
  .خوانند که کنارشان برای نجات دنيا به پا خيزند را فرامی–شان ترين از کودک يک روزه تا مسن–زنان اوهايو، زنان جهان 

خاموشی بزرگی که مادربزرگ گرد ”اش نوشته است به نام ی دختری پنج سالهشارون مهدی داستان کوتاه جالبی برای نوه
  :ی آن چنين استخالصه. استبخش ما بوده  اين داستان الهام“.آورد

ها را ی مشرف به ميدان مرکزی شهر دو زن شبيه به مادربزرگ، از پنجرهدنک کار میای کافهپسر پيشخدمتی، که در
اند و هاشان را پوشيدههر دو بهترين لباس. اندبيند که تمام روز بدون کمترين حرکتی يا سخنی در وسط چمن ميدان ايستادهمی

- ی آن دو زن و قصدشان از ايستادن وسط ميدان میهای کافه دربارهپسر از مشتری. اندسالن شهرداری چشم دوختهمستقيم به 
-ای که در کافه است میی پنج سالهبرد تا اينکه بچهها راه به جايی نمیاما گمان. گويدزند و سخنی میهر کس گمانی می. پرسد
 مردهای داخل کافه با خنده شروع به “.دانم که برای نجات دنيا آنجا ايستاده استیيکی از آنها مادربزرگ من است و م”گويد 

جواب . اندگيرد هنگام برگشتنش به خانه از آنها بپرسد که چرا آنجا ايستادهپسر پيشخدمت تصميم می. کنندمسخرگی و لودگی می
  “.دهنددارند دنيا را نجات می”آنها دقيقا همان است که پسر بچه گفت 

-اندازد، اما مادر سکوت اختيار میپدرش مسخرگی راه می. گويدآن شب سر شام پسر به پدر و مادرش ماجرا را می
  .دهدزند و ماجرا را خبر میبعد از شام، مادر به بهترين دوستانش رنگ می. کند

ا مادرش با برخی از دوستان او، و اند و همراه آنهبيند که آن دو زن دوباره آمدهی کافه میصبح روز بعد پسر از پنجره
دوباره، مردها مسخرگی و . اندهمه خاموش به سالن شهرداری خيره شده. اندنيز زنی که روز پيش در کافه بود، آنجا ايستاده

 اين کار برای. توانيد دنيا را نجات دهيدشما با ايستادن در ميدان شهر نمی”گويند زنند، مثال میهايی میکنند و حرفلودگی می
 شما تنها با ايستادن در پارک –دانند که شما بايد برای نجات دنيا پالکارت و شعار داشته باشيد همگان می” يا  “ما ارتش داريم،

  “.توانيد اين کار را بکنيدنمی

ی  روزنامهاين قضيه گزارشگر.  پيوندندهايی که روز پيش در کافه بودند با شماری از دوستانشان به آنها میفردا زن
شود صدها زن ديگر به ميدان فردای آن روزی که مقاله چاپ می. نويسدای میی آنها مقالهاو درباره. آوردمحلی را به آنجا می

ها را وادار به ترک ميدان ترک کند، چون دهد که زنشهردار به رئيس پليس دستور می. ايستندآيند و خاموش کنار بقيه میمی
گويد وقتی که رئيس پليس به آنها می. همچنين کارشان موجب مسخرگی همگان گشته است. اند امور شهر شدهباعث مختل شدن

ما فقط يک تعداد آدم هستيم که در ميدان عمومی ”گويد که ها به او میخاطر نداشتن اجازه بايد پراکنده شوند، يکی از زنکه به
کند و  رئيس پليس فکری می“.ی پليس را بگيريمظاهرات، بنابراين چرا بايد اجازهکنيم و نه تايم و نه سخنرانی میشهر ايستاده

  .رودپذيرد و ناگزير از آنجا میشان را میدليل

 زن، و از جمله زن شهردار و رئيس پليس، همچنين يک دختر پنج ساله برای نجات ٢٫٢٢٣رسد که داستان به آنجا می
  .دايستن آيند و در ميدان میدنيا می

نظرتان مناسب  ساعت يک بعدازظهر در ميدان شهر، حياط مدرسه، اماکن عمومی يا هر کجا که به٢٠٠٧ می ١٣   ً      لطفا  روز 

کنيم که مردانی را که به اين امر اهميت همچنين درخواست می. ی زير پنج دقيقه با ما خاموشی گزينيداست، در پشتيبانی با بيانيه



کنيم با خود زنگی بياوريد که با به صدا درآوردنش در ساعت يک آغاز پنج ز شما خواهش میا. دهند دعوت به شرکت کنيدمی

در مدت زمان . همچنين پنج دقيقه بعد با دوباره به صدا درآوردنش پايان خاموشی را نشان دهيد. دقيقه خاموشی را اعالم کنيم

دليلی ناگزير از اگر به. توانيد برای نجات دنيا انجام دهيدمیای بينديشيد که های فردی يا جمعیی کاری           ً        خاموشی، لطفا  درباره

ی علت گردهمآيی بعد از برنامه نيز، اميدواريم که بتوانيد با عزيزانتان درباره. نشستن هستيد، نشسته در تظاهرات شرکت کنيد

  .و چگونگی حفظ اين جهان سخن بگوييد

ها آب ی بچهآرمان ما دنيايی است که در آن همه. ايستيمعد از آنها میگانمان و برای هفت نسل بها و نوادهما برای بچه

های پايه برای رشد ها به آموزشدنيايی که در آن بچه. آشاميدنی سالم و هوای تميز برای تنفس و غذای کافی داشته باشند

ها جايی گرم و امن  که در آن بچهدنيايی. ی درمانی برای رشد و پرورششانمغزشان دسترسی داشته باشند، همچنين به بيمه

. ها به دور از ترس و خشونت زندگی کننداش بچهجهانی که در خانه، محله و مدرسه. و پر از مهر به نام خانه داشته باشند

  . چيزيممی اين آن دنيايی است که ما آرزو داريم و برايش به پا

  

اصل . اش کردملف در اختيار همه بگذارد، من هم به فارسی ترجمههای مختخواست که متن را به زبانگروه برگزارکننده می

  سعيد. داستان را پيدا نکردم، اما بايد داستان زيبايی باشد

  


