزان جواب داد: گرگ ها؟ دنيس جواب  با صدائى 
گرگ ها. رمى قدمي به عقب برداشت. دنيس گفت: و من خيلي سريع 
مى توانم به شمارم. گرگ ها شروع به پيدا شدن دور و بر دنيس كردند. 
صدها گرگ. موج پشت موج گرگ بود كه پيدا مى شد و همه به 
رمى دندادن نشان مى دادند و زوزه مى كشيدند. رمى گفت: چه كار 
دارى مى كنى؟ اين ها را از من دور كن. رمى فرار كرد و گرگ ها 
به دنبالش، زنجيرهاى دست و پاى دنيس باز شدند و خوابش داشت 
بى رنگ مى شد كه سى دي تكانش داد: تو بايد از اين جا فرار كنى 
همين االن! به نظر مى آيد كه رمى در يك كابوس گير كرده. دنيس 
هيچ سوالي نكرد. مستقيم از وسط اتاق  بيرون دويد  به پائين كريدور 
رفت كه پر از دفتر كا رهاى گوناگون بود. در جهت عكس هال، اتاقى 
را كه دنبالش مى گشت  پيدا كرد. او در اتاق حمل و نقل را باز كرد  
و  دو جفت جوراب بزرگ دست باف را ديد كه در يك لنگه ى آن 
سفر كرده و به اين  جا آمده بود. جوراب به يك جالباسى آويزان 
بود. خوش بختانه هر چيز كه به جا لباسى آويزان باشد را مى توان 
آسان بر داشت. دنيس جوراب را پائين كشيد و به درون آن رفت  و 
لحظاتى بعد دنيس از جوراب پائين خزيد و روى تخت خودش قرار 
گرفت. حسابي خوش حال بود و احساس امنيت مى كرد كه ،خالصه 
توانسته به خانه برگردد. اما هنوز نمى توانست  نفس راحت به كشد. 
به محض اين كه نفسش جا آمد، جوراب را تيكه تيكه كرد. بعد همه 
جوراب هاى توى اتاقش را بر داشت و توى سطل آشغال بيرون اتاق  

وتوى حياط ريخت. وقتي به اتاقش برگشت در را بست و توى تخت 
رفت. چارلى در قفسش خوابيده بود. دنيس نمى توانست آن چه را كه 
ديده بود باور كند. چشمانش را بست و به اين فكر كرد كه چه طور 
بود تعريف كند؟ درست همين  براى دوستانش آن چه را كه ديده 
موقع احساس كرد كه مالفه كشيده مى شود. دى سى گفت: سالم 
دنيس و از تخت باال آمد. دنيس گفت: دى سى تو خوبى؟ دى سى 
جواب داد: بله من همين االن از لنگه جوراب سوراخ  پدرت بيرون 
آمدم. به غير از اين همه چيز براى من بهتر از هميشه است و از اين 
بابت از تو ممنونم دنيس. دنيس پرسيد: منظورت چيست؟ دى سى 
جواب داد : رمى گم شده، رمى خواب رسان ، هرگز با چنين چيزى 
مواجه نشده بود.  به نظر مى آيد كه تو حسابى او را ترسانده اى.  فكر 
كن رمى كه خواب رسان بود از تو ترسيده و رفته و جايش به كس 
ديگرى داده شده. دنيس پرسيد: كى خواب رسان است حاال؟ يعنى 

چى؟ دى سى جواب داد: من! حروف اسم من به معناى خواب رسان 
است. دنيس گفت: منظورت اين است كه تو همه خواب هاى آدم  ها 
در سراسر جهان را به آن ها مى رسانى؟ دى سى جواب داد: دقيقا و 
من ديگر احتياج ندارم هيچ كابوسي را به هيچ آدمى به رسانم. حاال 
كه من مسئول كارخانه رويا ها شده ام! دنيس با قيافه غمگين گفت: 
من به تو تبريك مى گويم. اما مى ترسم كه تو اين جا آمده باشى تا 
مرا دوباره به كارخانه رويا ها به برى، براى اين كه نتوانسته ام جلوى 
كارگاه كاغذ بازى را به گيرم؟ دى سى در حالى كه كاغذ را،از جيبش 
بيرون مى آورد گفت: جالب و خوش حال كننده همين است. اين قرار 
داد هرگز ُمهر نخورده است! و اين اولين بار در تارخ كارخانه رويا 
سازى است كه اين اتفاق مى افتد. و به معنى اين است كه اين كاغذ 
هيچ اعتبارى ندارد.  تو اگر دلت به خواهد مى توانى براى خودت 
نگه ش دارى دنيس خنديد: چه كاركنم باهاش؟ به چه درد مى خورد؟ 
دى سى گفت: من اگر بودم درز بين قفس چارلى را با هاش مى  گرفتم 
با خود توست. دنيس گفت: ممنون  بيايد. تصميم  بيرون  نتواند  كه 
دى سى حاال اگر تو اجازه به دهى من مى خواهم كمى به خوابم. دى 
سى جواب داد: البته! شب دراز و پر ماجرائى داشته اى. دنيس قبل 
به خواب رفت. آن شب او خواب  از آن كه به تواند چيزى به گويد 
كوتوله ها و جوراب ديد و رنگ هاى زيبا و يك ذره هم خواب پونه! 

* * *
*
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بهار بود و برگ هاى تازه بلوط از جوانه هاى شان داشتند شروع به 
برگ هاى  آه  گفت:  ابريشم  موت"كرم  "اوك  مى كردند.  شكوفايى 
كرم هاى  ترتيب  اين  به  به گذارم.  تخم  كه  است  آن  وقت  تازه! 
تازه  هنوز  كه  را  برگ هايى  تا  مى آيند  بيرون  تخم  از  به موقع  من 
نيز  هم،  تنها  دريائى  پرنده  "بلوتيت"  به خورند.  هستند  لطيف  و 
رسيد.  موعدش  باالخره  گفت:  او  بود.  ديده  را  جديد  برگ هاى 
بچه هاى  ترتيب  اين  به  به گذارم!  تخم  كه  است  آن  وقت  حاال 
كه  چله  و  چاق  كرم هاى  تا  مى آيند  بيرون  تخم  از  به موقع  من 
اين گونه گذشت. زمان  به خورند.  را،  مى خورند  تازه را  برگ هاى 
كرم ابريشم، تخم هايش را داخل برگ هاى جوانه زده ى درخت بلوط 
گذاشت. سپس، هر برگ را با نخ هاى ابريشمى دوخت. بلوتيت تخم 

هايش را در يك سوراخ كوچك روى درخت گذاشت. وقتى تخم هاى 
" اوك موت" رسيده شدند ، كرم ها از ميان برگ ها بيرون زدند. يك 
كرم كوچك، به اطراف نگاه كرد تنها. چيزى كه مى توانست به بيند 
براى خوردن  وجود داشت.  لطيف  آبدار و  برگ  اين بود كه كلى 
چيزى را كه مى ديد باور نمى كرد. آهى كشيد و گفت: برگ هاى بلوط! 
غذاى مورد عالقه ى من!  و شروع به خوردن كرد. خويشاوندان او 
در سراسر درخت نيز داشتند همين كار را مى كردند. وقتى تخم هاى 
بلوتيت رسيده شدند ، هشت جوجه ى كوچك ُكركى و خاكسترى 
با منقار باز غذا مى خواستند. بلوتيت پدر گفت: آه عزيزانم  و پرواز 
كرد. سپس برگشت در حالى كه حشره هاى پُرپشتى در منقار داشت. 
جوجه ها شروع به خوردن كردند. و خوردند و خوردند. او هرروز 
به اين طرف و آن طرف پرواز مى كرد  و براى آن ها كرم هاى چاق 
و چله مى آورد تا، به بلعند. كرم ابريشم كوچك نيز هرروز برگ ها 
بين  از  يكى  يكى،  بستگانش  نبود كه  متوجه  او حتى  را مى جويد. 
رنگ،  آبى  جوجه هاى  پرهاى  اولين   ، يك هفته  از  پس  مى روند. 
رشد كرده بودند، بنابراين بلوتيت مادر مى توانست  بيرون  رود و به 
بلوتيت پدر كمك كند، تا جوجه ها را تغذيه كند. آن ها هر روز كرم 

هاى تازه اى مى آوردند تا فرزندان شان نوش جان  كنند، فرزندان شان 
فرياد مى زدند: بيشتر، بيشتر. آن  ها مجبور بودند هر دقيقه كرم تازه 
برگ  ابريشم  كرم  در همين حال،  بود.  كننده اى  كار خسته  بياورند. 
آن ها  نبودند.  سابق  لطافت  به  ديگر  برگ ها  مى جويد.  را  ديگرى 
كهنه تر، سخت تر و سفت تر شده بودند. او تصميم گرفت دست از 
برگ ها بردارد. يك روز، بلوتيت پدر با خستگى روى شاخه اى فرود 
آمد و به دنبال كرم هاى بيشترى بود. كرم بريشم نگاهى به اطراف 
انداخت. راه فرارى نبود.  با صداى ضعيفى گفت:  تو مرا نبايد شكار 
خواهند  چه  تو  فرزندان  شويم  خورده  كرم ها  ما  همه  وقتى  كنى. 
كرد؟بلوتيت به اين فكر نكرده بود. پلكى زد و گفت: خب، آن ها بايد 
النه را ترك كنند و غذاى خودشان را پيدا كنند! "او در عالم خيال 
نفسى كشيد و گفت:  آن وقت مى توانم بال هايم را استراحت دهم و 
پاهايم را وى هم بياندازم."كرم ابريشم موقعيت را مناسب ديد و از 
شاخه پريد. و هنگام پريدن، يك نخ ابريشمى تنيد. سپس از طناب 
ابريشمى اش آويزان شد. يك ثانيه بعد، او در سالمت بود ، و از چشم 
از خيال پردازى  پدر دست  بلوتيت  بود وقتى  بسيار دورشده  پرنده 
برداشت، مجبور شد با منقار خالى به النه بازگردد. فرزندانش فرياد 
زدند:  شام ما كجاست؟  جواب داد: ديگر كرمى نيست، همه گى خورده 
شدند و ديگر وقت آن رسيده است كه شما نيز برويد!  بلوتيت مادر 
گفت:  پدر درست مى گويد. حاال بايد غذاى تان را خودتان پيدا كنيد. . 
حقيقت داشت. حاال هر كدام از آن ها به غذاى زيادى نياز داشتند، 
بنابراين  در حالى كه غذاى كافى براى تقسيم كردن وجود نداشت. 
همه آن ها النه را ترك كردند. بلوتيت پدر گفت:  آخيش ، آرامش 
و سكوت. اگر ديگر هيچ كرم ابريشم ديگرى را نبينم، يك ذره هم 

برايم مهم نيست!  ولى اين طور نشد او اصال كرم ابريشمى را نديد 
كه برايش مهم باشد، يا نباشد! ، زيرا آن كرم ابريشم، نخ ابريشمى اش 
را به كار گرفت، دور خودش پيله تنيد و به يك پروانه تبديل شد.

پرنده ى آبى كوچك و كرم ابريشم!
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آبى  هم چون"پرنده  تنها  و  كوچك  پرنده اى  براى  مى تواند  جهان 
مكانى  است،  نمانده  باقى  برايش  خانواده اى  كه  دريايى"  كوچك 
خطرناك باشد. "بلو تيت" قصه ى ما، در جهان تنها بود. اما او شجاع 
و باهوش بود و ياد گرفته بود كه از خودش مراقبت كند. او هر روز 
به دنبال غذا مى گشت. باغ جاى خوبى برايش بود. يك قسمت از باغ 
چمنزارى به رنگ سبز روشن بود كه اطرافش با گل هاى رنگارنگ 
ديگر  حشرات  و  ابريشم  كرم  زيادى  مقدار  او  بود.  شده  پوشيده 
داشت. در  اما خطر هم وجود  پيدا مى كرد.  آنجا  در  براى خوردن 
گوشه اى از درخت توس قديمى، جايى كه بوته ها، حصار را پنهان 
كرده بودند، گربه اى در سايه ها مخفى شده بود. او آن جا منتظر بود 
تا هر چيزى را كه روى درخت فرود مى آيد شكار كند. بلو تيت 
مى دانست كه بايد خودش را دور نگه دارد. وقتى در جست وجوى 
كرم هاى ابريشم بود ، آن طرف باغ را زير نظر داشت. گربه از ميان 
سايه ها با پوزخند گفت :خودشه. خودت رو چاق كن پرنده كوچولو 
به زودى يك، عصرانه خوش مزه برايم خواهى شد! بلو تيت شجاعانه 
در حالى كه پرواز مى كرد گفت: اول بايد من را بگيرى.  اما او هميشه 
استراحت  درختى  روى  درحالى كه  نمى كرد.  شجاعت  احساس 
مى كرد، با خودشگفت:  پاييز دارد مى آيد. پيدا كردن غذا سخت تر 
خواهد شد. من هيچ خانواده اى ندارم كه به من كمك كند. هيچ كس 
به دهد. چه  به من دل گرمى  زمستان  ماه هاى طوالنى  در  نمى تواند 
بر سر من خواهد آمد؟  يك تيت(پرنده دريايى) دم بلند با مهربانى 
به او گفت: خانواده اى ندارى؟ نمى توانى تمام زمستان را اين طور 
زندگى كنى. زنده نخواهى ماند. بيا و با ما بمان، خانواده من به گروه 
پيوسته.  بلوتيت گفت  گروه؟ تيت دم بلند گفت:  اين گروه بزرگى از 
پرنده گان است، نوعى خانواده. ما مراقب يك ديگر هستيم.  بلو تيت 
گفت:  نه، متشكرم.من عادت دارم خودم كارهايم را به كنم. پيدا كردن 
غذا به قدر كافى سخت هست. يك گروه بزرگ از پرنده گان بر سر 
هر چيزى كه پيدا مى كنند جنگ و دعوا راه مى اندازند. تيت دم بلند 
گفت:  اصال اين طور نيست.  پرنده گان مسن مى دانند بهترين درختان 
كجا هستند و چه گونه مى توان غذاى كافى براى همه پيدا كرد، حتى 
در سردترين روزها. در يك گله، همه از يك ديگر ياد مى گيرند. بيا و 
خودت ببين. چه چيزى براى از دست دادن دارى؟ بلوتيت آهى كشيد و 
گفت:  هيچى و هرگز اين همه پرنده را يك جا نديده بود. گروه درخت 
را پر كرده بود. انواع تيت مانند دم بلند، خاكسترى ، بزرگ،و حتى 
بلوتيت نظير او وجود داشت. تيت دم بلند براى او جايى در شاخه هاى 
بيرونى نزديك خودش پيدا كرد. هنگام بلند شدن پرنده گان بزرگ گله، 
بقيه پرنده گان با آن ها به هوا برخاستند و در جنگل مى چرخيدند و 
شيرجه مى زدند. بلو تيت هم به آن ها پيوست.پرنده گان مانند يك توده 
بزرگ در آسمان به دنبال پيشروهاحركت كردند. پرنده گان هم ديگر را 
هدايت مى كردند، پرندگان بزرگتر، گروه را به قسمت ديگرى از جنگل 

بردند. بلو تيت مى ديد كه آن ها منقار خود را زير شكاف هاى پوست 
فشار مى دهند تا به ساقه ها و عنكبوت هايى كه در زير آن زندگى 
مى كردند به رسند. بلو تيت در حين هم راهى با آن ها گفت:  اين جا چه 
جاى خوبى است.  وقتى يك حشره ى خوب و آبدار را بيرون كشيد 
خوش حال شدو گفت: اين درسته،همه در گله به هم كمك مى كنند. 
اما من فقط يك پرنده كوچك هستم، در عوض چه كارى مى توانم 
انجام دهم؟ تيت دم دراز گفت:  مراقب خطر باش و اگر چيزى ديدى 
به گروه هشدار بده. اين براى گروه خوب است. هرچه تعداد چشم ها 
بيش تر باشد، تشخيص خطر راحت تر است. هفته ها گذشت و هوا 
سردتر شد، اما گروه گرسنگى نمى كشيد. پرنده گان مسن تر بقيه را 
براى جست وجوى غذا به جاى دورتر بردند. بلو تيت ياد گرفت كه 
چه گونه چهارچوب پنجره ها را براى يافتن عنكبوت جستجو كند و 
يا غذاهايى را كه انسان ها دور مى انداختند پيدا كند. يك روز، گله به 
باغ رفت و بر روى درختى مستقر شد. پرنده گان شروع كردند به دنبال 
حشرات گشتن براى خوردن ، يا به دنبال بادام زمينى و دانه ها براى 
تغذيه ى جوجه ها. بلو تيت از زمان پيوستن به گله سفرهاى زيادى 
انجام داده بود. او باغ هاى مختلف زيادى را ديده بود ، اما اين باغ را 
مى شناخت. او تكه سبز روشن چمن را مى شناخت. او درخت توس 
قديمى را در گوشه تاريك مى شناخت، جايى كه بوته ها حصار را 
پنهان كرده بودند. و او مى دانست كه در سايه ها چه مى گذرد. وقتى 
برق چشم و پنجه و كله را تشخيص داد، قلبش به سرعت به تپش 
افتاد و لرزش سردى در بدنش جارى شد.تنها كارى كه از دستش بر 
مى آمد اين بود كه از وسط چمن تماشا كند او با بلندترين صدايى 
كه مى توانست فرياد زد. و با عصبانيت فرياد  كشيد: گربه. خطر!  در 
ميان هجوم  ديوانه وار بال ها و تپش هاى وحشتناك قلب ها، به هم راه 
صداى خش، خش وسايه اى پشمى ، گربه داشت بيرون مى آمد. اما 
او خيلى دير رسيده بود. گروه پرندگان در آسمان امن بودند وقتى 
داشتند به سمت جنگل برمى گشتند، تيت دم بلند به بلوتيت گفت: تو 
همه را نجات دادى!  بلوتيت متواضعانه گفت: خوب، من فقط آنچه 
را كه مى دانستم به بقيه اطالع دادم. اين كارى است كه هركسى وقتى 
عضوى از يك گروه است بايستى انجام بدهد. حقيقت داشت. بلو 

تيت ديگر تنها نبود. او االن واقعًا عضوى از گروه بود.

جاى    دنيا

براى يك پرنده ى تنها
برگرفته :

از سايت مدافعين پرنده هاى تنها
مترجم:  پويا!
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نوروز تو راهه!

باَزم ُگل نرگس،
اومد به خونه.

به كوچه اومده،
نعنا و پونه.

بياديگه نوروز تو راهه.
بيا رنگين كمون دارم،
ديگه نوروز تو راهه.

پرستو برگشته،
لونه مى سازه.

لونه شو گوشه ى
ايوون مى سازه.

بيا ُگِل ريحون دارم،
ديگه نوروز تو راهه.
بيا رنگين كمون دارم،
ديگه نوروز تو راهه.

اسب سفيِدُشو
سرما زين كرده.
باد و بارونِ شو

تو خورجين كرده.
بيا ُگِل ريحون دارم،
ديگه نوروز تو راهه.
بيا رنگين كمون دارم،

 ُگِل ريحون دارم،
ديگه نوروز تو راهه.
بيا رنگين كمون دارم،
ديگه نوروز تو راهه
ديگه نوروز تو راهه.

خورشيد خانم پنجه ش،
گرم و طاليى.

تو باغ درختاُرو،
چراغون كرده.

بيا ُگِل ريحون دارم،

ثمين باغچه بان

يك پرنده ى آبى!

يك پرنده ى آبى
نوك و پاهاش سرخابى

يه شاخه گل به منقار
نشست رو شاخه ى بيد 
شادى كوچولو او را ديد

دست زد و از جا پريد
پرنده آبى ترسيد

چرخى زد و پركشيد
شادى دنبالش دويد

داد زد  و فرياد كشيد
پرنده ى مهربان

نرو همين جا بمان
حاال فصل بهاره
شايد باران بباره
برات دانه ميارم

برات النه مى سازم
 از چوب هاى جنگلى
چه خونه ى خوشگلى

پرنده دورش پرخيد
نشست به زمين رسيد
شادى  دو باره خنديد

پرنده ها و گل ها دوستند 
با بچه ها

سوسن بهار

بهار از راه رسيد!

باد  آمد باران آورد
باران باريد و باريد
عين فره فره ها شد

دانه درشت باران
رعد  شد ابر برق زد

آسمان غرومبه تگرك

نغمه حسابى ترسيد
رفت و تا خانه رسيد

صبح فرداش كه پا شد
باغ، پر از شكوفه

آسمان، صاف و آبى
خورشيد برايش خنديد

سوسن بهار

شعر ... شعر ... شعر
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تمام هفته برادرم گفته بود:  هواى بهار، خواب آور است، و آدم هاى 
معمولى هم خواب شان مى گيرد واى به حال تو، خواب آلود جان! 
تعطيل است و  با خودم شرط بسته بودم  هرچند كه  مدرسه  من 
مى شود صبح ها  دير تر بيدار شد، از همه زود تر بيدارشوم، ظهرها 
هم نخوابم. مهمان داشتيم و من خوشحال تر از هميشه بودم چون 
مى دانستم عمه خانم باز براى مان قصه خواهد گفت و از پروانه ها 
از  پرنده ها،خاطره هاى جالبى خواهيم شنيد. چند روز  و  و گل ها 
تعطيالت نوروزى گذشته بود و من توانسته بودم به قولى كه به خودم 
داده بودم، وفا كنم، صبح ها زود بيدار شده و به اتفاق مادر براى چيدن 

بيدمشك و گل هاى صحرائى بيرون رفته بودم  و ظهرها بعد از ناهار 
هم مشق هاى مدرسه را كه براى بعد از تعطيالت بود نوشته بودم. آن 
وقت ها به ما  تكليفى مى داند به اسم كتاب نويس! و ما مجبور بوديم 
تمام كتاب درسى مان را از اول تا آخر به نويسيم. از شما چه پنهان 
من خط خيلى بدى داشتم و بايد شايد چند برابر بقيه دقت مى كردم 
كه كلمات را خوانا به نويسم. براى اين كه بد خطيم را جبران كنم.  
نقاشى هاى درون كتاب را كه ديگر نگوئيد، نقاشى من از خطم هم 
بدتر بود. جاى خوش حالى بود كه معلم گفته بود: اگر نمى توانيد 
خوب نقاشى كنيد مى توانيد  از رو به كشيد، از رو كشيدن يعنى ورق 
دفترچه را روى عكس كتاب بگذاريم و عكس ها را كپى بردارى كنيم. 

براى اين كه مهربان تر باشد؛گفته بود: اگر اين هم سخت است، هرچى 
كه دوست داريد به  كشيد، گل، سفره هفت سين، پروانه ، يا...  برادرم 
كه خيلى مهربان بود به من كمك كرده و نقاشى شكل يك گل ساده و 
پروانه و سيب را به من ياد داده بود. مهمان ها آمدند، عيدى گرفتيم و 
خيلى  خوش گذشت،  عمه خانم  قصه كفش دوز طالئى را براى مان 
اما  گفت. كفش دوزكى كه دلش مى خواست مثل همه قرمز باشد، 
طالئى بود و هميشه غصه مى خورد، تا مى توانست روى قرمز ترين 
گل ها مى نشست كه شايد او هم مثل بقيه قرمز شود. اما نمى شد، تا 
اين كه يك روز هوا طوفانى شد، ابر سياهى همه جا را پوشاند، هوا 
اين قدر تاريك شده بود كه كفش دوز ها راه شان را پيدا  نمى كردند، 
ناگهان كفش دوزك طالئى شروع به درخشيدن كرد، و راه را به همه 
نشان داد، از آن روز به بعد  ديگر از اين كه مثل بقيه نيست ناراحت 
نبود، كفش دوز هاى ديگر هم عوض اين كه او را اذيت كنند و به 
گويند: از بس جلوى خورشيد خوابيده و تنبلى كرده  طالئى شده! 
ا از او تشكر مى كردند و مى گفتند جان شان را نجات داده است. 
بعد از رفتن مهمان ها  تصميم گرفتم  در كتاب نويسم، كفشدوزك  
نقاشى كنم. چشمانم را كه باز كردم، برادرم داشت مى گفت، اما واقعا 
خيلى  خوب نقاشى  را كشيده خواب آلود جان، مادر گفت: بيدارش 
نكن خسته است، برادرم گفت: جدا تمام اين روز ها را  خيلى تالش 
كرد كه بيدار به ماند، اما چه مى شود كرد؟ خواب آلود است ديگر!
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-نوشيدنى ميل دارى؟
-باكمال ميل

- نه بابا بالشت بازى كرديم!-به فرما دوست عزيز!

بعد از كرونا!قبل از كرونا!

-گرك در لباس ميش!
- ژاكتى برات بافتم چه بهت مياد!

-مرغابى مى خواند: در مزرعه آى حيواناتى مثل ، اسب، 
خوك..

خوك: اوه من اين قسمت قصه را دوست دارم.

 اى واى به اين زودى پر ها يت دار مى ريزد؟

آى خنده...
خنده... خنده...       


