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صبح   امروز ژاکوب و سیمون ساعت
اتاقشان را گذاشته بودند روی سرشان و سروصدا می کردند. 

 

کردند. 

دربیاورم،   تا آمدم 
شان است! یادم افتاد که امروز روز 

فوری از تختم پریدم پایین، چون تولد واقعاً اتفاق ویژه و مهمی است. 
آدم باشد!آدم باشد! آدم باشد!آدم باشد!حتی اگر تولد حتی اگر تولد

سیمون

ژاکوب

به خاطر همین من هم در تولید 
بهشان کمک کردم.
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مامان و بابا با
آمدند و تولدشان را تبریک گفتند.

های کیک را روشن کرد مامان رفت توی هال و شمع های کیک را روشن کرد 
و بعدش اجازه داد ما هم برویم توی هال.                 

   وسط هال یک ساز د   وسط هال یک ساز ِدرامز )طبل و ِسنج( بود! 

دو تا چوبش. کادوی سیمون بود + 

سیمون هم که بالفاصله شروع کرد به
امتحان کردن ساز. 

شروع شد. و دوباره

سیمون هم که بالفاصله شروع کرد به

بعد هم ژاکوب کادویش را باز کرد که
 یک شیپور   بود و شروع کرد   بود و شروع کرد

کردن.                                 تویش فوت کردن.                                 
من که گرفتم.                     

مامان داشت جیغ می زد و یک چیزهایی می گفت تو مایه های اینکه 
که  کادو از طرف مامان بزرگ و بابابزرگ است. ولی با آن

می آمد، من خیلی متوجه نشدم چه می گوید.
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راستش فکر نمیکردم صدایی بدتر از صدای فلوت من وجود داشته راستش فکر نمی کردم صدایی بدتر از صدای فلوت من وجود داشته 
باشد.

اما آن موقع مطمئن شدم که:اما آن موقع مطمئن شدم که:

از همه ی صداهای دنیا! خیلی هم

به خاطر همین رفتم توی آشپزخانه، بابا هم آنجا بود و داشت قهوه  
می خورد. یک لیوان آب پرتقال برای خودم ریختم و نشستم 

کنار بابا، بدون اینکه هیچ کدام یک کلمه حرف بزنیم.
نمی شنیدیم. هیچی هر چند اگر هم حرف می زدیم،

10

کمی بعد مامان و دوقلوها آمدند که کیک تولد بخورند. 
درست کرده بود. مامان

ما هم از خوشحالی جیغ زدیم، البته بهجز بابا.ما هم از خوش حالی جیغ زدیم، البته به جز بابا.

بابا نگاهی پر از  به پَن کیک انداخت، چون کیک سیب 
را ترجیح می داد.

بابا نگاهی پر از 

وقت فوت کردن شمع شد. دوقلوها باید هر کدام نُه تا شمع فوت 
کردند. متأسفانه اشتباهی ژاکوب یازده تا شمع فوت کرد و برایمی کردند. متأسفانه اشتباهی ژاکوب یازده تا شمع فوت کرد و برای 

سیمون هفت تا بیشتر باقی نماند. 

بعد هم سیمون با چوب هایش زد توی 
سِر ژاکوب و ژاکوب هم جیغ زد و 

موهای سیمون را کشید.
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زد که رویش تکههای نوچ و چسبناک دارد. هر چند بابا ِهی الکی ُغر می زد که رویش تکه های نوچ و چسبناک دارد. 
از دست این بابا!                                      

ُخب آن الیه ی چسبناکش را بردار! 

ولی بابا ُعنُق بود و رفت برای خودش 
درست  لقمه ی نان و پنیر 

کرد. فکر کنم از دنده ی چپ بلند 
شده بود. 

    
همین که صبحانه را خوردیم، دوقلوها رفتند سراغ شیپور و طبل هایشان و 

شروع کردند به زدن. 
صبحانهصبحانه را خوردیم، دوقلوها رفتند سراغ شیپور و طبل را خوردیم، دوقلوها رفتند سراغ شیپور و طبل را خوردیم، دوقلوها رفتند سراغ شیپور و طبلهایشان و 

شروع کردند به زدن.
         

همان موقع بود که بابا یکهو سرش
شلوغ شد و گفت که باید برود مدرسه،

چون معلم است و خیلی کار دارد.

من هم ازخداخواسته کیف کولی ام را 
برداشتم و از بابا پرسیدم که من را هم با 

خودش می برد یا نه. البته بیشتر سرش
تا اینکه بپرسم.

توی راه مدرسه با هم یک             کلمه هم حرف نزدیم. 
چون همه چیز                                      و آرام بود.

توی راه مدرسه با هم یک             کلمه هم حرف نزدیم. 
چون همهچیز                                      و آرام بود.

    

جلوی دِر مدرسه ی گونتِرگراس هم خیلی ساکت و آرام بود. چون تازه 
باز می شد.  بود و مدرسه ساعت هشت ساعت هفت و ربع

من هم روی یک نیمکت منتظر نشستم.
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بعدازظهر مامان بزرگ و بابابزرگ آمدند خانه ی ما 
مهمانی.مهمانی.

بلندتر حرف بزن عزیزم.
بابابزرگ گوش هاش

یک کم سنگینه!

مامان بزرگ این را بلند گفت، جوری که انگار گوش های سیمون 
نمی شنوند. 

همیشه همین بساط را با مامان بزرگ و بابابزرگ داریم. ولی من واقعاً 
خوش حال شدم که آمدند. مخصوصاً که برای من هم کادو آورده بودند، 

بسته شکالت. 
خوشحال شدم که آمدند. مخصوصا

یک 

با اینکه تولد دوقلوها بود نه من. 

تا آمدیم کیک بخوریم، مامان بزرگ گفت که اول من و دوقلوها برایش 
کمی ساز بزنیم.

بزرگ گفت که اول من و دوقلوها برایش 

من هم مجبور شدم فلوت هندی ام را 
بیاورم، با اینکه نه نو بود و نه کادوی 

مامان بزرگ و بابابزرگ.

تا آمدیم کیک بخوریم، مامانبزرگ گفت که اول من و دوقلوها برایش 
کمی ساز بزنیم.

بزرگ گفت که اول من و دوقلوها برایش 

من هم مجبور شدم فلوت هندیمن هم مجبور شدم فلوت هندی
بیاورم، با اینکه نه نو بود و نه کادوی

مامانبزرگ و بابابزرگ.

بذار صدای قشنگ کادوی مامان بزرگ 
و بابابزرگ رو بشنویم.

گرفتم.  قبل از زدن دوباره کمی 

بیشتر هم به خاطر اینکه هر وقت فلوت می زنم، 

می افتد.                               یک اتفاق

را بزنیم.  ژاکوب گفت که آهنگ
سیمون هم با دسته ی چوبی طبلش 

زد تو سِر ژاکوب.  

چون دوست داشت آهنگ 
را بزند.

ی چوبی طبلش 
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