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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ليال يوسفی

  ٢٠١٣ اگست ٠٨
  

  نوزاد سلطنتی
 

کردم  داد و سعی می  بيمارستان را نشان میۀکه مدتھا بود تنھا درب بست  در حالی،تلويزيونۀ زل زده بودم به صفح

 متولد شدن گران قيمت ترين و پر ھزينه ترين نوزاد دربار ۀ  آدمھای از ھمه جا بيخبر گزارش زندۀظاتی با قيافبرای لح

  .سلطنتی بريتانيای کبير را دنبال کنم

 دنيا را سر کار گذاشته اند که پادشاه سه ، اخراج و بيکارسازيھای ميليونی،در گير و دار بحران کمر شکن اقتصادی

  .. به دنيا می آورندی خواھندمنسل ديگر را 

  »! واقعيت داره،واقعا اين تخم طال که ميگن«

 پادشاھی در قرن بيست و يکم و بار سياسی ماجرا و ھوچيگری و ھياھوی پوچ بر سر اين موضوع، فکر ألۀجدا از مس

وضعييت کودکان در زنده ای از ۀ  خبری مورد نظر دلش را دارد که چندين ساعت متوالی برنامۀکردم که آيا شبک می

 سوريه را با بوق و کرنا پيگير باشد؟ يا که ۀطور مثال ھر روز خبر افزايش کودکان آواره  و ب ؟!افغانستان پخش کند

انتقاد آرامی از )! گندش در نيايد(که  گذارد وقتی اتفاق ھولناکی افتاد و عکس العمل جھانی پيدا کرد، برای اين فقط می

گر و خرابکار را عليه گروھھای تروريستی و آشوبکند و گاھی بيانيه و اعتراضی  ان میوضعيت موجود برای کودک

 .  انتشار ميدھد،شوند که معلوم نيست از کجا سبز شدند و پشتيبانی می

خبری بر روی او تمرکز تولد نوزاد سلطنتی، ھنگامی که دوربين ھای شبکه ھای مطرح ۀ  فرخندۀحاال در لحظ! بگذريم

 ؟!يد ما ھم دوربينمان را برداريم و ببينيم که در جاھای ديگر چه خبر ھستئکردند، بيا

ين به ازدواج اجباری وادار نکنند و ئ می آيد که اگر او را در سنين پادنيابه چرا که در ھمان موقع نوزادی در افغانستان 

اگر شانس بياورد و ھنگام تحصيل در مدرسه، خودش و کالس درسش را به آتش نکشند و اگر باز ھم بخت با اون يار 

ش به داليل  اباشد و احتمال تجاوز و دزديده شدن را در نوجوانی از سر بگذراند، در آخر حتما به دست شوھر غيرتی

دھم از شرح چگونه کشته شدن توسط شوھر در اين  ھمکاری اسالم ناب کشته خواھد شد و ترجيح میموھوم و البته با 

 ! زمان خودداری کنم

از نوزاد دربار نيست اما با  کمتر ، مانند يک انسان،ی ھم در افريقا متولد خواھد شد که ھيچ چيزشئکوچولو. . . و اما

د و بالندگی او نداريم و نوزاد ديگری ھم در سوريه که خطر بی ت فقر و گرسنگی شديد اصال تضمينی برای رشوضعي

 .سرپناھی و فالکت و بی سر پرستی برای او از بدو تولد وجود خواھد داشت
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 به انواع بيماری برای او ءبھداشتی و جلوگيری از ابتالۀ نوزادی ھم در ھند که اميد به رسيدگی و حمايتش در زمين

ھنگام کودکان در ايران و ترک تحصيل آنھا و خالصه افزايش فقر در دنيا و تجارت از وضعيت اعتياد زود . نيست

  !م بهنگذارند، چه بگويم که نگفت  که زير باران بمب و موشک پا به دنيا میئیسکس و دزدی و آنھا

اما کمی ھم . ده اندمد که برنامه ھا و نقشه ھای زيادی برای او تدارک ديآدنيا به جدا بافته ای ۀ در ھر حال امروز تافت

ترسم سھم پادشاھی به قول يکی    امور، میۀبرای آن نگران باشيم که با وجود رکورد سنی ملکه و دل نکندن او از ادار

 !"تخم طال و بچه گوگولی نشود" نصبيب اين ،از آشنايان

 

  ١٠٦ شماره ،نشريه کودکان مقدمند

 

 


