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امروز صبح با صدای از خواب بیدار شدم.
صدای  طوری بود که انگار 

داشتند یک نفر را می ُکشتند.
البته از وقتی  مسئول مراقبت 

از هانیبال شده ام، 

دیگر به این صدا عادت کرده ام.
راستش هانیبال طوطیِ خانم زِگِبِرِشت، 

همسایه ی ماست   
که فعالً توی بیمارستان 

بستری شده.
و از آنجایی که من جدیداً 

خیلی اصرار داشتم برای خودم حیوان خانگی 
داشته باشم، هانیبال نصیبم شد.

تا سه هفته.
که می شود نوزده روز دیگر. چون تازه دو روِز آن گذشته!
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طوطی داشتن خیلی خوب است، ولی متأسفانه          
مدِل هانیبال خاص است. به این مدل طوطی ها 

، فکر کنم به خاطر اینکه مریض  می گویند
هستند. حتماً هانیبال  دارد که 

مدام جیغ می کشد. آن وقت هایی هم که 
جیغ نمی کشد، دارد گاز می گیرد.

هیچ وقت به اندازه ی این روزها عاشق مدرسه رفتن نبوده ام. دلیلش هم 
همین بودِن هانیبال توی خانه است.

امسال بعد از تعطیالت تابستانی 
رفتم کالس ۵ب.

                                              که خیلی خوب است، چون بهترین 
                                            دوستم، شایِن، هم توی کالس ۵ب است.

اش این است که بِرِنیکه بودِکِر هم با بدی اش این است که بِرِنیکه بودِکِر هم با 
ما توی کالس ۵ب است. 

فکر می کند خودش از بقیه است. 
و دالیلش عبارتند از:

قیافه ی از خودراضی و 

داشتن  خودش

 و  
که تقریباً  دخترهای کالس 

عضوش هستند به جز چند نفر، مثالً من و شایِن.
 در ضمن خوش لباس ترین پسر 

مدرسه هم  است.
به خاطر همین بیشتِر دخترهای مدرسه 

 است.
ِ

کنند که او کنند که او فکر می کنند که او 
البته 

رفتم کالس 

                                              که خیلی خوب است، چون بهترین 
ن، هم توی کالس ِن، هم توی کالس                                             دوستم، شاین، هم توی کالس ِن، هم توی کالس ِ                                            دوستم، شایِن، هم توی کالس                                             دوستم، شاین، هم توی کالس                                             دوستم، شایِن، هم توی کالس ۵ب است.

1. تعداد سال های تحصیلی در مدرسه ی ابتدایی و راهنمایی آلمان با ایران متفاوت است.

مدرسه  گونترگراس
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، بِِرنیکه شروع کرد به پخش کردن  امروز قبل از شروع کالس 
کارت های دعوت جشن تولدش. شایِن توی گوش من گفت: »ما که 

حتماً دعوت نیستیم.« بعد هم خواست ته آدامسش را بچسباند توی 
کتاب ریاضی بِِرنیکه.

ولی ما هم دعوت بودیم! جشن تولد بِِرنیکه قرار بود 
باشد و 

ِولی ما هم دعوت بودیم! جشن تولد بِرولی ما هم دعوت بودیم! جشن تولد برولی ما هم دعوت بودیم! جشن تولد بِِرنیکه قرار بود 

همه ی کالس، حتی پسرها را هم دعوت کرده بود.

به نظرم

ولی به هرحال من و شایِن با ذوق و شوق نشستیم 
که تصمیم بگیریم چه کادوی تولد

به بِِرنیکه بدهیم.
سر زنگ ریاضی فقط داشتیم نظرهای خنده دارمان 

را روی کاغذ می نوشتیم و یواشکی به هم پاس می دادیم.

وای که چقدر خندیدیم، خانم پی پی هم که با 
خندیدن مشکل دارد. خانم پی پی معلم کالس 

است. ماست و خیلی هم
خانم پی پی یکی از فکرهای بانمکم را که درباره ی 

کادو نوشته بودم، وسط راه ِکش رفت.

و وقتی آن را خواند 
                                     چشم هایش چهار تا شد. 

ما فقط سر تکان دادیم
و او هم  کرد.

به 

ماتیک با طعِم 
سوسک؟
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که دور گردنش، شاید 
هم دور نوکش، پاپیون صورتی بسته ایم.

خونگی که وسطش   
خامه ی گندیده باشه.

 ده ساعت تدریس 
خصوصی ریاضی با خانم پی پی

با  یک
صورت جوش جوشی

که رویش  یک 
نوشته: »اسب ها بو می دهند.«

من هم دوباره شروع کردم به خندیدن.
برای  خنده مان تا آخر زنگ ریاضی بند نیامد. چون

بودند:
مان تا آخر زنگ ریاضی بند نیامد. چون

خیلی کادوی

حسودی اش شده، چون اون هم دلش 
ماتیک با طعم سوسک می خواد.

خواهر کوچک شایخواهر کوچک شایِن: 

برادرهای کوچک من برادرهای کوچک من 

یکی از  که مامانم از روی 
تبلیغ های تلویزیون می خره،

)مثالً پوست َکن خالقانه ی تخم مرغ

یا دستکش صدفی

یا موَکن دایره ای
برای پوست های حساس، قابل استفاده 

در همه ی قسمت ها، به جز بدن.(

 من که وقتی توش 
فوت می کنی، یه صدای 

ترسناک و افتضاحی ازش درمی آد.



1۵ 14

یک جایی به دردم بخورد. البته شاید فلوتم

چون هر بار فلوت می زنم، یک اتفاق  می افتد. 
بعضی وقت ها حتی قضیه  می شود. یک جورهایی فکر 
 شده. اتفاقاً شاید بتوانم از این خاصیتش 

ها حتی قضیه 
می کنم که فلوتم 

استفاده کنم. مثالً توی جشن تولد بِِرنیکه. 

زنگ تفریح همه داشتند درباره ی جشن تولد بِِرنیکه حرف می زدند. 
بیشتر از همه هم بِِرنیکه داشت درباره ی جشن تولد بِِرنیکه حرف می زد. 

یا نمی دونم کی قرار است کلکسیون 
ِبیشتر از همه هم بِربیشتر از همه هم بربیشتر از همه هم بِِرنیکه داشت درباره

می گفت
جدید لباس   بچگانه اش را نمایش بدهد.

بعد هم من و لیف ِگِرته و اِما، شوِی َفِشن اجرا می کنیم و بعد از اون هم 
مسابقه ی کارااُکه برگزار می شه که برنده ها جایزه های فوق العاده ای 

نصیبشون می شه.
1

اینجا بود که چشم های شایِن برق زد. 
شایِن عاشق لباس و آدم های 

معروف و موسیقی و این جور چیزهاست.
چه باحال! 

1. آواز و همخوانی است که در آن آهنگ ترانه بدون آواز پخش می شود و بقیه از روی متن 
ترانه آن آواز را با هم می خوانند.

تَق
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پُل، یکی از بچه های کالس، برعکس بقیه فقط 
عینکش را تکان می داد و یک جوِر احمقانه ای 

نگاه می کرد. خیلی ناراحت مثالً. 

 » بعد هم آمد سمت من و شایِن و پرسید: »گفتش مسابقه ی کاکائو؟
این را یک جوری پرسید که انگار نمی خواهد توی جشن تولد بِِرنیکه شرکت 

کند. اینجا بود که من خیلی دلم خواست پُل هم بیاید.

من هم تا آن موقع فقط به جشن تولدهایی رفته بودم که تویش کاردستی 
یا بازی می کردیم  یا گاهی هم شنا.  درست می کردیم

خیلی خوب می شد که یک نفر دیگر هم که نمی دانست مسابقه ی کارااُکه 
و این جور چیزها چیست، همراهمان باشد.     

امروز صبح هم با صدای جیغ هانیبال 
از خواب بیدار شدم.

احساس می کنم این چند روز آخر صدایش 
 شده.

انگار دارد توی فلوت هندی من فوت می کند.

من هم شروع کردم آهنگ 

را خواندن، بلکه صدای بهتری از 
گلویش بیرون بیاید.

او هم خیلی مهربان نگاه کرد 
و دیگر جیغ نزد.                

کند.
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به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


