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همه چا را دوست دارند  ۷

- 1 -

همه چاک را دوست دارند!

»دانش آموزان توجه کنید!« آقای اوتریگز، مدیر 

مدرسله، در سلالن غذاخوری اعلام می کند که: 

»به افتخار آغاز ماه شلعر و شلاعری، مدرسله ی 

ابتدایی پیِتر َربیت اولین مسلابقه ی سلالیانه ی 

شعر را برگزار خواهد کرد!« 

چاد بادگرتون می گوید: »شعر؟«

رالفی می گوید: »چقدر حوصله سربر!«



۸  پروژه ی نرمالو

لویی می گوید: »هیس! نمی توانم بشنوم چی 

می گوید!«

آقلای اوتریگز اعام می کند: »جایزه  ی نفرهای 

اول، دوم و سلوم ُبلن خرید کاوملارت خواهد 

بلود. مسلابقه روز پنجشلنبه و بعد از مدرسله، 

به پایان می رسلد و اسلامی برنلدگان جمعه ی 

هفته ی آینده اعام می شود.«

چاد می گوید: »شعر، زیادی... لوس است.«

فسلقلی می گویلد: »همه ی شلعرها که لوس 

نیستند. خانم بیِورز چندتا شعر خنده دار و بامزه 

هم برایمان خوانده است.«

چاد می گوید: »آقای ِفِرتی به ما گفته که شعر 

در مورد احساسات است! َاه َاه! «



همه چا را دوست دارند  ۹

میلیسنت می گوید: »محض اطاعتان باید بگویم 

که هنر و احساسات کاماً با هم در ارتباط هستند.«

فسقلی باز هم می گوید: »و درباره ی این که چطور 

با احساساتمان با همدیگر ارتباط برقرار می کنیم. 

احساساتی مثل عشق، عصبانیت، لذت، غم و...«

چاد می گوید: »دیدید گفتم! َاه َاه! «

لویی می گوید: »خیلی خوب! من هم می خواهم 

از احساسلاتم کملک بگیرم تا برنده ی مسلابقه 

بشلوم! راسلتش، از همین حاال یلک فکرهایی 

برایش دارم.« بعد رو می کند به رالفی و می گوید: 

»دوتایلی باهلم یلک شلعر می نویسلیم و اول 

می شلویم و بعد هم بلا جایزه  مان که ُبن خرید 

است، برای خودمان ِاسِکیت ُبرد می خریم!«



۱۰  پروژه ی نرمالو

رالفی می گوید: »آخ گفتی! ما یک عمر است که 

داریم حرف خریدن اسلکیت برد را می زنیم! دیگر 

الزم نیسلت تا مدرسه را پیاده برویم. می توانیم 

مثل پولدارها مسیرمان را سواره طی کنیم!«

»باالخره می خواهی آن کیک را بخوری یا نه؟!« 

چاد به کیک شکاتی فسقلی اشاره  می کند.

فسقلی می گوید: »بیا، مال تو.«

چاد می گوید: »من عاشق شکاتم!«

رالفی می پرسلد: »اگر این قدر دوستش داری، 

پس چرا برایش شعر نمی نویسی؟«

چلاد با دهان ُپلر از کیک شلکاتی می گوید: 

»آره، دوستش دارم اما دیگر نه آن قدر.«

میلیسلنت می گوید: »حاال که حرف از دوست 



داشتن شلد...« او کمی آن طرف تر به چاک وود 

که در صف غذای گرم ایسلتاده بود، نگاه کرد و 

با ناز و ادا پلک زد. »به نظرتان جذاب نیست؟«

فسلقلی می گویلد: »ای کاش ملن بلا چلاک 

دوسلت بلودم. همله دلشلان می خواهلد با او 

دوست باشند. او از همه باحال تر است.«



میلیسلنت می پرسد: »نرمالو، به نظرت جذاب 

نیست؟«

اما نرمالو چیزی نمی شنود. دارد یک چیزهایی 

توی دفترچه ی سبزش یادداشت می کند. در واقع 

تمام مدت ناهار دارد توی دفترچه اش چیزهایی 

می نویسلد و ملدام کتاب هایی کله از کتابخانه 

گرفته را ورق می زند و دنبال چیزی می گردد.



همه چا را دوست دارند  ۱۳

میلیسلنت می پرسلد: »حاال داری تند تند چی 

توی دفترچه ات می نویسلی؟ البد چیزی نشلده 

داری روی شعرت کار می کنی!«

نرماللو می گویلد: »نله، دارم بلرای باغچله ام 

برنامه ریزی می کنم.«

میلیسلنت می پرسلد: »مگلر تلو باغچله هلم 

داری؟«

نرماللو توضیلح می دهلد: »ملن تلوی پلارک 

شلهر بلزرگ و در باغ عمومی یلک قطعه زمین 

کوچک دارم. انقدر جا دارم که همه ی میوه ها و 

سبزیجات مورد عاقه ام را بکارم.«

چاد می گوید: »من که اصاً میوه و سبزیجات 

دوست ندارم.«



۱۴  پروژه ی نرمالو

نرمالو می گوید: »اشتباه می کنی. نمی شود که 

همیشه هله هوله بخوری.«

چاد که مشغول لیسیدن شکات هایی است که به 

انگشتانش چسبیده، می گوید: »سعی ام را می کنم.«

کتاب هلای باغچله داری نرماللو از روی میلز 

غذاخوری بله زمین می افتد. چاک وود آن ها را 

از روی زمین برمی دارد.

نرمالو می گوید: »ممنونم.«

چلاک می گویلد: »کله باغبانی می کنی، درسلت 

است؟ مامان بزرگ من هم باغبانی را دوست دارد.«

نرمالو به او تذکر می دهد: »البته باغبانی فقط 

کار مامان بزرگ ها نیست.«

چاد می گوید: »باشد. فعاً خداحافظ.«



همه چا را دوست دارند  ۱۵

میلیسنت آهی می کشد و می گوید: »واقعًا به 

نظرتان شیرین نیست؟«

فسقلی هم آهی می کشد و می گوید: »از همه 

باحال تر هم هست!«

چلاد همین طلور کله چشلمش بله کیک های 

شلکاتی بقیله اسلت، می گویلد: »فکر کنلم اگر 

شلیرینی هایتان را بله ملن بدهیلد باحال تر هم 

می شود.«



۱۶  پروژه ی نرمالو
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پروژه ی نرمالو

داداش رتسلوها دارنلد پیلاده از مدرسله بله 

خانله برمی گردنلد، لویی رو می کنلد به برادرش 

و می گویلد: »فقط یک هفتله برای آماده کردن 

شلعرمان وقلت داریم. بهتر اسلت هرچه زودتر 

دست به کار بشویم.«

رالفی می گوید: »درست است! خوب، به نظرت 

موضوع شعرمان چی باشد؟«



لویلی می گویلد: »ایلن را بسلپار به ملن.« او 

خودش را باهوش تر از برادرش می داند.

صدایی از پشلت سرشان می گوید: »هی! صبر 

کنید!« صدای چاک وود است. »فکر کردم حاال که 

خانه ی ما فقط یک خیابان با خانه ی شما فاصله 

دارد، خوب می شود این مسیر را با هم برویم.«



۱۸  پروژه ی نرمالو

لویی می گوید: »می خواهی با ما بیایی؟ خوب، 

منظورم این اسلت که، حتمًا! خیلی هم باحال 

می شود!«

چلاک می گویلد: »شلنیده ام کله شلما همان 

کسلانی هسلتید که گیم نِت  شلهر بلزرگ را راه 

انداخته اید.«

لویلی می گویلد: »آره! محلض اطاعلت باید 

بگویم که گیم نِت ما هر شنبه صبح، باز است!«

چلاک می گویلد: »شلما در نقشله کشلیدن و 

برنامه ریلزی کلردن بی نظیر هسلتید. به نظرتان 

می توانیلد بله من هم کمک کنید تا نقشله ام را 

عملی کنم؟«

لویی می گوید: »با کمال میل! نقشه ی چی؟«



پروژه ی نرمالو  ۱۹

چاک اول به لویی و بعد به رالفی نگاه می کند.

او می گوید: »راستش یک جورهایی... یک راز 

است.«

لویلی به برادرش می گویلد: »من و چاک باید 

یک صحبتی با هم داشته باشیم. البته دو نفری!«

»تنها.«

رالفی می پرسد: »پس شعرمان چه می شود؟«

لویی می گوید: »شعر باشد برای بعد.«

رالفی پشلت چشلمی نازک می کنلد. آن ها را 

تنها می گذارد.

لویی می گوید: »باشلد.« او تخته شاسی اش را 

از کیف مدرسله اش بیلرون می آورد. »خوب، چه 

برنامه ای داری؟«



۲۰  پروژه ی نرمالو

چاک می گویلد: »خوب، راسلتش... برنامه در 

ملورد چیلزی نیسلت. برنامه در ملورد یک نفر 

اسلت. من می خواهم یک دوست پیدا کنم اما 

هنوز نتوانسته ام. شما با او دوست هستید.«

لویی می گوید: »منظورت میلیسلنت است؟ از 

من بشنو، کاماً موفق شده ای.«

چلاک آهی می کشلد و می گوید: »نه، منظورم 

آن دختری است که عینک می زند و گوش های 

فوق العاده ای دارد!«

لویی می گوید: »نرمالو را می گویی؟«

چلاک می گویلد: »نرماللو.« او لبخنلد می زند. 

»خوب، می توانی کمکم کنی؟«

لویلی تند تنلد روی تختله اش یلک چیزهایی 


