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روزی دختر نوجوانی به نام ملیســا بایوکــو توی کتابخانه با 
پیرمردی آشنا می شــود. پیرمرد هم در گذشته با جد بزرگ 
ملیسا، ُدن ونانسیو بایوکو، آشنا بوده. جد بزرگ ملیسا به  خاطر 
عجیب و غریب بودنش معروف است. پیرمرد به درخواست 
دخترک، در سه نامه ی پی درپی، سه داستان خارق العاده تعریف 
می کند. در این داســتان ها کسانی که سعی در فریب دادن یا 
دســت انداختن دیگران دارند، در نهایت به سزای کار خود 

می رسند و مکافات عمل خود را می بینند. 
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داســتان مرد مغرور و ازخودراضی، زبان سرخ سر سبز 
می دهد بر باد و ُدن اســوالدیتو سه داستانی هستند که آن 
پیرمرد در نامه هایش برای ملیسا تعریف می کند و ملیسا 
هم در این کتــاب آن ها را با ما در میــان می گذارد. این 
داستان ها، همان طور که قصه گوی سالخورده ی ما در نامه ی 
آخرش توضیح می دهد با دروغ در هم تنیده اند، چون اصاًل 

قصه برای همین است، برای دروغ گفتن!
مطمئنیم که تو هم با خواندن این داستان های شگفت انگیز 

و البته آمیخته  به  دروغ حسابی سرگرم خواهی شد. 
ماه نوامبر سپری می شد و هوا خیلی گرم بود1. ساعت سه 

بعدازظهر بود. 
من متولد ماه نوامبر هستم و تازه دوازده سالم تمام شده بود. 
در کتابخانه ی عمومی  شهرم در استان بوینس آیرس2 به میزی 
تکیه داده بودم و سعی می کردم تکلیف مدرسه ام را  انجام دهم. 

1. ماه نوامبر در نیم کره ي جنوبی یکی از ماه های بهار و در نیم کره ی شمالی یکی از ماه های 
پاییز است. آرژانتین هم در نیم کره ی جنوبی قرار دارد، به همین دلیل در ماه نوامبر هوای 

این کشور نسبتاً گرم است. 
2. پایتخت کشور آرژانتین
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توی کتابی قدیمی  که جلد چرمی  داشــت و بوی کهنگی و 
نم می داد دنبال اطالعاتی درباره ی وسایل حمل و نقل اوایل 
قرن بیستم می گشــتم. می خواستم آن ها را توی دفترچه ام 

یادداشت کنم و بعد مطلب ویژه ای درباره اش بنویسم. 
اما نمی توانســتم تمرکز کنم، چون مسئول کتابخانه که 
مردی مسن بود با صدای بلند، گرم صحبت با آقای دیگری 
بود. او هم ســن و سالی ازش گذشته بود. گفت وگوی آن ها 
اذیتم می کرد و نمی گذاشت کارم را در آرامش انجام بدهم. 
دلم می خواســت به آن ها بگویم: »لطفاً صدایتان را بیاورید 
پاییــن یا اگر می خواهید صحبت کنید، بروید بیرون.« ولی من 
خیلی خجالتی بودم، البته هنوز هم هستم، و می دانستم که هر 
چقدر تالش کنم باز هم هیچ وقت نمی توانم چنین حرفی بزنم. 
در همیــن حین، یک دفعه کلماتی به گوشــم خورد که 
مجبــورم کرد نگاهم را از روی کتــاب قدیمی و کپک زده 
بردارم و به گفت وگوی  بین آن دو مرد مســن گوش کنم. 

مسئول کتابخانه می گفت: »اگر بنا باشد درباره ی آدم های 
عجیب و غریب صحبت کنیم، نمی توانیم ُدن ونانسیو بایوکو 

را از قلم بیندازیم.« 
با شــنیدن این اســم، آن یکی آقا یک دفعــه قاه قاه زد 
زیر خنده و گفت: »حق با شماســت. ُدن ونانسیو از همه ی 
آدم عجیب ها عجیب تر بود، یکی از غیرعادی ترین آدم هایی 

که توی زندگی ام شناخته ام. شما او را می شناختید؟«
مسئول کتابخانه پاسخ داد: »من نه، ولی داستان های زیادی 
درباره اش شــنیده ام.« آن یکی اضافه کرد: »ولی من مدت 

کوتاهی با او دمخور بودم. واقعاً مرد عجیب و غریبی بود.« 
صحبتشان به اینجا که رسید، موضوع به کلی تغییر کرد و 
همه چیز حکایت از این داشت که دوست مسئول کتابخانه 
می خواهــد برود. این طوری من هم می توانســتم دوباره با 

آرامش روی تکالیف مدرسه ام کار کنم. 
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ولی آن موقع بود که بر خجالتم غلبه کردم، بلند شدم و 
خودم را رســاندم به او. داشت از کتابخانه بیرون می رفت. 

صورتم بفهمی نفهمی سرخ شده بود.
گفتم: »ببخشید آقا، شنیدم که می گفتید ُدن ونانسیو بایوکو 

را می شناخته اید...« 
آن آقا نگاهی مهربان به من کرد و گفت: »بله می شناختمش. 

البته تا حدودی، نه خیلی زیاد.« 
گفتم: »ُدن ونانســیو جد من بود و من خیلی خوشــحال 
می شوم، اگر شما داستانی درباره ی او برایم تعریف کنید.« 

آن مرد چند لحظه سر تا پای من را ورانداز کرد و گفت: 
»االن که باید بروم و وقت ندارم چیزی برایت تعریف کنم، 
ولی چون به نوشتن خیلی عالقه دارم و می گویند که در این 
کار دســتی هم بر آتش دارم، اگر نشانی ات را بدهی، یک 
نامه به همراه داستان یکی از شاهکارهای جدت، ُدن ونانسیو، 

برایت می فرستم.«

قبول کردم. از دفترم یک برگ کاغذ کندم و رویش نام 
و نشــانی ام را نوشتم و دادم به آن آقای دوست داشتنی. او 

هم لبخندی زد، گونه ام را بوسید و از کتابخانه خارج شد. 
یک هفته بعد، پستچی پاکتی بی نام و نشان برایم آورد. این 

نامه توی پاکت بود: 



هوپا منتشر کرده است:
مجموعه ی »جادوهای آرژانتینی«

داستان هایی از »فرناندو سورنتینو«



»به عقیده  ی یک کرم عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


