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فهرست
اما شتر نیستم!

م؛ 
ست

نیستم... یعنی بچه ه

چه

ن ب
من آدی هستم... م

من آدی نیستم...

 من یک بچه ام...

 اما آدم نیستم!
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دمه.  روزی که یک عالمه ترین خاطره ها مجع شد.    71

فهرست
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من یک شتر یک   ساله هستم و اسمم بّچه است. با اینکه 
هیچ شتری توی دنیا اسم بّچه اش را بّچه نگذاشته، اّما 
دوست دارِم من به این اسم زیاد است. به خاطر همین، 

این اسم را برای خودم انتخاب کردم.
من یک شترِ خاطره جمع کن هستم. هیچ شتری 
مثل من، خیلی تر از خیلی تر از خیلی، دلش نمی خواهد 

خاطره جمع کند؛ اّما من می خواهم! 
پدرِ آدی صاحب ماست؛ ما، یعنی من و پدر و مادرم. 
صاحب  پسر  آدی،  یعنی  او،  است.  من  دوست  آدی 
آدی به جمع کردن خاطره مثل  ماست. دوست دارِم 
آدی به یک  عالمه بازی کردن  من نیست. دوست دارِم 
و لج درآری است؛ اّما چون دوست دارَمش به من زیاد 

اول
دری که ُدم داشت!
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است، دو تا کار انجام می دهد:
اول اینکه برایم خاطره تعریف می کند؛

دوم اینکه برایم خاطره می سازد. 
خانه ی  بودیم  آمده  آدی  با  که  اآلن  همین  مثل 

دوست پدرش تا دو کیسه گندم ببریم خانه. 
آدی خودش را محکم به من چسباند و گفت: »زود 
باش، زود باش بّچه، فرار کن.« زود باِش من برای فرار زیاد 
بود. بیشترتر از آن نمی توانستم زود باشم و تند بدوم. به 
 پشت  سرم نگاه کردم. هنوز آن چند نفر دنبال ما بودند.

آدی گفت: »همه اش تقصیر تو است.«
آن ها، یعنی  گفتـم: »من می خواسـتم از درِ خانه ی 
همان هایـی کـه دنبـال مـا هسـتند، بیـرون بیایـم کـه 
آن هـا قبـل از اینکـه همه ی من از در بیـرون بیاید، در را 
بسـتند و ُدمم الی در گیر کرد. ُخب اگر تو ُدم داشـتی 
می کـردی؟« چـه کار  می کـرد،  گیـر  در  الی  ُدمـت   و 
گفـت: »درِ خانـه  ی دوسـت پـدرم را نمی کنـدم!«  آدی 
می گفتـی  بـاادب  خیلـی  پـس حتمـاً  آهـان،  « گفتـم: 
کـرده، لطفـاً در را  گیـر   ببخشـید، ُدم مـن الی درتـان 
از درتـان بیـرون  ادامـه ی خـودم را  کنیـد تـا مـن  بـاز 

بیـاورم!«
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وز تـه ُدمم، یعنی آنجایی که 
با اینکه هن

ُدم به بدن وصل می شود،می سوخت ، باز هم دویدم. 

آدی هم ُدم  آدی باشم.  آدم نیستم تا مثل  من که 
ندارد که بداند ُدِم الی در مانده چه دردی دارد. پس من 
هم مثل یک شتر رفتار کردم و از درد دویدم و درشان 
کنده شد. همین! شاید هم دوست دارِم درشان این 

بود که با ُدم من بیاید.

آدی گفت: »برو سمت چپ. زود باش!«
آدی فریاد زد: »سمت  من هم رفتم سمت چپ، اّما 

راست نه... سمت چپ.«
ما در زبان شتری، چپ و راست نداریم، این طرف و 
آن طرف داریم. آدی به جای سمت چپ باید می گفت برو 
تازه   را نمی فهمد.  زبان شتری  اصالً  آدی  این  آن طرف. 
همه اش به من می گوید که تو غلط غلوط حرف می زنی! 

ُخب من شترم. شترها این طوری حرف می زنند. 
آدی گفت: »چرا رفتی سمت راست؟ ته این کوچه، 

باغ است.« راه فرار نداریم. گیر افتادیم.«
آن ها، یعنی  کردم.  من باز هم به پشت سرم نگاه 
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همان هایی که ُدم من الی درشان گیر کرده بود، به ما 
آدی از ترس، چشم هایش را بست  نزدیک شدند. 
و روی گردن دراز من افتاد. یک دفعه 
من.  پای  به  خورد  محکم  چیزی 
آن ها  حدس زدم باید چوب یکی از 
باشد. خیلی تر از زیاد َدرَدم آمد. منتظر 
با  نفر  یک  که  بودم  دوم  چوب 
حیوان  »نه...  گفت:  بلند  صدای 
دارید؟«  چه کارش  نزنید.  را  زبان بسته 
فهمیدم منظورش از حیوان، من هستم و 
باز هم فکر کنم فهمیدم منظورش 
اّما  بود.  آدی  زبان بسته  از 

آدی را نزدند؟! آن ها که 
به  »نباید  گفت:  مرد 

حیوانات آزار برسانید.«
همان هایی  یعنی  آن ها، 
که می خواستند با چوب، 
را  آدی  و  من  یعنی  ما، 
شد.  زیاد  خجالتشان  بزنند، 
چوب هایشان را انداختند و دور 
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آن مرد که ما را نجات داد،  آن مرد جمع شدند. یعنی 
چه کسی بود؟

مرِد  به  تعّجب  با  و  کرد  باز  را  چشم هایش  آدی 
آمده بود. بیچاره  به موقع بِرِس خیره شد. زبانش بند 
اتّفاق  این  بود،  آدی مواظب من  اگر  زبان بسته!  آدِی 

نمی افتاد. 

بهنظرمن،آدییکپسردرستمواظبتنکِن
لجدرآراست!
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