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  ٢٠٢٢، شاد به اميد زيبايى و موفقيت!



سخنى با شما

دوستان خوبم سال!
 براى شما كه در اروپا و آمريكا و ساير كشور هايى كه سال نوى 
آن ها از اول ماه ژانويه آغاز مى شود،  سالى نو در پيش   آز صميم 
قلب براى شما سالى پر از خوبى ها، شادى ها و سالمتى آرزو مى 
كنم. حاال كه وحشت كرونا به دليل واكسن زدن بيشتر ادم ها كمتر 
شده و راحت تر  مى توانيد به ديدار عزيزان تان برويد و پدر بزرگ 
مادر بزرگ ها را مالقات كنيد،. وقت خوبى براى قصه شنيدن و قصه 
گفتن داريد. مى توانيد  از آن ها خواهش كنيد داروگ را هر جايش 
كه براى شما سخت است  آن ها به خوانند و  اگر الزم بود  تعريف 
كنند. قبال هم براى شما نوشتم كه در داروگ يك صفحه براى بزرگ تر 
ـ تر ها  با هم  هاست و يك صفحه ى تازه هاى علم براى  شما و بزرگ
است، يعنى اين كه  آن ها براى شما مى  خوانند و توضيح مى دهند.  
در اين شماره از داروگ،  داستان قورباغه و پسرك  تمام مى شو؛ و 
كل قصه را مثل كتاب اينترنتى تقديم شما مى كنيم. البته اين كار زمان 
الزم دارد. قصه هاى مادر بزرگ سر جايش است و خواب آلود باز هم 
دسته  ُگلل به آب داده.  سعى كرده ايم  به سوال هاى شما جواب يا 
همان پاسخ دهيم و اميدواريم كه مورد پسندتان باشد و توانسته باشيم 
جواب مناسب را به دهيم. از شما ها كه براى داروگ نامه نوشته ايد 
ممنونيم و  اميدواريم كه نامه هاى بيشترى براى ما بنويسيد. بهترين 
اتفاقى را كه در تعطيالت براى تان مى افتد يا  از چيزى كه شما را 
ناراحت كرده براى ما بنويسيد.  دوستى و را فراموش نكنيد. و  به 
فكر آن دسته از دوستان  مان باشيد كه دمشكل دارند،  يا مجبورند 
يا  شده اند  آواره گى  و  جنگ  دچار  روند،  نمى  مدرسه  كنند،  كار 
مريضند. به نظر شما چه طور مى توانيم   به آن ها كمك كنيم  براى  
شما و خانواد  هاى عزيزتان سالى پر از خوبى هاى، شادى هاى نو، 

آرزو مى كنم. 
دوست شما داروگ
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بزرگ ترهاي عزيز! سالم
كودك  حقوق  كنوانسيون  تصويب  سال  دومين  و  سي  مناسبت  به 
مصاحبه اي با "سيمون اك" داشته ايم كه تقديم تان مي كنيم. ٢٠ نوامبر 
سال روز تولد كنوانسيون حقوق كودك را به همه ي شما كه دل تان 

براي كودك مي تپد شادباش مي گوئيم.
گفت و گو با خانم سيمون اك ريس نجات كودك بين المللى در ژنو 

و نويسنده كنوانسيون حقوق كودك.
  

سيمون: خب من بايد بگويم كه سيمون اك هستم.  ٣٠ سال با نجات 
كودك كار  و  فعاليت كرده ام و بعد مسول بخش نشر و ادبيات نجات 
كودك شدم؛ مدتى هم رياست نجات كودك سوئد را عهده دار بودم. 
بعد از من دعوت شد كه به ژنو بروم و  يك دفتر بين المللى را براى 
نجات كودك باز كنم. من نقش كنسول را داشتم به اين  معنى كه 
اجازه داشتم در تمام جلسات سازمان ملل شركت كنم و اجازه حرف 
زدن  بحث كردن و پيشنهاد دادن هم داشتم  اما حق راى نه!و اين يك 
فرصت استثنائى براى نجات كودك بود. اين پروسه ى بودن من در 
ژنو در دهه ٨٠ ، ده سال طول كشيد. در تمام مدت اين ده سال من 
با كنوانسيون حقوق كودك كار مى كردم  در اين زمان ستيگ الرسو 
ن نويسنده ژورنالسيت، فعال حقوق زنان و كودكان و فعال سياسى 
سوسياليست  كه، كتاب هايش ،  مردانى كه از زن متنفرند و دخترى 
كه با آتش بازى كرد   بسيار مورد تو جه قرار گرفته است، از اين متن 
حمايت كرد و كنوانسيون را ضرورى دانست كارى كه من فكر مى 
كنم امروزه خيلى ها به دليل كنسرواتيو شدن انجام نمى دهند. جدا 
از ستيگ، بعد از مدتى همه فكر كردند اين كنوانسون بسيار الزم، 
بجا و عالى است. چيزى كه با توجه به اين طرز تفكر  كنسرواتيوى 
كه امروز بر جهان حاكم است من فكر نمى كنم  در باره اش اگر بنا 
بود تصويب شود به گويند. نظراتى مثل: حقوق خانواده همان حقوق 
كودك است، يكى از اين طرز تفكرهاى  كنسرواتيو است. سازمان 
ملل بعد از جنگ جهانى دوم در ورشو  به سال ١٩٤٦ كنوانسيونى را 
به حقوق كودكان  اختصاص داده بود شخص ديگرى كه بر روى اين 
مقوله كار كرده بود، پزشك و پداگوگ فنالندى   جك  اس كوتستشاچ 
بود، كه در واقع مفهوم حق كودكى را او  اولين بار به كار  برد و اين 
مفهوم تبديل به تبينى جهانى شد. اين تبين در كنوانسيون به عنوان 
يك گرايش معين نگاه به كودك به كار رفته است. در واقع در سال  
١٩٢٩ يك كنوانسيون پيشنهادى از جانب لهستان آمده بود شده بود 
كه  مى خواست  موقعيت كودكان را مستحكم كند. اما پذيرفته نشد. 

بعد ها در سال ١٩٥٩ پس پايان جنگ در منشور حقوق بشر بندهايى 
از  باقى مانده  يافت كه ،بيشتر شامل كودكان  به كودكان اختصاص 
جنگ مى شد و به دنبال تشكيل يونيسف در سال ١٩٤٦ آمد. حول و 
حوش همان زمان يعنى در سال ١٩٤٨  دو كنوانسيون پيشنهادى براى 
كودكان وجود داشت، كه از طرف لهستان پيشنهاد شده بود اما به دليل 
به آن بسيارى از كشورهاى  وجود بلوك شرق و وابستگى لهستان 
جهان راضى به امضاى آن نشدند.بعضى ها بر سراين بحث مى كردند 
براى كودكان كشورهاى  اين دو كنوانسيون پيشنهادى، كه يكى  كه 
در حال رشد و يكى براى كودكان كشورهاى اساسا غربى بود، در  
هم ادغام شوند. بحث فقر و مشكالت ناشى از آن براى كودكان، در 
كشورهاى فقير، دليل اصلى اين تفكيكبود. مقوالتى مثل سرباز گيرى از  
كودكان و كودكان كار در اين كشورها منشا اين جدا سازى به شمار 
مى رفت.، بحث ديگر اين بود كه در منشور حقوق بشر بند هايى به 
كودكان اختصاص داده شده و اين كافيست. كسانى هم بودند كه فكر 
مى كردند بايد كنوانسيونى مختص كودكان وجود داشته باشد اما بسيار 
پراكنده و فردى عمل مى كردند. كسانى هم با اين استدالل كه  كودكان 
در جامعه بين الملل  حق راى نداردند، مى خواستند ضروروت يك 
كنوانسيون ويژه را  بعضا ياد آورى و بخشى غير ضروروى بدانند. 
بعد سازمان ملل  كنوانسيون مبنى بر حقوق كودكان را تصويب كرد. 
از جمله حقوق سياسى شهروندى را. لهستان كماكان بر كنوانسيون، 
پافشارى مى كرد و كار زيادى  هم  انجام داده بود و مدارك زيادى 
در اختيار سازمان ملل قرار داده بود. همان موقع هم بودند بسيارى 
و خواهان  را جها ن شمول مى دانستند  كودك  كه حقوق  فعالين  از 
يك  كنوانسيون براى همه ى كودكان جهان بودند. اما بحث غالب 
اين نگاه غير ضرورى دانستن كنوانسيون ويژه بود، مورد ديگرى كه 
به عنوان ترمز بر سر راه كنوانسيون براى كودكان و تعريف آن ها به 
عنوان موجوداتى مستقل بود،  اين بحث بود كه، با وجود كنوانسيون 
حقوق كودك، بين كودكان و والدين شان اختالف به وجود خواهد 
آمد. اين بحث به نظر من بسيار ناخوشايند مى آمد. جدل زياد بود 
تا  اين  كه كسى از جامعه بين الملل  آمد و گفت، ا بچه ها داراى 
حق راى خويشن طبق قوانين اين جامعه بين الملل هستند،آن وقت 
سازمان ملل  پذيرفت كه بايد براى تدوين  كنوانسيون حقوق كودك 
تالش كرد. بعد فعالين و موافقان كنوانسيون  مجموعه ى از اسناد و 
بيولوژيكى و روانشناسانه در  نتيجه پژوهش هاى علمى، حقوقى،  
مورد كودكان را تسليم اجالس سازمان ملل كردند. براى طرح اين 
اسناد يك هفته در سال اختصاص داده شد. و بعد ما با نقطه عزيمت 
از پيشنهاد لهستان  شروع به تكميل كنوانسيون  كرديم و پيشنهاد متن 
فعلى كنوانسيون حقوق كودك را تسليم كردم. بعد فكر كردم خب 
برسد،  اشروع كرديم كه دور هم  به تصويب  حاال چكار كنيم كه 
جمع شويم. يك شبكه درست كرديم و من شروع به جمع آورى و 

سخنى با بزرگ ترها!
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نوشتن  نكات و نظراتى  كه در مورد متن آمده بود شدم. و ده صفحه  
بوجود آمد، بعد گفتيم حاال با اين ده صفحه چه كنيم؟ چه طور عمل 
كنيم كه سازمان ملل آن را به پذيرد. براى اين كه بتوانيم يكديگر را 
مالقات كنيم من پيشنهاد دادم كه هر پنج شنبه خانه  من در ژنو جمع 
شويم ناهار هم با من. همه آن جا دعوت شدند همه جور گرايشى از 
كمونيست ها تا طرفدارن دو آتشه غرب.همه هم از ناهار پنچ شنبه ها 
راضى بودند، بعد از طرف بعضى سازمان ها و اين كه واهمه داشتند 
ما سازمان تشكيل دهيم تهديد شديم، براى همين خانه من  خيلى 
پيشنهاد موثرى بود، ما با دولت ها در تماس قرار گرفتيم براى اين كه 
نظر آن ها را به اين كار جلب كنيم و خب البته از سوئد و كشورهاى 
اسكانديناوى شروع كرديم.  ١٣ هفته  ما  در سازمان ملل  كنوانسيون 
را طرح و در باره اش حرف زديم و جالب اين كه استقبال كردند و 
گفتند اين به هيچ وجه آن طور كه گفته مى شد خطرناك نيست! در 
واقع بسيارى از آن ها  هم كاران خوبى در پيش برد بحث ها شدند. 
و دوستان لهستانى هم نظر شدند كه كنواسيون فعلى كامل تر است و 
بهتر است از طرف كشور ديگرى  طرح شود. و بعد  از طرف يكى از 
مسئولين رده باالى كميسيون حقوق بشر در استراليا پيشنهاد ما مورد 
توجه قرار گرفت و  پيشنهاد كرد كه در اجالس بعدى سازمان ملل 
اين طرح مورد بر رسى و تصويب قرار بگيرد.   اين به معنى حق ما 
براى داشتن هفته هاى كار شد،   و داشتن مربى شد. و قرار شد كه 
پى گيرى بحث ها و امر مربى گرى در منزل من در ژنو  باشد.  بعد 
شروع به آوردن مواد ، تبصره و  در واقع نوشتن متن فعلى كنواسيون 
كرديم، من به ياد مى آورم كه آن زمان، ما فكر كنم ١٣ متن ، ده ماده 
و تبصره را تهيه كرده بوديم. و اين واقعا يك پيروزى و پيش رفت 
براى كودكان و حقوق كودك شد.و جالب و خوش حال كننده اين 
كه تقريبا همه ى كشورها  گفتند خوب است.  سر انجام  در بيستم 
نوامبر ١٩٨٩ كنوانسيون فعلى  حقوق كودك كه متن نهائى اش را من 
نوشتم، تصويب شد. يك متن در باره منظر و نگاه به حقوق كودك 
نوشته بودم كه فكر كنم جالب است و من بعدا در همين مصاحبه 
برايت مى گويم. بحث بعدى حقوق شهروندى كودكان، سرباز گيرى 
اجبارى كودكان و ساير مسائل كه كودكان از آن رنج مى برند يا از 
آن محرومند بود. به اين ترتيب تماميت كنواسيون مورد موافقت قرار 
گرفت و يك كميته نظارت بر اجراى مفاد كنوانسيون و چگونگى 
پيش برد آن هم تشكيل شد. اين بدين معنى است كه هر كشورى كه 
امضا كننده كنوانسيون هست موظف به دادن گزارش در باره وضعيت 
پيش برد حقوق كودكان و كنوانسيون در كشور خود است.  من و 
ستيگ الرسون  به عنوان اعضايى از اين كميته انتخاب شديم. اين به 
معنى آن است كه اين فقط دولت نيست كه به سازمان ملل گزارش 
مى دهد بلكه ما دونفر  اين گزارش را مورد مداقه و بر كار دولت 
نظارت مى كنيم. و در سوئد ما ٥ بار اين كار را كرديم. يعنى هر موقع 
كه نوبت سوئد براى رد كردن گزارش اجراى كنوانسيون و اوضاع 
حقوق كودك در اين كشور به سازمان ملل  در اجالس ساليانه بود. 
اين كميته نظارت ابزارى مهم و جدى هست و در اين گزارشات كه 
ما نظارت كرده بوديم و نظرمان را نوشته بوديم، سوئد مورد انتقاد 
قرار گرفت. البته سوئد در اين زمينه كشور خوبى است و كارهاى 
زيادى در اين مورد صورت گرفته است. ما از جمله به وضعيت  عدم 
توزيع درست امكانات در كمون هاى  مختلف سوئد و امكان رشد 
خشونت و كشيده شدن كودكان به عرصه هاى  بزه كارى، مواد مخدر 

و اين قبل مشكالت اخطار داديم. مساله كودكان مهاجر، كودكانى كه 
بدون والدين در اين كشور هستند و بسيارى چيزهاى ديگر. آموزش 
حقوق كودك، به كودكان و توجه  ويژه به كودكانى كه نقص عضو 
دارند از ديگر نكاتى بودند كه ما بر آن تاكيد كرديم. و همين طور 
امكانات مالى و تامين اقتصادى كودكان. و كلى مسائل ديگر كه ما 
فكر مى كرديم مهمند و سوئد  مورد انتقاد در باره كم كاريش در اين 
زمينه ها قرار خواهد گرفت. سال آينده ٢٠٢٢  سوئد بايد دو باره  
گزارش دهد و دولت موظف است كه با سازمان هاى غير دولتى و 
مردم نهاد كه در سوئد فعاليت دارند مالقات داشته باشد. شبكه اى از 
اين فعالين در سوئد وجود دارد كه يك گزارش نوشته است. و در 
ماه دسامبر قرار است كه در مورد اين گزارش به با دولت گفتگو و 

بحث داشته باشيم و اين جالب خواهد بود.
  

سيمون : بگذار در سوال دومت بمانيم. من فكر مى كنم  هنوز چيزهايى 
هست كه بايد انجام دهيم. مثال بحث اين كه كنوانسيون حقوق كودك  
بايد يك قانون شود.  به خصوص اين ماده كه  بهترين ها براى كودك 
سوئد  مثال  كشورى  قوانين  در  و  گيرد   قرار  قوانين  لوحه  سر  بايد 
گنجانده شود، در قانون اساسى! و مساله ى بعدى ترجمان كنوانسيون 
است مثال در انگليسى ى متن، ضرورت گنجانده شدن كنوانسيون به 
عنوان قانون آمده:   بايد  به مرور زمان در نظر گرفته شود، آن هم  به 

عنوان تبصره هاى قانونى نه اصل قانون.
در ترجمه  فرانسوى. آمده : كه در وضع قوانين منافع كودكان بايد 
كه  است  آمده، بهتر  سوئدى  ترجمان  در  اما  شوند.  گرفته  نظر  در 
نروژى  ترجمه  در  نيست.  خوب  اصال  اين  و  شود   گرفته  نظر  در 
آمده:  بهترين ها را براى كودكان در قانون در نظر گرفتن مى بايست 
يك منظر عمومى باشد  يعنى قوانين در كليت شان نقطه برون رفت 
قوانين  پايه اى  هاى  پرنسيپ  در  و  بگيرند  نظ  در  را  كودك  منافع 
گنجانده شود. اين بسيار خوب و جامع تر از آن چه كه قوانين سوئد 
مى گويند است. بايد بگويم براى من نا اميد كننده است اين ترجمان 

سوئدى.. و بايد مورد انتقاد قرار بگيرد
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سيمون: كنوانسيون حقوق كودك در دهه ٨٠ تصويب شد، و در آن 
زمان اين مساله اين قدر وسيع و علنى نشده بود. و نمى توانستيم 
مشكالت آينده را پيش بينى كنيم؛ اما ماده ٣٦ كنوانسيون مبنى بر:  
كنوانسيون امنيت كودكان را در تمامى زمينه هايى كه ممكن است 
به آن ها آسيب برساند تامين مى كند. و آن ها را از آسيب دور نگه 
مى دارد.  به نوعى اين مسئله را بيان مى كند. ديروز يكى از دوستان 
را مالقات كردم كه دارد متنى را در مورد ازدواج كودكان و اين كه 
به چه چيزى ازدواج كودكان مى گوئيم  مى نويسد و اين  دوست با 
همكارانش دارد در مورد تبعيض عليه كودكان دختر در كشور هاى 
توسعه نيافته هم مى نويسند، به اين دليل كه كودكان در اين كشور 
ها بيشتر مورد تبعيض جنسيتى  قرار مى گيرند. يعنى بيشتر از پسر 
كوچولو ها دخترك ها  مجبور به ازدواج مى گردند. به نظر من اين 
كميته   كه كى  باشيم  اين  مترصد  و  باشيم  داشته  آطالع  بايد  روزها 
حقوق كودك سازمان ملل در حال بررسى گزارش ها است كه، به 
توانيم بر روى آن تاثير بگذاريم . بايد يك پروتكل تكميلى در  اين 
باره تهيه كنيم و خواهان آوردن آن در متن كنوانسيون شويم. بايد 
سراغ دولت ها برويم و تالش كنيم كه كشورهاى هرچه بيشترى از 
آن حمايت كنند. البته پروسس طوالنى خواهد بود ولى بايد هر چه 
زود تر شروع شود، مسائل ديگرى هم هست مثل افروش اعضاى 
بدن كودكان، بنابر اين بايد يك ماده بزرگ االستيكى به اين معنى كه 
در باره كليه مشكالت كودكان قابليت كش آمدن، يعنى اضافه كردن 
وشدن داشته باشد، تصويب كنيم. من صد در صد با تو موافقم كه 
ازدواج كودكان مساله اى بسيار اسف انگيز و مشكلى بزرگ است و 

آدم بايد برايش هر چه سريعتر قدم جدى بر دارد.
 

اجراى  گزارش  بايد  كشورى  هر  هست،  تو  با  كامال  حق  سيمون: 
كنوانسيون را به سازمان ملل بدهد، بايد زمان تسليم گزارش را ديد 
و براى سازمان ملل متن فرستاد و اين گونه دولت ها را زير سوال 
قرار داد. بايد ببينيد كه چه وقت نوبت گزارش دهى ايران براى بر 
رسى است. كه اين متن شما مورد موافقت سازمان ملل قرار بگيرد و 

از دولت ايران پاسخ به خواهند
 

سيمون: كنوانسيون حقوق كودك يك حق مردمى است، و به هيچ 
فرهنگى مربوط نمى شود اوردن توجيه فرهنگ يك دليل غير منطيق 

و بد است، براستى بد.

سيمون : بله دقيقا اين ارزش هاى دينى است كه در پوشش فرهنگ 
كه عامه پسند تر است گنجانده مى شود، و در طول تاريخ هميشه 
همين بوده. من پيشنهاد مى كنم كه سعى كنى در پارلمان سوئد بحثى 

را در دستور كار بگذارى تحت نام، مذهب، فرهنگ و حقوق بشر
و شايد اين درد مشترك خيلى ها باشد ، آنوقت مى توان برايش كارى 

اجتماعى كرد. 

سيمون: بله، همانطور كه گفتم، طرح اوليه توسط لهستانى ها آورده 
شده بود، اما چيزى كه ما اضافه كرديم  و تبيينى كه جا افتاد،  منظر 
كودكانه  بود كه اين چيزى بسيار ديناميك و پويا در تعاريف حقوق 
كودكان است. از اين منظر حقوق كودكان بايد در اولويت قرار گيرد، 
حق كودكان براى رشد، اين كه بايد به كودكان گوش سپرد و حرف 
هاى شان را شنيد و به نياز هاى شان پاسخ آرى داد. و حق اين كه 
بدون تبعيض به حقشان برسند. ماد ه هاى ٢و ٣ ٦ و ١٢ كنوانسيون و 
اين ها حقوق پايه اى كوكان است، من فكر مى كنم ممنوعيت كودك 
همسرى را حاال كه صحبتش را كرديم مى توان در  اين چهار اصل و 
پرنسيپ پايه اى گنجاند. براى اين كه طبق تبيين كنوانسيون بهتر ين 
براى كودك؛ اصال كودك همسرى نيست، آيا كسى صداى كودكى را 
كه نمى خواهد با آدمى كه ٥٠ سال از او بزرگتر است ازدواج كند را 

شنيده؟ و اين يعنى نقض كنوانسيون
 

سيمون: به بچه ها مى خواهم بگويم تسليم نشويد، حقتان را مطالبه 
كنيد، دعوا كنيد و پا فشارى بر خواسته هاتان!

* * *
*
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من 
اژدها  هستم.

 دوست  همه بچه ها
اسم من آتشى است. اسم تو 

چيه؟
اين 

حق توست!

ين  ا  
تو  حقوق  از  دفترچه 

مى گويد. كه براى همه 
بچه هاست!

آن را بخوان، نقاشى كن و با دوستانت
 در باره ى آن حرف بزن!

:مينا

من: 
اسكار

 : من
جوليا

من: 
يوسف

همه ى
 بچه ها

ارزش 
يك سان دارند

من ، تو 
و

 همه بچه هاى دنيا

من حق داشتن  
يك خانواده دارم

بچه ها  دوست  اژدهاى   من 
هستم

 و 
هست  تو  حق  كه  ازآن چه 
در  بچه ها  همه ى  مى گويم! 
جدا  هستند.  مشترك  حق  اين 
 . جنسيت  رنگ،  نژاد،   : از 

مذهب و زبان! نجات كودك

من  حق ديدن هر دوى پدر و 
مادرم را  دارم

 حتى اگر آن ها از هم جدا 
شده باشند!

من 
و

 تو
و  همه ى بچه ها

حق رفتن
 به مدرسه 

   داريم
  تا 

آن چه را  كه
  براى ما مفيد 

است
ياد به گيريم!

كنوانسيون حقوق كودك، اصول پايه
جزوه ى ويژه ى كودكان!
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من حق:
وقتى  دارو  و  دكتر  به  دسترسى   

مريض مى شوم را دارم!

هيچ كس حق:
 كتك زدن

و 

يا
 فرياد كشيدن بر سر من

 يا

 مسخره كردن من را 

ندارد!

و
 عقيده دارم!

من حق ابراز نظر
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من 

حق بازى و

استراحت دارم

من حق دارم كه احساس 

امنيت و آرامش كنم!

ب  خو
است كه :

را  بشناسيم،  ما حقوق مان 
نه؟
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قورباغه و پسرك
دانيل اريكو

ترجمه: سوسن بهار

دوستان عزيز ! كتاب قورباغه و پسرك در اين شماره  با سه فصل 
آخرش فصل پايان مي رسد.همان طوركه قبال  در جواب شما گفتم، 

قصه بعد از مدتي  به صورت كتاب اينترنتي منتشر خواهد شد. 

فصل  بيستم، شمشير و قلم!
چيزي در حال پرواز از اتاق بزرگ خارج شد.سوي پرسيد چي بود؟ 
دلي پاسخ داد: به زودي خواهيم فهميد. نور بنفش و كم رنگ درياچه و 
تمام سطح آن، به وسيله ي يك هيكل عظيمم پوشيده شد. چنگال هاي  
با  آمدند.  در  به صدا  به زمين  آمدن  فرود  رِآم، هنگام  براق  و  بزرگ 
نوك زدن به زير طاق نما، به ما سه تا نزديك شد. دو طرفش را ده ها 

پري ها   اين  بودند.  كرده  احاطه  پري 
بنفش  دره ي  پري هاي  شبيه  ظاهرا 
داشتند،  رنگي  نه  نه!  واقعا  اما  بودند، 
نه چهره واقعي، گچي بودند يك جور 
متحرك  ي  توخالي  خاكستري  سنگ 
بودند. وقتي بال هاي شان تكان خورد، 
ردي از گچ از خود بر جاي گذاشت. 
پاويلده،  پري هاي  مثل  پري ها  اين 
خوش نقش و دوستانه نبودند. رِآم فرياد 
زد: كال به نظر مي رسد كه باالخره به 
پرسيد:  دلي  كردي.  عمل  خود  قول 
چه طور به اين جا آمدي؟ رِآم در حال 
صحبت دور ما حلقه زد:اوه وقتي  َدِر 
سخت  داديد،  نشان  به من  درست  را 
نبود. تازه فهميدم كه تمام مدت، محل 
قايم كردن قلم، زير پنجه ام بود و من 
بي خبر بودم. كلي پري را بي خود براي 

اين كار تلف كردم. به دلي نزديك شد و گفت: اوه مهم نيست،آن ها 
فقط پري بودند. دلي عصباني شد. داد زد: چه طور جرات مي كني؟ 
رِآم جواب داد: حاال ساكت شودلي چيزهاي مهم تري براي نگراني ي 
تو وجود دارد. مثل اين كه: چه طور دوست كوچك جديدت را، اگر 
قلم را به من ندهد، كباب مي كنم. صدائي از پشت سر رِآم شنيده شد: 
جرات نداري! همان لحظه كه صدا را شنيدم، فهميدم تريت است. 
همان پري صورتي كه شايد به تواند مرا ازاين آشفته گي نجات دهد. 
تريت رو به رِآم گفت: فكرش را هم نكن. تريت مستقيم از جلوي 
رِآم پرواز كرد و جلوي ما ايستاد و گفت: من تا اين-جا شما را دنبال 
كردم تا مطمئن شوم كه مشكلي پيش نيامده. دلي گفت: چه خوب  
كه اين كار را كردي،رِآم مي خواست ما را به يك وعده غذا تبديل 
كند. تريت جواب داد: اوه ،او اين كار را نمي كند به او دستور اكيد 
دادم كه به قلم آسيب نزند. من از حرف تريت شوكه شدم. دلي با 

تعجب پرسيد: تو به او دستور دادي؟ تريت جواب داد: بله دلي، رِآم  
متحد ارزشمندي بوده. رِآم خنده ي آتشيني زد و با مسخره گي رو به 
دلي گفت: آيا هرگز به اين فكر نكردي؟ كه چه گونه توانستم دوستان 
پري ي تو را به دزدم؟ يا چه گونه مي دانستم، قبل از اين كه به اين جا 
به رسيد، درابر سياه اسير شديد؟ تريت به ميان حرفش پريد و گفت: 
من بودم كه آن ها را مستقيما پيش تو فرستادم رِآم، تا به تواني از شر 
دلي و اين راهنمايش كال، خالص شوي، اما اين كار را نكردي. لبخند 
از پوزه ي رِآم محو شد. تريت گفت:مهم نيست،به هر حال آن ها در 
حال حاضر نمي توانند به تو كمك كنند. دلي رو به تريت فرياد زد: 
تو به دوستانت خيانت كردي! چه طور توانستي؟ تريت جواب داد: 
پري ها مهم نيستند. قلم نويسنده تنها 
تريت  دارد.  اهميت  است كه  چيزي 
اين را گفت و ناگهان قلمي را در دستش 
فشار داد. گفتم: تو همان پري هستي كه 
راز چاه ها را به شاه گفت. سوي گفت: 
من فكر كردم او همان كوتوله است كه 
كنار چاه پنهان شده. تريت فرياد زد: من 
هر دوي آن ها بودم احمق! و من پنهان 
نبودم. آن كوتوله ها را تعقيب مي كردم 
.من به پادشاه و كوتوله ها نياز داشتم تا 
به من كمك كنند كه چاه ها را پيدا كنم. 
اما وقتي ديدم شان، نتوانستم متقاعدشان 
كنم كه ،قلم را به من به دهند. حد اقل 
قلمي كه قدرت  را.  قلم واقعي  آن  نه 
واقعي چاه قصه ها را نشان دهد. ق لم 
براي يك پادشاه!  درعوض اين را به من 
دادند. تريت يك مداد را كه براي نوشتن 
داستان من در كتابي  كه در پاويلده به ما نشان داده بود در دست 
داشت راباال گرفت و با عصبانيت گفت: اين است  قلم بنده  دلي با 
ناراحتي پرسيد: و رِآم؟ تريت جواب داد: وسيله اي براي رسيدن به 
هدف. وقتي فهميدم اژدهائي وجود دارد كه به اندازه ي كافي قدرتمند 
است تا پري ها را به برده گي به كشاند، مي دانستم كه او بهترين شانس 
من است، براي همين در تمام مدت من او را از نقشه هاي شما وقتي 
قرار بود به او حمله كنيد،با خبر مي كردم. از قبل مي دانست و فرار 
مي كرد. دلي به طرف تريت رفت و گفت: تو چه كار كردي؟ اما قبل 
از آن كه به تريت به رسد، يك لشكر از پري هاي خاكستري جلويش 
را گرفتند و نگذاشتند كه به تريت نزديك شود. تريت گفت: حاال 
تو فايده ي وجود يك ارتش را درك كردي؟ شما ها توانستيد بعضي 
پري ها را آزاد كنيد. اما رِآم كينه ي خودش را حفظ كند. او مي توانست 
ارتش جديدي براي من تشكيل دهد. ارتشى كه به خاطر يك هدف 
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 اما ارتش رِآم و پري هاي اسير او نشان دادند كه، خيلي از ارتشي 
پري ها  به دزديدن  رِآم شروع  بهترند. وقتي  بودم  كرده  فكر  من  كه 
كرد، وجود قصه و افسانه را تهديد كرد، و قهرمان تو سرو كله اش 
پيدا شد. همان طور كه مي گويند : نياز شديدي به وجود يك قهرمان 
احساس شد . من فكر مي كردم رِآم  به تواند و بدون  كال،  به اين جا 
به رسد. اما كوتوله ها بيش از آن چه من فكر مي كردم زيرك بودند. 
رِآم مكث كرد و من احساس كردم قلم  جادو در دستانم چنان داغ 
شده كه دستم سوخت. من درست همان كاري را كرده بودم كه آن ها 
از من خواسته بودند. من رِآم تريت و ارتش پري هاى شان را مستقم 
نويسنده  هدايت  ابزار جهان،  قلم  به محل مخفي بودن قوي ترين 
درخشان  نقشه ى  يك  اين  آيا  پرسيد:  افتخار  با  تريت  بودم.  كرده 
نبود؟ سوي حرفش را قطع كرد: نه! مردم وقتي ايده هاي شوم خود 
را  ندارند و كسي آن ها  آميزند، دوستي  را درخشان مي نامند، تنفر 
دوست ندارد. من و دلي به سمت او برگشتيم و نگاهش كرديم. سوي 
اين حرف  ه آرامي گفت: من فقط چيزي را كه شنيده ام مي گويم. 
را خيلي ها مي گويند. من درحالي كه از شنيدن حرف هاي تريت،نا  
اميد و غمگين شده بودم،به طرف رِآم چرخيدم و گفتم: اين براي تو 
چه سودي دارد؟ او با پوزخندي كه زير پوستم خزيد جواب داد: 
تسلط داشته  انسان ها  همه ي  بر  مي توانم  اين كه  فقط  زياد.  نه  اوه 
باشم، آن هم با يك ضربه تند و شديد زدن به يك قلم. تريت گفت: 
من هم استفاده ي كمي از آن دارم. دلي سعي كرد خودش را از حلقه 
پري ها آزاد كند و به طرف تريت بپرد، اما فايده اي نداشت. سوي 

تا تريت  است  آماده  كه  به من فهماند  نگاهي  با 
را شارژ كند. تريت گفت: خيلي بامزه س، يعني 
باور كنم كه  تو از ارتش پري ها و قدرتمندترين 
اژدها نترسيدي؟ حاال زود باش قلم را به من بده 
كال! آن وقت من اجازه مي دهم كه تو يك تنه و 
سالم از اين جا بروي. سوي را اين جا پيش خودم 
به عنوان خدمت كار شخصي نگه مي دارم تا، ادبش 
كنم. اين درست نبود. هيچ كدام از حرف هايش 
درست نبود. من به سوي قول داده بودم كه، او را 
از اين گرفتاري رها خواهم كرد به دلي هم،  قول 
بودم كه مشكل را حل خواهم كرد.ناگهان  داده 

نمي دانم چرا به فكر شعر ها افتادم. آن هارا در ذهنم مرور كردم.اگر 
پاسخي را كه جستجو مي كردم در آن واژه ها نبود، من گم شده بودم 
و همه ما از دست رفته بوديم. ذهنم جرقه زد، كلمات جان گرفتند 
از خط اول شروع كردم. اگر آفرينش به معني قلم نويسنده بود، ما 
قبال آن را پيدا كرده بوديم.اما، ما آن  را در ته چاه "توهم"  پيدا كرده 
بوديم. اين دو باهم جور در نمي آمد. ادامه دادم و شعر را در فكرم 
تكرار كردم، تا به بيت  قلم خالق نويسنده در دست هايي است كه 
نه هنر دارند و نه خالقيت رسيدم. فكرم به چيزي قد نمي داد و وقت 
هم كم بود. تريت جلوي من قدم گذاشت، رِآم هم پشتش بود. تريت 
گفت: حاال زود باش، قلم را به من بده! سعي كرد دستش را به طرف 
من دراز كند. به دست صورتي نگاه كردم. همان موقع كه دست تريت 
به من خورد،راز را كشف كردم. معما حل شد. گفتم: من يك پيشنهاد 
دارم با تو معامله مي كنم.رِآم پرسيد: چي؟ همه ناباورانه به من نگاه 
مي كردند.گفتم: قلم پريان را به من بده ، من هم قلم نويسنده را به تو 
مي دهم. تريت با عصبانيت گفت: پسرك احمق !چرا قلم پريان را 

به تو به دهم؟ اما قبل از اين كه او به تواند حرف ديگري به زند، قلم 
جادوئي را روي چاه خيال دراز كردم و اضافه كردم: مي داني اگر قلم 
جادو به درون چاه خيال بيافتد چه اتفاقي مي افتد؟ رِآم فرياد زد: اگر  
اين كار را به كني، من تمام شما ها را كباب مي كنم. تريت دستش را 
بلند كرد تا اژدها را ساكت كند و گفت: نيازي نيست دوست آتشين 
من  او مي تواند قلم پريان را داشته باشد. شايد مي خواهد با آن داستا 
ن شكستش  و آينده ي پوچ خود و دوستانش را به نويسد. تريت قبل 
از اين كه قلم افسانه را به طرف من پرت كند داد كشيد:حاالقبل از 
اين كه عصباني شوم،  قلم را تحويل بده! سوي فرياد زد اين كار را 
نكن! اما من اين كار را انجام دادم. قلم را از دست چپم به طرف تريت 
پرت كردم، او بال زنان آن را گرفت و فرياد زد: باور نمي كنم باالخره 
مال من شد. تريت فرياد زد: كتاب آينده را بياوريد. تعداد زيادي پري 
بسيار بيشتراز آن چه در پاويلده ديده بودم، كتاب را به درون اتاق 
آوردند. تريت كتاب را گرفت و به گوشه اي از اتاق رفت و شروع 
به كار كردن بر روي كتاب كرد. رِآم پرسيد: كار قورباغه را تمام كنم؟ 
تريت گفت: هنوز نه، مي خواهم اين را تماشا كند. ياد روزي افتادم 
كه بسيار متفاوت از حاال بود، تريت هنوز به ما خيانت نكرده بود يا 
بهتر بگويم، خيانتش براي ما آشكار نشده بود.حاال مي فهميدم چرا آن 
روز تريت نمي خواست ما كارهاي وحشتناكي را كه  او كرده بود و در 
كتاب نوشته شده بود به بينيم. او مي ترسيد ما از رازش با خبر شويم.  
دلي با چشمان غمگين به من نگاه كرد : اوه كال ما شكست خورديم. 
به گوش  فرياد و غوغائي  اتاق صداي  از گوشه ي  او گريه مي كرد 
رسيد تريت بود. فرياد مي زد: كار نمي كند. چرا 

كار نمي كند؟ رِآم داد زد: سعي كن!

فصل بيست و يكم : قهرمان!
دستم را باز كردم و به قلمي كه تريت به طرفم 
وقت  هر  از  بيش  كردم.  نگاه  بود،  كرده  دراز 
ديگري، آرزو كردم كاش حق با من باشد. قلم را 
از تريت گرفتم و در هوا شروع به نوشتن كردم. 
اولين كلمه ى نوشته شده، جرقه ى  كمي زد كه 
قابل توجه نبود. اما ضربه دوم خط درخشاني از 
نارنجي را مثل روز روشن كرد. رِآم متوجه شد 
و فرياد زد: تو مي دانستي كه اين كار را مي تواني انجام دهي؟ سوي 
فرياد زد: ادامه بده! مي دانستي قلم تو مي تواند؟ رِآم داد كشيد: نكن، 
تريت اين جا را نگاه كن. تريت گفت: نمي بيني سرم شلوغ است؟ 
چرا اين قلم و كتاب نمي گذارند من چيزي به نويسم؟ تريت هنوز 
متوجه من نشده بود. سعي مي كرد در كتاب به نويسد. من وقتي دوباره 
شروع به نوشتن در هوا كردم، اين كلمات به ذهنم آمدند و از نوشتن 
نايستادند. خط نارنجي نوشت: تمام پري هائي كه توسط اژدها سنگ 
شده و اسيرند رها شوند! در يك آن پري هاي خاكستري شروع به 
در آمدن از پوسته ى  سنگ و گچي ي خاكستري كردند. رنگ هاي 
اصلي شان شروع به درخشش كرد. رِآم يك قدم به عقب رفت. پري ها 
بال زنان به طرف او پريدند و او را دوره كردند. بر زمينش زدند و 
قبل از آن كه به تواند آتش به بارد، دهانش را بستند. اين هياهو توجه 
تريت را جلب كرد او فرياد زد: چه خبر است؟ آن وقت كلماتي كه 
من در هوا نوشته بودم را ديد. كلمات من حاال به طرف تريت در 
پرواز بودند اما از او گذشتند و به درون كتاب رفتند و ردي از نور 
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 به نويسي؟ تو كه قلم اصلي را نداري، قلم تو اشتباه است. من گفتم: 
نه اين تو هستي كه قلم اشتباه در دست داري نه من. مي تواني كتاب 
را باز كني و صفحه ي اولش را به بيني. تريت كتاب را با قلمي كه در 
دست داشت ورق زد و چيزهائي را كه قبال نمي توانست به خواند 
ديد. كتاب را با قلم ورق مي زد و از چشمانش آتش مي باريد. من 
رو به دلي و سوي گفتم: آن جا قصه شاه كوه ها را نوشته و خوهران 
برادرانش را  و تريت را كه كوتوله ها را تعقيب مي كرد تا به تواند 
چاه ها را پيدا كند. دلي پرسيد: كوتوله ها اين را مي دانستند؟ گفتم: 
بايد اين طورباشد. براي همين آن ها قلم اصلي را در اين چاه ها قايم 
كرده ا ند. قلمي را كه از خوبي ها و بدي ها مي نويسد و مي گويد. 
آن ها مي دانستند كه تريت تمام سعي خود را مي كند تا قلم نويسنده 
را پيدا كند، براي همين هويت اصلي قلم را مخفي نگه داشتند. آن ها 

مي دانستند تريت آن چنان مجذوب قدرت است 
همين  براي  نمي كند.  فكر  ديگري  به چيز  كه 
ُغرُغر  تريت  كردند.  قايم  او  در دستان  را  قلم 
نگو  باشد.  چنين  نمي تواند  نه  اوه  ناليد:  زنان 
كه اين حرفي را كه مي زني حقيقت دارد. من 
ادامه دادم: روشن است. طبيعي است. كوتوله ها 
اين را مي دانستند آن ها قلم را در مخفي ترين 
جاي ممكن،قايم كردند   در دستاني كه خالقيت 
ندارند  در دستان تو تريت! او با غصه نجوا كرد 
تمام مدت  افتاد: يع،يع،يعني من  به هته پته  و 
من  به طرف  نمي دانستم؟  و  داشته ام  را  قلم 
برگشت و ادامه داد:  من نمي توانم به نويسم.اما 
تو چي؟ كال؟ تو هم مي دانستي؟ مگرنه كال؟ تو 
مي تواني به نويسي چون خالقي. تريت از خشم 
مي لرزيد. فرياد زد: آن را بده به من. همين االن 
زود باش و به طرف من پرواز كرد. اما قبل از  
يقه او را گرفت و  آن كه به من به رسد، سوي 
گفت: به دوست من دست نمي زني فهميدي؟ 
تازه، تو دل و جرات نداري ترسوي خائن! من 
محو شو!  او  قدرت جادوئي  نوشتم:  با شتاب 

بي درنگ نور صورتي تريت شروع به رنگ باختن كرد. كم رنگ تر 
و كم رنگ تر مي شد. تا اين كه سرش كامال سفيد شد. او با التماس 
اعتراض كرد: تو حق نداري، با من چه مي كني؟ من لحظه اي فكر 
كردم و بعد به نوشتن ادامه دادم: در واقع امضا كردم. به فرمان يك پسر 
باهوش.  سوي يك لبخند بزرگ و زيبا و دوستانه، تحويلم داد. تريت 
تف مي كرد و تف مي كرد. من توجهم را از تريت به رِآم بردم. ديدم او 
هنوز دارد با پري ها مي جنگد. قلم را باال بردم و در هوا نوشتم: اژدها 
آتش و قدرت فرارش را از دست به دهد. به موقع نوشتم. رِآم داشت 
سعي مي كرد بال هاي پري را به آتش به كشد. دهانش را باز كرد اما 
فقط يك بخار سرد بيرون زد. رآم از عصبانيت سفيد شد. فرياد زد: 
تو با من چه كردي؟ تو نبايد و سعي كرد به من حمله كند. نوشتم: 
و هرگر نتواند به كسي حمله كند. و به او گفتم: تو ديگر نمي تواني 
به كسي حمله كني. نبايد حمله كني. هيج كدام از شما نمي تواند و به 
تريت تگاه كردم. كمي فكر كردم و دوباره در هوا نوشتم: پري هاي 
دزديده شده و آسيب ديده سالم شوند و آن ها كه گم شده اند پيدا 
شوند. پري ها از اتاق خارج شدند و به طرف ديگر درياچه پريدند. من 

فهميدم آن ها به سوي دره ي بنفش  پاويلده  پرواز مي كنند. با خودم 
فكر كردم: اگر من درست فكر وعمل كرده باشم تمام پري هائي كه در 
ابر سياه زنداني بودند، آن جا منتظر آن ها هستند. با قلم  نوشتم: اژدها 
و دوست پري ي او به آخر قصه فرستاده مي شوند. در ميان ابر هاي 
سياهي كه در آن جا فقط زوزه ي گرگ و غرش هيوال ها را مي توان 
شنيد. تريت در حالي كه او و رآم به درون ابر مكيده مي شدند، فريادي 
رو به من زد و به درون ابر كشيده شد. كلماتي كه من نوشته بودم، 
لحظاتي در فضا درخشيدند و به درون كتاب رفتند. وقتي آخرين كلمه 
به درون رفت، نوري نارنجي پشت سر ما درخشيد. من و سوي به 
طرف او بر گشتيم كه به بينيم كيست؟ يا چيست؟ دلي بود. او ديگر 
قورباغه نبود. تا آن جا كه به شود.تصور كرد، از قورباغه بودن فاصله 
گرفته بود. او حاال يك پري  قد بلند زيبا بود با موهاي سياه بلند و 
گوش هاي نوك تيز. عينكش تبديل به چشمان 
كك  هنوز  و  بود  شده  زيبا  قهوه اي  درشت 
مك روي صورتش برجاي مانده بود. از روي 
همين ها مي توانستم به فهمم كه دلي است. سوي 
گفت:اوه! دلي به هردوي ما لبخند دلنشيني زد 
و گفت: اوه متشكرم. متشكرم از هر دوي شما. 
به طرف ما دويد و ما را بغل كرد. وقتي از ما جدا 
شد، توانستم روكش هاي دندانش را تشخيص 
سخت  قورباغه  دهان  در  روكش  ديدن  دهم. 
فكر  ما  جوانيد.  خيلي  شما  اما  گفتم:  من  بود. 
مي كرديم شما زمان درازي  زنده گي كرده ايد. 
دلي جواب داد: درست است من عمري طوالني 
دارم. اما سال عمر پري ها با انسان ها فرق دارد. 
به سال پري ها من هنوز تين ايجر هستم. يعني 
سيزده تا ١٩ سال را تين مي گويند. براي همين 
روكش دندان دارم. پدرم كه شاه پريان است به 
من گفت: يك روز قهرمان مي آيد و تو را نجات 
مي دهد دوباره پري مي شوي. پس قورباغه يا هر 
چيز ديگر، بايد روكش دندانت را داشته باشي. 
من گفتم: اوه درست است. تو پرنسس هستي و 
اين طبيعي است كه پدرت شاه پريان باشد. دلي گفت: خوب حاال 

بيائيد زودتر از اين جا به رويم تا اتفاق  جديدي نيافتاده.

فصل بيست و دوم: روي درياچه!
سباستين دراسكله منتظرما بود. اين بارهيچ لنجي پشت قايقش نبود. 
پرسيد:خب چه گونه گذشت؟ ديدم تعداد زيادي پري و يك اژدها 
به سرعت از اين جا خارج مي شوند. سوي متواضعانه گفت: خوب 
پيش رفت. من با يك پري ي شيطاني جنگيدم. سباستين صميمانه 
درياچه  آن سوي  به طرف  است.  خيلي خوب  است.  گفت: خوب 
حركت كرديم. سوي با هيجان پرسيد: با قلم چه كار خواهي كرد؟ 
هر دو، قلم و كتاب كنارم بودند. گفتم: خوب فكر مي كنم درست 
اين است كه هر دو كتاب و قلم پري  ها را به آن ها بر گردانيم. 
سوي گفت:منظورم قلم نويسنده است. تو مي تواني با آن براي ايجاد 
هر چيزي كه مي خواهي استفاده كني. ديدي آن جا چه كرد؟ سوي 
با صحبت كردن در باره ي قلم بيشتر و بيشتر هيجان زده مي شد. 
جواب دادم: به  اين فكر نكرده بودم. سوي ادامه داد: به جاي كار بد 
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فكر مي كني با آن چه بايد به كني؟ به سباستين نگاه كردم. او هم به 
شدت غرق تماشاي من بود. حرف هاي سباستين موقع رفتن به چاه 
ها در سرم مي چرخيد:  تو به دليلي انتخاب شده ي  دلي گفت: كه 
من متفاوت از تريت فكر مي  كردم، براي همين توانستم هويت قلم 
نويسنده را كشف كنم. اما اين ها نمي توانست  همه چيز را توضيح 
دهد. شايد من براي اين انتخاب شده بودم كه به توانم استفاده خوبي 
از قلم به كنم. خيلي كار مي شد با آن كرد. اما اين هم پاسخ درستي 
نبود. كوتوله ها اين را نمي خواستند. آن ها به حفاظت از قلم اهميت 
مي دادند و آن ها كساني بودند كه مرا انتخاب كرده بودند. آن ها به 
شخصي نياز داشتند  تا به داند كه بعد از پايان داستان با قلم چه كند. 
قلم را از جيبم بيرون آوردم براي آخرين بار ياد داشتي با حروف 
كوچك نوشتم. و با دست ديگرم رويش را پوشاندم. منتظر مادنم تا 
كلمات به سالمت داخل كتاب قرار گيرند. سپس دستم را از كنار 
قايق دراز كردم. چشمانم را بستم و قلم را داخل درياچه انداختم. 
دلي خنديد و مرا در آغوش گرفت. چي؟ چي؟ اين تنها چيزي بود 
كه سوي مي توانست به گويد.آهي كشيد نفسش را بيرون داد و گفت 
اما من نمي فهمم. سر در نمي آورم. كمي بعد سباستين ما را به جاي 
اول مان بر گردانده بود. از او پرسيدم: ما چه جوري به جاي اول 
برگرديم؟ گفت: همان طور كه آمدي. گفتم: متشكرم. از قايق پائين 
آمديم برايشست تكان داديم. سباستين گفت اين نهايت خوش وقتي 
ي من بود. چشمكي زد و ادامه داد: بهترين كرايه اي كه تا به حال 
گرفته ام. فرصت نكرد چيزي به گويم او در نور بنفش ناپديد شده بود. 
وقتي به تونل نزديك شديم، هنوز نمي دانستم منظور سباستين چي 
بود. دلي گفت: او گفت هما ن طور كه تو پائين آمدي. وقتي دستم 
را به دهانه تونل گير دادم فهميدم به وسيله نيروئي به درون آن كشيده 
مي شوم. گفتم: سوي اين بار سعي كن لذت به بري.پريدم جلو اين 
بار داشتم مي افتادموارونه داخل تونل حركت كردم. حدود دو دقيق 
بعد من به غاري كه ٥ در با سر هاي حيوانات داشت رسيدم. همه ي 
در ها باز بودند و همه چيز آرام بود. فقط در ته ابري كه در وسط را 
در خود جاي داده بود، از باالي ابر به پائين نگاه كردم. يك ازدهاي 
طالئي و يك پري رنگ باخته ديدم  كه توسط جنگجويان احاطه شده 
بودند. لحظاتي بعد، سوي و دلي بيرون آمدند. در را محكم بستم. 
بيرون در ورودي  كوه، تختم منتظرمان بود.  احتماال مي توانست در 
هما لحظه روي آن به خواب روم اما مي دانستم راه درازي در پيش 
داريم. سفرهاي طوالني. بنابراين از تختم باال رفتم. در جلو جا گرفتم 
و  گفتم: هي : آيا جاي  براي سه قهرمان كه از يك ماجراجوئي بر 
گشت اند مي شناسيد؟ كه كمي استراخت و احساس آرامش كنند؟ 
او با لبخند پاسخ داد:مي شناسم. با اين حرف سوي و دلي هم روي 

تخت پريدند و ما به سوي پاويلده پرواز كرديم.
اپيلوگ١: دكمه را فشار دادم و احساس كردم كه تخت، خوابيده است. 
با زدن چند دكمه ديگر، در اتاقم در  ويندفال درايو روي تختم دراز 
كشيده بودم.بالشت و تلفنم را مجكم كشيدم تا بيرون بيايند و بعد آن 
هارا به جاي خودشان برگرداندم. سرم را پائين انداختم و خواستم به 
خوابم. از برگشتن حس عجيبي به من دست داده بود.  اما زمان زيادي 
براي پرداختن به آن نداشتم. صداي مادرم را از طبقه پائين شنيدم: آن 
ها كجا مي توانند رفته باشند؟ ديوانه وار و پشت سر هم اين سوال 
را تكرار مي كرد. پدرم سعي مي كرد نگراني خودش را پنهان كند: ما 
صبح دوباره به جستجو خواهيم پرداخت. شايد  به كمپينگ رفته اند. 

مادرم گريه مي كرد: آن دو از مدرسه فرار كرده اند، همه غذا ها و  
يك تخت را بر داشته اند كه به كمپينگ به برند؟كي تخت به كمپ 
مي برد؟ بچه اند هنوز نمي توانند كمپ به زنند.پدرم گفت: من حتي 
به اردو هم نمي توانم برم. صداي شان زدم: مامان، بابا، در يك چشم 
بر هم زدن در اتاقم بودند. مرتب مي پرسيدند: كال تو خوبي؟ و مرا 
محكم در اغوش مي فشردند. گفتم خوبم با سوي رفتيم كمپين.  پدرم 
گفت: چه جوري اين تخت رو باال و پائين بردي؟ هان. تو وسوي 
بد جوري توي درد سر هستيد. تنبيه طوالني از همه ي دفعه هاي 
ديگه بدتر. فقط مدرسه مي رويد و بر مي گرديد خانه همين.  مادر 
گفت:خسته به نظر مي رسي، حاال استراحت كن فردا بيشتر صحبت 
مي كنيم.  پدر امشب نگهبان شما  خواهد بود كه جائي نرويد. فردا 
در باره اين موضوع بيشتر  صحبت خواهيم كرد. پدرم حسابي اخمو 
با  از دستم بر نمي آمد. اما  افتاده بودم و كاري  بود. من به دردسر 
اين حال  موقع خواب نتوانستم اين فكر را از خودم دور كنم و از 
خودم مي پرسيدم: آيا راهي براي ماهي گيري يك قلم جادوئي از 

يك درياچه بنفش وجود دارد؟
اپيلوگ٢: مامان سوي: با كال رفته بودي؟ مامانش از ديروز بيش از 
هزار بار اين جا زنگ زده.سوي: بله ديگه به شما گفتم من و كال 
رفته بوديم دنيا را نجات دهيم. مامان سوي آهان! سئي ب فرياد: تو 
هرگز به من گوش نمي دهي مامان. مادر سوي: باشه عزيزم معذرت. 
هنوز چند ثانيه نگذشته بود كه چيزي مثل يك انفجار رخ داد سوي 
بود كه به وسط آشپزخانه رسيده بود و فرياد مي كشيد بيا نگاه كن.  
يك عالمه لباس زير شورت موشك دار. سوي در كوهي از شورت 
موشكي گم شده بود،  قد لباس ها از خود سوي بلند تر بود. همه را 

كف آشپزخانه انداخت و گفت: بيا تما شا كن !
اپيلوگ٣: از ماجراچوئي ما چند ماهي گذشته بود. دلي گفته بود كه 
كار دارد و با پري ها به جائي رفته بود. نگفته بود كارش چيست 
اما قول داده بود كه  به سراغ ما بيايد. من و سوي نگفته بوديم صبر 
كردن براي ما سخت است و دل تنگ مي شويم. اما واقعا ديگر انتظار 
كشيدن سخت شده بود. باز هم سر كالس نقاشي نشسته بودم و خانم 
وايور حرف هاي تكراري مي زد: مي داند كه هاف بك تيم فيالدلفيا 
شاگر من بوده؟ ناگهان گلوله كاغذي روي ميز من پرت شد. دور و 
برم را نگاه كردم سوي را ديدم كه دستانش را مثل شيپور دور دهانش 
گذاشته اما بي صدا لب هايش را تكان مي دهد. پرسيدم: چه خبر 
است، چيزي گفت شبيه   كاو مو اوكد  سرم را پائين انداختم كه 
خانم وايور خنده ام را نبيند. اين بار گلوله كاغذي به صورتم خورد 
و سوي پشت پنجره را نشان داد. يك سنجاب پشت پنجره بود. اما 
يان كه چيز عجيبي نبود. حياط مدرسه ي ما پر بود از سنجاب. سوي 
دوباره كاغذ به طرفم پرت كرد. و اشاره كرد نگاهش كن. اما چيزي 
نبود. اين سنجاب مستقيم به كالس درس ما زل زده بود و  عادي 
پشت دستش، ساعت داشت!سنجاب مستقيم به كالس درس ما زل 

زده بود و پشت دستش، ساعت داشت.  
پايان
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روزي بود، روزگاري بود. موشي هم بود كه در صحرا زندگي مي 
كرد. روزي گرسنه اش شد و به باغي رفت. سه تا سيب گير آورد 
و خورد. بادي وزيد و برگ هاي درخت سيب را كند و بر سرش 
ريخت. موش عصباني شد برگ ها را هم خورد و از باغ بيرون آمد. 
ديد مردي سطل آب در دست به خانه اش مي رود. گفت: آهاي مرد! 

توي باغ سه تا سيب خوردم، باد آمد برگهايش را به سرم ريخت، 
با سطل  االنه تو را هم مي خورم.مرد گفت:  آن ها را هم خوردم. 
مي زنم تو سرت، جابجا مي ميري ها!موش گرسنه مرد را گرفت و 
قورت داد. رفت و رفت تا رسيد به جايي كه تازه عروسي داشت 
آتش چرخانش را مي گرداند. موش گفت: آهاي، عروس خانم! رفتم 
به باغ سه تا سيب خوردم، باد آمد برگ ها را ريخت، آن ها را هم 
خوردم، مرد سطل بدست را خوردم. االن تو را هم مي خورم.عروس 
گفت: با آتش چرخان مي زنم تو سرت كباب مي شوي ها!موش 
گرسنه عروس خانم را هم قورت داد و راه افتاد تا رسيد به جايي 
كه دخترها نشسته بودند و گلدوزي مي كردند. موش گفت: آهاي 
دخترها! رفتم به باغ سه تا سيب خوردم، باد آمد برگ ها را ريخت، 
آن ها را هم خوردم، مرد سطل به دست را خوردم، عروس خانم را 
خوردم. االن هم شماها را مي خورم.دخترها گفتند با سوزن هايمان 
چشم هايت را در مي آوريم ها!موش گرسنه آنها را هم قورت داد و 
راهش را كشيد و رفت. رفت و رفت تا رسيد پيش پسرهايي كه تيله 
بازي مي كردند. گفت: آهاي پسرها! رفتم به باغ سه تا سيب خوردم. 

باد آمد برگ ها را ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل بدست را 
خوردم، عروس خانم را خوردم، دخترهاي گلدوز را خوردم. االن 
شما را هم مي خورم.پسرها گفتند: آهاي موش مردني، تيله بارانت 
مي كنيم، ها!موش گرسنه پسرها را هم قورت داد و گذاشت رفت. 
آخر سر رسيد به يك پيرزن. گفت: آهاي پيرزن! رفتم به باغ سه تا 
سيب خوردم. باد آمد برگ ها را ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد 
سطل به دست را خوردم، عروس خانم را خوردم، دخترهاي گلدوز 
را خوردم، پسرهاي تيله باز راخوردم. االن تو را هم مي خورم، نوبت 
ننه جان، من همه اش پوست  تست.پيرزن كمي فكر كرد و گفت: 
و استخوانم. تو را سير نمي كنم. ديشب «دويماج» (غذايي است كه 
غذاي سرد  مي شود.  درست  روغن  يا  پنير  و  بيات  نان  از  معموال 
فقيرانه اي است كه مادرها براي قناعت و استفاده از خرده نان هاي 
كه ته سفره جمع مي شود، درست مي كنند) روغن درست  بياتي 
كرده ام بگذار برم بياورم آن را بخور.موش گفت: خيلي خوب برو 
اما زود برگرد.پيرزن گربه ي براق چاق و چله اي داشت بسيار زبر 
و زرنگ. رفت به خانه اش و گربه اش را گذاشت توي دامنش و 
برگشت و تا رسيد نزديك موش. گفت: بيا ننه، بگير بخور.و گربه را 
ول داد به طرف موش. موش تا چشمش به گربه افتاد در رفت. گربه 
دنبالش كرد اما نتوانست بگيردش، موش رفت توي سوراخي قايم 
شد. گربه دم سوراخ نشست و كمين كرد. مدتي گذشت و سر و 
صدا خوابيد. موش اينور و آنور را نگاه كرد، گربه را نديد خيال كرد 
خسته شده رفته. يواشكي سرش را از سوراخ درآورد اما گربه ديگر 
مجال فرار نداد، چنگالش را زد و موش را گرفت و شكمش را پاره 
كرد. آنوقت مرد سطل بدست بيرون آمد، عروس خانم بيرون آمد. 
دخترهاي گلدوز و پسرهاي تيله باز بيرون آمدند و هر كدام براي 
گربه چيزي آوردند كه بخورد و بيشتر چاق و چله شود. دل خواننده 

گان شاد و دماغشان چاق.

از كتاب كوچه، احمد شاملو
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یک ظهر سرد زمستانى، كفشدوزك كوچولوى قصه ما در اتاق گرم 

و نرمش نشسته بود و از پنجره به باغچه نگاه مى كرد. او بهار همان 
سال به دنيا آمده بود و اين اولين زمستانى بود كه مى ديد. به همين 
خاطر تغييرات باغچه خيلى برايش جالب و عجيب بود، چون هوا 
خيلى سرد بود، دون دون زياد از خانه بيرون نمى رفت. او هر روز 
ساعتها كنار پنجره مى نشست و به بيرون نگاه مى كرد. يك روز دون 
باغچه  به  بود، تصميم گرفت  دون كه حوصله اش خيلى سر رفته 

پوشيد،  را  گرمش  لباس هاى  برود. 
دستكش هايش را برداشت و رفت به 
سمت باغچه. همين طور كه راه ميرفت 
به ياد روزهايى افتاد كه با دوستهايش 
در اين باغچه زيبا بازى هاى مختلف 
ميكردند. كمى فكر كرد و رو كرد به 
برف  اين  كى  «پس  گفت:  و  آسمان 
با  بتوانم  دوباره  باز  تا  مى شود  تمام 
دوست هايم در يك هواى خوب بازى 
نگاه  آسمان  به  كه  »همين طور  كنم؟ 
مى كرد متوجه تغيير و حركت ابر ها 
شد و فكر كرد شايد آسمان دوباره مى 
خواهد ببارد. پس تصميم گرفت به زير 
يكى از برگ هاى خشك برود تا خيس 
نشود. دون دون زود دويد و رفت زير 
برگ خشك شده وسط باغچه نشست 
و دستانش را گذاشت زير چانه اش و 
منتظر ماند.كمى نشست اما ديد خبرى 
نيست، تا اين كه متوجه شد چند تا دانه 
گرد سفيد رنگ افتاد كنار برگ، دون 
دون خيلى تعجب كرده بود چون هيچ 

دانه بيفتد!در همين فكر بود كه يك  وقت نديده بود كه از آسمان 
دانه سفيد را در مقابلش ديد. دون دون به دانه نگاه كرد. دانه هم به 
دون دون نگاه كرد. آنها از هم ترسيدند و رفتند پشت برگ ها قايم 
شدند. كمى كه گذشت دونه سفيد يواشكى آمد بيرون و از دون دون 
پرسيد: «تو ديگه چى هستى؟ »دون دون به آرامى گفت: «اسم من 
دون دونه، من يه كفشدوزكم. تو كى هستى؟ دانه سفيد نفس عميقى 
كشيد و گفت: «من هم يك دونه برفم. اسم من دونه برفيه، اسم من 
و تو درست شبيه همه. چه جالب! »دون دون و دونه برفى زدند زير 
خنده و از زير برگ خشك بيرون آمدند. وقتى كه دون دون چشمش 
به باغچه افتاد، با تعجب به اطرافش خيره شد چون همه باغچه سفيد 
شده بود و يك عالمه دانه ديگر روى زمين بودند. او كمى راه رفت و 
ديد كه جاى پاهاى كوچكش روى زمين مى ماند. او رو كرد به دونه 

برفى و از او پرسيد: «من تا به حال تو را نديدم. تو از كجا اومدى؟ 
اين ها همه خانواده تو هستند؟ دونه برفى گفت: «من و پدر و مادرم 
و همه خواهر و برادرهام روى يك ابر زندگى مى كرديم ولى االن 

هم همون از روش افتاديم روى زمين. »
دون دون تعجب كرد و از او پرسيد: «خب پس تو ديگه نمى تونى 
برى به خونه ات؟ تو كه بال ندارى؟ مى خواى من كمكت كنم و با 
بال هاى كوچيكم ببرمت پيش خونه ابرى تون؟ »دونه برفى خنديد و 
گفت: «نه، ممنون تو خيلى مهربونى، 
اما من و خانواده ام حاال ديگه يه خونه 
جديد داريم كه اين باغچه است. ما 
هميشه از باال موجودات روى زمين 
دوست  خيلى  و  مى كرديم  نگاه  را 
داشتيم از آسمون بيايم پايين و روى 
دون  »دون  كنيم.  بازى  شما  با  زمين 
جوريه؟»  چه  شما  با  «بازى  گفت: 
دونه برفى دست دون دون رو گرفت 
بيا. دون دون دست  و گفت: «با من 
برفى را كه گرفت، دستش يخ  دونه 
زد. به همين خاطر دستكش هايش را 
دستش كرد. دون دون و دونه برفى با 
هم به طرف باغچه دويدند. پاى دون 
اما  دون توى برف ها فرو مى رفت. 
دونه برفى دست دون دون رو گرفته 
بود و با هم توى برف ها اينور و او 
اين  از  كردند.   بازى  و  دويدند  نور 
مى خوردن  سر  طرف  اون  به  طرف 
و بازى مى كردند. كمى كه گذشت، 
مامان دون دون صدايش كرد: «دون 
دون، بيا توى خونه سرما مى خورى.دون دون به دونه برفى گفت: 
«مياى خونه ما با هم بازى كنيم؟ »دونه برفى گفت: «من نمى تونم 
بيام توى خونه. من توى گرما آب مى شم. »دو ندون گفت: «حاال 
چيكار كنيم؟ »دونه برفى گفت: «من اين جا كنار درخت مى مونم. 
فردا بيا با هم بازى كنيمدون دون و دونه برفى براى برف بازى فردا 
كلى برنامه ريزى كردند و با هم خداحافظى كردند.دون دون دويد به 
سمت خانه تا ماجراى دوست جديدش را براى مادرش تعريف كند.
شهرزاد

دون دون
  و دانه ى برف
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در دهكده ى كنار جنگل ، خانه زيبائى ساخته شده بود. در اين خانه، 
احمد، اميد و شيرين با پدر و مادرشان زندگى مى كردند. پدر آن ها 
در جنگل هيزم مى شكست و بچه ا روزها ، هنگامى كه پدرشان براى 
شكستن هيزم به جنگل مى رفت در كارهاى خانه به مادرشان كمك 
مى كردند و در زمان بيكارى، به بازى مشغول مى شدند. هوا سرد 
بود و زمستان از راه رسيده بود . برف زيادى باريده و سرتاسر كوه و 
دشت را سفيد كرده بود .يكى از همين روزهاى سرد زمستان بچه ها 
تصميم گرفتند تا به كمك هم يك آدم برفى درست كنند . اميد كه 
از همه بزرگ تر بود ، گفت : «من شكم آدم برفى را درست مى كنم» 
و شروع كرد به گلوله كردن برف ها و آن ها را روى هم گذاشت 

.احمد كه از اميد كوچك تر بود، گفت: «من سينه 
آدم برفى را درست مى كنم» و او هم مشغول كار 
شد. شيرين كه از همه كوچك تر بود ، گفت : «من 
هم كله آدم برفى را درست مى كنم» و با دست هاى 
بود  قرمز شده  لبو  مثل  توى سرما  كه  كوچكش 
شروع كرد به گلوله كردن برف ها.بعد يكى يكى 
قسمت هايى كه ساخته بودند روى هم گذاشتند 
و آدم برفى را درست كردند. ولى اين آدم برفى 
خيلى زشت شده بود؛ نه چشم داشت، نه دماغ و 
نه دهان. بچه ها خيلى فكر كردند تا عاقبت اميد 
گفت : «بچه ها بيائيد برويم توى انبار و براى آدم 
برفى چشم و دماغ پيدا كنيم.» بچه ها شادى كنان 
رفتند انبار و شروع كردند به جستجو. شيرين يك 
سبد كهنه پيدا كرد و به بچه ها گفت : «اين كاله 
مال آدم برفى!» احمد ، يك چوب بلند برداشت 

و گفت : اين هم چوبدستى آدم برفى.اميد هرچه جستجو كرد چيزى 
پيدا نكرد.مادر بچه   ها كه تالش آن ها را ديد، يك هويچ بزرگ و 
دو تا آلوچه و مقدارى كشمش به آنها داد. بچه ها خوش حال رفتند 
سراغ آدم برفى. اول هويج را به جاى دماغ روى صورت آدم برفى 
گذاشتند، بعد آلوچه ها را بجاى چشم و با كشمش ها يك رديف 
دندان برايش ساختند. سبد كهنه را روى سرش گذاشتند و چوب را 
به دستش دادند.حاال ديگر آدم برفى خيلى قشنگ شده بود و داشت 
به بچه ها مى خنديد.كم كم داشت هوا تاريك مى شد كه بچه ها آدم 
برفى را به حال خود گذاشتند و رفتند خانه .فردا صبح، وقتى بچه ها به 
سراغ آدم برفى رفتند، يك مرتبه متوجه شدند آدم برفى قشنگ آن ها ، 
نه چشم دارد، نه دماغ و نه دندان! هرچه اطراف را نگاه كردند چيزى 
نديدند. بچه  ها خيلى ناراحت شدند. چون خيلى زحمت كشيده بودند 
و آدم برفى به اين قشنگى ساخته بودند.مادرشان كه ناراحتى بچه  ها 
را ديد دو مرتبه يك هويچ بزرگ، دو تا آلوچه و مقدارى كشمش 
به آن ها داد. بچه ها دو مرتبه آدم برفى را درست كردند. آدم برفى 

داشت به روى بچه ها لبخند مى زد .بچه ها تا نزديكى هاى غروب 
اطراف آدم برفى بازى كردند. قبل از اين كه هوا تاريك شود بچه ها 
مى خواستند به خانه بروند، ولى مى ترسيدند كه باز هم چشم و دماغ 
و دهان آدم برفى گم بشود .شيرين گفت : برويم پشت پنجره و از 
آنجا نگاه كنيم . ببينيم چه كسى صورت آدم برفى را خراب مى كند.
چه ها رفتند و پشت پنجره به انتظار نشستند. مدتى گذشت تا اين كه 
يك آهوى كوچولو از جنگل خارج شد و دوان دوان رفت سراغ آدم 
برفى. اما هرچه باال و پائين پريد نتوانست هويچ را بردارد. در اين 
موقع، يك خرگوش كوچولو آمد و هويچ را برداشت و خورد بعد 
از آن هم تعدادى پرنده آمدند و كشمش ها را خوردند .بچه ها اول 
خيلى ناراحت شدند ولى اميد گفت : حيوانات 
بى چاره چقدر گرسنه هستند.صبح كه شد، بچه ها 
مقدار زيادى هويچ و كلم آوردند و گذاشتند جلو 
آدم برفى . بعد يك جعبه كوچك هم آوردند و 
دادند دست آدم برفى و مقدار زيادى دانه داخل 
آن ريختند و رفتند خانه و از پشت پنجره نگاه 
كردند. طولى نكشيد كه خرگوشى كوچولو دوان 
دوان آمد و شروع كرد به خوردن هويج ها و بعد 
آهو كوچولو هم آمد كلم ها را خورد و بعد از آن 
آدم  از جعبه اى كه دست  و  آمدند  پرندگان هم 
برفى بود دانه خوردند.آدم برفى خيلى خوش حال 
بود  و مى خنديد و بچه ها هم از ديدن اين منظره 
خيلى خوشحال شدند .اين خبر دهان به دهان در 
جنگل پيچيد كه: « آدم برفى به حيوانات جنگل 
غذا مى دهد. روزها از پى هم مى گذشت و هر 
روز حيوانات جنگل مى مدند و آدم برفى به آن ها غذا مى داد.زمستان 
آهسته آهسته به آخر رسيد و هوا كم كم داشت گرم مى شد. روزى 
كه اولين گل بهارى باز شد، آدم برفى احساس ناراحتى كرد، عرق از 
سر و رويش مى ريخت و ديگر نمى وانست مثل روزهاى اول روى 
پاهايش بايستد. آب شد و آب شد و ديگر هيچ اثرى از او نماند : 
بجز يك سبد كهنه و يك چوب بلند.بچه ها از اين كه ديدند از آدم 
برفى قشنگ و مهربان آن ها اثرى باقى نماند خيلى ناراحت شدند و 
پيش پدرشان رفتند و گفتند: «حاال كه آدم برفى آب شد چه كسى 
اين حيوانات را غذا مى دهد؟»پدرشان درحالى كه آن ها را نوازش 
مى كرد گفت : «وقتى زمستان تمام مى شود و برف ها آب مى شوند، 
حيوانات ديگر به آدم برفى احتياجى ندارند و ميوه و غذاى زيادى 
در جنگل مى توانند پيدا كنند و بخورند تا گرسنه نمانند ماه  ها از پى 
هم مى گذشت. بهار و تابستان و پائيز هم آمدند و رفتند و زمستان 
فرارسيد بچه ها دوباره شروع كردند به ساختن آدم برفى. يك آدم 
برفى بزرگ و قشنگ! بزرگ تر و قشنگ تر از آدم برفى سال گذشته!

آدم برفى
حسين دستون   
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ما سه تا  شيرينى پختن را دوست مى داريم. هميشه  نزديك جشن 
هاى سال نو شيرينى مى پزيم. يك بار جشن سال نوى غربى ياميالدى، 
يك بار هم براى نوروز. براى نوروز نان گردوئى و نان پنجره اى و 
است.  قهوه اى  خميرش  كه  دارچينى  نان  سوئدى  نوى  سال  براى 
فرم ها يا قالب  هاى شيرينى ى آن هم متفاوت است شكل آدمك، 
درخت كاج، اسب  كوچولو، ماه، ستاره، و گل شش يا هشت پر. 
كمى  كه  البته  شيرينى  پختن  موقع  بانمك هستند.  خيلى  ها  آدمك 
خمير خام مى خوريم اما نه زياد كه شكم درد به گيريم. تازه كمى 
هم به سرو صورت مان مى ماليم و مى خنديم. آن روز هم قرار بود 
بچه ها براى پختن شيرينى "جش زمستانى"  بهتر است اين اسم را 

بيايند.  من همه چيز را آماده كرده  روى جشن بگذاريم  پيش من 
بودم. وردنه هاى كوچك براى بچه ها و بزرگ براى خودم . كار را 
شروع كرديم. بچه ها خيلى شلوغ مى كردند. صداى خنده مان بلند  
بود، اما جدى هم كار كرديم.  خمير ها داشت به آخر مى رسيد. يك 
تيكه مانده بود. نه بزرگ بود و نه  كوچك. نوه كوچك تر پيشنهاد 
داد : مادر بزرگ مى  شود اين آخرى را يك آدمك گنده درست كنيم؟ 
برادرش و من هر دو با هم گفتيم: چرا كه نه؟ پس دست به كار شديم. 
اول من خمير را حسابى با وردنه ى بزرگ تر صاف كردم. پسر ها با 
وردنه هاى خودشان از دو طرف دست هايش را درست كردند. من 
هم يك استكان چاى خورى آوردم روى خمير فشارش دادم و سر 
آدمك درست شد. آدمك  آماده شده بود موقع رفتنش به درون فر 

در  را همين جا  بزرگ عصرانه  مادر  نوه  ى بزرگ تر گفت:  كه  بود، 
آشپزخانه مى خوريم و مواظب فر خواهيم بود كه آدمك نسوزد. چى 
از اين بهتر، نان و و كره  و  مرباى هويج كه من پخته بودم و  بچه ها 
خيلى دوست دارند، و شير كاكائو را زود روى ميز گذاشتم . بچه ها 
هر دو با هم و تقريبا مثل آواز ُكر گفتند : مادر بزرگ يك قصه و يا 
يك خاطره بگو. قيافه هاى شاد اما جدى شان اجازه نداد كه بگويم: 
نمى شود تا موقع خواب صبر كنيم؟  داشتم فكر مى كردم كه چه 
چيزى تعريف كنم؟ كه ذهنم جرقه زد و شروع كردم به: اولين بارى 
كه مى خواستم نان به پزم، فقط مى دانستم كه آرد را بايد با آب قاطى 
كرد. دست به كار شدم . اول پيشبند آشپزى را بستم. يك كاسه بزرگ 

آوردم و آب و آرد را قاطى كردم. اما كار به همين ساده گى پيش 
نرفت.تا خواستم سر پاكت آرد را باز كنم، پاره شد و در هوا پخش 
شد. در يك چشم برهم زدن موهاى سياهم سفيد شد. مژه ها و ابروها 
هم.  با خودم گفتم: عيب ندارد آخر سر تميز مى كنم آب را كه قاطى 
كردم، با دست هايم شروع به ماليدن خمير كردم، يكدفعه يادم آمد 
بايد خمير ترش هم اضافه كنم، خمير ترش را بدون اين كه  در آب 
حل كنم  به خمير اضافه كردم. بوى تندى داشت. دماغم خاريد ، 
يادم نبود دستانم خميرى است، دماغم را خاراندم، بعد هم چشمانم 
را، بعد از چند دقيقه خمير باد كرد و بزرگ شد، آن قدر بزرگ شد 
كه از ظرف بيرون ريخت . تمام كابينت را آرد و خمير پوشانده بود. 
با يك كاردك خمير افتادم به جان كابينت . سعى كردم خمير ها را 

قصه هاى
مادر 
بزرك

شيرينى 
دارچينى
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به ظرف بر گردانم ، به هر زورى بود با اضافه كردن آرد كردن خمير 
را سفت كردم و نگذاشتم از ظرف بيرون بريزد.  فكر نان تازه اجازه 
نمى داد فكر پختن نان  را از سر بيرون كنم. به هر زحمتى بود خمير 
ها را چانه كردم و  اول سعى كردم با وردنه صاف كنم اما هرچه 
بيشتر سعى كردم، كمتر موفق شدم. تصميم گرفتم نان ها را همين طور 
شكل  چانه هاى گرد و تپلى توى فر بگذارم، مثل نان همبرگر، سينى 
فر را كمى چرب كردم و فر را روشن كردم. داشتم كابينت را تميز 
مى كردم كه نگاهم از پنجره بيرون افتاد ، در باغ پشت  در شيشه اى 
بچه آهوئى زيبا داشت گل هاى بنفشه را مى خورد. بنفشه هاى رنگ 
و وارنگى را كه با چه زحمت و دقتى كاشته بودم و مواظبت كرده 
بودم. خواستم چوبى بر دارم در را باز كنم و آهو را فرارى به د هم. 
اما نتوانستم بچه آهو  خيلى زيبا بود و خيلى از خوردن بنفشه ها لذت 
مى برد. من هم آهو ها را خيلى دوست مى دارم. ايستادم و به آهو  
نگاه كردم از خودم مى پرسيدم: يك بچه اهو مگر چه قدر مى تواند 
بنفشه نوش جان كند؟  اما انگار اشتباه كرده بودم، آهو كوچولو اشتهاى 
زيادى داشت.  يك سنجاب كوچولو از درخت پائين آمد و دنبال غذا 
به اين طرف و آن طرف شروع به جست و خيز كرد. بچه آهو كه نمى 
دانست سنجاب ها براى آهو ها خطرناك نيستند، ترسيد و فرار كرد. 
من فورى  دويدم و به باغ رفتم تا، جعبه بنفشه ها  يا بهتر به گويم، 
آن چه كه از بنفشه ها باقى مانده بود را نجات دهم و جعبه بنفشه ها را 
به درون  خانه بياورم. خانم همسايه داشت باغچه اش را آب مى داد، 
با ديدن من فريادى زد و شلنگ آب را رها كرد. و به داخل خانه اش 
رفت. من اول نفهميد چرا، اما وقتى نگاهم در شيشه به خودم افتاد 
نزديك بود خودم هم داد بزنم. موها و مژه ها و ابرو ها سفيد و دور 
دهانم از توت فرنگى هائى كه خورده بودم قرمز بود. بنفشه ها را به 
درون آوردم. به محض پا گذاشتن به آشپزخانه بوى نان سوخته مرا 
به سرفه انداخت، عوض اين كه فر را خاموش كنم، درش را باز كردم، 
دود سياه تمام صورتم را پوشاند، سرفه مى زدم نان هاى سياه را روى 
زينك گذاشتم. صداى در آمد زنگ خطر هم در اثر دود به صدا در 
آمده بود. زنگ در هم ممتد بود، كسى دستش را روى زنگ گذاشته 
بود و بر نمى داشت.اول بروى صندلى رفتم و با پارچه به زنگ خطر 
زدم تا خاموش شد. در خانه را كه باز كردم، آقاى همسايه اول جيغ 
كوتاهى كشيد و بعد زد زير خنده و گفت: اوه خداى من، شمائيد 
سوسن خانم؟ خودتانيد؟ پس خانمم هم از شما ترسيده بوده، به من 
گفت به شما سر بزنم. ترسيده بود كه نكند غريبه اى در خانه شما 
باشد. با خنده در جوابش گفتم : تازه وقتى خانم شما من را ديدند، 
هنوز صورتم سياه نشده بود. داشتم نان مى پختم. آقاى همسايه گفت: 
فكر كنم اولين بار است كه نان مى پزيد. گفتم: بله مى خواستم امتحان 
كنم.  هر دو خنديدم او گفت: خب نان ها خوش مزه شد؟ سرم را 
تكان دادم : فقط به درد اين مى خورند كه  سر دزد را بشكنند. حرفم 
تمام شد،  بچه ها با صداى بلند مى خنديدند   نوه بزرگ گفت: اما 
مادر بزرگ من هميشه فكر مى كردم تو همه جور آشپزى، يا شيرينى 
و نان پزى را بلدى. نوه كوچك تر گفت: من هم همين طورخنديم و 
گفتم: نه عزيزانم، هر كارى را تا بلد شويم چندين بار خراب مى كنيم. 
اين هم اولين بار نان پزى ى من بود. پسر كوچك گفت: آهو چى شد 
باز هم آمد؟ پسر بزرگ اضافه كرد: بنفشه ها چى شدند؟ گفتم از آن 
روز به بعد يك كاسه سبزى تازه و چند  تا گل بنفشه در يك كاسه 
مى گذاشتم و آهو مى آمد و نوش جان مى كرد. بنفشه ها زياد شدند 

در باغچه كاشتم شان يك باغچه پر از گل بنفشه. بچه ها خوش حال 
شدند. وقتى براى شان گفتم دختر كوچك همسايه  كه آمده بود كمك  
براى  نان پختن از من ، چشمانش از تعجب گرد شده بود، چون 

مادر خودش هميشه  نان هاى خوب مى پخت و براى من هم مى 
آورد، شدت خنده ى بچه ها بيشتر شد . پسر بزرگ دستانش را بر هم 
زد و گفت : آدمك زود درش بيار مادر بزرگ تا شكل نان  هاى تو 
نشده! هر سه خنديديم. و تصميم گرفتيم آدمك را لباس به پوشانيم. 
با خمير هاى رنگى رنگى و با شكر مايع رنگى و اين شد آدمك ما.
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برف اومد گوله گوله
رو كفش  و رو كوله پشتى

  پسرك كوله بر دوش 
 داد زد :

آهاى گلوله برفى
دردم اومد ديوونه

دونه ى برف به نرمى نشست 
روى  موهايش   

يواشكى بهش گفت: 
تند  باش زود برو خونه  

سوسن بهار 

برف
زمستونه زمستونه فصل تگرگ و بارونه 

هوا شده خيلى سرد روى زمين پر از برف
چه خوبه كودكستان وقتى ميشه زمستان
كالغ هاى سياه رنگ بخارى هاى روشن

وقتى بارون ميباره دلم ميخواد دوباره
 برم به كودكستان ميان آن گلستان

شعر : از ناصر كشاورز 

 نى نى  توى حياطه چشمش به آسمونه
 منتظره برف بياداز ابر دونه دونه

به ابر ميگه :چرا كم برف 
هاى سردتربرف مى آرى واسه مون 

زمستونه ! لم نده بى كار توى آسمون
برف هاى ديروز تو هى چيكه چيكه آب شد

آدم برفى اى كه ساخته بودم خراب شد
برف هاى سردتر بريزتوى حياط خونه 

برفى كه زود آب نشه يكى دو روز بمونه
شعر : از ناصر كشاورز 

 

باز آمد زمستان  اين فصل سرد سخت.
زنبورك بيچاره يخ زد روى بند رخت

گنجشك بر خود لرزيد تا ننه سرما را ديد
دست سرد زمستان تمام گل ها را چيد

باغ از ترس زمستان پشمان سبزش را بست
برف سرد زمستان روى پشمانش نشست

از سوز و سرماى برف كنجشك و باغ خوابيدند
در خواب چشمانشان هر دو بهار را ديدند

شاعر:  معلوم نيست

شعر ... شعر ... شعر
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چرا آن طرف آفتاد؟ 
مگر رو به ما نبود؟

مگه 
ميشه از اين لوله بخارى 

پائين رفت؟

كى گفته آدم برفى فقط بايد سر پا ايستاده 
باشه؟

خسته شدم بابا!
كنيد.  صبر  كه   من  بريد؟  مى  كجا  رو  درخت 

كادوها را كجا بذارم پس؟

آى خنده
     خنده         خنده
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سالم داروگ، من مهدى  هستم.  چرا داروگ  اخبار ورزشى ندارد؟
مهدى ى عزيز،  داروك يك فصل نامه است. يعنى چهار شماره در 

سال  منتشر مى شود. خبر ها كهنه مى شوند.

بزرگ  مادر  قصه هاى  از  بگويم  خواستم  هستم  پيام  داروگ سالم، 
خيلى خوشم مى آيد. 

آمده.  بزرگ خوشت  مادر  قصه هاى  از  كه  عزيز خوش حالم،  پيام 
يك پيشنهاد،  خودت يا مادر بزرگت  هم مى توانيد قصه هاى تان را 

براى داروگ بفرستيد.

سارا از  فرانسه: وقتى ده ساله بودم داروگ را مى ديدم  يادم مى آيد 
كه به ارو فارسى مى وشتيد، آن وقت من مى توانستم خودم  داروگ 
را به خوانم، اما االن كه مادرم و هنوز داروگ را مى خوانم  ارو فارسى 
نمى بينم. براى بچه هاى ايرانى در خارج كه فارسى حرف مى زنند  

اما نمى توانند به خوانند ارو فارسى خيلى خوب است.
ساراى عزيز، چقدر شاد شدم كه از ده ساله گى  با داروگ آشنا بودى 
فارسى  ارو  شماست  با  است. حق  مهم  برايت  داروگ  هم  حاال  و 
مى توانست كمك بزرگى باشد. اما برنامه ارور فارسى كامل نبود و ما  
نتوانستيم  "كيبوردش" را  نصب كنيم. دليل ديگر اين بود كه شايد با 
فارسى نوشتن، تنها پل ارتباطى به شويم بين پدر و مادر ها و بچه ها  
بچه ها   براى  را  داروگ  مادر ها   و  پدر  يعنى  در خارج هستند.  كه 
مى خوانند و از اين طريق  ساعاتى را با هم هستند.  سوم اين كه در 
خارج كشور، هم مدرسه هاى فارسى زبان وجود دارد، يا معلم هاى 
زبان مادرى هستند كه  تالش مى كنند خواندن و نوشتن فارسى را به 
كودكان بياموزند. اورو فارسى به نوعى در كار آن ها مانع ايجاد مى كرد.

دوست  را  هاله  است.  هاله  اسمم  و  ساله ام   ١٢ من  سالم  داروگ 
نمى دارم. هاله يعنى گرفته گى دور ماه يا ماهى كه رويش را يك تيكه 
ابر گرفته  و به آن هاله مى گويند. دوستم كه اسمش مهتاب هست، 
هميشه مسخره ام مى كند و مى گويد، تو ماه را  تاريك مى كنى من 
خود مهتابم. دلم مى خواهد اسمم را عوض كنم، مامانم  اجازه نمى دهد
هاله ى عزيزم!  اوال ننوشتى از كدام كشور ايميل زدى  اگر در خارج 
كشور باشى ، مثال در سوئد آدم مى تواند با دادان مقدارى پول اسم و 
يا حتى فاميلش را عوض كند.  اما مساله اين نيست، هاله بسيار اسم 
زيبائى است، هاله  ابر نيست ، شعاع نورانى ى دور ماه است كه بسيار 
زيباست.  اين كه بعضى  از هم كالسى ها  دوست دارند اذيت كنند ، 
متاسفانه  خيلى جا ها وجود دارد. اگر اسمت هاله نبود، يك بهانه ى 
ديگر مى گرفت . مهم اين است كه ما  به آن چه كه هستيم افتخار كنيم، 
به توانائى هامان،  و اگر هم كم و كاستى هست با فعاليت جبران كنيم.  
فكر كن  ١٢ سال است كه پدر مادر، اگر دارى خواهر و برادر، پدر 

بزرگ، مادر بزرگ، همه ى فاميل، گفته اند هاله  جان هاله عزيز و... . 

داروگ سالم من آرشم.  مى خوام عكسمو براى تو بفرستم چاپ 
مى كنى؟

به به سالم آرش جان،  در داروگ  صفحه  يا آلبوم عكس شما عزيزان 
را نداريم، يك عكس تكى را نمى توانم چاپ كنم.  اما اگر نقاشى 
بفرستى يا  چيزى بنويسى، يا بگوئى كه مامان بنويسه . عكست را 

با آن چاپ مى كنيم.

چيمن هستم. معلمم. يك سوال دارم، چرا داروگ به زبان هاى ديگر 
نيست؟

منتشر شود. دوستان  كردى  زبان  به  داروگ  بود  قرار  عزيز!  چيمن 
به يك  اما  بدقولی  كردند. مطالب داروگ را گرفتند ترجمه كردند 
اسم ديگر چاپ شد.  در وافع  دست داروگ را توى رنگ گذاشتند.  
اگر كس يا كسانى باشند كه ُكردى، يا تركى يا بلوچى حاضر باشند، 
مطلب بفرستند و كل داروگ را  به زبان هاى ديگر ترجمه كنند چرا 
كه نه  داروگ از جائى پول دريافت نمى كند و توان آن را ندارد كه 

براى اين كار كسى يا جمعى را استخدام كند.

افراسيابم و آموزگار، سالم و خسته نباشيد. چرا بحث هاى روان شناسى 
را در داروگ ادامه نمى دهيد؟

آموزگار عزيز. ما صفحه مخصوص روان شناسى نداشتيم، اما گاهى 
نوشته ى روان شناسانه  يا  ، مصاحبه  بزرگ ترها  با  در بحث سخنى 
مى آورديم. ممنون كه ياد آورى كرديد. چشم به فكرش خواهيم بود.

 
افسانه.م از تهران هستم، چرا براى جوانان كم تر داروگ منتشر مى 

كنيد؟
افسانه جان كامال حق با تو هست در اين فكريم كه  در همين نشريه 
صفحاتى ويژه ى جوانان داشته باشيم يا تعداد داروگ ها در سال را 

بيشتر كنيم.

                       نامه هاپاسخ به:
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١٢٣٤٥

٥

١

٢

٣

٤

٧

افقى
١- سرماى شديد..دارد.

٢- مخفف انار
٣-گندم نيست.اولين ماه زمستان.

٤ -نه ترش نه شيرين.
٥- در زمستان نوع سردش آدم را از سرما مى لرزاند.

٦- ماندگار هميشگى.
٧- شمع هاى يخى كه در زمستان آويزان مى شوند.

عمودى
١- حيوان كوچولوئى كه فندق خيلى دوست دارد.

٣- نام ديگر طال. در دبستان با آن مى نويسند.
٤- نام ديگر قلب. سازى چوپان ها.

٥- به شكل دانه هاى برف مى گويند.

٦

جوابجدول:
افقى:١- سوز ٢-نار.٣- جو- دى٤- ملس ٥-باد.٦- مانا 

.٧- قنديل
عمودى:١- سنجاب. ٢- بيست و هشتمين حرف الفباى 

فارسى. جاى مطمئن، پر از آسايش.٣- زر .مداد.٤- 
دل.نى.٥- به شكل دانه هاى  برف مى گويند.

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

جدول ..... جدول ..... جدول ..... 
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تازه ترين اختراعات در سال ٢٠٢١ كه به سلسله ى اعصاب و 
مغز انسان و حس هاى ما مربوط مى شود، يكى در مورد قدرت 
شنوائى است و ديگرى ايجاد هوش مصنوعى  جديد و پيش 

رفته كه در زير مى خوانيد: 
در مقايسه با طيف وسيعى از امواج صوتى كه دور و بر ما وجود 
دارد، درت شنوائ ى انسان  از امواج صوتى  را دانشمندان  بين ٢٠ 
تا ٢٠٠٠٠ مگا هرتز  اعالم كرده اند بيش از اين را  سونو گرافى مى 
تواند تشخيص به دهد. اين  همان صدائى است كه خفاش ها براى 
دور كردن حيوانات ديگر از خود در مى آورند و  همين فركانس 
است كه در سونوگرافياستفاده مى شود. يك روش و كشف جديد كه 
محققان دانشگاه آالتوى فنالند  پيدا كرده و به كاربرده اند،  به انسان 
توانائى ى شنيدن فركانس هائى  به اندازهى  حفاش ها را مى دهد. 
ايندستگاه نه تنها توانائى نوائى ى خيلى بيشتر از ٢٠٠٠ مگا هرتز را 
مى دهد بلك قدرت تشخيص فاصله و  حسى را كه در  امواج صوتى 
هست و جهت  صدا  و  را هم مى دهد. مثال براى بيولوژيست ها 
قدرت شنيدن صداى پرواز  مخفيانه  و صداى  حفاش ها را مى دهد 
و  مى تواندند جهت پرواز آن ها را تشخيص دهند. محققان اين كار 
را به وسيلهى يك ميكرون كروى كه مى تواند صداهائى با فركانس 
سونوگرافى را  تشخيص دهد،   ضبط مى كنند و سپس به كمك يك 
كامپيوتر  كه مى تواند اوج  تَن صدا را تشخيص دهد  و آن را  براى 
شان به يك صداى  قابل تشخيص ، ترجمه كند اى و بعد آن ها را به 
صداى قابل تشخيص  نبديل كند. قدرت تشخيص صدا هاى پنهان  ، 
كمك بزرگى به تحقيقات علمى و همين طور بخش صنعتى مى كند، به 
عنوان مثال  دقرت تشخيص صداى گاز هاى  زير زمينى و جلوگيرى 
از انفجار و كشف آن ها .ا ين تكنولوژى  ى پيچيده  آ ئى   نام دارد،   
آرتيفيسيل اينتليجنت يا همان هوش مصنوعى نام دارد ما در زنده گى 
روزمره استفاده مى كنيم بدون اين كه از آن ها خبر داشته باشيم. "آ ئى"   
ياد مى گيرد كه حس بويائى خود را  مثل انسان  پرورش دهد،. هر 
چند  علم عصب شناسى شاخه ى جديدى از علوم است، آ ئى يا همان 
هوش مصنوعى ، از آن هم جديد تر است، و هم سريع تر رشد مى كند.
استفاده از اين دونوع دانش  را انستيتوى تكنولوژى ماساچوست به 
دنيا معرفى كرد. توسط  ايجاد هوش مصنوعى معلوم شد كه  هوش 
مصنوعى مى تواند در عرض چند دقيقه حس بويائى خود را تكميل 
كند. اين توانائى شباهت زيادى به مدارهاى عصبى در مغز پستانداران 
دارد. و البته از آن ها پيشرفته تر است، چرا كه  تمساح هائى كه  مورد 
آزمايش قرار گرفتند قدرت تشخيص صتفاوت بو ها را  داشتند اما اين 
تمساح ها  بعد از گذشت  ميليون ها سال از  تاريخ  تكامل توانائى 
درست تشخيص  نداشتند. اما  آئى  اين توان را دارد. آزمايشات علمى 
نشان داده است كه مركز بويائى ى مغز انسان به صورت و دقت رياضى 
تكامل پيدا كرده است.  اين  تقليد  دقيق از ساختار طبيعى ى مدار 

ها در مغز، از طريق آموختن به شيئى مستقل به نام هوش مصنوعى، 
مى تواند  نويد عصر جديدى براى بشريت باشد، آن جا كه هوش 
مصنوعى مى تواند ، راز هاى  درونى تكامل بيولوزيكى را به ما بياموزد.  
آموختن حس بويائى نقطه شروع در سال ٢٠٢١ است ، اما كسى چه 
مى داند كه اين كشف تا كجا ها مى تواند پيش برود. مغز ميناتورى 
انسان يا مينى مغز  انسان يا همان هوش مصنوعى، با فعاليت عصبى 
پيچيده توسعه يافته است. مينى مغز ها كه از نظرفنى ،  ارگانويئد هاى 
مغز  ناميده مى شوند، مى توانند از  سلول هاى بنيادى پر توان القائى 
رشد كنند. اين سلول هاى بنيادى  مى تواند از خون يا پوست فرد 
گرفته  شوند  و به هر سلولى تبديل گردند. فايده اين كا اين است 
كه با  روش معمولى، دسترسى به ساختار هاى سلولى بسيار مشكل 
و تقريبا غيرممكن است. با اين روش اصوال مى توان اين سلول ها را 

جدا و بر روى آن ها مطالعه كرد  و آن ها را رشد داد. اين روش به 
ويژه براى مطالعه سلول هاى مغزى بسيار موثر است. روش هاى قبلى 
در اين باره  تا اين حد موثر نبوده اند. مينى مغز هاى قبل از ايننوع 
جديد، عملكرد محدودى داشته اند. پيشرفت امسال توسط محققان 
دانشگاه  يو سى ال  اى،  ساختارى را با رشد  تجمعات ارگانوئيد ها 
براى تشكيل  ساختار هاى پيچيده ى سه بَعدى مغز منطيق كرده است.  
دانشمندان سلول هاى بنيادى از بيمارن مبتال به سندرم  رت  ( بيمارى 
همراه با تشنج) مثل پاركينسون، گرفتند و توانستند مغزهاى كوچكى 
را با فعاليت و عملكردى مشابه بخش هائى از مغز انسان رشد دهند. 
اين به اين معنا است كه آن ها قادر به مشاهده ى  ايمن و موفقيت آميز 
الگوهاى الكتريكى در مغز شدند كه شبيه تشنج است. اين آزمايش 
براى اولين بار نشان داد كه  بعضى جنبه هاى عملكرد مغز را مى توان 
در آزمايشگاه تا سطح سلول هائى  منفرد جدا و بر روى آن ها مطالعه 
كرد. مزيت اين روش اين است كه  اين مينى مغز  ها را مى توان براى 
تكرار عملكرد  هاى طبيعى مغز بيمار  همچنين براى آزمايش دارو ها 

و درمان  ها بدون خطر براى انسان يا حيوانات رشد داد.
* * *

تازه ھای علم:
ھوش مصنوعی!
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خواب آلود

برف مى باريد از روز قبل شروع كرده بود اول  ريز درست مثل ته 
مى زد.  الگو  كاغذ  به  خاله  خياطى  موقع  كه  سفيدى  سنجاقى هاى 
بعدش يواش يواش درشت تر شد آن موقع كه من نشسته بودم و 
با خوش حالى نگاهش مى كردم و مى خواستم دقيقا بدانم شبيه چه 
چيزى است،حسابى  درشت شده بود. دانه هاى برف  اول به نظرم 

دم  از  كه،وقتى  بود  پنبه هائى  تيكه  مثل 
رد  مدسه  راه  در  دوزى   لحاف  دكان 
مى شدم، مى ديدم. آقائى نشسته بود  و 
كه  سازى  همان  چنگ  مثل   ابزارى  با 
خيلى دوستش مى داشتم، كه فقط يك 
پنبه ها در  پنبه  مى زد  و   تار  داشت 
هوا پحش مى شدند.  به برادرم  گفتم: 
نگاه كن انگار آقا پنبه زن رفته پشت بام 
او  ميزند.  لحاف ها  براى  را  پنبه ها  و  
اسم  جان  خواب آلود  گفت:  و  خنديد 
اون آقا حالجه يعنى به كارى كه او انجام 
بعدش  مى شود.  گفته  مى دهد حالجى 
دانه هاى پنبه شكل شكوفه هاى سفيدى 
شدند كه عوض پرپر شدن  و بر زمين 
ريختن دسته، دسته و گل به گل بر زمين 
مى ريختند. دلم مى خواست دست دراز 
كنم و چند تاشان را بگيرم و در گلدان 
بگذارم. از فكرم خنده ام گرفت دانه ى 

برف آب مى شد خب.  تصميم گرفتم همان جا، كنار  پنجره به نشينم 
و  نگاه شان كنم. مادر با يك ليوان شير گرم آمد توى اتاق و گفت: 
پاشو مادر اين قدر به برف ها زل نزن. چشات خسته مى شه خوابت 
مى بره بعد برادرت بهت مى گه خواب آلود دوباره! هنوز خيلى زوده 
مدرسه  توى  و  مى شى  بيدار  خواب  از  زود  برى صبح  كه خواب 
خسته اى. برادرم وارد اتاق شد. انگار حرف هاى مادر را شنيده بود. 
مادر  ديگه.  مى خوابه  سر كالس  نداره  عيبى  كه  بشه  گفت: خسته 

چشم ُغره اى رفت و گفت: عوض اين حرف ها به خواهرت كمك 
كن ببين مساله رياضى  را درست حل كرده؟ برادرم دفترچه  رياضى 
كه در دبستان به آن حساب مى گفتيم بر داشت و نگاهى كرد و بعد 
گفت: آفرين خواب آلود جان معلومه رياضيت خوبه، حاال همين جا 
ننشين و برف تماشا كن حسابى  گرم به پوش بيا برويم در برف ها 
بود  نزديك  از خوش حالى  به چرخيم. 
جيغ به كشم . از مادر اجازه گرفتيم  و 
آسمان  به  نگاه مان  دويديم.  حياط  به 
برف  هاى  دانه  كرديم  مى  سعى  و  بود 
را در دستان مان نگه داريم و من زبانم 
را بيرون آورده بودم كه دانه هاى درشت 
برف روى زبانم به نشيند. برادرم گفت: 
گلو  و  باشند  كثيف  برف ها  شايد  نكن 
درد به شوى. پدر صداى مان زد و گفت: 
آدم برفى را فردا درست كنيد حاال دير 
شده . شام حاضره  بيائيد توى آشپزخانه. 
بعد از شام  قرار شد همه در هال جمع 
شويم و با هم فيلمى را كه براى بچه ها 
هم خوب بود  تماشا كنيم. به اتاقم رفتم 
باز  . در را كه  به پوشم  لباس خواب  تا 
كردم دانه هاى سفيد برف را ديدم كه در 
تند و  تاريك  مى درخشيدند و  هواى  
تند  فرود مى آمدند. رفتم جلوى پنجره 
كه برق زدن شان را بهتر به بينم. چقدر زيبا بودند. ذوق كرده بودم . 
دلم مى خواست گردنبندى از دانه  هاى زيباى برف داشتم كه هى چقت 
آب نمى شد. صداى برادرم را شنيدم كه مى گفت: به، به خواب آلود 
اين يكى ديگه  خيلى نوبره، شاهكاره  ايستاده لبخند به لب خوابت 
برده؟ صداى خنده ى مادر را شنيدم و پدرم را كه مى گفت: خوب 

شد پرويز زود رفت سراغش، اگر مى افتاد چى مى شد!
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