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کارلسون پشتبومی دوباره

یکند


واز م
پر

دنی��ا جای خیلی بزرگی اس��ت و کلی خانهه��ای بزرگ و
کوچک ،زش��ت و زیبا ،قدیمی و جدید توی آن وجود دارد.
بین همهی اینها فقط یک خانهی ریزه و کوچولو هست که
کارلس��ون پشتبومی در آن زندگی میکند .کارلسون فکر
میکند این بهترین خانهی دنیاس��ت و البته خانهی بهترین
کارلسون دنیا .اریک هم همینطور فکر میکند.
اری��ک با پدر و مادر و بابی و بتی ت��وی یک خانهی کام ً
ال
معمولی در یکی از خیابانهای کام ً
ال معمولی شهر استکهلم
زندگی میکند .اما آن باال ،درست پشت دودکش خانهشان،
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کارلسون دوباره پرواز میکند

ش��ما خانهی کوچولوی کارلس��ون را پیدا میکنید که روی
درش نوشته:

کارلسون پشتبومی
بهترین کارلسون دنیا
البد پی��ش خودتان فکر میکنید خیلی بامزه اس��ت که
کسی روی پشتبام زندگی کند ،اما اریک میگوید« :کجای
این بامزه است؟ مردم میتوانند هر جایی که دوست دارند
زندگی کنند ،مگر نه؟»
مامان و بابا هم فکر میکنند مردم میتوانند هر جایی که
دلشان میخواهد زندگی کنند ،اما این تا وقتی بود که آنها
فکر نمیکردند کارلسون اص ً
ال وجود داشته باشد .بابی و بتی
هم فکر نمیکردند اص ً
ال چنین موجودی واقعی باشد .آنها
نمیخواس��تند باور کنند که مرد چاق کوچولویی هست که
پرهی چرخان پش��تش دارد و میتواند پرواز کند و آن
یک ّ
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باال روی پشتبام زندگی میکند.
بابی و بت��ی میگفتن��د« :اری��ک ،داری دروغ میگویی.
کارلسون الکی و مندرآوردی است ،اص ً
ال وجود ندارد».
اریک برای اینکه خیالش راحت باشد از کارلسون دربارهی
خیالی بودنش پرس��ید ،اما کارلسون گفت« :آنها خودشان
الکی و مندرآوردی هستند».
اما ب ه نظر مامان و بابای اریک ،کارلسون از آن دوستهای
خیال��ی بود که بچهها وقتی احس��اس تنهایی میکنند برای
خودشان میسازند.
مامان گفت« :بیچاره اریک .بابی و بتی خیلی بزرگتر از او
هستند ،بهخاطر همین او همبازی ندارد و برای همین است
که داستانهایی دربارهی کارلسون از خودش درمیآورد».
بابا گفت« :بله ،واقعاً وقتش رسیده که برای اریک یک گربه
بخریم .خیلی وقت است که از ما یک گربه خواسته و اگر یک
حیوان خانگی داشته باشد ،دیگر کارلسون را فراموش میکند».

10

کارلسون دوباره پرواز میکند

اینجوری بود که بیمبو وارد زندگی اریک شد .او همیشه
دلش میخواست یک گربه برای خودش داشته باشد و در
تولد هشتسالگیاش باالخره یک گربه هدیه گرفت.
این درس��ت هم��انروزی بود که مام��ان و بابا و بابی و
بتی باالخره کارلسون را دیدند .بله ،آنها واقع ًا کارلسون را
دیدند! و این اتفاق اینجوری افتاد:
اریک توی اتاقش مهمانی تولد گرفته بود .کریس��توفر و
بریجیت مهمانش بودند ،آنها همکالسیهایش در مدرسه
بودند .وقتی مادر و پدر و بابی و بتی صدای خندهی بلند و
وراجی و خوش��حالی را از اتاق شنیدند ،مادر پیشنهاد کرد:
«بیایی��د برویم و نگاهی به جش��ن تولد اریک بیندازیم ،چه
بچهه��ای نازی مهمان اریک هس��تند ».پدر هم موافق بود:
«برویم ».و فکر میکنید مادر و پدر و بابی و بتی وقتی در را
باز کردند و به اتاق سرک کشیدند ،با چه منظرهای روبهرو
ش��دند؟ چهکسی نشسته بود سر میز و تا بناگوشش خامه
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چسبیده بود و طوری کیک میلنباند که آدم از تماشایش هم
به اشتها میافتاد؟ البته او کسی نبود جز یک مرد کوچولوی
چاق که بالفاصله از ته حلقش داد زد« :سالم ،من کارلسون
پشتبومی هستم .انگار شما تا حاال افتخار آشنایی با من را
نداشتهاید؟»
تو
چیزی نمانده بود تا مادر از هوش برود ،پدر هم دس 
پایش را گم کرد و گفت« :فقط این ماجرا را برای هیچکس
تعریف نکنید .ش��نیدید؟ یک کلمه هم به هیچکس حرفی
نزنید».
بتی پرسید« :چرا؟»
پدر گفت« :خودتان فکرش را بکنید اگر خبر کارلس��ون
به گوش مردم برس��د ،چی به سر زندگی ما میآید .حتم ًا
یاش
میخواهند در تلویزیون نشانش بدهند و از روی زندگ 
فیلم بس��ازند .دیگر هر وقت بخواهی��م از پلههای خانه باال
بیاییم ،پایمان به کابل تلویزیون و سیم نورافکنهای سینمایی

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى ِکرِم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.
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