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 تقدیم به کسانی که در زمان مناسب، کتاب مناسب را 

در دستان خواننده ای

جوان قرار داده اند.

م.ک

 تقدیم به برادرم َمت، که عشقش به آگاهی 

)و درستی و راستی( زبانزد است.

آ.ه

ترجمه ی کتاب را تقدیم می کنم به 

کتابداران، تسهیلگران و مروجان کتاب.

ش.ر







روزی که ِدرک عربده کش به شهر آمد، باد لب ورچید و َنَوزید، گله های گاو از ماغ کشیدن دست 

کشیدند و بوته های خشک خار دیگر غلت نزدند.



مردم شهر در گوش هم گفتند: »حاال گاوهایمان 

را می دزدد!«

»حاال قطارها را غارت می کند.«

»فقط مایه ی دردسر است!«





با توپ شیشه ی  تازه  آمده است، چون  اتفاقًا درک عربده کش خوب موقعی  ولی فکر کردم، 

پنجره ای را شکسته بودم! بابا همیشه می گوید: »سام، تو فقط مایه ی دردسری، و مثل یک بچه گربه 

شیطان و بازیگوش.«

و  انداختم  را  رفت، جارویم  توی پستخانه  با عصبانیت  عربده کش  درک  وقتی   برای همین، 

دنبالش راه افتادم.



توی پستخانه مرد یاغی داد زد: »من دنبال چیزی می گردم تا این گربه ی بی قراری را که 

امانم را بریده خوب کند.« و با انگشت هایش هی خودش را خارید و مالید!


