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و  برادر  دو  مادر،  و  پدر  با  و  آمدم  دنیا  به  نیویورك  در 
خواهرم در النگ آیلند بزرگ شدم. در خانه اي سرخ رنگ با 
حیاط خلوتي بزرگ و کودکان بسیار زیادي در همسایگیمان 
زندگي کردیم. پدرم افسر پلیس بود و خیلي شوخ و بامزه. 
آن زمان مصمم بودم، بزرگ که شدم، افسر پلیس یا مأمور 
اف بي آي بشوم! اما بعد فهمیدم کار بسیار خطرناکي است. 

پس تغییر عقیده دادم.
اولین بار، خانم کوپر ــ معلم کالس اولم ــ به من گفت 
همة  به  را  حرف  این  شاید  نمي دانم،  نویسنده اي.  که 
دانش آموزان گفته بود! اما همین که به من گفت نویسنده ام، 
نویسنده شدم. خانم کوپر براي تشویقم، تكالیف نوشتاري 
اما  بودند،  زیاد  این که  با  مي داد.  ــ  من  به  ــ  اضافه تري 
تازه، من عاشق کتابخانه مان  انجام بدهم.  دوست داشتم 

بودم و بیش تر وقت هاي آزادم را در آن جا مي گذراندم.
حقوق  دانشكدة  از   1998 و  »پِن استیت«  از   1998 سال 
در  سالي  شدم.چند  فارغ التحصیل  »سنت جان«  دانشگاه 
مرکز شهر منهتن به وکالت پرداختم. همان موقع بود که 
این کتاب منتشر شد. بعد، وکالت را رها کردم و از آن زمان 

تا کنون فقط مي نویسم. متشكرم خانم کوپر. 
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براون کشاورز مشکلی دارد.
گاوهایش دوست دارند تایپ کنند.

او از صبح تا شب می شنود:
تِق تِق، مـاا.
تِق تِق، مـاا.
تِق تِق، مـاا.





اول، صداهایی را که می شنید، باور نمی کرد.
گاوهایی که تایپ می کنند؟

امکان ندارد!
تِق تِق، مـاا.
تِق تِق، مـاا.
تِق تِق، مـاا.





بعد، چیزی را که می دید نمی توانست باور کند.



کشاورز عزیز، براون 
شب ها طویله خیلی سرد است.

ما چند تا پتوی برقی می خواهیم.

        با احترام
     گاوها



این که گاوها ماشین تایپ قدیمی را تو  ی طویله 
هم  برقی  پتوی  حاال  بود،  کم  بودند،  کرده  پیدا 
می خواستند! براون کشاورز گفت: »اصالًً. حرفش 

را هم نزنید. خبری از پتوی برقی نیست.« 
پس گاوها اعتصاب کردند و یادداشتی روی در 

طویله زدند.



متأسفیم.
امروز تعطیل است.

شیر نداریم.



شیر  امروز  »که  زد:  فریاد  کشاورز  براون 
نداریم!« و بعد از پشِت دِر طویله، سروصدای 

گاوها را شنید که سخت مشغول بودند:



تِق تِق، مـاا.

تِق تِق، مـاا.

تِق تِق، مـاا.



روز بعد یادداشت دیگری به دستش رسید:

براون عزیز، 
مرغ ها هم سردشان است
و پتوی برقی می خواهند.

                                    با احترام
                                         گاوها





گاوها دیگر داشت طاقتشان تمام می شد. برای همین یادداشت 
جدیدی روی در طویله زدند:

تعطیل است.
شیر نداریم.

تخم مرغ هم نداریم.



و  نداریم؟!«  »تخم مرغ  فریاد کشید:  براون کشاورز 
بـاز از پشِت دِر طویله صداهایی شنید.

تِق تِق، مـاا.

تِق تِق، مـاا.

تِق تِق، مـاا.





براون کشاورز عصبانی بود: »گاوها تایپ می کنند. مرغ ها هم 
تا حاال چنین چیزی شنیده؟ آخر من  اعتصاب می کنند! کی 
نه  دارد،  شیر  نه  که  کنم  اداره  را  مزرعه ای  می توانم  چطور 

تخم مرغ؟«



براون کشاورز سراغ ماشین تایپ خودش رفت.
گاوها و مرغ های عزیز،

خبری از پتوي برقی نیست.
شما گاو و مرغ هستید.

من هم از شما شیر و تخم مرغ می خواهم.
با احترام
براون کشاورز





را  اخطار کشاورز  بود،  بی طرف  نیروهای  که جزو  اردک 
برای گاوها برد.







گاوها جلسه ي اضطراری تشکیل دادند. همه ي حیوان های 
آب  گوشی  و  سر  تا  شدند  جمع  طویله  اطراف  مزرعه 
چیزی  گاوها  مـااي  مـاا  از  کدامشان  هیچ  اما  بدهند. 

دستگیرشان نشد.

منتظر  شب  تمام  کشاورز  براون 
جواب گاوها ماند.



فردای آن روز، اردک، صبح خیلی زود، دِر 
خانه ي براون کشاورز را زد و یادداشتي 

به او داد.



براون عزیز،
ما ماشین تایپمان را با پتوهای برقی عوض می کنیم.

به اردک می دهیم تا برایت بیاورد.پتو ها را پشت در طویله بگذار، ما هم ماشین تایپ را 
با احترام 
گاوها



پس  است.  خوبی  معامله ي  گفت  خودش  با  کشاورز  براون 




