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 دایناسورها ١

نام شهر یا کشور  توانموانم بگویم در کجای اروپایم. نمیتنمی
های مهاجران گویم که در یکی از کمپقدر میرا بگویم. همین

توصــــیف کنم. تــان توانم کمــپ را برایدر اروپــایم. نــه! نمی
فهمید؟ می ام.افتد. جان من و خانوادهاصلن! جانم به خطر می

کنم اصرار نکنید. متشکرم! اینجا شرایط قابل می پس خواهش
کنیم، اما با ناامنی می تحمل نیســـت. با کمبود آب و غذا ســـر

چطور کنار بیاییم؟ ما از کشــــورمان آمدیم به اینجا تا حداقل 
کنم حرفم می امنیت داشــته باشــیم، اما مثل این که... خواهش

ـــحبتم را تمام کنم. هر  ن لحظه ممکرا قطع نکنید! بگذارید ص
گویم. بله. قاچاقچیمی مان رابشــود. قاچاقچی یشاســت پیدا

کنند. قرار است می های انسان هم اینجا با ما در کمپ زندگی
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ب نه! نمیدیگر ســــوی کشــــورهای هما را  توانم درباره ببرند. 
چیز! حتی زبان و ملیتش مان هم چیزی بگویم. هیچ قاچاقچی

ـــــا کنم. را هم نمی لطفن شــــرایطم را درک کنیــد! توانم افش
مهکنم! می خواهش به خطرجان ه تد. می مان  الو... الو... اف
 چرا قطع شد؟! انترنت لعنتی! لعنتی! 

پدر عصبانی است. مثل این که باز هم تماسش قطع شد. چند 
. کیدانم با نمیکند. می ســـت که زیاد با تلفون صـــحبتروز ا

بارد. می اینجا زیاد باران. باردمی باید بروم داخل چادر. باران
بارد. بر می یم، تقریبن هر روز باراناهاز وقتی که به اینجا آمد
ــــه عکس خانه قدیمی ما.  ــــت دارم. همیش چادرمان را دوس

شیم و همه  شته با شتم یک چادر کوچک مثل این دا ست دا دو
مان، معمولن با بالشــت، خل آن زندگی کنیم. در خانه قدیمیدا

کردم. اما این چادر، خیلی بهتر اســت. پدر و می خانه درســت
می شــــوند. انگار داریم با هم بازیمی مادرم هم داخلش جا

ـــت. بیرون چادر، همه جا پر ـــرد اس گ�ل  از کنیم. فقط کمی س
اســـت. یک بار که بیرون رفتم تا با دوســـتم بازی کنم، پایم تا 
زانو در گل فرو رفت. وقتی پایم را بیرون کشــــیدم، یک لنگه 

دانم کجا هنوز هم جا مانده. اما دیگر نمی کفشم آنجا جا ماند.
 بود. با پدر و مادرم زیاد دنبالش گشتیم، اما پیدایش نکردیم. 

شـان چادر دارند. اما کنند. همهمی های زیادی زندگیاینجا آدم
یم را شمن فقط یک دوست دارم. او تنها کسی است که زبان

کنند. از همین االن می . بقیه عجیب و غریب صــــحبتفهمم
اش، امشب از شود. دوستم با خانوادهمی دارد دلم برایش تنگ
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شــان را خودش به من گفت. دارند وســایلکنند. می اینجا کوچ
کرد. من و مادرم می کنند. مادر دوســــتم امروز گریهمی جمع

رفته بودیم به چادر آنها. مادر دوستم از چادرشان بیرون نیامد. 
کنند. می داخل. بعد دیدم که دوتایی دارند گریه مادرم رفت

من و دوســتم برای آخرین بار، با هم بازی کردیم؛ از صــبح تا 
 ظهر. تمام دایناسورهایم را برده بودم. 

 :پرسیدماز دوستم امروز 
 » کند؟!می چرا مادرت گریه«

 گفت:
 » دل درد است. نمی دانم. فکر کنم مریض شده.«

ام. ســـالهپنج و نیم دوســـت من دختر اســـت، اما من پســـرم. 
 ها را بدانم. ام که اینآنقدر بزرگ شدهخواهر و برادر ندارم. 

 پرسم: می از پدرم
 » پدر! دایناسورها چرا مردند؟!«

 می گوید: 
 » کنم.می پسرم! فعلن حوصله ندارم. بعدن برایت تعریف«

ها  پدر تن بانی اســـــت. من و  چادر دراز  درهنوز هم عصــــ
ـــــت. خودمایم. نمیکشــــیــده دانم چرا می دانم مــادر کجــاس

 دایناســـورها مردند. پدر قبلن برایم تعریف کرده. دایناســـورها
دانم چرا دایناســــورها از همه در آتش ســــوختند و مردند. نمی

 نها کهآتش فرار نکردند. یا چرا دایناســــورهای پرنده مردند. آ
 توانستند پرواز کنند. می

 »دایناسورهای پرنده هم آتش گرفتند؟!! پدر«
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 » بله پسرم.«
 » کردند.می چرا؟! آنها که پرواز«
ــــب همه جا آتش بود. « پســــرم! آتش زیاد بود. چند روز و ش

وقتی دایناسورهای پرنده از پرواز خسته شدند، در آتش افتادند 
پســـرم!  حاال چند دقیقه همراهم صـــحبت نکنو ســـوختند. 

 » چیزی بنویسم. خواهم یکمی باشه؟!
شان کاش حداقل یکیدانم این همه آتش از کجا آمده بود. نمی
ماند. شـــاید هم یکی از آن دایناســـورها می کرد و زندهمی فرار

 هنوز زنده باشد. 
 » پدر! باغ وحش اینجا دایناسور ندارد؟!«
 » نگفتم گپ نزن!«
 »بری؟!می مرا به باغ وحش«

توانم. با دایناســــورهایم ، اما نمیپدر گپ بزنم دانم نباید بامی
با خودم آوردمی بازی م. بقیه ه اکنم. همه دایناســــورهایم را 

ان را پدر فروخت. مهمه وسایل خانهحیواناتم را پدر فروخت. 
ما پدر گفت که نمی یاورم. ا با خودم ب ناتم را  توانم همه حیوا

 ی دوســت دارم.این دایناســور را خیلدایناســورهایم را آوردم. 
تر اســـت. با گویم. از همه بزرگمی اخالق رادایناســـور خوش

پا راه به کســــی کاری می درختبرگ رود. می چهار  خورد و 
می ماچشچه گردن درازی دارد! شـــد. کســـی را نمی ک�ندارد. 

ــمکمی کنم. خرس، از جلوی چادرمان رد ــود و به من چش  ش
ود. شــمی رود و پشــت چادرها گممی کنم.می زند. نگاهشمی

ــــت. فکر ــــت، اما آدم اس کند خیلی قوی می نامش خرس اس
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ــت. به همین خاطر هم نامش را خرس مانده. از دریا که رد  اس
ــــدیم، با او تا اینجا آمدیم. راســــتش دریا را یادم نمی آید.  ش
صــبح که بیدار شــدم، دیدم در جای جدیدی هســتیم. مادر مرا 

ر فکشــدیم. محکم بغل کرده بود. مادر گفت، شــب از دریا رد 
ــد! کاش مرا بیدارکردم  ــتی می خیلی حیف ش کردند! باید کش

ـــواری رامی را ـــرم خیلی دردمی دیدم. باید دریاس می دیدم. س
 کرد. گفتم: 

 » کند.می سرم خیلی درد«
 شکایت کردم: 

ـــتی را می من همهان؟ چرا مرا بیدار نکردید؟! « ـــتم کش خواس
 »  ببینم.

کنم از ناراحتی، چند بار با مشت به می فکربعد پدر بغلم کرد. 
صورتش زدم. چیزی نگفت.  شب راه رفتیم. سر و  های آدمتا 

بعد با خرس آشنا شدیم. خرس ما را سوار زیادی با ما بودند. 
کرد. اما خودش ســـوار نشـــد.  (ذرت) جوارییک موتر پر از 

خوردم. جواری ها شنا کردم. جواریخیلی خوش گذشت. بین 
 کردم، خیلی بیشتر خوشخوابیدم. اگر سرفه نمیجا هم همان

یم مادر سرم را بغل کرده بود و گذشت. خیلی سرفه کردم.می
ـــه. اما   گفت تقصـــیر خودتمی دســـت خودم نبود.گفت بس

 است. 
با پدرم دعوا کرد، دیگر پیشش قهرم. از دیروز که من با خرس 

می رفتم و شـــکالتمی روم. قبلن هر روز صـــبح پیشـــشنمی
داد. من می مادریکی به رفتم. هر روز یک شـــکالت به من و گ




