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بهاران شاد و زيبا، 
نه به كار كودك، آرى به حق كودك!



سخنى با شما

دوستان خوبم سالم!
بهارى پر از شادى و سرسبزى و طراوت زندگى براى شما عزيزانم 
آرزو دارم . اميدوارم در اين تعطيالت كه محدوديت هاى كرونائى 
كمتر شده، به توانيد  به دوستان و خويشان سر به زنيد، و تالفى دو 
بيمارى  اين  باشيد.  مراقب  هم  باز  اما   درآوريد،  د  را  سال گذشته 
وحشتناك هنوز ريشه كن نشده. گرانى و باال رفتن قيمت ها بيشك 
تعداد زيادى از شما و پدرومادر هاى تان را تحت فشار گذاشته است 
و كمبود امكانات خوب نيست كه  هيچ غير عادالنه است. در جهانى 
زنده گى مى كنيم كه ثروت در آن بحدى فروان است كه همه ى مردم 
كره ى زمين به توانند به راحتى و آسوده گى زنده گى كنند. اما چرا اين 
طور نيست؟ اگر دوست داشته باشيد  مى توانيد نظرتان را در اين باره 
براى داروگ به نويسيد. از نابرابرى  ها و كمبود امكانات كه بگذريم، 
براى اين كه اميد و رويا هامان را از دست ندهيم و در راه روز هاى 
بهتر كار و فعاليت كنيم و از شادى هاى هر چند كوچك هم لذت 
ببريم.  بايد چند كار را انجام دهيم.اين كارى است كه ما مى توانيم 
فعال انجام دهيم.  براى همين از شما مى خواهم با چشمان زيبا و 
كنجكاوتان به تغيير طبيعت  در بهار نگاه كنيد. آن وقت مى توانيد 
باز شدن شكوفه ها را به همراه وزش نسيم به بينيد. صداى پرنده ها، 
را اگر از درد خوردن سنگى كه كودكى با دوشاخه اى، به آن ها پرت 
كرده باشد ، ساكت نباشند و  به توانند آواز به خوانند، گوش كنيد. 
و  مهربانى  با  مى توانيد  تا  و  به خوانيد  ترانه  بهارى  باران  همراه  به 
شادى به آن ها كه، تنهايند يا غمگين اند كمك كنيد و خودتان هم 
از شادى كه به آن ها  مى دهيد شاد شويد. در اين ايام تعطيل كتاب 
به خوانيد و نامه به نويسيد و با دوستان  بازى كنيد. هر سال جديد 
اميد تازه اى در دل ما ها براى بهتر شدن  كار دنيا مى كارد. به اميد آن 
كه روزى اين درخت اميد به جوانه به نشيند و همه ى بچه هاى دنيا 
شاد و سالم باشند و مجبور نباشند كه كار كنند، يا گرسنه به مانند، يا 
به مدرسه نروند. بچه بايد بازى كنند ؛ آزاد باشند،  اگر هم خواستند 
محل زندگى شان را عوض كنند، بدون دغدغه و ترس از پليس مرز  
يا مورد رفتار خشن قرار گرفتن، مثل يك حق طبيعى به توانند.هر 
كجاى دنيا كه مى خواهند زنده گى كنند. حق بيان و داشتن نشريه 
خودشان را داشته باشند و همه خوبى ها از آن شما دوستان خوب 

من و همه ى بچه هاى دنيا باشد.
به اميد چنين روزى  و آرزوى بهترين ها براى شما!
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سخنى با بزرگ ترها!

طرح هايى درباره ى كار كودكان
كارل ماركس
برگردان: سوسن بهار

بزرگ ترهاى عزيز با سالم !
 ١٢ كار  كودك  مسيح،  اقبال  ساگرد  مناسبت  به  و  شماره  اين  در 
در  كالن  سرمايه هاى  حقير  صاحبان  توسط  كه  پاكستانى  ساله ى 
بهترين سال هاى كودكى ترور شد  و  براى شما خوانندگان داروگ 
معرفى  به   ٢ از شماره ى  كه  داروگ  و طبق سنت  آشناست،  نامى 
كنوانسيون ها و برنامه هاى نوشته شده درباره ى حقوق كودك نهاد 
ها و سازمان  هاى مختلف پرداخته ايم، توجه شما را به  مطلب طرح 
هائى درباره ى كار كودك  نوشته ى كارل ماركس، انديشمند و جامعه 
شناس آلمانى كه براى اغلب شما به عنوان بنيان گذار و معرف راه 
رهايى كارگران از بردگى مزدى آشناست،  جلب مى كنيم كه سال ها  

پيش توسط سوسن بهار ترجمه شده است. 
مى  قرن  دو  از  بيش  است  نوشته  را  متن  اين  ماركس  كه  زمانى  از 
گذرد و با تاسف و شرم سارى از انسان اين هزاره بودن، بايد بگويم 
اگر در آن زمان ماركس در زمينه ى كار كودكان از سن نه ساله گى 
به باال حرف مى زند، در دنياى واويالى امروز، اين سن حداقل در 
دردناك ترين و غير قابل تصورترين حالت اش به سن دو سالگى هم 
رسيده است. و نه تنها اين، كه على رغم پيشرفت بى نظير صنعت و 
تكنولوژى، كودكان هنوز در شرايط ماقبل سرمايه دارى به لحاظ رشد 
ابزار كار، با ابتدايى-ترين ابزارها و در نامناسب ترين شرايط، جان 
كوچك مى كاهند. از همه دردناك تر اما اين است كه درك عمومى 
از اين مقوله تا آن جا كه به اهميت سياسى اجتماعى دادن به آن برمى 
گردد، بسيار از نظرات داهيانه ى ماركس در اين زمينه فاصله دارد.
جدا از اين، ماركس در تمامى اين تقسيم بندى و بيان عقالنى بودن 
شركت كودكان در امر توليد اجتماعى، به كار خالق يا به اصطالح 
سفيد، كارى كه به جسم و روح كودك ضربه نزند، او را به انقياد در 
نياورد و باعث رشد و بالندگى او شود، اشاره دارد. نكته ى جالب 
در رويكرد ماركس، طبقه ى كارگر و طرح خواست به كار نكشيدن 
كودكان شان است. بحثى كه كمتر، به ويژه از درون طبقه ى كارگر، 

به آن توجه شده است.
سوسن بهار

* * *

ماركس در دستو العمل جلسات شوارى عمومى، انجمن بين المللى 
كارگران به تاريخ آگوست ١٨٦٤ نامه اى به بعضى از شركت كنندگان 
در مجمع عمومى، از جمله انگلس و ببل، مى فرستد و بر مسايل 
مختلف و مهم پيش روى طبقه ى كار گر انگشت مى گذارد از جمله 
در بند چهار با سو تيتر  كودكان و جوانان كارگر از هر دو جنس به 
طرح پايه اى ترين مسايل در مورد مقوله ى كار كودك مى پردازد 

و مى گويد:
ما در اين جا در مورد كودكان و كارى صحبت مى كنيم كه اين جامعه 

ى نابرابر به انسان كارگر تحميل كرده است و از او به مثابه ابزارى 
انباشت  براى  وسيله اى  به  را  انسانى اش  و حيثيت  استفاده مى كند 
سرمايه تنزل داده است و آن ها را به دليل نيازمندى و آزمندى شان، 

به برده داران و برده فروشان، فرزندان خودشان تبديل كرده است.
حقوق كودكان و نوجوانان بايد توجيه شود و ترويج گردد، آن ها 
جامعه ى  وظيفه ى  اين  نيستند،  حق خويش  از  دفاع  به  قادر  خود 
بزرگ سال است كه به حق آن ها توجه كند. در ادامه براى فعاليت 

در اين زمينه مى نويسد:

كار كودكان و نوجوانان از هر دو جنس:
من فكر مى كنم كه صنعت مدرن، گرايش به دخالت دادن كودكان و 
جوانان از هر دو جنس را در پروسه ى توليد بزرگ اجتماعى دارد. 
شركت كودكان و جوانان در امر اجتماعى توليد به عنوان يك صداى 
پيشرو و گرايش هاى مشروع و رو به جلوى آنان به خودى خود امرى 
غيرعقالنى نيست، اما در كاركرد سرمايه دارى اين مساله تحريف شده 

و تبديل به يك عمل شنيع مى شود.
 در يك جامعه ى عقالنى هر كودك از هر دو جنس، از سن نه سالگى 
برآوردن  توان  و  رشد  و  ادامه ى حيات  براى  طبيعت  قانون  به  بنا 
نيازهايش، مثل هر انسان ديگرى جدا از كار فكرى بايد به كار يدى 
هم بپردازد. به هر رو، در حال حاضر ما براى مقابله با بهره كشى از 
كودكان از هر دو جنس بايد آن ها را به سه رده تقسيم كنيم. و به 

طور متفاوت تحت حفاظت قرار دهيم.
- رده ى اول كودكان نه تا دوازده ساله؛

- رده ى دوم از سيزده تا پانزده ساله؛
- رده ى سوم از شانزده تا هفده ساله؛

ما پيشنهاد مى كنيم كه استخدام گروه اول در هر گونه كارگاه يا عرصه  
كار خانه گى بايد قانونا در حد مطلوب دو ساعت، براى گروه دوم 
چهار ساعت، و براى گروه سوم شش ساعت باشد. در همه ى اين 
موارد بايد حداقل يك ساعت براى صرف غذا و استراحت وجود 

داشته باشد.
ُنه  سن  از  قبل  ابتدايى  تحصيل  كه  باشد  اين  مطلوب  حالت  شايد 
ساله گى شروع شود. اما ما اين جا فقط به ضرورى ترين پادزهرها 
در برابر گرايش جامعه ى سرمايه دارى در سوء استفاده از طبقه ى 
كارگر اشاره مى كنيم. اين سيستم كارگران را به شكل ابزارى صرف 
در خدمت خويش در آورده و آنان را به برده دارن و فروشندگان 

كودكان خودشان تبديل كرده است. 
حق كودكان و جوانان بايد توجيه شود (به ملكه ى ذهن تبديل شود) 
دليل  به همين  نيستند.  براى خودشان  به دفاع و حركت  آن ها قادر 

وظيفه ى جامعه است كه براى آن ها قدم بردارد.
به عقيده ى ما در شيوه ى توليدى مدرن و صنعتى، كودكان و جوانان از 
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هر دو جنس مى توانند در كار بزرگ توليد اجتماعى به مثابه يك صدا، 
آواى مترقى هم كارى و نقش ايفا كنند، به شكل مشروع و مناسب. هر 
چند كه سرمايه اين تبين را به شنيع ترين وجهى تحريف كرده است.
اگر طبقات باال يا طبقه ى متوسط در انجام وظايف شان نسبت به 
فرزندانشان غفلت مى كنند، تقصير خودشان است. وجه مشترك اين 
طبقات، رنج كشيدن كودك از تعصبات و تنظيمات آن هاست. مساله ى 

طبقه ى كارگر اما كامال متفاوت است. 
بعضى  در  آزاد است و  عامل  موارد يك  از  بسيارى  كارگر در  مرد 
موارد او ناآگاه تر از اين است كه حتى منافع و عالقه مندى ها ى 
يا حتى شرايط طيبعى رشد و شكوفايى  كند و  كودكانش را درك 

خويش را تشخيص دهد.
به هر تقدير، روشن شدن و آگاهى طبقه ى كارگر در گرو رشد و 
از هر چيز  اين را قبل  افزايش اين طبقه ى اجتماعى است. آن ها 
مى دانند و بايد بدانند كه قبل از هر چيز كودكان و جوانان بايد از 
ُخرد شدن در سيستم موجود حفظ شوند، بايد از آن ها نگه دارى 

به عمل آيد؛
اين  به هر حال، بخش آگاه و روشن طبقه ى كارگر كامال متوجه 
موضوع هست و مى داند كه آينده از آن اوست. و بنابراين آينده ى 
تمامى مردم، همگى با هم، جدا از فرماسيون طبقاتى شان، به طلوع 
نسل جديد طبقه ى كارگر بسته است. كارگران بايد بدانند كه قبل از 
هر چيز كودكان و جوانان طبقه ى كارگر بايد از ُخرد شدن و درهم 

شكسته شدن در چرخ و دنده هاى سيستم موجود مصون بمانند.
راه رسيدن به اين امر، تالش براى مستحكم كردن قوانين دولتى در 
اين زمينه نيست، بلكه دگرگون كردن اين قوانين است. طبقه ى كارگر 
فاقد قدرت دولتى است، بلكه ابزار وضع قوانينى شده است كه اكنون 
عليه او به كار مى روند. براى دگرگونى اين قوانين، تالش جمعى و 

فردى بسيارى الزم است. 
و اين امر فقط از طريق تبديل شدن مساله ى كودكان از يك معضل 
اجتماعى به نيروى اجتماعى ممكن است. و امر تبديل كردن معضل 
اجتماعى به نيروى اجتماعى فقط از طريق متد و راهى كه در زير 
آورده مى شود امكان پذير است و راه ديگرى هم نيست، جز: تصويب 
قوانين سراسرى كه توسط قدرت دولتى به اجرا در آيند. با اجرا و 
دولتى  قدرت  تثبيت  باعث  كارگر  طبقه ى  قوانين،  بعضى  تصويب 
قوانين  يا عدم وجود  قوانين موجود  با  مخالفت  با  بلكه  نمى شود، 
اكنون  هم  كه  را  قدرتى  قوانين عمومى،  و خواست تصويب  الزم، 
عليه آن او به كار گرفته مى شود به نفع خودش تغيير مى دهد. آن ها 
به طور جمعى و سراسرى تاثيرى را بنا مى گذارند كه به طور فردى 
و در انزوا، كوششى بى هوده با صرف انرژى يى بى پايان مى باشد.

  از اين منظر و با اين نقطه ى برون رفت است كه ما مى گوييم: از 
آن ها بايد والدين بسازيم، پدر و مادر، نه كارفرما. و هيج كارفرمايى 
حق ندارد از نيروى كار كودكان استفاده كند، مگر اين كه كار ه مراه 

با تحصيل و آموزش و با شرايط مناسب باشد.
درباره ى مقوله ى آموزش ما سه چيز را مى فهميم يا تعريف مى كنيم.

اوال: آموزش روان؛
دوما: آموزش جسمانى از قبيل مدارس ژيمناستيك و مدارس نظامى 

(در متن آلمانى از واژه ى پلى تكنيك استفاده شده است.)؛
  سوما: مدارس آموزش تكنولوژى و تمرين (حرفه و فن) كه به طور 
واضح از اصول عمومى براى فرايند توليد به طور هم زمان آغاز به 

كار عملى براى آموزش ابتدايى مى كنند؛
و  ژيمناستيك،  روانى،  تمرين  از  مترقى  و  تدريجى  دوره ى  يك    
تكنولوژى متناسب با طبقه بندى يى كه قبال در مورد كودكان و جوانان 
كارگر گفته شد، بايد وجود داشته باشد. بخشى از مخارج اين كالس 
ها بايد از فروش كاال هاى توليد شده توسط خود تامين شود. تركيب 
دست مزد كارگران توليدى، آموزش روانى، تمرين هاى ورزشى و 
پلى-تكنيك، طبقه ى كارگر را در رده هاى بسيار باالترى از طبقه ى 

سرمايه دار قرار خواهد داد.
اين خودآگاهى بايد وجود داشته باشد كه به كار گرفتن كودكان نُه 
تا هفده ساله در زمينه هاى كار شبانه، و تمامى عرصه هايى كه به 
جسم آن ها ضربه وارد مى كند، بايد به طور قانونى ممنوع اعالم شود.

كار كودكان و بازتوليد نابرابرى اجتماعى....كارل ماركس
حقوقى ابتدايى و عقب مانده در زمينه كودكان و موارد بى شمار ديگر 

بر پيچيدگى پديده ى كار كودكان مى افزايد.
كار، انتخاب آگاهانه ى كودكان كار نيست. بر خالف تحليل هاى ساده 
انگارانه كه ديدگاه هاى شخصى كودكان طبقه ى كارگر را در تعيين 
سرنوشت آن ها برجسته مى نمايند (ويليس، ١٩٧٧، ص. ١)؛ بايد 
توجه داشت كه كار كودكان، تحميلى اجتماعى از سوى ساختارهاى 
گونه  اين  و  بوده  اقتصادى جامعه  ويژه  به  و  ايدئولوژيك  سياسى، 
است كه اهميت پژوهشى جامعه شناسانه از منظرى راديكال در اين 
مورد هويدا مى گردد. بايد توجه داشت كه اين پديده اجتماعى هم 
مانند تمامى پديده هاى اجتماعى ديگر، به عنوان جزئى از پيكره ى 
كلى جامعه است كه معنا يافته و ماديت مى يابد. بخشى عمده اى از 
اين كليت اجتماعى، فرايند هاى بازتوليد نيروها و روابط توليدى در 
جامعه است. بدون بازتوليد، هيچ نظامى پايدار نخواهد بود. بازتوليد 
طبقات اجتماعى در دراز مدت با فرايندى از تبديل طبقات به كاست 
ها، سهمى عمده در شكل گيرى و دوام كودكان كار به عنوان يكى 
از اقشار طبقه ى كارگر را دارا است. كودكانى كه در هياهوى ماشيِن 
نردبان  از  براى صعود  كمترى  فرصت  شدن،  اجتماعى  آساى  غول 
تخيلى ترقى اجتماعى (پوالنزاس، ٢٠٠٨، ص. ٢٢٣) داشته و پاهاى 
نحيفشان آسان تر مى لغزد و موجبات سقوطشان در سياهى دهك 
هاى پايينِى اقتصادى جامعه را فراهم مى آورد؛ و اين گونه است كه 

چرخه ى جهانى بازتوليد طبقات كامل مى گردد.
حيات اجتماعى انسان ها در جامعه ى سرمايه دارى، داراى تضادهايى 
اساسى و رفع نشدنى است. كليتى متضاد از ساختارهاى در نهايت 
روابط  و  نيروها  خود،  تكامل  فرايند  در  كه  اقتصاد،  با  شده  تعيين 
در  تكامل اجتماعى را  زمينه ى  نابود ساخته و  را  سازنده ى خود 
اين  ترين جلوه هاى  هولناك  از  يكى  آورد.  مى  فراهم  كلى  نظرى 
تضادها اين است كه بخش بزرگى از كودكان شاغل در كارخانه ها و 
مانوفاكتورهاى مدرن، از همان لطيف ترين ايام كودكى گويى به ساده 
ترين فعاليت يدى ميخكوب مى شوند و سال هاى طوالنى آن ها را 
استثمار مى كنند، بدون آن كه هيچ گونه مهارتى را بياموزند كه بعدها 
حتى در همان كارخانه نيز سودمند واقع شود (ماركس، ١٣٨٦، ص. 
٥٢١). اين بازتوليد، همان فرايندى است كه در طول تاريخ، طبقه را 
به كاست تبديل نموده و نابرابرى هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى 

را جاودانه مى سازد.
* * *

*
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معلم  موسيقى به شاگردش كه بر روى صفحه كليد پيانو خيره مانده 
بودگفت: گفتم كه خطى كه از بين دو نقطه ى كليد مى گذر دو، رِ، 
مى،. فا. نگاه پريشان شاگرد  بر روى كليدها  طورى حركت كرد،   
كه كودكى شيطان تيله اى رنگى را براى زدن هدف  قل مى دهد. اما 
هر چه گشت دو نقطه را پيدا نكرد. حواسش نبود، انگشتانش درد 
گرفته بود. چندين كلمه كه با فا شروع مى شدند، از جلوى چشمانش 

نمى توانست  او  و  رژه مى رفتند 
پيدا  را  كليد  دونقطه ى  بين  خط 
از  تر  دور  كه  معلم  كند. صداى 
او به كارى مشغول بود، مثل پتك 
بر ذهن آشفته اش فرود مى آمد، 
نمى توانست،  سى.  ال،  سل،  فا، 
معلم   . به نواز  نمى خواست  يا 
بى  او  و  رسيد  سرش  باالى 
كرد  جمع  را  خودش  اختيار  
را  معلم  انگار  كشيد.   كنار  و  
دعوت به نشستن  مى كند،  معلم 
و  شد  خم  پيانو  كليد هاى  روى 
آشكار  عصبانيتش  كه  صدايى  با 
بود گفت:اصال  فا را به من نشان 
كجاست؟  مى دانى  به بينم  بده.  
دست لرزانش بروى شاسى لغزيد 
، صداى نت  فا،  هوا ى سرد و 
را  معلم  و  او  بين  آميز  تهديد  
شكافت.  فاى  پر ترديد، ترسان، 
كنارش  معلم  كرد.  وجود  اعالم 
ديدى  خب  گفت:  و  نشست 
فا  پيدا كردن  براى  نبود؟  سخت 
، اين قدر عرق ريختى؟  به معلم 
در  چيز  چه  معلم  و  كرد  نگاه 
چهره  اش ديد كه به او گفت: بيا 
برايت يك فنجان چاى ريخته ام 

و  اراده  كرد.بى  اشاره  آشپزخانه  به طرف  و  مى دهيم.  ادامه  دوباره 
سبك بال از روى نيمكت بلند شد و به دنبال معلم  ُسر خورد. شاخه 
بيدمشك مثل كودكى كنجكاو يا شايد همسايه اى فضول ؟ از پنجره 
نميه باز به درون سرك مى كشيد، از معلم پرسيد:اجازه هست پنجره 
تمام  بر گشت خنده  داد:به فرما! وقتى كه  معلم جواب  كنم؟  باز  را 
بود، و چشمان روشن و سبزش مثل دو  صورت معلم را پوشانده 
رشته چمن باريك و سبز كه از درون برف بيرون زده باشد و رسيدن 
بهار را مژده دهد، در ميان صورت پوشيده از ريش سفيدش بيرون 

بود. دستپاچه شد، علت خنده معلم را نمى دانست ولى وقتى  زده 
معلم دستمالى را به طرف او گرفت فهميد كه نوك بينى اش بايد از 
گرده  هاى بيد مشك زرد شده باشد. براى لحظه اى سكوت بر قرار 
شد، معلم  با نگاهى پُرسان او را دعوت به شكستن سكوت كرد و وقتى 
ديد از او  حرفى بيرون نمى آيد پرسيد: فا چه چيز را در ذهن تو بيدار 
كرده كه نمى توانى به نوازيش؟ سكوت بود و سكوت معلم مصرانه 
پرسيد: بگو فا تو را ياد چه چيز 
انداخت؟جرعه اى چاى سر كشيد 
و عطر بيدمشك را با نفسى عميق 
به  درون ريه هايش كشيد.فاخته 
آقا ، معلم سرى تكان داد و گفت: 
دوخته  دهان  فاخته  به خب؟  به 
مناسبت نيست،   آفرين بى  البد؟ 
فاخته،  فقط  آقا  داد:نه  جواب 
بود،  باز  هم  نوكش  نه  كه  دهان 
به پسرك  بالش زخمى و من  و 
كمك كردم بالش را به بندد. معلم 
گفت : آهان كدام پسرك؟  اين 
پسرك دو شاخه به دست را من 
هم ديده ام اگر دلش مى سوزد و 
بال هاى شكسته شان را  پانسمان 
مى كند ، چرا مى زندشان؟ نگفتى 
بهش؟ جواب داد: نه آقا او نه، آن 
پسرك كه موهايش بلوطيست و 
چشمانش ميشى و درشت، و غم 
تمام دنيا در نگاهش موج مى زند، 
غمگين  مينور  گام  هاى  عين  و 
است، و خنده اش مثل ماژور عليه 
پسر  همان  مى آورد.  هجوم  غم 
فال فروش آقا. معلم در حالى كه 
از معرفى كردن گام هاى مينور و 
ماژور او لبخند رضايت مندانه ئى 
مى  زد گفت: بله آن پسرك را هم ديده ام گاهى پشن پنجره مى ايستد 
و به صداى پيانوى من گوش مى دهد. اما هر وقت دعوتش كرده ام 

كه به داخل كالس بيايد، گفته: كار دارم آقا.
شاگر گفت: بله آقا او هيچ وقت فرصت ندارد بايد كار كند. او به 
ديگران خوشبختى مى فروشد و خودش به اين كوچكى بايد براى 
لقمه اى نان  و  گريه امانش نداد. معلم صورتش را به طرف پنجره 

برگرداند و به او گفت :فردا ادمه مى دهيم.
* * *

از مجموعه ى نت هاى موسيقى
سوسن بهارفا!
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زنى بود كه دو دختر داشت، هلن، فرزندش از شوهر مرده اش ، و 
ماروكال، دختر همسرش از ازدواج اولش. او هلن را دوست داشت، 
اما از  ماروكالى يتيم بيچاره متنفر بود، زيرا او بسيار زيباتر از دختر 
و  نمى كرد  فكر  زيبايش  ظاهر  به  ماروكال  بود.  هلن   خودش 
نمى توانست به فهمد چرا نامادرى اش بايد از ديدن او عصبانى شود. 
سخت ترين كار ها سهم او بود. اتاق  ها را تميز مى كرد، مى پخت، 
مى شست، مى دوخت، نخ ريسى مى كرد ، مى بافت، يونجه مى آورد، 
گاو را مى دوشيد، و همه س اين  كار ها را ها بدون هيچ كمكى و به 
بهترين  اين كه،  تنهائى انجام مى داد. هلن هيچ كارى نمى كرد جز 
لباسش را به پوشد و  هر روز به  گردش  و مهمانى به رود.  ماروكال 
هرگز شكايت نمى كرد. سرزنش ها و بدخلقى هاى مادر و خواهر را 
رفتار  بااين  اما  مى كرد.  تحمل  بره  يك  صبر  و  لب  بر  لبخندى  با 
فرشته سان ماروكال  خواهر و نامادرى نرم نمى شدند.  حتى ظالم تر 
و بدخلق ترمى شدند، براى اين كه ماروكال هر روز زيباتر مى شد، و  
از شر ماروكال  نامادرى تصممى گرفت كه  بنابراين  هلن زشت تر. 

دخترش   ، باشد  او  زمانى كه  تا  مى دانست  كه   خالص شود، چرا 
نوع  هر  تا  گرفته،  دادن  گرسنگى  از  داشت.  نخواهد  خواستگارى 
محروميت، بدرفتارى،  و هر وسيله اى براى بدبخت كردن  و تلخ 
كردن زندگى دختر استفاده مى شد. اما با وجود همه اين ها، ماروكال 
هميشه شيرين تر و جذاب  تر مى شد. يك روز وسط زمستان هلن  
هوس گل بنفشه كرد.روبه ماروكال فرياد زد: «گوش كن، بايد از كوه 
باال بروى و بنفشه براى من پيدا كنى. من مى خواهم چند تا از  لباس 
هايم را بپوشم و آنها بايد تازه و خوشبو باشند مى شنوى؟  يتيم بيچاره 
شنيده  برف  در  بنفشه  گل  از  كسى  عزيزم،چه  خواهر  اما  گفت: 
است؟هلن گفت:  اى موجود بدبخت! آيا جرات دارى از من نافرمانى 
كنى؟ خاموش با ش ! اگر چند گل بنفشه از جنگل كوهستانى برايم 
به  را  خود  تهديدهاى  نيز  نامادرى  كشت.»  خواهم  را  تو  نياورى، 
تهديدهاى هلن اضافه كرد و آن دو با ضربات شديد ماروكال را به 

بيرون هل دادند و در را به روى او بستند. دختر گريان خود را به كوه 
رساند. برف عميق بود و اثرى از هيچ انسانى نبود. مدت طوالنى او 
به اين طرف و آن طرف سرگردان بود و  در جنگل گم شد. گرسنه 
بود و از سرما مى لرزيد و دلش مى خواست  بميرد و از اين همه 
سختى رها شود. ناگهان نورى را از دور ديد و به سمت آن رفت تا 
به باالى كوه رسيد. بر فراز بلندترين قله آتش بزرگى مى سوخت كه 
با دوازده بلوك سنگى احاطه شده بود كه دوازده موجود عجيب روى 
آن نشسته بودند. از اين دوازده نفر، سه نفر اول موهاى سفيد داشتند، 
سه نفر چندان پير نبودند، سه نفر جوان و خوش تيپ بودند و بقيه 
هنوز نو جوان .همه ساكت نشسته بودند و به آتش نگاه مى كردند. 
آن ها دوازده ماه سال بودند. ژانويه بزرگ باالتر از بقيه نشسته بود. 
موها و سبيل هايش مثل برف سفيد بود و در دستش عصايى گرفته 
و  بازگشت  شجاعتش  مدتى  از  پس  اما  ترسيد،  ابتدا  ماروكال  بود. 
از  توانم خود را در آتش شما گرم كنم؟  نزديك شد و گفت: مى 
سرماى زمستان سردم شده است.  ژانويه بزرگ سرش را بلند كرد و 

پاسخ داد: دخترم چه چيز تو را به اين جا آورده است؟ مارولكا جواب 
داد: من به دنبال بنفشه هستم. ژانويه گفت:  اين فصل گل بنفشه نيست. 
همه جا برف را نمى بينى؟  مارولكا غمگين گفت: من خوب مى دانم، 
اما خواهرم هلن و نامادرى ام به من دستور داده اند كه از كوه شما 
براى آنها بنفشه بياورم. اگر بدون گل برگردم مرا خواهند كشت. دى 
در  و  رفت  ماه ها  كوچك ترين  نزد  و  برخاست  بزرگ ژانويه   ماه 
حالى كه عصاى خود را در دستش گذاشت گفت: برادر مارچ، فروردين  
آتو باالترين جايگاه را بگير.  مارچ اطاعت كرد و در همان حال عصاى 
خود را روى آتش تكان داد. بالفاصله شعله هاى آتش به سمت آسمان 
بلند شد، برف ها شروع به آب شدن كردند و درختان و درختچه ها 
جوانه زدند. علف سبز شد و از بين تيغه هايش گل پامچال كم رنگ  
بيرون زد. بهار بود و چمنزارها  از فراوانى بنفشه آبى  بودند. مارس 
گفت:  به سرعت آن ها را جمع كن، ماروكال.  او با خوش حالى براى 

افسانه ى دوازده ماه سال!
نوشته ى: آلكساندر چخوف

ترجمه ى: سوسن بهار
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چيدن گل ها عجله كرد و به زودى دسته بزرگى از آن ها درست كرد 
از دوازده ماه  تشكر كرد و به طرف خانه دويد. هلن و نامادرى از 
ديدن گل هايى كه بوى آن خانه را پر كرده بود شگفت زده شدند. 
هلن پرسيد:  آن ها را از كجا پيدا كردى؟ ماروكال گفت:  زير درختان 
در دامنه ى كوه.  هلن گل ها را براى خودش و مادرش نگه داشت. او 
حتى از خواهر ناتنى خود به خاطر زحمتى كه كشيده بود تشكر نكرد. 
روز بعد از ماروكال خواست تا  برايش توت فرنگى  بياورد.ا گفت: 
« بدو  كن، و از كوه برايم توت فرنگى بياور.  بايد بسيار شيرين و 
رسيده باشند.» ماروكال با صداى بلند گفت:  اما كى از رسيدن توت 
فرنگى در برف شنيده است؟   هلن گفت:زبانت را كرم به خورد؛ به 
نرسد تو را خواهم  به دستم  نده اگر توت فرنگى هايم  من جواب 
كشت. سپس نامادرى ماروكال را به داخل حياط هل داد و در را قفل 
كرد. دختر ناراضى راه خود را به سمت كوه و آتش بزرگى كه دوازده 
ماه را در آن نشسته بود طى كرد. ژانويه بزرگ باالتر از همه نشسته 
بود. او در حال نزديك شدن گفت: مى توانم خود را در آتش شما 
گرم كنم؟ سرماى زمستان مرا سرد مى كند.  ژانويه بزرگ سرش را 
بلند كرد و پرسيد:  چرا به اين جا مي آيي؟ به دنبال چه هستي؟  مارولكا  
گفت:  من به دنبال توت فرنگى هستم.  ژانويه پاسخ داد:  ما در ميانه 
زمستان هستيم، توت فرنگى در برف رشد نمى كند.  دختر با ناراحتى 
گفت: مى دانم، اما خواهر و نامادرى ام دستور داده اند براى شان توت 
فرنگى بياورم. اگر اين كار را نكنم مرا خواهند كشت. ، به من بگوييد 
كجا آن ها را پيدا كنم.  ژانويه بزرگ برخاست و به طرف ماه روبه روي 
خودش رفت و عصا را در دست گرفت و گفت: برادر ژوئن، باالترين 
جا را بگير. ژوئن اطاعت كرد و همان طور كه عصاى خود را روى 
آتش تكان مى داد، شعله هاى آتش به سمت آسمان مى پريدند. فورا 
برف ذوب شد، زمين پوشيده از سبزه شد، درختان با برگ پوشيده 
آواز خواندن كردند و گل هاى رنگ و  به  پرنده گان شروع  شدند، 
وارنگ در جنگل شكوفا شدند. تابستان بود. در زير بوته ها، توده هايى 
از گل هاى ستاره شكل به توت فرنگى هاى در حال رسيدن تبديل شدند 
و فوراً روى درخت را پوشاندند و آن را شبيه دريايى  سرخ و مواج 
با  او  ماروكال.   كن،  جمع  را  آن ها  گفت:  سريع  ژوئن  كردند. 
خوش حالى از ماه ها تشكر كرد و با پركردن پيش بندش با شادى به 
طرف خانه دويد.هلن و مادرش از ديدن توت فرنگى ها كه خانه را 
با عطر خوش مزه آ پر كرده بودند شگفت زده شدند. هلن با تعجب 
پرسيد:  كجا آن ها را پيدا كردى؟  ماركوال پاسخ داد:  در ميان كوه ها. 
آن هايى كه از زير درختان راش هستند بد نيستند.  هلن چند تا را به 
مادرش داد و بقيه را خودش خورد. او به خواهر ناتنى خود هيج چيز 
نداد. از آنجايى كه از توت فرنگى خسته شده بود، در روز سوم دلش  
چند سيب تازه و قرمز خواست. گفت:  بدو كن، ماروكال، و سيب-هاى 
تازه و قرمز را از كوه برايم بياور.  سيب در زمستان، خواهر؟  نمى 
بينى  درختان نه برگ دارند و نه ميوه!» هلن گفت:  حرف بيهوده نزن. 
همين لحظه برو،  اگر  سيب نياورى، ما تو را خواهيم كشت.مثل قبل، 
نامادرى به شدت او را گرفت و از خانه بيرون كرد. دختر بيچاره با 
به سمت آتش دور  ميان برف عميق، و  از  باال رفت،  از كوه  گريه 
دوازده ماه  رفت. دوازده ماه  بى حركت آن جا نشسته بودند و بر 
بلندترين سنگ ژانويه  ى بزرگ نشسته بود. در حال نزديك شدن 
گفت:  ، مى توانم خود را در آتش شما گرم كنم؟ سرماى زمستان مرا 
سرد مى كند.  ژانويه بزرگ سرش را بلند كرد. او پرسيد:  باز هم آمدى 

دختر بيچاره ى من؟ اين بار براى چه چيز؟ ماروكال پاسخ داد:  من 
آمده ام دنبال سيب هاى قرمز بگردم. ژانويه بزرگ گفت:  اما ازمستان 
است و فصل سيب هاى قرمز نيست.  دختر پاسخ داد: مى دانم، اما 
خواهر و نامادريم مرا فرستادند تا از كوه سيب سرخ بياورم. اگر بدون 
آن ها برگردم مرا خواهند كشت.  در آن هنگام دى ماه بزرگ برخاست 
و نزد يكى از ماه هاى مسن رفت و عصا را به او داد و گفت:  برادرم 
سپتامبر، آيا تو باالترين مكان را مى گيرى؟  سپتامبر به سمت باالترين 
سنگ حركت كرد و عصاى خود را روى آتش تكان داد. شعله اى از 
شعله هاى قرمز رنگ  برخاست ، برف ناپديد شد،  برگ ها كه روى 
درختان مى لرزيدند توسط باد سرد شمال شرقى به صورت توده هاى 
اول  شد.  مى  ديده  پاييزى  گل  فقط چند  افتادند.  درختان  زير  زرد 
ماروكال بيهوده به دنبال سيب قرمز بود، اما بعد از جند دقيقه  درختى 
را كه در ارتفاع زياد رشد كرده بود، ديد.   از شاخه هاى آن ميوه 
به سرعت  كه  داد  او دستور  به  بود. سپتامبر  قرمز آويزان  روشن و 
تعدادى را جمع كند. دختر خوشحال شد و درخت را تكان داد. اول 
يك سيب افتاد، سپس يكى ديگر. سپتامبر گفت:  كافى است، عجله 
كن و به  خانه  برو. خواهر ناتنى پرسيد: آن ها را كجا پيدا كردى؟ 
ماروكال پاسخ داد:  در باالى كوه بيشتر  هم هست .  هلن با عصبانيت 
گفت:  پس چرا بيشتر نياوردى؟ حتما خودت همه را خوردى! ماروكال 
گفت:  نه، خواهر عزيز، من حتى طعم آنها را نچشيده ام  من درخت 
را دو بار تكان دادم. هر بار يك سيب مى افتاد.  چوپانان اجازه ندادند 
هلن  برگرد.  خانه  به  كه  گفتند  من  به  دهم،   تكان  را  آن  دوباره 
گفت:  گوش كن مادر. شنل مرا بده. من خودم چند سيب ديگر خواهم 
آورد. من مى توانم كوه و درخت را پيدا كنم. چوپان ها ممكن است 
فرياد بزنند  ايست كن! اما تا زمانى كه همه سيب ها را تكان ندهم، بر 
نمى گردم. عليرغم نصيحت مادرش، خود را درشنلش پيچيد، مروسرى 
به سر كرد و راه كوه را در پيش گرفت. برف همه چيز را  گرمى 
پوشانده بود. هلن راه را  گم كرد و به اين طرف و آن طرف سرگردان 
شد. پس از مدتى نورى را باالى سر خود ديد و در جهت آن به باالى 
كوه رسيد. آتش شعله ور، دوازده قطعه سنگ و دوازده ماه روى آن 
ها نشسته بودند. او ترسيد و ترديد كرد  سپس نزديك تر شد و دستانش 
را گرم كرد. او نه اجازه خواست و نه يك كلمه مودبانه به زبان آورد.. 
ژانويه بزرگبه تندى گفت:  چه چيزى تو را به اين جا آورده است؟ 
به دنبال چه چيزى هستى؟  هلن با تحقير پاسخ داد:  من مجبور نيستم 
به تو بگويم، ريش خاكسترى پير.  تو چه كاره ئى؟   بعد با تحقير 
پشتش را به آتش كرد و به سمت جنگل رفت. وقتى مدت زيادى از 
رفتن هلن گذشت و او باز نگشت، مادر فكر كرد: «ممكن است سيب 
ها او را از خانه اش  دور و در جنگل ماندگار كرده باشند.؟ لباس 
گرم  را به تن كرد و به دنبال دخترش رفت. او به اين طرف و آن 
طرف سرگردان بود، باد يخى شمال شرقى در كوه سوت مى زد، اما 
هيچ صدايى به فريادهاى او پاسخ نمى داد. ماروكال روز به روز كار 
مى كرد،  در دلش آرزو مى كرد كه آن ها برگردند و منتظر مى ماند، 
اما نه نامادرى و نه خواهر برنگشتند. آن ها در كوه تا حد مرگ يخ 
زده بودند.ميراث يك خانه كوچك، يك مزرعه و يك گاو به ماروكال 
رسيد. با گذشت زمان يك كشاورز صادق و مهربان آمد و از ا ماروكال 
بود   فهميده  كه  ماروكال  آمد  كند   زنده گى  او  با  كه  كرد  خواهش 
نامادرى و خواهر ناتنى اش بر نخواهند گشت، قبول كرد. با كشاورز 

زندگى جديدى را شروع كرد  و زندگى آنها شاد و آرام بود.
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بچه ها سالم !  همان طور كه در قصه هاى ديگر هم براى تان گفته ام 
را  كودكى ام  خاطرات  كه  مى خواهند  من  از  ها  نوه  وقت ها  خيلى 
براى شان تعريف كنم، هر سال  نوروز كه مى شود و من سفره ى هفت 
براى شان مى گويم.   را  نوروز  از جشن  سين مى اندازم،خاطره هائى 
يك بار هم براى شان گفتم: كه وقتى من بچه بودم  هديه نوروز فقط 
پول بود و همه ى بزرگ ترها، به ما بچه ها، پول مى دادند بعضى ها 
در  بچه ها   بود  كه: رسم  كردم  تعريف  بيش تر،  بعضى ها  و  كم تر 
روز عيد دست بزرگ ترها را به بوسند و عيدى كه همان پول بود 
بگيرند. چشم هاى شان از تعجب گرد شد و پرسيدند مثل توى فيلم 
هاى كارتون كه دت شاه و ملكه ها را مى بوسند؟ يا دست شاهزاده 

خانم ها را مى بوسند و دعوت به رقص مى كنند؟ گفتم: يك چيزى 
مثل  اين و هر سه خنديديم. نوه ها گفتند: يعنى ما هم بايد دست 
تو را ببوسيم؟ خنديدم و گفتم هرگز! نوه ى بزرگ گفت: اما مادر 
بزرگ تو دست ما دو تا را خيلى بوسيده اى چرا نه؟ گفتم عزيزم: من 
خوشبخت ترين آدم روى زمين بوده ام كه توانسته ام بر دست و پاهاى 
كوچولو و حاال در حال جوان شدن و گرم شما بوسه به زنم، اما اين كه 
شما فقط براى اين كه من بزرگم قرار باشد دستم را به بوسيد؟ هرگز! 
هرگز! لبخند زدند و به شوخى دست هاى مرا گرفتند كه به بوسند و 
سه تائى يك ُكشتى حسابى گرفتيم، روى ماه هر دوشان را بوسيدم 

و قصه را شروع كردم كه:
را   شادى مان  فرياد  جلوى  به توانيم  بود  محال  مى گرفتيم  اگر  آبى 

افروخته  بر  پرچم  را چون  آبى  تومانى  بيست  اسكناس  به گيريم و 
خنده كنان و دوان دوان بر سر دست بلند نكنيم و به ميان بچه هاى 
ديگر ندويم. اگر هم كسى از بين بزرگ رها درگوشى گفته بود: به 
بقيه نشان ندهى! محال بود كه يادمان بماند. حتى اگر آبى هامان يكى 
بود كه بيشتر وقت ها خيلى بيشتر بود، باز هم شاد بوديم و در ميان 
از قهوه اى هاى تانخورده يعنى اسكناس هاى دو تومانى كه  بسترى 
بعد  و  بودند  تومانى  پنج  كه  را   ها  سبز  بعد  دور مى چيديم شان، 
قرمزهامان كه ده تومانى بودند، و درست در ميان همه ى آن ها آبى 
مى درخشيد، عين نقاشى هامان كه، كوه بود و دشت و گل و دريا! 
آبى   كه  هم  گاس  دالرى  ميلون  هزار  بيست  اسكناس  هيچ  راستى 

آبى  اقبانوس يك سر  .هيچ سفر دريايى كه هيچ حتى خود   ، باشد 
جاى آن شادى كودكانه اسكناس بيست تومانى عيدى را براى مان پر 
نخواهد كرد.  ما خوش بخت بوديم با آبى هامان، اما آن دخترك كه 
گل هاى آبى كاسنى و بنفشه هاى آبى خيس از بارانش را نفروخته 
است  در آبى ها هيچ زيبايى نمى بيند، از آبى به وجد نمى آيد پرچم 
كوچك تر  نوه ى  رسيدم،  كه  اين جا  به  نيست.  افراشته  آبى هايش 
مجبورند  كه  هستند  بچه هائى  منظورت  بزرگ  مادر  فهميدم  گفت: 
كار كنند. پسر بزرگ تر گفت: كودك كار. گفتم بله پسرهاى عزيزم 
درست مى گوئيد. در كشورى كه شما به دنيا امده ايد و من هم در آن 
زنده گى مى كنم كودك كار وجود ندارد، اما در كشور زاد گاه من و 
خيلى كشورهاى ديگر بچه هاى زيادى مشغول كار هستند. پس اجازه 
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به دهيد به بزرگ ترهائى كه اين قصه را مى خوانند، بگويم: بيائيد در 
بيكران شكوفه هاى صورتى بادام و سيب و هلو در ضرب آهنگ شاد 
دانه هاى سفيد و درخشان تگرگ بر سبزه هاى نورسته، در رقص نسيم 
و هياهوى چلچله ها، آبى روياها هاى كودكانه اش را به آن ها  باز 
گردانيم، مثل قهوه اى هامان كوه و پشتيبان شان شويم و بگذاريم از 
دشت سبز رويش هاى شاد مثل ٥ تومانى هاى سبزمان گونه هاى زرد 
خزان زده شان به سرخى اسكناس هاى  ده تومانى مان قرمز شود،  
كه آن زمان نمى  دانستيم فقط عيدى نيست، شادى خريد بادباك و 
عروسك نيست اين پول است و  پول يعنى قدرت هريد و زندگى و 
رفاه در دنياى امروز ما. صداى آه كشيدن بچه ها  مرا وادار به سكوت 
به چهره هاى زيبا و گونه هاى سرخ شده از هيجان شان نگاه  كرد. 
كردم، در چشمان زيبا شان قطره هاى اشك مثل الماس مى درخشيد. 
پشيمان شدم كه با گفتن اين حرف ها، دل مهربان و  كودكانه شان را 
غمگين كرد ام  لبم را گزيدم و به خودم گفتم كاش اين قصه را هم 
شاد مى گفتم و در همان نقاشى با پول ها مى ماندم. هر دوى  آن ها 
كه حاال ١٢ و ١٣ ساله اند، تقريبا هم صدا گفتند: مادر بزرگ خيلى كار 
خوبى كردى اين حرف ها را زدى تو خيلى خوب قصه مى گوئى و 
بگذار بزرگ ترهاى ديگر هم، از بچه هاى كار بيشتر بدانند. بايد همه 
اين ها را به سوئدى هم به نويسى، قول بده مادر بزرگ!  هوا خوب 
بود روى  فرش بالكن دراز كشيده بوديم و در حال تماشاى آسمان 
، خاطره تعريف مى كرديم. بچه ها از ماجرا هاى من و برادرم خيلى 
خوش شان مى آيد. مى خواستم براى شان تعريف كنم كه چه طورى 
يك عيد نوروز، ما بچه ها، همه پول هاى عيدى مان را به او داديم 
كه، ما را از شهر كرج به تهران و تماشاى فيلم" راز هاى نهفته ى 

اعماق دريا" به برد و چه كه نشد! ناگهان هر سه ديديم كه يك پرنده 
انگشتان پاى نوه ى كوچك نشسته. از ته دل و  ى زيبا روى نوك 
با شادى خنديديم. نوه ى بزرگ گفت: از بس جوراب هاش رنگى 
رنگيه، پرنده  فكر كرده ُگله و باز هم بيشتر خنديديم.  همين طور 
يعنى بازى! نوه ى  كه همه مى دانيم خنده يعنى، شادى، شادى هم 
بزرگ رفت و يك ماشين فولكس كوچولو و يك دوچرخه را كه 
وقتى خيلى كوچولو بود  با آن بازى مى كرديم آورد. ما هم از گل 
هاى توى گلدان، ماشين را پر از گل كرديم و بازى شروع شد كه 

مثال گل فروش سياريم و به در همه ى خانه ها گل مى بريم  و پولش 
را جمع مى كنيم و مى دهيم به پدر و مادر هائى كه احتياج دارند  تا 
بچه هاى شان سر كار نروند و درس به خوانند. اين بازى را  بچه ها 
پيشنهاد دادند، وسط بازى من يك دفعه به شكل خنده دارى صورتم 

را شكل عالمت سوال كردم و گفتم: بايستيد به بينم، و گفتم: اين كه 
فرقى ندارد. شما هم بچه هستيد حاال توى خيابان گل بفروشيد يا با  
و دوچرخه، در خانه ها چه فرقى دارد؟  هر دو غش كردند از خنده  
و هم صدا گفتند: اى بابا، مادر بزرگ مثال ما بزرگ هستيم. خنده م 
گرفت و بازى را ادامه داديم . موقع خواب بچه ها گفتند خواهش 
مى كنيم  مادر بزرگ ، قصه پول هاى عيد را براى مان بگو پرويز چه 
كرد؟ من هم شروع كردم كه: هيچ اول كه گفت پول هاى تان را به دهيد 
به من؛ مى روم فيلم را مى بينم براى تان تعريف مى كنم. بچه ها ريسه 
رفتند از خنده و گفتند: بعدش چى شد؟ گفتم: ما قبول نكرديم اول 
با ماشين خودمان برويم تهران كه گفت: ترافيك است و  قرار بود 
شلوغ روز هاى عيد است ديگر، جاى پارك هم پيدا نمى شود،  گفتيم: 
خب ماشين در بست مى گيريم " بنز كرايه" گفت: باشه. اما وقتى پاى 
ايستگاه بنز هاى كرايه رسيديم، گفت: بيائيد با مينى بوس كه ارزان تر 
است برويم، پول ها را پس انداز كنيم. ما هم قبول كرديم. قرار بود 
به دهد،   همبرگر  ما  به  و  بود  "ويمپى"  اسمش  كه  برويم رستورانى 
فقط به ما سوپ جو داد. توى سينما آن وقت ها ساندويچ و نوشابه 
مى دادند، براى مان ساندويچ  كوچولو خريد. بعدش قرار بود بستنى 
و پيراشكى به خوريم فقط بستنى خورديم. خودم خنده ام گرفته بو ، 
نوه ها مى خنديدند ولى در عين حال دل شان براى ما سوخته بود و 
گفتند: بدجنسى كرده ديگر، بوسيدم شان و گفتم: نه او بهترين برادر 
دنيا و يكى از مهربان ترين ها  هست. با بقيه پول ها هفته ى بعد ما 
را به لونا پارك كه مثل تيولى اين جا هست برد. نوه ها براى دائى 

مادرشان كه برادر من است دست زدند و به  رختخواب رفتند.

* * *
*
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يكى از روزهاى آخر زمستان بود. سارا روى پله هاى ايوان نشسته بود 
و به باغچه نگاه مى كرد. از گل و سبزه خبرى نبود. درخت سيب و 
درخت گيالس توى باغچه خشك و بى برگ بودند.سارا با خودش 
فكر كرد كه چرا درخت هاى خانه گل نمى دهند. چرا شكوفه نمى 
دهند. چرا باغچه پر از گل هاى قشنگ و رنگارنگ نمى شود. در 
آمد.  بيرون  زيرزمين  از  نفت،  با يك ظرف  مادربزرگ  وقت  همان 
وقتى سارا را ديد لبخندى زد و گفت: “ مادرجان! چرا اين قدر در 
فكرى؟ به چه چيزى نگاه مى كنى؟ سارا به مادربزرگ نگاهى كرد 
و گفت:“به بهار فكر مى كنم. دلم برايش تنگ شده است. پس چرا 
پله  بهار نمى آيد؟ چرا درخت ها سبز نمى شوند؟“ مادربزرگ از 
هاى ايوان باال آمد و گفت:“عجله نكن. بهار هم مى آيد. وقتى بهار 
از راه برسد. هم صدايش را مى شنوى و هم بوى خوش آن همه جا 

را پر خواهد كرد.“
سارا با تعجب به مادربزرگ نگاه كرد و پرسيد:“مگر بهار بو و صدا دارد
مادربزرگ خنديد و گفت:“ بله، مادرجان! بهار هم صداى قشنگى 
دارد و هم بوى خوب.“ و بعد درحالى كه به اتاق مى رفت، گفت:“ 
اتاق بيايى. هوا سرد است و ممكن است سرما  به  حاال بهتر است 
بخورى.“سارا از جايش بلند شد و در حالى كه به طرف اتاق مى رفت 
با خودش فكر كرد:“بهار همين روزها مى آيد. بايد حواسم را جمع 
كنم تا صدايش را بشنوم.“ از آن روز به بعد، همه ى حواس سارا 
به بوها و صداها بود. يك روز عصر، سارا توى اتاق نشسته بود و 
نقاشى مى كشيد كه يك مرتبه صداى ساز و آواز از كوچه بلند شد.
سارا گوش هايش را تيز كرد. بعد هم از جا پريد و با خوشحالى به 
بهار  مادربزرگ!  كشيد:“مادربزرگ!  فرياد  و  دويد  مادربزرگ  طرف 
آمده است. من صداى قشنگش را شنيدم. بيا تو هم گوش كن.“ و 
بعد دست مادربزرگ را كشيد و او را به كوچه برد. توى كوچه مردى 
كنار ديوار نشسته بود. عروسك قشنگى را روى يك پارچه چوبى 
نشانده بود و نخى را كه از زير پايه چوبى بيرون آمده بود، مى كشيد 

و عروسك را تكان مى داد.
به  تا گردنبند هم  تن داشت. چند  به  را  رنگارنگى  لباس  عروسك 
گردنش آويزان بود كه جيرينگ جيرينگ صدا مى كرد. مرد نخ را مى 

كشيد و عروسك را مى رقصاند و مى خواند:
گل بهار تپلى، با دو تا لپ گلى

دلها را شاد مى كنه، از غم آزاد مى كنه
گل بهار باز اومده، با هزار ناز اومده

بچه ها دور مرد جمع شده بودند. دست مى زدند و شادى مى كردند. 
سارا گوشه چادر مادربزرگ را كشيد و گفت:“ديدى مادربزرگ؟ ديدى 

بهار آمد. ببين چه صداى قشنگى دارد.“
اين  سارا جان  اما  است.  “آواز قشنگى  گفت:  و  خنديد  مادربزرگ 
او  به سر  دستى  مادربزرگ  نيست.“ سارا غمگين شد.  بهار  صداى 

بايد صبر كنى. حتما  هنوز  سارا جان.  نكن  “عجله  و گفت:  كشيد 
صداى بهار را مى شنوى.“

روزى، وقتى سارا از مدرسه به خانه آمد، بوى خوبى به بينى اش 
خورد. اتاق بوى عطر گرفته بود. سارا از آن بو خيلى خوشش آمد. 
به طرف مادربزرگ دويد و گفت:“واى مادربزرگ، چه بوى خوبى 

مى آيد. حتما خودش است. بوى بهار است. مگر نه؟“
مادربزرگ گالب پاش را از روى طاقچه برداشت. چند قطره گالب 
توى دست سارا ريخت. دست هاى سارا هم از آن بوى خوب پر 
شد. آن وقت مادربزرگ گفت:“مى بينى؟ اين فقط بوى گالب است. 

بهار بوى ديگرى دارد.“ چند روز گذشت.
بود. گلدان هاى گل شمعدانى دور  تميز شده  حوض وسط حياط 
آن چيده شده بود. باغچه را بيل زده بودند. بوى خوبى توى حياط 
پيچيد بود. سارا به حياط آمد. زير درخت گيالس ايستاد و گفت:“چه 
بوى خوبى.“ و به شاخه هاى درخت نگاه كرد. بعد روى پنجه هاى 
پا بلند شد. يكى از شاخه ها را با دست پايين آورد و روى آن دست 
كشيد. چيزهايى مثل گره روى شاخه بود. بوى سبزه تازه مى داد. 
سارا خوب دقت كرد و ديد تمام شاخه ها از اين گره هاى كوچك 

دارند. شاخه هاى درخت سيب هم پر از گره بود.
سارا به هوا پريد. دست هايش را به هم زد و گفت: “آخ جان! شكوفه 
ها دارند مى شكفند.“ روز بعد وقتى سارا توى حياط بازى مى كرد 
از باالى سرش يك دسته پرنده ى كوچك رد شدند. پرنده ها چهچه 
مى زدند. اصال شبيه گنجشك نبودند. پرهاى شكمشان سفيد بود و 
به پرنده  پرهاى پشتشان سياه. دم نوك تيز و قشنگى داشتند. سارا 
ها نگاه كرد و با خوشحالى فرياد كشيد:“واى! پرستوها آمدند. چه 
صداى قشنگى دارند در همان وقت، مرد گل فروشى از توى كوچه 
بنفشه هاى قشنگ.“ سارا فكر كرد  باغچه،  بنفشه، گل  داد زد:“گل 
كه صداى پرستوها و صداى مرد گل فروش چقدر قشنگ است. آن 
وقت با عجله به ايوان دويد. مى خواست به مادربزرگ بگويد كه 
بهار آمده است. اما ديد كه مادربزرگ توى ايوان ايستاده است. سارا 
با خوشحالى گفت:“مادربزرگ، تو هم صداى بهار را شنيدى؟ بيا توى 
حياط و بو بكش! هوا پر از بوى بهار است! “ مادربزرگل لبخندى 
زد و گفت:“سارا جان! بدو گل فروش را صدا كن تا گل بنفشه در 

باغچه بكاريم.“

نويسنده: زيبا مستعدى

صدا ی بھار !
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شعر ... شعر ... شعر

بهار آمد
گل آمد

نسرين و سنبل آمد
گل هاى سرخ و زيبا

در باغ خانه ى ما
چشم  ها را باز كردند

با خنده ناز كردند
بنفشه دسته  دسته
كنار جو نشسته
در روز آفتابى
در آسمان آبى

پرنده ى خوش  آواز
پر زد و كرد پرواز

بهار آمد
گل آمد

نسرين و سنبل آمد نسرين و سنبل آمد.
پروين دولت  آبادى

دايه ى زمين
بر شاخه شكوفه

خوش چشم باز كرده،
گنجشك در كنارش

آواز ساز كرده:
فصل بهار اين است
او دايه ى زمين است

خورشيد رنگ و بويى
ديگر به باغ داده، 

از گل به دست شاخه
صد چلچراغ داده:

فصل بهار اين است،
او دايه ى زمين است.

تا آن هواى وحشى
آرام و نرم گشته،
قلب زمين دوباره

پر شور و گرم گشته:
فصل بهار اين است،
او دايه ى زمين است.

آورده از سر كوه
باد ابر و ابر باران،
داده عجب صفايى

باران به كشتزاران
فصل بهار اين است،
او دايه ى زمين است.

خاموشي و سياهي
از خاك و آب رفته؛

آواز و روشنايي
تا آفتاب رفته:

فصل بهار اين است،
او دايه ي زمين است
ز خاك و آب رفته؛

آواز و روشنايى
تا آفتاب رفته:

فصل بهار اين است،
او دايه ى زمين است

محمود كيانوش

قطره ى باران!
قطره ى شاد بارون

آروم چكيد رو ناودون
بنقشه ى كوچولو  نگاهش مى كرد خندون

بلبل آوازه خون چهچه زنون خبر داد:
بهاره آى بهار ه پاشو بخند بچه جون

از چشماى پرى جون يه مرواريد غلطون سريد افتاد  تو تو قندون
جوجه ى زرد  هراسون پرسيد چيه مادر جون؟

سنبل سفيد تو گلدون گردنش شد آويزون
سينه سرخ  از راه رسيد رنگ سنيه ش رنگ خون
گفت به جوجه نغمه خون: پرى جون غضه داره 

واسه ى يك لقمه نون پسرش رفته  خيابون  فالوده هاش تو يخدون
مى فروشه به اين و  اون

قطره ى شاد بارون   شد يك جورائى گريون
عقاب از تو آسمون پائين اومد تو ايوون

   هم شجاع هم مهربون  رو كرد به پرى جون
گريه نكن مادر جون  بهاراه آى بهاره يه روز نويى 

تو راهه شادى مى باره بارون.

سوسن بهار
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آى خنده
    خنده         خنده

عكس  ما  از  دارند  كن  باز  اخماتو 
مى گيرند. بعدا دعوا مى كنيم.

- گاو:جرا قل قلكم مى دهى هان؟
- كرم خاكى: چرا خانه ى مرا مى لرزانى  هان؟

- صد سالم اون تو باشى پروانه نمى شى 
گفته باشم.

بازى  موشك  قايم  دارم  بى خيال   -
مى كنم.

- چه بزرگ شدى عروسك بازى مى كنى!
- يادم مياد يه تخم  در پيله روى برگ بودى.

يك  با  شود  مى  ريزى  ابرو  مى دانم   -
كرم برويم پارك اما، مامانم گفت برادر 

كوچكت بايد همراهت باشد.

پروانه  بزرگ  مادر  اين  اولى:  پروانه   -
صورتى نيست؟

- چرا خجالتم نمى كشه با  نا بالغ ها 
ميره رستوران!



١٣

 داروگ - كودكان                شماره ى ٦٠ - مارس ٢٠٢٢

   پاسخ       
نامه ها!           

به

مهدى مقدم عزيز! حق با شماست داروگ بعد از گذشت دو دهه همان 
شكل و فرم را دارد و به قول شما با زمان جلو نيامده و تغيير شكل نداده 
و يك وب سايت نيست. اما چرا؟  اوال، داروگ يك فصل نامه است 
نه سايت در واقع نشريه ى كودكان و جوانان است بر روى اينترنت. 
به همين دليل مختصات  سايت هاى معمولى را ندارد. نبايد هم داشته 

چرا  است  اين  منظورتان  اگر  باشد. 
وب سايت فعال و بروز و همه جانبه 
هم ندارد؟ به دو دليل  ساده،: كمبود 
امكانات مالى و نيروى انسانى. دوما ، 
بچه ها دوست دارند سراغ چيز هاى 
آشنا بروند . نه چيزى كه هر روز به 
شكل ديگرى در مى آيد. درست مثل 
قديمى  يك عروسك  داشتن  دوست 
با همان شكل و شمايل، اين يك دوم 
اين كه كم لطفى است اگر منظور شما 
اين باشد كه نشريه به لحاظ طراحى 
و صفحه آرائى رشد نكرده، نامه هاى 
تشويق آميز ساير دوستان خواننده به 
ما دل گرمى داده است كه داروگ زيبا 

تر شده.

صنم خانم عزيز! مادر بزرگ محترم و 
نازنين چرا كه نه؟ با همين قلم زيبا  
نامه نوشته ايد  قصه ى  براى مان  كه 
مادر بزرگ به نويسيد، با افتخار چاپ 

مى كنيم. 

اكبر عرفانى عزيز! بله ما قبال صفحه نامه ها و پاسخ به نامه ها داشته ايم، 
اگر دوستان نامه هاى شان خصوصى نباشد و مسله اى را طرح كنند 
حتما عين آن را درج مى كنيم. اما اين پاسخ ها كه مى بيند، تنها جواب 
بخش كوچكى از نامه هاى بلندى است كه اغلب  مسائل طرح شده 

در آن براى عموم نيست.

حميراى كوچك و عزيز ممنون كه از مامان خواستى از قول تو براى 
ما نامه به نويسيد. هر چند همين االن هم قصه زياد داريم، اما چشم 

به خاطر گل روى تو هم كه شده، قصه ها را بيشتر مى كنيم.

سهيال جان عزيز  شماره ى ٦١ داروگ مخصوص جوانان است، فعال 
سالى يك شماره را به ججوانان اختصاص داده ايم، به محض پيدا 
شدن دوستان جوانى كه به خواهند مستمر  با داروگ همكارى كنند  

چشم هشت شماره داروگ در سال خواهيم داشت ٤ تا براى جوانان 
و ٤ تا براى كودكان. خوشحالم كه از  داروگ كودكان لذت مى برى.

 
هادى عزيز! ما هر دفعه از ميان نامه ها،  چند تا را جواب مى دهيم به 
دو دليل، اول اين كه بسيارى سوال ها 
مشابه هستند و دوم اين كه بعضى نا 
شان،  مطالب  نوع  دليل  به  را   مه ها 

شخصى پاسخ مى دهيم.

فرزان نازنين و عزيز!  من  هم خيلى 
صفحه  داروگ  كه  مى خواهد  دلم 
شما  نقاشى هاى  براى   صفحاتى  يا 
عزيزان داشته باشد، اما اين بايد ادامه 
كار باشد مثال نمى شود يك بار ده تا 
هيچى.   بار  يك  باشيم  داشته  نقاشى 
راحت  خيال  با  نى  مى توا تو  ما  ا
نقاشى هايت را براى داروگ بفرستى 

حتما چاپ خواهد شد. حتما.

خوب  چه  عزيز!  سالم  جان  شيوا 
براى  را  داروگ  تو  كه  آور  و شادى 
خواهر و برادر كوچكترت مى خوانى 
و جا هائى را كه سخت است توضيح 
كه   است  اين  هم  ما  مى دهى. هدف 
دوستان عزيز كوچك ما  كه داروگ را مى خوانند ، اگر چيزى را 
نفهميدند از پدر و مادر ها، يا معلم سوال كنند و يا خودشان دنبال پيدا 
كردن معنى بروند، حاال كه تو خودت  اين كار ار مى كنى و داروگ 
را   هم خودت مى خوانى هم براى آن ها، نه تنها خبر خوبى است ، 

بلكه يك پيروزى است براى من عزيزم. موفق باشى.
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جدول
جدول ..... جدول ..... جدول ..... 

افقى
١- يكى از جلوه هاى بهار
٢- من و تو نه. سال تازه!

٣- در بهار سبز و پر گل مى شود.
٤- گلى كه پيام آور فروردين است.

٥- كوتاه شده آهان به معنى اخطار هم هست.
٦- آن نيست.

٧- شهرى قديمى نزديك تهران. 

 عمودى
١- شكوفه با آن مى رقصد .

٢- ضد تاريكى.
٣- نام ديگر تفريح و گردش

٤- اين نيست.
٥- تازه بهار.
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جواب جدول
افقى

١- باران.٢-او .نو.٣-دشت.٤-بنفشه.٥-
هان. ٦-اين.٧- رى

عمودى
١-بادبهار.٢-روشنايى.٣-تفنن.٤-آن٥- 

نوبهار
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با خودم گفتم: مهم نيست كه برادرم  مرا خواب آلود صدا كند. من 
رنگ و  بنفشه هاى  شمردن  به  كردم  شروع  نيستم.  آلود  خواب  كه 
وارنگى كه در باغچه در يك ستون و مثل حاشيه گلدوزى شده ى 
يك پيراهن زيبا  دور تا دور باغچه گل كارى شده را گرفته بودند. 
ناگهان پروانه آبى رنگ زيبائى ديدم كه روى بنفشه ها  در پرواز بود، 
از جايم بلند شدم به حياط رفتم، آهسته آهسته كه، پروانه نترسد و 
فرار نكند. نرسيده به پروانه سنجاقك زيباى صورتى رنگى ديدم و 
كفش دوزكى درشت و شاد. در دلم گفتم، حاال كى خواب آلوده؟ 
مگر مى شود با ديدن اين همه چيز هاى زيبا خوابيد؟ نگاهم به درخت 

آلبالو افتاد، شكوفه هاى دوقلوى آلبالو را خيلى دوست مى دارم. غرق 
آلبالو بودم كه، شكوفه هاى صورتى ى، سيب  تماشاى شكوفه هاى 
و هلو به من لبخند زدند ، سالمى كردم و گفتم: شما ها خيلى زيبا 
هستيد ، اگر دوقلو بوديد مثل شكوفه آلبالو، مى شديد گوشواره هاى 
صورتى ى زيبا،  چقدر عالى  مى شد. زنبور هاى عسل روى شكوفه  
ها نشسته بودند و هوا از عطر شكوفه و بنفشه  پر بود. خواستم لب 
حوض آب كه از سراميك آبى بود بروم و به ماهى قرمزها نگاه كنم 
كه صداى برادرم آمد: خواب آلود جان خواب ديدى مدرسه ها  يك 

سره تا تابستان تعطيلند كه در خواب لبخند ميزنى؟ پاشو تعطيالت 
عيده فقط مهمان داريم امروز. نمى خواهى از خواب بيدار شى؟ باور 
اين چيز هاى زيبا را فقط در خواب  نمى كردم يعنى من همه ى 
ديده بودم؟ از جا پريدم با شتاب از پله ها پائين رفتم.  مادر مشغول 
آشپزى بود ظهر مهمان داشتيم. سالم كردم و به طرف باغچه دويدم.  
خواب نديده بودم، شكوفه هاى آلبالو در حركت نسيم مى رقصيدند، 
بنفشه ها درست همان طوربودندكه ديده بودم. نه من اشتباه  نمى كردم  
اين ها همه واقعى بودند. صداى برادرم را از پشت سرم شنيدم كه 
ياد  فيلسوفانه؟   اين جور  هم  آن  مى كنى؟  نگاه  چى  به  مى گفت: 
ميكروسكوپم  افتادم. گفتم: صبركن االن مى روم  ميكروسكوپم را 
مى آورم كه برگ ها و گلبرگ ها را زير آن نگاه كنم، كاش مى شد بال 
پروانه ها را ديد. برادرم گفت: كارى نداره االن يك دونه پروانه برات 
مى گيرم. فرياد كشيدم نه! ميميره، برادرم خنديد نه بابا مى گذارمش 
توى تور پروانه گيرى آرام نگه ش مى دارم  تو نگاه كن، صداى مادر 
در آمد: نمى خواهيد لباس هاى تان را عوض كنيد؟ مهمان ها آالن 
س مى رسند.  بعد از ديدن برگ ها و گلبرگ ها و بال يك پروانه ى 
او  و  بود  رفتيم.  شب شده  برادرم  اتاق  به  بچه ها  همه ى  با  آبى  
مى خواست با تلسكوپش ستاره  ها را به ما نشان دهد. داشتم به يك 
ستاره نگاه مى كردم كه به نظرم رنگش آبى آمد گفتم : نگاه كنيد، 
يك ستاره ى آبى مى بينم. صداى خنده تمام نمى شد. شنيدم كه مادر 
گفت: خوب خسته شده از صبح داره مى دوه، برادرم گفت: آخه آدم 
در حال ديدن ستاره در تلسكوپ هم، خوابش بره؟ مادر؟ بعد هم 
شما مى گوئيد بهش نگو خواب آلود! .آهى كشيدم راست مى گفت 

خب. اما ستاره ى آبى خيلى زيبا بود.

خواب آلود
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