
 ای کاش بینی من هم سبز بود
نویسنده: مکس لوکیدو

کاشانی وحید مترجم: لیال 

لوسیا و پانچلو با تعجب از پنجره کارگاه ایالی به مردم دهکده نگاه می کردند. آن ها در صف ایستاده بودند تا بینی
گفت: نمیفهمم چطور ممکن است کسی دلش بخواهد بینی اش را سبز کند. ایالی پاسخ هایشان را سبز کنند. لوسیا 

داد: مردم اینکار را می کنند چون بینی سبز مد شده است. در این شهر همه دوست دارند مثل دیگران باشند. 
پانچلو پرسید: آیا بینی سبز آنها را باهوش تر، قوی تر و یا سریع تر می کند؟

گر بیمنی شمان سمبز شمود، خوشمبخت تر می شموند امما ایالی پاسخ داد: نه، فقط سبز می شوند. آن ها تصور می کنند ا
گون ساخته ام و همه ساخته هایم را با همین تفاوت ها دوست دارم.  من آن ها را عمداً  گونا

گفتند: ما همینطوری راضی هستیم و نیمازی بمه این کمار نمی بیمنیم. امما رفتنمد تما ممردم را از نزدیمک پانچلو و لوسیا 
ببینند. 

پانچلو و لوسیا خود را به جلو صف رساندند و مردم را می دیدند که وارد فروشمگاه رنگ آممیزی می شمدند و بما بیمنی
سبز بیرون می امدند. یکی از ومی کی هما در پیماده رو بما صمدای بلنمد گفت: این آخمرین ممد روز اسمت بشمتابید تما

آخرین ومی کی نباشید که بینی بدون رنگ دارید. 
پانچلو پرسید: این مرد کیست؟

کسی از پشت سر جواب داد اوآقای ویلی است. او طراح مدهای جدید است. کاله های مربع شممکل، کفش هممای
پاشنه بلند و همه ی طرح های جدید دیگر. 

همان موقع یک نفر با بینی سبز رنگ از فروشمگاه بمیرون آممد. هممه بمه نشمانه ی سمتایش گفتنمد: وای چقمدر عمالی.
چقدر زیبا!

اما او نایستاد و فقط سرش را باال گرفت و از میان جمعیت عبور کرد. 
»پانچی، امیدوار بودم بروی وبینی ات را سبز کنی!« پانچلوصممدای دوسممتش »تمموبیگی« را شممناخت. تمموبیگی گفت

گفت ورفت.  من بینی ام را رنگ کردم. همه رنگ کرده اند. بینی تو هم با رنگ سبز بامزه می شود. این را 
پانچلو بینی اش را لمس کرد و با خودش گفت: تا حاال به رنگ بینی ام توجه نکرده بودم!

روز بعد پانچلو با دوستانش در خیابان راه می رفتند و هر کدام در مورد معایب بینی رنمگ شمده چمیزی می گفتنمد کمه
دیدند عده ای در میدان دهکده جممع شمده انمد. شمهردار روی سمکویی ایسمتاده بمود و می گفت: بمه اولین جلسمه ی
کالس شمده اند و مما این را ممدیون باشگاه ومیکی های  بینی قشنگ خوش آمدیمد. بیمنی هایتمان خیلی شمیک و بما
آقای ویلی هستیم. مردم به وجد آمدند و هر کس چیزی گفت. آقای ویلی به خاطر مدهای تو اطرافیممانم مممرا بیشممتر

دوست دارند و… 
شهردار مدالی به گمردن آقمای ویلی انمداخت و گفت: مما بمدون شمما خیلی بدشمکل بمودیم ماننمد…. نمیدانسمت چمه
گهان چشمش به پانجلو و دوستانش افتاد و با لبخند تمسخر آمیزی گفت: بدون آقای ویلی ما همه شبیه بگوید که نا
آن ها بودیم! همه مردم خندیدند. پانچلو و دوستانش سرشان را پایین انداختند و بینی هایشان را با دست پوشاندند. 

کمی بعد هر سه در فروشگاه رنگ آمیزی بودند و با بینی های رنگ کرده بیرون آمدند. 
پانچلو گفت: جالب است که مثل بقیه باشی و طبق مد عمل کنی!



برای چند روزی هم به راستی جالب بود. اما چند روز بعد، وقتی سه نفری در خیابممان راه می رفتنممد، یممک ومی کی
را دیدند که با بینی قرمز قدم می زند.با خود گفتند حتماً از مد خبر ندارد. اما چند دقیقه بعد ومی کی های دیگممری
گهمان هممه در صمف ایسمتادند تما بیمنی هایشمان را قرممز کننمد. را دیدند که با بینی قرمز به میدان دهکده رسیدند. نا

آقای ویلی فریاد می زد: بشتابید. دوره بینی سبز گذشته حاال دیگر بینی قرمز مد شده است. 
پانچلو و دوستانش مجبور شدند دوباره در صف بایستند و بینی شان را رنگ کنند. تمما چنممد روز فکممر میکردنممد طبممق
آخرین مد روز عممل کمرده انمد تما اینکمه یمک روز ومی کی ای را دیدنمد کمه بیمنی اش را آبی کمرده بمود. بما یکمدیگر
گفتند: نه دوباره نه! اما مجبور شدند رنگ بینی شان را تغییر دهند. بعد از مدت  کوتاهی بیمنی آبی هم از ممد افتماد و

بینی صورتی مد شد و همینطور رنگ های مختلف جایگزین می شدند. 
یک روز که از این همه رنگ آمیزی بینی خود خسته شده بودند، روی سنگی نشستند. پانچلو گفت: کاش بممه حممرف
گهممان صممدای لوسممیا را از پشممت سرشممان شممنیدند کممه گفت: ایالی هممر روز حممال شممما را ایالی گمموش می کممردیم. نا

می پرسد. 
پانچلو پرسید: او از دست ما عصبانی است؟

لوسیا پاسخ داد: عصبانی نیست اما برای شما غمگین است. پیش او بروید. 
پانچلو با دوستانش به باالی تپه رفتند. ایالی از آن هما اسمتقبال کمرد و بیمنی هایشمان را وارسمی کمرد. آن هما پشمیمان
بودند و گفتند: فقط میخواهیم دوباره به شکل خودممان برگمردیم. ایالی گفت: خوشمحالم کمه این را می شمنوم. من
شما را به همان شکلی که بودید برمی گردانم. من در هر شمرایطی دوسمتتان دارم. فقمط کمی طمول می کشمد و نیماز بمه

سمباده دارد. 
ک بود اما ارزشش را داشت. حاال خوشحال و راضی بودند.  پاک کردن رنگ از روی بینی هایشان دردنا


