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در اردوگاه سـه کله گاو، همـه ی بچه هـا بـا این صدا از خـواب بیدار 
ند:  می شو

یک



اما آن روز صبح، با این صدا بیدار شدند. 

از  بودند،  شده  بیدار  که  آن هایی  همه ی  بعد 
خوابگاه بیرون آمدند و به طرف صدا دویدند. 

)البته به افتضاح ترین شکل ممکن!(

10   اردوگاه سه کله  گاو 



چیه؟ چه خبر شده؟

دزد اومده؟

کی ِمی باشد؟

اگه گذاشتن بخوابیم!

این صدای نازدونه، ُدردونه، 
گلدونه است؟



صدا از جلوی دِر بزرِگ ورودی  می آمد، یا بهتر است بگوییم از جلوی 
بود مثل ذرتی که روی  ِتِرشکوا. خانم ترشکوا شده  خانم  خانه ی 

آتش جلّزوِولِز  کند. بره شلویش هم همین طور.
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»سالم!  زد:  داد  می دوید،  ماشین  دوِر  که  همین طور  ترشکوا  خانم 
ابرهای  چه  نازی!  رصدخوِر  آسمون  چه  قشنگی!  روز  چه  سالم! 

»! گردآلویی! سلام! سلام

نازان چشم هایش را مالید و گفت: »چه خبر شده است، خانم ترشکوا؟ 
چرا بپربپر ِمی کنی؟«

خانم ترشکوا که حاال لبخند گنده اش شبیه خنده ی گرِگ خوش حاِل 
مسابقه ی  اس ام اسی!  »مسابقه ی  گفت:  بود،  به گله رسیده ای 

اس ام اسی!« و خواند:
ستاره مربع سه سه دایره = جایزه!
ستاره مربع سه سه دایره = جایزه!

»َا  گفت:  و  کرد  ریز  را  ماشین چشم هایش  به  رو  جلو،  رفت  اردی 
پسررر!!! این که آئودی تی تی  ُردِاستره1!«

سوسی خمیازه ای کشید و گفت: »آئودِی چی چی؟«
نی شکر گفت: »می گه: “آئودی تی تی  ُردِاستره!”«

نی پیچ چرخی زد و گفت: »چه خفنه!!!«
نازان روسری اش را زیر گلویش سفت کرد و گفت: »اصالً چه فرق 
باشد؟! من خواستُم بدانُم ترشکوا  آئوده  چی چی  ِمی کند 

چرا بپربپر ِمی کند؟!«

1. از ماشین های اسپورت شرکت آئودی، تولید سال 1998.
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باز هم کسی جواب نازان را نداد. اردی رفت جلو تا به ماشین نگاهی 
بیندازد، اما نتوانست، چون بره شلو و خانم ترشکوا مثل زنبورَگزیده ها 

ِفش ِفش دور ماشین می دویدند. برای همین بین آن ها گیر کرد...
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