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انتشارات ارسطو



یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود؛ یه دختر کوچولویی بود به نام 

الوین که عاشق مدرسه و کتاب بود. اواخر فصل تابستان بود. مرتب الوین به 

مادرش می گفت: مادر جان پس کی به مدرسه می روم؟ مادر می گفت: دختر 

به مدرسه می روی.  گلم عجله نکن، بگذار چند روز دیگر بگذرد؛ آن وقت 

الوین چند روزی آرام می گرفت؛ ولی دوباره همین سؤال را از مادر می پرسید.

 مادر که متوجه عالقه ی بسیار زیاد دخترش به مدرسه شد؛ تصمیم گرفت 

خاطره ی اولین روز ی که خود به مدرسه رفته بود را برای دخترش تعریف 

کند. برای همین وقتی موضوع را به الوین کوچولو گفت: الوین خیلی خوشحال 

شد و زود کنار مادر نشست و از مادر خواست هرچه زودتر خاطره را برایش 

تعریف کند.

بخیر  یادش  و گفت:  بست، آهی کشید  لحظه  برای یک  را  مادر چشمش   

چشمانم  به  خواب  خوشحالی  از  می رفتم  مدرسه  به  فردایش  که  شبی  آن 

به  از مادرم سؤال می کردم پس کی صبح می شود که من  نمی رفت؛ مرتب 





خوابیدم. صبح  مادر  کنار  در  را  بود شب  جوری  هر  باالخره  بروم.  مدرسه 

زود از خواب بیدار شدم، آن قدر خوشحال بودم که نمی دانستم چه کار کنم. 

مادر قبل از من بیدار شده و صبحانه را آماده کرده بود. من هم با سرعت 

صبحانه خوردم. لباس هایم را پوشیدم، کیف تازه ام را برداشتم و با مادر به 

طرف مدرسه رفتیم. وقتی وارد حیاط مدرسه شدیم؛ مرتب از مادر در مورد 

همه چیز سؤال می کردم. مادر برایم توضیح می داد. دختر گلم؛ اینجا حیاط 

با دوستانت در این جا  مدرسه است، ببین چقدر زیباست. از این به بعد تو 

بازی می کنید. در همین بگو مگو بودیم که خود را جلو در کالس دیدیم. یک 

خانم زیبا با لباس های روشن، انگار منتظر من بود، با روی بسیار باز به من 

خوش آمد گفت و یک شکالت به من داد.

 - دختر گلم؛ خیلی خوش آمدی. از مامان جونت خداحافظی کن تا تو را به 

دوستانت معرفی کنم. من هم از مامانم خداحافظی کردم و در حالی که خانم 

معلم دستم را گرفته بود؛ وارد کالس شدیم. ولی چه کالسی! آن قدر کالس را 


