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به  کوچولویی  غول   وقتی  حتی  داشته ام.  دوست  را  طوفان  همیشه 
نمایش  و  پنجره می چسباندم  به  را  بینی ام  بودم...  سن و سال سیلون 
جذاب و افسونگر صدا و نور را تماشا می کردم. اما به هر حال طوفان 
بهانه ای به دستم می داد تا به تختخواب پدر و مادرم پناه ببرم و با صدای 

پایکوبی قطره های باران بر پشت بام به خواب بروم...
آن قدر شیفته و مجذوب طوفان شده بودم که سرانجام هواشناس 
شدم! و حاال که خودم مادر شده ام،  وقتی بر اثر رعد و برق هیوالهایی در 
ذهن کودکانم متولد می شوند،  نوبت من است که آن ها را در تختخوابم 
به گرمی بپذیرم. به آن ها آرامش و امنیت می بخشم و توضیحات الزم 

را می دهم!
خواب هایی خوش و... منظره هایی زیبا برایتان آرزومندم!

ِاو کریستین
هواشناس





طوفانغولکوچولو 



تقدیم به
شارلوت مون مارکت.

ژ. ت   

تقدیم به
مارته,

نامادری ام,
که روزهای بارانی مان را

شاد می کند.
زنی از جنس رعد و برق...
ژ. ب   



باران

اسم من سیلون است. سیلون، غول کوچولو. امروز 
و  درشت  ریز،   قطره  های  باریده.  باران  یکسره 
ُگنده از آسمان روی زمین می افتد. توی حیاط،  
سطل هایم پر از آب شده اند،  تونل هایم غرق آب 

شده اند و قصرهای شنی ام خراب شده اند.
شب، پیش از خواب، نوک بینی ام را به پنجرة 

اتاقم می چسبانم.
گاهی آسمان برق می زند. درخت های خیس، 
تماشا  را  خیس  خیابان های  و  خیس   خانه های 

می کنم.
همیشه اول آسمان برق می زند، بعد صدای 
اما  می لرزد،  شهر  تمام  می پیچد.  آسمان ُغرنبه 
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من اصالً  نمی ترسم. بابام برایم توضیح داده که 
خانه مان برق گیر دارد.

مامان و بابام لحافم را مرتب می کنند و بعد 
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بوسم می کنند. حتی بوس هایشان هم خیس است. 
آن ها به من می گویند: »شب به خیر سیلون! شب 

به خیر غول کوچولو!«
امشب  »امیدوارم  می گویم:  و  می خندم  من 

بیدارتان نکنم!«
مامان و بابام همصدا با هم می گویند: »واقعًا 

امیدواریم!«





چیک...چیک...چیک...

را  چشم هایم  می روند.  اتاق  از  بابام  و  مامان 
باران  به صدای  دارم  که  همین طور  و  می بندم 
چیک...  چیک...  می برد.  خوابم  می کنم  گوش 

چیک... چیک... چیک...
خواب می بینم:

که  است  شب  چهل  و  روز  چهل  از  بیشتر 
دارد باران می آید. آب از پیاده روها و خانه ها باال 
می زند. کرة زمین به یک گلولة آبی گنده تبدیل 
مردم  همة  می خورد.  ِقل  ستاره ها  بین  و  شده 
زمین دریانورد شده اند. آن ها با انواع قایق های 
کوچک و کشتی های بزرگ رفت و آمد می کنند.
یک  به  مسافرتی  بزرگ  کشتی  یک  ناگهان 
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قایق کوچک پدالی برخورد می کند. بوم! َشَترق!
از صدا بیدار می شوم. صاعقه داخل اتاقم را 
روشن می کند. آسمان نعره می کشد. تمام در و 
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دیوارهای خانه به لرزه می افتند. با این که خانه مان 
برق گیر دارد، حسابی می ترسم. فریاد می کشم: 

»بابا! مامان! کمک!«
هیچ کس جواب نمی دهد. هیچ کس به کمکم 

نمی آید.
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تختخوابخالی

اتاقم هنوز می درخشد و برق می زند. رگبار باران 
به پنجره می خورد. آسمان هنوز نعره می کشد. 

»بابا! مامان! کمک!«
هیچ کس جواب نمی دهد.

گلوله،  شلیک  مثل  صدایی  با  آسمان ُغرنبه، 
من را از روی تختخواب به هوا می پراند. بدوبدو 
از راهرو می گذرم، به طرف اتاق مامان و بابام 
هجوم می برم و خودم را با عجله به تختخوابشان 
واقعًا  است.  خالی  تختخواب  اما  می رسانم. 
است!  خالی  خالی   نیست.  تخت  توی  هیچ کس 
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دو تا بالش  به هم چسبیده اند. حتمًا بالش ها هم 
سردشان می شود!

پس مامان و بابام کجا رفته اند؟
بدجوری  و  می آید  دیگر  آسمان ُغرنبة  یک 
می ترسم  و  می لرزم. زیر مالفه ها و بالش ها قایم 
می شوم. هوا مثل داخل غار خیلی تاریک است. 
هم  ُچرتم  یک جورهایی  اما  می لرزم.  می ترسم. 

می برد.
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خواب می بینم:
سخت  و  سفت  تخته سنگ  مثل  مالفه ها 
می شوم.  قایم  خرس  یک  النة  داخل  شد ه اند. 
غ ررر... غ ررر... غ ررر... صدایش را می شنوم، دارد 
نزدیک می شود. غ ررر... غ ررر... غ ررر... خرس 
درست  می شود...  بلند  عقبی اش  پاهای  روی 
همان موقع که می خواهد با دندان های بزرگش 
یک لُقمة چپم کند، از صدای آسمان ُغرنبه بیدار 

می شوم.
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سوراخُگنده

خیس عرق شده ام. از روی تختخواب مامان و 
بابام پایین می آیم و به سالن می روم. دقیقًا وسط 
می بینم. آب چیک... چیک...  فرش یک سطل 

چیک... صاف داخل سطل می افتد.
می ترسم.  می شوم.  قایم  راحتی  مبل  پشت 
کنار دیوار ُچمباتمه می زنم و صبر می کنم و صبر 

می کنم. همان جا ُچرتم می برد.
خواب می بینم:

داخل سوراخ گنده ای افتاده ام. چیک... چیک... 
گردنم  روی  آب  قطره  یک  ثانیه  هر  چیک... 
قطره  آن قدر  چیک...  چیک...  چیک...  می افتد. 
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می افتد تا این که کّله ام را سوراخ می کند. چیک... 
چیک... چیک... می ترسم. فریاد می کشم: »کمک! 

کمک!«
می شوم.  بیدار  خواب  از  راحتی  مبل  پشت 

قطره ها روی کالهم می افتد.
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قطرههایآبسیب

به آشپزخانه پناه می برم. یک آسمان ُغرنبة دیگر 
من را از جا می پراند. در انباری آشپزخانه قایم 
می شوم. گوشه ای چمباتمه می زنم و به صدای 

ُشرُشر... ُشرُشر... ُشرُشر... گوش می کنم.
همان جا ُچرتم می برد و خواب می بینم:

قطره ها یوا ش یواش دارند تغییر شکل می دهند.
آب سیب قطره قطره از آسمان می بارد.   بعد 
آب پرتقال می بارد، بعد باران شیر می آید. بعد 
می شود.  تبدیل  برف  سفید  دانه های  به  باران 
ُبرش های نان از آسمان می افتد،  بعد قوطی های 
کرة  قوطی های  بعد  می افتد،   برشته  غاّلت 

بادام زمینی می افتد.
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ناگهان صدای آسمان ُغرنبه 
انگار  بنگ!  می پیچد.  همه جا 
از  می افتد.  سرم   روی  چیزی 
بیدار  خواب  از  و  می پرم  جا 
می شوم. یک قوطی نخودفرنگی 
روی شانه ام می افتد و زیر پاهایم 

ِقل می خورد...
دوباره صدای آسمان ُغرنبه بلند 
وقت  یک  این که  برای  می شود. 

برنج،  کیسه های 
و  مربا  شیشه های 
چیپس  پاکت های 
از  نریزد،  سرم  روی 

انباری می پرم بیرون، از 
آشپزخانه رد می شوم و 
یکراست به حمام می روم.


