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اسـم مـن ُدری اسـت؛ امـا همـه صدایم می کننـد وروجـک. من 

یـک خواهـر بزرگ تـر به اسـم ویولـت دارم و یک بـرادر بزرگ تر به 

اسـم لـوک. همـه به آن ها توجه می کنند و کسـی بـه من توجهی 

نمی کند، فقط بعد از مدرسـه که سـر آن دوتا شـلوغ اسـت، مامان 

مال خودم می شـود. چون هیچ وقت سـر من شلوغ نیست. امروز 

مامـان بـه مـن می گوید که قرار اسـت برویم کتابخانـه. می گویم: 

»هـورا! می توانـم کتاب های جدیـد را ببینم!«
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مامانم می گوید: »من عاشق بعدازظهرهایی هستم که با هم 

وقت می گذرانیم. تو رفیق کوچولوی من هستی.«

می پرسـم: »پـس یعنی مـن را از همه بیشـتر دوسـت داری، 

آره؟«

به من چشمک می زند و می گوید: »نه!«

توی کتابخانه، مستقیم می روم به سمت میز بزرگ و از کتابدار 

می پرسم: »شما آن کتابی را دارید که درباره ی یک خانواده است 

که صبحانه شان را زیر دوش می خورند و مامانشان یک پیراهن 

غ های زنده می پوشد؟« از مر
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»مامانم می گوید: »مامانم می گوید: »من عاشق بعدازظهرهایی هستم که با هم 

وقت می گذرانیم. تو رفیق کوچولوی من هستی.«

»می پرسـم: »می پرسـم: »پـس یعنی مـن را از همه بیشـتر دوسـت داری، 

آره؟«

»به من چشمک می زند و می گوید: »به من چشمک می زند و می گوید: »نه!«

توی کتابخانه، مستقیم می روم به سمت میز بزرگ و از کتابدار 

»می پرسم: »می پرسم: »شما آن کتابی را دارید که درباره ی یک خانواده است 

که صبحانه شان را زیر دوش می خورند و مامانشان یک پیراهن 

غ های زنده می پوشد؟« از مر
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»پسـر خانـواده هـم با پایـش غذا 

می خـورد. بعـد بـرق مـی رود و آن هـا 

فکر می کننـد که ُمرده اند؛ اما بعد سـگ 

و گربه شـان چراغ هـا را روشـن می کنند.«

مامانـم می پرسـد: »وروجـک! داری 

ایـن داسـتان ها را از خـودت سـر هم 

می کنـی؟«

»نـه! یک کتاب واقعی اسـت! 

بعـد، آن هـا فکـر می کنند که 

رفته اند بهشـت، ولـی درواقع 

پذیرایی شـان  اتـاق  تـوی 

هسـتند. خیلی بامزه است! 

این کتـاب را ندارید؟«

کتابـدار می گویـد: »متأسـفم! 

من چنین کتابی سـراغ نـدارم. اما یک 

مجموعـه کتـاب داریـم کـه ممکـن 

اسـت خوشـت بیاید: مزرعه ی شاد 

کوچولو.«
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پسـر خانـواده هـم با پایـش غذا 

می خـورد. بعـد بـرق مـی رود و آن هـا 

فکر می کننـد که ُمرده اند؛ اما بعد سـگ 

و گربه شـان چراغ هـا را روشـن می کنند.«

وروجـک! داری 

ایـن داسـتان ها را از خـودت سـر هم 

نـه! یک کتاب واقعی اسـت! 

متأسـفم! 

من چنین کتابی سـراغ نـدارم. اما یک 

مجموعـه کتـاب داریـم کـه ممکـن 

مزرعه ی شاد 
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مامانم می گوید: »نیازی نیست، خیلی ممنون!« پچ پچ می کند : 

»این قدر غرولند نکن.« و من را از میز دور می کند.

مامانـم چندتـا کتاب پیدا می کند که خودش دوستشـان دارد 

و آن هـا را بلندبلنـد می خوانـد. بعـد از هفت تا کتـاب می گوید: 

»وروجـک! مـن مـی روم دست شـویی. تـا وقتـی مـن نیسـتم، 

آهسـته کتابت را بخوان، باشـد؟«

»من بلد نیستم بخوانم.«

می گوید: »معلوم است که بلدی. زود برمی گردم.«

یک بچه ی کوتوله که پشتش ُدم دایناسوری دارد، می آید و با 

من حرف می زند. صدایش شبیه قورباغه است. می گوید: »این 

ال بالیم بخوان.« و به کتابش اشاره می کند.
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»من بلد نیستم بخوانم.«

می گوید: »معلوم است که بلدی. زود برمی گردم.«

یک بچه ی کوتوله که پشتش ُدم دایناسوری دارد، می آید و با 

من حرف می زند. صدایش شبیه قورباغه است. می گوید: »این 

ال بالیم بخوان.« و به کتابش اشاره می کند.
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آهسته می گویم: »من بلد نیستم خوب روخوانی کنم.«

می گوید: »لفطاً این ال بالیم بخوان.«

می گویم: »برو به یکی دیگر بگو.«

بچه می گوید: »بخوانش.«

پیشنهاد می دهم: »فکر کنم بتوانم به جایش یک قصه برایت 

بگویم...«

می گوید: »یک قصه ی تلسناک بگو.«

»ُخب... اینکه کاری ندارد... یکی بود یکی نبود...« با صدایی 

آهسته می گویم: »ُخب، راستش از قدیم و تا همین االن هم 

دزدی هست به اسم خانم گابل گراکر.«

»خانم گابل بالگل؟«

»آره... خیلی هم موذی است... او توی یک غار زندگی می کند و 

507 ساله است و یک شنل بزرگ سیاه دارد... و... و... ناخن های 

خیلی بلند واقعی دارد و دندان های نیش این شکلی... و مدتی 

است که دنبال من می گردد. من واقعاً در خطرم! او می خواهد 

من را به غارش ببرد و الکی بگوید که من بچه اش هستم.«

بچه می گوید: »من هم می خواهم دل خطل باشم.«

یک بچه ی دیگر می گوید: »من هم همین طور.«
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بچه ی سوم 

می پرسد: »از او 

می ترسی؟«

»معلوم اسـت که از او می ترسـم! اما من یک هیوال دارم و یک 

فرشـته ی نگهبـان کـه موقع جنگیدن بـا خانم گابـل گراکر کمکم 

می کننـد. هیـوالی من زیر تختم می خوابد. اسـمش ِمری اسـت 

بچه ی سوم 

می پرسد: »از او 

«می ترسی؟«می ترسی؟«
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و بهترین دوسـتم اسـت. فرشـته ی نگهبانم هم آقای ناگی اسـت 

کـه می توانـد جادو کنـد. او بیـن درخت ها زندگـی می کند و یک 

سـبیل گنـده دارد. تـازه یک بار خیلـی وقت پیش، مرغ شـد. اگر 

یـک وقت کار فـوری پیش 

بیایـد، می توانـم از او 

کمـک بخواهم. من 

بـا موز بـه او تلفن 

می کنم.«
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یـک وقت کار فـوری پیش 

بیایـد، می توانـم از او 

کمـک بخواهم. من 

بـا موز بـه او تلفن 

می کنم.«
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بچه ها یک عالمه سؤال دارند.

دختری که ُدم دایناسوری دارد، می گوید: »هیسسس! همه  

ساکت باشید! خانم گابل بالگل پشت کاناپه بیدال شده!«

می گویم: »چی گفتی؟ او توی غارش می خوابد! غارش هم 

خیلی دور است.«
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می گوید: »آخل صبحانه می خواهد!«

بچـه ی دیگـر می گویـد:  »زود باشـید! باید برایـش صبحانه 

درسـت کنیم.«

بعد، همه ی بچه ها صبحانه درست می کنند و کسی به حرف 

من گوش نمی دهد.

یک بچه می گوید: »اگر زود درستش نکنیم، به سمت ما استخوان 

پرت می کند.«

بچـه ی دیگر می گوید: »مـن االن یک اسـتخوان پرنده دیدم! 

می آید!« دارد 



19

یکی از بچه ها شیرجه می زند روی کاناپه و می گوید: »وای نه!«

به آن ها هشدار می دهم: »به نفعتان است که قهوه داشته 

باشید. خانم گابل گراکر صبح ها خیلی قهوه می خورد.«

پسر کوچولویی می گوید: »نه! او ُسس می خورد، نه قهوه!«
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»یکی از بچه ها شیرجه می زند روی کاناپه و می گوید: »یکی از بچه ها شیرجه می زند روی کاناپه و می گوید: »وای نه!«

به آن ها هشدار می دهم: »به نفعتان است که قهوه داشته 

باشید. خانم گابل گراکر صبح ها خیلی قهوه می خورد.«

ُسسنه! او ُسسنه! او ُسس می خورد، نه قهوه!« »پسر کوچولویی می گوید: »پسر کوچولویی می گوید: »
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بچه ای که رفته توی کاناپه می گوید: »ُسس استخوانی!«

بعد، همه از ترس خانم گابل گراکر قایم می شوند.

ای وای! مامانـم دارد از دست شـویی برمی گـردد. یـک کتـاب 

برمـی دارم و الکـی و آهسـته آن را می خوانم.

مامانم می پرسد: »ُخب، چطور پیش می رود؟«

آن بچه از توی کاناپه می پرد بیرون.
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»بچه ای که رفته توی کاناپه می گوید: »بچه ای که رفته توی کاناپه می گوید: »ُسس استخوانی!«

بعد، همه از ترس خانم گابل گراکر قایم می شوند.

ای وای! مامانـم دارد از دست شـویی برمی گـردد. یـک کتـاب 

برمـی دارم و الکـی و آهسـته آن را می خوانم.

»مامانم می پرسد: »مامانم می پرسد: »ُخب، چطور پیش می رود؟«

آن بچه از توی کاناپه می پرد بیرون.
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مامانم می گوید: »ُدری... خداحافظی کن 

که داریم می رویم.«

می گویم: »اما من هیچ کتابی نگرفته ام!«

می گویـد: »می دانـم، امـا مـن از تو خواسـتم که بی سـروصدا 

کتابـت را بخوانـی؛ ولـی تو درعوض کاری کـردی که این بچه ها 

افسارگسیخته بشوند.«

مامانم می گوید: »ُدری... خداحافظی کن 

که داریم می رویم.«
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می پرسم: »افسارگسیخته یعنی چی؟« مامانم جواب نمی دهد 

و سریع می رود به سمت در. می پرسم:  »افسارگسیخته ربطی به 

دزدهای دریایی دارد؟«

مامانم به خانم کتابدار می گوید: »ببخشید که باعث زحمت 

شدیم.«

در راه خانـه مامانـم می گویـد: »وروجـک، داشـتم بـه ایـن فکر 

می کـردم کـه... ُخـب... می دانـی کـه هرچقـدر سـن آدم باالتـر 

مـی رود، بعضـی چیزها را کنار می گـذارد؟ مثالً پاهـای آدم بزرگ تر 

می شـود و کفش هـای قدیمـی اش را کنـار می گذارد. ُخب، شـاید 

الزم باشـد کـه تو هم بعضـی چیزها را کنـار بگذاری؛ مثـالً... مثالً 

بـازِی خانم گابـل گراکر.«

می گویم: »من کفش هایم را کنار نمی گذارم، خودشان کوچک 

می شوند.«

مامانم می گوید: »نه آن ها کوچک نمی شوند.«

می گویم: »چرا می شوند!«

مامانم می گوید: »نه نمی شوند.«

»چرا می شوند!«

»اصـالً می دانـی؟ یـک فکـری بـه ذهنـم رسـید.« می خواهد 

موضـوع را عـوض کنـد. »چطـور اسـت برایت یک اسـباب بازی 

جدیـد بخریـم؟ یک چیز خیلی خـاص. چیزی که زیـاد باهاش 

بـازی کنـی، چیـزی که با آن بیشـتر به تو خوش بگـذرد تا بازی  

کردن بـا خانم گابـل گراکر.«




