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3 بچه های زرنگ

 

1
این  داســـتان  آغـــازی  خـــوش  دارد. رویای  »گرمی  مك ناب « و دوســـتش  
»رابـــرت « به  حقیقت  پیوســـت ، نقشـــۀ  آن ها اجرا شـــد، بخـــت  و اقبال  

به  آن هـــا روی  آورد.
رابـــرت  گفـــت : »ُدرســـته . اون هایـــی  كه  دنبـــال  پدر می گشـــتند، 

پـــدر پیـــدا كردند!« یك  
گری  گفت : »بله ، ُدرسته .«

دو دوســـت  خـــوب  و صمیمی  كـــه  در اتاق  رابرت  نشســـته  بودند، 
گفتند: »مـــا یك  پدر پیـــدا كردیم .«

رابرت  پرسید: »توی  كارت پستال  چی  نوشته  شده ؟«
گری ، كارت  را آهسته  و ُتند خواند: 

برنادت  و یوجین  به  آگاهی  تمام  دوستان  می رسانند؛
روز جمعه  هفت سپتامبر در شهر زیبای  ُرم ،

دوباره  با هم  ازدواج  می كنند.

ســـپس  گفـــت : »چیـــز دیگری  تـــوی  كارت  نوشـــته  نشـــده ، همش  
بود.« همیـــن  

رابـــرت  گفـــت : »ایـــن  ماجـــرا به  خوشـــی  تمام  شـــد، نقشـــۀ  ما هم  
اجرا شـــد.«
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گری  آهسته  گفت : »آره ، می دونم .«
رابرت  با ُكنجكاوی  پرسید: »خوشحال  نیستی ؟«

گری گفت : »چرا، خوشحال  هستم .«
ولی  ظاهرش  این  را نشان  نمی داد.

رابرت  پرسید: »راست  بگو، چی  شده ؟«
گری  گفت : »هیچی ، خوشحالم .«

رابرت  دوباره  پرسید: »نه ، تو خوشحال  نیستی ؟«
گری  گفت : »چرا، هستم .«

ولـــی  چهـــره اش  غمگین  بود. گـــری  و رابرت  در جســـتجوی  پدری  
جدیـــد بودنـــد. آن ها می خواســـتند برای  مادر گری  شـــوهر پیـــدا كنند، 

كـــه  خوِد ایـــن  هم  ماجرایـــی  طوالنی  دارد.

گری  خالصۀ ماجرا را در فهرستی  این  گونه  نوشت :
1ـ پدر و مادر گری  از هم  جدا شده اند.

2ـ پدر گری  می خواهد با خانم  »كارن « ازدواج  كند.
3ـ گری  از خانم كارن  خیلی  بدش  می آید.

4ـ گری  نگران  است  تا مبادا مادرش  شوهری  برگزیند كه  گری  از او بدش  
بیاید. برای  همین  گری  و رابرت  به  فكركشیدن  نقشه ای  ُافتادند.

5ـ گری  و رابرت  می خواهند برای  مادر گری ، شوهر پیدا كنند.
آن ها  تا  داد  رابرت   و  گری   به   پیشنهادهایی   رابرت   مادربزرگ   6ـ 

بتوانند برای  مادر گری ، شوهر پیدا كنند.
7ـ گری  و رابرت ، نخست  به  فكر آقای  »دویل «، معّلم  خود ُافتادند. 
او همسر نداشت  و عاشق  فوتبال  بود. به  نظر می رسید آقای  دویل ، 

از مادر گری  خوشش  بیاید، پس  او همسر خوبی  به  شمار می آمد.
8ـ نقشۀ  گری  و رابرت ، دربارۀ  آقای  دویل  اجرا نشد. پس  آن ها به  فكر 

دو مرد دیگر ُافتادند.
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9ـ نفر اول  را به  ُكمك  یك  آژانس  پیدا كردند.
10ـ نفر دوم ، یك  بازیكن  فوتبال  سرشناس ، ولی  بد قدم  بود. رابرت  
چیزی   او  دربارۀ   گری   ولی   بداند  بیش تر  بود  شده   كنجكاو  خیلی  

نگفت .
پدر  چون   خورد،  هم   به   كارن   خانم   با  گری   رابطۀپدر  سرانجام ،  11ـ 

جای  دیگری  برای  رفتن  نداشت ، ناچار دوباره  به  خانه  بازگشت .
اما پس   به  خانه  ُمشكل  داشت   پدر  بازگشت   با  گری ، نخست   12ـ 
ازدواج   بودند؛  یكدیگر  كنار  در  خانواده   یك   مانند  دوباره   مدتی ،  از 

مجدد پدر و مادر گری  در ُرم  آغازی  خوش  بود.

)گری  گردآوری  فهرســـت  را دوســـت  داشـــت ، بـــه  ویژه  اگـــر تعداد 
بخش های  آن  با یك  عدد درســـت ، مانند دوازده  به  پایان  می رســـید.(
گـــری  خوشـــحال  بود و دلش  بـــرای  پدر و مادرش  تنگ  شـــده  بود، 
از طرفـــی  هـــم  خیلـــی  دوســـت  داشـــت  با آن هـــا باشـــد. از دیـــد او آن ها 
همگـــی  بـــا هم  یـــك  خانـــواده  بودنـــد و بایـــد در كارهـــای  مهمـــی  مانند 
ازدواج ، همۀخانـــواده  در كنـــار هـــم  باشـــند. پس  چرا پدر و مـــادر، او را با 
خـــود بـــه  ُرم  َنُبـــرده  بودند؟ این  آغاز خوشـــی  بـــرای  گری  نبـــود؛ او خود را 

تنهـــا و  رها شـــده  می دید.
رابـــرت  كه  گری  را ناراحت  دید، گفت : »خوشـــحال  باش . شـــاید 

پـــدر و مادرت  ســـوغاتی  خوبی  از ایتالیا برای  تـــو بیاورند.«
گری  با ریشخند گفت : »آره ، یك  جعبه  شیرینی !؟«

رابـــرت  گفـــت : »نـــه ، ســـاده  نبـــاش . شـــاید یـــك  دســـت  لبـــاس  
فوتبـــال .«

ولـــی  ُمشـــكل  گری  ایـــن  چیزهـــا نبود. او دوســـت  داشـــت  در كنار 
پـــدر و مـــادرش  باشـــد. از زمانـــی  كه  آن ها بـــه  ُرم  رفتـــه  بودنـــد، ده  روزی  
می گذشـــت  كـــه  او پیـــش  رابـــرت  مانـــده  بـــود در حالـــی  كـــه  از ازدواج  



جوزفین فینی6

مجـــّدد آن هـــا در ایتالیا بی خبر بود؛ چـــون  گفته  بودند كـــه  برای  گردش  
می روند. به  نظر می رســـید كه  آن ها می خواســـتند مدتـــی  از همه  كس  و 
همه  چیز دور باشـــند. گری  نمی توانســـت  بفهمد، چرا پدر و مادرش  در 
دفترخانـــه یـــا مانند دیگران  در كلیســـا ازدوج  نكردند تـــا او هم  بتواند در 
جشـــن  ازدواج  شـــان  باشـــد؛ برای  همین  بســـیار غمگین  بود. هنگامی  
كـــه  رابـــرت  بـــا كامپیوتـــر كار می كرد، گـــری  نامـــه  هایـــی  را می خواند كه  

پـــدر و مـــادرش  جداگانه  برایش  نوشـــته  بودند.

ُرم ، ایتالیا
گری  عزیز

می دانیم  كه  از شنیدن  این  خبرها قلب  تو به  تپش  ُافتاده ، بی گمان  
از ما پرسش های  زیادی  داری ، هفتۀ  آینده  هنگام  بازگشت  به  خانه ، 
خوشی   و  جدید  زندگی   هم   با  ما  داد.  خواهیم   پاسخ   همۀآن ها  به  
با هم  بودن   ُافتاده ،  از همۀاتفاق هایی  كه   را آغاز خواهیم  كرد. پس  
دوباره ، شروع  خوبی  است . ما نمی دانیم  در آینده  چه  پیش  خواهد 
آمد، تنها می توانیم  حدس  بزنیم . شاید تو صاحب  برادر و خواهرهای  
زیادی  شوی  و برایمان  اتفاق های  خوب  دیگری  هم  بیفتد كه  از آن  
لّذت  ببریم . شاید تیم  فوتبال  سیتی  دوباره  قهرمان  شود! گری  باید 

همه  شاد باشیم . دوستت  داریم  و دلمان  برایت  تنگ  شده  است .
                                                                            مادر و پدرت 

نفرت   از  ُپر  چهره اش   و  خواهر؟«  و  »برادر  گفت :  تعّجب   با  گری  
شد.

رابرت  كه  سرگرم  بازی  كامپیوتری  بود، برگشت  و پرسید: »چی ؟«
گری  گفت : »رابرت ، باورت  نمی شه !«
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2
دوستان  و همسایه ها دو روز وقت  داشتند تا یك  مهمانی  برای  بازگشت  
جشن   یك   برگزاری   رابرت ،  مادربزرگ   كنند.  برگزار  گری   مادر  و  پدر 

عروسی  كوچك  را پیشنهاد داد.
او كلید خانۀ  گری  را داشت ؛ بنابراین  می توانست  كسانی  را برای  

تزیین ، به  خانه  بیاورد. 
هنگامی  كه  »برنادت « و »یوجین « بازگشتند، خانه  ُپر از بادُكنك  

و پیام های  تبریك  بود.
گری  از پنجره های  اتاق  خواب  خود، مادرش  را دید كه  از تاكسی  
پیاده  می شد. مادر با دست  جلوی  دهان  خود را گرفت  تا خنده اش  را 

پنهان  كند، او از شادی  جیغ  كشید و گفت : »باورم  نمی شه !«
انتظار  آن ها  برداشت .  را  چمدان ها  و  داد  را  تاكسی   كرایۀ  پدر 

چنین  استقبالی  را نداشتند.
و  گری   می شدند،  خانه   وارد  جدید  داماد  و  عروس   كه   هنگامی  
رابرت ، شیرینی های  پولكی  را از پنجرۀاتاق  خواب  روی  سر آن ها ریختند. 
راهروی  خانه  ُپر از دوستان  و همسایه  هایی  بود كه  برای  خوش  آمد گویی  و 

تبریك  آمده  بودند.
جدید  زندگی   برای   خوبی   نشانۀ  عروسی   »این   می گفتند:  آن ها 
بگیرد؛  آغوش   در  را  مادرش   و  پدر  تا  آمد  پایین   پله ها  از  گری   است .« 

سپس  رو به  پدر گفت : »نظرت  دربارۀ  این  مهمانی  چیست ؟«
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مادر كه  هنوز از این  مهمانی  غیرُمنتظره  خوشحال  بود و می خندید، 
از گری  پرسید: »این  مهمانی  پیشنهاد چه  كسی  بود؟«

گری  گفت : »پیشنهاد مادربزرگ  رابرت  بود. او گفت ؛ شما ما را به  
جشن  ازدواج تان  دعوت  نكردید...«

دلم   كنم .  بغلت   بیا  »گری   گفت :  آلود  اشك   چشم های   با  مادر 
خیلی  برای  تو تنگ  شده  بود.«

خانوادۀجدید، پایین  پله ها ایستاده  بودند و دست هایشان  را دور 
آن   ُمرتب  دست  می زدند.  و مهمان ها هم   بودند  انداخته   كمر یكدیگر 
لحظه ها از بهترین  زمان های  زندگی  گری  به  شمار می آمد كه  هرگز مانند 
آن  را تجربه  نكرده  بود. پدر و مادر گری  گریه  می كردند و او می كوشید آن ها 

را آرام  كند.
نفر در یك   مادر گریه  كنان  گفت : »چه  قدر خوب ، دوباره  ما سه  

خانواده  و با هم  هستیم .«
این   نداشت .  پایانی   تبریك ها  و  روبوسی ها  دادن ها،  دست  
گری   مادر  و  پدر  بود.  حال   سر  خیلی   گری   پدر  بود.  بزرگ   جشن   یك  
با هم  ُصحبت  می كردند.  ُرخ  داده ،  و دربارۀ  ماجراهای   قدم  می زدند 
همسایه ها  كه   زمانی   بود.  كرده   ُپر  را  خانه   فضای   موسیقی ،  صدای  
می خواستند بروند، مادر گفت : »گری  صبر كن  تا ببینی  چه  چیزهایی  

برای  تو آورده ایم .«
گری  گفت : »چرا این  كار رو كردید پدر؟«

آن  شب  پدر و مادر گری  هر بار كه  هدیه ای  از بستگان  یا همسایه ها 
می گرفتند، هدیه هایی  را كه  برای  گری  آورده  بودند، به  هم  دیگر یادآوری  
می كردند. پدر جعبه ای  از توی  چمدان  خود بیرون  آورد و رو به  گری  گفت : 

»بیا، نگاه  كن .«
گری ، زود هدیۀ  خود را باز كرد و گفت : »پیرهن  ورزشی  تیم  فوتبال  

التسیو!«
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ورزشگاه   به   ما  آمده .  خوشت   كه   خوشحالم   »پسرم   گفت :  پدر 
التسیو رفتیم . باورت  نمی شه ، مگه  نه ؟«

مادر چشم  هایش  را چرخاند و گفت : »بله ، ولی  به  خوبی  میدان ها 
و بازارهای  ُرم  باستان  نبود.«

سپس ، مادر جعبۀ  كوچكی  در آورد، به  رابرت  نشان  داد و گفت : 
»رابرت ، این  هم  هدیۀ  تو.«

پدر به  مادربزرگ  رابرت  گفت : »خانم  كین ، این  هم  هدیۀ  شما.«
مادربزرگ  با اعتراض  گفت : »نباید این  كار را می كردید.«

مادر كه  موهای  گری  را نوازش  می كرد، به  مادربزرگ  گفت : »از این  
كه  مواظب  عزیر ُدردانۀما بودید، سپاسگزاریم .«

مادربزرگ  پس  از تشُكر، گفت : »گری  پسر خیلی  خوبِی، دیگر هرگز 
نمی تونید پسری  به  خوبی  او داشته  باشید.«

مادر گفت : »می دونم . من  و پدرش  از این  بابت  خیلی  خوشحال  
هستیم .«

رابرت  از مادربزرگش  پرسید: »برای  شما چه  چیزی  آورده اند؟«
مادربزرگ  گفت : »چه  قدر جالب ، این ها خمیر شیرینِی، خیلی  

ممنونم .«
رابرت  و گری  خندیدند و با هم  گفتند: »یك  جعبه  خمیر!«

مادر گری  گفت : »این  خمیر قوس  و قزحه ، خمیر معمولی  نیست . 
ما یك  شب  در رستوران ، شیرینی  آن  را خوردیم ، خیلی  خوشمزه  بود.«

سپس  به  مادربزرگ  پیشنهاد داد كه  آن  را با ُسس  ریحان  یا چیزی  
شبیه  آن  ُدرست  كند.

مادر بزرگ  گفت : »می خواهی  امشب  از این  خمیر، شیرینی  بپزیم ؟«
رابرت  هم  چنان  می خندید.

سپس  مادر بزرگ  گفت : »خوب  رابرت ، دیگر وقت  مهمانی  تمام  
شده ، باید به  خانه  برگردیم .«
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مادر گفت : »ُپشت  جعبۀ  خیمر هم ، دستور آن  نوشته  شده  است . 
از  شده   امضا  عكس   یك   و  ایتالیایی   پنیر  نوشیدنی ،  مقداری   راستی  

پاپ  هم  برای  شما آورده ایم .«
تعریف   شما  خوب   ُپخت   دست   از  همیشه   »گری   گفت :  پدر 

می كنه .«
مادر بزرگ  گفت : »من  شیرینی  پزی  را بیش تر از آشپزی  بلدم ؛ با 

طف  شما ممنون  هستم .«
ُ
این  حال  از ل

سپس  مادر بزرگ  با اصرار گفت : »رابرت  بیا بریم .«
رابرت  با بی میلی  همراه  مادر بزرگ  رفت .

پدر و مادر گری  میان  چمدان هایی  نشسته  بودند كه  مدت ها باز 
نشده  بود و دربارۀ  سفر حرف  می زدند.

ناگهان  مادر از پسرش  پرسید: »راستی  وقتی  نامۀ  ما به  دست  تو 
رسید چه  فكری  كردی ؟«

گری  شانه هایش  را باال انداخت  و گفت : »نمی دونم .«
مادر از گری  پرسید: »آن  نامه  برای  تو ُمهم  نبود، ُدرسته ؟«

گری  با تردید گفت : »نه ، این  طور نیست .«
پدر پرسید: »اطمینان  داری ؟«

مادر گفت : »زود باش  گری ، راستش  را به  ما بگو.«
گری  گفت : »بله ، یك  كمی  برایم  مهم  بود.«

مادر نفس  عمیقی  كشید و گفت : »باید هم ، این  جور باشه .«
سپس  رو به  شوهرش  كرد و گفت : »من  گفتم  ممكنه  گری  غمگین  

باشه .«
طور  این   نیستی ،  غمگین   كه   االن   »اما  پرسید:  گری   از  پدر 

نیست ؟«
گری  پاسخ  داد: »نه  پدر، حالم  خیلی  خوبه .«

مادر پرسید: »بگو ببینم  جریان  چیه ؟ ُمشكلی  هست ؟«



11 بچه های زرنگ

گری  پرسید: »منظور شما از برادر و خواهر چی  بود؟«
پدر گفت : »گری ، ما چی  نوشته  بودیم ؟«

گری  گفت : »نوشته  بودید، ممكنه  من  صاحب  برادر و خواهرهای  
دیگر بشم .

را نوشته  بودیم ؟ بله ، خوب   مادر گفت : »راست  می گی ، ما این  
هیچ  چیزی  را نمی شه  پیش  بینی  كرد.«

گری  گفت : »ولی  فكر می كنم ، ما سه  نفر در كنار هم  خانوادۀخوبی  
هستیم .«

مادر گفت : »می دونم ، ولی  شاید بهتر از این  هم  بشه .«
گری  پرسید: »چه  جوری ؟«

منظور گری  این  بود كه  چگونه  می توان  وضع  را از این  بهتر كرد.
پدر گفت : »به  تو خواهم  گفت  چگونه . پس  از یك  ُمسافرت  خیلی  
خوب  به  ایتالیا، با چنین  استقبال  گرمی  و پسری  به  این  خوبی . راستی  

ده  دقیقۀدیگر مسابقۀ  فوتبال  امروز شروع  می شه .«
پیرهن   می خواهم   االن   من   خوبه !  »خیلی   كشید:  فریاد  گری  

ورزشی  تیم  فوتبال  التسیو را بپوشم .«
و دیگر هیچ  ُصحبتی  دربارۀ  بچه  نشد.


