
!بيا دوباره دوست باشيم!بيا دوباره دوست باشيم
ھانس ویلھلم: نوشتھ ھانس ویلھلم: نوشتھ
آرتین نائبی نژاد: ترجمھ



.این داستان من و خواھر کوچکترم است.این داستان من و خواھر کوچکترم است



  ھا وقت بعضی ولی .گذرانیم می خوش ھم با ما معموال  ھا وقت بعضی ولی .گذرانیم می خوش ھم با ما معموال
 .شود می واقعی دردسر یک بھ تبدیل خواھرم

.کنم نگھداری او از باید من کھ زمانی مخصوصا .کنم نگھداری او از باید من کھ زمانی مخصوصا



اما وقتی برایش قصھ 
.می خوانم با دقت گوش می دھد 



 چیزھا ھمھ باید اینکھ از ھا وقت بعضی
.متنفرم کنم تقسیم او با را .متنفرم کنم تقسیم او با را
 العاده فوق دریایی دزد یک خواھرم اما

.است



.یک روز خواھرم کار خیلی بدی کرد



.او فکر کرد الک پشت من بھ تفریح و بازی بیشتری نیازدارد



.و تصمیم گرفت الک پشتم را در دریاچھ رھا کند



وقتی فھمیدم خواھرم چھ کار 
.کرده خیلی عصبانی شدم.کرده خیلی عصبانی شدم

آنقدر عصبانی کھ می توانستم 
.او را ھمان جا بکشم.او را ھمان جا بکشم



اما پدر و مادرم از این فکر خوششان نیامد و 
. سریع ما را از ھم جدا کردند. سریع ما را از ھم جدا کردند



خواھرم گفت بخاطر کاری کھ انجام داده 
.متاسف است.متاسف است

.اما من فکر می کردم بھ اندازه کافی نیست.اما من فکر می کردم بھ اندازه کافی نیست
.آخر خیلی عصبانی بودم



.حتی پیشنھاد داد با پول خودش برایم یک الک پشت جدید بخرد
.اما من الک پشت خودم را می خواستم  .اما من الک پشت خودم را می خواستم 



بھ نظر می رسید آنھا . پدر و مادرم حرفی نزدند بھ نظر می رسید آنھا . پدر و مادرم حرفی نزدند
من ھم بھ اتاقم رفتم و . ھم طرف خواھرم باشند

.در را محکم بھم زدم.در را محکم بھم زدم



.در مورد راه ھای مختلف تنبیھ کردن خواھرم فکر کردم 



.سعی کردم کمی بخوابم.سعی کردم کمی بخوابم

.اما خوابم نمی برد.اما خوابم نمی برد



.  حتی فکر می کردم کمی تب دارم. احساس می کردم مریض شده ام



 توی کھ دیدم را خواھرم لحظھ ھمین در .بودم ناراحت خیلی
 رسید می نظر بھ و .کرد می بازی و خواند می آواز حیاط رسید می نظر بھ و .کرد می بازی و خواند می آواز حیاط
  .نبوده خوشحال اینقدر وقت ھیچ



.من کسی بودم کھ ناراحت بود و مثل اینکھ ناراحتیم اصال برای خواھرم مھم نبود
. خواھرم چطور می توانست ھمھ چیز را بھ این راحتی فراموش کند! الک پشتم رفتھ بود  . خواھرم چطور می توانست ھمھ چیز را بھ این راحتی فراموش کند! الک پشتم رفتھ بود 

!عصبانی...عصبانی...عصبانی بودم، عصبانی



تا جایی کھ می توانستم محکم بھ تا جایی کھ می توانستم محکم بھ 
.بالشتم مشت زدم و فریاد کشیدم
.و احساس کردم حالم بھتر شده.و احساس کردم حالم بھتر شده



.باالخره فھمیدم باید چھ کار کنم.باالخره فھمیدم باید چھ کار کنم



.بلند شدم و کفش ھایم را پوشیدم.بلند شدم و کفش ھایم را پوشیدم

بعد پیش خواھرم کھ می خواست بھ سگمان غذا 
.بدھد رفتم.بدھد رفتم



.و او خندید» .کمکت می کنم این کار را انجام بدھی«: بھ خواھرم گفتم



من دیگر عصبانی . اتفاقا حاال جای الک پشتم بھتر است«: بعد از مدتی گفتم من دیگر عصبانی . اتفاقا حاال جای الک پشتم بھتر است«: بعد از مدتی گفتم
».نیستم



»دوستیم؟ ھم با دوباره یعنی«:پرسید خواھرم »دوستیم؟ ھم با دوباره یعنی«:پرسید خواھرم
».دوستیم دوباره بلھ،«:گفتم من
 مغازه بھ ھم با آیی می«:پرسیدم بعد .کردم تعجب شدیم دوست ھم با دوباره آسان انقدر اینکھ از

»برویم؟ خانگی حیوانات
»جدید؟ پشت الک یک خرید برای«:پرسید خواھرم

  »!نھ«:گفتم خنده با  »!نھ«:گفتم خنده با



. یکی مال تو یکی ھم مال من. داریم میرویم دو تا موش خرما بخریم«:گفتم
».می توانیم آنھا را در آکواریوم قدیمی من بگذاریم ».می توانیم آنھا را در آکواریوم قدیمی من بگذاریم

.دست ھم را گرفتیم و بھ راه افتادیم


