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بعد از فوت مادرکالن نیکالس وقت خود را با پدرکالنش میگذراند.
پدرکالن نیکالس در یک خاهنکوچکدربریون شهر زندگی میکند.

اما خانو بدون مادر کالن ،بسیار بزرگ و خالی است.
بمهنی خاطر است کو پدرکالن ،از ِ
آمدن نیکالس بینهایت خوش میشود.
ه
آهنا با ىم بازیىای عجیب و جالبی بازی میکنند.
مثالً در زمستان ،در پشت باغچو خاهنقطبیمیسازند،
ِ
درخت گیالس،
یا در تابستان ،بر روی

الهندزدانِدریاییجورمیکنند.

حاال خزان است .حاصالت زمنیىارا مجع کردهاند.
وقت ،وقت گُدیپرانبازی است!
پدرکالن و نیکالس ،یک گُدیپران بو شکل اژدىای ُدمدراز جور میکنند.
نیکالس میگوید” :باید یک نام برایش انتخاب کنیم!“
پدرکالن میگوید” :نامش را نیپوموک بگذارمی،
سگکوچک ما بود“...
ِ
نیپوموک ،نام
یاد روزىای گذشتو ،او را غمگنی میکند.

پدرکالن برمیگردد و بایسکلاش را از اتاقک انباری بریون میآورد.

زمنیىای پشت باغىا ،فاصلو کمیباخاهنپدرکالنداردوآهنابابایسکلبهآذمامیروند.
باد بو شدت می وزد .و ُگدیپران مثل راکت بو ىوا پرواز میکند.
چند دقیقو بعد ،نیپوموک در بنی ابرىا شناور است کو
شکلشان شبیو فیل ،گوسفند و هننگ است.

”

پدر کالن! فکر میکنی مادرکالن ،ما را از پشت ابرىا نگاه میکند؟

وقتی ما ساعتتریی میکردمی ،او مهیشو خوش میشد!“
پدرکالن میگوید” :بلی ،شاید ما را نگاه میکند .این پروانو را میبینی؟
مطمئن استم کو از طرف مادرکالن ،برای ما پیغامی آورده“.
نیکالس جواب میدىد ” :شاید مهنی قسم باشد .مادر کالن ىر وقت از ما دور بود
برایمان کارت پُستی روان میکرد“.

نیکالس بو آمسان نگاه میکند.

بعد از مدتی ،از شدت باد کم میشود

” فکر منیکنی کو آن ابرىا شبیو کیکىای مادرکالن استند؟“

و گُدیپران پائنی و پائنیتر میآید.

پدرکالن بو یادش میآید ” :اوه بلی! ما کیکىایش را مهیشو با ُس ِ
س سیب

بعد شروع بو لرزیدن میکند و در آخر،

میخوردمی“

گری میکند.

”این گپ را کو زدی ،بنظرم آمد کو مادرکالن
با جاکت سرخ مورد عالقواش و آستنیىایی کو
ِ
کوچک ُس ِ
س سیب رویشان
لکوىای

دیده میشود کنار ما ایستاد است“.

نیکالس میگوید” :اما او نامریی است“
پدرکالن میگوید” :بلی ،نامریی مثل فکرىا
و احساسات ما .اما چیزىای نامرئی ىم
بو اندازۀچیزىاییکهماملسکردمهیتوانیم
ودیدمهیتوانیممهماستند“

نیکالس میگوید” :مثل ىوا .بدون ىوا ما زنده منیمانیم“
پدر کالن میگوید” :یا عشق و دوستی“
نیکالس میگوید” :بلی ،و مثلرؤیا.

ما رؤیا را ىم منیتوانیم ملس کنیم“.

در بنی شاخوىای یک درخت سیب

پدر کالن میگوید” :صرب کن! من نیپوموک را از آذما پائنی
میآورم!“
او زینوای کو در کنار بوتوىای اطراف یک باغچو در آن
نزدیکی قرار دارد را برمیدارد.
پدرکالن در حالی کو از زینو باال میرود تا خود را بو باالی
درخت برساند زیر لب میگوید:
”این زینو از مهسایهمااست،ولیاگراز

آناستفادىکنمخفهنمیشود!“

شاخۀدرخت،زیادحمکمنیست.
نیکالس چیغ میزند” :احتیاط کنید!“
اما شاخهپوسیدىدرختمیشکند
و پدرکالن مثل یک سیب رسیده ،با سر بو زمنی میافتد.

نیکالس چیغ میزند” :پدر کالن! پدرکالن!“ اما جوابی منیشنود.
آیا پدرکالن مرده؟ خنری! دستش تکان میخورد!
پدرکالن با صدای ضعیف میگوید” :موبایل من را بگری .بو امبوالنس زنگ
بزن! مشارۀ“.١١٢
و دوباره بیهوش میشود.
نیکالس مشاره را میگرید.
”یک حادثو شده! پدرکالمن از درخت پائنی افتیده .لطفاً سریع بیایید!“
مردی کو در آن طرف خط تیلیفون است میگوید” :تو کجا ىستی و نامت
چیست؟“
نیکالس توضیح میدىد” :من نیکالس استم .و پدرکالمن در باغ ،روی زمنی
افتیده است“
صدای مرد در تیلیفون میگوید:

”مهاذما مبان! ما تا چند دقیقو دیگرمیرسیم!“

پنج دقیقهبعد (کهرباینیکالس،هباندازۀپنجساعتگذشت)،
صدای امبوالنس بگوش میرسد.
داکرت ،پدرکالن را معاینو میکند.
بعد از معاینو میگوید” :بنظر میآید کو پایش شکستو .باید بو شفاخانو بربمیش!“
نیکالس میپرسد” :من ىم میتوامن با او بیامی؟“
”البتو کو میتوانی .داخل موتر شو و کمربند امینیات را ببند!“

در مهان حال کو نرس موظف ،تذکره را بداخل موتر
آمبوالنس تیلو میکند،
پدرکالن میگوید” :بو دخرتم زنگ بزن و برایش بگو
کو کجا ىستیم!“

داکرت بو پدرکالن اجازۀبریونرفتنرامیدىدونیکالس،چوکی تایرداراوراتیلهمیکند.
مادر نیکالس میگوید” :من میروم برای ىر سومان ،آیسکرمی بیاورم!“

”

اما تا آمدن من ،پدرکالنت را منانی کو از ىیچ درختی باال شود!“

کافی،قوتپیداکردهامکو
پدرکالن را خنده میگرید” .فکر میکنی کو من بو اندازۀ
ّ

یک ماجراجویی نو را شروع کنم؟“

و در حالی کو برقی در چشمانش دیده میشود بو نیکالس نگاه میکند.
نیکالس درک میکند کو مهو چیز بزودی خوب خواىد شد....

وقتی مادر نیکالس کمی بعدتر در شفاخانو بو دیدن آهنا میآید،
نیکالس میپرسد” :فکر میکنی پدرکالن ىم میمرید؟“
” خنری ،جامن! داکرت گفت کو پایش را پالسرت میکنند .باید چند روز
در شفاخانو بسرتی باشد .بو زودی جور خواىد شد“.
”میتوامن بو دیدن پدرکالن در شفاخانو بروم؟“
”ىر قدر کو خبواىی“.
نیکالس ىر روز بو مالقات پدرکالنش بو شفاخانو میرود.

پدرکالن میگوید” :این موتر تیزرفتار من است!“
و خنده میکند.
وقتی پدرکالن بو خانو برمیگردد ،منیتواند مثل قبل ،راه برود.
بعضی اوقات ،سرش گیچ می شود .هبمنی خاطر ،داکرت بو
او میگوید کو ىنگام قدم زدن در بریون ،یک کراچی خمصوص
راه رفنت با خود داشتو باشد.

”بیا تا سوپرمارکیت برومی!“

”بیا تا سوپرمارکیت برومی!“
وقتی کراچی خالی است ،نیکالس پیلوت است و
پدرکالن ،کراچی را در امتداد سرک تیلو میکند.
م ّدت زیادی منیگذرد کو پدرکالن بدون کراچی قادر بو راه رفنت میشود
و او و نیکالس ،نقشهماجراىاجیدیدشانرامیکشند.

نیکالس میگوید”:آیا دمکن است کو مثل روز سالگرهام ،یک خیمو جور
کنیم و آتش روشن کنیم؟“
”فکر خوبی است! تا چند روزدیگر ،قُرص ماه کامل میشود.
باغچهخانوامدرشب ،تبدیل بو یک سرزمنی جادویی میشود و ما میتوانیم
ان با کباب جور کنیم!“
یک آتش بزرگ مانند سرخپوست

آهنا در کنار یک درازچوکی در زیر یک درخت چارمغز ایستاد میشوند.
پدر کالن میگوید” :من چند دانو چارمغز برایت می َکنم!“
نیکالس چیغ میزند” :نی ،پدرکالن ،نی!“
”ترس خنور :منیخواىم از درخت باال شوم.

با عصامی ،چند دانو را از شاخو میچینم“.

نیکالس بر روی درازچوکی ایستاد میشود و
خودش ىم چند دانو چارمغز ّبراق میچیند.

نیکالسِ ،
پوست سبز چارمغزىا را باز میکند

و میگوید” :چقدر مقبول استند!“
پدرکالن میگوید” :خزان ،فصل فوقالعادهای است“.

نیکالس داد میزند” :پدرکالن! یک پروانو روی شانوتان نشستو!
نزدیک گوشتان!“
پدرکالن لبخندزنان ذموا میکند:
”آرام باش! این پروانو ،یک پیغام
حمرمانو برای من دارد!“
”از مادرکالن؟“
”بلی ،پروانو میگوید کو وقتی از روی زینو بو زمنی افتیدم،
مادرکالنفکر کرد کو من پیش او میروم“.
”مطلبتان این است کو پیش او در جنّت؟“
ِ
عالمت تأیید سر تکان میدىد.
پدرکالن بو

”اما حاال میدامن کو یک م ّدت دیگر ىم میتوامن
پیش نیکالس قندول مبامن“.

”

وقتی بو جنّت رفتید برای من ،ذریعهپرواهنپیغامروامنیکنید؟“

پدرکالن میگوید” :بلی ،ولی در آیندۀدور،خیلیدور! فعالً ترجیح میدىم
برایت کارت پوستی و نامو روان کنم .یا مثل حاال ،تو را در آغوش بگریم“.

تقدیموامً
ایه کتاب بً تمام عسیسانمان کً جایی در آوسوی
ابرٌا زودگی میکىىد
تقدیم میشود
سمبولیسم ”پرواوً“
”پرواوً“از دیرباز ،سمبول روح اوسان و رؤیاٌا
بودي است.
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