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معلم عزيزم،
من عاشق نهنگ ها هستم و به نظرم امروز 

توي حوض خانه مان يك نهنگ ديدم.
مي شود لطفاً در مورد نهنگ ها اطالعاتي برايم 

بفرستيد، چون مي ترسم نكند باليي سر نهنگمان 
بيايد.

با احترام
امیلي
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اميلي عزيز،
در مورد نهنگ ها برايت اطالعاتي مي نويسم. 
فكر نكنم چيزي كه توي حوضتان ديده اي، 

نهنگ باشد. چون نهنگ ها توي آب هاي 
شور زندگي مي كنند، نه توي حوض.

دوستدار تو
 معلمت
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معلم عزيزم،
من هر روز صبح زود، قبل از خوردن صبحانه، 

توي حوضمان نمك مي ريزم.
ديشب ديدم كه نهنگم به من لبخند می زند. فكر 

مي كنم كه حالش بهتر است.
به نظرتان ممكن است كه او گم شده باشد؟

با احترام
امیلي
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اميلي عزيز،
لطفاً ديگر توي حوضتان نمك نريز. مطمئنم 

كه پدر و مادرت از اين كار خوششان 
نمي آيد.

متأسفانه بايد بگويم كه امكان ندارد توي 
حوضتان نهنگ باشد، چون نهنگ ها گم 

نمي شوند.
آن ها هميشه مي دانند كه كجاي اقيانوس 

هستند.

دوستدار تو
معلمت
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معلم عزيزم،
امشب خيلي خوشحالم، چون نهنگم را ديدم كه 
از توي آب باال پريد و از باالي سرش آب 

فواره زد.
رنگ نهنگ آبي بود.

به نظرتان امكان دارد اين يك نهنگ آبي 
باشد؟

با احترام
امیلي

راستي، چه غذايي به او بدهم؟



1213



1415

اميلي عزيز،
نهنگ هاي آبي به رنگ آبي هستند و 

غذايشان جانورهاي ريزي شبيه ميگوست. 
به هر حال، بايد به تو بگويم كه نهنگ هاي 
آبي خيلي خيلي بزرگند و توي حوض خانة 

شما جا نمي شوند.

دوستدار تو
معلمت

راستي، نكند يك ماهي آبي توي حوضتان است؟
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ماهي طالیي
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معلم عزيزم،
ديشب نامه تان را براي نهنگم خواندم. باالخره 

او گذاشت كه من به سرش دست بكشم و 
نوازشش كنم. خيلي ذوق كردم.

من يواشكي برايش كمي برشتوك و خرده نان 
توي آب ريختم. امروز صبح، توي حوض را 

نگاه كردم و ديدم همه اش را خورده.
مي خواهم اسمش را بگذارم آرتور. نظر شما 

چيست؟
با احترام
امیلي
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اميلي عزيز،
دوباره بايد به تو يادآوري كنم كه امكان 

ندارد يك نهنگ بتواند توي حوض خانه تان 
زندگي كند. شايد نداني كه نهنگ ها 

مهاجرند، يعني اين كه يك جا نمي مانند و 
هر روز راه بسيار زيادي را در اقيانوس شنا 

مي كنند.
مي بخشي كه نااميدت مي كنم.

دوستدار تو
معلمت
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معلم عزيزم،
امشب كمي ناراحتم. آرتور رفته. به نظرم از 
نامة شما متوجه چيزي شده و تصميم گرفته 

دوباره مهاجرت كند.

با احترام
امیلي
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اميلي عزيز،
لطفاً زياد ناراحت نباش، واقعاً امكان نداشت 
كه يك نهنگ توي حوض خانة شما زندگي 

كند. شايد وقتي بزرگ تر شوي، دوست 
داشته باشي در اقيانوس سفر كني و در 

مورد نهنگ ها مطالعه و تحقيق و از آن ها 
حمايت كني.

دوستدار تو
معلمت
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معلم عزيزم،
امروز شادترين روز زندگي ام بود! به ساحل 

رفتم و حدس بزنيد چه كسی را ديدم؟ آرتور! 
صدايش كردم و او به من لبخند زد. مي دانم كه 
خود آرتور بود، چون گذاشت به سرش دست 

بكشم.
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كمي از ساندويچم را به او دادم...
و بعد، از هم خداحافظي كرديم.

با صداي بلند به او گفتم كه خيلي دوستش 
دارم، و اميدوارم از نظر شما اشكالي نداشته 
باشد كه از قول شما به او گفتم كه شما هم 

دوستش داريد.

با احترام
امیلي )و آرتور(
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پـایـان
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در بارة نویسنده،

در  مختلفي  شغل هاي  جیمز  سایمن 
پلیس  مأمور  از  است،  داشته  زندگي اش 
شهر  در  حاال  او  مزرعه.  کارگر  تا  گرفته 

درس  نقاشي  دولتي  مدرسه اي  در  و  مي کند  زندگي  انگلستان  دون 
مي دهد.



پشت جلد

تعطیالت تابستان است و امیلي متوجه مي شود توي حوض خانه شان 
یک نهنگ آبي زندگي مي کند. او به معلمش نامه مي نویسد و از او کمک 

مي خواهد.
آن ها در مدت تعطیالت تابستان با هم چند نامه رد و بدل مي کنند و معلم 

اطالعاتي در بارة زندگي نهنگ ها به امیلي مي دهد.
تا این که امیلي خبر خوشحال کننده اي به معلمش مي دهد.

* کتاب برگزیده IRA/CBC  به انتخاب کودکان


