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  د بودز خواهيعز مان يبراه ك يا  خاطره

چون قرار بود م يديبه مدرسه رس يما راض ي آن روز صبح همه

ه كطور  نم تا همايريبگ يجمع س دستهكالس عكما در  ي همه

ز يعز يام  زندگدر تم د وان خاطره شوم يخانم معلم گفته بود برا

ه با  سر و وضع خوب و شانه زده به مدرسه كاو به ما گفت . ماندب

  .ميبرو

اط مدرسه ين وارد حيانتيبراق از بر ي لهكه با كبود  يطور نيا

 ه ك را يژوفروجا بودند و خانم معلم داشت  ها آن تمام بچه. شدم

پدر  يژوفرو. ردك يده بود دعوا ميها لباس پوش يخيمثل مر

اش  يخواست برا يم يباز اسباب يه هرچكداشت  يدارپول

ن يخواهد با ا يه او فقط مكبه خانم معلم گفت  يژوفرو. ديخر يم

  .جا خواهد رفت از آنرد وگرنه يس بگكلباس ع
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جا بود و خانم معلم به او گفت  اش آن ياسكدستگاه عاس هم با كع

ه امتحان ن صورت ما بير ايدر غ. ارش را انجام بدهدكد زودتر يبا

 ي ردهكزيالس و عزكه شاگرد اول كان ي يآن. ميرس ينم ياضير

م ينداشته باش ياضيه افتضاح است اگر ركخانم معلم بود گفت 

از بچه ها  يكياود . ندكها را حل  چون او دوست داشت تمام مسأله

وبد اما كان بي يآن ينيمشت به ب كيخواست  يبود م يقو يليه خك

. ميم او را بزنيه خواستكشد هر وقت  ينم بود و يكنيان عي يآن

م و ير قابل تحمل هستيه ما غكرد به دادزدن كخانم معلم شروع 

ما  ي ار نخواهد بود و همهكدر  يسكعند كدا ين وضع ادامه پياگر ا

! آرام! ديآرام باش! اهللاي! ااهللاي": اس هم گفتكع. ميرو يالس مكبه 

و  يز به خوبيهمه چ. زدد با بچه ها حرف يدانم چطور با يمن م

  ."شود يتمام م يخوش
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ن يزم يصف اول رو. ميه ما سه صف بشوكم گرفت ياس تصمكع

نشسته  يصندل يه روكند، صف دوم اطراف خانم معلم يبنش

 ي دهياس واقعاً اكع. ستديها با صندوق يستد و صف سوم هم رويبا

  .داشت يخوب 

  

دار بود  خنده. ميگشت يمد انبار مدرسه را يها با آوردن صندوق يبرا

رد كهنه سرش ك كسا كينبود و رفوس  يافكجا  چون نور در آن



6 

 

و بعدش خانم معلم سر  "!شبح هستم كيمن ! اوووووو": و داد زد

. ميرون آمدينبود و ما زود با صندوق ها از انبار ب ياو راض. ديرس

سرش  يه روك كجا ماند رفوس بود با آن سا ه آنك يسكتنها 

دن يشكاد يگذرد و به فر يه چه مكند يتوانست بب يود نمده بيشك

ب خانم ين ترتيو به ا! "شبح  هستم كيمن ! اوووووو": ادامه داد

 يا ش برداشت و رفوس به طرز مسخرهسررا از  كمعلم سا

  .شدزده  تعجب

د و بعد يشكاط خانم معلم گوش رفوس را يبعد از بازگشت به ح

درست . "اه شدهين ستوجا همه هكاما شما ": دستش را جلو گرفت

ف شده يثك يمكدر انبار ما  يباز مه شبيش خيدر آن نما. بود

اس به او گفت كنبود اما ع ين مسأله راضيخانم معلم از ا. ميبود

ه ك يمان تا زمان يشستن دست و رو يست و ما براين مهم نيه اك

ان ي يبه جز آن. مياس آماده شود وقت داركع يها و صندل صندوق

 كيه يه شبكبود  يژوفروداشت  يزيه ظاهر تمك يسكنها ت
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. هك نينيب يم": او به خانم معلم گفت. شده بود يا شهيحباب ش

ش يها پ ن داستانيا نيده بوديشما هم اگر مثل من لباس پوش

را  يژوفروخواهد گوش  يه خانم معلم مكدم يمن د. "آمد ينم

 ي ها حقه يخياس مرن لبيا. نار زدكشد  يه نمكشه را يشد اما شكب

  .بود يا هكمعر
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م و يردكم و سرمان را شانه يمان را شست يه دست و روك بعد از آن

اس گفت مهم كم اما عيس شده بوديخ يافكم به قدر يبرگشت

  .شود يده نميس دكزها در عين چيست و اين

متان را له خانم معكد يخواه يم! ار خوبيبس": اس گفتكع

 يليم بله چون خانم معلم را خيداد ما جواب "د؟ينكخوشحال 

. م واقعاً مهربان بوديردك يه ناراحتش نمك يوقتم و يدوست داشت

گرفتن سر جاهاتون  سكع يد و برايعاقل باش! خوب": اس گفتكع

ح يخانم معلم توض ياس داشت براكجا و ع م آنيما رفت ".نينيبش

اما  ردكم جمع يسر حوصله هست يها را وقت د بچهيه باكداد  يم

او ما را از هم جدا . مان شديخانم معلم به او گوش نداد تا دعوا

  .مينيها بنش صندوق يم رويخواست يما م ي رد چون همهك
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و  "ن هم منماوه كجا هست  نيقدبلند ا كيفقط ": اد زدياود فر

 يوقت. داد يها باال برود هل م خواست از صندوق يه مكرا  يسكهر 

ه كرد كشه يش ي مشت حواله كيرد ك يپافشار يژوفروه ك

ه ك نيا يم براياز ماها جمع شد يليخ. دردش گرفت يحساب

  .ميرده بود برداركر يدر آن گ يژوفروشه را از سر يش

ه كند ك ين بار است به ما اخطار ميآخر يه براكخانم معلم گفت 

 يه خانم معلم سعكد گفت يبا. ميدار ياضيار ركن يبعد از ا

  .رد به جادادن ماكو شروع رد آرام باشد ك يم
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 "ه؟يچ ين براين دوربيا": شد و گفت كياس نزدكبه ع يژوفرو

 ي پرنده كيه از توش كه يقوط كين يا": اس لبخند زد و گفتكع

ن ابزار شما يا": گفت يژوفرو "!وچولوكآد،  يدرم كيوچك

ه كام داده  به يچتر آفتاب كيها را با  نياز ا يكيپدرم . ست يميقد

اس كلبخند ع "...هاش ريتصووتاه دارد، لنز تله و مطمئناً كانون ك

از او  يژوفرو. ه برگردد سر جاشكگفت  يژوفرومحو شد و به 

دفعه  كيه كاس كع "؟ديدار ياسكسلول ع كيشما ": ديپرس

گم برگرد سر  يات م ن بار بهيآخر يبرا": شده بود داد زد يعصبان

  ."جات

نار كن نشسته بودم يزم يمن رو .ميهمه سر جاهامان نشست

چاق بود و تمام  يليه خكاز دوستانم بود  يكيسست  آل. سست آل

ه كزد  يچ مربا گاز مياو داشت به ساندو. مدت مشغول خوردن بود

ه كسست به او گفت  نخورد اما آل يزيگر چياس به او گفت دكع

ه پشت كخانم معلم . درسان يم غذااو  به ست چون   يار خوبكن يا
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و  "چ مربا رويبنداز اون ساندو": ت نشسته بود داد زدسس سر آل

در  "مه شددنبر": خت و گفتيراهنش ريپ يسست مربا را رو آل

خانم معلم به او گفت . ديمال ينان م يه داشت مربا را روك يحال

انجام دادن ندارد و او را در صف آخر جا داد  يبرا يگريار دكه او ك

تان يجا! اود": خانم معلم گفت. ده نشوديراهنش ديپ يرو ي هكتا ل

  ."ديرا به دوستتان بده

رد يتواند بگ يمن را نم يست و او جاياون دوست من ن": اود گفت

 ي هكخواد ل يه نمكن يس باشم مثل اكخوام پشت ع يو من نم

 يخانم معلم عصبان. "اش ل گندهكيده شود با اون هيراهنش ديپ

از د يمن نبا": ندكف ن فعل را صريرد تا اكمه يشد و او را جر

خودداري خته يراهنش ريپ يه مربا روك يبه دوستم يدادن جا

ن آمد و رفت صف آخر يينگفت و از صندوق پا يزياود چ. "كنم

  .سست به طرف صف آخر رفت ستاد و آليا
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آل سست  يه اود جلوك يخت بخصوص وقتياوضاع به هم ر يمك

به  يست لگدخوا يسست م آل. اش زد ينيبه ب يرا گرفت و مشت

ان لگد را ي يفرز بود و آن يلياود خ. داد ياود بزند اما اود جاخال

ن مانع ياما ا. هاش نبود به چشم كنيخوشبختانه ع. ردكنوش جان 

چ يند و هيب يگر نميه دكغ نزند يه نزند و جير گريه زكن نشد ياز ا

رد، كخانم معلم آرامش . رديخواهد بم يس دوستش ندارد و مك

ه يسست را تنب د و آلركرد و موهاش را مرتب ك كپا دماغش را

ه با من دعوا ك يمن با دوست": هكنوشت  يد صد بار مياو با .ردك

 يار خوبكن يان گفت اي يآن. "نمك يزده دعوا نم كنيندارد و ع

ف داد تا انجام يلكاو هم چند خط تبه هرحال خانم معلم به . ست

. ردك يه نميگرگر يه دكان آن قدر متعجب شده بود ي يآن. بدهد

ه كمه يجر يلك. ردكبچه ها  ي مهيم جريخانم معلم شروع به تقس

م يحاال تصم": دادند و در آخر به ما گفت يد انجام ميها با بچه

من تمام  نين و خوب باشواگر مهرب. نيه آرام باشك نيريگ يم
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لبخند . ديستين باتوحاال خوب سر جا. نمك يها را لغو م مهيجر

م يخواست يچون نم. "هريبا بگيس زكع كياس كع يتا آقا نيبزن

  .ميم به حرفش گوش دادينكخانم معلم را ناراحت 
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ز يعز  مان يبراد در تمام عمر يه باك يا داشتن خاطره ياما برا

گر ياس دكه عكشد  علومم نرمان به سنگ خورد چويت ماند يم

  .ديبگو يزيه چك آن ياو رفته بود ب. ستيجا ن آن
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  ها يوابك

  

  

رده بودم تا كمان دعوت  روز عصر من دوستانم را به خانه نآ

اسباب رفوس . دنديلشان رسيها با اسباب وسا آن. مينك يباز يابوك

ه پدرش به او داده بود ك يپكاله ك كيبا ورده بود آس يپل ليوسا

 كياود . يا سوت قرقره كيد و يباتون سف ريهفت تبا دستبند، 
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ه مال برادر بزرگش بود سرش كرا  "انكاس يبوگ" يمياله قدك

و  يعالمه فشنگ چوب كيفانوسقه بسته بود با  كيگذاشته بود و 

 ييها نداقبود با ق يجالب يرهايت دامشان هفتكه در هر كدو غالف 

ده يامان خرم يه بابا براك يجعبه پودر ياز همان جنس استخوان

ش از يه بكشتند مامان دا يها بابكه بر سر ك يبود بعد از آن بحث

ر يه بابا دكن خاطر است يگفت به ا يحد پخته بودند اما مامان م

و چند  يتبر چوب كيو با  پوست شده بود سست سرخ آل. آمده بود

ه ك يژوفرو. مرغ چاق شده بود كيه يشبه سرش گذاشته بود كپر 

ه هرچه كداشت  يپولدار يدوست داشت خوب لباس بپوشد و بابا

 يامل شده بود با شلوارك يابوك كيخت ير يمش يخواست برا يم

اله كراهن چهارخانه، يچرم، پ ي قهيجل كياز پوست گوسفند، 

 كيمن . جالب يها كز با نويو مهم يا ترقه يرهايت بزرگ هفت

. مقدس به من داده بودند ي شنبه سهه در كاه زده بودم يس كماس
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از  يكيه كدار و دستمال قرمز دور گردنم  تفنگ فشنگ

  .ه بودكمعر. مامان بود يميقد يها يوسرر
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من . زند يمان ميعصرانه صدا يه براكو مامان گفت م يدر باغ بود

د دارم و ياسب سف كيخوب، حاال من مرد جوان هستم و ": گفتم

ه موافق يبق. "شم يد اما آخرش من برنده ميشما راهزن هست

 يا بازما تنه يوقت. آور بود ه عذابكبود  يزين چيا. نبودند

ه كهست  يسكم و يستيتنها ن يم و وقتيشو يم سرگرم نمينك يم

اودس . ورندآ يش ميبحث و دعوا پ يلك گرانيدند ك يبا ما باز

د يسب سفاچرا من مرد جوان نباشم و بعدش هم چرا من ": گفت

 يتون ينم يه تو دارك يا لهكبا ": آل سست گفت "نداشته باشم؟

بود و دوست داشت  يقو يليه خكاودس . "يمرد جوان باش

ت شو سرخ كگه سايتو د": ند گفتكرفقاش  ينيب ي حواله يمشت

هاش به ماتحت  و ضربه "ونتكزنم در  يلگد م كيپوست وگرنه 

مرغ  كيه يسست شب ه آلكن هم بود يرد و اك يآدم متعجبم م

النتر كها من  ن حرفيبا تمام ا": رفوس گفت. چاق شده بود

 يپكاله كالنتر با كجا كتر؟ النك" :گفت يژوفرو. "شوم يم
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ذاره  يسرش م يپكپدرم ": او گفت "يخندون ي؟ تو منو ميا دهيد

اگه اون تو ": گفت يژوفرو. "خنده ياش نم س هم بهك چيو ه

و . "خندونه  يمردم رو م ي لباس بپوشه همه يطور نيتگزاس ا

: ديشكرون يرش را بيت بعد هفت. به او زد يليس كيرفوس 

 يژوفرورد و كاش  حواله كچ كيرفوس  "!جو يش يم مونيپش"

هاش  بعد رفوس با دست. ن افتاديزم يرش با پشت رويت با هفت

: افتاد گفت يه مكطور  درآورد و همان كلكاش را گرفت و ش مكش

  ."رميگ ياما من انتقام م ييگرگ صحرا يتو منو خورد"
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ر بدوم به خودم ت عيه سرك نيا يتاختم و برا يمن چهارنعل در باغ م

ن يا. نييا پاياز اسب ب": شد كيزدم و اود به من نزد يممهميز 

  ."د مال منهياسب سف

ن اسب هم مال يمنه و ا ي جا خونه نيا! نه آقا": اش گفتم من به

م در كرفوس مح. ردكام  ينيب ي مشت حواله كيو اودس  "منه

در  و يه اسب دزديتو ": اودس گفت. دركفوت ش ا يا سوت قرقره

سست هم با دو  آل. "زنن يدزدها رو دار م اسب يتيانزاس سك
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من . يريالنترو بگك يتون يتو نم": خودش را رساند و گفت

  ."النترمك

ه به كسست  و آل "؟يتا حاال مرغ خونگ يكاز ": رفوس گفت

اش را از دسته برداشت  يمد تبر چوبآ يهرحال از دعوا خوشش نم

. اصالً انتظارش را نداشته كضربه به رفوس زد  كي! ترق

منو  يپكتو ": سرش بود و داد زد يپكخوشبختانه رفوس 

ه من از نو داشتم ك يد در حاليسست دو و بعد دنبال آل "يستكش

  .تاختم يچهارنعل دور باغ م

 يما آدما. دارم يركه فيمن . دينكپسرا تمومش ": اودس گفت

وستا و پ ل و تبار سرخيشه از ا يسست هم م م و آليش يخوب م

اما ما . ه نفرو بفرسته زندونينه و كر ينه ما رو دستگك يم يسع

 ي همه "!خوره يست مكسست ش م و آلينك يم و آزادش ميرس يم
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سست موافق نبود و  ست اما آل يا هكمعر ي دهيم ايردكر كما ف

  "د سرخ پوست بشم؟يچرا من با": گفت

. احمق يا هشتچون تو چند تا پر رو سرت گذا": جواب داد يژوفرو

تو آخرش حال ... آره... نكن يگه بازيآد د يتازه اگر هم خوشت نم

من  يطور نيه اكخوب حاال ": سست گفت آل. "يريگ يما رو م

از باغ تا نان  يا رد و رفت به گوشهكو اخم  "نمك ينم يهم باز

  .ب داشت بخورديه در جكاش را  يوالتكشو

نه كن يش هم اگه اون بازا نه تازهك يد بازياون با": اودس گفت

ه خوب است و او هم كسست گفت  آل "!نمك يمن پرهاشو م

ار آدم كه سرخ پوست هم آخر ك يخواهد اما به شرط ين را ميهم

 يتون يتو من همه يبا ا .باشه. باشه": گفت يژوفرو. بشود  خوبه

اودس  "؟يشه زندون يم يكو ": دميو من پرس "يمخالف باش

نخ  كيد با يتو با . شه يم يژوفروه كخوب اون هم ": گفت



23 

 

. ستين خوب نيا": گفت يژوفرو ".شيبه درخت ببند يريگيماه

شما  ي من از همه. باشم يتونم زندون يچرا من؟ من نم. نه

ست ين ين طوري؟ ايه چكخوب ": اودس گفت. "ترم پوش كيش

: من گفتم. "رو به هم بزنم يد دارم بازيه چو من اسب سفك

ه اسب كشد و گفت  ياودس عصبان. "مال منهه كد ياسب سف"

 يمشت حواله  كيد يآ يد مال اوست و اگر من خوشم نميسف

. و او هم موفق شد "زورتو بزن": م گفتمه من. ندك يام م ينيب

رش چند يت و با هفت "ديكالهماكون نخور اوكت": داد زد يژوفرو

 النتركمن ": رفوس سوت زد و گفت. ردك كيجا شل همهر به يت

ا يسست  و آل "نمك يشما رو بازداشت م ي خوب، من همه. هستم

ند و ك يم يه او را زندانكزد و گفت  يژوفرو يپكبه  يا تبر ضربه

ها و  ش افتاده بود تو چمنيا شد چون سوت قرقره يرفوس عصبان

من است و  ي جا خانه نيه اكردم و به اودس گفتم كه يمن گر
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 يردند و محشرك يغ و داد ميه جهم. نميخواهم او را بب يگر نميد

  .ب بوديعج. دير خنديدل س كيشد  يه مكبود 

ن سر يا! بچه ها". آمد يبه نظر نم يراض. رون آمديبعد بابا از خانه ب

  "ن؟ينك يد بازيچطور با نيدون يه؟ نميو صداها چ

  

 يخواد زندون ياون نم. ه آقايژوفرواش به خاطر  همه": اودس گفت

بدنم  يرومنو  يدستا يخوا يتو مآخه ": گفت يژوفرو. "بشه

رد و كجداشان ردند اما بابا از هم كو دوباره دعوا را شروع  "يببند

د يه چطور باكدم  يمن به شما نشون م. ها خوب بچه يليخ": گفت
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. ميشد يراض يا ما به طرز مسخره "!شم يم يمن زندان. ردك يباز

ار را تمام كم و تازه يبستما بابا را با نخ به درخت ! ه بودكبابا معر

  . دين باغ پريپرچ يه از باالكم يديبلدور را د يه آقاكم يرده بودك

. اندازديه دوست داشت بابا را دست بكمان بود  هيبلدور همسا يآقا

گاو نر . شم يمن سرخ پوست م. نمك يخوام باز يمن هم م"

  "!ستادهيا

: ستاد و گفتيا نه يبابا دست به س ياو جلو. بود يبلدور عال يآقا

رد ك يدار خنده يارهاكبابا . "رهيزبونشو بگ يد جلويرنگ با دهيپر"

غ يه جك يدر حالبلدور  يند و آقاكتا خودش را از درخت باز 

م يما دوست داشت. دن دور درختيرد به رقصكشروع د يشك يم

آورند  ينند و ادا درمك يم يبلدور چطور باز يه بابا و آقاكم ينيبب

مان زد و بعد از آن يعصرانه صدا يم چون مامان برايوانستت ياما نم

چه من  آن. مينك يباز يم تا با قطاربرقيهم به اتاق من رفت
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. را دوست داشت يباز يابوكقدر  بابا آن ه كن بود يدانستم ا ينم

ه رفته بود اما كوقت بود  يليبلدور خ يم آقاين آمدييپا يشب وقت

 كلكزد و ش ياد ميود و فرطور به درخت بسته ب بابا همان

  .آورد يدرم

  هكمعر ينكسر خودت را گرم  ييتنها يچطور يه بلد باشكن يا

  !هكست، معرا
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  حباب

رفتن به  ياط برايما در ح. ب بوديامروز در مدرسه خانم معلم غا

خانم معلم ": ه ناظم به ما گفتكم يستاده بوديالس تو صف اك

ما . الس فرستادكن ناظم را سر دوب يو بعد آقا "ضهيمرشما امروز 

صداش  يطور نيما ا. م حبابيگفت يجا نبود م ه آنك يبه ناظم وقت

و  "دينكمن نگاه  يها به چشم": گفت ياش م م چون همهيزد يم

ه كرا  ييزهايچ وقت چيمن ه. هاش حباب بود در چشم

حباب . دميفهم يدادند نم يح ميمن توض يها برا ييباال السك

شد  يمرد و با وجود او نك يه ميداشت و اغلب تنب يل پرپشتيسب

م يردك يطنت ميل بود تا ما شين دليهمبه . درآورد يمسخره باز

الس كبه  يند اما خوشبختانه وقتكآمد تا ما را روبه راه  ياو م

 يد با آقايمن با. تونم با شما بمانم يمن نم": م به ما گفتيديرس
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ه كن ين و قول بدينكه من نگا يحاال به چشما. نمكار كر يمد

م و يره شديعالم چشم به او خ كيهمه با . "نيباش يعاقل يها بچه

  .ميعاقل هست يافك ي شه به اندازهيما هم يوانگه. ميقول داد

  

 يكه كد يرسپن هم يهم يبرا. اما حباب به ما اعتماد نداشت

 "!من آقا": ان با غرور گفتي يآن. الس استكن شاگرد يبهتر

 ي ردهكزيطور عز نيالس بود و همكان شاگرد اول ي يراستش  آن

م هروقت يتوانست يما نم. ميخانم معلم و ما او را دوست نداشت

. هاش بود به چشم كنيشه عيش چون هما ميدلمان خواست بزن
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و دوستاتو  ينيش يخانم معلم م يتو جا. ر خوبايبس": حباب گفت

نم اوضاع يتا بب آم يم يگاه از من هم هر. ينك يرو روبه روراه م

ز يرفت پشت م يان راضي يآن. "نينكهاتونو مرور  درس. چطوره

د يخوب، ما با": ان گفتي يآن. خانم معلم نشست و ناظم رفت

م مسأله حل يخوا يم. نياريدفتراتونو درب. ميداشته باش ياضير

ه كان ي يآن "؟يستيوونه نيم دكه يتو ": ديلوتر پرسك. "مينك

ت كسا! لوترك": ل خانم معلم باشد داد زدخواست واقعاً مث يم

  "!ديشاب

الس باز شد كو در  "جا به من بگو نيا ايب ياگه مرد": لوتر گفتك

پشت ! آه": او گفت. الس شدكوارد  يه راضكم يديو ما حباب را د

من نگاه  يبه چشما. ه صداتونو بشنومك نيا يستاده بودم برايدر ا

 يليه خكنبود  يزيد چياو دچه  رد اما آنكلوتر نگاه ك. "نينك

رد، كد ين فعل را صرف خواهيمن ا يشما برا". ندش باشديخوشا

 ياضير ي ند تا مسألهكخواهد بر من نظارت  يه مك يمن به دوست
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ن حرف را زد يه اك نيحباب بعد از ا. "نمك ينم يادب ينم بكحل 

  .گردد يه او برمكم يرون رفت اما ما شرط بستيب

  

 يكم ناظم ينيم تا ببينكن يمكرد پشت در كشنهاد يپ ميكژوا

! ميكژوا": ه داد زدكان ي يم به جز آنيما همه موافق بود. ديآ يم

ان زبان درآورد و نشست ي يآن يبرا ميكژوا "!تانيد سر جايبرگرد

  .ردكرون را نگاه يدر و از سوراخ قفل ب يجلو
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ه او كجواب داد  ميكژوا "؟ميكژواست ين يسك": ديلوتر پرسك

تاب كه او كلوتر بلند شد و گفت كن يبنابرا. نديب ينم يزيچ

بود اما  يدار ر خندهكان واقعاً في يآن يبرا. خورد يرا م ياضير

و  "دارم كنيمن ع. نه": رد داد زدك يرش را هم نمكه فكان ي يآن

تو هم ": بخورد گفت يزيان چي يخواست آن يه فقط مكلوتر ك

احمقانه  يارهاكن يوقتش را با اه او كگفت  ياما ژوفرو "يخور يم

ان ي يآن. مينك يه با توپ بازكهدر نخواهد داد و ما بهتر است 

م يردكم و شروع يردكاما ما توجه ن "؟يها چ پس مسأله": ديپرس

ن يب يا هكدار و معر خنده يو بازن خودمان يدادن ب به پاس

دم يخر يالس مك كيشدم  يمن بزرگ م يوقت. ها برپا بود تك مين

م يديغ شنيج يباشد و بعدش صدا يباز يز برايچ ه در آن همهك

ن نشسته و دماغش را با دست يزم يه روكم يديرا د ميكژواو 

 يزينتوانسته بود چ ميكژواند و كحباب آمده بود در را باز . گرفته

: گفت ياو م. جواب نداد ميكژواو  "تو چته؟": ديحباب پرس. نديبب
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رون يرد و بكبعد حباب او را بغل . ن بودياش هم همه "!آخ! آخ"

  . ميم و سر جاهامان برگشتيردكما توپ را جمع . برد

رده بود برگشت به ما گفت كه دماغش باد ك ميكژواحباب با  يوقت

ند ما كدا يضع ادامه پده و اگر ويز را ديچ همه يافكه او به قدر ك

ال چرا از به عنوان مث" .ميديد يم مياش بود مستحقه كرا  يزيچ

  .و حباب خارج شد "هعاقل ند؟ اويريگ ياد نميان ي يدوستتان آن
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د زدن از يشده بود و او گفت در حال د يه چكم يديپرس ميكژوااز 

  .سوراخ قفل به شدت خوابش برده بود

ست و ياو در سبد ب. رود يمشاورز به بازار ك كي": ان گفتي يآن

: گفت ميكژوا ."دارد ييدوازده تا يكهشت تخم مرغ پانصد فران

اش  به! عجب": لوتر گفتك. "اشتباه تو بود ينيب ي ن ضربهيا"

. "كنيشاورز، تخم مرغ ها و عكم بخورد با يرا بده ياضيتاب رك

ه ما بدجنس كاو به ماگفت . ردنك هيرد به گركان شروع ي يآن

مان يما را سر جا ي ها همه د و آنيگو ياش م م و او به خانوادهيهست

مان نشسته يما سر جا  ي همه. ردكحباب در را باز نشانند و  يم

ه داشت كرد كان نگاه ي يم و حباب به آنيگفت يچ نميم و هيبود

حباب . ز خانم معلم نشسته بوديپشت م ييو به تنهارد ك يه ميگر

 يگوشيه بازكد ين شما هستيه؟ حاال ايچ! ار خوبيبس": گفت

 يكيآم  يه مكهر دفعه ! دينك يوانه ميد؟ شما منو دينك يم

. دينكمن نگاه  يشما خوب تو چشما ي همه. آره يدرم يباز كدلق
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نم به شدت يگه از شما ببيز ديه چيام و يگه بيه بار دياگه من 

 يباز كه وقت دلقكم يما گفت. رون رفتيو باز ب "نمك يبرخورد م

  .ردك يه ميتنب ينبود و ما را به سخت يست چون ناظم راضين

ان و ي ين آنين فيم به فيفقط گوش داد م ويان نخوردكما ت

شه در حال خوردن بود و بعدش يه همك يدوست ،سست دن آليجو

ه به كم يديدر را د ي رهيدستگ. ميديدر شن ياز ال يآرام يصدا

. ردكنان شروع به بازشدن كريرجيد و بعد در جيچرخ يآرام

م تا ينه نگه داشتيهامان را در س م و نفسيردكما نگاه  ي همه

: داد زد يكيدفعه  كيرد و كاش را متوقف  دنيسست جو لآ

. ه سرخ شده بودك يو در باز شد و حباب وارد شد در حال "حباب"

راستش . "وال بودكين": ان گفتي يآن "ن حرفو زد؟يا يك": ديپرس

. ن حرف را زديه اكن رفوس بود يت نداشت و اين حرف واقعيا

. ه زدير گريو ز "يو بود، تي، تو بوديتو بود": ان داد زدي يآن

  ."ينك يارا نمكن يگه از ايتو د": حباب به من گفت
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ه واقعاً من نبودم و من كردم و گفتم كه يبعد من شروع به گر

: رفوس داد زد. نمك ينند ول مكت يه در آن مرا اذكرا  يا مدرسه

: ان داد زدي يآن. "ه گفت حبابكان بود ي يآن. وال نبودكين! آقا"

حباب، من  يه گفتك يتو بود". "ه گفتم حبابكم من نبود"

  ."حباب، حباب يه گفتكدم يامالً واضح شنكخودم 

سست  آل. "نيشما برگرد ي خوبه، خوبه، خوبه، همه": حباب گفت

ه به طرز كحباب . "ه نگفتم حبابكچرا من؟ من : ديپرس

ن يخوام از ا يگه نميمن د": شده بود داد زد يعصبان يا مسخره
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من ": ان داد زدي يآن "ن؟يديفهم. سخره بشنومم يلقبا

او . دين غلطيزم يرد روك يه ميه گركطور  و همان "گردم يبرنم

الس كدر . شد يرد و سرخ شده بود و بعدش هم آبك يه مكسكس

من داد زدم . ردندك يه ميا گريزدند  يغ ميها ج بچه يباً همه يتقر

جا  نيا": ديپرس ر وارد شديمد يوقت. ندكه حباب رفت تا شروع ك

دونم  ينم يچيمن ه": حباب جواب داد "دوبن؟ يچه خبره آقا

گه هم هست يد يكين افتاده، يزم يه روكهست  يكي. ريمد يآقا

ه كگه هم مونده يد يكي. ردك دردم دماغش باكمن درو باز  يوقت

  "چ وقتيه. ده بودميند يزين چيمن تا حاال چن. زنه يداره نعره م

ان كت ها در تمام جهتلش يد و سبيشكموهاش  به يو حباب دست

  .خورد يم

  .بود نيامدهآن روز خانم معلم برگشت اما حباب  يفردا

  



37 

 

 

  فوتبال

  

دور  يليه از خانه خك يخال ينيدر زمسست آن بعد از ظهر  آل

. ب داديترت هدار دوستانيد كيها  از بچه يلك وما  يبرانبود 

ه كدوست داشت  يليه چاق بود و خكسست دوست من بود  آل

ه كن بود يا يب داد برايدوستانه را ترت ي ن مسابقهيبلنباند و اگر ا

دست  كيه داده بود و ما يتوپ فوتبال نو هد كيپدرش به او 

  .ه بودكسست معر آل. ميزد يمه و جالب كفوتبال معر ي مسابقه
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ما . ميديد ين خاليبعداز ظهر در زم ي گر را در ساعت سهيما همد

ها را  ميه چطور تكم يگرفت يم ميد تصميحاال با. ميبود هجده نفر

 يمساو ي ن به اندازهيه در هر دوطرف زمك نيا يم برايل بدهكش

  . ن باشدكيباز

  

. ميردكان را انتخاب ي يما آن. ساده بود ،اركور اانتخاب د يبرا

چون . ميدوستش نداشت يليما خ. الس بودكان شاگرد اول ي يآن

ه كبود  يسكش اما او ا ميم بزنيتوانست ينمما و زد  يم كنيع
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دام از كچ يبعدش هم ه. بود يانتخابش به عنوان داور ترفند خوب

نبود و  يورزش قو يبرا يليخواستند چون خ يان را نمي يها آن ميت

م بحث يما داشت يآن جا وقت. گرفت ياش م هيراحت گر يليخ

 يسكتنها . ميسوت بده كيان از ما خواست به او ي يم آنيردك يم

رفوس . س بوديود چون پدرش پاسبان پلبه سوت داشت رفوس ك

ادگار يه ين يا. م رو بدما يا تونم سوت قرقره يمن نم": گفت

ه كم يم گرفتيار تصمكآخر . ردكشد  ينم ياركچ يه. "هيخونوادگ

  .ان سوت بزندي يآن يو رفوس به جاان به رفوس خبر بدهد ي يآن

  ."شه يا نه؟ داره گرسنه ام ميم ينك يزخب، با": سست داد زد آل
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شد ما فقط  يان داور مي يه اگر آنكجا به وجود آمد  ل آنكاما مش

ها درست از آب  ميت يبند ميتقس ين طوريم و ايبودهفده نفر 

د داور ينفر با كي: ميردكدا يپ يا ن راه چارهيبنابرا. آمد يدرنم

شد پرچم  يمن خارج يتوپ از زمه كشد تا هردفعه  يگوشه م

داور . ان انتخاب شدي يسكار ماكن يا يبرا ان بدهد وكرا ت يكوچك

 ند اما كن نظارت يزم ي به همه ييتوانست تنها يگوشه نم

 يداشت با زانوان يبلند و الغر يد و پاهايدو يان تند مي يسكما
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خواست با  ياو م. بداند يزيخواست چ يان نمي يسكما. رهيچاق و ت

او به هرحال  .ه پرچم نداردكبعدش او به ما گفت ند و ك يتوپ باز

در مورد پرچم . داور گوشه باشد ياول باز ي مهين يرد براكقبول 

داد اما مطمئناً او  يان مكبود تنز يتم يليه خكهم او دستمالش را 

ه از دستمالش به عنوان كرد ك ير نمكآمد ف يرون مياز خانه ب يوقت

  . پرچم استفاده خواهد شد

  ."مينكشروع  ،خوبه": ت داد زدسس آل

 كيد يبا. مين داشتكيما شانزده باز. ساده بود يليار خكبعدش 

تان ياپكخواستند  ياما همه م. شد يم انتخاب ميهر ت يبراتان ياپك

بان باشد  خواست دروازه يه مكسست  همه به جز آلالبته . باشند

 كين آل سست به عنوا. ميما موافق بود. چون دوست نداشت بدود

ل بود و تمام دروازه را كيدرشت ه يلياو خ. خوب بود ،بان دروازه
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شتر از حد الزم ين تعداد بيتان و اياپكماند پانزده  يم. پوشاند يم

  .بود

تان باشم و گرنه ياپكد يمن با. ن هستميتر يمن قو": اود داد زد

  "!هه با من موافق نباشكنم ك يم يسكدماغ  ي مشت حواله كي

 "ن شما هستميتر پوش من خوش .ام تان منياپك": زد داد يژوفرو

  .يت خواباند تو دماغ ژوفروشم كيو اود 

دار  پول يليپدرش خ. خوش پوش بود درست است يه ژوفروك نيا

ده ين فوتبال را خركيباز كيل ياسباب وسا ي  همهاو  يبودو برا

  .يد و آبيراهن قرمز، سفيبود، پ

شما  يگم تا همه  يشم به بابام متان نياپكاگه من ": رفوس داد زد

  ."رو به زندان بندازه
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ار را كن ياه كبا دو س. مياندازيخط ب اير يمن گفتم بهتر است ش

م يها گم شده بود و ما نتوانست ن چمنيب يه اولكچون م يردك

ن يما از اا آورده بود ه آن را كبود  ميكژواه مال كس. مينكداش يپ

اش همه جا  هكاو دنبال س. نبود يضاش گم شده را هكد سيد يه مك

 يه پدرش براكاش قول داد  به يبه هرحال ژوفرو. را گشت

ها  تانياپكار كآخر . دهد يبه او م كچ كيه كبازپرداخت س

  .و من يژوفرو: انتخاب شدند

؟ من دلم يا نه مينك يم ين باالخره بازيبگ": سست داد زد آل

  ."ر برسميعصرانه د يخواد برا ينم
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همه به جز اود به قدر  ين برايا. ميداد يل مكها را ش ميد تيبعد با

ه ك نيا يم برايخواست يو من اود را م يژوفور. خوب بود يافك

او . رديتوانست جلوش را بگ يس نمكچ يد هيدو يبا توپ م يوقت

بود  يامالً راضك ميكژوا. ترساند يه را ميرد اما بقك ينم يخوب باز

م ين از او خواستيبنابرا. رده بودكدا ياش را پ هكه سكن يا يبرا

 ميكژوا. اش گم شد هكاندازد و دوباره سيا خط بير يشاود  يبرا

اين . بود ياش و واقعاً عصبان هكرد به گشتن دنبال سكباره شروع دو

سر بردن اود به  يه ژوفروكبار با كشيدن ني از بين انگشتان بود 

بان گذاشت و گفت  ازهاو را به عنوان درو يژوفرو. مش برنده شديت

اود . شود كيند به دروازه نزدك يجرأت نم يچ توپيو هس كچ يه

ه ك ييها سنگ يسست نشسته بود رو آل. زود ناراحت شد يليخ

. نبود ياو راض. خورد يت ميوكسيردند و بك يدروازه را مشخص م

  "آره؟. گهيخوبه د": داد زد
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ر هر طرف فقط ها د بان به جز دروازه. نيم سر زميمان رفت همه

م به يردكم ما شروع يدر هر ت. ن درست نبوديم و ايهفت نفر بود

جلو  ي حمله كخواست نو يه مكآدم بود  يلكجا  آن. ردنكبحث 

ه اش كه سكل ين دليخواست عقب باشد اما به ا يم ميكژوا. باشد

 يخواست در همان زمان باز يهمان گوشه ها افتاده بود و م

  .دنبالش بگردد

 يا د تا لحظهينظر واحد نرس كيبه  يسكآخرش  يژوفرو ميدر ت

وقت  آنوبد و ك يمشت م كيد و به دماغ همه يآ يه اود گفت مك

  .شان قرار گرفتنديهمه سر جا

 يم من بازيه در تكو رفوس  "سوت": ان به رفوس گفتي يآن

ن يا": گفت. نبود يراض يژوفرو. م زدكسوت مح كيرد ك يم

م من تو يه تكنداره  يليدل. ماست ياآفتاب تو چشم! هيبدجنس

  ."نهك ين بازيزم ي ن گوشهيبدتر
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د بهتر است يآ يه اگر از آفتاب خوشش نمكمن به اود جواب دادم 

به هرحال با  .ندك يبهتر باز ين طوريد ايهاش را ببندد شا چشم

دن در سوت يرد به دمكرفوس شروع . مير شديهم درگ

  .شا يا قرقره

رفوس . "يه دستور ندادم تو سوت بزنكن م": ان داد زدي يآن

رد يان اجازه بگي يد از آنيسوت زدن با يه براكرد ك ينم ينيب شيپ

تواند سوت بزند اما نه به  يرد هر وقت دلش خواست مك ير مكو ف

تو ": ان داد زدي يآن. وانه سوت زديد كيب و او مثل يهمان ترت

رد به ك و شروع "يهست يه چه موجودكن يخودت بب. يبدجنس

  .ردنك هيگر

س به او كچ ياما ه "پسرا يآها": گفتاش  وازهدر يتوسست از  آل

د يراهن سفيپ. ردمك يدعوا م يمن داشتم با ژوفرو. داد يگوش نم

. ستين يزيه چكن يا": ردم و او گفتكو قرمزش را پاره  يو آب
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و چند تا لگد زد  "خره ينا مياز ا يلكبابام برام . ستياصالً مهم ن

من ": زد ياد ميد و فريدو يان مي يرفوس دنبال آن. پام كقوز به

او . نداشت يارك يسكبا  ميكژوا ".دارم كنيمن ع. دارم كنيع

  .ندكداش يگشت اما هنوز نتوانسته بود پ ياش م هكدنبال س

  

رد به كآرام مانده بود شروع  يافكاش به قدر  ه در دروازهكاود 

 يعني. آمدند يش مكيه نزدك يسانكر دماغ يهاش ز م مشتيتقس

. دنديدو يم و زدند يهمه داد م. م خودش بوديه از تك يسكهر

  !بود يعال. ميواقعاً سرگرم شده بود
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شد و  ياود عصبان "!د بچه هاينكبس ": سست از نو داد زد آل

تو هم اگه . مينك يخوب، باز. يردكرو خراب  يتو باز: گفت

  ."اول باش ي هميان نيمنتظر پا يگفتن دار يبرا يحرف

. ميه ما توپ نداركنم يب ي؟ حاال ميچ ي مهين": ديسست پرس آل

  "!ارمشيادم رفته از خونه بي
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  ميبازرس داشت

  

بازرس در  يآقا": الس شد و به ما گفتكوارد  يخانم معلم عصبان

د و يه عاقل باشكام  ردهكشما حساب  يمن رو. ماست ي مدرسه

م ينكه خوب رفتار كم يما قول داد. "ديراو بگذا يرو يرخوبيتأث

شه عاقل يباً هميه نگران بود، ما تقركرد ك يمعلم اشتباه م يوانگه

آن بازرس . د استين بازرس جديا": خانم معلم گفت. ميبود



50 

 

و بعدش خانم  "بازنشسته شده نيشناخت يه شما مك يشگيهم

ؤال ازمان س يوقتتا ه كرد كدستور داد و قدغن  يلكمعلم به ما 

ه كم و ازمان خواست يم، بدون اجازه نخنديبزن ينشده حرف

ه ك ين باريخرآمثل  مياندازين نيزم يارد را رويليب يها توپ

سست  خانم معلم از آل .ن ولو شديزم يبازرس آمده بود و رو

ه كلوتر كنخورد و به  يزيجاست چ بازرس آن يه وقتكخواست 

د بار از خودم چن. اورديدرن كلكه شكالس بود گفت كآخر 

اما . مياوريدرب يباز كگذارد دلق يلم نمخانم مع چرادم يپرس

 ي در مورد همهخانم  معلم به م يدوست داشت هكطور  همان

ند يرد تا ببكخانم معلم نگاه  .ميه خواسته بود قول دادك ييزهايچ

الس از كم و گفت يز هستيد تميه باكالس و ما آن طور كه ك

ه كان ي يبعدش از آن. زتر استيم تميسته در آن هكماها  يضبع

. ديته بگوكيبه ما د الس بود خواستك ي ردهكزيل و عزشاگرد او

ختن يردن به ركبرداشت و شروع  يب بزرگكمر ي شهيان شي يآن
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نشسته  ميكژوال و ير يه سك ييز اول جايم يب در دوات روكمر

و د يرسان تي يو آن "!ناهاش بازرسيا": داد زد يكيوقت  كي. بودند

بود، بازرس  يشوخ كين يا. ختيز ريم يهمه جا يجوهر را رو

من شماررا ": شد و گفت يعصبان يجا نبود و خانم معلم حساب آن

. "ديستيد سرپا بايبا. ديردك يا احمقانه يشما شوخ. لوتركدم يد

ن همه يبستد يه اگر او سرپا باكگفت . ردكه يلوتر شروع به گرك

ه كپرسد  يسؤال م يلكوقت بازرس از او شود و آن  ينما م انگشت

رد و گفت كه يداند و او باز هم گر يشان را نم دامكچ ياو جواب ه

اط ير در حيمد يرده او بازرس را به همراه آقاك ينم يه شوخك

ن يار خوب و ايت دارد و خانم معلم به او گفت بسين واقعيده و ايد

ن بود كب خردچه اعصا آن. تمام شد و رفتو ند ك يبار گذشت م

ت پر از جوهر شده بود و خانم معلم گفت ك مين نيه اولكن بود يا

ت را ك مين نيا يجاو م يف ببرين رديت را به آخرك ميد نيحاال با

د و ما شروع يايچشم ن يه توكم ينكف آخر عوض يت ردك ميبا ن
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ها را  تك ميد تمام نيبود چون با يدار ار خندهكن يم و ايردكار كبه 

ه بازرس با كسرمان گرم شده بود  يم و حسابيردك يا مج جابه

  .الس شدندكر وارد يمد

  

مان  م و همهيستاده بوديم چون همه ايدام از ما بلند نشدكچ يه

ها  نيا... ها نيا ،وچولوهاكن هم يا": ر گفتيمد. ميبود هج شديگ

د فرزندان ينيبنش. نميب يم": بازرس گفت. "طان هستنديش يمك

م يت اول را چرخانده بودك ميم و چون نيما نشست يهمه . "من



53 

 

پشت به تابلو  ميكژوال و ير يم سينكه جاش را عوض ك نيا يبرا

ن يا ايه آكد يو از او پرسرد و كبازرس به خانم معلم نگاه . نشستند

 يخانم معلم مثل وقت. نندينش يم ين طوريشه ايآموز هم دو دانش

او   .ردك يه نميرد اما او گركلوتر نگاه ك ي لهكپرسد به  يسؤال م

 ياو ابرو. نبود يبازرس چندان راض. "...كوچكشامد يپ كي": گفت

د يبا": او گفت. هاش آمده بود چشم يه تا روكداشت  يپرپشت

ت را ك مين نيا ،ار خوب فرزندان منيبس. ب داشتينظم و ترت يمك

ر با نيا": بازرس داد زد. ميما بلند شد ي همه. "ديسر جاش بگذار

ت را ك مين ميكژوال و ير يس. "ن دونفرياشما نه، فقط  ي همه

 يهاش را رو زد و دست يلبخندبازرس . برگرداندند و نشستند

امده بودم شما يمن ن يوقت! ار خوبيبس": ت فشار داد و گفتك مين

ت را ك مين يم جايداشت": ل جواب دادير يس "د؟يردك يار مكچ

گه از يد": شده بود داد زد يه عصبانكبازرس . "ميردك يعوض م

ت رو عوض ك مين يه چرا جاكن يم  اول بگيت حرف نزنك مين نيا
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: ديبازرس پرس. "بكبه خاطر مر": گفت ميكژوا "د؟يردك يم

. شده بود يه تمامش آبكرد كهاش نگاه  و به دست "ب؟كمر"

  .ردك كهاش را با دستمال پا د و انگشتيشك يقيبازرس آه عم

دام در حال و ك چير هيازرس و خانم معلم ومده بكم يديد يا مم

ه به طرز كم يم گرفتين تصميبنابرا. ستندين يشوخ يهوا

  .ميعاقل بمان يا مسخره

  

 يمكب يه با نظم و ترتكنم يب يم": معلم گفت مبازرس به خان

و  "ردكاستفاده  ياز مقدمات روانشناس يمكد يبا. ديل داركمش
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برگشت و ابروهاش را باال ما  يگشاده به سو يبعد با لبخند

د از من يخوام دوست شما باشم، نبا يفرزندان من، من م": انداخت

ن و من ين سرگرم بشيه شما دوست داركدونم  يمن م. ديبترس

نم ين ببي، بگيوانگه. دوست دارم بخندم يليطور، خ نيهم هم

از اون دو ناشنوا به اون  يكين؟ ياون دو ناشنوا رو بلد ي شما قصه

 يريگيگفت من به ماه يكي؟ اون ير يم يريگيگفت به ماه يكي

 يريگيه تو به ماهكردم كركخب، من ف گفت يرم و بعد اول يم

او  ي ه خانم معلم از ما خواسته بود بدون اجازهكف يح. "ير يم

. ميرده بودكدا يپ يزيآم حالت جنون يم چون به طرز بدينخند

جالب  يليچون خ ردمكف يپدرم تعر يمن آن شب داستان را برا

بازرس . ستيقصه را بلد نه او آن كبود و مطمئن بودم  و خنده دار

چ يد هيد يد اما وقتيخند يلكت شاز نداين يسك ي ه به اجازهك

 يا نهين آورد، سييد ابروهاش را پايگو ينم يزيالس چكس در ك

. "اركم سر يه، برگرديافكار خوب، خنده يبس": رد و گفتكصاف 
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گردد  يم يزيالس دنبال چكه دارد در كآمد  ينظر مخانم معلم به 

ان قصه ي يشما آن": ان را با انگشت نشان داد و گفتي يو بعدش آن

اما بازرس دستش را باال برد و به خانم معلم  "دينكف يرا تعر

ه كشما ": نشان داد لوتر راكو بعدش  "ن؟يد يشما اجازه م": گفت

لوتر ك. "نينكف يرو تعرن قصه  يمن ا ين برايا جا نشسته اون

 "ن چشه؟ياما ا": ديبازرس پرس. هير گريرد و زد زكدهانش را باز 

 يليند و او خك يد عذرخواهيلوتر باكه كخانم معلم گفت 

از دوستان  يكيرفوس . ن از رفوس سؤال شديست و بنابرا يخجالت

ست يه داستان را از بر نكرفوس گفت . س بوديما بود و پدرش پل

رد به كداند و شروع  ير گذاشته ميچه بر او تأث از آن يمكاما او 

بازرس . فور داردكر رويه در منقارش پنك يالغكح داستان يتوض

  آل "فور؟كرو": ديشد پرس يتر م ه لحظه به لحظه متعجبك

اصالً، ": رفوس گفت. "امامبر بودكر ياون پن. اما نه": سست گفت

ه كره، اون چيش بگامامبر رو تو منقاركتونست  يه نمكالغ ك
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 يخوب ظاهراون ": سست جواب داد آل. "ستين خوب نينه و اك يم

ه كگفتن نداره  و بعدش هم  خوردن حرف نداره ينداره اما برا

خوب خوردن اصالً  يداره اما برا يل خوبيل و شماكصابون ش

من به . يتو احمق": رفوس گفت. "ردمكه بار امتحان يمن . ستين

 ييو دوتا "!سهيبابات بنو يمه برايبرگ جر يلكه كگم  يبابام م

  .دعواشان شد
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اش  ه همهكلوتر كزدند به جز  يهمه بلند شده بودند و داد م

 يه رفته بود جلوكان ي يرد و آنك يه ميستاده بود و گريا يا گوشه

خانم معلم، . ردك يف ميالغ و روباه را تعركتابلو و داشت داستان 

 يباز م مسخرهيهمه مان داشت "!بسه": ر داد زدنديبازرس و مد

  .ميآورد يدرم
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بازرس . تمام  شد همه سر جاهاشان نشستند يمسخره باز يوقت

ه ب را بكاو تمام مر. ردك كدستمالش را درآورد و صورتش را پا

د يم چون بايدن نداشتيخند ي ه ما اجازهكف يد و حيصورتش مال

  .ساده نبودن يم و ايگرفت يخودمان را م يح جلويتا زنگ تفر

خانم، تمام ": شد و دستش را فشرد كيبازرس به خانم معلم نزد

ده يچ وقت مثل امروز نفهميه. م به شمايمن تقد يلطف و مهربان

درود بر ! نيموفق باش. نيادامه بد. سهده شغل ما چقدر مقكبودم 

  .ر رفتيزود با مد يليو خ "!شما
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ن يا. انصاف بود يب يليم اما او خيمان را دوست داشت ما خانم معلم

در ما را ي  همهق شد اما او يه او تشوكبه خاطر لطف ما بود 

  !مدرسه نگه داشت
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  سكر

به نظر  .افتادم يكوچكدنبال سگ رون آمدم يباز مدرسه  يوقت

ن يسر ا يلكتنها بود و .  گم شده باشد كوچكآمد آن سگ  يم

دا يپ يوسته دك نيوچولو از اكردم سگ كر كف. ه ناراحت شدميقض

چون . اش خسته شده بودم است و من از دوباره گرفتن يند راضك

خواست به من  يد و نميايخواست با من ب يوچولو دلش نمكسگ 

ام را به او دادم و سگ  يالتكاز نان ش يمن نصف. ندكاعتماد 

ان داد كمن ت يوچولو آن را خورد و دمش را با تمام احساس براك

ه قبالً ك يسيلم پليف كيمثل  ،سكو من اسمش را گذاشتم ر

  .ده بودميد

سست،  تند مثل آل يليباً خيس تقركه رك يالتكبعد از نان ش

و خوشحال  يراض ،بود خورد لمباندنشه در حال يه همك يدوست
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وقتي من با ركس به ه كر افتادم كن فيمن به ا. دنبالم راه افتاد

تواند بابا  يمو ت بابا ومامان اس يبرا يز خوبياورپرخانه برسم، او س

ه چطور چرخ كدهم  ياد ميو بعد به او  ،ندكر يگ و مامان را غافل

ند تا ك يم كمكتازه او به من . ندك يم ياو از خانه نگهبان. بزند

  .گذشته ي شنبه لم پنجينم مثل فكدا يدزدها را پ
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د، ينك يه شما حرف من را باور نمكو خوب، من مطمئن هستم 

س كدن ريقدرها هم از د دم مامان آنيرسمن به خانه  يوقت

ما وارد . س بودكر ريهم تقص يمكه كد گفت يبا. خوشحال نشد

د يدم و او از من پرسيد، مامان را بوسيمامان سررس. ميسالن شد

ردم و بعد كن يا ار احمقانهكا من يه مدرسه خوش گذشت و آك

 من "؟يردكدا يجا پكوونو از ين حيا": د و داد زديس را دكر

 است يا شده گم ي چارهيسگ ب كين يه اكدادم  يح ميداشتم توض

م اما ينكر ياز دزدها را دستگ يلكند تا ك يم كمكه به من ك

د و شروع به دندان ياناپه پرك يه آرام بماند روك نيا يس به جاكر

ه بابا هم حق كبود  يا اناپهكن همان يا. ردكها  چهكگرفتن تش

  !شد يه دعوت مك نياآن را نداشت مگر  ينشستن رو
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 يه جلوكاو به من گفت . مامان همچنان به دادزدن ادامه داد

ه كبار  آن. ن درست استيا(رد، يگ يوانات به خانه را ميآوردن ح

 يليه آن خك) موش به خانه آورده بودم مامان جلوم را گرفت كي

ما را گاز  يتواند هار بشود و همه  ين سگ مياست و ا كخطرنا

م و مامان دنبال جارو گشت تا يگرفت يم يما هار ي مهردو هيبگ

رون بردن سگ از يب ياندازد و برايرون بيچاره را از خانه بيوان بيح

م يس تصمكه رك نيا يمن برا .قه به من مهلت داديدق كيخانه 
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س كبت داشتم و هنوز ريمص يلكند كچه را رها كرد و تشيبگ

دم چرا يفهم يمن نمهاش داشت و  ن دندانيچه را بكتش ي گوشه

ه تو بغلم گرفته بودمش كس كس آن را دوست دارد و بعد با ركر

ار را كن ينم و به هرحال اكه يخواست گر يواقعاً دلم م. رفتم به باغ

او . قدر ناراحت است نيس هم همكا ريه آكدانستم  ينم. ردمك

  . چه بودكپشم تش يزهايردن خرده ركسخت مشغول تف 

     

در نشسته  يه جلوكرد كدا يو ما دو تا را با هم پد يبابا سررس

بابا . ردك يمتف  س داشتكردم و رك يه ميم و من داشتم گريبود
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ه كح دادم يبابا توض يو من برا "جا چه خبره؟ نيخوب، ا": گفت

س دوست من است و من تنها كخواهد و ر يس را نمكمامان ر

دها را دز يلكند تا ك يم كمكس هستم و او به من كدوست ر

زند و من  يدهم گشت م ياد ميه من به او كطور  م و او همانيريبگ

ن يه و در اير گريو دوباره زدم زردم ك ي ميبدبختاحساس واقعاً 

ار به كن يخاراند و ا ياش گوشش را م يعقب ي س با پنجهكمدت ر

م و يردكار را كن يبار در مدرسه ا كي. سخت بود يا طرز مسخره

 يدراز يه پاهاكان بود ي يسكست موفق شود ماه توانك يسك هاتن

  . داشت

ه مامان حق داشت و آوردن كرد و بعد گفت كبابا سرم را نوازش 

مار باشند و يتوانند ب يها م چون آناست  كها به خانه خطرنا سگ

همه هاج و واج ! رند و بعد هم شترقيتوانند شما را گاز بگ يم

رم، يگ ياد ميدر مدرسه  شوند و بعدترها من يمانند و هار م يم

به  يشف بزرگ انسانك كيه كرده بود كشف كرا  ييپاستور دارو
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بدمزه  يلياما آن دارو خ. توانست شفا بدهد يمد و مآ يحساب م

ست و او دوست دارد يض نيرس مكه ركمن به بابا جواب دادم . بود

نگه داشت و سرش  س راكبابا ر. خوب بخورد و واقعاً باهوش است

ه ين يا. درسته": رد و گفتكاند و چند بار هم من را نگاه را خار

بابا واقعاً از او . س زديس دست او را لكو ر "سالمه يوچولوكسگ 

از گرش را دريو بعد دست د "هيسگ ملوس": خوشش آمد و گفت

اش را به او  س پنجهكو ر "!و بدهت پنجه، پنجه، پنجه": رد و گفتك

س واقعاً كو گوشش را خاراند، رس زد يداد و بعد دست بابا را ل

جا  نيا. ار خوبيبس": د و به من گفتيبابا خند. سرش شلوغ بود

و  "نمكنم اوضاع رو با مادرت روبه راه ك يم يمنتظر من باش، سع

 ه بابا  داشت باك يدر طول مدت! ه بودكمعر بابا واقعاً. به خانه رفت

ه كبودم  س سرگرمكرد من با رك يمامان اوضاع را روبه راه م

 ينداشتم تا برا يزيه من چكرد و بعد ك مي يقشنگ يارهاك

  !العاده بود س فوقكر. خوردن به او بدهم او گوشش را خاراند
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نار من نشست كاو . نبود يراض يليرون آمد خيبابا از خانه ب يوقت

خواهد در انه سگ  يه مامان نمكرد و گفت كو سرم را نوازش 

: من گفتم. اناپه خوردهكه به ك يا باشد بخصوص بعد از آن لطمه

م اون رو تو يتون يس تو خونه باشه ما مكخواد ر ياگه مامان نم"

ست و  ير خوبكه فكرد و بعد گفت كر كف يمكبابا . "ميباغ نگه دار

او  يخسارت بزند و ما برا يزيتواند به چ يگر نميس در باغ دكر

  .دميمن بابا را بوس. ميساز يانه مخبالفاصله 

و بابا ابزارش را با خود  يمم تا در انبار دنبال تخته بگرديرفتما 

تر از مبل  مهم يلين خيد اما ايجو يا را ميبگونس داشت كر. آورد

  .ميها داشت شتر از مبليب يلياها خين بگونيسالن نبود چون ما از ا

، ينيب يم": به من گفتها و  دن تختهيشكرون يرد به بكبابا شروع 

ه كو بعد من گفتم  "ميساز يند ميواقعاً خوشاو  يالع ي لونه كيما 

س از خانه محافظت كم چطور گشت بزند و ريده ياد ميما به او 
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مثل بلدور  ييار مزاحماكش يما اونو برا. بله": بابا گفت. ندك يم

ما بود، بابا و او دوست  ي هيبلدور همسا يآقا. "مينك يت ميترب

 يس حسابما، من و بابا و رك .اندازنديگر را دست بيد داشتند هم

ش كپت ي د چون ضربهيشكبابا داد  يوقت! ميسرگرم شده بود

و مامان از خانه  هم شد ياركخراب يمكخورده بود رو انگشتش 

ه ما كح دادم يمن توض "د؟ينك يار مكيچ": ديرون آمد و پرسيب

م چون يس را در باغ نگه داركه ركم يم گرفتيمن و بابا تصم يعني

س كسازد و او ر يخانه م كياو  يست و بابا دارد برايبل نجا م آن

ه او را به ك نيا يرد برايبلدور را گاز بگ يه چطور آقاكدهد  ياد مي

د يكم ياو انگشتش را م. ردك يبابا ناله نم. ندكمبتال  يهار يماريب

ه كاو گفت . نبود يز راضيچ چيمامان از ه. ردك يو به مامان نگاه م

د ينيد و ببينكنگاه  يمكن در خانه باشد و گفت وايخواهد ح ينم

رد كس سرش را بلند كر! ردكمن چه  ياهايوان با بگونين حيه اك

رد و كمامان نگاهش . ان دادكشد و دمش را ت كيو به مامان نزد
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س دست مامان را كرد و ركس را نوازش كبعد خم شد و سر ر

  .س زد و زنگ در باغ را زدنديل

رد و كس نگاه كاو به ر. وارد شد ييرد و آقاك بابا رفت در را باز

دنبالت همه جا ! ردمكدات يباالخره پ! ييجا نيتو ا! يك يك": گفت

 "ن؟يخوا يم ياما باالخره آقا شما چ": ديبابا از او پرس "!رو گشتم

، يك يكخوام  يخوام؟ من سگمو م يم يمن چ": آقاهه جواب داد

رد و به من گفتن كفرار  بگردونم يمكبرده بودمش تا اونو  يوقت

ن يا": من گفتم. "جا آورده نيه اونو به اكان  دهيرو د يا ه پسربچهك

لم يم مثل فينكريم دزدها رو دستگيخوا يما م يسه و هردوكر

بلدور رو دست  يدم تا آقا ياد ميقبل و من به اون  ي شنبه پنج

بابا  .د تو بغل آقاههيد و پريرس يبه نظر م يس راضكاما ر. "بندازه

 كين ين سگ مال شماست؟ ايه اكنه ك يثابت م يك": ديپرس

شو  ن قالده، شما قالدهيا": و آقاهه جواب داد "ست شده سگ گم

من . با آدرس من. ژول ژوزف ترامپه. ن؟ روش اسم منهيديند
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و آقاهه  "!من، اما نه ي چارهيب يك يكا يب. نمكت ياكخواستم ش يم

  .س رفتكبا ر

بعد بابا . هير گريم و بعد مامان زد زينده بودمان متعجب ما همه

ن روزها سگ يه من همكداد و به او قول داد  يرامامان را دلد

  .اورميرا با خودم ب يگريد
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  جوجو

عصر خانم معلم با  .ميالس داشتكشاگرد تازه در  كيما 

 و ييحنا يها قرمز و خال يه موهاكالس شد كوارد  يا پسربچه

روز زنگ يه من دك ييها لهيداشت مثل ت يدرشت آب يها چشم

رده كزده بود و تقلب  كلكان ي يسكرده بودم اما ماكح گم يتفر

دوست تازه رو به شما  كيمن  يبچه ها": خانم معلم گفت. بود

ن مدرسه آوردنش ياش به ا ه و خانوادهياون خارج. نمك يم يمعرف

ن پسر يا د و باينكم كمكه ك نيا يمن برا. تا فرانسه حرف بزنه

و بعد خانم معلم به  "نمك يشما حساب م يد رويمهربون باش

. "اسمتو به دوستات بگو": طرف شاگرد تازه برگشت و گفت

او لبخند زد . پرسد يم يه خانم معلم از او چكد يشاگرد تازه نفهم

ن يا": سست گفت آل. دز و براق داريدندان تم يلكه كم يديو ما د
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ه ك ين جوريا يها چاق با دندانه دوست ي! هم از شانس ما

چون . "رو گاز بزنه يا مسخره يها هكيد تياون با. خوره ياش م همه

ه او اسمش كگفت خانم معلم به ما گفت  ينم يزيشاگرد تازه چ

ان ي يسكما "...جرج.بله": شاگرد تازه گفت. تاش است نيكژرژ م

ا م يخانم معلم برا "ا ژرژ؟ين خانم، اسمش جرجه يببخش": گفت

. شود يه نامش ژرژ است اما در زبان او جرج تلفظ مكح داد يتوض

: گفت ميكژوا. "ميزن يخوب، ما ژوژو صداش م": ان گفتي يسكما

و  "ميكژوات شو كتو سا": ان گفتي يسكما. "م جوجويد بگينه، با"

جوجو خانم معلم . ستندينفرشان سرپا با ه هردوكخانم معلم گفت 

ان به شاگرد تازه وارد اعتماد نداشت ي يآن. دان نشاني ينار آنكرا را 

شه از يخانم معلم بود هم ي ردهكزيالس و عزكچون او شاگرداول 

 وبشوند  يتوانستند شاگرد اول و نورچشم يه مك ييواردها تازه

با ما ن بابت ياز اه كدانست  يان مي يآن .ديترس يرند مياو را بگ يجا

  .الش راحت باشديختواند  يم
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هاش را  ف دندانيزد و رد ياش لبخند م ه همهك يدر حالجوجو 

س كچ يه هكف يح"  :خانم معلم گفت. داد نشست ينشان م

د گفت خوب حرف يه باكان ي يآن. "تونه به زبان او حرف بزنه ينم



75 

 

اما بعد از   "رو بلدم يسياز مقدمات انگل يمن بعض": زند گفت يم

رد و كجوجو نگاهش  جوجو گفت يان مقدمات را براي يه آنك نيا

ناراحت  يليان خي يآن. ر خنده و با انگشتش ضرب گرفتيبعد زد ز

او  يان براي يه آنكه كم يديبعد فهم. شد اما جوجو حق داشت

بوده و در باغ ند مه ثروتكاطشان گفته يدر مورد خ ييزهايچ

! ردهك يم يزندگاش بوده  اله عمهكتر از  بزرگ يليه خكعموش 

رون يم بيمان آمد ح خورد و ما همهيزنگ تفر! بودوانه يان دي يآن

لوتر ك. ه شده بودنديه تنبكلوتر كان و ي يسك، ماميكژوار از يغ

لوتر درس كاز  يوقت. الس بود و درسش را بلد نبودكشاگرد آخر 

  .ح نداشتيگر زنگ تفريد) چون درس را بلد نبود(دند يپرس يم

سؤال  يلك از او. ميمان دور جوجو جمع شد اط همهيدر ح

هاش را نشان  ه دندانكن بود يرد اكه ك ياركم اما او تنها يديپرس

. ميدينفهم يچيرد به حرف زدن اما ما هكو بعد  او شروع . مان داد

 يژوفرو .ن بودياش هم و همه "نيشو نيشو نياوا": گفت ياو م
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ره و به  ينما مياد به سيه زكه يسكجاست  نيه اك ينيا": گفت

ه كان ي يآن. "ننكس يرنويشو زاحرف ديبا .زنه يم حرف يزبان اصل

: ند گفتكت ياش را تقو يسيمقدمات انگلخواست  يدفعه م كي

ن يا. "يتو؟ تو خل ،هب": رفوس گفت. "نمكتونم ترجمه  يمن م"

ان ي يانگشتش را به رو به آن وارد خوش آمد و حرف به مذاق تازه

بود و  ياضر يلياو خ "!دنگ دنگ دنگ! اوه": گرفت و گفت

ما شروع . ردك يه ميشه گرياو هم. رون رفتينان بك هيان گري يآن

م و من ينكدا يه پكدار و معر خنده يزهايوارد چ ه در تازهكم يردك

: ديوارد پرس اود از تازه. حم را به او دادميالت زنگ تفركاز ش يا هكت

د و يجوجو قطعاً نفهم "دارن؟ ييشور تو مردم چه ورزشاكدر "

ن يا": جواب داد ياما ژوفرو !دنگدنگ دنگ ": طور ادامه داد همان

: اود داد زد. "ننك يم يس بازيشورشون تنكاونا تو . هيچه سؤال

ه كوارد  شاگردتازه "!زنم يه با تو حرف نمكمن ! كدلق ي هكيمرت"

 ي هكيمرت": سرگرم شود داد زد يلكتواند با ما  يرد مكاحساس 
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ن يه اود اكدوست نداشت  يفرواما ژو "!دنگ دنگ دنگ! كدلق

و او اشتباه  "ه؟كدلق يك": ديو از او پرس جوابش را بدهد يطور

 يتر از او بود و دوست داشت مشت يقو يليرد چون اود خك يم

جوجو  .آورد يم نمك يزدن ژوفرو يند و براكاو  ينيب ي حواله

دنگ دنگ دنگ ": ر نگفتگيرد و دكد بس يمشت اود را د يوقت

و  "هي؟ عالسكبو": رد و گفتكاو به اود نگاه . "احمق ي هكيمرت"

ز يرد به جست و خكهاش را جلو صورتش گرفت و شروع  مشت

ده يلوتر دك ي ه در خانهك ييسورهاكمثل بو ،وداردن دور و بر ك

خواست  يدلم م يليم و خيون نداشتيزيم چون ما هنوز تلويبود

 يژوفرو "نه؟ك يار مكچن داره يا": دياود پرس. اش را بخرد يكيبابا 

نه ك يباز سكخواد با تو بو ياون م": د گفتيمال ياش را م ينيه بك

با جوجو  يس بازكبو ي و آماده "خوبه": اود گفت "!طون خپليش

هاش فرار  ر مشتيبهتر از اود از ز يا اما جوجو به طرز بامزه. شد

 يم عصبانكم كمشت به اود زد و اود داشت  يلكاو . ردك يم
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اگه اون دماغش رو سرجاش نگه نداره چطور ": او داد زد. دش يم

 يمشت وجوج! و بعد شترق "نم؟كه من باهاش مبارزه كن يخوا يم

نبود و در  ياود عصبان. ن انداختيزم يه او را روكرد كاود  ي حواله

ه به طرز كوارد  تازه. "يزور دار يليتو خ": حال بلندشدن گفت

پرزور، ": گرفت جواب داد ياد ميع داشت فرانسه يسر يا مسخره

سست مطابق  و آل ح تمام شديزنگ تفر. "كدلق ي هكيدنگ، مرت

دهند تا  يبه او نم يافكه وقت كرد ك يت مياكمعمول داشت ش

  .ندكه از خانه آورده بود تمام كاش را  رهكه نان و كچهار ت
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آيا ه كد يم خانم معلم از جوجو پرسيما وارد شد يالس وقتكدر 

 ياونا بهش حرفا": ان بلند شد و گفتي يه آنك. سرگرم شده خوب

 "!فيثك يست دروغگويطور ن نيا": لوتر داد زدك. "اد دادنيزشت 

 يدروغگو كدلق ي هكينگ مرتيد": اد زديبا غرور فر و جوجو

  "!فيثك
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ه خانم معلم از دست همه كم يديد يم چون مينگفت يچيما ه

د به خاطر سوءاستفاده از يشما با":خانم معلم گفت. ست يناراض

من از شما . ديشكست خجالت بيه زبان شما رو بلد نك يدوست

شه به شما اعتماد  يد اما نميهرحال مهربان باش ه بهكخواستم 

ن يردكگه رو دنبال يهمد كيوچك يشما مثل جانورا. ردك

ادگرفتن يشتر از يشتر و بيه بكو جوجو  "!بد يآموزا دانش

 كدلق ي هكينگ مرتيد": آمد گفت يتازه سرحال م يزهايچ

  ."آموز بد ، دانشيف، وحشيثك يدروغگو

اما ژرژ، تو ": رد و و گفتكگرد نگاهش  يها خانم معلم باچشم

ن خانم معلم يديد": ان گفتي يو آن "يحرف بزن يطور نيد اينبا

جا  نيا يخوا ياگه نم": خانم معلم داد زد "به شما گفتم؟ يچ

خودت نگه  يراتو براكه فكنم ك ينگهت دارم ازت خواهش م

اما خانم  "شرور رذل": داد زد يكي. ه زدير گريان زي يآن "!يدار

ان ي يآن. شدم يه ميد من تنبيفهم ياگر م. بود يكد يمعلم نفهم
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چ يه هكزد  يزد و داد م ين انداخت و غلت ميزم يخودش را رو

و خانم رد يم يد و او ميآ يس دوستش ندارد و همه از او بدشان مك

  .ندكبه صورتش بزند و آرامش  يرون برد تا آبيخود ب بامعلم او را 

ان برگشت خسته بود اما خوشبختانه زنگ ي يخانم معلم با آن يوقت

قبل از رفتن خانم معلم به تازه وارد نگاه . ل مدرسه را زدنديتعط

ر كف يات چ ه خانوادهكپرسم  يمن از خودم م": رد و به او گفتك

و دستش را به  "بدجنس كسوس": جوجو جواب داد و "ننك يم

  .ردكطرف او دراز 

 ي ه ناراحت شده بود چون خانوادهكرد ك يخانم معلم اشتباه م

از داشته ياز زبان فرانسه ن ينند او هرچكر كر بودند فيجوجو ناگز

گر به يه جوجو دكن بود يلش هم ايدل. اد گرفتهيباشد در مدرسه 

  .امديمدرسه ن
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  هكل معرگ دسته

از  يعنيها  سال ي م گرفتم مثل همهيتولد مادرم بود و من تصم

من ) پارسال(بخرم چون قبل از آن  ييادوكش يش برايپ  سال

م بود برداشتم و كه در قلكپول  يمك .بودم كوچك يليخ

ام پول داده  روز مامان بهيد يبود چون اتفاق ياديخوشبختانه پول ز

چند شاخه گل : رميمامان بگ يد برايبا ييادوكدانستم چه  يم. بود

دسته گل جالب  كي ،سالن يدر گلدان بزرگ و آب قرار دادن يبرا

  .ها دسته گل ي و پر مثل همه

و بتوانم  الس تمام شودكردم تا ك يمن پا و آن پا يدر مدرسه ا

نم تمام وقت كه پولم را گم نك نيا يبرا. ادو برومكد يخر يبرا

فوتبال در زنگ  يباز يبرا يحت. بميجدستم را گذاشته بودم تو 

 ي ن مسألهيردم اكن يبان باز ح اما اگرچه به عنوان دروازهيتفر
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چاق  يليه خك يسست بود، دوست بان آل دروازه. نبود يمهم يليخ

 يتون يتو م يچطور": دياو از من پرس. بود و دوست داشت بخورد

ل يدلن يبه اح دادم يبراش توض يوقت "؟يه دست بدويا بفقط 

 يزهايه چكمامانم گل بخرم او گفت  يخواهم برا يه مكاست 

 يچيپ چيا پينبات  ، آبينيريش كي. دهد يح ميرا ترج يخوردن

ردم و به او كن ياو نبود به حرفش توجه يادو براكد اما چون يسف

  .ميرا برد يو دو باز يما چهل و چهار به س. لبخند زدم
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از  يميست در حال خوردن نس آلم يرون آمدياز مدرسه ب يوقت

ش مانده بود مرا تا يالس دستورزبان براكه از ك اش يالتكنان ش

م و من تمام پولم را يما داخل مغازه شد. ردك يهمراه يگلفروش

دسته  كيه كشخوان گذاشتم و به خانم فروشنده گفتم يپ يرو

از آن را در  يلكا نباشد چون يخواهم اما بگون يمادرم م يگل برا

ها  ه آدم دوباره برود و از آنكست ين يازيم و نيمان دار هباغچ

ه ك نيا يو برا "ميخواه يز خوب ميما چ": سست گفت آل. بخرد

ه در كرد ك ييها اش را داخل گل ينيدام بهتر است بكند يبب

ه او كخانم فروشنده پولم را شمرد و به من گفت . ن بوديتريو

گرفته شد اما  يليالم خح. به من گل بدهد يليخ يليتواند خ ينم

ه من پسر كرد و گفت كر كف يمكرد، كخانم فروشنده نگاهم 

ار را كه كرد و بعدش گفت كهستم و آرام سرم را نوازش  يملوس

 در راست و چند گل درخانم فروشنده چند گل . ندك يف ميرد

سست خوشش آمد  ه آلكبرگ سبز گذاشت  يلكد و بعد يچچپ 
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ه در كست  ييها يه سبزيبز شبس يها ه برگكگفت  يچون م

ه شده بود، كمعر بزرگ و يگل حساب دسته. زندير  ميپتوفو  كخورا

رد ك يخش م ه خشكشفاف  ياغذكخانم فروشنده آن را در 

بعد من دسته . نمكبردنش دقت  يه براكد و به من گفت يچيپ

د و به يشكها  دن گلييسست هم دست از بو گلم را برداشتم و آل

  .ميرون آمديه گفتم ممنون و بخانم فروشند

  

لوتر و رفوس ك،يه با ژوفروك نيمن با دسته گلم خوش بودم تا ا

ن، ينيوال رو ببكين": گفت يژوفرو. ميردكدوستان مدرسه برخورد 
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شانس ": و من به او گفتم "تونه احمق باشه با گالش يچقدر م

ل يتحو كچ كيه دسته گل تو دستمه وگرنه ك يآورد

به  يتو دار يوقت. به من هبدگالتو ": سست گفت آل. "يگرفت يم

ها  به هرحال من گل. "من مواظبشون هستم يزن يم كچ يژوفرو

ما با هم دعوا . به من زد كچ كي يسست دادم و ژوفرو را به آل

اما من . ميردكر شده و تمامش يد يليه خكم و بعد من گفتم يردك

سست رو  حاال آل": لوتر گفتكماندم چون  يگر هم ميد يمكد يبا

من داد . "ردهكدا يپ يا مسخره ي افهيچه ق ن دسته گلين با ايبنيب

. ن درست بوديو ا "نينكش يمنو م يها شما گل... هام گل": زدم

اغذ كها چون  گل من و گل مشت زده بود به دسته يلكسست  آل

لوتر داد كدورشان پاره شده بود هر گوشه پخش وپال شده بودند و 

  .نداره، درد ندارهدرد ": زد
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سبز  يلوتر با برگ هاكد سر يشكارش كسست دست از  آل يوقت

پتوفو شده  كه خورايده شده بود و واقعاً شبيدسته گل من پوش

هام گفتم  و به دوستهام  ردن گلكردم به جمع كمن شروع . بود

 يار درستكن يا. آره": رفوس گفت. اند بدجنس يليها خ ه آنك

از تو  يسك": گفت يژوفرو. "ديردكوال كين ياه ه با گلكنبود 

سست  آل. گريزدن به همد يليردند به سكها شروع  و آن "دينپرس

پتوفو  كه مثل خوراكلوتر ك ي لهكدن يدچون  ،گوشه كيرفته بود 
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ر به خانه يشام د يخواست برا يرده بود و نمكاش  هگرسن شده بود

  .برگردد

  

  

اغذ كمانده بود و نه  ينه سبز گريه دكف يح. هام رفتم من با گل

  .دورتر به اود برخوردم يمكبا بود و يگل ز دسته كياما هنوز هم 
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: جواب دادم "م؟يارد بزنيليه دست بي يآ يم": دياو از من پرس

اما اود  "ها رو بدم به مامان ن گليد برگردم خونه و ايبا. تونم ينم"

وست دارم ارد را ديليه هنوز وقت هست و بعدش هم من بكگفت 

باً يتقر! نم و تمامك يم يريگ نم و هدفك يم يباز بخو يليو خ

ردم و كاده رو مرتب يپ يها را رو به هرحال گل. برم يشه من ميهم

ه كردن با اود واقعاً معرك يارد بازيبا اود و بل يردم به بازكشروع 

او  يه وقتكن بود يننده اك سلكز يچ. بازد يبود چون او معموالً م

 يه در بازكو او به من گفت . زند ير مست و ِجين يراض زدبا يم

دروغگوست و بعد او من را هل  كيه او كام و من گفتم  هردكتقلب 

  .ردكها را خراب  ار من  گلكن يادسته گل افتادم و  يداد و من رو

و اود  "يردكار كالش چه با ُگكگم  يمامان م به": به اود گفتم

متر كه كرا  ييها رد تا گلك كمكمن بعد او به . حالش گرفته شد

 كياو . من اود را دوست دارم. مينكسته شده بود انتخاب كش

  .دوست خوب است
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 ده مانده بودنك ييها اما گل. گر بزرگ نبوديدسته گلم د. راه افتادم

گر يد يسته شده بود اما دوتالكش يمكه ك يكي: بودند يلكشن يا

 ميكژوا. دياش رس دوچرخه سوار بر ميكژوادم يبعد د. خوب بودند

  .ه دوچرخه داشتكمدرسه بود  ياز بچه ها يكي

خواستم به  ينم چون اگر مكرفتم دعوا نگم يه تصمكجا بود  آن

دادن به  هيهد يبرا يگر گليدعوا مرافعه با دوستانم ادامه دهم د

ها را  خواستم گل يها اگرم نيا ي ماند و بعد از همه ينم يمامان باق

ن حق من يا. نندين را ببيخواستند ا يهم دوستانم نمبه مامان بد

ها حسودند چون مامان من  ساده آن يليه خكردم كركبود و بعد ف

ه كگفت  يداد و م يدسر خوب م كيشد و به من  يخوشحال م

توانستند سر به  يم يها چطور من چقدر مهربان هستم و بعد آن

  سر من بگذارند؟
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مگه ": من سرش داد زدم. "والكيسالم ن": به من گفت ميكژوا

. اش را نگه داشت دوچرخه ميكژوا "!يمن چشونه؟ تو احمق يالُگ

دوم دسته ك": ديرد و از من پرسكگرد به من نگاه  ييها او با چشم

ها را گرفتم جلو  و گل "گهين ديهم": من جواب دادم "گل؟

انتظار نداشت  ميكژواه كردم كر كمن ف. ه نشانش بدهمكصورتم 

ش ين حالت برايند و به هر حال ايرا جلو صورتش ببها  گل

ها افتاد رو  رد و گلكابان پرت ياو گل ها را به خ. دند نبويخوشا

: دمزداد . ن رفتنديشد و آن ها هم با ماش يه رد مك ينيسقف ماش

  "!مامانم يها گل! هام گل"

ن يشم و ماش يمن سوار دوچرخه م. ناراحت نباش": گفت ميكژوا

تند  يلياما او خ. مهربان است يليخ ميكژوا. "نمك يب ميرو تعق

باشد و به هرحال او خود را  ييه سرباالكبخصوص . زند ياب نمكر

. ندك يبزرگ شد آماده م يفرانسه وقت يسوار تور دوچرخه يبرا

ن يرد چون ماشين را بگيه نتوانسته ماشكبرگشت و گفت  ميكژوا
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ه از سقف كشاخه گل را  كيم يچ جا گذاشت اما برايپ كياو را در 

سته كه شكبود  ياز شانس بد همان گل. ن افتاده بود آورديماش

  .بود

من به خانه . ع رفتيسر يليه به خانه برسد خك نيا يبرا ميكژوا

گلوله تو گلوم  كيانگار . ه مچاله شده بودك يبرگشتم با همان گل

خلش دا يها ام را بانمره ه دفتر مدرسهك يمثل وقت. رده بودكر يگ

  .آوردم يم به خانه
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ر يو زدم ز "مامان كتولدت مبار": ردم و به مامان گفتمكدر را باز 

متعجب شده بود و بعد مرا  يمكرد و ك يمامان به گل نگاه. هيگر

وقت  چيه هكدم و گفت ين و چند بار بوسيدر بغل گرفت، چند

ه نگرفته و گل را در گلدان بزرگ و يهد ييباين زيبه ا يدسته گل

  .سالن گذاشت يآب

  !ست ا هكد اما مامان من معرييد بگويواهخ يم يشما هرچ
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  ها ارنامهك

  

 يم چون آقايسرحال نبود يليآن روز بعد از ظهر در مدرسه خ

ر يز يها با برگه يوقت .ردكها را پخش  ارنامهكآمد و الس كر به يمد

 هكهاست  سال نم": نبود و گفت يراض يليالس شد خكبغل وارد 

ن يبه ا يالسكستم آموزش و پرورش هستم و تا به حال يدرس

ها  ارنامهكن يمشاهدات خانم معلم شما بر ا. ده بودميند يگوشيباز
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لوتر كو  "ها ارنامهكع ينم به توزك يمن شروع م. رساند ين را ميا

الس بود و خانم معلم در كشه شاگرد آخر يلوتر همك. ه زدير گريز

ن مسأله يش از ادرته بود و پدر و ماز نوشيچ يلكاش  ارنامهك

. ردندك يون محروم ميزيآمد و او را از دسر و تلو يخوششان نم

به خوردن دسر  يها به قدر آنه كرد كف يمن تعر يلوتر براك

 يلوتر براكمامان  يه وقتكدادند  يت ميعادت داشتند و به آن اهم

ه ون بيزيتلو يتماشا يتر برالوكند پدر كپدرش دسر درست ن

  .رود يه ها ميهمسا ي خانه

طان، آشوب گر و يش": ها نوشته شده بود نيا نم ي ارنامهكدر 

ن نوشته را در يد ااو. "توانست بهتر باشد يم. دقت يها ب وقت شتريب

. ندك يبا دوستانش دعوا م. گوشيآموز باز دانش": اش داشت ارنامهك

سمج در ": نددرا نوشته بو  نيرفوس ا يبرا. "توانست بهتر باشد يم

. ه شدهدره چندبار مصاك يا سوت قرقره كيالس با كدر  يباز

توانست بهتر باشد  يه نمك يسك هاتن. "توانست بهتر باشد يم
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خانم معلم  ي ردهكزيالس و عزكان شاگرد اول ي يآن: ان بودي يآن

آموز  دانش". ان را خواندي يآن ي ارنامهكما  ير برايمد يبود و آقا

ه ما كر به ما گفت يمد يآقا. "موفق خواهد شدوشا، باهوش، ك

م و ما يان را به عنوان نمونه و سرمشق خود قرار دهي يد آنيبا

ومان كه عمرمان را در زندان محكم شد يخواه يكوچكاران كخالف

پدران و  يبران قطعاً يم رساند و ايان خواهيبه اعمال شاقه به پا

به دنبال خواهد داشت  ها را نتحاز رنج ها و م ياريمادرانمان بس

  .در سر داشته باشند و بعدش رفت ييها ما نقشه يد برايه باك

هامان را امضا  ارنامهكد يشده بود چون پدرها با ما حالمان گرفته

زنگ آخر  ين وقتيبنابرا. دار نبود گر خندهين ديردند و اك يم

دادن  دن به طرف در، تنه زدن و هليدو يمدرسه را زدند به جا

گر، به يدكيول كها به سر و  فيكشه انداختن ير و مثل همگيهمد

 يم، حتيبزن يه حرفك نيم، بدون ايرون آمدياز مدرسه ب يآرام

م خانم معلم ناراحت يخواست يما نم. خانم معلم هم ناراحت بود
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م و بعد يرده بودكطنت يش يمكه در آن ماه ما كد گفت يبا. باشد

ه به ك ميكژوا ين رويزمخت ير يبش را مكد مرينبا يهم ژوفرو

اش تو هم رفته بود چون اود  افهيق پشت افتاده بود و از شدت درد

اود را  ياش زده بود و حاال رفوس داشت موها ينيبه ب يا ضربه

  .ديشك يم

. ميشاندك يم خودمان را ميرفت يع راه نميسر يليابان خيدر خ

ه رفته بود شش كم يسست شد منتظر آل يقناد ي مغازه يجلو

شان  ه بالفاصله شروع به خوردن همهكبخرد  كوچك يالتكنان ش

نم چون شب كد يخر يمكد برم يبا": سست به ما گفت آل. ردك

ه كد گفت يبا. ديشك ياز سر ناراحت يقيو بعد آه عم "...دسر يبرا

آموز  ن دانشياگر ا": سست نوشته شده بود آل يارنامه كدر 

ار هم ك يارد براگذ يم يخوردن انرژ ياه بركقدر  همان

توانست بهتر  يه او مكشد چرا  يالس مكگذاشت شاگرد اول  يم

  ."باشد
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احمقانه  يارهاكطنت و يش يبرا يمترك ي ه حوصلهك يسك

. گه ينم يزيبه من چبابام . ترسم يمن نم": او گفت. داشت اود بود

مو امضا  ارنامهكنم و بعد اون ك يش نگاه مم تو چشمايمن مستق

 يبه گوشه  يوقت .اود شانس داشت. "دش هم تمامنه و بعك يم

. نان رفتك هيلوتر گرك. ميشد يد از هم جدا ميم بايديابان رسيخ

سوت  باه داشت كه در حال خوردن بود و رفوس هم كسست  آل

  .رفتند زد ميش يا قره قره

به  يترس يتو اگه م": اود به من گفت. ماندم هامن با اود تن

. "جا بخواب م ا وهمون ي ا خونهيب. هكره ندا يارك يتون بر خونه

من  يم و اود برايما با هم راه افتاد. اود واقعاً دوست من بود

ند ك ياه مكپدرش ن يها م در چشميه چطور مستقكداد  يح ميتوض

متر حرف كم او يشد يتر م كياود نزد ي ه به خانهكاما هرچقدر 

چ يگر هيدم او يديشان رس در خانه يه جلوكهم  يوقت. زد يم

 "م تو؟يخوب، بر": م و بعد من به اود گفتميجا ماند ما آن. نگفت
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. نكجا صبر  نيم اكه ي": اود سرش را خاراند و بعدش به من گفت

در را باز  ياو ال. و بعد اود وارد خانه شد "آم دنبالت يمن م

ه ك يلفتكبلند و  يدم و صدايشن كچ كي يگذاشت و من صدا

و  "!يفسقل ي عرضه يب. دسر نخوابت بدوتخت يبرو تو": گفت يم

نم اود نتوانسته بود خوب در چشم ك ير مكمن ف. ردكه ياود گر

  .ندكپدرش نگاه  يها

خودمان  ي د به خانهيه حاال من باكن بود ياحمقانه ا ي مسأله

ه مواظب بودم ك يردم به راه رفتن در حالكمن شروع . گشتم يبرم

بود  يار آسانك. ان نگذارمابيسنگفرش خ يها خط يم را رويپا

ه بابا به من چه كدانستم  يمن خوب م. رفتم يچون من تند راه نم

الس كشه شاگرد اول يه خودش همكگفت  ياو م. خواهد گفت

ر و يلوح تقد يلكرده و او از مدرسه ك يبوده و پدرش به او افتخار م

ا ها ر ه دوست داشته به من نشان بدهد اما آنكنشان افتخار آورده 

و بعد بابا به من  ردهكرده گم كازدواج  يوقت يشك در اسباب
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شوم و بچه  يچاره ميه من بكرسم   مين يچيه من به هكگفت  يم

 يها ه نمرهك يسك. والستكين نيه اكگر خواهند گفت يد يها

دهند و من  يها مرا با انگشت نشان م و آن دارددر مدرسه  يبد

ه او جان كد يگو يبابا به من مبعد . آورم يدرم يباز كشان دلقيبرا

آماده باشم و من ناسپاس  يزندگ يه من براك نيا يند براك يم

و من دسر  ام ردهك ياركن يام چن چارهيب ي ه با خانوادهكهستم 

 يامتحان بعد ي ارنامهكد منتظر ينما بايرفتن به س يندارم و برا

  .ميباش

 يقبل از آن اما برازند مثل ماه قبل، ماه  يهم با من حرف م بابا باز

بدبختم و  يليه من خكم يگو يمن به او م. ست يافكگر يمن د

رد و به كخواهم  كن و خوب، من خانه را تريباً مثل ايتقر يزيچ

من  تنگ خواهد  يدورتر خواهم رفت و دل همه برا يليخ ييجا

داشته باشم و  ياديه پول زكها بعد  گردم تا سال يشد و من برنم

رسم خجالت خواه  ميز نيچ چيه به من گفته به هك نيبابا از ا
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نند مرا با انگشت نشان بدهند و ك يگران جرأت نميد و ديشكد

نما يخودم بابا و مامان را به س يها نند و من با پولكمسخره 

 يلكه كوالست كين نيا. دينكنگاه ": برم و مردم خواهند گفت يم

ه ك نيرده با اكساب ط پدر و مادرشو حيه پول بلكپول داره و اونه 

ر مدرسه را هم يمن خانم معلم و مد. "اونا باهاش مهربان نبودند

  .دميمان د خانه در يبرم و خودم را جلو ينما ميبا خودم به س

خودم  يزها بودم و برايچ  نيردن به اكر كه در حال فكطور  همان

اد بردم و  تند يارنامه را از كردم ك يم فيرعه تكداستان معر يلك

د بهتر يدر گلو داشتم و به خودم گفتم شا يبغض. ردمكت كرح

ها بعد برنگردم اما داشت شب  ه بالفاصله بروم و تا سالكباشد 

. رون از خانه باشميروقت بيشد و مامان دوست نداشت من تا د يم

  .به هرحال وارد خانه شدم
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ز يم ياغذ روك يلك. زد ين حرف مادر سالن بابا داشت با مام

با ! هيردنكباور ن": بابا گفت. ديرس يبه نظر نم يو راض جلوش بود

 ينك ير مكتو فم ينك ييجو ن خونه صرفهيد در ايه ما باك نيوجود ا

ن يا! نيها رو بب ن صورتحسابيا! ونر هستميليم يمن مولت

ه كن منم يحتماً ا! ن صورتحساب بقال، آرهيصورتحساب قصاب، ا

نبود و به بابا گفت  يالً راضمامان هم اص "!د دنبال پول بگردميبا

د يروز همراه او به خر كيد يندارد و با ياز زندگ يچ تصوريه هك

ن يبچه با او ا يد جلويرود و او نبا يمادرش م ي برود و او به خانه

  .ندكطور جر و بحث 

رد و كارنامه را باز كبابا . نامه را نشان بابا دادماركبه هرحال من 

بچه ": گفت يه داشت مك يند در حالرد و به من برگرداكامضا 

خوام  يه مك يزين چيتر مهم .دن ندارهيد يبرا يزيجا چ اون

: مامان گفت. "مت رو دادين قيد ايگو بايژ يه چرا براكنه يبپرسم ا

  ."نهيهم نه،يهم": بابا گفت. "نك يوال برو تو اتاقت بازكين"
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اگر . بله. مه زدير گريدم و زيشكمن به اتاقم رفتم و رو تختم دراز 

  !ردندك يهم به من توجه م يمكبابا و مامان دوستم داشتند 
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  زتيلوئ

  

 يشان براكوچكه دوستانش با دختر كام گفت  مامان به يوقت

او فقط بلد . بود هاحمقان. امديخوشم ن يليند خيآ يم يصرف چا

 .ردك يه مياش هم گر ند و همهك يباز فروشنده و  كبود با عروس

 يزهايچ ين براينم اما اك يه ميگر يمن هم حتماً چندبار البته

رد و كست و بابا دعوام كه گلدان سالن شكدفعه  مثل آن. مهم است

رده بودم و بعدش هم كار را نكن يه اكن عادالنه نبود چون من يا
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ه بابا دوست ندارد من كدانم  يزشت بود و من م يلينقش گلدان خ

  .ديبار يرون باران ميروز ب آن نم اماك يبا توپ در خانه باز

اون دختر . يزت مهربان باشيد با لوئيتو با": ام گفت مامان به

 يآموز خوب ه دانشك يخوام به اون نشون بد يه و من ميخوب

  ."يهست
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ت كهستم  يآموز خوب ه دانشكخواهد نشان بدهم  يمامان م يوقت

ه كم نك يند و من حس مك يد تنم ميسف راهنيو پ يو شلوار آب

دهم با  يح ميه ترجكمن به مامان گفتم . ام دارم خنده دار شده

ام  نم اما مامان بهيبب يابوكلم يف كينما بروم و يدوستانم به س
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و ": مامان گفت. خواهد بخندد يه نمك يچشم غره رفت مثل وقت

و گرنه سر و  ين دختر خشن نباشيه با اكنم ك ياز تو خواهش م

ساعت چهار دوست مامان و دختر  "؟يديفهم. ارت با منهك

د و مثل همه به من گفت يدوست مامان مرا بوس. شان آمدندكوچك

. "زتين هم لوئيا": هستم و بازهم گفت  يه من پسر بزرگك

ه بافته كداشت  يزرد ياو موها. ميردكاه كزت و من به هم نيلوئ

زود با هم  يليخ. راهن قرمزيو پ ينيو ب يآب يها بودشان با چشم

 يخوب بود چون وقت يلين خيآورد و ا يمامان چا. ميداد دست

شود دو بار  يو مهم هست  يالتكش ينيرينوشند ش يم يهمه چا

م و يخورد. مينگفت يزيزت و من چيوقت عصرانه لوئ. از آن خورد

حاال ": عصرانه تمام شد مامان گفت يوقت. ميردكبه هم نگاه ن

و به اتاقت ببر و زت ريوال لوئكين. نينك ين بازيها بر بچه

ن را با لبخندي يمامان ا. "اش نشون بده خوبتو به يها يباز اسباب

هاش به من بود و نشان  گفت اما در همان حال چشمپررنگ 
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م و يزت و من به اتاقم رفتيلوئ. ندارد يه اصالً با من شوخكداد  يم

ه حرف كزت بود ين لوئيم و ايدانستم به او چه بگو يجا من نم آن

امد و يبه مذاقم خوش ن يلين خيا. "يمونيتو مثل م": گفتزد و 

. زد يليو او به من س "!يه دختريو تو فقط ": به او جواب دادم

نم اما خودم را نگه داشتم چون مامان كه يخواست گر يدلم م

زت را يس لوئين گيبنابرا. باشم يآموز خوب خواسته بود من دانش

آخ، "م يه بگوكبود  كيا نزدج آن. لگد به پشتم زد كيدم و او يشك

زت حرف را يلوئ يوقت. زده بود يبد ي ضربه يليچون خ "آخ

من  "ها رو نشونم بده يباز خوب، اسباب": رد و به من گفتكعوض 

 كيه كام را خواست  ياو خرس مخمل يزدم و وقت يليس كيبه او 

به او گفتم ده بودم يتراش بابا تراش شيهاش را با با ر بار نصف پشم

را  هاش پشم فقط نصفمن  . پسرهاست يباز ها اسباب نيه اك

زت از من يلوئ. رد ك يار نمكتراش بابا  شيده بودم چون ريتراش

من . ديام خند و بعد به "؟ينك يم يباز كتو با عروس": ديپرس
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 يرد براكزت دستش را بلند يدم و لوئيشكهاش را  سياز گ يكي

. ل آمدندمادرهامان داخ وه در باز شد كه بزند تو صورتم ك نيا

زت با دو يلوئ "گذره بهتون؟ يها خوش م به به، بچه": مامان گفت

و بعد به  "اوه بله خانم": درآمده گفت تا چشم باز و از حدقه

: گفت يه مك يد در حاليزد و مامان او را بوس كسرعت پل

 كه ملوسياون واقعاً ! هيداشتن ، اون دوستيداشتن دوست"

: ام گفت مامان به. زد يم كپل يزت به سختيو لوئ "وچولوهك

 يعنين امام يكيو آن  "زت نشون بدهيبه لوئدارتو  سكع يتاباك"

م و هر دو يوچولو هستك كه ما دو تا ملوسكزت گفت يمامان لوئ

  .رفتند
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زت يزت دادم اما لوئيمد درآوردم و به لوئكهام را از  تابكمن 

ه خرت ك ييجا همان. ردك ن پرتيزم يها را رو رد وآنكنگاهشان ن

زت يلوئ. بود كوحشتنا يليخته بود و خير يپوست سرخ يها و پرت

و  "؟يز خنده دار نداريچ. ومديتابات خوشم نكاز ": به من گفت

سرخ . دوه بكه معركد يمام را ديرد و هواپكمد نگاه كبعد به  داخل 

: فتماش گ به. گشت رفت دوباره برمي و هرجا مي ردك يبود و پرواز م

 يو سع "!منه يماياپوه. ستين مال دخترا نيا. نكنو ولش يا"
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من ": گفت. ديشكنار كرا زت خودش يردم برش دارم اما لوئك

نم و اگه تو ك يها باز يباز م و حق دارم با تمام اسبابا دعوت شده

م حق با ينيب يوقت م زنم و اون يمامانم رو صدا م يقبول ندار

ما را يهواپ او هك خواستم ينم. نمك اركدانستم چ يممن ن "!هيك

ه مامانش را صدا بزند چون آن كند اما دوست هم نداشتم كبش

ردم ك ير مكه من داشتم فك يدر همان مدت. ميداشت يموقع داستان

ه برگشت آن را ك نيا يما را چرخاند برايهواپ ي زت پروانهيلوئ

 ي ار پنجرهنكما را ياو هواپ .ردكما را ول ينشان بدهد و بعدش هواپ

ار كن چيبب": داد زدم .ما رفتيرد و هواپكه باز بود ول كاتاقم 

: ام گفت زت بهيلوئ. هير گريو زدم ز "مام گم شديهواپ. يردك

د يفقط با. ن، اون تو باغ افتادهكمات گم نشده احمق، نگاه يهواپ"

  ".ميم دنبالش بگرديبر
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م در باغ يد بروشو يه مكدم يم به سالن و من از مامان پرسيما رفت

زد و  كزت پليه هوا سرد است اما لوئكم و مامان گفت ينك يباز

ه ك ند و بعد مامان گفتيبا را ببيز يخواهد گل ها يه مكگفت 

ه بهتر است كست و گفت  يداشتن دوست كعروس كيزت يلوئ

به هم  ي ن حقهيد ايبا. ميرون خودمان را بپوشانيرفتن به ب يبرا

اد يرد ك يراه م ارها را روبهك يا طرز مسخره ه بهكها را  كزدن پل

  .گرفتم يم
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اش نشده بود و  يه خوشبختانه طوركمام را برداشتم يدر باغ هواپ

. دونم يمن نم": من به او گفتم "م؟ينكار كچ": ام گفت زت بهيلوئ

گل  يلك. نكنگاشون . ينيگل ها رو بب يخواست يتو م

ها  د و آنيآ يها بدش م ه از گلكزت گفت ياما لوئ. "جاست اون

اش اما جرأت  ينيخواست بزنم تو ب يدلم م يليخ. ندتمزخرف هس

شد و در سالن مادرها  يسالن رو به باغ باز م ي نداشتم چون پنجره

فقط توپ فوتبال . ندارم يباز جا اسباب نيمن ا". نشسته بودند

م يرفت. ست ير خوبكه فكزت گفت يلوئ. "ه داخل گاراژهكهست 
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ه بچه ها ك نيناراحت بودم از ا يليم و من خيتوپ بگرددنبال 

: زت به من گفتيلوئ. ننديدختر بب كيبا  يو مرا در حال بازند يايب

زت به يجا لوئ آن. "يرين توپو بگك يست و سعيتو وسط درختا با"

من ! كشوت وحشتنا كي! ز برداشت و بوميد و بعدش خيمن خند

  .ستكگاراژ را ش ي پنجره ي شهيرم و توپ شينتوانستم توپ را بگ

  

د  و يگاراژ را د ي مامان پنجره. دنديرون دويها از خانه ب مامان

 يها يباز يبه جا! والكين": به من گفت. ديان را فهميبالفاصله جر

 ،يردك يم سرگرممهمانت رو  يا گهيد جور ديخشن تو با

من . "قدر مهربون باشه نيزت ايمثل لوئ ،ه اون مهمانكخصوص  به
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ردن كدورتر بود، در باغ در حال بو يلياو خ. ردمكزت نگاه يبه لوئ

  .اهايبگون

ه بود و ما كزت معريلوئ. شب از دسر محروم شدم اما مهم نبود

  .ميردك يم با هم ازدواج ميشد يبزرگ م يوقت

  !دارد يه اكاو شوت معر
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  ميردكرار كر تيوز يبرا

  

 يمان سخنرانير آمد تا براياط آوردند و مدين به حييما راپا ي همه

شما  يبرا يبزرگ ي زم، من مژدهيفرزندان عز": او به ما گفت .ندك

ر در سر راه خود به شهر ما اگر فرصت شد افتخار يوز يآقا. دارم

د خبر نداشته يشما شا. نندك يد ميما بازد ي مدرسه ازدهند و  يم

او . ستندن مدرسه هيا يميآموزان قد ر از دانشيوز يه آقاكد يباش

ار خوب كنه با ك يه ثابت مكنمونه  كيست،  نمونه كيشما  يبرا
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 كيمن  .ها رو به تصرف خود درآورد ها و اوج يشه بلند يم

شما  يدم و رو يب مير ترتيوز ياز آقا ينشدن استقبال فراموش

لوتر و كر يمد يو آقا "نمك ين هدف حساب ميدن به ايرس يبرا

  .ردندك يتند چون داشتند با هم دعوا مسيرا فرستاد سرپا با ميكژوا

رد و كها را دور خودش جمع  ها و ناظم ر تمام معلميمد يبعد آقا

. ر داردياستقبال از وز يبرا يجالب يها دهيه او اكها گفت  به آن

م و بعدش سه يخواند يم راز يما سرود مارس ي شروع همه يبرا

ها را به او  و گلرفتند  ير ميشواز وزيگل به پ آموز با دسته دانش

ر دسته يه وزك نيه بود و اكر معريمد يآقا يها دهيبله، ا .دادند يم

ه هرگز كبود  يزيننده بود و چكر يند غافلگكافت يگل در

پرسم  ياز خودم م. خانم معلم ما ناراحت بود. انتظارش را نداشت

  . نميب يم يها او را عصبان چرا در آخر وقت
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م و ينك يرار را بالفاصله شروع مكو ت نيه ما تمركر گفت يمد يآقا

مادموازل . ميرفت يالس نمكخوشمان آمد چون به  يليجا ما خ آن

ز را يه سرود مارسكه معلم آواز بود به ما گفت كواندربلورگ 

به هرحال ما . ز نبوديآم تيموفق يليه خكد يرس يبه نظر م. ميبخوان

 يمكدر سرود ه م  و البتيراه انداخته بود يدار خنده يسر و صدا

ده يروز افتخار ما رس"ها در  آن. ميها بود ييالس باالكجلوتر از 

ه برپا داشته شده بود به كن دوم يبودند و ما در پرچم خون "بود

 يه آواز نمكسست  شناخت و آل يه شعر را نمكر از رفوس يغ

 يمادموازل واندربلورگ برا .خورد يرواسان مكخواند چون داشت 

و ژست گرفته بود  يند با بازوانش حسابكت كسا ه ما راك نيا

ترها  ردن بزرگكدعوا يرده بود اما به جاكهاش را از هم باز  دست

زودتر  هكرده بود كده بودند ما را دعوا ير به آخرسرود رسيه دك

د يشا. ن عادالنه نبوديم و ايبرنده شده بود م يرده بودكآواز را تمام 

ه با كرد رفوس بود كا ناراحت ه مادموازل واندربلورگ رك يسك
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طور  ند و همانكخواست بس  يخواند و نم يچشمان بسته آواز م

ر يمد يها با آقا خانم معلم. داد يخواندن ادامه م "الالال"داشت به 

ه كر گفت يمد يرد و بعد آقاكصحبت و مادموازل واندربلورگ 

 ار راكن يا يترها اداكوچكخوانند و  يترها سرود م فقط بزرگ

ش يارها خوب پكم و يردك ما تالش . زنند يب مو لآورند  يدرم

ه كسست گفت  ر به آليمد يسر و صدا بود و آقا يمكرفت اما  

ن يردن به خواندن اكوانمود  يشد و براكست زحمت بين يازين

ه او ادا كسست جواب داد  اورد و آليصدادار درب كلكهمه ش

 يقير آه عميمد يقاخواند و آ يده ميده جويآورد و جو يدرنم

وچولوها را جلو كز سه تا از يخوب بعد از مارس": د و گفتيشك

ه كان ي يرد و بعد اود، آنكر به ما نگاه يمد يآقا. "ميفرست يم

رد و كخانم معلم بود و من را انتخاب  ي ردهكزيشاگرد اول و عز

تونستن لباس  يها م اون. ميجا دختر ندار نيا هكچقدر بد ": گفت

 يطور نيا. روبان بزنن د و قرمز بپوشن به موهاشوني، سفيبآ يها 
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اگه من به موهام روبان ": اودس گفت. "داشت يتر حالت قشنگ

گوش  كيگوش بزرگ و  كير با يمد يآقا. "نهك يبزنم دود م

د يرس يطور به نظر م نيه چون ابروهاش را باال داده بود اك كوچك

و  "؟يگفت يتو چ": ديپرسر يمد. تند به طرف او سرش را برگرداند

. "ردكاون سرفه  .ريمد يآقا يچيه": ع گفتيخانم معلم سر

اما خانم معلم  "...دم اون گفتيمن شن. اما نه خانم": ان گفتي يآن

 يزيه از او چكند و گفت كان حرفش را تمام ي ياجازه نداد آن

. "ميما صدات نزد. فيثك كقاً سوسيدق": اود گفت. دهينپرس

س دوستش ندارد و او كچ يه هكگفت ه زد و ير گريان زي يآن

 .ديگو يست و به پدرش ميحالش خوب ن و اوبدبخت است  يليخ

و خانم معلم  م ينيب يم مينيد ببيچه را با آنبعدش م و يدان يما م

 يرا رو تشر دسيمد يه بدون اجازه حرف نزند و آقاكبه او گفت 

 ي ن مرافعهيا ايه آكد ينم معلم پرسصورتش گذاشت و از خا

ارش را ادامه بدهد و خانم معلم كتواند  يتمام شده و او م كوچك
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باً از يآمد و او تقر يشتر به او مين بيسرخ شده بود و ا يحساب

  .شد يه سرخ مكن بابا بود يما ا ي تر بود اما در خانه مامان خوشگل

ره و  ير ميوز يآقا يوچولو جلوكن يخوب، ا": ر گفتيمد يآقا

 يه دسته گل برايز شبيد چند تا چيمن با. نهك يم ميتقد ها را گل

دارم  يركه فيمن ": ه ناظم بود گفتكحباب . "ن داشته باشميتمر

و دوان دوان رفت و با سه تا  "گردم ين االن برميهم. ريمد يآقا

ر شد و يغافلگ ينفهم ير بفهميمد يآقا. برگشت يريچوب گردگ

ار را راه كن يتمر يبراها  نيه بله، سه تا از همكبعد گفت 

داد، به اود،  يريچوب گردگ كيدام از ما كحباب به هر. اندازد يم

خوب بچه ها حاال فرض ": ر گفتيمد يآقا. ان و به مني يبه آن

 يريگردگ يها ن جلو و چوبيايحاال ب. ر هستميوز يم من آقاينك

ها  م و چوبيردكه او گفته بود كار را كما همان . "نيرو به من بد

دفعه  كير بغل زد و يها را ز ر چوبيمد يآقا. ميرا به او داد

جا،  شما اون": رد و به او گفتكنگاه  ياو به ژوفرو. شد يعصبان
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 يدار ز خندهيه چه چكن يخوام به من بگ يم. نيخند يه مكدم يد

ن يه شما گفتكن يآقا ا": گفت يژوفرو. "ميهست تا ما هم بخند

 ي ردهكزين عزيوال، اود و اكين يعنينا به موهاشون روبان بزنن يا

ه مشت ي يخوا يم": دياود پرس. "ان ما رو خندوندي يف آنيثك

به من  يليس كي يو ژوفرو "آهان": من گفتم "وبم تو دماغت؟كب

ها هم به جان هم  بچه يه يم به دعوا و بقيردكما شروع . زد

د يشك يغ ميزد و ج يمن غلت يزم يه روكان ي يبه جز آنافتادند 

س دوستش ندارد و پدرش كچ يست و هيف نيثك ي ردهكزيه عزك

 يريگردگ يها ر چوبيمد يآقا. ردكت خواهد ياكر شيوز يبه آقا

همه به هرطرف . "گهيبسه د! بسه": ان داد و داد زدكرا ت

 كمادموازل واندربلورگ حالش بد شده بود، وحشتنا. دنديدو يم

  .بود

گذشته  يو خوش يز به خوبير آمد همه چيوز يروز وقت آن يفردا

 ييشو م چون ما را در قسمت لباسينيم او را ببيبود اما ما نتوانست
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توانست  يند نميخواست ما را بب ير مياگر وز يگذاشته بودند و حت

 يخنده دار ي دهير ايمد يآقا. د قفل شده بوديلكچون در با 

  !داشت
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  شمك يگار ميمن س

  

نم من در باغ بودم و ك يه مد چيسست آمد و از من پرس آل يوقت

  ."چيه": ردم و جواب دادمك ينم ياركچ يه

ه كز دارم يچند تا چ. ايبا من ب": سست به من گفت بعد آل

من بالفاصله دنبال . "ميخند يم يلك. ت بدما خوام نشون يم

سست،  آل. ميردك يم يبا هم باز ييدوتا .سست راه افتادم آل



126 

 

چاق بود و  يليه خكبود  يدوست ،ا نهيام  دانم به شما گفته ينم

تمام  ،خورد ينم يزيجا او چ اما آن. شه در حال خوردن بوديهم

بش و يرده بود تو جكم دستش را يرفت يابان راه ميه در خك يمدت

من . ديآ يدنبال ما م يسكند يرد تا ببك يبه پشت سرش نگاه م

او به من  "سست؟ لآ يبه من نشون بد يخوا يم يچ": دميپرس

  ."نكم صبر كه يهنوز نه، ": گفت

گار يس كيبش يم از جيديچيابان پيخ ي به گوشه يآخرش وقت

ه نه يواقعگار يس كين ين ايبب": لفت درآورد و به من گفتكبرگ 

اگر . ديالت نبود و الزم نبود به من بگوكن شيا. "التكش كي

داد و  يسست به من نشانش نم ه آلكبود  يالتكگار برگ شيس

  .خورد يمخودش آن را 

م يرو يه مكسست به من گفته بود  آل. خور شدم دل يمكمن 

ار كم چيخوا يگار مين سيبا ا": دميمن پرس. ميم و بخندينكح يتفر
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م يخوا يالبته م! ؤالسن شد يا": سست هم جواب داد آل. "م؟ينك

ر كگار برگ فيدن سيشكه كمطمئن نبودم  يليمن خ. "اش ميشكب

ار كن يردم مامان و بابا از اكباشد و بعدش احساس  يخوب

ا بابا و مامانم يه آكد يسست از من پرس د اما آليآ يخوششان نم

ردم كر كف ن مسألهيمن به ا. رده اندكگار منع يدن سيشكمن را از 

 ياتاقم نقاش يوارهايد يم بابا و مامان گفته بودند رويد بگويو با

 يزياز من چه ك نياند بدون ا ز جمعيمهمانان دور م يشم، وقتكن

قم پر يردن با قاك يباز ينزنم، وان حمام را برا يبپرسند حرف

وبم، انگشت تو دماغم كنخورم، به درها ن ينيرينم، قبل از شام شكن

دن بابا و مامان يشكگار ينم و حرف زشت نزنم اما در مورد سكن

  .نمكار را نكه آن كچ وقت نگفته بودند يه

ه كن يا يب براين ترتيا، به ينيب يم": سست به من گفت آل

م راحت يه بتونك ييم جاير يم ميداستان و ماجرا نداشته باش

 ين خاليردم به زمكشنهاد يمن پ. "ميم شيم و قايشكگار بيس
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جا  وقت به آن چيبابا ه. هم از خانه دور نبود يليه خكم يبرو

م از حصار رد يست و تازه داشت ير خوبكسست گفت ف آل. رفت ينم

سست به  ه آلكم يبشو ين خاليه وارد زمك نيا يم برايشد يم

اش جواب دادم  من به "؟يش داريتآتو ": اش زد و گفت يشانيپ

ش يگارو آتين سيا يخوب، پس چطور": سست گفت آل. ه نهك

ابان است آتش يه در خك ييردم از آقاكشنهاد يمن پ "م؟يبزن

بود و ش آمده ين پيبابا ا يبراه كده بودم يمن قبالً د. ميبخواه

ش را كرد فندك ياش تالش م جالب بود چون آن آقا همه يليخ

گارش را به بابا ين سيبنابرا. توانست يند و با وجود باد نمكروشن 

گار آن آقا يگار آن آقا فشار داد و سيگارش را به سيداد و بابا س

ه كسست به من گفت  اما آل. ناراحت شد يلكمچاله شد و آقاهه 

خواهد به ما آتش بدهد  يچ وقت نميو آن آقا هم ا يوانه شدهانگار د

گار آن آقا با يردن سكف، مچاله يح. ميهست كوچك يليچون ما خ

  .جالب باشد يليمن خ يتوانست برا يلفت ما مكگار برگ يس
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 "م؟يت بخريبرك يگارفروشيم و از سيشه بر ينم": من گفتم

م آخر يتوان يه مكمن گفتم  "؟يپول دار": ديسست از من پرس آل

ه كثل آخر سال، آخر مدرسه مم يهم بگذار يسر پول هامان را رو

شد و به من  يسست عصبان آل. ميخر يادو مكمعلم  مخان يبرا

ول په من كن است يگار برگ را آورده و انصاف ايه او سكگفت 

 "؟يا گاربرگ پول دادهيس يتو برا": دميمن پرس. ت را بدهميبرك

د ينبا. ردمكدا يز بابام پيم يجلونو ينه، من ا": سست گفت آل
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جا  ن او يگاريه سكد يد يگه نميذاشتم از دست بره و اون هم د يم

نداره  يليپس دل يا گارو ندادهياگه تو پول س": من گفتم. "هست

ت بخرم به يبركه كردم كآخرش قبول . "تو بدميبركه من پول ك

 كيد چون من يايب يگارفروشيسست هم با من به س ه آلك يشرط

  .جا بروم به آن ييدم تنهايترس يم مك

  

: ديو خانم فروشنده از ما پرسم يشد يگارفروشيس ي ما وارد مغازه

و  "تيبرك": من گفتم "ن؟يخوا يم يمن، شما چ يها خرگوش"

 يخوب ي ن حقهياما ا "ميخوا يبابامون م يبرا": سست گفت آل

ه ما كت رد و گفكنگاهمان  ينبود چون خانم فروشنده با بدگمان

ت بفروشد و ما يبركخواهد به ما  يم و او نمينك يت بازيبركد ينبا
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 يوقت يعني ،دادم يح ميمن قبلش را ترج. ميهست يتخس يها بچه

  .ميه ما از نگاه خانم فروشنده دو تا خرگوش بودكرا 

  

دن يشكگار يس. م و حالمان گرفته بوديرون آمديب يگارفروشياز س

من ": سست به من گفت آل. ل استكم مشيهست كوچكه ك يوقت

دن يشك يدونه ما برا ياون م. شاهنگهيه پكدارم  ييه پسرداي

ش يپزها را ين چيه اكدانستم  يمن نم. "مينكار كد چيگار بايس

سست  ه آلكرا  يزيرند اما هرچيگ ياد مي يشاهنگيپ يها بچه
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ده يها را ند شاهنگيدن پيشكگار يمن س. ردكد باور يگفت نبا يم

  .مبود

دم، حاال يگارتو ديس يافك ي من به اندازه": سست گفتم من به آل

ام  آره، تازه من هم داره گرسنه": سست گفت آل. "گردم خونه يبرم

 عصرانه يما برا. ر برگردميعصرانه د يخوام برا يشه و نم يم

 كياده رو ين پيزم يدفعه رو كيو . "ميدار) baba(بابا  ينيريش

چوب  كيه كدم يم و ديع برش داشتيسر! ميديت ديبرك يقوط

ه بابا را كزده شد  جانيه يسست به قدر آل. هست ت درآنيبرك

د به يند باكسست بابا را فراموش  ه آلك نيا يرد و براكفراموش 

اال زود باش ي": سست داد زد آل! شد يزده م جانيه يا طرز مسخره

  "!ين خاليم به زميبر

. ميردكاش نبود رد  تخته كيه ك ييم و حصار را از جايديما دو

. ميرفت يجا م معموالً به آن يباز يه بود و ما براكمعر ين خاليزم
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 پوش،  فك، درخت، لجن، سنگفرش ي شاخه. ز بوديچ جا همه آن

 كيخصوص  ها و به نسرو، گربهك يها ي، قوطيميقد يها صندوق

نه چرخ داشت، نه موتور،  ه مطمئناًك يمين قديماش كين، يماش

م يآورد يقام قام درم يصدام يردك يم يش بازا اما ما داخل ،نه در

. ميردك يدنگ دنگ مم يه در اتوبوس هستكو آخرش هم انگار 

  . بود يعال
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م يجا شد ما وارد آن. "ميشك يگار مين سيتو ماش":  سست گفت آل

بلند شد مثل  يصندل يازفنرها يا مسخره يم صداينشست يو وقت

خواست  يه مادربزرگ نمكمادربزرگ   ي مبل پدربزرگ در خانه

  .انداخت ياد پدربزرگ ميند چون او را كراهش  روبه

او به من گفت  .ردكد و آن را تف يگار برگ را جويسست ته س آل

ده و بعدش ما حواسمان را يلم راهزنان ديف كيار را در كن يه اك

و  يز به خوبيم و همه چينكگار را حرام نيم تا سيردكجمع 

رد و دود را كگار مال او بود شروع يه سكسست  آل. ذردبگ يخوش

و ننده بود كريگ جداً غافل كن پياول. سر و صدا داخل داد يلكبا 

زدم  كمن پ. گار را به من داديسس ترا به سرفه انداخت و او س آل

دم و من را هم به سرفه يدر آن ند يز خوبيم چيد بگويو من هم با

دود و از ! نكنگاه . يستيتو بلد ن": سست به من گفت آل. انداخت

رد دود را از ك يگار را گرفت و سعيسست س و آل "!رونيبده ب ينيب

. به سرفه انداخت يار او را به طرز بدكن يرون بدهد و اياش ب ينيب
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تر بودم اما دود  ن بار موفقيردم و اكمن نوبت خودم را شروع 

گار برگ به يس ميما داشت. دار بود خنده. سوزاند يچشم هام را م

 ين به من همه چيا": سست به من گفت ه آلكم يداد يهم م

سست سبز شده بود و بعدش  آل. "ستميگه گرسنه نيدهع من د يم

م و من يگار را انداختيس. ض شديمر يا دفعه به طرز مسخره كي

سست  آل. نمكه يخواست گر يهم دلم م يمكرفت و  يج ميسرم گ

ه دلش را گرفته ك يو در حال "انمش ماميگردم پ يمن برم": گفت

  .نم آن شب بابا نخوردك ير مكف. بود رفت

بابا در سالن نشسته . تعريفي نداشتحالم . من هم به خانه برگشتم

. ض بودميرد و من مرك يم يمامان بافتن. ديشك يپ ميبود و پ

ام است و به او  ه من چهكد يناراحت بود و از من پرس يليمامان خ

ه كح بدهم يش توضياما نتوانستم برا. دود است گفتم به خاطر

مامان . گار برگ بد است چون هنوز حالم بد بوديحالم به خاطر س

 يپ بوين پيه اكگم  يشه به تو مي، من همينيب يم": به بابا گفت
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گر حق نداشت در يدم بابا ديشكگار يمن س يو از وقت "ده يگند م

  .شدكپ بيخانه پ
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  يبند انگشت

او . رود ير مدرسه دارد ميه مدكح داد يما توض يبراخانم معلم 

د در ين مناسبت بايگرفتن به ا جشن يبرا. بازنشسته شده است

م يها را تقس زهيد جايبا. ميداد يانجام م يجالب يارهاكمدرسه 

الس بزرگ مدرسه كآمدند، در  يپدرها و مادرها م. ميردك يم

ها  ر و معلميمد يبرا م،يداد يها را جا م و مبل ميگذاشت يم يصندل

اده آم يسخنران يو براكس كيو م يگذاشت يمگل  يها حلقه

 و بامزه  دار خنده يها حساب شه ما بچهيمثل هم .ميردك يم

  .ميشد يم

انجام  كيمناستيترها ژ بزرگ. ردك يرا آماده م يزيالس چكهر 

پرچم درست  كيرفتند تا  يهم باال م يرو يكي يكيدادند و  يم

 يها سال گذشته برا آن .ردندك يشان م قيو همه تشوردند ك يم
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از آب  يا هكار معركرده بودند و ك ار راكن يز هميم جوايتقس

ناموفق  يمكدرآوردن پرچم  يدرآمده بود هرچند آخر سر برا

الس ك. افتادند ين مييامل شدن آن پاكماندند چون قبل از 

دند يپوش يم ييشان لباس روستا ها همه آن. دنديرقص يها م ييباال

 يها فشكو با كس يزدند و رو يها چرخ م آن. يچوب يفش هاكبا 

 يها ساختن پرچم دستمال يآوردند ما به جا يشان صدا درم يچوب

ار را سال قبل هم كن يها ا آن. ساختند يم ) youp-la( "ال-وي"

ها  امده بود هرچند آنيدرن كيمناستيبهتر از ژ يليرده بودند و خك

خواند و  يرا م "كبرادر ژا"واز آه كهم بود  يالسك. دندافتاده بوين

گفت  يخواند و به ما م يرا از برم كيه تبرك يميآموز قد دانش كي

رده بود او بزرگ ك يخوب يها حتيها نص رشان به آنيه چون مدك

  .ست ا يشهردار يشده و حاال منش
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 يش بازينما كيد يه باكخانم معلم به ما گفت ! شد يم يعال

لوتر نشان كون يزيه در تلوك يش مثل تئاترينما كي. مينك

ها را  ونيزياز آن تلو يكيخواست  يدادند چون بابا هنوز نم يم

  .بخرد

الس كبود و امروز  "پوش مهكچ ي و گربه يبندانگشت"ش ياسم نما

د به ما يخانم معلم با. ميردك ين مين بار آن را تمرياول يبرا

شه يمثل هم يژوفرو. مينك يباز را يدام چه نقشكه هركگفت  يم

 يلكاو  يدار بود و برا پول يليباباش خ. ده بوديپوش يابوكلباس 

خوشش  يليخ ياما اما خانم معلم از لباس ژوفرو. ديخر يز ميچ

خوام با  يه نمكمن به تو گفته بودم  يژوفرو": امد و به او گفتين

 يبواكه كش يتازه ما تو نما. يايبه مدرسه بن سر و وضع يا

ن يم؟ اون وقت شما به ايندار يابوك": ديپرس يژوفرو. "ميندار

و خانم معلم  "ستيز مزخرف نيه چيه جز كن يش؟ اين نمايگ يم

  .ستديگفت او سرپا با
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ه خانم معلم آن را ك يتا وقت امالً روشن بود و منكش يداستان نما

 كيه كدانستم  يمن م. ده بودمينفهمخوب  ردكف يتعر

 يگربه  كيگردد و به  يه دنبال برادرهاش مكت هس يبندانگشت

ارابا هست و كدو  يكمار كيجا  خورد و در آن يمه پوش برمكچ

 ي را بخورد و گربه يخواهد برادران بندانگشت يه مكغول  كي

خورد  يست مكند و غول شك يم كمك يمه پوش به بندانگشتكچ

را  يانگشته غوله برادران بندكنم ك ير مكشود و من ف يو مهربان م

 يزهاينخورد و مردم خوشحال شدند و او سروقت خوردن چ

  .رفت يگريد

 يرو باز يخواد نقش بندانگشت يم يكم ينيبب": خانم معلم گفت

الس و كان شاگرد اول ي يبله آن. "من خانم": ان گفتي يآن "نه؟ك

رد و ك يه ميشه گريه همكبود  يبود و دوست  هردكزيعزطور  نيهم

. يشد به صورتش مشت بزن يش نمكنيبه خاطر عزد و  يم كنيع

ه ي يردن نقش بندانگشتك يباز يتو برا": ها گفت از بچه يكياود، 
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ه زد ير گريان زي يو آن "پوشم يم يردامنيه زكمثل من  يله دارك

  .ستديسرپا با ينار ژوفروكو خانم معلم اود را واداشت تا 

خواد  يه مكه غول ينم، كدا يه غول پيد يحاال با": خانم معلم گفت

سست غول بشود  ردم آلكشنهاد يمن پ. "رو بخوره يبندانگشت

سست  اما آل. شه مشغول خوردن بوديچاق بود و هم يليچون خ

 "!خورم يمننو يمن ا": رد و گفتكان نگاه ي ياو به آن. موافق نبود

 يزيه از خوردن چك مديد يسست را م ه من آلكبار بود  نين اوليا

 .اشتهاآور نبود يليان خي يخوردن آن ،خوب. ديآ يخوشش نم

: شد و داد زد يم عصبانيم او را بخوريخواست يه نمك نيان از اي يآن

نم و از مدرسه ك يت مياكام ش به خونواده يرياگه حرفتو پس نگ"

سست تو نقش  آل. تكسا": خانم معلم داد زد. "رونيندازمت ب يم

 كمك يبرا يش يوفلور مبعدش تو س ،ينك يم يها رو باز ييروستا

ها  ر سوفلور بچهكف. "ننك يش اجرا ميدارن نما يبه دوستات وقت

سست  آل ينند براك يش اجرا ميها دارند نما ه آنك يبودن وقت



143 

 

بش برداشت و گذاشت در يت از جيوكسيب كياو . جالب بود

 يراه برا كين هم يا": خانم معلم داد زد "...باش": دهانش و گفت

 "!يامل حرف بزنكدرست و  يخوا يات، البد ملمكردن كادا

و خانم  "باشه خانم": رد و گفتكح يسست حرفش را تصح آل

  .آمد خسته است يآن روز به نظر م. ديشك يقيمعلم آه عم

ان را نتخاب ي يسكمه پوش خانم معلم ماكچ ي نقش گربه يبرا

ت و شلوار خوب، كدست  كيد يه باكان گفت ي يسكاو به ما. ردك

ان با لباس خوب، ي يسكما. دم داشته باشد كيل و ير، سبيشمش

م خواست در مورد د ير موافق بود اما نميل و به خصوص شمشيسب

. "شم يمون ميه من مثل مك يطور نيا": بشنود و گفت يزيچ

 "يرس يبه نظر م يعيطب يطور ني، ايه چكخوب ": گفت ميكژوا

. داد يليس كيرا با جوابش  ميكژوالگد به او زدو  كيان ي يسكو ما

ستند و به من گفت يخانم معلم هردوتاشان را واداشت تا سرپا با

د يآ ينم و اگر خوشم نمك يمه پوش را بازكچ ي ه من نقش گربهك
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ن ياز ا يافك ي چون او به اندازه ر خودش بود يتقصگر ين ديا

 يها ما به خانواده يتيت تربيده بود و او از وضعيطان ديش يها بچه

رد به ك يدا ميب ادامه پين ترتيه به ايرد و اگر قضك يت مياكما ش

  .ردك يت مياكشد و او به نگهبانان ش يزندان با اعمال شاقه ختم م

لوتر در نقش كدر نقش غول و  يباز يبعد از انتخاب رفوس برا

 يه روكداد  يا شده پيتا يها ارابا خانم معلم به ما برگهكدو يكمار

 يليه خكد يخانم معلم د. مييد بگويما چه باها نوشته شده بود  آن

 يه براكها گفت  ن به آنياند بنابرا ستادهيها سرپا ا شهياز هنرپ

. ندكها را مرتب  ييت روستايسست برگردند تا او جمع به آل كمك

 ييها را تنها ييخواست نقش روستا ياو م. نبود يسست راض آل

خوب، ": اشد و گفتت بكه ساكند اما خانم معلم به اوگفت ك يباز

ه كه ياركن يان، اي يآن. نيهاتونو خوب بخون نقش. مينكد شروع يبا

جا جنگله، تو  ني، ايدي، تو نااميرس ينجا مي، تو به اينكد بيتو با

 ينك يدا ميوال پكين يها رو جلو ه اونك يگرد يدنبال برادرات م
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 اما :نيگ يشما مردم با هم م ي هيمه پوش و بقكچ ي گربه يعني

مان  همه. "جا م اونيمه پوش، بركچ ي ه و گربهيه بندانگشتكن  يا

مربندم گذاشته كش در ك خط كيمن . ميستادياه ايتخته س يجلو

رده بود به كان شروع ي ير بشود و آنيه شمشيه شبك نيا يبودم برا

 ينوا يبرادران ب ؟جا هستندكبرادرانم ": او گفت. اش خواندن نقش

 ينوا يجا هستند؟ برادران بكبرادرانم  ":سست داد زد آل "!من

 يسست تو دار م آلينيآخرش بگو بب": ديخانم معلم پرس "!من

ن يمن سوفلور هستم بنابرا": سست جواب داد آل "؟ينك يار مكچ

رار كسست نقش رو ت آل يوقت": ان گفتي يآن. "نمك يرار مكت

 يزيتونم چ يمن و من نم كنيپاشه رو ع يتاش ميوكسينه بك يم

ش را درآورد تا كنيو ع "نمك يت مياكام ش من به خونواده. نميبب

 يليس كيرد و كن فرصت استفاده يسست زود از ا ند و آلكز يتم

او . هير گريد و زد زيشكغ يان جي يآن. اني ير گوش آنيخواباند ز

م و يشكاو را بم يخواه يما م ي ه بدبخت است و همهكگفت  يم
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نقش  يو ژوفرو ميكژواان، ي يسكما. زد ين غلت ميزم يرو

ه كن ياما ا": گفتند يها م آن. ردندكها را شروع  ييروستا

  ."پوش مهكچ ي است و گربه  يبندانگشت

ش داشتم و او ك من خط. ردمك يداشتم با رفوس دعوا ممن 

رفت تا  يش ميخوب پ يا ش به طرز مسخرهين نمايتمر. يجامداد

شما ! ن سر جاهاتونيبر !هبس": دفعه خانم معلم داد زد كيه ك نيا

ر يمد يخوام آقا يمن نم. نينك ينم يشو در جشن بازين نمايا

  .مان باز ماند دهان همه. "نهيرو بب يزين چيچن

ه ير را تنبيمد يم خانم معلم آقايديشن يه مكن بار بود ين اوليا

  !ندك يم
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  دوچرخه

ها  گفت بچه يشه مياو هم. م دوچرخه بخرديخواست برا يبابا نم

نند و خودشان را گرفتار كش يشان را م اند و دوچرخه اطياحت يب

ه ينم و بعدش گرك ياط ميه احتكگفتم  يمن به بابا م. نندك يم

رد و كخواهم  كه خانه را تركگفتم  يردم و مك يردم و اخم مك يم

ن ده شاگرد اول يب ياضيه اگر درامتحان ركآخرش بابا گفت 

  .واهم شددوچرخه خ كيالس باشم صاحب ك

از مدرسه برگشتم خوشحال  يروز وقتيه دكن بود يبه خاطر هم

د ين را فهميا يبابا وقت. بودم چون در امتحان دهم شده بودم

و مامان   "خوب، خوبه، خوب": هاش گرد شد و گفت چشم

خوشگل  ي دوچرخه كي كيه بابا بالفاصله برام كدم و گفت يبوس

خوب  يليام خ وفق شدهم ياضيه در امتحان رك نيخرد و ا يم
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ه من شانس آوردم چون ما در امتحان فقط كد گفت يبا. است

ن نفر يازدهميها سرما خورده بودند و  بچه ي و همهم يازده نفر بودي

شه شاگرد آخر بود اما آن هم مهم نبود چون او يه همكلوتر بود ك

  .دوچرخه داشت كيخودش 
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ه با لبخند منتظر كدم يد برگشتم خانه بابا و مامان را يروز وقت آن

  .من بودند

ز يچ كيپسرمان  يما برا": خندان گفت يها مامان با چشم

شما . و بابا به گاراژ رفت و آن را آورد "ميننده داركريگ غافل

 ي دوچرخه كيدوچرخه،  كيد، ينكرش را هم بكد فيتوان ينم

 يعال. زنگ كيو  چراغ جلو  كيد با يدرخش يه مك يا سرخ و نقره

د به من يبا": بابا گفت. دميدم و بعدش مامان را بوسيمن دو! دبو

. "ياريدرن يروبات بازكو با دوچرخه آ يه مواظب باشك يقول بد

ه من پسر كدم و به من گفت يمن قول دادم و بعد مامان را بوس

ند و كالت درست كرم شكدسر  يرود تا برا يبزرگ او هستم و او م

  !ها بودند ن آدميتر هكان معربابا و مام. برگشت داخل خانه
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ه من قهرمان ك يدان يم": او به من گفت. بابا با من در باغ ماند

د يشا بودم و اگر با مامانت آشنا نشده بودم يسوار دوچرخه يعال

دانستم  يم. دانستم ين را نميمن ا. "شدم يم يا ن رشته حرفهيدر ا

اما در مورد  س بودهك، شنا و بويه بابا قهرمان فوتبال، راگبك

و  "دم ينشونت م": بابا گفت. بود يا ن خبر تازهيا يسوار دوچرخه

. رد به دورزدن در باغكمن نشست و شروع  ي دوچرخه يرو

ه تا صورتش باال كزانوهاش . بود كوچكبابا  يدوچرخه مطمئناً برا

  . آورد ياش را هم م سر و ته يجور كيآمد درد گرفته بود اما او  يم
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ه تو ك ين باريه از آخركست  ييها ن صحنهيتر از مسخره يكين يا"

 ين حرف را زد آقايه اك يسك. "رده امكت كدم در اون شريرا د

بلدور  يآقا. ردك ين باغ نگاه ميپرچ يه از باالكبلدور بود 

اش  بابا به. سر بابا بگذارد ه دوست داشت سربهكما بود  ي هيهمسا

 يآقا "!يدون ينم يچيه تو از دوچرخه! ت شوكسا": جواب داد

ه من قهرمان مسابقات كچاره بدون ينادان ب؟ يچ": بلدور داد زد

بابا زد  "!شده بودم يا حرفه زن نگرفته بودم حاالآماتور بودم و اگه 

 يتون يم يتو به سخت. قهرمان؟ تو؟ منو نخندون": ر خندهيز
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بلدور خوش  ين به مذاق آقايا. "يدوچرخه نگه دار يخودتو رو

ه ك يد و در حالين باغ پريپرچ يو از رو "ينيب يم": او گفت. امدين

دوچرخه رو ": فرمان دوچرخه گذاشته بود گفت يدستش را رو

ما به تو اجازه ":رد و گفتكو بابا دوچرخه را ول ن "بده به من

ن يتو از ا":ديبلدور پرس يآقا. "ات برگرد بلدور به لونه .ميد ينم

: بابا گفت "نم؟كام  زده جالتبچه ات خ يه جلوك يترس يم

و "ينك يارم مكنم چيا ببيب. يردكتو منو ناراحت . ايب! ت شوكسا"

رد كرد و شروع كبلدور جدا  يآقا يها فرمان دوچرخه را از دست

و بابا جواب  "ست مسخره": بلدور گفت يآقا. به چرخ زدن دور باغ

ر يمن تأث يرو يزن يه از سر حسادت مك يين حرفايگا: داد

ه كدم يپرس يدم و از او ميدو يمن پشت سر بابا م. "ذاره ينم

داد چون  يدور با دوچرخه بزنم اما او به من گوش نم كيتوانم  يم

آورد و بابا  يدرم كلكرد و شك يبلدور داشت بابا را نگاه م يآقا

قدر ابلهانه  نيچرا ا": ديبابا پرس. انداخت يل مكاها را از شيبگون
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بلدور  يآقا "ه دور بزنم؟يشه حاال من  يم": من گفتم "؟يخند يم

من . "ندازه ين حالت منو به خنده ميخندم چون ا يمن م": گفت

تو ": بابا گفت. "منه ي ن دوچرخهيها ا نيا ي بعد از همه": گفتم

بابا  "بله؟: بلدور گفت يآقا. "من ي چارهيبلدور ب يامالً احمقك

ودش را به او رساند و او را بلدور خ ين آقايبنابرا. "بله": جواب داد

: من داد زدم. اها افتادنديمن وسط بگون ي هل داد تا بابا با دوچرخه

ه دستش را كبلدور را هل داد  يبابا بلند شد و آقا "ام دوچرخه"

  ."نكم تالش كه ينه، ": گفت يمرش  و مكزده بود به 

  

ه ي": بلدور گفت يهر دو از هل دادن هم دست برداشتند آقا يوقت

و دم  يبا تو مسابقه مها  دور خانه ،ساعت يك دورمن . دارم يركف

سؤال  يجا": بابا گفت. "تره ياز ما قو يكي دومكد يم ديخواه
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تازه آدم ! يوال بشكين ي دم سوار دوچرخه يمن اجازه نم. ستين

جا ": بلور گفت يآقا. "نهكتونه دوچرخه رو بش يمثل تو م يچاق

بابا دوچرخه را . "ديد يا زدم؟ خواهمن ج": بابا داد زد "!يزد

. ميبلدور هم دنبالش رفت يمن و آقا. رو ادهيپ يبرداشت و رفت رو

 ير شده بودم و بعدش من حتيگر از داشتن دوچرخه سيمن د

 خونهدوم از ما دور كهر ": بابا گفت  !دوچرخه ننشسته بودم يرو

ن البته يا. شه يرونومتر برنده اعالم مك يزنه و از رو يه چرخ مي

. "ام فاته چون من از حاال مسابقه رو بردهيه جور تشريمن  يبرا

من . يرفتيست خودتو پذكه شكخوشحالم ": بلدور گفت يآقا

ه كر شده بود انگار يگ ه غافلكبابا  "نم؟كار كمن چ": دميپرس

جا هستم به طرف من برگشت و به من  ادش رفته بود من آني

بلدور ساعتشو به  يآقا. رونومترك يش يتو م. تو؟ تو؟ آهان": گفت

خواست ساعتش را بدهد چون  يبلدور نم ياما آقا "ده يتو م

ه او كاش گفت  نند و بابا بهكش يز را ميه بچه ها همه چكگفت  يم
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ه كداشت  يبزرگ يها س است و او ساعت خودش را عقربهيخس

ام  ردند و جالب بود به من داد اما من دوچرخهك يت مكع حريسر

  .دادم يح ميترجرا 

  

اول را شروع  دورد يبلدور با يدند و آقايشكبلدور قرعه  يبابا و آقا

باً يه ما تقركقدر چاق بود  ه او آنكن است يت ايواقع. ردك يم

ابان يه در خك يمردم. مينير پاش ببيم دوچرخه را زيتوانست ينم

گشتند و نگاهش  يبلدور برم يگذشتند با خنده به طرف آقا يم

  .ردندك يم
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د يد و ناپديچيابان پيخ ي رفت و بعد به گوشه يتند نم يلياو خ

ابان برگشت رنگ صورتش يخ يه از گوشه كش ا ميديد يوقت. شد

 يوقت. رفت يگزاگ ميرون آمده بود و زيقرمز شده بود و زبانش ب

نه ": و من جواب دادم "چقدر؟": ديد از من پرسيمقابل من رس

رد به مسخره كبابا شروع . "شهينج و شن پيقه و عقربه بزرگه بيدق

تور دور فرانسه با تو شش ماه طول ! رمرديخوبه پ": ردن و گفتك

به ": د جواب داديشك ينفس م يه به سختكبلدور  يآقا. "شهك يم

دور رو واگذار و  ينك يتو فراموش م بچگانه يها يشوخ يزود

. و رفتبابا دوچرخه را برداشت . "ينكار كن بهتر ك يسع. ينك يم

ه ساعت را نگه كتر شده بود و من  اش منظم ه تنفسكبلدور  يآقا

استم بابا برنده بشود وخ يمن مطمئناً م. ميداشته بودم منتظر شد

 يقه آقايقه گذشت و بعد از ده دقيرفت و نه دق ياما ساعت جلو م

  ."قهرمان شدم. من بردم": بلدور داد  زد
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بلدور  يآقا. گردد يبا دارد برمم بايديه گذشت تازه دكقه يپانزده دق

بعدش . "افتاده يم چه اتفاقينيم ببيبر. او شدمكنجك": گفت

. شلوارش پاره شده بود. ده بوديدواده يپ ياو با پا. ديم بابا رسيديد

. ديشك يبسته بود و دوچرخه را با دست م ينيدستمالش را دور ب

 ده و مچاله شده بود و چراغشيچيه فرمانش پك يا دوچرخه

  . "ه سطل زباله دمر شدميمن تو  ": بابا گفت. سته بودكش

ه كاو گفت . ردمكف يلوتر تعرك يان را برايآن روز من جر يفردا

ش يش پين اتفاق براياش مثل هم ن دوچرخهيخودش هم با اول

. ان ؟ تمام باباها مثل هميردكر كف يچ ": او به من گفت. آمده

تمام  يمواظبشون نباشآرن و اگه  يدرم يباز همه شون مسخره

  ."ندازن ا ينن و خودشونو به دردسر مكش يها رو م دوچرخه
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  ض هستميمن مر

نبات،  ارامل، آبك يلك هك نيلش ايدلروز حالم خوب بود يد

چرا به شب دانم  ينم اماخورده بودم  يپس و بستني، چينيريش

    .ض شدميمر يسخت

 يليردم اما نه خك هيوارد اتاق شد من گر يوقت. تر صبح آمدكد

تر كردم چون دك يه ميگر گريد يزهايچ يه براكشه يشتر از هميب

سرش  يو بعدش وقت. مهربان بود يليشناختم و او خ يرا خوب م

اش مو نداشت و من  لهكام گذاشت خوشم آمد چون  نهيس يرا رو

ن جالب يزد و ا يام برق م ينير بيه زكدم يد يسرش  را م يتاس

به او ": ام زد و به مامان گفت نماند، او آرام به گونه يليتر خكد. بود

و  "نهكد بخوابه و استراحت يخصوص اون با ن، بهيبد ييز غذايپره

  .بعد رفت
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ه كدوارم يام. گفت يتر چكه دك يديشن": مامان به من گفت

الش يتواند خ يه مكمن به مامان گفتم . "يعاقل و حرف شنو باش

دوست دارم و حرفش را  يلين را خراستش من ماما. راحت باشد

ر يبهتر است چون در غ يليخ يطور نيا. نمك يشه گوش ميهم

  .م داشتيخواه يصورت داستان نيا
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ه بود با كمعر .اش ردم به خواندنكبرداشتم و شروع  يتابكمن 

 كيه در كزد  يحرف م يكوچكه داشت و از خرس ك ييرهايتصو

 يابوكه كرا  ييها استانمن د. گم شده بود يارچكجنگل پر از ش

در تمام جشن  يدهم اما عمه پولشر يح ميداشته باشند ترج

 يها ه پر هستند از خرسكدهد  يم ييها تابكتولدهام به من 

وان يو همه نوع ح كوچك يها ، گربهكوچك يها ، خرگوشكوچك

  .ها را دوست داشته باشد نيد ايبا يعمه پولشر. كوچك
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د يآ يه گرگ بدجنس مكجا بودم  و آنخواندم  يتاب مكمن داشتم 

سست هم  ه مامان آمد و به دنبالش آلكرا بخورد  كوچكتا خرس 

چاق است و  يليه خكسست دوست من است  آل. وارد اتاق شد

وال، كين نيبب": مامان به من گفت. شه در حال خوردن استيهم

چقدر . نهكادت يسست اومده تا از تو ع وچولوت آلكدوست 

 "ياومد يردكسست، چه خوب  سالم آل": من گفتم "!مهربونه

و  "هكمعر"م ياش بگو د همهيه نباكد يرد به من بگوكمامان شروع 

باهات  يچ": ديد از او پرسيسست را د ر بغل آليز ي جعبه يوقت

سست گفت  مامان به آل. "التكش": سست جواب داد آل "؟يآورد

را به من بدهد  اه سست آن ه آلكخواهد  ينمرده اما كه او لطف ك

ه او كسست به مامان گفت  آل. ردمك يز ميد پرهيچون من با

ها را آورده تا خودش  ها  را به من بدهد و او آن التكخواهد ش ينم

د بروم و خودم يبا يشوخ يخواهم ب يالت مكبخورد و اگر من ش

  .بخرم
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د و رفت يشك يرد و نفس راحتكسست نگاه  مامان با تعجب به آل

نار تخت من كسست  آل. ميباش يعاقل يها بچهه كگفت  و به ما

الت كه داشت شك يد در حاليبگو يزيه چك نشست و بدون آن

سست  به آل. خواست يالت مكش يليدلم خ. ردكخورد نگاهم  يم

سست جواب  آل "؟يد يالتا به من مكن شيسست از ا آل": گفتم

و باحال سست ت آل": من به اوگفتم "؟يستيض نيمگه تو مر": داد
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و دو تا  "باحال"م يد بگويه نباكسست به من گفت  و آل "يستين

  .الت گذاشت تو دهانش و ما دعوامان شدكش

رد، كما را از هم جدا . ديرس يبه نظر نم يمامان بدو بدو آمد و راض

ه ك نيمن از ا. ه برودكسست گفت  رد و به آلكباهامان دعوا 

 يم بازيداشت ييدوتا. رود حالم گرفته شد يسست م دم آليد يم

نم و او كه بهتر است با مامان جرو بحث نكدم يم اما فهميردك يم

سست با  آل. ردك يه بشود باهاش شوخكنبود  يتيواقعاً در وضع

سست را دوست  من آل.دار گفت و رفتيد ديمن دست داد و به ام

  .دوست است كياو واقعاً . دام

من و  يد گفت وقتيبا. ديشكاد يد فريرختخوابم را د يمامان وقت

مالفه و  يخته بود رويالت ركم شيردكهم دعوا  اسست ب آل

ه من كمامان به ام گفت . موهام يژاما و اليپروي طور  نيهم

رد و مرا به حمام برد و كها را عوض  رقابل تحمل هستم و مالفهيغ
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 يآب يژامايپ كيچنگم زد و شستم و  يحساب لونكاودوف و يبا ل

را به هم  يزيه چكام گفت  بعد خواباندم و به. ردكتنم  زيراه راه تم

گرگ . رفتم كوچكتابم و آن خرس كمن تنها شدم و سراغ . زمينر

با او مبارزه  يارچكش كيرا نگرفت چون  كوچكبدجنس خرس 

را بخورد و  كوچكخرس خواست  يه مكر بود يش كيرد اما حاال ك

به . ن عسل بودد چون در حال خورديد ير را نميوچولو شكخرس 

ردم مامان را صدا كر كف. ام شد شتر گرسنهيشتر و بيب بين ترتيا

او به من گفته بود . ندكه دوباره دعوام كخواستم  يبزنم اما نم

ه كنم ين خاطر بلند شدم تا بروم ببيزم به هميرا به هم نر يزيچ

  .هست يز خوبيخچال چيدر 

 يخوب غذا م ما در خانه. ز خوب بوديچ يلكخچال يجا در  آن

الت داغ كه سرد بود، شك ممن ران مرغ را در دستم گرفت. ميخور

: دم يشن ياديبعد پشت سرم فر .ر هم برداشتميش يبطر كيو 

مامان بود . ردمكز را ول يدم و همه چيترس يمن حساب. "والكين"
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ه من را در كانتظار نداشت  كش يه به آشپزخانه آمده بود و بك

. بود يشه عصبانيردم چون مامان مثل همكه يمن گر. نديجا بب آن

» ف و آياو به حمام بردم و با ل. نگفت يزيبه هرحال مامان چ

ه كرا  يرد چون لباسكرد و لباسم را عوض كزم يتم يحساب يلونك

 كيمامن . ده بوديشكرم به گند كو  ينيرير و شيده بودم شيپوش

رعت بخوابم رد و فرستادم تا به سكقرمز چهارخانه تنم  يژامايپ

  .ردك يز ميد آشپزخانه را تميچون او با

ه كتابم را بخوانم كدوباره  خواستم يبرگشتم به رختخوابم نم يوقت

 يافك  ي به اندازه. واستند بخورندخ يآن را همه م يوچولوكخرس 

نم كاحمقانه ب يارهاكتم تا داش يه وامكن خرس را يداستان ا

نم كب ياركه ك نيه بدون اكود ن برام جالب نبياما ا. خوانده بودم

رفتم . شمكب يم گرفتم نقاشيه تصمكن بود يا. طور بمانم نيهم

استم آن خو يمن م .نمك يدا ميپ ينم چيار بابا تا ببكز يسراغ م

ه اسم بابا با حروف درخشان كبا را بردارم يد زيسف يها برگه
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شدم  يم دعوا يچون حساب  اماها نوشته شده بود،  آن ي گوشه

نوشته  ييزهايشان چ ه گوشهكبردارم  را يياغذهاكح دادم يجتر

بابا را  يميس قديمن خودنو .آمد يار نمكگر به يد شده بود و حتماً

  . ردك ينماز آن استفاده گر يه دكهم برداشتم 

ردم به كشروع . دميشكزود زود زود برگشتم به اتاقم و دراز 

در توپ  يها ربهه با ضك يق جنگيقا كياز  يعال يها دن طرحيشك

جنگند،  يشوند م يه در آسمان منفجر مك ييماهايمقابل هواپ

ه ك ييزهايبردند  و چ يه هجوم مكم دآ يلكبزرگ با  ييقصرها

 ي ه مانع از حملهك نيا يردند براك يسرشان پرت م يمردم باال

امده بود  ياز من درن ييگذشته بود و صدا يچون مدت. ها بشوند آن

د گفت يبا. ديشكمامان دوباره داد . چه خبر است نديد ببممامان آ

ه بابا كل ين دليجوهر پس داده بود به ا يلكس بابا يه خودنوك

طور  نيجا، هم رد اما من جوهر را همهك ياز آن استفاده نم يليخ

بود واز  يمامان عصبان. رده بودمكام پخش  يمالفه و روتخت يرو
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مد چون به نظر ايده بودم خوشش نيشكه من ك ييزهاين چيا

 يزهايز نوشته شده بود چيشان چ ه گوشهك يياغذهاكد يرس يم

  .بابا بودند يبرا يمهم

رد و به حمام كتخت را عوض  يرو ي رد، مالفهكمامان بلندم 

مانده بود شستم و  يباق لونكاودچه از  ف و آنيا و ل پ با سنگ. بردم

رد كودم تنم خ يژامايپ يبابا را به جا يميقد يها راهنياز پ يكي

  .ز نداشتميتم يژامايگر پيچون د

ام گذاشت، زبانم را نشانش  نهيس يتر آمد و سرش را روكشب د

ه خوب كام زد و به من گفت  به گونهآرام  يكوچك ي دادم و ضربه

  .توانم بلند شوم يام و م شده

شانس  يراست يض شدن و ماندن در خانه راستياما امروز از مر

ه كندارد و به او گفت  يه مامان حال خوشكد يتر فهمكد. اوردمين

  .ندكت يرا رعا ييز غذايشد و پرهكد دراز بيبا
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  ميخوش گذراند يحساب

سست برخوردم  لآن روز بعدازظهر در حال رفتن به مدرسه به آ

من به او گفتم  "م مدرسه؟يشه اگه نر يم يچ": ه به من گفتك

انم معلم خوشش چون خم يست اگر به مدرسه نرويه خوب نك

 ييبه جا يخواهم در زندگ يه اگر مكد و بابا به من گفته يآ ينم

شود و دروغ  ينم و مامان ناراحت مكار كد يبرسم و خلبان بشوم با

ه آن روز عصر كسست به ام جواب داد  آل. ستين يار خوبكگفتن 

  .ميو ما به مدرسه نرفت "باشه": ن من گفتميبنابرا. ميدار ياضير



171 

 

  

. ميرفت يگريمدرسه دوان دوان به سمت د طرفرفتن به  يبه جا

د به شما يبا. ديايتوانست دنبالم ب يزد و نم يسست نفس نفس م آل

ن يبنابرا. شه در حال خوردن بوديسست چاق بود هم ه آلكم يبگو

 يدو يه من براكخصوص  رد بهك يدن ناراحتش ميمطمئناً دو

: من گفتم. بودم يقو يلياط مدرسه بود خيه طول حكچهل متر 

 يلكاو . "تونم يگه نميد": سست جواب داد آل. "سست بجنب آل"

ه بهتر كمن هم به او گفتم . ستاديرد و بعدش هم اك اهن و اوهون

نند و يستد چون احتمال دارد پدر و مادرمان ما را ببيجا نا است آن

الس بود  و ما كجا مبصر  نند و بعدش هم آنكما را از دسر محروم 
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 يوقت. داد يبرد و فقط به ما نان و آب م ياهچال ميبه س را

د يتند دو يرد و به قدركدا يد واقعاً جرأت پين را شنيسست ا آل

  .ه من نتوانستم به او برسمك

 يليه خكم يستاديا يمپانك يآقا يبقال كيدورتر نزد يليما خ

ه كد يخر يم يمپوت توت فرنگكاو  ي مهربان بود و مامان از مغازه

. نبود و مثل زردآلو نبودهسته چون در آن . باحال بود يليخ

و چند تا  "ميم راحت باشيتون يجا م نيا": سست گفت آل

رد به خوردن چون كبش درآورد و شروع يت از جيوكسيب

دن بالفاصله بعد از ناهار يه به من گفته بود دوكطور  همان

  .ندك ياش م گرسنه
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به  يوقت. يردك ير خوبكسسست تو ف آل": سست گفتم من به آل

ر كخونن ف يم ياضيه در مدرسه هستند و دارند رك ييها بچه

من هم ": سست گفت آل. "خواد بهشون بخندم ينم دلم مك يم

مان تمام شد از  خنده يوقت .ميديو هر دو خند "طور نيهم

. دونم ينم": سست گفت آل. مينكار كه حاال چكدم يسست پرس آل

. ميبود اما ما پول نداشت ير جالبكواقعاً ف ."نمايم سيم بريتون يم

ما . شد يدا مينان پ و و خردهيويله و دو تا يهامان نخ، ت بيدرج
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سست بودند و  ب آليم چون در جيها را نگه نداشت نان خرده

بدون . ستيبه، مهم ن": من گفتم. سست همه شان را خورد آل

  ."باشنخواد با ما  يگران دلشون مينما هم ديم سيه برك نيا

خواد برم و  ينا من دلم نميا  بعد از همه! عجب": سست گفت آل

 يابوكلم يه فين يآهان، ا": من گفتم. "نميو بب "النتركانتقام "

جا  آن. مينكس ها را تماشا كنما تا عيس يم جلويو رفت "ستين

  .دادند يش ميارتون هم نماكلم يف كي

 ياغذ بازكپ و م با تويتون يدون ميم به مياگه بر": من گفتم

دان يدر مست اما ين ير بدكه فكسست به من گفت  آل. "مينك

پرسند چرا به  ينند از ما ميه اگر ما را ببكهستند  ييها نگهبان

نان و  يمكبرند و  ياهچال ميها ما را به س م و آنيا مدرسه نرفته

سست  آل ن مسألهيردن به اكر كفقط با ف. دهند يآب به ما م

ما به . ر درآورديچ پنياش ساندو ف مدرسهيكاز اش شد و  گرسنه
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رش يچ پنيسست ساندو آل يم و وقتيابان ادامه داديراهمان در خ

: من گفتم. "خندن يه تو مدرسه نميبق": رد به من گفتكرا تمام 

ر شده يد يليخ ن اوضاعيرفتن به مدرسه با ا يدرسته و تازه برا"

  ."ميش يه ميو ما تنب

ه كح داد يمن توض يسست برا آل. ميردك يها نگاه م ترنيبه و

 يعطرفروش ياست و بعد جلو  يفروش كجا گوشت خو نيا

 يها ه آدمكم چون مشخص شد يجا رفت اما از آن. ميدرآورد كلكش

نند و ك يم دارند نگاهمان ميديد ينه ميه در آكه كداخل مغازه 

م و يديساعت را د ين ساعت فروشيتريدر و .رده بودندكتعجب 

م خونه يه برگردك نيچه باحال، قبل از ا": من گفتم. زود بود هنوز

  ."ميردن  وقت داركدن و حال يخند يهنوزبرا
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رد كشنهاد يم آل سست به من پيچون از راه رفتن خسته شده بود

ن يزم يشد رو ينبود و م يسكجا  آن. ميبرو ين خاليه به زمك

با  يه بازم بيردكو ما شروع . ست يخوب يجا ين خاليزم. نشست

 يافك ي نسرو و بعد ما به اندازهك يها يها به قوط انداختن سنگ

چ ژامبونش را به يسست ساندو م و آلينشست. ميسنگ انداخته بود

: سست گفت آل. فش داشت خورديكه در ك يزين چيعنوان آخر

: من گفتم. "ننك يحل م ياضير ي تو مدرسه همه دارن مسأله"
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به، از نظر ": او به من گفت. "ح باشهيرد زنگ تفين ساعت باينه، ا"

و  "به": جواب دادم "ست؟  نندهك ح خوب و سرگرميتو زنگ تفر

و  يتنها باش جا  آنه ك نيراستش آخرش ا. هير گريبعدش زدم ز

دار  خنده ينكم يخودت را قا يو مجبور باش ينكب يارك ينتوان

با  يخواستم بروم مدرسه حت يه مكنبود و من حق داشتم 

سست  به آل م و اگريردك يد حل ميجا با ه آنك ياضير يها مسأله

وداشتم فوتبال و دزد و   ح بوديزنگ تفر برنخورده بودم حاال 

. بودم يا العاده ن فوقكيردم و من در فوتبال بازك يم يس بازيپل

 "؟ينك يه مين طور گريه اكشده  يچ": ديسست از من پرس آل

س يه من نتونستم دزد و پلكد ر تو بويتقص ": اش گفتم من به

امد و به من ين حرف من خوشش نيسست از ا آل. "نمك يباز

بعدش هم اگه تو قبول . يايه از تو نخواستم دنبالم بكمن ": گفت

به . "ر توهينا تقصيمن هم تو مدرسه بودم تمام ا يردك ينم

ه بابا به ك يطور همان "شد؟ يخوب خوب ، چ ": سست گفتم آل
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ماست و دوست دارد بابا را  يه يه همساكد يگو يمبلدور  يآقا

بلدور به  يه آقاك يطور همان "بله: سست گفت آل. اندازديدست ب

  .بلدور يمان شد مثل بابا و آقايد و دعوايگو يبابا م

ما بدو بدو . ردكدن يدعوامان تمام شد باران شروع به بار يوقت

نبود  يهترب يبود چون جا ين خاليه در زمك يقطار يم تويرفت

خواهد  يه نمكم و مامان به من گفته بود يس نشويم تا خيه بروك

 يچيچ وقت از حرف مامانم سرپيباً هير باران بمانم و من تقريمن ز

. يفروش ساعت ي مغازه يم روبه رويسست و من رفت آل. ردمك ينم

دار  ن اصالً خندهيم و ايابان بوديامد و فقط ما درخ يم يباران تند

  .م تا ساعت برگشتن به خانه برسديا منتظر ماندم. نبود
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ده و خسته يه رنگم پركدم مامان گفت يمن به خانه رس يوقت

اما من قبول . درسه نروممتوانم فردا به  يهستم و اگر بخواهم م

  .ردكتعجب  يردم و مامان حسابكن

م يردك يف ميها تعر بچه ي هيبق يبرا نسسست و م آل يفردا وقت

  !شد يشان م يً حسود ها حتما مان خوش گذشته آن ه چقدر بهك
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  نمك يان معاشرت مي يمن با آن

 يه نمكنم اما مامان گفت ك يهام باز خواستم بروم با دوست يم

ه ك ييها از بچه يليست و او از خيهم ن يچ سؤاليه  يشود و جا

اش با  د چون همهيآ ينم خوشش نمك يها معاشرت م من با آن

به  يه من براكن يگر اينند و دك ياحمقانه م يهااركگر يد هم

آموز  مهربان است و دانش يليه خكام  ان دعوت شدهي يآن ي خانه

  .قرار بدهم يخوب يخودم الگو يتوانم او را برا يست و م يخوب

ان بروم و نه ي يآن ي عصرانه به خانه يخواست برا يمن نه دلم م

الس كان شاگرد اول ي يآن .خودم قرار بدهم يخواستم او را الگو يم

نبود و ما  يخانم معلم بود اما دوست خوب ي ردهكزيو عز

دادم با  يح ميمن ترج. داشت كنيمش چون عيم بزنيتوانست ينم

شد  يمجا ن گران به استخر بروم اما آني، اود و ديسست، ژوفرو آل
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رد و به هرحال من ك ينم يرد چون مامان اصالً شوخك يارك

ه او ك يخصوص وقت دادم به يامان گوش مشه به حرف ميهم

  .نداشت يشوخ
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 يت و شلوار آبكه كرد، سرم را شانه زد و گفت كام  مامان حمام

راوات كو  يشميد ابريراهن سفيه شلوار، پك را بپوشم يآسمان

ر لباس يام الو دخترخاله يو من مثل مراسم عروس دار داشت خال

  . شدمض يه بعد از غذا مرك يدم همان وقتيپوش

  

ات خوش  ان بهي يبا آن. نكن يجور نيتو ا لهك": مامان گفت

ن يخصوص از ا من به. ميرون آمديو بعدش از خانه ب "گذره يم

ها حتماً از  آن. نمكمدرسه برخورد  يها ه با بچهكدم يترس يم

  .انداختند يام مرا دست م دهيلباس پوش ين طوريدند ايد يه مك نيا
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و  "چقدر ملوسه": رد و گفتكمان باز يرادر را ب اني يمامان آن

ا دوست يزود ب! اني يآن": ان را صدا زدي يدم و بعد آنيبوس

طور مسخره لباس  همان. ان آمدي يآن. "وال اومدهكيوچولوت نك

 يكفش مشكد و ي، جوراب سفيمخمل كشلوار. ده بوديپوش

شده  كدلق من و او مثل دو تا. زد يبرق م يليه خك يا مسخره

  .ميبود
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شل و ول با من  يلياو خ. خوشحال نبوددن من يازد يليخ اني يآن

ه كدوارم يام. سپارم ياونو به شما م": مامان گفت. دست داد

ان ي يمامان آن. "آم يبردنش م يمن ساعت شش برا. نهكطنت نيش

م و من يشو يبا هم سرگرم م يمطمئن است ما حساب هكگفت 

نگاهم  ينگران يمكه با ك نيز امامان بعد ا. خواهم بود يپسر عاقل

  .رد رفتك

ت و يوكسي، بينيريش ،الت، مرباكش. خوب بود. ميما عصرانه خورد

ه كبه ما گفت  ناي يبعد مامان آن. ميز گذاشتيم يهامان را رو آرنج

  . مينك يگر مهربانانه بازيم و با همديان بروي يبه اتاق آن

بزنمش چون او د يه نباكرد كان در اتاقش به من اخطار ي يآن

من به . ندك  مي يزند و مامانش من را زندان ياد ميدارد و فر كنيع

نم ك ينم ار راكن يخواهد بزنمش اما ا يدلم م يليه خكاو گفتم 

ن يان از اي يآن. باشم يه پسر عاقلكام  چون به مامانم قول داده



185 

 

او . مينك يم بازيه بروكمد و به من گفت خوشش آحرف من 

و  ياضي، علوم و ريهاش، جغراف تابكرون اوردن يبرد به كشروع 

وقت را  ه ك نيا يم و برايتاب بخوانكه كرد كشنهاد يبه من پ

  .مينكحل  ياضير ي م مسألهيبگذران

ه در وان ك ير آبيدارد با ش يا هكمعر يها ه مسألهكاو به من گفت 

  .شود يم يند خالك يشود و هروقت او پرش م يم يجار يخروج

نم تا يشود وان را بب يه مكدم يان پرسي يبود و من از آن ير خوبكف

ش را كنيع. ردكان نگاهم ي يآن. شود با آن سرگرم شد يم مينيبب

ه كرد و بعدش گفت كر كف يمكرد، ك كاش را پا شهيبرداشت، ش

ه كان گفم ي يبود و من به آن يدر حمام وان بزرگ. دنبالش بروم

ان به ي يآن. مينك يباز كوچك يق هايم و با قاينكم پرش يتوان يم

وان . ستين ير بدكرده اما فكر نكن فيه تا حاال به اكمن گفت 

. مياش را نگرفت پرشدن يد گفت ما جلويبا. زود تا لبه پر شد يليخ
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ق يردن قاك يبازبراي احمق بود چون  يليان خي يجا آن اما آن

و دارد  يمك يها يباز ه اسبابكح داد يمن توض ياو برا. نداشت

ق درست ياغذ قاكخوشبختانه من بلدم چطور با . تاب داردكشتر يب

البته ما . ميآوردنديم و ك را ياضيتاب رك ياغذهاكنم و ما ك

اغذها را به كد بعداً بتواند يان باي يه آنكن بود يمان به ا حواس

و ها بود  تابكدر حق  يار بدكن يتابش بچسباند چون اك

  . وانيا حيدرخت  كيطور در حق  نيهم

ت بازوانش در آب موج كان با حري يآن.سرمان گرم شده بود يحساب

راهنش را باال نزده بود و ساعت ين پيه او آستكف يح .ردكدرست 

رده كه گرفته بود باز نيه به خاطرنمره اول شدن هدكاش را  يمچ

قه مانده بود و يست دقير و باچه يبود و حاال ساعتش رو

رد ك يار نمكه ك ين ساعتيخرش با اآ .ردك يت نمكهاش حر عقربه

م و يردك يباز يافك ي دانم چقدر گذشت اما به اندازه يمن نم

ز را به يم همه چيخواست يجا را گرفت و ما نم بعدش آب همه
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ن را گرفته بود و لجن درست يزم ي ه آب همهكخصوص   به  ميزيبر

  .زد يگر مثل قبل برق نميان دي يآن يها شده بود و صندل

. ن را نشانم داديزم ي رهكجا  م و و او آنيان برگشتي يه اتاق آنما ب

ها  نياها و سرزميدر ي ه روش همهكد بزرگ بو يتوپ فلز كيآن 

ادگرفتن ي ين برايه اكح داد يمن توض يان براي يآن. مشخص بود

ن را يمن ا. ردكدا يشود روش پ يشورها را مكاست و تمام يجغراف

ه خانم معلم در كبود  ييايجغراف ي رهكن مثل همان يا. دانستم يم

ان به من گفت ي يآن. ندك يار مكمدرسه نشانمان داده بود چطور 

ره مثل كوقت  م و آنينكاش باز  هيره را از پاكچ يم پيتوان يه مك

ردن با ك يباز ي دهيه اكنم ك ير مكمن ف. شود يتوپ بزرگ م كي

م اما يردك يره بازكما با انداختن . نبود ير خوبكف يليآن خ

ند آن را برداشته بود كش بشكنيه عكداد  يان چون احتمال مي يآن

ن هم نتوانست و يهم يبرا. نديتوانست خوب بب ينم كنيو بدون ع

ه ك نيا يه براكان ي يآن. ستكنه خورد و شيا به آياسترال ي گوشه
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 ي رهكما . ش را زده بود حالش گرفته شدكنيشده ع يند چيبب

م يم مواظب باشيم گرفتيم و تصميجاش گذاشتا را سر يجغراف

 ياز دستمان راض يلين صورت مادرهامان خير ايچون در غ

  .نبودند

ان به من ي ينم و آيگشت يسرگرم شدن م يبرا يگريار دكما دنبال 

 يميش يباز ي لهيوس كيخواندن علوم پدرش به او  يه براكگفت 

آن . باحال بود يليه خكاش را نشان داد  لهياو به من وس. داده

مسخره و  يها ه پر بود از لولهكبزرگ بود  يبطر كيله يوس

 يزهايه پر بودند از چك يكوچك يها يگرد و بطر يها يبطر

ه با كان به من گفت ي يآن. جا بود هم آن يلكچراغ ال كي. يرنگ

  .ميداشته باش يآموزش ي تجربه يلكم يتوان يها م نيا

ر ييها تغ شهيع داخل شينگ ماخت و رير يكوچك يان پودرهاي يآن

. رون آمديب يديشد و لحظه به لحظه دود سف يرد، قرمز و آبك
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ار يبس ي م تجربهيه ما داركان گفتم ي يبه آن! موزنده بودآواقعاً 

 يتر بزرگ يها شهيما ش. م و او موافق بوديده يانجام م يا آموزنده

ود پودر و محلول ب يهرچ كوچك يها شهيم و در تمام شيآورد

. ردكشه را گرم يل هم شكم و اليردكل را گرم كبعد ال. ميختير

. د شدياه توليدود س كيرد و بعدش كف كمحلول . اولش بد نبود

 يما م. ردكف يثكجا را  نبود و همه يه دود خوبكن بود ياش ا يبد

  .منفجر شد يه بطركم يريش را بگيزماآن يا يجلوم يخواست

ل ساده  كاما خوشبختانه مشند يب يگر نميه دكان داد زد ي يآن

در . اه شده بوديش سكنيع يها شهيبود چون فقط ش يوقابل حل

رد من ك يم كش را پاكنيع يها شهيان داشت شي يه آنك يمدت

. ما را به سرفه انداخته بود يردم چون دود هردوكپنجره را باز 

خارج  يمثل صدا يا مسخره يف اتاق سر و صداكفرش  يرو

اه شده بود و ما هم يوارها سيد ي شده بود و همهشدن آب درست 

در تمام مدت . ان وارد شدي يم و بعد مامان آنيز نبوديترو تم يليخ
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او  .ديشكاد يرد و فركها و دهانش  را باز  چشم. چ نگفتياو ه

بعد دستمان را . به او زد يليس كيان را برداشت وي يآن كنيع

د اصالً يه حمام را دك يوقت. دمانيگرفت و به حمام برد تا بشو

هاش  چشم يش را روكنيع يان به سختي يآن. امديخوشش ن

گر نوش يد يليس كيخواست  يم نگه داشته بود چون نمكمح

رود تا  يان دوان دوان رفت و به من گفت مي يمامان آن. ندكجان 

 يزيد دنبال من و او هرگز چيايبه مامانم زنگ بزند تا بالفاصله ب

  .ست ا يردنكواقعاً باورن ده وين نديمثل ا

 ي در خانه  زود دنبالم آمد و من خوشحال بودم چون يليمامان خ

ه مادرش هم  كرفت بة خصوص  يام داشت سر م حوصلهان ي  يآن

اش  ه همهك يمامان مرا به خانه برگرداند در حال.بود يقدر عصب آن

توانستم  به خودم  يمن م) بودم يخوب ي اگر بچه(ه كگفت  يم

امالً كه كم يد بگويبا.  نم و شب من دسر نخواهم داشتكخار افت

در . احمقانه را انجام نداد يارهاكان تمام ي يعادالنه بود چون آن
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من . ان سرگرم شده بودمي يمن با آن. مجموع مامان حق داشت

ه مامان كد يرس يرفتم اما حاال به نظر م ياش باز هم م نديد يبرا

  . نمكبا او معاشرت ه من كخواست  يان نمي يآن

نند، كار كخواهند چ يه مكمادرها  باالخره بفهمند شد  يماش ك يا

  !ندكمعاشرت  يكداند با  يگر نميآدم د
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  ردناو آفتاب را دوست نداردوب يقاآ

خوب را دوست  يد هوايگو يناو مبرد يآقا يدم وقتيفهم يمن نم

ن درست يا .زند ين حرف را ميچرا است و يندارد منظورش چ

م يتوان يبارد ما م يباران م يوقت  مطمئناً. ستاست، باران باحال ا

م سرمان را بلند يتوان يم ،ميم در نهر راه برويتوان يم، ميسرگرم شو

م و در خانه ينكآب دهانمان را باز  يها دن قطرهيبلع يوبرام ينك

نم و ك يم يباز يچون هوا گرم است و با قطار برق استهم خوب 

بارد در مدرسه  يباران م ياما وقت. ندك يالت درست مكن شماما

به . مياط برويدهند به ح يست چون به ما اجازه نميح نيزنگ تفر

 هك جا از آن فهمم يبوردناو را  نم يآقامنظور ه كل است ين دليهم

ح يه در زنگ تفركند و اوست ك يخوب استفاده م ياو هم از هوا

ه همه جا را ك يوب بود با آفتابمثالً امروز هوا خ .ناظم ماست



193 

 

ح در ين زنگ تفريبهتر. ميداشت يح خوبيگرفته بود و ما زنگ تفر

م در يد و ما مجبور بوديبار ياش باران م ه همهك ين سه روزيا

ح به يتفر يها زنگ ي م و مثل همهيما به صف شد. ميالس بمانك

و  يزو ما با  "نيجدا بش": بوردناو به ما گفت يآقا. مياط رفتيح

ن يايب": س بود داد زديه باباش پلكرفوس . ميردكح را شروع يتفر

. يريگ يتو حال ما رو م": اود گفت. "مينك يس بازيدزد و پل

 يلياود خ. ئعواشان شد ييو دوتا "مينك ين فوتبال بازيايب

وبد مثل رفوس كبچه ها مشت ب ينيست و دوست دارد به ب يقو

ن مشت را نداشت با ينتظار ارفوس ا. اش زد مشت به كيه اود ك

داشت ه ك سست خورد داد و مشت اود به آل ين حال جاخاليا

ن افتاد و او هم يزم يچش رويخورد و ساندو يچ مربا ميساندو

بوردناو دوان دوان آمد و اود و رفوس  يآقا. رد به دادزدنكشروع 

  .ستنديرد و واداشتشان تا سرپا باكرا از هم جدا 
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چمو يساندو يكشه؟  يم يچم چيساندوپس ": ديسست پرس آل

سرپا  يخوا يتو هم م": بوردناو جواب داد يآقا "گردونه؟ يام برم به

 ."خوام يچ مربامو ميمن ساندو. نه آقا": سست گفت آل "؟يستيبا

 يه عصبانك ييها بوردناو سرخ شد و نفس نفس زد مثل وقت يآقا

داد چون سست ادامه ن گر به حرف زدن با آليدشود اما  يم

  .ردندك يداشتند با هم دعوا م ميكژواان و ي يسكما
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ان را ي يسكراوات ماكو  "!ام بده، متقلب توپمو به": داد زد ميكژوا

بوردناو  يآقا. به اش زد كوچك يليس كيان ي يسكد و مايشك

ند چه يآمده بود تا بب كيه نزدكاود  "جا چه خبره؟ نيا": ديپرس

ه داد كنه يهم يبرا. واد ببازهخ ينم ميكژوا": خبر است گفت

 يوبم توكه مشت بيتونم  يم ن من ياگه شما بخوا. زنه يم

رد و كه متعجب شده بود به اود نگاه كبوردناو  يآقا. "دماغش

. آهان بله": اود گفت. "يستاده ايردم تو سرپا اك ير مكف": گفت

ن حال يستاد و در هميو برگشت سرجاش و سرپا ا "درسته

رد و ك يراواتش را رها نمك ميكژوارخ شده بود چون ان سي يسكما

  .ستنديه سرپا باينار بقكبوردناو هردوشان را فرستاد تا  يآقا

 يچ مربايپس ساندو": ديخورد پرس يچ مربا ميه ساندوكسست  آل

سست  آل "؟يخور يم يكي يه داركتو ": بوردناو گفت يآقا "من؟

زنگ  يچ برايساندو من چهار تا. شه يل نميه دلكن يا": داد زد

بوردناو  يآقا. "خوام هر چهارتاشونو بخورم يو مح آورده بودم يتفر



196 

 

توپ به سرش  كيشدن نداشت چون  يعصبان يبرا يافكوقت 

و سرش را  "رد؟كارو كن  يا يك": بوردناو داد زد ياقا! خورد، بنگ

ان شاگرد ي يآن ."دمشيمن د. وال بودكين": ان گفتي يآن. گرفت

دوست  يليخانم معلم بود، او را خ ي ردهكزيو عزالس كاول 

زند ما  يم كنيبدجنس است اما چون ع كسوس كيم، او ينداشت

: من داد زدم. مشيخواهد بزن يه دلمان مكطور  م آنيتوان ياغلب نم

. "زدم ميات  ه مشت بهي ينداشت كنياگه ع. بدجنس كسوس"

ست و او بدبخت ا يليه او خكگفت  يه و مير گريان زد زي يآن

. نيزم يشت و بعدش خودش را انداخت وركخودش را خواهد 

ه من توپ را به سر او كقت دارد يا حقيد آيبوردناو از من پرس يآقا

و من زديم  داشتيم روپايي ميام و من به او گفتم بله چون ما  زده

چون من ر من نبود ين تقصياندازم و ايلوتر بك يرانتوانستم ب

بوردناو به من  يآقا. بوردناو بخورد ير آقاخواستم توپ به س ينم

. نيخشن انجام بد يها ين بازيه شما از اكخوام  يمن نم": گفت
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من به او . "ستيرم و تو هم برو سرپا بايگ يمن توپ شما رو م

بدعنق، هار " :ان به من گفتي يآن. ست  يا ه قضاوت مسخرهكگفتم 

ن در طول اي يآن. تابش رفتكو حالش خوب شد و با  " يوحش

هاش را دوره  تاب آورده بود و درسك كياو . ردكن يح بازيزنگ تفر

  .وانه استيان دي يآن. ردك

رد؟ كد يار باكچ مربا چيساندو يخوب حاال برا": ديسست پرس آل

ح هم داره تموم يخورم و زنگ تفر يچمو مين ساندويمن دارم سوم

ا گفته به شم. ردهكمنو حروم  يچاياز ساندو يكياون . شه يم

نتوانست و  اماخواست به او جواب بدهد  يبوردناو م يآقا. "باشم

سست به  جواب دادن به آل يبرا يچقدر بد چون حالت جالب

سست را بدهد چون  او نتوانست جواب آل. خودش گرفته بود

 يآقا. زد يداد و داد م ين فشار ميزم يان خودش را روي يآن

اون منو . بود يژوفرو": گفت اني يآن "ه؟يباز چ": ديبوردناو پرس

همان  يها تيان مثل شخصي يآن "!رميم يم، من مكنيهل داد، ع
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 ييايردريو مردان ز ده بودميه من دكزد  يحرف م يلميف

ند و خودشان را نجات بدهند اما ياير آب باال بيتوانستند  از ز ينم

 نبود، ياما نه آقا، ژوفرو": اود گفت. بود يختير يب ييايردريچه ز

 يژوفرو. "ستاده بوديه سرپا ناكاون . ن افتاديزم يخودش رو

من بودم هلش  .هكست ينوبت تو ن "؟يردك يه؟ قاطيچ": ديپرس

ه او كسر او داد زد و گفت ناو دبور يآقا "؟يه چكدادم حاال خوب 

د و يايه همراهش بكگفت  يو به ژوفروستد يد برگردد سرپا بايبا

ن يرد از زمك يه ميآمد گر يش خون ما ينيه از بكان را ي يبعدش آن

ه از كسست هم  رد و با خودش به اتاق بهداشت برد و آلكبلند 

  .به دنبالشان رفت زند يچ مرباش حرف ميساندو

گرفت  يچه حالمان را م م اما آنينك يم فوتبال بازيم گرفتيما تصم

ردند و با ك يم يباز اط فوتباليها در ح ييالس باالكه  كن بود يا

و با هم  رفت جو نمي كآبمان توي يچ وقت يها ما ه د آنوجو

 باختيم فوتبال ياط با دو توپ و تيجا در ح شد و آن يدعوامان م
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 نكتوپ را ول ": ترها به رفوس گفت از بزرگ يكي! ار نبودكدر 

ن درست يا": رفوس داد زد. "ن مال ماستيف، ايثك ي بچه

 كوچكترها با توپ  رگاز بز يكيآن درست نبود و  البته و  "ستين

گوش رفوس و  يد تونترها خوابا گر از بزرگيد يكيگل زد  كي

شه يترها هم دعوا با بزرگ. بزرگ تره زد يبه زانو يرفوس هم لگد

 يزنند و ما به زانو يم يليها به ما س آن. گذرد يل مكن شيبه هم

 يم و سر و صدايردك يا م.ما همه با هم دعو .ميزن يها لگد م آن

 يآقا يما صدا هابلند شده بود اما با وجود سر و صدا يا همسخر

سست  ان و آلي يه از اتاق بهداشت با آنكم يديبوردناو را شن

دومشون سرپا كچ ينا هيا. نينكنگاه ": ان گفتي يآن. برگشته بود

ما  يبود و دوان دوان به سو يعصبان بوردناو واقعاً يآقا.  "ستنين

سر  سست آل يمربا يد چون پاش روآمد اما نتوانست به ما برس

 يرو. نيبرنده شد... نيآفر" :گفت سست آل. ن خورديخورد و به زم

  . "نيمن راه بر يچ مربايساندو
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ه از مربا پر كد يبوردناو بلند شد و دستش را به شلوارش مال يآقا

بود اما  يح باحاليم و زنگ تفريردك ميم دعوا يما داشت. شده بود

الس كرد و لنگ لنگان رفت تا زنگ كگاه اعتش نبوردناو به س يآقا

  .ح تمام شده بوديزنگ تفر. را بزند

 يكيحباب . م حباب آمديبست يم صف ميه داشتكهمان وقت 

شه يم حباب چون همييگو ياش م ه بهكهاست   گر از ناظميد

هاش  چشمه ك نيمثل ا "دينكمن نگاه  يها به چشم": ديگو يم

  .ردندكشف كن را يه اكبودند  رهات بزرگ. داخل حباب باشد

ه بد ك يليمن، خ خوب، بوردناو دوست قديمي": حباب گفت

 يتو چ. شهيمثل هم": بوردناو جواب داد يآقا "نگذشت؟

اد و اگه صبح بلند شم ينم بارون بك يمن آرزو م .ستي بشهخوا يم

  ."شم يد مينم هوا خوبه نااميو بب
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فتاب را دوست ندارد د آيگو يبوردناو م يآقا ينه، واقعاً وقت

  .فهمم يمنظورش را نم
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  نمك يم كخانه را تر

 ي بچه  ردم و واقعاًك يم يداشتم در سالن باز. من از خانه رفتم

فرش نو  يساده چون جوهر را رو يليبعدش خ. بودم  يعاقل

ه زدم و به او ير گريخوب، من هم ز. ردكختم مامان آمد و دعوام ير

شود  يتنگ م يليمن خ يها دلشان برا نه خواهم رفت و آكگفتم 

و  "نمكد يد برم خريبا .ر شدهيد يليخوب، خ"  :و مامان گفت

  .رفت
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از داشتم يخانه ن كتر يه براكرا  يزيمن رفتم باال به اتاقم تا هرچ

ه كرا  يقرمز كوچكن يف مدرسه ام را برداشتم و ماشيك. بردارم

اال كحمل  يها با واگن يو فنريوموتكام داده بود، لو به يعمه اولگ

ها  واگن ي هيمانده بود، بق يكين يها هم م از تمام واگنيه براك

 ،عصرانه نگه داشته بودم يه براكالت كش يا هكسته بود و تكش

چه  يسك  .م را هم برداشتمكقل. ف گذاشتميكهمه را در 

  .ردم و رفتمك يدا مياز پيحتماً به پول ن. ستدان يم
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گذاشت خانه  ياگر بود حتماً نم. جا نبود ن آنه ماماكشانس آوردم 

مامان و . دنيردم به دوكابان شروع يدفعه در خ كي.نمك كرا تر

ها مثل مادربزرگ  آن يمن بعدها وقت. شدند يناراحت م يليبابا خ

ثروتمند شده  هك يدر حالگشتم  ير شده بودند به خانه برميپ

فرش  كيگ و ن بزريماش كيبزرگ داشتم،  يمايهواپ كيبودم، 

ها واقعاً از  زم و آنيآن جوهر بر يه مال خودم باشد و بتوانم روك

  .شدند يدن من شاد ميد
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ه كدم يسست رس آل ي خانه يدن جلويب در حال دوين ترتيبه ا

تان از يد برايشه در حال خوردن است و شايچاق است و هم يليخ

داشت در خانه شان نشسته بود و  يسست جلو آل. او گفته باشم

و به نانش گاز  "؟ير يجا مك": دياز من پرس. خورد يم ينيريشنان 
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ه كدم يام و از او پرس ردهك كه خانه را تركح دادم يش توضيبرا. زد

م با يها بعد برگرد سال يوقت": اش گفتم به. ديايخواهد با من ب ينم

م و پدر و مادرمون يش يثروتمند م يليهامون خ نيماها و ماشيهواپ

چ وقت دعوامون يگه هيو د شن يخوشحال م ينمون حسابدياز د

: او به من گفت. ديايخواست ب يسسست دلش نم ما آلا. "ننك ينم

 كخو يبا چربخوراك كلم مادرم امشب برام . يم خلكه يتو "

ن به يبنابرا. "تونم برم يمن نم و ينيريش ونه ك يدرست م

ان داد كود ته آزاد بكو او آن دستش را  "بدرود": سست گفتم آل

دهانش فرو  يرا تو ينيريشدستش داشت نان  يكيچون با آن 

  .رد ك يم
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دن يستادم چون ديا يمكدم و يچيابان پيخ ي من از گوشه

ن به من يا. التم را خوردمكه شكرده بود و تكام  سست گرسنه آل

. دور بروم يليخواستم خ يمن م. داد يسفر توان و قدرت م يبرا

ا ين يبه چ. نندكدام يه بابا و مامان نتوانند پك ييدور، جا يليخ

م و يجا گذرانده بود التمان را آنيه سال گذشته تعطك اشونكآر

  .صدف يلكاست با يجا در آن. ما دور بود ي از خانه يليخ
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. دميخر يما ميا هواپين يد ماشيدور بروم با يليه خك نيا ياما برا

. هام را شمردم پولستم و كم را شكرو نشستم و قل ادهيپ ي گوشه

. پول نبود يافك ما به اندازهيهواپ ين و برايماش يه براكد گفت يبا

 يالتكش ينيريه شكت كيرفتم و  يفروش ينيريش كي ن بهيبنابرا

  .ه واقعاً خوب و خوشمزه بودكدم يخر

اده به راهم يم گرفتم پيردم تصمكرا تمام  ينيريخوردن ش يوقت

ه من نه كجا  برد اما از آن يم يدايار زمان زكن يا. ادامه بدهم

مان برگردم و نه دوست داشتم به مدرسه بروم  خواستم به خانه يم

رده بودم و به خودم كر نكمن هنوز به مدرسه ف. وقت داشتم يليخ

چاره، يب يوالكين"  :الس خانم معلم خواهد گفتكگفتم فردا در 

با  ،گرده يرمپول دار ب يليدور، او خ يليتنها و خ يليتنها رفته، خ

زدند و  يمردم از من حرف م ي و همه  "مايهواپ كين و يماش كي

ه چرا كشد  يمان ميسست پش شدند و آل يمن ناراحت م يبرا

  .ه بودكها واقعاً معر نيا. امده بوديهمراهم ن
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شدم و بعدش هم  يادامه دادم اما داشتم خسته م يرو ادهيبه پ

ه كنداشتم  يبزرگ ياهاد گفت من پيبا. تند رفت يليشد خ ينم

ان ي يسكتوانستم از ما يان باشد اما نمي يسكدوستم ما يمثل پاها

 كيب به ين ترتيه پاهاش را به من قرض بدهد و به اكبخواهم 

ه كبخواهم  يتوانستم از دوست يمن م. دميخوب رس ي ايده

لوتر ك ي خانه يباً جلويحاال تقر. اش را به من قرض بدهد دوچرخه

امالً درست است و كه كباحال دارد  ي دوچرخه كيتر لوك. بودم

لوتر كه كن بود يگرفت ا يچه حالم را م درخشد اما آن يم يحساب

  .لش را قرض بدهديدوست ندارد وسا

: گفت. ردكمد و در را باز آلوتر را زدم و خودش ك ي زنگ خانه

تو  دوچرخه": به او گفتم "؟يخوا يم يچ. ستوالكين هكن يا"

شان را زدم و چون  دوباره زنگ خانه. لوتر در را بستكو  "خوام يم

ه كدم يزنگ و شن يرد انگشتم را گذاشتم روكلوتر در را باز نك

لوتر آمد كو  "نكلوتر برو درو باز ك": لوتر در خانه داد زدكمامان 
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جا بودم خوشحال  ه هنوز آنكدن من ياز د يليرد اما خكدر را باز 

رون يمن از خونه ب. خوام يتو م دوچرخهمن ": اش گفتم من به. نشد

ه كها بعد  سخته و من سال يليبابا و مامانم خ ين برايام و ا اومده

. "گردم يما برميهواپ كين و يماش كيدار شدم با  پول يليخ

 يليخ ياش وقت دنيد يد بروم و برايه باكام جواب داد  لوتر بهك

گفت  يلوتر مكه ك يزيچ. ما برگردمين و هواپيدار شدم با ماش پول

. نمكدا يپول پ يمكد يردم شاكر كمد اما فآ يار من نمكبه  يليخ

لوتر ك. لوتر را بخرمك ي توانستم دوچرخه يردن پول من مكدايبا پ

  .پول دوست دارد يليخ
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ه كار ك. نمكد بيردن پول چه باكدا يپ يدم براياز خودم پرس

ه كردم كر كن فيشنبه بود و بعد به ا نم چون پنجكتوانستم ب ينم

: ام داشتم بفروشم ف مدرسهيكه در كرا  ييها يباز توانم اسباب يم

ن يه فقط همكاال كو با واگن حمل يوموتكلو ،ياولگه ن عميماش

. سته بودكها ش واگن ي هيش برام مانده بود چون بقا واگن كي
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به خودم . دميفروش د يباز اسباب ي مغازه كيابان يگر خيطرف د

  . دياين و ترن من خوششان بيد از ماشيه شاكگفتم 

: به من لبخند زد و گفت يمهربان يليخ يوارد مغازه شدم و آقا

من به  "له؟ توپ؟ي؟ تيبخر يزيچ يخوا يم! من يوچولوكپسر "

هام را  يباز خواهم اسباب يبخرم و م يزيخواهم چ يه نمكاو گفتم 

 يا رون و قطار ريردم و ماشكام ر اباز  ف مدرسهيكبفروشم و 

رد و با كمهربان خم شد، نگاه  يآقا. شخوان گذاشتمين پيزم

خرم،  ينم يباز من، من اسباب يوچولوكاما ": تعجب به من گفت

 ييها يباز ه او اسبابكدم يمن از او پرس. "فروشم يها رو م من اون

او به من . ند چون برام جالب بودك يدا ميجا پكفروشد از  يه مكرا 

ها رو  اون. نمك يدا نميها را پ من اون... اما... اما. ..اما": جواب داد

   "نيپس مال منو بخر": من به آقاهه گفتم. "خرم يم
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، يفهم يتو نم. باشن آقا ديجدد نو و يها با اون... اما... اما... اما" –

ها رو  من اون. فروشم يبه تو م. خرم اما نه از تو يم يباز من اسباب

تو ": رد و بعد گفتكث كو م "...يعني.. .خرم و تو يارخونه مكاز 

ه كن فروشنده بود ياما ا. "يبزرگ شد يوقت. يفهم يبعدها م

نداشتم  يازيگر به پول نيدم دش يمن بزرگ م يوقت. ديفهم ينم

. ما داشتميهواپ كين و يماش كيدار بودم و  پول يليگر خيچون د

فروشنده گرفته شد و پشت  يحال آقا. هير گريمن زدم ز

د يه باكام داد و گفت  وچولو بهكن يماش كيشخوان را گشت و يپ

اش را ببندد و  د مغازهير شده و او بايد يليبروم چون خ

. ننده هستندك ، خستهياركروز  كيمثل من بعد از  ييها يمشتر

 يليخ. رون آمدمين از مغازه بيو دو تا ماش كوچكمن با قطار 

شد  يم كيداشت تار ر شده بود و هوايراستش د. خوشحال نبودم

 يوقت. دنيردم به دوكابان نبود و من شروع يدر خ يسكگر يو د

  .ده بودمير رسيشام د يرد چون براكدم مامان دعوام يبه خانه رس
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، نمك كفردا خانه را تر دهم يمست قول  يطور نيه اوضاع اكحاال 

گردم  يها بعد برم شوند و من سال يناراحت م يليبابا و مامان خ

ما داشته يهواپ كين و يماش كيدار شده باشم و  ه پولك يوقت

  .باشم


