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این جا

شاید شما هم از آن بچه هایی باشید که توی اتاقتان قنشهای از 
جهان دارید. احتمااًل نقشه تان زیر شیشه ی میز تحریرتان باشد، یا 
باالی تختتان روی دیوار. یا شاید نقشه تان توی گوشی یا لپ تاپتان 
باشد. شاید هم به  جای نقشه، روی میزتان کره ی جغرافیای گردی 
داشته باشید. هرکدام از این ها که باشد فقط کافی است با ذره بین 
به گوشه ی سمت راست باالی نقشه تان، یعنی شمالی ترین نقطه ی 

آن، با دقت نگاه کنید. آن وقت این مکان را می بینید.
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با مدیریت آقای مدیرتراشی

اگر بیشرت دقت کنید این تابلو را باالی سردرش می بینید:

لبه! این جا جایی ا ست که قصه ها و ماجراهایش 
را در این کتاب خواهید  خواند.



یک

دندان هایش را مسواک زد.

هنوز  وقتی  پاییز،  خنک  روِز  یک 
همه ی سنجاب های جنگل و همه ی 
بچه های اردوگاه خواب بودند، وقتی 
خورشید تازه تازه داشت چشم هایش 
را باز می کرد، آقای مدیرتراشی 

از خواب بیدار شد.



صبحانه اش را آماده کرد. 

تراش های کلکسیونش را شمرد.

و  باغچه ی سبزیجاتش آب داد، چند تربچه ی گرد  به  بیرون  رفت 
قرمز چید، برگشت توی خانه، صبحانه اش را برداشت و رفت به سمت 

ساختمان درسی. از پله ها باال رفت و خودش را رساند به پشت بام، 
پیش گاوهای عزیزش یعنی نازدونه، گلدونه و ُدردونه. 

برای گاوهای عزیزش علف ریخت، تربچه هایشان را بهشان داد و 
خودش همان جا نشست و مشغول خوردن صبحانه اش شد.

آقای مدیرتراشی همیشه همین طور است. وقتی قرار باشد اتفاق خیلی 
مهمی توی اردوگاه بیفتد، روزش را این طوری شروع می کند؛ صبحانه 
خوردن با گاوهایش در صبح خیلی خیلی زود. آن  روز هم قرار بود 

اتفاق خیلی مهمی بیفتد.
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پنیرش زد و گفت: »آآآه...  به ساندویچ  آقای مدیرتراشی گازی 
عزیزان دلبندم! اگه بدونین امروز چقدر هیجان دارم. قراره یکی... 
مدرسه ...«  به  بیان  جدید  شاگرد  تا  دو  آره،  تا،  دو  نه...  نه... 

جمله ی آخرش را گفت و از هیجان به خودش لرزید.

ُدردونهنازدونه گلدونه

هم  خیلی  بیدار  شدن  زودی  این  به  صبِح  از  بود  معلوم  که  گاوها 
خوش حال نیستند، ِبّروِبر او را نگاه کردند.

آقای مدیرتراشی چایی اش را هورت کشید و گفت: 
این جوری نگاهم می کنین؟  »چیه؟ چرا 
تا شاگرد  هزار  اگه  می دونین  که  خودتون 
فرقی  هیچ  برام  هم  باز  باشم،  داشته  هم 
نمی کنه. روز اومدن شاگرِد جدید همیشه 
روز بزرگیه. اون ها برای من مثل اعضای 

جدید خانواده ی بزرگمون هستن...«
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آقای مدیرتراشی یک قلوپ 
هورت  را  چایش  از  دیگر 

کشید، اما با صدای ماع ماع 
نگاهشان،  رد  گرفتن  و  گاوها 
به  و  گلویش  توی  پرید  چای 

سرفه افتاد.
آقای مدیرتراشی با این که از سرفه کبود شده 

بود، کله ی هر سه گاوش را ماچ کرد و گفت: »اومدن، اومدن، 
شاگردان  استقبال  به  رفت  پایین  سه تا یکی  را  پله ها  بعد  اومدن.« 
جدید یا به قول خودش اعضای جدید خانواده، زازاوهقرمان!
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