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سخنی با خواننده

نام بلند جانّی ُرداری در اندیشه و دل دوستدارانش جاودانه است.
نویسنده ای که داستان هایی بس زیبا آفرید و به زندگی، با عشق و دوستی 
و مهر نگریس���ت. کمتر کس���ی است که اهل ایتالیا باشد و نامی از او نشنیده 
و داس���تانی از او نخوانده باش���د. در پهنه ی ادب جهانی نیز نام او می درخشد. 
کتاب هایش را به بیش از سی زبان برگردانده اند و هر سال میلیون ها نسخه از آن 
به زبان  های گوناگون نشر می یابد و در دل و دیده ی دوستدارانش جا می گیرد.

او در زندگِی پربارش برای س���اختن دنیایی ش���اد و آزاد و آباد به جد کوشید 
و به همین دلیل توانست جایزه ی جهانی هانس کریستین اندرسن را در سال 

1970 از آِن خود کند.
در میهن ما نیز چندان ناشناخته نیست، اما نخستین بار است که مجموعه ی 

آثار او از زبان ایتالیایی به پارسی زبانان پیشکش می شود.
این مجموعه به ترجمه و یاری دوستان عزیزی فراهم آمده است که خواست 
من را از س���ر مهر پذیرفتند. از همه ی آنان س���پاس فراوان دارم. آرزو می کنم 
نشر این داستان ها راه گشای کسانی باشد که در پی صلح و شادی و دوستی 
و برای س���اختن دنیایی زیبا و جهانی بدون جنگ به جان می کوش���ند. اگر نشر 
این داس���تان ها بتواند شعله ی ش���وقی در دلی و نغمه ی زیبایی در اندیشه ای 

برانگیزد، کار خویش کرده ام و بهره ی خود برده ام.

غالمرضا امامی



تقدیم به
غالمرضا امامی بسیار گرامی

که بی شک فرشته ای است بی بال بر روی زمین
برای کودکان و نوجوانان ایران زمین
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فروشگاه ساحره

س���احره.بانویی.پیر،.بسیار.متش���خص،.نجیب.زاده.و.تقریباً.
اشراف.زاده.ای.واقعی.بود..گاهی.زیرلب.غرغر.می.کرد.و.
می.گفت:.»مردم.خیلی.راحت.ساحره.خطابم.می.کنند.
و.م���ن.هم.هیچ.اعتراضی.ندارم..بای���د.به.افراد.ناآگاه.
ترحم.کرد..در.ع���وض.از.نظر.افراد.با.فهم.و.کماالت،.

من.اشراف.زاده.ام.«
او. خش���نودکردن. ب���رای. تِ���ِرزا،. خدمت���کارش،.

حرف.هایش.را.تأیید.می.کرد:.»بله.خانم.بارون.«
»البته.من.اشراف.زاده.ی.تمام.عیاری.نیستم،.بلکه.یک.کم.
متفاوتم..این.تفاوت.ها.این.قدر.کم.اند.که.اصالً.به.چشم.نمی.آیند..

ترزا،.به.چشم.می.آیند؟«
»نه،.خانم.بارون.«

صبح.روز.جشن.تجلی1.بود..تمام.طول.شب.ساحره.و.خدمتکارش.
از.پش���ت.بامی.به.پشت.بامی.دیگر.رفته.بودند.و.از.راه.دودکش.های.
بخاری.هدایایی.را.به.دست.مشتری.هایشان.رسانده.بودند..به.خاطر.
همین.لباس.هایش���ان.پوشیده.از.برف.و.یخ.شده.بود..ساحره.گفت:.
»اجاق.را.روشن.کن،.داریم.از.سرما.خشک.
می.ش���ویم..جارو.را.هم.بگذار.س���ر.جایش،.

دسِت.کم.تا.سال.بعد.نیازی.بهش.نداریم.«

1. جشن اِپیفانیا »Epifania« روز ششم ژانویه است، این اسم ایتالیایی »جشن تجلی« ترجمه شده و معموالً در 
ایتالیا رسم بر این است که در این روز، ساحره ای سوار بر چوب برای کودکان هدیه می برد، به همین دلیل 

است که جانّی ُرداری نام صاحب فروشگاه اسباب بازی را ساحره گذاشته است. م.
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ترزا.جارو.را.گوشه.ای.گذاشت.و.طبق.معمول.غرغرکنان.گفت:.»پرواز.با.

جارو.خیلی.لذت.بخش.است،.اما.حاال.که.دوره.ی.هواپیما.و.موشک.است،.

جارو.دیگر.چه.سودی.دارد؟.تازه.باعث.سرماخوردگی.هم.می.شود.که.من.
گرفته.ام.و.دست.از.سرم.برنمی.دارد.«

س���احره.ک���ه.روی.صندلی.چرم���ی.مقابل.می���ز.تحریرش.نشس���ته.بود،.
عینک���ش.را.جابه.جا.کرد.و.گف���ت:.»یک.دمنوش.بابونه.برای���م.آماده.کن.«

خدمتکار.با.همان.صدای.جیرجیرکی.اش.فریاد.زد:.»اطاعت.
می.شود.خانم.بارون.«

س���احره.از.روی.رضای���ت.چش���مکی.زد.و.فکر.کرد:.
»کمی.بیرحمانه.اس���ت..او.با.آداب.ورس���وم.آشناست.و.به.خوبی.می.داند.با.
یک.بانوی.بلندمرتبه.و.نسبتاً.اشراف.زاده.چطور.رفتار.کند..به.او.قول.داده.ام.
دس���تمزدش.را.اضافه.کنم،.ولی.ابداً.این.کار.را.نمی.کنم..مثل.روز.روش���ن.

است.کم.وکاستی.هایی.هم.دارد.«
روی. را. نگاه���ش. و. آه���ی.کش���ید. س���احره.
نوش���ته.هایش.انداخ���ت.و.گف���ت:.»خ���ب،.
بگذار.ببینم..امس���ال.کسب.وکار.خیلی.بد.
ب���ود.و.درآمد.خیل���ی.کم..هم���ه.هدیه.های.
زیب���ا.می.خواس���تند،.ول���ی.موق���ع.پرداخت.که.
می.رس���ید،.بحث.را.عوض.می.کردند..همانطور.که.
از.دفترچه.معلوم.است،.شروع.می.کردند.به.وعده.و.وعید،.انگار.که.ساحره.
پنیرف���روش.اس���ت،.البته.کی.این.چیزه���ا.را.می.بیند،.کی.توج���ه.می.کند....
همه.ی.اسباب.بازی.هایی.که.توی.فروشگاه.داشتم.را.دادم.رفت،.امروز.باید.

اسباب.بازی.های.جدیدی.از.انبار.بیاورم.و.جایگزین.آن.ها.کنم.«
به.دفتر.حس���اب.وکتابش.را.بس���ت.و.شروع. کرد.
ورق.زدن.نامه.های���ی.که.صبح.همان.روز.موقع.

برگش���تن.به.خانه.توی.صندوق.پس���ت.بود..زیرلب.گف���ت:.»بفرما!.انتظار.

همچین.نامه.ای.را.داش���تم..من.ش���ب.ها.با.آجر.های.ی���خ.زده.ی.دودکش.ها.

کلنجار.می.روم.و.مهره.های.گردنم.را.به.خطر.می.اندازم،.ولی.بچه.ها.هیچ.وقت.

راض���ی.نمی.ش���وند..این.یکی.می.گوید.شمش���یر.چوبی.نمی.خواس���ته،.یک.

تفنگ.می.خواسته..خب.معلوم.است.نمی.شود..تفنگ.بیشتر.از.هزار.لیر.آب.

می.خورد..آن.یکی.هم.می.گوید.کمتر.از.هواپیما.نمی.خواس���ته،.ولی.پدرش.
سیصد.لیر.بیشتر.نداشت..با.سیصد.لیر.چه.هدیه.ای.می.توانم.بهش.بدهم؟«
ساحره.نامه.ها.را.توی.کشو.انداخت..عینکش.را.برداشت.و.خدمتکار.را.

صدا.زد:.»ترزا،.این.دمنوش.بابونه.آماده.نشد؟«
»همین.االن،.همین.االن،.خانم.بارون.«

»چند.قطره.نوشیدنی.شیرین.هم.تویش.ریختی؟«
»بله.دو.تا.قاشق.چای.خوری.ریختم.«

»زیاده.روی.کردی..یک.قاش���ق.و.نیم.کافی.بود..حاال.

می.فهمم.چرا.بطری.نوش���یدنی.ش���یرینم.تقریباً.خالی.شده.
است..تازه.چهار.سال.است.که.آن.را.خریده.ام.«

س���احره.دمنوش.بابونه.ی.داغ.را.طوری.هورت.می.کشید،.

انگار.اصالً.نمی.سوزد..با.همان.مهارتی.که.بانوان.مسن.دارند..چرخی.توی.

عمارت.و.فروش���گاه.کوچکش.زد..به.این.طرف.و.آن.طرف.نگاهی.انداخت..

با.دقت.گوش���ه.کنارهای.آشپزخانه،.پشت.درهای.بسته.و.پلکان.چوبی.ای.را.
وارسی.کرد.که.به.طبقه.ی.باال.و.اتاق.خواب.می.رسید.

فروش���گاه.چقدر.غمناک.به.نظر.می.رس���ید..با.کرکره.ی.پایین.کش���یده.و.

ویترین.های.خالی.و.قفس���ه.های.به.هم.ریخته.که.تنها.جعبه.های.کوچک.خالی.
در.آن.ها.قرار.داشت.

ساحره.گفت:.»شمع.و.کلید.انبار.را.بیاور!.باید.چند.تا.چیز.دیگر.بردارم.«
»خانم.بارون،.حتی.امروز.هم.که.عید.است،.می.خواهید.کار.کنید؟«
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»ببینم.تو.وقت.هایی.که.عید.است،.غذا.نمی.خوری؟«
»آخر.شب.جشن.تجلی.که.تمام.شد.«

»ولی.فقط.س���یصد.و.شصت.وپنج.روز.به.جشن.تجلی.جدید.باقی.مانده.
است.«

الزم.به.توضیح.اس���ت.که.فروش���گاه.تمام.طول.سال.باز.بود.و.چراغ.های.

ویترینش.همیشه.روشن.بود..این.طوری.بچه.ها.زمان.کافی.داشتند.تا.عاشق.

این.اسباب.بازی.یا.آن.اسباب.بازی.بشوند.و.پدر.و.مادرها.هم.می.توانستند.
سر.فرصت.حساب.وکتاب.کنند.و.اسباب.بازی.ها.را.سفارش.دهند.

عالوه.بر.این،.خوشبختانه.هر.روز.تولد.یک.نفر.بود.و.معلوم.است.که.بچه.ها.
از.تولدشان.استفاده.می.کردند.تا.اسباب.بازی.هدیه.بگیرند.

حاال.دیگر.می.دانیم.که.س���احره.از.روز.شش���م.ژانویه.به.بعد.چه.کارهایی.

قرار.اس���ت.انجام.بدهد..توی.فروش���گاه.کوچکش.چش���م.به.راه.می.ماند..از.

کشیک.دادن.مردم.و.به.ویژه.چهره.ی.بچه.ها.پشت.ویترین،.خیلی.زود.متوجه.

می.شود.که.آیا.اسباب.بازی.جدیدش.موفق.بوده.یا.نه..اگر.نبوده.پس.باید.
آن.را.از.پشت.ویترین.بردارد.و.با.اسباب.بازی.دیگری.جایش.را.ُپر.کند.

او.استعداد.ویژه.ای.برای.انتخاب.اسباب.بازی.های.جدید.دارد..چند.سالی.

می.شود.که.ویترینش.شبیه.یک.ایستگاه.فضایی.شده..آنجا.اسباب.بازی.هایی.

هس���تند.که.هرگز.از.مد.نمی.افتند:.مثالً.س���احره.به.خوبی.می.داند.حتی.اگر.

دختربچه.ها.به.ماه.هم.بروند،.دلتنگ.عروسک.های.قدیمی.شان.می.شوند.و.
آن.ها.را.با.خود.به.آن.باال.می.برند.



»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


