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این کتاِب کفشی ماِل

................. است.

برای
مارک

ازدواجمان مبارک!()سی امین سالگرِد 



کفِش آهنین پوشیدن
یعنی خیلی رنج بردن و سختِی زیادی را تحمل کردن.

 
کی معنی اش را بلد بود؟
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یک ضرب المثل قدیمی هست توی این مایه ها:

پاها آماده! حرکت!

با این حرف موافقی؟

همین اآلن یک نگاه به کفش های خودت بینداز.

چه چیزی درباره  ی تو می گویند؟

این که ورزش دوست داری؟

یا این که شاید عاشِق استراحت کردنی؟

یا شاید هم می گویند مدرسه ات دیر شده 

و حسابی  می زنی؟

آخر یکی از کفش ها همانی نیست که باید باشد...

یک آدِم عاقلنمونه ای از  از کفش های یک نفر می توانی 
کلی چیز درباره اش بفهمی...

این جا دو جفت کفش هست.

)هر دویشان هم نقِش مهمی توی این داستان دارند.(

با میخ های  چشمهای گنده ی ورقلمبیده دارد  الف  جفِت 

آهنی ترسناک و یک دهاِن گـــــشــــاِد نیمه باز که 

این  است.  تیز  دندان های  از  پر  تویش 

کفش ها حسگری هم دارد که اگر چیزی 

خیلی نزدیکش شود حسش می کند و 

خیلی  که  قیافه اش  می کشد.   

ترسناک است. شک ندارم اگر آن ها را 

بپوشی از صد متری تابلو می شوی. 

جفِت ب ناز و تمیز و تخت است. از آن هایی که در مدرسه می شود 

پوشید. معلم ها عاشق این جور کفش های معقول اند، مگر نه؟ با این که 

قیافه شان کمی احمقانه است، کفش های به دردبخوری هستند.

خب، حاال سؤاِل مهم این است:

اگر توی این وضعیت گیر بیفتی، کدام جفت را 

ترجیح می دهی؟
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برای خودت  و  راه می روی  توی خیابان  داری خوش حال  فکر کن 

خوشگل سوت می زنی. )اگر بلد نیستی سوت بزنی، آواز بخوان.(

بلنِد سگی را می شنوی. دوروبرت را نگاه  یک دفعه، صدای پارِس 

می کنی و می بینی دارد می دود سمِت تو و اصالً هم بهش نمی آید قصِد 

دوستی و گوگولی بازی داشته باشد.

هر چی جلوتر می آید، عصبانی تر به نظر  می رسد؛ عصبانی ها! آِب 

دهانش که از لب ولوچه ا ش آویزان است حسابی دندان هایش را برق 

انداخته!

اولین چیزی که به ذهنت می رسد این است که: بزنی به چاک!

با تماِم سرعتی که می توانی، قبل از این که خیلی دیر شود!

)البته همین  اآلن هم خیلی دیر شده.(

سگه اآلن تقریبًا رسیده نزدیِک پاشنه ی پاهایت و دارد غرش می کند.

تو هم نفست را حبس می کنی و آرام سرِ جایت می ایستی، با این امید 

که هوس نکند گازت بگیرد.

)که مطمئن باش خیلی هم هوس می کند گازت بگیرد.(

سِگ عزیز چشم هایش را نازک می کند و جلوتر می آید.

آماده می شود که بپرد 

و دندان هایش را صاف فرو کند توی

یک چیزِ بزرِگ...

خوش مزه...
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... صبر کن! 
بگذار یک  لحظه همه چیز را همین جا متوقف کنیم.

حاال اگر مجبور بودی یکی از این دو جفت کفش را انتخاب کنی 

تا پاهایت از دست این سِگ شرور در امان باشد، کدام را انتخاب 

می کردی؟

چطور شد؟

اگر فکر می کنی وقِت بیشتری می خواهی، بیا این هم کمی وقت برای 

فکر کردن

               دنگ! وقتت تمام شد!

جفِت الف را انتخاب کردی؟ همان کفش ترسناکی که میخ های آهنی 

و دندان های تیز و حسگر دارد؟

خب پس تو حسابی...

جفِت الف: 

کفش های ترسناک

یا جفِت ب: 

کفش های معقول
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دینگ
دینگ

دینگ

... اشتباه کردی! این هم دلیلش: 
اول این که آن کفش ها ماِل خانمی هستند به اسم ِوندی ِلژ 

و اگر تو کفش هایش را ِکش بروی، حسابی عصبانی می شود!

و  بداخالق  سگ های  از  یکی  ِوندی  است  ممکن 

دیوانه اش را بفرستد سراغت تا کفش هایش را پس بگیرد.

دوم این که،

فقط ریختشان را نگاه کن!

میخ دار، بی قواره، عجیب و کج وکوله اند.

دویدن پیشکش، کی می تواند با این کفش ها یک قدم راه برود؟
)البته به غیراز ِوندی ِلژ.(

اما اگر جفِت ب را انتخاب کردی...
خب، ممکن است خیلی کفش های خاصی 

به نظر نیایند، اما واقعًا خاص اند.

تنها کاری که باید برای فرار از دسِت سِگ وندی بکنی این است که 

پاشنه ی پاهایت را به هم بزنی و بگویی:

»کفش ها باال!«   

و بعد وووووووووووووووووش!    

مثل یک موشک می روی هوا و سگه هم توی ُخماری می ماند 

این کفش ها  چون  می گیرد،  را گاز  هوا  و  شدی  غیب  که کجا 

می توانند پرواز کنند! 

)خیلی هیجان انگیز است، نه؟( 

اتفاق های  چه  پرنده  این کفش های  پوشیدِن  با  تصور کن  فقط 

باحالی می تواند برایت بیفتد.
دیگر هیچ وقت مدرسه ات دیر نمی شود.

خیلی راحت دستت به همه چیز آن باال ماالها می رسد.

دلت می خواهد از باالی سرِ آدم های قدبلند آن طرف را ببینی؟

هیچ مشکلی نیست!

کفش های پرنده خیلی باحال اند.

هرکسی یک جفت از آن ها می خواهد )از جمله خوِد من(.



مسابقهیکفِشطال
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اما... )همیشه یک امای لعنتی هست، مگر نه؟(

باید  از این که برای کفش های پرنده خیلی هیجان زده بشوی،  قبل 

از  ابدًا کسی  و  اصالً  نمی خواهد  دلش  این کفش ها  صاحِب  بدانی 

وجودشان باخبر شود.

مخصوصًا مخصوصًا یک نفر:

ِوندی                               ِلژ
)بله، باز هم ایشان.(

چون اگر وندی از جریاِن کفش ها باخبر شود، یک 

افتضاِح حسابی راه می افتد!
اول، وندی کفش ها را می دزدد و بعد، دروغکی می گوید کفش ها را 

 کثیف، از آن ها برای شرکت 
ِ
خودش اختراع کرده است. و در یک اقدام

در معتبرترین مسابقه ای که تا حاال برگزار شده استفاده می کند، یعنی:

مسابقهیکفِشطال
)وندی لژ از برنده شدن خیلی ناامید است، چقدر تلخ!(

هر چهار سال یک بار از بهترین شهرهای صنعت کفش سازی دعوت 

می شود تا برای به دست آوردِن جایزه ی نهایی با هم رقابت کنند.

در یک مراسِم بزرگ و باشکوه، رقابتی سخت و نفس گیر در 

جریان است. کفش هایی که از همه خالقانه تر و عجیب و غریب ترند با 

کلی زلم زیمبوی کاربردی به هیئت داوران معرفی می شوند.

برای همیشه  را  سازنده اش  زندگِی  و  سرنوشت  برنده  کفِش 

تغییر می دهد.

این اتفاق تا حاال برای وندی نیفتاده است. 

او در هر مسابقه ای که برگزار می شود شرکت می کند. اما فقط یک بار 

برنده شده است؛ آن هم برنده ی جایزه ی مسخرهترینکفش...

حتی آن جایزه را هم اشتباهی برد.

هاها! هاها!
هاها! هاها! هاها!

                   هاها! هاها!



مسابقهیکفِشطال
ماِل خودمه!
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البته نه این که وندی برای جایزهیکفِشطالتالش 
نکرده باشد ها، نه! 

... یعنی همین  اآلن که همه چیز دارد تغییر می کند.

)اگر نگراِن سِگ عزیز هستی، حالش خوب است.

قیافه ی خوش حالش را نگاه کن.(

ِبَرنِد یغور و احمقانه ی »لژیداس« که برای کفش هایش انتخاب کرده، 

نتوانسته نظرِ هیئت داوران را جلب کند. 

اوِل  جایزهی پرنده،  کفِش  جفت  یک  با  اما 

مسابقه ماِل او خواهد شد و هیچ کس دیگر نمی تواند به 

او بخندد، هیچ وقت.

وندی از چیزی که هست قدرتمندتر و شرورتر 

می شود و خدا می داند چه کارهای موذیانه ی دیگری از او سر 

خواهد زد.

پس حاال فهمیدی چرا مخفی نگه داشتِن این کفش ها این قدر مهم 

است. و چرا تا حاال این راز خیلی خوب مخفی نگه 

داشته شده است.

درست تا همین  اآلن...



  ووووش
         وووووش وووووش...

شهِر کفشی به خاطر یک چیزش خیلی معروف است
... طالبی هایش. )شوخی کردم - معلوم است دیگر به خاطر کفش هایش.(

آقای آیِور پاچیان با دو تا بچه اش، یعنی روبی و بی ِیر، در شهرِک 

شبیه  می کردند که  زندگی  خانه ی کوچک  یک  در  کفش  جعبه ی 

-درست حدس زدی- جعبه ی کفش بود.

یک شب که همه ی اهالی شهرک مثل مرغ سرِ شب خوابیده بودند، 

صدای عجیب وغریب آرامی در خانه ی خانواده ی پاچیان پیچید.

چیزی مثل 

صدا روبی را از خواب پراند.

روبی به سروصدا عادت داشت، چون خانه های جعبه کفشی خیلی به 

هم نزدیک بودند. اما انگار این بار، صدا با صداهای قبلی فرق داشت و 

خودش هم نمی دانست چه فرقی.

روبی گوشش را تیز کرد.

سایز یک


