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k a p i t e l  1

Die fünf Superkids

Jetzt ist es so weit: Endlich kann ich spielen gehen! Das wird aber auch 
wirklich Zeit. Zwei Stunden lang war ich mit Mama in einer Schule. 
Dort haben sie uns erklärt, wie die Leute hier in Deutschland „Hallo“ 
und „Tschüss“, „Bitte“ und „Danke“ sagen. Dabei wissen wir das längst. 
Wir sind doch keine Babys, schon gar nicht meine Mama. Ich langwei-
le mich jedes Mal. Aber leider darf ich nicht allein im Heim bleiben. 
Sonst gibt es Ärger mit den Leuten, die hier arbeiten.

Egal: Jetzt sehe ich Waris und die anderen. Aber erst muss ich sie 
finden. Das ist gar nicht so leicht: Das Heim ist riesig. Mit unendlich 

پنج کودک ممتاز

حاال دیگر وقتش است؛ باالخره می توانم بروم بازی کنم. واقعن هم دیگر وقتش بود. 
دو ساعت تمام با مادرم در یک مدرسه بودم. آن جا برای مان توضیح می دادند چطور 

مردم این جا، در آلمان، سالم، خدانگهدار، لطفن و ممنون می گویند. این ها را خیلی وقت 
است، می دانیم. بّچه ی کوچک که نیستیم، مادرم که دیگر هیچ. هربار حوصله ام آن جا 
سر می رود. اّما متاسفانه اجازه ندارم به تنهایی در هایم1 بمانم. وگرنه آنهایی که این جا 

کار می کنند، خدمتم می رسند.
 

بخش اّول

1  برای خوانندگان خارج از آلمان: هایم، مکان هایی جمعی هستند که پناهندگان برای دوره هایی نامشّخص در آن ها به سر می برند. 

ترجمه ی هایم با هر معادل آشنایی مانند کمپ، اقامت گاه، خواب گاه و خانه، بیان گر مفهوم کاربردی آن در این داستان ها نمی باشد. 
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langen Fluren, vielen Türen und 
mehreren Treppenhäusern.  
Die wichtigste Etage ist meine 
Etage – die fünfte. Da wohnt auch 
Waris, meine allerbeste Freun-
din. Ich klopfe an ihr Familien-
zimmer und ihr Bruder öffnet. 
Waris ist nicht da.

Hm, wo ist sie nur? – Bestimmt 
mit Alessandro, Lara und Mo-
hammad unterwegs. Gut, dann 
sehe ich eben im ganzen Heim 
nach. Rennen darf ich nicht, 
das ist gegen die Hausordnung. 

بی خیال! من که اآلن واریس )Waris( و بقیه را می بینم. اّما قبل  از هر چیز باید پیدایشان 
کنم. آن قدرها هم کار راحتی نیست؛ هایم خیلی بزرگ است. راهروهایی دارد بی نهایت 
طوالنی با درهایی زیاد و چندین راه پّله. مهم ترین طبقه، طبقه ی من است، طبقه ی پنجم. 

 واریس، بهترین دوست من هم آن جا زندگی می کند. دِر اتاق خانواده ی 
او را می زنم. برادرش در را باز می کند. واریس خانه نیست.

اِ! یعنی کجاست؟ حتمن با الساندرو )Alessandro(، الرا و محمد در راه است. باشد، حاال 
که این طور است تمام هایم را می گردم. اجازه ی  دویدن که ندارم؛ این برخالف مقّررات 
هایم ا ست، مثل خیلی چیزهای دیگر. قوانین هایم را دیگر از بر شده ام. ول ی در راه پّله ها، 

بیشتر وقت ها آن قدرها هم شلوغ نیست؛ پس پّله ها را دوتا-یکی می کنم. باالخره در 
طبقه ی سّوم پیدایشان می کنم. فریاد می زنم »آها! شماها که این جایین!«  

 اّما چرا همه شان گوشه ای  نشسته اند و زل زده اند به جایی؟ واریس هم که آن جاست! 
او که همیشه بهترین ترفندها را برای بی حوصلگی و یکنواختی داشت.
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Wie so viele andere Sachen auch. Die Regeln kenne ich mittlerweile 
auswendig. ABER, im Treppenhaus ist meistens nicht so viel los, also 
nehme ich zwei Stufen auf einmal! In der dritten Etage finde ich die 
anderen endlich. „Oha – da seid ihr ja!“, rufe ich.

Aber wieso sitzen alle in der Ecke und starren in der Gegend rum? 
 Waris ist doch dabei. Sie hat sonst immer die besten Tricks gegen 
 Langeweile.
„Hab ich was verpasst?“, frage ich. Alle bis auf Mohammad schauen zu 
mir hoch.
„Da bist du ja endlich, Zahra“, antwortet Alessandro.
„Nein“, sagt Waris, „hast nichts verpasst ...“
Mohammad kritzelt auf einem Papier herum und sagt kein Wort.
„Was malst du da, Mohammad?“, frage ich.

می پرسم »چیزی شده؟« همه به جز محمد، رو به باال، به من نگاه می کنند.
الساندرو جواب می دهد »باالخره که پیدات شد، زهرا!«

واریس می گوید »نه! چیزی که نشده…«
 محمد دارد کاغذی را خط خطی می کند و هیچ حرفی نمی زند. می پرسم »محمد! 

داری چی می کشی؟«
بی آنکه نگاهم کند با کج خلقی جواب می دهد »چیز خاّصی نمی کشم…«

الرا وسط حرفش می پرد »بذارش که…«
واریس فکری می کند »این ها موجودات فضایی هستن، زهرا! خوب نگاه کن دیگه!«

رفتارشان به نظرم عاّدی نمی آید. من هم روی زمین می نشینم. بعد با احتیاط زیادی 
می پرسم »همه چی روبه راهه، محمد!؟«

سکوت.
الرا به طرز عجیبی نگاهم می کند.
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„Nichts Besonderes …“, antwortet er mürrisch, ohne mich anzusehen.
„Lass ihn …“, schaltet sich Lara ein.
„Das sind Aliens, Zahra. Schau doch einfach genau hin!“, meint Waris.
Irgendwas stimmt hier nicht. Ich setze mich auch auf den Boden. Dann 
frage ich ganz vorsichtig: „Alles in Ordnung, Mohammad?“

Stille.
Lara schaut mich komisch an.
Noch mehr Stille.
Irgendwas ist passiert …

„Ihm geht‘s nicht gut“, sagt Alessandro.
„Mohammads Papa hat was von Krieg erzählt in Kobané, wo sie vorher 
gewohnt haben“, erklärt schließlich Lara.
„Oh nein“, antworte ich leise. Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll.

باز هم سکوت.
باید اّتفاقی افتاده باشد…

الساندرو می گوید »اون حالش خوب 
نیست«.

باالخره الرا توضیح می دهد »پدر محمد 
یه چیزهایی از جنگ تعریف کرده، تو 

کوبانی؛ همون جایی که قبلن زندگی 
می کردن«.   

آهسته جواب می دهم »آخ، نه! واقعن 
نمی دونم چی باید بگم«.

محمد با صدایی خشمگین و در عین حال 
ناراحت می گوید »حتمن مامان و بابام 
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„Mama und Papa dachten bestimmt, ich höre sie nicht, wenn ich 
nebenan bin. Aber die Wände sind dünn. Ich höre alles, was sie sagen.“ 
Mohammad klingt wütend und traurig zugleich.
Ich schaue auf den Boden und sage: „Bei uns im Irak passieren auch 
schlimme Sachen. Meine Tante schickt uns manchmal Bilder, auf 
denen sieht alles ganz anders aus als früher … die haben so viel kaputt 
gemacht.“
„… in Afghanistan ist auch noch Krieg“, fügt Lara hinzu. 
„Die müssen alle aufhören. Ich versteh das nicht. Ich will das nicht ver-
stehen“, sagt Alessandro.

Alle schweigen. Schließlich atmet Waris tief ein und sagt: „Ich weiß, 
ich weiß, wir wissen das alle … aber können wir trotzdem über was 
anderes nachdenken?“
Irgendwie bin ich erleichtert. „Ja, Waris hat recht. Lasst uns doch 

فکر می کردن وقتی من، تو اتاق بغلی باشم صداشون رو نمی شنوم. ولی دیوارها نازَکن. 
من همه چی رو می شنوم«.

سرم را پایین می اندازم و می گویم »برای ما هم تو عراق اّتفاق های خیلی بدی می افته. 
عّمه م بعضی وقت ها عکس هایی برامون می فرسته که توش هیچی مثل قبلن ها نیست… 

اونا خیلی چیزها رو داغون کردن«.
الرا در ادامه می گوید »تو افغانستان هم که هنوز جنگه«.

الساندرو می  گوید »همه  ی اونا باید دست بردارن. من که نمی فهمم. اصلن نمی خوام که 
بفهمم«.

همه سکوت می کنند. سرآخر واریس نفس عمیقی می کشد و می گوید »می دونم، 
می دونم، همه ی ما می دونیم… با این  وجود، می شه به یه چیز دیگه فکر کنیم؟«

یک جورهایی احساس راحتی می کنم. پیشنهاد می دهم »آره! واریس حق داره. بیاین یه 
بازی کنیم. محمد، هنوز تا شب مونده! می شه یه بازی خوب کرد«.

محمد می گوید »نمی دونم. اصلن حالش رو ندارم«.
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spielen! Mohammad – der Tag ist noch nicht vorbei. Machen wir was 
Schönes!“, schlage ich vor.
„Ich weiß nicht“, sagt Mohammad. „Mir ist echt nicht danach.“
Waris ist aufgestanden und schaut sich um. Plötzlich grinst sie. 
„Kampf im Universum – wir kämpfen gegen Aliens!“, schlägt sie vor.

Jetzt blickt Mohammad zu Waris hoch. Mit einem ganz anderen Aus-
druck im Gesicht, als wäre er aus einem tiefen Schlaf erwacht. „Aber 
wieso gegen Aliens?! Aliens sind voll cool.“ 
„Ähm, ja“, Lara zögert noch, „aber ich will kein Alien sein.“
„Och Mensch, Lara. Das ist nur ein Spiel. Also, ich mag Aliens“, erwi-
dere ich und überlege weiter: „Lasst es uns so machen: Wir retten die 
Aliens, weil …“
„… weil die in Gefahr sind!“, sagt Alessandro. „Wir sind Kinder von der 
Erde und müssen die Aliens vor einem Meteoritenschauer retten!“

واریس بلند می شود و به دوروبرش نگاه 
می کند. ناگهان چشمانش برقی می زند. 
پیشنهاد می  کند »جنگ ستارگان، ما با 

موجودات فضایی می جنگیم!«
حاال محمد سرش را باال می آورد و به 

واریس نگاه می کند. با یک حالت کاملن 
متفاوتی در چهره اش، انگار که از خواب 

عمیقی بیدار شده باشد »ولی چرا با 
موجودات فضایی؟! موجودات فضایی که 

خیلی باحالن«.
الرا هنوز دودل است »اِِام! خب، ولی من 

نمی خوام یه موجود فضایی باشم«. 
من در پاسخش می گویم »آخ، دختر، الرا! 
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Waris hat noch eine Idee: „Ja genau, und die wohnen auf dem Pluto. 
Das ist ihr Zuhause … na ja, und mein Lieblingsplanet.“

Alle schauen erwartungsvoll zu Mohammad. Seine Mundwinkel gehen 
immer weiter nach oben. Schließlich sagt er: „Okay, das machen wir. 
Wir retten den Pluto und die Aliens!“ 
„Aber schon mit Superkräften, oder!?“, fragt Waris. Mohammad und 
Alessandro nicken. Ich hoffe, Lara macht mit. Die findet unsere Ideen 
manchmal zu kindisch … aber heute nicht!

„Ich bin Wonder Woman!“, verkündet Lara und steht auf.
„Ladybug, zu euren Diensten“, sagt Waris und stemmt die Arme in die 
Hüften.
„Batman ist zur Stelle!“, fügt Alessandro hinzu und versucht, beson-
ders tief zu sprechen.

این فقط یه بازیه. خب، من هم موجودات فضایی رو دوست دارم«. باز هم فکر می کنم 
»بیاین یه کار دیگه کنیم؛ ما موجودات فضایی رو نجات می دیم چون…«

الساندرو می گوید »… چون اونا تو خطرن. ما کودکان زمینی هستیم و باید موجودات 
فضایی رو در برابر بارش شهاب  سنگ ها نجات بدیم«.

واریس هم فکری به ذهنش می رسد »آره، دقیقن! و اونا تو پلوتون زندگی می کنن. 
پلوتون خونه   ی اوناست… آره خب! و سیاره ی دوست داشتنی من«.

همه چشم انتظار به محمد نگاه می کنند. گوشه های دهانش باز و بازتر می شود. باالخره 
می گوید »باشه! همین کار رو می کنیم. ما پلوتون و موجودات فضایی رو نجات می دیم«.
واریس می پرسد »اّما با نیرو های فرازمینی، مگه نه!؟« محمد و الساندرو سرشان را به 

نشانه ی ت أیید تکان می دهند. امیدوارم الرا هم با ما بازی کند. به نظر او ایده های ما 
گاهی زیادی بّچه گانه است… اّما امروز نه!

الرا از جایش بلند می شود و اعالم می کند »من زن شگفت انگیز2 هستم«.
 واریس دست هایش را به کمر می زند و می گوید »بانوی کفشدوزکی3 
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„Mit großer Macht kommt große Verantwortung“, stimmt Moham-
mad ein. Er liebt Spiderman. 
„Und ich bin Elsa“, sage ich, breite die Arme aus und stelle mich sehr 
elegant zu meinen Superkids.

„Ok, wir sind bereit. Aber wo ist der Pluto?“, fragt Lara.
„Der muss in einem großen Raum sein“, erklärt Mohammad, „wir 
brauchen Platz!“
„Na dann: zum Gemeinschaftsraum!“, ruft Waris und rennt sofort los.
„Der Gemeinschaftsraum ist erst ab zwölf, das weißt du doch!“, 
schnauft Lara hinterher.
„Dann halt ins Treppenhaus“, antwortet Waris genervt.
„Das letzte Mal habe ich mich da erkältet“, sagt Mohammad.
Alessandro ruft: „Wir müssen was anderes finden!“
Waris überhört das einfach. Sie öffnet die Tür und ist als Erste in der 

در خدمت شماست!«
الساندرو که سعی می کند صدایش را مخصوصن کلفت کند، در ادامه می گوید »بتمن4، 

آماده به خدمت!«
 محمد با آنها همصدا می شود »قدرت بزرگ، مس ئ ولیت بزرگ با خود به همراه دارد«. 

او عاشق مرد عنکبوتی5 است.
 و من دست هایم را از هم باز می کنم، با وقاِر تمام در کنار کودکان ممتازم قرار

می گیرم و می گویم »من هم ملکه ی یخی6 هستم«.

 Wonder Woman  2   وندر ومن

Ladybug  3   لیدی باگ

Batman  4   بتمن

Spiderman  5   اسپایدرمن

Elsa  6   السا
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unteren Etage. Dort macht sie uns den Weg frei: „Bloß keine Zeit ver-
lieren, Superkids!“

Spiderman-Mohammad läuft mit großen Schritten los.
Wonder Woman-Lara kickt den ersten Meteoriten in tausend kleine 
Stücke. Batman-Alessandro fliegt in hohen Sprüngen durch den Flur. 
Ladybug-Waris rennt und ruft: „Ich bringe die Aliens in Sicherheit!“
Und ich mit meinen Zauberkräften verwandle die Meteoriten zu Eis. 
Dann zerstört Batman-Alessandro sie mit einem Faustschlag. Spider-
man-Mohammad ist jetzt ganz vorn und winkt uns in einen Seiten-
gang: „Kommt schnell, ich brauche eure Hilfe!“ Er rennt direkt aufs 
Kinderzimmer zu und drückt mit voller Wucht gegen die Tür – doch sie 
geht nicht auf.

„Was soll das? Wieso ist hier zu?“, fragt Mohammad verärgert.

الرا می پرسد »خب، ما آماده ایم. اّما پلوتون کجاست؟«
محمد توضیح می دهد »اون باید تو یه اتاق بزرگ باشه؛ ما به جای زیادی احتیاج 

داریم«.
واریس در جا می دود و فریاد می زند »پس پیش به سوی سالن اجتماعات!«

 الرا پشت سرش، نفس نفس زنان می گوید »تو که می دونی ورود به سالن اجتماعات 
از دوازده سال به باالست!«

واریس با ترشرویی جواب می دهد »پس پیش به سوی راه پّله ها!«
محمد می گوید »دفعه ی پیش، من اون جا سرما خوردم«.
الساندرو فریاد می زند »باید جای دیگه ای رو پیدا کنیم«.

واریس حرف شان را نشنیده می گیرد؛ در را باز کرده، اّولین نفری است که به طبقه ی 
پایین می رسد. او آن جا راه را برای ما باز می کند »فقط وقت از دست ندهید، کودکان 

ممتاز!«
مرد عنکبوتی-محمد با قدم های بزرگی به راه می افتد. زن شگفت انگیز-الرا اّولین 
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„Seht mal, ein Zettel“, fällt Ales-
sandro auf.
„Heute ist das Kinderzimmer ge-
schlossen …“, liest Lara vor.
„He? Wieso das denn?“, unter-
bricht Mohammad sie genervt.
Enttäuschung macht sich breit.

„Leute“, rufe ich, „wir können 
jetzt nicht aufgeben! Wir müssen 
die Meteoriten abwehren!“
„Dann los!“, sagt Ladybug-Waris 
und alle Superkids nicken zustim-
mend. 
„Aktiviert eure Kräfte“, ruft 

شهاب سنگ ها را ]با نیزه[ به هزار تّکه می شکند. بتمن-الساندرو با پرش های بلندی در 
طول راهرو به پرواز درمی آید.

بانوی کفشدوزکی-واریس می دود و فریاد می زند »من موجودات فضایی رو جای امنی 
می برم«.

من هم با قدرت جادویی ام شهاب سنگ ها را به یخ تبدیل می کنم.

و بعد بتمن-الساندرو با یک ضربه ی مشت آن ها را نابود می کند.
حاال مرد عنکبوتی-محمد جلوتر ایستاده و از یک راهروی جانبی دست تکان می دهد 

 »زود بیاین، کمک می خوام!« او یکراست به طرف اتاق بازی کودکان می دود و 
با تمام قدرت در را فشار می دهد؛ اّما در باز نمی شود.

محمد با اوقات تلخی می پرسد »یعنی که چی؟ چرا این جا بسته ست؟«
چیزی توّجه الساندرو را به خود جلب می کند »ببینین، یه یادداشت!«

الرا با صدای بلند از روی آن می خواند »امروز اتاق بازی کودکان تعطیل است…«
محمد با عصبانّیت حرف او را قطع می کند »ها! آخه چرا؟«
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Spider man-Mohammad. Mit den Armen spannt er ein breites Spin-
nennetz, auf dem wir nach oben klettern können.
„Seht doch, dort!“, ruft Wonder Woman-Lara, ganz außer Atem von 
den großen Sprüngen, und zeigt auf eine Stelle mitten im Flur: „Da ist 
der Pluto!“
Ladybug-Waris sprintet los: „Na, worauf wartet ihr noch?!“
Alle rennen wild gerade aus. Jeder will jetzt seine größten Stärken ein-
setzen und die Meteoriten aus dem Weg räumen.

Doch da ruft eine laute und tiefe Stimme von hinten: „Wie oft soll ich 
euch das eigentlich noch sagen: Nach 18 Uhr gehen alle Kinder auf die 
Zimmer! Spielverbot im Flur! Ihr seid viel zu laut. Hier wohnen Leute 
und ihr habt nichts Besseres zu tun, als wieder so einen Lärm zu ver-
anstalten!“
Wir stoppen ab und drehen uns langsam um.  
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„Nicht schon wieder“, flüstert Waris.
Es ist dieser Holger von der Security mit seinen nervigen Regeln. Auf 
einmal sind wir alle wie versteinert. 
Alessandro sagt leise: „Der hat letztes Mal mit meinen Eltern geredet, 
ich darf keinen Ärger mehr kriegen.“
„Ich hab schon zwei Abmahnungen, ihr wisst, was bei drei passiert …“, 
antwortet Waris. Lara nickt eingeschüchtert.

Ich finde das so blöd. Wir haben doch gerade erst angefangen mit 
unserem Spiel. Ich sehe, wie Mohammads Gesicht sich verändert. Sein 
Blick und seine Mundwinkel gehen wieder runter. Das macht mich 
wütend. Alle schauen verunsichert, aber ich weiß jetzt, was zu tun ist: 
„ZOMBIE!!!“, rufe ich und zeige auf Holger von der Security.
„Ja, ein richtig übler Mecker-Zombie!“, sagt Ladybug-Waris. 
„Achtung Superkids, wir müssen ihn vom Pluto ablenken!“, befiehlt 

حال همه شان گرفته می شود.
داد می زنم »بّچه ها! ما که اآلن نمی تونیم تسلیم شیم. باید شهاب سنگ ها رو دفع کنیم«.

بانوی کفشدوزکی-واریس می گوید »پس به پیش!« و همه ی کودکان ممتاز موافقت شان 
را با تکان دادن سر اعالم می کنند.   

مرد عنکبوتی-محمد فریاد می زند »تجدید قوا کنین«. و با دست هایش تار عنکبوت 
گسترده ای می تند تا بتوانیم از آن باال برویم.

زن شگفت انگیز-الرا که از پرش های بزرگش کاملن از نفس افتاده بود، به جایی در 
وسط راهرو اشاره می کند و فریاد می زند »ببینین، اون جا! پلوتون اون جاست!«

زن کفشدوزکی-واریس آماده ی دوی سرعت  می شود »خب، دیگه منتظر چی هستین؟« 
همه وحشیانه، صاف به جلو می دوند. حاال هرکسی می خواهد بیشترین توانایی اش را 

به کار گیرد تا شهاب سنگ ها را از سر راه بردارد.
یکدفعه صدای کلفت و بلندی از پشت سر بلند می شود »آخر من چندبار دیگر باید 

به شماها بگویم بعد از ساعت شش جای همه  ی بّچه  ها در اتاق   هایشان است؛ بازی در 
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Wonder Woman-Lara.
Auch Spiderman-Mohammad hebt den Kopf und sagt entschlossen: 
„Der Zombie kriegt uns niemals!“
Schnell rennen wir los. „Am besten Richtung Fahrstuhl!“, ruft Bat-
man-Alessandro.
Ich zögere: „Aber dann müssen wir am Zombie vorbei …“ 
„Durch den Gemeinschaftsraum!“, ruft Ladybug-Waris.
„Gute Idee!“, rufe ich. Es gibt ja noch einen anderen Weg raus.

„Na wartet!“, höre ich den Security-Zombie. 
Mit schnellen Schritten läuft er hinter uns her. Wir müssen irgendwie 
nach oben kommen. Um Zeit zu gewinnen, rennen wir in den Gemein-
schaftsraum und verstecken uns. Doch da öffnet der Security-Zombie 
auch schon die Tür und droht: „Ich weiß genau, dass ihr hier seid! Wenn 
ihr nicht sofort auf eure Zimmer geht, rede ich mit euren Eltern!“

 راهرو غدغن است! زیادی سروصدا می کنید. این جا، مردم زندگی می کنند و شماها 
کار دیگری ندارید جز اینکه مدام از این سروصداها راه بیندازید!«   

 در جا می ایستیم و آهسته سرمان را برمی گردانیم. واریس پچ پچ کنان می گوید »نه، 
باز که شروع شد!«

این هلگر )Holger( است؛ همان م أمور نگهبانی که با مقّرراتش آدم را دیوانه  می کند. 
یکهو همه مان خشک مان می زند.

الساندرو آهسته می گوید »دفعه ی پیش اومد با والدینم حرف زد… دیگه نمی شه 
عصبانی شون کنم«.

واریس جواب می دهد »من که دو اخطاره م. می دونین که با سّومی چی می شه…« الرا 
که ترس برش داشته بود، سرش را به نشانه ی ت أیید تکان می دهد. 

چقدر بد شد! تازه بازی مان را شروع کرده بودیم. محمد را می بینم که چطور حالت 
صورتش عوض می شود. باز سرش را پایین انداخته و لب ولوچه اش آویزان است. 

حرصم می گیرد. همه با تردید نگاه می کنند، ولی من دیگر می دانم که چه باید کرد. 
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هلگر، م أمور نگهبانی را نشان می دهم و فریاد می کشم »زامبی!«
بانوی کفشدوزکی-واریس می گوید »خودشه، یه زامبی خیلی بدجنس و غرغرو!«

 زن شگفت انگیز-الرا فرمان می دهد »توّجه کنید، کودکان ممتاز! ما باید توّجه او را 
از پلوتون منحرف کنیم«.

مرد عنکبوتی-محمد هم سرش را باال می گیرد و قاطعانه می گوید »دست این زامبی 
هیچوقت به ما نمی رسه!«

زود درمی رویم. بتمن-الساندرو فریاد می زند »بهتره بریم سمت آسانسور!«
من مکثی می کنم »ولی اون   وقت باید از پیش زامبی رد شیم…«

بانوی کفشدوزکی-واریس داد می زند »از تو سالن اجتماعات!«
من فریاد می    زنم »چه فکر خوبی!« پس راه دیگری هم به بیرون هست.

صدای م أمور نگهبانی-زامبی را می شنوم »مگرکه نگیرم تان!«
او با قدم های تندی، پشت سرمان می آید. هرطور شده باید خودمان را به باال برسانیم. 

برای  اینکه طولش بدهیم، به سالن اجتماعات می دویم و آن جا مخفی می شویم. اّما 
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Mir rutscht das Herz in die Hose. Bitte keine Abmahnung, bitte keine 
Abmahnung, alles nur nicht das.
„Alles wird gut“, flüstert Lara mir zu.
Ladybug-Waris ist schon zum anderen Ausgang des Gemeinschafts-
raums geschlichen und winkt uns aufgeregt. Wir folgen ihr flink. 
Spiderman-Mohammad will Richtung Treppenhaus flitzen, doch 
Wonder Woman-Lara pfeift ihn zurück: „Zum Fahrstuhl, schnell, beeilt 
euch!“
Wie durch ein Wunder öffnet sich der Fahrstuhl plötzlich. Er ist leer. 
Rasch blockiert Batman-Alessandro die Tür und wir springen sofort hi-
nein. Wenn wir die Treppen hochlaufen müssen, wird es knapp für uns. 
Aber so sind wir viel schneller!

Doch der Security-Zombie kommt mit noch größeren Schritten auf 
uns zu.

م أمور نگهبانی-زامبی در آن جا را هم باز کرده، تهدیدمان می کند »من که خوب 
می دانم شماها این جایید! اگر فورن به اتاق هایتان نروید، به والدین تان خبر می دهم«.

دلم ریخت. لطفن فقط اخطار ندین، فقط اخطار ندین! هرچی می خواد باشه، فقط اخطار 
نه!

الرا در گوشم پچ پچ می کند »همه  چی درست می شه«.
بانوی کفشدوزکی-واریس یواشکی خودش را به در خروجی دیگر سالن اجتماعات 

 رسانده است و سراسیمه برای مان دست تکان می دهد. تندوتیز به دنبالش می رویم. 
 مرد عنکبوتی-محمد می خواهد به سمت راه پّله بشتابد که زن شگفت  انگیز-الرا برایش 

سوت عقب گرد می زند »به طرف آسانسور، زود باشین، عجله کنین!«
مثل یک معجزه، ناگهان در آسانسور باز می شود؛ خالِی خالی. با شتاب بتمن-الساندرو 

دو طرف در را نگه می دارد و ما فورن به درون آسانسور می پریم. اگر بخواهیم از پّله  ها 
باال برویم وقت کم می آوریم. اّما این  طور خیلی زودتر می رسیم.

ولی م أمور نگهبانی-زامبی که دارد با قدم های خیلی بزرگ   تری به طرف مان می آید. 
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„Ihr werdet was erleben – Fahrstuhl ist für Kinder tabu!“, brüllt er 
durch den Flur. Und noch ist die Fahrstuhltür offen.
Immer wieder drücken wir auf den Tür-zu-Knopf. Der Zombie kommt 
näher und näher. Spiderman-Mohammad drückt ungeduldig weiter. 
„Nicht zu doll, sonst machst du noch was kaputt“, sagt Batman-Ales-
sandro.
„Schneller geht‘s so auch nicht“, jammert Wonder Woman-Lara. 
Ganz langsam schließt sich die Tür. Durch den Spalt sehen wir noch 
den Security-Zombie auf uns zu stampfen. Kurz vor dem Fahrstuhl 
schnauft er laut und hält plötzlich an. Dann ist die Tür endlich zu.

Alle keuchen nach dieser Verfolgungsjagd. „Jetzt beamen wir uns erst 
mal nach Hause“, verkündet Lara stolz.
Alessandro schnappt nach Luft: „Oh, das war knapp.“
„Schaut mal, das habe ich von meinem Bruder genommen.“ Waris hat 

از توی راهرو عربده می کشد »یک حالی 
ازتان بگیرم! آسانسور برای بّچه ها غدغن 
است!« دِر آسانسور هنوز باز است. پشت 
سر هم دکمه ی بسته شدن در را می زنیم. 

زامبی نزدیک  و نزدیک تر می شود. مرد 
عنکبوتی-محمد باز هم عجوالنه بر دکمه 
می زند. بتمن- الساندرو می گوید »این قدر 

 محکم نزن، وگرنه
یه چیزی رو هم خراب می کنی!«   

زن شگفت انگیز-الرا غر می زند 
»این طوری زودتر هم بسته نمی شه«.

در، بسیار آرام، بسته می شود. هنوز از 
الی در، م أمور نگهبانی-زامبی را می بینیم 
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ein Handy aus der Tasche gezogen.
„Los, wir machen ein Bild“, schlage ich vor.
„Lächeln! Sagt mal ‚Zombieee‘“, ruft Waris, aber Mohammad unter-
bricht sie: „Lasst uns lieber Grimassen machen!“
Da höre ich auch schon ein lautes „Klick“.
Wir schauen uns das Bild an und lachen über unsere Gesichter.

„Bling“ macht der Fahrstuhl. Wir sind schon in der dritten Etage. Ales-
sandro steigt schnell aus. „Es war cool mit euch! Wir sehen uns mor-
gen“, ruft er noch, dann rast er zu seinem Zimmer.
Waris schreit hinterher: „Lass dich nicht vom Zombie erwischen!“
„Ihr auch nicht“, hallt es durch den Flur.
Die Fahrstuhltür geht zu und kurz darauf ertönt wieder das „Bling“. 
Wir sind im fünften Stock: Hier steigen Waris und ich aus.

که پاهایش را بر زمین می کوبد و به سمت ما می آید. کمی مانده به آسانسور، 
نفس سنگین بلندی می کشد و ناگهان متوقف می شود. در، دیگر بسته شده است. 

بعد از این تعقیب وگریز، همه به نفس نفس افتاده اند. الرا با سربلندی اعالم می کند 
»حاال دیگر به خانه هایمان تله پورت می شویم«.

الساندرو نفس تازه ای می کشد »آخیش، چیزی نمونده بود!«
واریس تلفن همراهی را از جیبش بیرون می آورد »ببینین، اینو از برادرم گرفتم«.

پیشنهاد می کنم »بیاین یه عکس بگیریم«.
واریس با صدای بلندی می گوید »لبخند! حاال بگین »زامبییی««. ولی محمد حرفش را 

قطع می کند »بهتره بیاین شکلک در بیاریم!«
در همین موقع صدای تّق بلندی را می شنوم. به عکس مان نگاه می کنیم و به 

قیافه  هایمان می خندیم.
آسانسور، دینگی می کند. ما به طبقه ی سّوم رسیده ایم. الساندرو سریع از آسانسور پیاده 
می شود. هنوز با صدایی بلند می گوید »خیلی حال داد باهاتون! فردا همو می بینیم« و بعد 
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با شتاب به سمت اتاقش می دود.
واریس پشت سر او فریاد می زند »نذاری زامبی گیرت بیاره!«

فریاِد »شما هم همین طور!« در راهرو می پیچد.
دِر آسانسور بسته می شود و لحظه ای بعد، صدای دینگ آ ن بلند می شود.

به طبقه ی پنجم می رسیم. واریس و من این جا پیاده می شویم.
یک لحظه   سرم را برمی گردانم »محمد! مت أسفم که نشد تا آخر بازی کنیم«.

محمد با لبخند جواب می دهد »ولی حواس زامبی رو که پرت کردیم؛ عالی بود! فردا 
موجودات فضایی رو نجات می دیم«. الرا حرف او را تکمیل می کند »و پلوتون رو«.

من سرم را به نشانه ی ت أیید تکان می دهم. برای واریس بوسه ای در هوا می فرستم و با 
صدای بلندی می گویم »فردا همو می بینیم«. بعد مثل برق به طرف خانه ام می دوم: اتاق 
۵.۱۲۱. به در می کوبم. مامانم در را باز می کند و کمی مشکوک نگاهم می کند. »مامان! 

بذار بیام تو، زود باش!«
به صورتم نگاهی می کند و می گوید »آروم، آروم!«
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Ich drehe mich noch kurz um: „Tut mir leid, dass wir nicht zu Ende spie-
len konnten, Mohammad.“
„Aber wir haben doch den Zombie abgelenkt. Das war toll! Morgen 
retten wir die Aliens!“, antwortet Mohammad lächelnd. „Und den Plu-
to!“, ergänzt Lara.

Ich nicke. Waris schicke ich einen Luftkuss und rufe: „Wir sehen uns 
morgen!“ Dann flitze ich schnell wie der Blitz zu meinem Zuhause: 
Zimmer 5.121. Ich hämmere an die Tür. Meine Mama öffnet und guckt 
etwas misstrauisch. 
„Mama, lass mich rein, schnell!“
„Immer mit der Ruhe!“, sagt sie und schaut mich an. Dann lächelt sie: 
„Komm an den Tisch, mein Schatz, und schau mal, was es heute gibt.“
Ich sehe einen dampfenden Topf und schnuppere: Hmmm, rote Kar-
toffelsuppe mit Tomaten! Papa deckt den Tisch.

بعد لبخندی می زند »بیا سر میز غذا، عزیزم! بیا ببین امروز چی داریم«.
قابلمه ای را می بینم که بخار از آن بلند می شود؛ بو می کشم »به به! سوپ سیب زمینی 

قرمز با گوجه فرنگی!« بابا میز غذا را می چیند.
ناگهان سه بار محکم در می زنند. تند سر میز غذا می نشینم و طوری وانمود می کنم که 
خیلی وقت است منتظر غذایم هستم. بابا هم می نشیند و کمی با تعّجب نگاهم می کند. 

مامان به اندازه ی یک شکاف در را باز می کند. صدای کلفتی را از بیرون می شنوم. 
می توانم حدسش را بزنم کیست.

نمی فهمم که چه می گویند. یکدفعه مامان نگاهی به طرف من می اندازد و در را کمی 
بیشتر باز می کند. ترس برم می دارد و به بشقاب خالی ام نگاه می کنم. بعد می شنوم که 
مامان می گوید »ما داریم غذا می خوریم؛ زهرا هم مّدتی می شود با ما سر میز غذاست. 

ببخشید لطفن!« در را می بندد و پیش ما می نشیند. آن  قدرها هم بد  نشد .
بابا ابروهایش را باال می برد و چشم انتظار نگاهم می کند »زهرا! تو می دونی که اون کی 

بود؟« می گویم »یه زامبی!« مامان و بابا می خندند.
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Plötzlich klopft es dreimal laut. Schnell setze ich mich und tue, als 
würde ich schon sehr lange auf mein Essen warten. Papa setzt sich 
auch und guckt mich ein bisschen verwundert an. Mama öffnet die Tür 
nur einen kleinen Spalt. Draußen höre ich eine tiefe Stimme. Ich kann 
mir schon denken, wer das ist. 
Ich verstehe nicht, was sie sagen. Auf einmal schaut Mama zu mir 
rüber und öffnet die Tür ein bisschen weiter. Ich erschrecke und blicke 
schnell auf meinen leeren Teller. 
Dann höre ich Mama sagen: „Wir essen jetzt, und Zahra sitzt schon eine 
ganze Weile mit am Tisch. Bitte entschuldigen Sie.“ Sie schließt die Tür 
und setzt sich zu uns. So schlimm kann es also nicht gewesen sein.
Papa zieht die Augenbrauen hoch und schaut mich erwartungsvoll an: 
„Zahra?! Weißt du, wer das war?“ „Ein Zombie!“, sage ich. Mama und 
Papa lachen.
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k a p i t e l  2

Der geheime Garten

Schon wieder dieses Zeug. Ich bekomme das einfach nicht runter, es 
schmeckt wie aus der Dose. Den Leuten, die das kochen, muss doch 
langweilig werden. Jeden Tag das Gleiche und ich wette, die würden 
das selbst niemals essen. Wenn es doch bloß Doro Wat wäre – mein 
Lieblingseintopf mit leckerem Hühnchen! Zu Hause haben wir den mit 
frischem Injera-Brot gegessen. Aber das war früher und jetzt ist jetzt. 
Hier in dieser Halle ist alles anders. Ja, ich lebe tatsächlich in einer 
Turnhalle.

Ich starre auf meinen Pappteller. Je länger ich starre, desto komischer 

باغ مخفی

باز هم که این آشغال! من یکی که نمی توانم قورتش بدهم؛ مّزه ی چیزهای کنسرو ی را 
می دهد. برای آشپزهایش هم، دیگر باید کسالت آور شده باشد. هر روز همین یک چیز، 

 شرط می بندم که خودشان هیچوقت آن را نمی خورند. ای کاش فقط ُدرو وات 
)Doro Wat( بود، همان آش مورد عالقه  ام با مرغ خوش مزه! در وطنم آن را با نان 

تازه ی اینجرا )Injera( می خوردیم. اّما آنکه گذشته ها بود و اآلن دیگر اآلن است. این جا، 
در این سالن همه چیز متفاوت است. بله، من واقعن در یک سالن ورزشی زندگی 

می کنم!

بخش دّوم
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به بشقاب کاغذی ام خیره می شوم. هرچه بیشتر به آن خیره می شوم، غذایش به نظرم 
مسخره تر می آید. تازه، تکان هم که می خورد! دانه های برنج، درهم وبرهم مثل 

 سوسک های سردرگم، تندوتیز به این ور و آن ور می روند. با احتیاط، چنگال پالستیکی را 
در آن پشته غذا فرو می کنم. چند سوسک در مرداب می افتند. در سسی قهوه ای و 

غلیظ. آ  ن جا قلنبه هایی سّمی در کمین نشسته اند، سّمی و کشنده برای همه ی سوسک ها. 
اّول از همه برای هویج ها. من مخالف سبزیجات نیستم اّما این که این جاست، خیلی 

پالسیده به نظر می آید. اَه اه ! بشقاب را از خودم دور می کنم.  

بابا بارها گفته است که من تخّیلی قوی دارم. هرچند که او دیگر پیش ما نیست. مامان 
هم که این جاست، چند روزی می شود بیمار در تخت افتاده است. شاید مامان می گفت 

 من نباید این   طور برخورد کنم بلکه باید راحت فکر کنم که همان ُدرو وات است. 
ولی بین آن دو، تفاوت از زمین تا آسمان است.

 قبلن ها فکر می کردم این جا دیگر همه چیز بهتر خواهد شد. ولی اآلن دلم برای 
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sieht das Essen aus: Und jetzt bewegt es sich auch noch. Die Reiskör-
ner wuseln durcheinander wie verwirrte Käfer. Vorsichtig pieke ich mit 
der Plastikgabel in den Haufen. Ein paar Käfer fallen in den Sumpf. 
Eine dicke, braune Soße. Dort lauern Giftklumpen – tödlich für jeden 
Käfer. Und erst die Möhren. Ich habe nichts gegen Gemüse, aber das 
hier sieht richtig alt aus. Igitt! Ich schiebe den Teller weg.

Papa hat oft gesagt, ich habe eine blühende Fantasie. Aber der ist nicht 
mehr bei uns. Mama ist zwar hier, liegt aber schon seit Tagen im Bett. 
Sie würde wahrscheinlich sagen, ich soll mich nicht so haben und mir 
einfach vorstellen, es ist Doro Wat. Aber da liegen Welten dazwischen.

Früher dachte ich, dass hier alles besser wird. Und jetzt vermisse ich 
früher: meine Familie, das gemeinsame Essen im Garten. Am Wochen-
ende hat meine Oma den ganzen Tag über fleißig gekocht. Manchmal 

همان قبلن ها تنگ شده است، برای 
خانواده ام و غذای جمعی در حیاط 

خانه مان. آخِر هفته ها مادربزرگم تمام 
طول روز را فقط پخت وپز می کرد. بعضی 

وقت ها من کمکش می کردم. وقتی هم 
که عّمه ها و عموها، خاله ها و دایی ها 

پیش  مان می آمدند باز با خودشان غذا 
می آوردند. بابا، خواهرم ِسَلم )Selam( و 

خودم بیشتر وقت ها بیرون بودیم. بابا 
طبیعت را نّقاشی می کرد و سلم و من، 

توی حیاط بازی می کردیم. بعضی وقت ها 
یواشکی می رفتیم تا لبه ی پرتگاه؛ از آن جا 
 می توانستیم تا دوردست های کوهستان را 
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habe ich ihr dabei geholfen. Dann kamen Tanten und Onkel dazu und 
brachten noch mehr Essen mit. Papa, meine Schwester  Selam und ich 
waren meistens draußen. Papa zeichnete die Landschaft und Selam 
und ich spielten im Garten. Manchmal sind wir heimlich bis an den 
Abhang gelaufen, da konnten wir richtig weit in die Berge schauen. 
Ganz in der Nähe gab es ein paar Bäume und Sträucher, da haben wir 
uns versteckt. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass die Bäume 
uns beobachten. Da waren alte Gesichter im Holz, gute Gesichter. Sie 
haben auf uns aufgepasst.

Meine Erinnerungen an zu Hause werden weniger. Ich habe ein Foto-
album, das ich hier immer bei mir trage. Ich will die schönen Dinge nicht 
vergessen. Wir mussten so viel zurücklassen. Aber wir mussten fort, 
es ging nicht anders. Ich weiß noch, wie kalt und dunkel es unterwegs 
war, wie müde wir waren. Und als wir angekommen sind, war überall so 

ببینیم. در آن نزدیکی ها چندتا درخت بود و چندتایی بوته که ما پشت شان قایم می شدیم. 
حّتا بعضی وقت ها این احساس را داشتم که درخت ها ما را زیر نظر دارند. چهره های 

پیری در چوب درختان بود، چهره های مهربانی. آن ها مراقب ما بودند.

از خاطرات وطنم دارد کم وکمتر می شود. یک آلبوم عکسی دارم که همیشه و همه 
جا با خود به همراه دارم. نمی خواهم زیبایی ها را از یاد ببرم. ما باید از خیلی چیزها 

می گذشتیم. اّما باید آن جا را ترک می کردیم؛ راه دیگری نبود. هنوز به یاد دارم که طول 
 راه چقدر سرد و تاریک بود و ما چقدر خسته بودیم. وقتی هم که رسیدیم همه جا

ازدحام جمعّیت بود و درهم ریختگی. یک عالم آدم، اّما دریغ از کسی که زبان ما را 
بلد باشد. نمی دانستیم آنها به کجا می برندمان. خودم را سفت و محکم به بازوهای 

سلم چسبانده بودم و او خودش را به دست  مامان. کسی در لباس اونیفورم، ما را داخل 
اتوبوسی چپاند. بابا در آن لحظه با ما نبود. آنها بدون او راه افتادند، به همین سادگی.  
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ein Gedrängel und Durcheinander. Viele Menschen, aber niemand, der 
unsere Sprache sprach. Wir wussten nicht, wohin sie uns bringen. Ich 
habe mich ganz fest an Selams Arm geklammert, und sie sich an Ma-
mas Hand. Jemand in Uniform hat uns in einen Bus gequetscht. Papa 
war gerade nicht bei uns. Die sind einfach ohne ihn losgefahren.

Ich halte die Luft an. Augen zu, Mund auf und schnell ein paar Happen 
essen. Kauen und runter damit. Den Rest werfe ich weg. Ich laufe auf 
den Linien am Boden: Wer daneben tritt, hat verloren. Gar nicht so 
leicht, wenn ständig Leute entgegenkommen. Ich lege den Teller vor-
sichtig auf den Müll, der sich in der Tonne türmt. Dann schaue ich mich 
in der Halle um. Ständig kommen und gehen Menschen. Sie sehen aus 
wie Geister, die durch eine düstere Höhle huschen. Mit den Laken vor 
den Betten sieht das alles noch gruseliger aus – richtig gespenstisch, 
vor allem nachts.

نفسم را در سینه نگه می دارم. چشم ها بسته، دهان باز و تند چند لقمه ای   بخور؛ بجو و 
بده پایین. بقیه  اش را دور می ریزم. بر خط های کشیده بر کف زمین راه می روم؛ هرکس 

از خط بیرون برود، باخته است. آن قدرها هم کار ساده ای نیست، آن هم وقتی که مدام 
کسی از سمت مقابل می آید. بشقابم را با احتیاط روی آشغال هایی می گذارم که مثل 
کوهی از سطل آشغال باال آمده اند. بعد به دوروبرم در سالن نگاهی می اندازم. آدم ها 

مدام می آیند و می روند. مثل ارواحی به نظر می رسند که از میان یک غار تاریک 
به سرعت می گذرند. همه ی این ها با مالفه  های آویزاِن جلوی تخت ها، هنوز ترسناک تر 

هم به نظر می آیند. شبح  وار به تماِم معنا، به خصوص در تاریکی شب.

به  سراغ مامان می روم. چند قدم که بردارم به مالفه ی خودمان می رسم. با مالفه های 
 سه نفرمان یک غار کوچکی درست کرده ایم. باوجود سروصدام در سالن، 

تا حّد امکان آرام و بی سروصدا هستم. مامان روی تشک دراز کشیده و چشم هایش را 
بسته است. گاهی سردرد می گیرد. تمام مّدت انتظار روزی را می کشیم که بتوانیم پیش 
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Ich schaue nach Mama. Mit ein paar Schritten bin ich bei unserem 
Laken. Zu dritt haben wir uns eine Minihöhle aufgespannt. Trotz des 
Lärms in der Halle bin ich so leise wie möglich. Mama liegt auf der 
Matratze und hat die Augen zu. Manchmal hat sie Kopfschmerzen. Wir 
warten die ganze Zeit, dass wir zu Papa können. Der sucht eine Woh-
nung für uns, wohnt aber in einem anderen Heim, drei Stunden mit der 
Bahn entfernt. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wenn 
Selam doch hier wäre! Aber die ist beim Deutschunterricht, und nur 
wenige Kinder dürfen mit.

Also erst einmal wieder auf den Gang. Was soll ich jetzt machen? Ich 
wühle nach meinem Malbuch. Auf einmal reißt mir jemand die Tasche 
aus der Hand. Schnell drehe ich mich um und sehe drei ältere Jungs 
wegrennen. So eine Gemeinheit! Ich renne hinterher und rufe wü-
tend in meiner Sprache, Tigrinya: „Hey, das gehört euch nicht! Gebt 

بابا باشیم. او دنبال خانه ای برای همه مان می گردد. بابا در هایم دیگری زندگی می کند که 
با مترو سه ساعت از ما فاصله دارد. مّدت هاست که دیگر او را ندیده ایم. ای کاش سلم 
این جا بود! اّما او سر کالس زبان آلمانی است؛ چیزی که کمتر بّچه ای اجازه اش را دارد.

 خب، قبل  از هرچیز دوباره به راهرو می روم. حاال چه کار کنم؟ به دنبال دفتر نّقاشی
 ]کیفم را[ زیرورو می کنم. یکهو کسی کیف را از دستم می کشد. زود سرم را 

برمی گردانم؛ سه پسربّچه ی بزرگ تر را می بینم که پا به فرار گذاشته اند. بدجنسی تا 
این حد! به دنبال شان می دوم و به زبان خودم، به تیگ رینیایی )Tigrinya( فریاد می زنم 

»هی! اون مال شما نیست. کیفم رو پس بدین!« ناگهان پسربّچه ها متوّقف می شوند 
و به من می خندند. آنها حرفم را نمی فهمند. حاال دیگر وسایلم را به این ور و آن ور 

پرتاب می کنند. سعی می کنم کیفم را از دست شان بقاپم ولی از پس شان برنمی آیم. یک 
کلمه ی آلمانی به ذهنم خطور می کند، می گویم »لطفن!« هرچه باشد آلبوم عکسم در 

آن است! تا جایی که می توانم صاف می ایستم و فریاد می کشم »با شمام، احمق ها! یعنی 
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mir meine Tasche zurück!“ Plötzlich stoppen die Jungs ab und lachen 
mich aus. Sie verstehen mich nicht. Jetzt werfen sie meine Sachen hin 
und her. Ich versuche, die Tasche zu fangen, aber ich schaffe es nicht. 
Ein deutsches Wort fällt mir ein: „Bitte!“, sage ich. In der Tasche ist 
doch mein Fotoalbum. Ich mache mich so groß, wie ich nur kann, und 
schreie: „Ihr Idioten! Was soll das?!“ Aber sie hören einfach nicht auf. 
Ich weiß nicht mehr weiter, mir wird ganz komisch. Ich schaue auf den 
dreckigen Boden, schließe fest die Augen, verstecke mein Gesicht 
hinter den Händen. Das kann alles nicht wahr sein, bestimmt ist es nur 
ein böser Traum.

Plötzlich höre ich eine laute Stimme. Ein Mann schimpft mit den Jun-
gen. Einer der drei schmeißt mir die Tasche vor die Füße, dann rennen 
sie fort. Ich nehme meine Sachen und drücke sie fest an mich. Mir kom-
men die Tränen. Der Mann sagt etwas, aber ich will einfach nur weg.

که چی؟« اّما آنها همین طور ادامه می دهند. دیگر نمی دانم چه کنم. حال عجیبی به من 
دست می دهد. نگاهم بر زمین کثیف می افتد، چشم هایم را محکم می بندم و صورتم را 

 در میان دست ها پنهان می کنم. هیچ کدام از این ها واقعی نیست؛ حتمن که فقط 
یک خواب است، یک خواب بد. 

ناگهان دادوبیداد کسی را می شنوم. مردی دارد پسربّچه ها را دعوا می کند. یکی از 
آن سه نفر کیف را جلوی پایم پرت می کند و بعد فرار می کنند. وسایلم را برمی دارم 

و آن ها را در بغل می فشارم. اشک هایم درمی آیند. آن مرد چیزی می گوید ولی من 
می خواهم فقط از آن جا دور شوم.

پاهایم شروع به دویدن می کنند، به سمت راه خروجی. از هر طرف پچ پچ و زمزمه هایی 
درگوشی  می شنوم؛ انگار کسی تعقیبم می کند. به سرعت از جلوی بازرسی رد می شوم. 
پشت سرم م أمور نگهبانی صدایم می زند، ولی من اهمّیتی نمی دهم. همچنان می دوم. 

دورتادور محّوطه ی پشتی سالن ورزشی را حصار کشیده اند. یک جایی باید راه خروجی 
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باشد! آن چنان محکم حصار را تکان می دهم که غیژغیژش بلند می شود. سوراخ کوچکی 
پایین حصار توّجه ام را جلب می کند؛ حصار کمی جا باز کرده است. به سرعت از میانش 

 می خزم. بازویم خراش برمی دارد. آخ! خیلی می سوزد! 
اّما حاال دیگر از بیرون سر در آورده ام.    

به دوروبرم نگاه می کنم. این جا چیز زیادی برای دیدن نیست. فقط یک مزرعه و 
چندتایی درخت. می ایستم؛ نمی دانم کجا ]باید رفت[. گونه هایم کاملن خیس می شوند. 
ناگهان بادی می  وزد و صورتم را خشک می کند. چرا این باد نمی تواند مرا هم با خود 

ببرد؟ وزش باد تندوتندتر می شود و مرا به عقب می راند؛ انگار می خواهد جلوی راهم 
را بگیرد. جوابش را می دهم »من نمی تونم برگردم«. باد به آرامی دست برمی دارد. 

آن باالها در آسمان، ابرها در حرکتند. پرنده ی کوچکی بال زنان رد می شود و همین 
نزدیکی ها روی درختی می نشیند. ناگهان غیبش می زند. می روم پیدایش کنم ولی 

بوته های جلوی درخت، مانع دیدم می شوند. خم می شوم و انبوه بوته ها را از خود دور 
می کنم. یک دِر ورودی آن جاست. به زور خود را در آن جای می دهم و چندی بعد، 
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Meine Beine rennen los, Richtung Ausgang. Überall höre ich Geflüster 
und Getuschel – als ob mich jemand verfolgt. Schnell sprinte ich an 
der Kontrolle vorbei. Die Security ruft hinter mir her, aber das ist mir 
egal. Ich renne einfach weiter. Das Gelände hinter der Turnhalle ist 
umzäunt. Irgendwo muss doch ein Weg raus sein! Ich rüttle so fest am 
Zaun, dass er quietscht. Unten bemerke ich ein kleines Loch: Der Zaun 
hat sich ein bisschen gelöst. Schnell krieche ich durch und schramme 
mir meinen Arm auf. Autsch, wie das brennt! Aber jetzt bin ich drau-
ßen.

Ich schaue mich um: Hier gibt es nicht viel zu sehen. Nur ein Feld und 
ein paar Bäume. Ich bleibe stehen und weiß nicht, wohin. Meine Wan-
gen werden ganz nass. Plötzlich kommt ein Windstoß und trocknet 
mein Gesicht. Warum kann mich der Wind nicht einfach mitnehmen? 
Er wird immer stärker und drückt mich nach hinten, als ob er mich 

دیگر هیچ برگی را بر صورتم احساس نمی کنم. با احتیاط چشمانم را باز می کنم. این جا 
خیلی بیشتر از آنچه فکر می کردم جا دارد. بوته هایش آن قدر بلندند که فضای باالی 

سرم را هم کمی پر کرده اند. نور، البه الی برگ ها نفوذ می کند. یک باغ مخفی!

ذوق زده، دفتر نّقاشی و مدادهایم را از کیف درمی آورم. سلم و مامان حرف هایم را 
به هیچ وجه باور نخواهند کرد. روی زمین می نشینم و نّقاشی می کنم. شاخه ها، برگ ها 
و نوری که به سوی من می تابد. چند برگی در باد می رقصند. باد را چطور می توانم به 

بهترین شکل ممکن بکشم؟ حاال صدای پرنده ای را می شنوم که پیش تر از این  دیدمش؛ 
برایم چهچه می زند. این جا بسیار زیباست. مثل آن روزها در باغ خانه  مان. نّقاشی ام را 
به پایان می رسانم. بعد در کیفم به دنبال آلبوم عکس می گردم. آلبومم را ورق می زنم. 
مادربزرگ! پدربزرگ! خیلی دلم برای تان تنگ شده است. دراز می کشم، عکس ها را 

بر سینه ام می گذارم و زمین نرم را زیر تنم حس می کنم. قلبم آرام تر می تپد. احساس 
می کنم که همه ی اعضای خانواده ام پیشم هستند؛ چشم هایم را می بندم.   
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aufhalten will. „Ich kann nicht zurück!“, antworte ich. Langsam lässt 
der Wind nach. Oben am Himmel ziehen Wolken. Ein kleiner Vogel 
fliegt vorbei und setzt sich auf einen Baum ganz in der Nähe. Plötz-
lich ist er verschwunden. Ich gehe ihn suchen, aber die Büsche vor 
dem Baum versperren mir die Sicht. Ich bücke mich und drücke das 
Gestrüpp weg. Da ist ein Eingang! Ich zwänge mich durch und spüre 
irgendwann keine Blätter mehr im Gesicht. Vorsichtig öffne ich die 
Augen. Hier ist viel mehr Platz, als ich dachte. Die Büsche sind ganz 
hoch und über mir ein bisschen zugewachsen. Durch die Blätter dringt 
Licht. Ein Geheimgarten!

Begeistert hole ich Malbuch und Stifte aus der Tasche. Das glauben 
Selam und Mama mir nie! Ich setze mich auf die Erde und zeichne. 
Die Zweige, das Grün und das Licht, das zu mir durchscheint. Ein paar 
Blätter tanzen im Wind. Wie kann ich am besten den Wind malen? 

یکمرتبه صدایی مرا از خواب می پراند. 
کسی صدایم می زند »آیدا!« بلند می شوم 

و برای یک لحظه نمی  دانم چه اّتفاقی 
افتاده است. تازه داشتم خواب های خوشی 

می دیدم. دوباره صدایم می زند »آیدا! 
آخه تو کجایی؟« این که سلم است. 

آهسته سر از میان بوته ها بیرون می آورم؛ 
نگاهم به سالن ]ورزشی[ می افتد. از دور 

خواهرم را می شناسم. صدایش می زنم 
»این جا، سلم! این جا هستم تو حیاط«. 

 هیجان زده برایش دست 
تکان می دهم »تند بیا! باید چیزی نشونت 

 بدم. پایین حصار یه سوراخه. سینه خیز 
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Jetzt höre ich den Vogel von vorhin, er zwitschert mir zu. Wunder-
schön ist es hier! Fast wie früher, bei uns zu Hause im Garten. Ich male 
zu Ende. Dann krame ich mein Fotoalbum aus der Tasche und blättere 
darin. Oma, Opa, ihr fehlt mir so. Ich strecke mich aus, lege die Bil-
der auf meine Brust und spüre die weiche Erde unter mir. Mein Herz 
schlägt langsamer. Ich habe das Gefühl, meine ganze Familie ist bei 
mir, und schließe die Augen.

Auf einmal weckt mich eine Stimme. „Aida!“, ruft jemand. Ich schrecke 
auf und weiß für einen Moment nicht, was passiert ist. Ich habe gera-
de so schön geträumt. „Aida, wo bist du denn?“, ruft es wieder. Das ist 
Selam. Langsam stecke ich den Kopf aus dem Gebüsch und schaue zur 
Halle. Von Weitem erkenne ich meine Schwester. „Hier, Selam! Ich bin 
hier im Garten!“, rufe ich. Aufgeregt winke ich ihr zu. „Komm schnell, 
ich muss dir was zeigen! Unten im Zaun ist ein Loch, kriech mal durch!“ 

از توش رد شو«. غیژغیژی را می شنوم. سلم در جا می دود؛ عصبانی به نظر می  رسد.    

ازنفس افتاده، خودش را به من می رساند »آیدا! اون تو چه کار می کنی؟ همه جا رو 
دنبالت گشتم. مامان دلواپسته«. من واقعن از دیدن سلم خوش حال شدم ولی او باز هم 

 که از دست من عصبانی است. دعوایم می کند »تو که نمی تونی همین جوری 
 سرخود درری. تازه شم، سر از اون َور حصار دربیاری! خب، ما باید تو رو چطور پیدا کنیم؟« 
من هم می خواهم چیزی بگویم ولی او که بدجوری سرآورده است »لطفن درباره   ش فکر 
کن! چیزی هم به شام نمونده. دیر برسیم دیگه هیچی در کار نیست. بیا دیگه، باید راه 

بیفتیم«.  

حرفش را قطع می کنم »اّما سلم!… اونا بازم اذیتم کردن«. دماغم را بی صدا باال 
می کشم »تو که اون جا نبودی«. سلم آهی می کشد و جلویم زانو می زند. لبخندی می زند 

»ببین چقدر کثیف شدی!« دیگر لحنش آرام تر شده است »دسِت کم
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Ich höre es quietschen. Selam rennt los – sie sieht wütend aus.

Ganz außer Atem kommt sie bei mir an: „Aida, was machst du denn da 
drin? Ich habe dich überall gesucht und Mama macht sich Sorgen!“ Ei-
gentlich habe ich mich gefreut, Selam zu sehen, und jetzt ist sie schon 
wieder sauer. „Du kannst doch nicht einfach weglaufen, und schon gar 
nicht durch den Zaun, wie sollen wir dich denn finden?“, schimpft sie. 
Ich will auch mal was sagen, aber es sprudelt weiter aus ihr heraus: 
„Denk mal bitte nach. Bald gibt es Abendessen, wenn wir zu spät sind, 
wird alles weggeräumt. Komm jetzt, wir müssen los.“

„Aber Selam …“, unterbreche ich sie. „Die waren wieder gemein zu 
mir.“ Ich schniefe leise vor mich hin. „Und du warst nicht da.“ Selam 
seufzt und beugt sich zu mir runter. Sie lächelt: „Schau mal, wie dre-
ckig du bist!“ Ihre Stimme ist jetzt ruhiger. „Wenigstens habe ich dich 
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gefunden. Wir müssen uns beeilen, bevor jemand merkt, dass wir weg-
gelaufen sind.“

„Ich will nicht zurück in die Halle“, sage ich wütend, „hier ist es viel 
besser.“ Sie schaut mich fragend an: „Und willst du ab jetzt in einem 
Busch wohnen?“ „Das ist ein geheimer Garten“, erkläre ich, „komm 
doch rein. Es ist richtig schön hier, du wirst sehen!“ Ich strecke ihr die 
Hand hin. Sie zögert kurz, dann greift sie danach. Mit viel Kraft schaf-
fen wir es, Selam in den Garten zu bringen.

Als wir drinnen sind, warte ich gespannt, was Selam sagt. „Also Gar-
ten würde ich das nicht nennen“, nuschelt sie und schaut sich um. Das 
ist so schade. Manchmal sieht sie nicht, was ich sehe. Da entdeckt 
 Selam meine Zeichnung. Sie starrt darauf, setzt sich hin und sagt: 
„Das erinnert mich ein bisschen an unseren Garten zu Hause!“

پیدات که کردم. باید عجله کنیم قبل از اینکه کسی بفهمه ما فرار کردیم«.
 من با عصبانّیت می گویم »من نمی خوام به اون سالن برگردم. این جا خیلی بهتره«. 

 نگاه پرسش گرانه ای به من می کند »می خوای از حاال به بعد، تو یه بوته زندگی کنی؟« 
برای او توضیح می دهم »این یه باغ مخفیه« و دستم را به سویش دراز می کنم »بیا تو 

 دیگه. این جا خیلی قشنگه. حاال خودت می بینی«. لحظه ای مکث می کند ولی بعد 
دستم را می گیرد. خیلی زور می زنیم تا سلم هم بتواند به درون باغ بیاید.

وقتی داخل باغ می شویم، مشتاقانه منتظر نظر سلم می مانم. به دوروبر نگاهی می کند 
و ِمن من کنان می گوید »خ ـــب، باغ که اسمش رو نمی شه گذاشت«. چه حیف! بعضی 
وقت ها آنچه را که من می بینم، او نمی بیند. یکدفعه نّقاشی ام را کشف می کند. به آن 

خیره می شود، می نشیند و می گوید »این یه کمی منو یاد باغ خونه مون می ندازه«.
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Dann nimmt Selam sich das Fotoalbum und sieht hinein. Sie holt 
tief Luft und wird ganz still. Eine Träne läuft ihr die Wange hinunter. 
„Ich vermisse früher ...“, sagt sie mit zittriger Stimme. Sie blättert 
weiter und schaut sich ein Bild von Mama, Papa und mir an. Ich um-
arme sie, so fest ich kann. Selam hat also auch Heimweh! „Wir haben 
doch immer noch uns!“, muntere ich sie auf. Ich merke, wie lieb ich 
sie habe. Ich lege meinen Kopf in ihren Schoß und sie streichelt mich. 
Dann nimmt sie mein Bild und sagt: „Das ist wirklich schön. Auch die 
Farben. Papa wäre stolz auf dich. Das Licht gefällt mir besonders, der 
Garten leuchtet richtig. Das sieht magisch aus.“ Da dringen ein paar 
Sonnenstrahlen in unseren Geheimgarten – mir wird ganz warm. Ich 
wusste es doch: Das ist ein besonderer Ort.

Ich nehme Selams Hand und zeichne eine Blume drauf. „Genau, wie 
früher“, sagt Selam. Sie nimmt auch einen Stift und malt ein Muster 

بعد سلم آلبوم عکس را می گیرد و به عکس هایش نگاه می کند. نفس عمیقی می کشد 
و سکوت می کند. قطره ی اشکی از گونه  اش سرازیر می شود. با صدای لرزانی می گوید 

»دلم برای آن روز ها تنگ شده…« باز هم ورق می زند و عکسی را از مامان، بابا و 
من می بیند. تا جایی که می توانم، سفت در آغوشش می گیرم. پس سلم هم از غربت 
رنج می برد. به او روحیه می دهم »ما که هنوز همدیگه رو داریم!« می  فهمم که چقدر 

دوستش دارم. سرم را بر پاهایش می گذارم و او نوازشم می کند. بعد نّقاشی ام را 
می گیرد و می گوید »واقعن که قشنگه! رنگ هاش هم. بابا به تو افتخار می کنه. از نورش، 

به خصوص خوشم می یاد؛ باغ حسابی نورانی شده. سحرآمیز به نظر می  رسه«. در این 
هنگام چند پرتو خورشید در باغ مخفی مان نفوذ می کند؛ خیلی گرمم می شود. من که 

می دانستم؛ این جا مکان خاّصی است.

دست سلم را در دستم می گیرم و یک گل بر آن می کشم. سلم می گوید »آره، خودشه! 
مثل اون روزها«. او هم مدادی می گیرد و نقشی بر بازویم می کشد. کزکزش را بر 
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auf meinen Arm. Ich mag das Kribbeln auf der Haut. „Das hat mir so 
gefehlt, Aida. Das sollten wir öfter machen“, sagt Selam nach einer 
Weile. „Wirklich?“, frage ich. Vielleicht war es das, was ich so vermisst 
habe. In letzter Zeit haben wir uns oft gestritten und ich habe mich 
irgendwie einsam gefühlt. „Na klar!“, antwortet Selam und drückt mir 
einen Kuss auf die Wange. Sie wischt sich kurz mit dem Ärmel übers 
Gesicht und sagt: „Es wird sicher alles besser, du wirst sehen.“

Ich schaue mir Selams Zeichnung auf meinem Arm an. 
„Denkst du, Mama wird sich über das Bild freuen?“, frage ich. „Ganz 
sicher“, antwortet Selam. Schnell packe ich die Malsachen und das 
Fotoalbum in die Tasche zurück. Ich will zu Mama. Jetzt kann ich sogar 
wieder in die Halle zurück.

پوست، دوست دارم. بعد از مّدتی سلم می گوید »خیلی دلم هواشو کرده بود، آیدا! باید 
بیشتر از این تکرارش کنیم«. می پرسم »راست می گی؟« شاید این همان چیزی بود که 

آن قدر دلتنگش بودم. روزهای اخیر اغلب دعوایمان می شد و یک جورهایی احساس 
تنهایی می کردم. سلم جواب می دهد »خب، معلومه!« و بوسه ی محکمی بر گونه ام 

می زند. تند صورتش را با لبه ی آستین پاک می کند و می گوید »حتمن همه چی بهتر 
می شه، حاال خودت می بینی«.

به نقشی که سلم بر بازویم کشیده نگاهی می کنم. می پرسم »فکر می کنی مامان با دیدن 
نّقاشی م خوش حال می شه؟« سلم جواب می دهد »خاطرت جمع!« سریع، وسایل نّقاشی 

و آلبوم عکس را در کیفم جای می دهم. می خواهم بروم پیش مامان. حاال دیگر می توانم 
دوباره به آن سالن برگردم.
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Als wir uns reinschleichen, ist es nicht mehr ganz so düster wie vorher. 
Eng und voll ist es zwar noch immer, aber irgendetwas hat sich ver-
ändert. Selbst die Laken sind nicht mehr so gespenstisch. Als wir bei 
unserem Schlafplatz ankommen und das Bettlaken zur Seite schie-
ben, traue ich meinen Augen kaum: Da sitzt Papa neben Mama, beide 
schauen uns an. „Papa!“, ruft Selam. Wir rennen auf ihn zu und umar-
men ihn. Auch Mama lacht endlich wieder. „Ihr kleinen Dreckspatzen“, 
sagt Papa, „ihr habt mir so gefehlt!“ Ich bin einfach nur glücklich.

Schnell packe ich mein Bild aus: „Für dich, Mama!“ 
„Das ist ja wunderschön!“, sagt sie. „Aber wo wart ihr denn nur?“ „Aida 
hat einen Geheimgarten entdeckt“, sagt Selam. Ich nicke stolz. „Und 
schau mal, Mama: Wir haben uns Tattoos gemalt!“, sagt Selam weiter 
und zeigt auf unsere Arme. Mama hat nämlich auch ein Tattoo, aber 
am Fuß.

وقتی که یواشکی وارد می شویم، می بینم آن جا دیگر به تاریکی و دلگیری قبلش نیست. 
البّته که هنوز هم، شلوغ است و خفه ولی یک چیزی در این جا تغییر کرده است. حّتا 

مالفه ها هم، دیگر آن قدرها شبح وار نیستند. وقتی به جای خواب مان می رسیم و مالفه ی 
تخت را کنار می زنیم، به سختی باور می کنم آنچه را می بینم. بابا، آن جا کنار مامان 

نشسته است. هر دو نگاه مان می کنند. سلم فریاد می کشد »بابا!« به سویش می دویم و 
در آغوشش می گیریم. باالخره مامان هم خنده را از سر می گیرد. بابا می گوید »هی، 

 بّچه گنجشک  های چرکو! خیلی دلم براتون تنگ شده بود«. من که از خوش حالی 
سر از پا نمی شناسم.

زود نّقاشی ام را بیرون می آورم »واسه تو کشیدم مامان!« می گوید »وای! این خیلی 
قشنگه! اّما بگید ببینم اصلن کجا بودین؟« سلم می گوید »آیدا یه باغ مخفی کشف 

کرده«. با غرور سرم را در ت أیید حرفش تکان می دهم. سلم به بازوهایمان اشاره می کند 
و ادامه می دهد »مامان، بیا ببین! ما واسه همدیگه تتو کشیدیم«. مامان هم که خودش 
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Ich setze mich auf Papas Schoß und lehne meinen Kopf an seine Brust. 
Ich kann richtig fühlen, wie sein Herz schlägt. Er schaut sich meine 
Zeichnung genauer an. „Das ist ein sehr schönes Bild“, sagt er be-
eindruckt, „das erinnert mich an unseren Garten zu Hause!“ „Ja, das 
stimmt“, sagt Mama. „Wie wir am Wochenende alle zusammen ge-
gessen haben …“ Selam murrt: „Ich würde alles tun für Omas leckeres 
Doro Wat – der Fraß hier in der Turnhalle ist furchtbar!“ Mama lacht 
und nickt: „Dann habe ich gute Nachrichten: Packt eure Sachen, wir 
gehen zu Papa.“ „Was?! Dürfen wir endlich?“ Ich freue mich riesig. 
„Ja, wir gehen jetzt in ein besseres Heim“, sagt Papa. „Da haben wir 
dann ordentliche Wände und es gibt sogar eine Küche zum Kochen.“ 
„Oh toll!“, rufe ich. „Das wird aber auch Zeit!“, erwidert Selam und 
beginnt gleich zu packen. „Aida, weißt du was?“, fällt Papa noch ein, 
„ich habe eine Leinwand gekauft, extra für dich. Bald malen wir was 
zusammen.“ „Versprochen?“, frage ich. „Versprochen“, sagt Papa.

یک تتو دارد، اّما روی پایش.
روی پای بابا می نشینم و سرم را بر سینه اش می گذارم. به خوبی حس می کنم چطور 

ضربان قلبش می زند. نگاه دقیق تری به نّقاشی ام می کند. تحت ت أثیرش قرار می گیرد و 
می گوید »این، نّقاشی خیلی قشنگیه. من رو یاد باغ   خونه مون می  ندازه«. مامان می گوید 

»راست می گی! چه آخر هفته هایی که همه با هم غذا نخوردیم…« سلم غر می زند 
»برای درو وات خوش مزه ی مامان بزرگ حاضرم دست به هر کاری بزنم؛ زهرمارِی 

 توی این سالن که وحشتناکه!« مامان می خندد و سرش را به نشانه ی ت أیید 
 تکان می دهد »پس، براتون خبرای خوش دارم. وسایل تون رو جمع کنین؛ ما می ریم 

پیش بابا«. از خوش حالی پر در می آورم »چی؟ باالخره اجازه داریم؟« بابا می گوید »آره! 
حاال می ریم به یه هایم بهتری. اون جا دیگه دیوارهای درست وحسابی داریم و حّتا یه 
آشپزخونه واسه آشپزی«. فریاد می زنم »وای که چه عالی!« سلم رو به من می گوید 
»دیگه وقتش هم بود« و فورن شروع می کند به جمع کردن وسایل. بابا چیز دیگری 

 یادش می آید »آیدا! می دونی چیه؟ من یه بوم هم خریدم، فقط واسه خودت. 
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 به زودی زود، یه چیزی با هم روش می کشیم«. می پرسم »قول می دی؟« بابا می گوید 
»قول می دم«.
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k a p i t e l  3

Vermisst am Zuckerfest

„Aber ich will Schokolade!“, jammert mein Bruder. Genervt zerre ich 
an seinem Arm: „Kardo, komm endlich! Dauernd muss ich auf dich 
aufpassen.“ Ich schleife Kardo aus dem Gemeinschaftsraum. Hier ist 
viel mehr los als sonst. Die Erwachsenen sind dabei, alles zu schmü-
cken. Im Hintergrund läuft Musik und auf den Tischen steht schon jede 
Menge Essen. Heute wird im Heim Zuckerfest gefeiert – das Ende von 
Ramadan, dem Fastenmonat. Das ist ein ganz besonderer Tag im Jahr. 
In meiner Familie gratulieren wir uns dann immer gegenseitig, besu-
chen viele Leute und gehen in die Moschee. Und vor allem essen wir 
richtig lecker und es gibt Geld geschenkt!

گمشده در عید فطر 

برادرم نق می زند »ولی من شکالت می خوام«. با عصبانّیت بازویش را می گیرم »کاردو، 
بیا دیگه! من که باید مدام مواظب تو باشم«. کاردو را از سالن اجتماعات بیرون 

می  کشم. این جا خیلی شلوغ تر از همیشه است. بزرگ ترها مشغول تزیین هستند. پشت 
صحنه موزیک پخش است و روی میز ها هم کّلی غذا چیده اند. امروز در هایم عید 

فطر جشن گرفته می شود، پایان ماه مبارک رمضان، همان ماه روزه داری. این روز، روز 
خاّصی در سال است. من و خانواده ام همیشه این روز را به همدیگر تبریک می گوییم، از 
افراد زیادی دیدن  می کنیم و به مسجد می رویم. از همه مهم تر اینکه غذاهای فوق العاده 

خوش مزه ای می خوریم و عیدی مان هم پول است. 

بخش سّوم
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Na super, alle haben hier Spaß und ich muss babysitten. Gerade ver-
sucht Kardo wieder, sich von mir loszureißen. Er will zu den Süßig-
keiten. Mein Bruder ist zwar erst drei, aber schon ziemlich flink und 
kräftig. Ich bin trotzdem stärker und zerre ihn hinter mir her. „Manno, 
du nervst!“, stöhne ich. Ich finde das ja selbst nicht toll. Aber die Älte-
ren passen bei uns in der Familie nun mal auf die Jüngeren auf. „Will 
hierbleiben!“, schreit Kardo trotzig. Da kann ich jetzt nichts machen: 
Ich will in den Hof, zu meinen Freundinnen und Freunden.

Im Hof dröhnt Musik aus den Handys und ein paar Mädchen rappen 
mit. Die Kleinen spielen Fangen. Eine Gruppe älterer Jungs sitzt auf 
der Tischtennisplatte, manche fahren mit dem Rad herum. Auf dem 
Spielplatz sehe ich zwei meiner Schwestern.

خوب است دیگر! همه در این جا بهشان خوش می گذرد؛ فقط من هستم که باید 
 بّچه داری کنم. اآلن هم کاردو، باز تقلّ ا می کند از دستم دربرود. او می خواهد 

سر از هله هوله های شیرین آن جا دربیاورد. درست است که برادرم سه سالش است اّما 
 یک جورهایی، خوب فرز است و پرزور. با این وجود من از او قوی ترم و او را 

به دنبال خود می کشم. دیگر آه و ناله ام درآمده است »بّچه، تو دیوونه م کردی!« من 
که خودم موافق این قضیه نیستم اّما این رسم ماست که بزرگ ترها از کوچک ترهای 

خانواده مراقبت می کنند. کاردو با لجاجت جیغ می زند »من می خوام این جا باشم!« حاال 
دیگر کاری از دستم ساخته نیست؛ من هم می خواهم به حیاط بروم، پیش دوستانم.

در حیاط از موبایل ها موزیک پخش می شود و چند دختر با آن  رپ خوانی می کنند. 
کوچک ترها قایم باشک بازی می کنند. گروهی از پسرهای بزرگ تر روی میز تنیس 
نشسته اند و چند نفری هم، با دوچرخه دور میز می چرخند. در زمین بازی دوتا از 

خواهرهایم را می بینم.
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همان طور که دست کاردو را گرفته ام تند به آن طرف می روم، به سمت گلدان های گل. 
همه   شان که آن جا نشسته اند: زهرا، الرا، هودا )Huda( و محمد. می پرسم »پس واریس 
کجاست؟« او همیشه با زهرا می پلکد. زهرا نیشخندی می زند و جواب می دهد »اآلنه 
که پیداش شه«. به آرامی می گویم »می خواستم چیزی ازش بپرسم«. محمد سماجت 
می کند »چه چیزی؟« می نشینم و زیر لب می گویم »چیز خاّصی نیست. در رابطه با 
عید فطر و این جور چیزها…« بعد هودا برای مان آخرین فیلم ترسناکی را که دیده 

بود، تعریف می کند. کاردو باز هم نق می زند. محمد یک آب نبات شکالتی به دستش 
 می دهد اّما برادرم سرش را به نشانه ی نفی تکان می دهد »نه، شکالت می خوام!« 

سرش داد می زنم »کاردو، بس کن دیگه!« هودا می گوید »می فهمم چه حالی داری. اگه 
 من مراقب نباشم، خواهر کوچیکم خراب کاری های آن چنان اساسی ای می کنه که 

 توبیخ می شم«. حاال دیگر کاردو به زمین بازی رفته است و دارد از سرسره باال می رود. 
به دنبالش می دوم و رو به بقیه داد می زنم »اآلن برمی گردم«. برادر بزرگ تر بودن هم، 

خودش گاهی کّلی دردسر است.
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Schnell gehe ich rüber zu den Blumentöpfen, mit Kardo an der Hand. 
Dort sitzen sie ja: Zahra, Lara, Huda und Mohammad. „Wo ist denn Wa-
ris?“, frage ich. Sie ist sonst immer mit Zahra unterwegs. „Die kommt 
bestimmt gleich!“, antwortet Zahra und grinst. „Ich wollte sie nur was 
fragen …“, sage ich leise. „Was denn?“, hakt Mohammad nach. Ich setze 
mich und murmele: „Nichts Besonderes. Wegen Zuckerfest und so …“ 
Dann erzählt Huda vom letzten Gruselfilm, den sie geschaut hat. Da 
quengelt Kardo wieder rum. Mohammad reicht ihm ein Bonbon, aber 
mein Bruder schüttelt den Kopf: „Nein, will Schokolade!“ „Kardo, hör 
jetzt auf!“, schimpfe ich. Huda sagt: „Ich weiß, wie das ist. Wenn ich 
nicht aufpasse, macht meine kleine Schwester so richtigen Blödsinn 
und ich bekomm den Ärger.“ Jetzt läuft Kardo zum Spielplatz und klet-
tert auf die Rutsche. „Bin gleich wieder da!“, rufe ich den anderen zu 
und renne hinterher. Großer Bruder sein ist manchmal echt nervig.

خواهرهایم، گیزم )Gizem( و ویدا ) Vida( با دوستان شان روی تاب نشسته اند. آنها 
همیشه بلند حرف می زنند و بلند هم می خندند. ویدا ۱۳ ساله است و گیزم کمی 

کوچک تر. می پرسم »نمی شه شما هم مراقب کاردو باشین؟« ویدا جوابم را می دهد »نه! 
اآلن نوبت توئ ه. امروز صبح که داشتین کیک می پختین، من همه ش مواظب لیال بودم«. 

لیال کوچک ترین خواهرمان است؛ او هنوز راه هم نمی رود. گیزم می گوید »تازه شم، 
احمد! ما چقدر باید مراقب تو می بودیم!« چشم می گردانم؛ انگار که این انتخاب من 
بود! زندگی در یک خانواده ی پرجمعّیت اصلن کار ساده ای نیست. ما فقط دوتا اتاق 

داریم در حالی که خودمان هفت نفریم، مامان، بابا، برادر و خواهرهایم. در واقع نه نفریم 
ولی مت  أسفانه دو خواهر دیگرم  هنوز در ترکیه اند. موقع فرار موّفق نشدند از مرز عبور 

کنند.

»احمد، ت ئ اتر کودکان رو فراموش نکنی !« می گویم »دیگه چی…؟!« کاردو در یک 
برنامه ی نمایشی شرکت کرده و اجرایشان امروز ساعت شش بعد از ظهر است. ویدا 
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Meine Schwestern Gizem und Vida sitzen mit ihren Freundinnen bei 
der Schaukel. Die reden und lachen immer so laut. Vida ist dreizehn 
und Gizem ein bisschen jünger. „Könnt ihr nicht mal auf Kardo auf-
passen?“, frage ich. „Nein, jetzt bist du dran“, entgegnet Vida, „ich habe 
heute Morgen schon die ganze Zeit auf Leyla aufgepasst, während ihr 
gebacken habt.“ Leyla ist unsere kleinste Schwester – sie kann noch 
nicht mal laufen. „Außerdem Ahmed, wie lange wir auf dich aufpassen 
mussten!“, sagt Gizem. Ich verdrehe die Augen: Als hätte ich mir das 
ausgesucht! Das Leben in einer Großfamilie ist gar nicht so einfach. 
Wir haben nur zwei Zimmer, obwohl wir mit Mama, Papa und mei-
nen Geschwistern zu siebt sind. Eigentlich sogar zu neunt, aber zwei 
Schwestern sind leider noch in der Türkei. Auf der Flucht haben sie es 
nicht über die Grenze geschafft.

می گوید »لباس نمایش گل، باال تو اتاقه؛ اتوش هم که کردم!« بعد گیزم با کنجکاوی 
 براندازم می کند »خب، احمد! تازه چه خبر؟« ویدا و دوستانش کرکر می خندند. 

با دستپاچگی می پرسم »منظورت چیه، ها!؟« گیزم می گوید »بگو دیگه، احمد! ما که 
خبر داریم«. با انگشتانش قلب دستی نشانم می دهد و بلند صداهای بوسه درمی آورد. 

ویدا سربه سرم می گذارد »عشق بزرگ تو، احمد! راستش رو بگو!« در گوشی به او 
می گویم »اون عشق بزرگ من نیست. ما با هم دوستیم«. گیزم برای اینکه لجم را باال 

بیاورد، می پرسد »اسمش واریسه، نه؟« دخترهای بزرگ، رفتارهای عجیب وغریبی 
دارند. از هر دویشان نفرت دارم. چنین چیزهایی در هایم مثل یک آتش زودگستر 
پخش می شود. چیزی نیست که در این جا پنهان نماند. شاید هم که دیگر بر تابلوی 

اعالنات راهرو نوشته باشند » و + ا «… چه خجالت آور!

گیزم فکری می کند »واریس، چه اسم قشنگی!« ناگهان صدایی از پشت سرم می شنوم 
»ممنون، یعنی گل صحرایی«. رویم را برمی گردانم. واریس آن جا ایستاده است و 
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„Ahmed, vergiss das Kinder-Theater nicht!“ „Auch das noch …“, sage 
ich. Kardo hat bei einem Theaterprojekt mitgemacht und heute um 
18 Uhr führen sie es vor. „Das Blumenkostüm ist oben im Zimmer, ich 
habs extra gebügelt!“, sagt Vida. Dann schaut Gizem mich neugie-
rig an: „Und Ahmed – gibt’s was Neues?!“ Vida und die Freundinnen 
kichern. „Was meinst du denn?“, frage ich verwirrt. „Komm schon, 
Ahmed, wir wissen Bescheid!“, sagt Gizem. Sie formt mit ihren Händen 
ein Herz und macht Kussgeräusche. „Deine große Liebe, Ahmed. Sei 
ehrlich!“, zieht Vida mich auf. „Das ist nicht meine große Liebe“, flüste-
re ich. „Wir sind befreundet.“ „Waris, heißt sie, oder?“, fragt Gizem, um 
mich zu ärgern. Große Mädchen benehmen sich einfach komisch. Ich 
hasse die beiden. So was breitet sich im Heim wie ein Lauffeuer aus, 
hier bleibt nichts geheim. Wahrscheinlich steht schon „W + A“ am Aus-
hang im Flur ... wie peinlich! 

پرسش گرانه نگاهم می کند. بیش از حد 
خجالت  آور! از کی دارد به حرف هایمان 

 گوش می دهد؟ با لکنت می گویم 
»اِِام! … خب، آره، داشتیم درباره ی 

اسم های مختلف صحبت می کردیم… 
خب، اسم های بّچه های زیادی رو… 
اونایی که…« گیزم و ویدا با صدای 

بلند می زنند زیر خنده. گاهی از خودم 
می پرسم که اصلن خواهر به چه دردی 

می خورد. با دستپاچگی به ساعتم نگاه 
می اندازم. انگار یکهو پتکی به سرم 

می زنند، پنج ونیم!    
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وحشت زده فریاد می زنم »وای نه! کاردو کجاست؟ اون که تا همین اآلن پای سرسره 
بود! قطعه ی نمایشی داره شروع می شه. من هم که هنوز باید لباس نمایش رو بیارم«. 

هیچ جا از کاردو خبری نیست. شاید دوباره داخل ]ساختمان[ رفته باشد. ویدا فکری 
می کند »وقت خیلی ضیقه. ما می ریم که لباسش رو بیاریم«. واریس پیشنهاد می کند 
»بیا. حتمن بقیه هم کمک مون می کنن تا پیداش کنیم«. جار می زنیم و چند بّچه ای را 
دور هم جمع می کنیم. بعد فکرهایمان را روی هم می ریزیم تا کاردو را به سریع ترین 

شکل ممکن پیدا کنیم. با هم تصمیم می گیریم به چند گروه تقسیم شویم و در تمام 
طبقات به دنبالش بگردیم. من می گویم »خب، یک ربع دیگه همدیگه رو جلوی سالن 
اجتماعات می بینیم. اگه اون رو دیدین، فورن خبر بدین و با خودتون بیارینش. من، 
تو طبقه ی همکفم. لطفن توی انباری ها، آشپزخونه ها و اتاق های لباس شویی رو هم 
بگردین«. این اّولین باری نیست که دارم دنبال کاردو می گردم. هفته ی پیش هم 

یکهو غیبش زد. همین جور سرخود از هایم بیرون رفته بود. بعدش هم یک دعوای 
درست وحسابی با والدین مون راه افتاد.
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„Waris, was für ein schöner Name!“, meint Gizem. „Danke, bedeutet 
Wüstenblume!“, höre ich plötzlich hinter mir. Ich drehe mich um. 
Waris steht da und schaut mich fragend an. Oberpeinlich. Seit wann 
sie wohl mitgehört hat? „Ähm …“, stottere ich, „ja also, wir haben über 
verschiedene Namen geredet … also von vielen Kindern … so von 
Leuten …“ Gizem und Vida lachen laut los. Manchmal frage ich mich 
schon, wofür Geschwister eigentlich gut sind. Verlegen werfe ich einen 
Blick auf meine Uhr – da trifft mich der Schlag: halb sechs!

„Oh nein, wo ist Kardo?“, rufe ich erschrocken. „Er war doch gerade 
noch an der Rutsche! Gleich geht das Theaterstück los, und ich muss 
auch noch das Kostüm holen.“ Kardo ist nirgendwo zu sehen, wahr-
scheinlich ist er wieder reingegangen. „Oh, das wird knapp“, meint 
Vida, „wir holen schon mal sein Kostüm.“ „Komm, die anderen helfen 
uns bestimmt beim Suchen!“, schlägt Waris vor. Wir trommeln ein 

دوباره به زمین بازی برمی گردم و از چند بّچه ی کوچک تر سراغ کاردو را می گیرم. 
هیچ کس او را ندیده است. پس باز هم به داخل ]ساختمان[ می روم. جای بعدی 

راهروهاست، تند آن جا را می گردم. بعد به سمت پارکینگ می شتابم؛ بعضی وقت ها 
بّچه ها آن جا اسکوتر سواری می کنند. ولی دریغ از رّدی از کاردو! پس دوباره باال 
می روم. امیدوارم به اتاق  افرادی نرفته باشد که ما آنها را نمی شناسیم. در بخش 

مراقبت از کودکان هم نیست. دوان دوان برمی گردم، که زهرا از سمت مقابلم می آید. 
ازنفس افتاده، فریاد می زند »هیچ جا پیدایش نکردیم«. با حالتی عصبی زمزمه می کنم 

»اون خیلی کوچیکه، شاید از کنارش گذشتیم و ندیدیمش«.

باالخره ویدا و گیزم هم دوباره پایین می آیند. ویدا می گوید »کاردو تو اتاق ما نیست، 
اصلن تو طبقه ی ما هم نیست«. لباس نمایش گل مانند او را در دستم می گذارد و به 
من روحیه می دهد »تا اآلن که همیشه کاردو رو پیدا کردیم. باید یه جایی قایم شده 

باشه«. می پرسم »اگه واسه ش اّتفاقی افتاده باشه؟« ویدا جواب می دهد »تو که اون رو 
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paar Kinder zusammen und überlegen, wie wir Kardo am schnellsten 
finden können. Gemeinsam entscheiden wir, auf allen Etagen zu su-
chen, und teilen uns in mehrere Gruppen auf. „Ok, in einer Viertelstun-
de treffen wir uns vor dem Gemeinschaftsraum. Sagt sofort Bescheid, 
wenn ihr ihn seht, und bringt ihn mit. Ich bin im Erdgeschoss. Schaut 
bitte auch in den Abstellkammern, den Küchen und Waschräumen 
nach“, sage ich. Es ist nicht das erste Mal, dass ich nach Kardo suche: 
Letzte Woche war er auch plötzlich weg. Er ist einfach aus dem Heim 
rausspaziert. Das gab einen Riesenärger mit unsren Eltern.

Ich laufe noch mal zum Spielplatz und frage ein paar jüngere Kinder 
nach Kardo. Niemand hat ihn gesehen. Dann also rein. Als Nächstes 
schaue ich schnell auf den Fluren nach. Danach rase ich in die Tief-
garage, manchmal fahren da Kinder mit dem Roller. Von Kardo keine 
Spur. Also wieder hoch. Hoffentlich ist er nicht zu Leuten reingegan-

می شناسی. خیلی هم خوب می تونه از پس خودش بربیاد. اون دفعه هم که از هایم 
بیرون زد، خودش راِه برگشت رو پیدا کرد«.

واریس از سمت مقابل به طرفم می دود »مردم زیادی تو سالن اجتماعات جمع شدن. 
صدای موزیک هم وحشتناک بلنده. کاردو رو صدا زدم، همه جا دنبالش گشتم؛ ولی 
اون هیچ جا نبود. خیلی خیلی مت  أسفم«. دیگر دارم حسابی دلواپس می شوم. بّچه های 
دیگر هم دورم جمع شده اند و شانه هایشان را باال می اندازند. بعضی ها برمی گردند، 

بعضی ها می خواهند باز هم بگردند. با خودم زیر لب می گویم »اون باید یه جایی باشه«. 
دوباره به سوی راه پّله ها می دوم. واریس هم با من می آید. پشت سر هم صدایش 

 می زنیم »کاردو، کاردو!« به لباس نمایش گل مانند که در دستم مانده، نگاه می کنم و 
 از سر درماندگی می گویم »اگه بیرون رفته باشه، دیگه ممکنه هر جایی باشه«. 

بی خیاِل آن قطعه ی نمایشی، فقط امیدوارم هیچ اّتفاق بدی برای او نیفتاده باشد. 
سرگردان، باال و پایین می دوم.
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gen, die wir nicht kennen. In der Kinderbetreuung ist er auch nicht. 
Als ich wieder zurückrenne, kommt Zahra mir entgegen. „Wir haben 
ihn nirgends gefunden“, ruft sie außer Atem. „Er ist so klein, vielleicht 
haben wir ihn übersehen“, flüstere ich nervös.

Schließlich kommen auch Vida und Gizem wieder runter. „Kardo ist 
nicht bei uns im Zimmer, und auch nicht auf unsrer Etage“, sagt Vida. 
Sie drückt mir das Blumenkostüm in die Hand und muntert mich auf: 
„Wir haben Kardo bisher immer wiedergefunden! Er wird schon irgend-
wo stecken.“ „Und wenn ihm was passiert ist?“, frage ich. „Du kennst 
ihn doch, er kann schon gut auf sich selbst aufpassen. Als er rausgelau-
fen ist, hat er ja auch wieder zurückgefunden!“, antwortet Vida. 

Waris kommt mir entgegengerannt: „Ahmed, im Gemeinschaftsraum 
sind so viele Leute und die Musik ist furchtbar laut. Ich habe Kardo 

 واریس سفت بازویم را می گیرد و 
با آرامش با من صحبت می کند »احمد، 

واستا دیگه! ممکن نیست اّتفاقی افتاده 
باشه. آخرین چیزی که کاردو گفت چی 

بود؟« سعی می کنم به خاطر بیاورمش. 
صادقانه گفته باشم، درست توّجه نکردم. 
»اون به طرف سرسره دوید«. واریس باز 
می پرسد »خوبه! قبل   از اون چی؟ باز هم 

می خواست جایی بره؟« می گویم »خ  ب، 
اون فقط شکالت می خواست«. واریس 
پیشنهاد می کند »پس بیا یه بار دیگه 

هم که شده سالن اجتماعات رو بگردیم؛ 
اون جا یه عالم تنقاّلته!«
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 gerufen und überall nachgeschaut, aber er war da nicht. Tut mir so leid.“ 
Langsam mache ich mir große Sorgen. Die anderen Kinder stehen um 
mich rum und zucken mit den Schultern. Einige gehen wieder, andere 
wollen noch mal suchen. „Er muss doch irgendwo sein“, murmle ich vor 
mich hin und renne wieder los ins Treppenhaus. Waris kommt einfach 
mit. „Kardo, Kardo!“, rufen wir immer wieder. „Wenn er rausgegangen ist, 
kann er überall sein“, sage ich verzweifelt und schaue auf das Blumen-
kostüm in meiner Hand. Das Theaterstück kann ich vergessen, ich hoffe 
nur, dass nichts Schlimmes passiert ist. Planlos renne ich auf und ab. 

Waris drückt meinen Arm und spricht beruhigend auf mich ein: „Ah-
med, bleib doch mal stehen. Es wird schon nichts passiert sein. Was 
war denn das Letzte, das Kardo gesagt hat?“ Ich versuche, mich zu 
erinnern. Ehrlich gesagt habe ich nicht so darauf geachtet. „Er ist zur 
Rutsche gelaufen.“ „Ok, und vorher? Wollte er da irgendwo hin?“, fragt 

حرف از عمل راحت تر است. حاال دیگر اتاق بزرگ مثل یک سالن جشن و مهمانی 
به نظر می آید. خیلی شلوغ است و پرسروصدا. بعضی ها بی خیال می رقصند و بعضی های 

دیگر جلوی اتاق، سکوی صحنه را درست می کنند. میزها و صندلی ها برای اجرای 
قطعه ی نمایشی جابه جا می شوند. چند بّچه ای لباس هایشان را عوض کرده اند. در این 

شلوغی به سختی می توان چیزی دید. من به همه جا سرکشی می کنم، حّتا پشت تک تک 
مبل ها را می گردم و از چند آشنا سراغ کاردو را می گیرم. هیچ کس او را ندیده است. 

این اصلن حقیقت ندارد!

دیگر دارم شهامتم را از دست می دهم. امروز می توانست روز زیبایی باشد! روی زمین 
می نشینم، دست هایم را دور زانو حلقه می کنم و سرم را بر آن می گذارم. حاال باید 

چه کار کنم؟ برای آوردن والدینم که دیگر خیلی دیر است. از دست خودم بدجوری 
عصبانی ام . معلوم است که برادر بزرگ تر بودن، انتخاب من نبوده است، اّما اگر برای 
کاردو اّتفاقی افتاده باشد؟ دیگر هیچوقت خودم را نمی بخشم. اآلن یک ماشین زمان 
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Waris weiter. „Also, er wollte unbedingt Schokolade haben.“ „Dann 
lass uns doch noch mal im Gemeinschaftsraum nachschauen, da liegt 
viel Süßes rum!“, schlägt Waris vor. 

Leichter gesagt als getan. Der große Raum sieht jetzt aus wie ein 
Partysaal. Es ist sehr voll und laut. Einige Leute tanzen ausgelassen, 
andere bauen vorne die Bühne auf. Tische und Stühle werden für das 
Theaterstück verschoben. Ein paar Kinder sind schon umgezogen. 
Bei den vielen Menschen ist es schwer, überhaupt etwas zu sehen. Ich 
gehe alles ab, schaue auch hinter jedes Sofa und frage ein paar Be-
kannte nach Kardo. Niemand hat ihn gesehen. Das kann doch einfach 
nicht wahr sein!

Langsam verliere ich den Mut. Heute hätte so ein schöner Tag wer-
den können. Ich setze mich auf den Boden, schlinge meine Arme um 

 به کارم می آمد. آن وقت به گذشته ها سفر می کردم و بهتر مراقب کاردو بودم. 
ولی این حرف ها، دیگر هیچ فایده ای ندارد. آهی برای خودم می کشم.

واریس کنارم می نشیند. ناگهان می گوید »احمد، نگاه کن!« او به میزهای سمت راست 
اشاره می کند. از زیر یک رومیزِی آویزان که کم مانده به کف زمین برسد، یک جفت 
کفش کوچولو سر درآورده  است. کفش های کاردو! دلم ُهّری می ریزد »آخ، ای خدای 
بزرگ! اون که این جا قایم شده!« واریس و من به آن طرف می دویم و زیر میز را نگاه 

می کنیم. تنقاّلت روی پاهای کاردو  برجی ساخته اند و تمام صورتش شکالتی است. 
کّلی پوست شکالت هم دوروبرش ریخته است. واریس با ناباوری می پرسد »تو همه ی 

این ها رو خوردی؟« کاردو به پایه ی میز تکیه می دهد. نیشخندی می زند و آخرین 
آب نبات شکالتی را در دهانش می چپاند؛ با رضایت می گوید »تموم!« واریس و من 
خنده مان می گیرد؛ آخر، قیافه ا ش بیش از حد خنده دار است. من می گویم »کاردو، 

تو که این جایی!« به زیر میز می خزم و او را بیرون می کشم. چقدر خوش حالم که او 
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die Knie und lege den Kopf ab. Was soll ich nur machen? Meine Eltern 
kann ich jetzt nicht mehr holen, dafür ist es zu spät. Ich werde richtig 
wütend auf mich selbst. Natürlich habe ich mir nicht ausgesucht, ein 
großer Bruder zu sein, aber wenn Kardo etwas passiert ist? Das ver-
zeihe ich mir nie. Eine Zeitmaschine wäre super. Dann würde ich in die 
Vergangenheit reisen und besser auf Kardo aufpassen. Aber das hilft 
jetzt alles nichts. Ich seufze vor mich hin.

Waris setzt sich neben mich. „Ahmed!“, sagt sie plötzlich, „schau mal!“ 
Sie zeigt nach rechts auf die Tische. Die Decke hängt fast bis zum Bo-
den herab und darunter schauen ein paar kleine Schuhe hervor. Kardos 
Schuhe! Mir fällt ein Stein vom Herzen: „Ach du lieber Himmel! Da hat 
er sich versteckt!“ Waris und ich rennen rüber und schauen unter den 
Tisch. In Kardos Schoß türmen sich Süßigkeiten und sein ganzes Gesicht 
ist verschmiert. Um ihn herum liegt jede Menge Schokoladenpapier. 

را می بینم! به نظر خسته می آید؛ شاید هم که زیادی خورده باشد. بوسه ای محکم بر 
گونه ی شکالتی اش می زنم. »چقدر تو خوش مزه ای!« برای دعوا کردنش وقتی باقی 
نمانده است. واریس و من سریع لباس نمایش را روی لباسش می پوشیم و او را به 

صحنه ی نمایش می  بریم. به ساعتم نگاه می کنم؛ دو دقیقه ی دیگر نمایش شروع 
می  شود.

آخیش، درست لحظه ی آخر موّفق شدیم! واریس می گوید »دیدی همه چی خوب پیش 
رفت!« می گویم »من واقعن دلواپس بودم… بعضی  وقت ها این جا اّتفاقات عجیب وغریبی 

می افته«. واریس سرش را به نشانه ی ت أیید تکان می دهد. لحظه ای مکث می کنم. 
خجلت زده به زمین نگاه می کنم و می گویم »بدون تو از پسش برنمی اومدم«. واریس در 
آغوشم می گیرد. به به! حاال شد یک عید فطر درست و حسابی. از باالی سن می شنویم 

»هیس س س! قطعه ی نمایشی داره شروع می شه«. و همه جا ساکت می شود. سریع، 
واریس و من روی دو صندلی خالی در ردیف های عقب می نشینیم. مامان، بابا، برادر 
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„Hast du das alles gegessen?“, 
fragt Waris ungläubig. Kardo 
lehnt am Tischbein, schiebt sich 
grinsend das letzte Schokobon-
bon in den Mund und sagt zufrie-
den: „Fertig!“ Waris und ich müs-
sen lachen, er sieht einfach zu 
lustig aus. „Kardo, da bist du ja!“, 
sage ich. Ich krieche unter den 
Tisch und ziehe ihn hervor. Wie 
froh ich bin, ihn zu sehen! Müde 
sieht er aus, wahrscheinlich hat er 
sich überfuttert. Ich verpasse ihm 
einen dicken Kuss auf die scho-
koladige Wange. „Du schmeckst 

و خواهرهایم جلوی جلو نشسته اند. بعد کاردو با لباس نمایشی بر صحنه می آید و دور 
خودش می چرخد، با همان دست و صورت تمامن شکالتی. واریس در گوشم می گوید 

»هیچ نمی دونستم که گل ها دوست دارن شیرینی جات بخورن!« از خنده ریسه می رویم.
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lecker!“ Zum Schimpfen bleibt keine Zeit. Waris und ich ziehen Kardo 
schnell das Kostüm über und bringen ihn an die Bühne. Ich schaue auf 
meine Uhr – die Aufführung geht in zwei Minuten los. 

Puh, gerade noch geschafft! Waris sagt: „Siehst du! Ist alles gut gegan-
gen.“ „Ich habe mir richtig Sorgen gemacht … hier passieren ja manch-
mal schräge Sachen“, sage ich. Waris nickt. Ich zögere kurz. „Ohne dich 
hätte ich das nicht geschafft“, sage ich dann und schaue verlegen auf den 
Boden. Waris umarmt mich. Wow, das macht das Zuckerfest jetzt per-
fekt. „Psssst!“, hören wir von der Bühne, „das Stück fängt an!“ Dann wird 
alles ruhig. Schnell setzen Waris und ich uns auf zwei freie Stühle wei-
ter hinten. Mama, Papa und meine Geschwister sitzen ganz vorn. Dann 
kommt Kardo im Blumenkostüm auf die Bühne und dreht sich im Kreis, 
das Gesicht und die Hände voller Schokolade. Waris flüstert: „Ich wusste 
gar nicht, dass Blumen gerne Süßes essen!“ Wir kichern vor uns hin.
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k a p i t e l  4

Vom Esel, der ein Pferd sein wollte

„Kapitän Fuchs an Möhre, Fuchs an Möhre! Das feindliche Raumschiff 
beschießt uns, der linke Flügel brennt schon. Wir brauchen sofort das 
Rettungsschiff! Das Steuer funktioniert nicht mehr – Notfallsystem ist 
aktiv. Wir haben noch 30 Sekunden!“ Esel bibbert verängstigt in der 
Ecke. Er zählt runter: „7, 6, 5 …“ In letzter Sekunde kommt Hilfe: Möhre 
mit dem Rettungsschiff. Esel, Fuchs und die Crew springen schnell auf 
und düsen davon. Bunte Laserstrahlen und Raketen zischen durchs 
Weltall. Plötzlich dreht das fremde Raumschiff ab und verschwindet 
zwischen den Sternen.

االغی که می خواست اسب شود

»از کاپیتان روباه به هویج، روباه به هویج! سفینه ی فضایی دشمن، ما را به تیر بسته 
است. بال چپ سفینه آتش گرفته است. ما نیاز فوری به کشتی نجات داریم. فرمان 

سفینه، دیگر کار نمی کند؛ سیستم اضطراری فّعال است. فقط۳۰ ثانیه وقت داریم!« االغ، 
وحشت زده در گوشه ای می لرزد. شروع به شمارش معکوس می کند »… ۵-۶-۷« در 

آخرین ثانیه کمک می رسد، هویج با کشتی نجات. االغ، روباه و خدمه، تند به داخل 
آن می پرند و مثل جت از آن جا دور می شوند. اشعه های رنگارنگ لیزر و موشک ها در 

فضا فش فش صدا می کنند. ناگهان سفینه ی فضایی بیگانه عقب نشینی می کند و در میان 
ستارگان ناپدید می شود. 

بخش چهارم
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„Wir haben‘s geschafft, sie sind weg!“, ruft Fuchs. Esel ist glücklich: 
„Gute Arbeit!“, sagt er zu Möhre. „Alle räumen jetzt auf. Spielzeit 
vorbei für heute“, sagt plötzlich eine Stimme. Vor uns steht Katrin, 
die Kinderbetreuerin. Ich lasse meine Kuschel-Bande noch ein paar 
Runden durchs Weltall fliegen. „Du auch, Yusuf!“ Ich nicke. Aida sitzt 
neben mir und klatscht: „Das war spannend!“ Sie ist neu im Heim und 
ich mag sie. Zusammen nehmen wir die Lego-Raumschiffe auseinan-
der. Dann klemme ich meine Kuschel-Bande unter den Arm und flitze 
hoch in unser Familienzimmer.

Als ich reinkomme, sitzen meine Eltern schweigend am Tisch. Papa 
schaut Mama an und Mama starrt vor sich hin. Auf dem Tisch liegt ein 
Blatt Papier.
„Da bin ich wieder!“
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Mama und Papa antworten nicht. Seltsam, sonst sind sie immer gut 
gelaunt.
„Was ist denn los?“, frage ich.
Jetzt rückt Papa raus mit der Sprache: „Yusuf, wir haben etwas erfah-
ren …“ Mama schaut Papa komisch an. „Doch, er soll es wissen. Es gibt 
schlechte Neuigkeiten“, sagt Papa.
„Was ist denn passiert?“, will ich wissen.
„Wir müssen zurück“, sagt Mama leise.
„Wie zurück?“ Ich kann mir schon denken, was das bedeutet.
„Nach Hause“, antwortet Papa, „… in den Irak.“
„Aber das kann nicht sein! Das ist doch viel zu gefährlich!“
„Es tut uns so leid“, sagt Papa. Er sieht fassungslos aus. „Aber wir kön-
nen das nicht entscheiden.“
Mama starrt lange auf das Papier.

روباه فریاد می زند »ما موّفق شدیم. اونا فرار کردن«. االغ خوش حال است و رو به 
هویج می گوید »کاِرتون حرف نداشت!« یکهو صدایی می آید؛ کسی می گوید »همه دیگه 

جمع کنن. وقت بازِی امروز تمومه«. کاترین، مرّبی کودک، جلوی ما ایستاده است. 
می گذارم اکیپ حیوانات عروسکی ام چند دوِر دیگر در فضا پرواز کنند. کاترین می گوید 

»یوسوف )Yusuf(، تو هم همین طور!« به نشانه ی ت أیید سر تکان می دهم. آیدا کنارم 
می نشیند و برایم دست می زند »چه هیجانی داشت!« او تازگی ها به این هایم آمده 
است و من از او خوشم می آید. هر دو با هم قطعات لگو را از هم جدا می کنیم. بعد 

 اکیپ حیوانات عروسکی ام را سفت زیر بغل می گیرم و مثل برق باال می روم، 
به اتاق خانوادگی مان.

وقتی وارد اتاق می شوم والدینم در سکوت، سر میز نشسته اند. بابا، مامان را نگاه می کند 
و مامان به جلو خیره شده است. روی میز یک ورق کاغذ است.

»من اومدم!«



72

Schnell räume ich den Zettel weg und stelle Gläser fürs Abendessen 
auf den Tisch.
„Die haben sich bestimmt geirrt, ihr werdet sehen!“, sage ich aufmun-
ternd.
Papa seufzt und legt seine Hand auf Mamas Schulter.
Beim Essen erzähle ich vom Weltallspiel mit Aida, aber Mama und 
Papa sagen nur „Aha“ und „Hm“, als ob sie mir gar nicht richtig zuhö-
ren. Irgendwann verstumme ich und esse schweigend auf.

Später putze ich mir die Zähne und gehe ins Bett. Die Kuschel-Bande 
lege ich neben mich. Im Dunkeln erwachen sie zum Leben! Sonst reden 
und spielen wir immer ein bisschen, aber heute möchte ich einfach 
nur schlafen. Morgen wird sicher alles besser. Sobald ich die Augen 
 schließe, tuscheln Esel, Fuchs und Möhre aufgeregt durcheinander.
„Ich kann euch hören“, murre ich.

مامان و بابا جواب نمی دهند. عجیب است؛ آنها که همیشه سرزنده بوده اند.
می  پرسم »چیزی شده؟«

 حاال دیگر بابا سر حرف را باز می کند »یوسوف! ما خبردار شدیم که…« مامان 
نگاه عجیبی به بابا می کند. بابا می گوید »آره! اون باید بدونه. خبرهای بدی دارم«.

می خواهم بدانم »مگه چی شده؟«
مامان آهسته می گوید »ما باید برگردیم«.

»یعنی چی برگردیم؟« حدسش را می زنم که معنایش چیست.
بابا جواب می دهد »به خانه مان، در عراق«.

»ولی این امکان نداره! اینکه خیلی خطرناکه!«
بابا می گوید »ما هم خیلی مت أسفیم«. درمانده، به نظر می  آید. 

»ما که تصمیم گیرنده نیستیم«.
مامان مّدتی طوالنی بر کاغذ خیره می ماند.

سریع برگه را کنار می گذارم و لیوان ها را روی میز شام می چینم.
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„Tut uns leid, wir sind einfach … wir sind einfach ...“, beginnt Möhre.
„… wir sind sehr besorgt. Wir haben vorhin zugehört.“, gibt Esel zu.
„Das kann doch alles gar nicht sein“, sagt Fuchs und Esel wimmert: 
„Ich habe Angst, wer weiß, was passiert, wenn wir zurückgehen. Wisst 
ihr noch, damals?“
Erschrocken quiekt Möhre: „Also noch sind wir hier!“
„Aber wie lange?“, fragt Esel.
„Es ist meine Schuld … ich war nicht mit beim Interview. Mir hätten sie 
geglaubt, dass wir fliehen mussten“, sage ich.
„Du kannst nichts dafür!“, meint Möhre, und Fuchs sagt: „Die können 
uns nicht einfach so zurückschicken.“
Esel erwidert: „Doch, können sie! Ihr habt es doch auch mitbekom-
men. Die Polizei kommt ins Heim … und auf einmal sind Familien weg.“
Mir wird ganz mulmig. Plötzlich wird es dunkel, dunkler als sonst. Düs-
tere Wolken brauen sich zusammen, ich höre es donnern.

برای اینکه به آنها روحیه بدهم، می گویم »اونا حتمن اشتباه کردن، حاال می بینین!«
بابا آهی می کشد و دستش را بر شانه ی مامان می گذارد.

موقع صرف غذا از بازی فضایی ام با آیدا تعریف می کنم اّما مامان و بابا فقط آهان و 
اوهون می کنند. انگار که به حرف هایم درست گوش نمی دهند. من هم پس از مّدتی 

ساکت می شوم و غذایم را در سکوت تمام می کنم.

بعد دندان هایم را مسواک می زنم و می روم بخوابم. اکیپ عروسک هایم را نزدیکم 
می گذارم. آن ها در تاریکی، چشم به زندگی باز می کنند. ما همیشه با هم کمی حرف 
می زنیم و بازی می کنیم، اّما امشب فقط می خواهم بخوابم. حتمن فردا همه چیز بهتر 

خواهد شد.
همین که چشمانم را می بندم االغ، روباه و هویج، آشفته و درهم، بنای پچ پچ می  گذارند.

غر می زنم »صداتون می یاد«.
هویج شروع می کند »مت أسفیم. ما فقط یه جورایی… فقط یه جورایی…«
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االغ اعتراف می کند »… خیلی دلواپسیم. قبلش داشتیم گوش می دادیم…«
روباه می گوید »تازه اینکه همه ی ماجرا نیست!« االغ، ناله اش در می آید »من می ترسم. 

کی می دونه وقتی  برگردیم چه اّتفاقی می  افته؟ اون  روزها رو که یادتونه؟«  
هویج، وحشت زده جیغی می کشد »ما که هنوز این جاییم!«

االغ می پرسد »اّما تا کی؟«
من می گویم »تقصیر منه که موقع مصاحبه باهاشون نرفتم. اینکه ما مجبور به فرار 

بودیم رو، از زبون من باور می کردن«.
هویج فکری می کند »کاری از تو ساخته نیست!« روباه می گوید »اونا که نمی تونن 

همین جوری ما رو پس بفرستن«.
االغ جوابش را می دهد »معلومه که می تونن! شماهام دیدین. پلیس می یاد توی هایم… 

و یکمرتبه خونواده ها غیب شون می زنه«.
 ترس برم می دارد. ناگهان آسمان تاریک می شود، تاریک تر از همیشه. ابرهای تیره 

در هم یکی می شوند؛ صدای رعد می آید.



76

Möhre blickt hoch: „Die Monster kommen wieder.“
„Die waren doch schon lange nicht mehr da“, sagt Esel erschrocken. 
Aber da sind sie wieder!
„Ruhe bewahren“, sage ich. Ängstlich überlege ich, was ich machen 
kann. 
Fuchs eilt mir zur Hilfe: „Geht weg!“, ruft er. Esel und Möhre stellen 
sich entschlossen neben ihn. 
„Lasst Yusuf in Frieden!“, sagt Esel. Gemeinsam drängen wir die Mons-
ter zurück. 
„Kopf hoch, Yusuf“, sagt Möhre. „Wir sind bei dir!“
Esel und Fuchs nicken zustimmend.

„Heute war kein guter Tag“, sage ich. „Ich will, dass meine Eltern wie-
der so sind wie vorher.“ 

هویج رو به باال می کند »بازم هیوالها دارن می یان«.
االغ، وحشت زده می گوید »خیلی وقت بود سروکّله شون پیدا نبود«. اّما خودشانند.

می گویم »آرامش تون رو حفظ کنین«. هراسان فکرهایم را جمع می کنم که چه می شود 
کرد.

روباه به کمکم می شتابد؛ داد می زند »دور شین!« االغ و هویج هم مصّمم کنارش 
می  ایستند.

االغ می گوید »یوسوف رو راحت بذارین!« ما با کمک هم هیوالها را پس می زنیم.
هویج می گوید »سرت رو باال بگیر. ما که باهاتیم«.

االغ و روباه سرشان را به نشانه ی ت أیید تکان می دهند.

می گویم »امروز روز خوبی نبود. می خوام که والدینم دوباره مثل قدیما بشن«.
االغ می گوید »پس بیاین یه فکری کنیم… حتمن می شه یه جوری سر حال شون آورد«.

هویج پیشنهاد می کند »شاید با یه داستان ماجراجویانه؟ تو که همیشه از خودت 
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„Dann überlegen wir mal“, sagt Esel, „… wir können sie doch irgendwie 
aufheitern.“
„Mit einem Abenteuer vielleicht?“, schlägt Möhre vor. „Du denkst dir 
doch immer so spannende Geschichten aus! Wir führen einfach ein 
lustiges Stück auf!“
„Gute Idee“, rufe ich aufgeregt, „Aida fand die Raumschiffgeschichte 
auch toll!“
„Und deinen Eltern gefällt das sicher auch!“, meint Esel.
„Aber jetzt fällt mir nichts ein …“, sage ich traurig.
„Also“, überlegt Möhre, „worum könnte es in dem Stück gehen?“
„Ich würde diesmal gern ein Pferd sein“, wünscht sich Esel.
„Aber du bist kein Pferd, du Esel“, erwidert Fuchs. 
Alle kichern, bis auf Esel: „Ich kann auch nichts dafür, dass ich ein Esel 
bin. Aber wenigstens bin ich kein Gemüse!“, bockt er.
„Och, jetzt bitte nicht streiten“, versuche ich, die Runde zu beruhigen. 

داستان  های هیجانی خوبی درمی یاری. ما هم یه قطعه ی خنده دار اجرا می کنیم«.
ذوق زده، با صدای بلند می گویم »فکر خوبیه! به نظر آیدا قّصه ی سفینه ی فضایی هم 

عالی بود«.
االغ نظر می دهد »والدینت هم حتمن خوش شون می یاد«.

با ناراحتی می گویم »ولی اآلن هیچی به ذهنم نمی رسه«.
هویج ت أملی می کند »خب، موضوع این قطعه چی باشه؟«

االغ خواسته اش را می گوید »من که خیلی دلم می خواد این دفعه، اسب باشم«.
روباه در جوابش می گوید »هی االغه! ولی تو که اسب نیستی«.

همه کرکر می خندند به جز خود االغ. لجش می گیرد »گناه من نیست که االغ شدم. 
هرچی باشه ]از خانواده ی[ سبزیجات که نیستم!«

سعی می کنم َجو را آرام کنم »هی! خواهشن دیگه دعوا نکنین! باشه، حاال که این طوره 
االغ، نقش اسب رو بازی می کنه!«

االغ گوش های درازش را پشت سرش می خواباند و صاف، سر جایش می ایستد. 



78



79

„Dann spielt Esel eben ein Pferd!“
Esel klappt seine langen Ohren nach hinten und stellt sich aufrecht 
hin. „Seht ihr, ich sehe doch fast aus wie ein Pferd. Ich verkneife mir 
das I-AH und wiehere einfach.“
„Gut, damit können wir arbeiten. Das Stück heißt: ‚Vom Esel, der ein 
Pferd sein wollte‘. Und es spielt auf einer Wiese mit vielen anderen 
Pferden.“
Traurig sagt Esel: „Ich müsste nur etwas größer sein. Könntest du mir 
morgen Stelzen machen, Yusuf?“
„Und dann komme ich, die Möhre, zufällig vorbei und frage: ‚Hey Esel, 
warum tust du so, als wärst du ein langweiliges Pferd?‘“
„Aber ich bleibe dabei, ich bin ein Pferd! Und ich werde versuchen, 
dich aufzufressen – du bist schließlich eine Möhre“, spinnt Esel die 
Geschichte weiter.
„Dann renne ich eben vor dir weg. Mit deinen komischen langen Hufen 

»می بینین من چقدر شبیه اسبم! عربده رو تو خودم خفه می کنم و فقط شیهه می کشم«.
»خب، با این فکر می شه یه کارهایی کرد. اسم قطعه اینه: »االغی که می خواست اسب 

شود«. این قطعه تو یه مرتع با اسب های زیاد دیگه ای به نمایش درمی یاد«.
االغ با ناراحتی می گوید »فقط باید کمی بزرگ تر می  بودم. یوسوف! می شه فردا واسم 

چوِب پا درست کنی؟«
»بعدشم، مِن هویج، اّتفاقی از اون  جا رد می شم و می پرسم: آهای االغه! چرا طوری 

وانمود می کنی که انگار یه اسب  حوصله سربری؟«
االغ بقیه ی قّصه را می بافد »ولی من سر حرفم می مونم. من اسبم! پس همه ی سعی م رو 

می کنم تا یه لقمه ی چپت کنم؛ هرچی باشه یه هویج که بیشتر نیستی!«
»خب، منم از دستت فرار می کنم. تو که به هرحال با اون سم های دراز مسخره ت 

نمی تونی منو بگیری«. هویج ادامه می دهد »بعدشم می پرسم چرا گوش هاتو به این 
مسخرگی تا زدی؟«

االغ جواب می دهد »واسه اینکه سرعتم زیاد شه«. بالفاصله تعقیب وگریز وحشیانه ای 
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kriegst du mich sowieso nicht!“, macht Möhre weiter. „Und dann frage 
ich: ‚Warum hast du deine Ohren so komisch eingeklappt?‘“
„Damit ich schneller bin!“, antwortet Esel. Sofort beginnt eine wilde 
Verfolgungsjagd zwischen den beiden. Möhre springt auf Esels Kopf und 
hält sich so gut fest, dass er sie nicht abschütteln kann. Ich lache laut.
„Und was spiele ich für eine Rolle?“, fragt Fuchs. 
„Du lauerst auf der Wiese, weil du saftiges Pferdefleisch fressen 
willst!“, antworte ich. 
„Na toll, dann bin ich also wieder der Böse“, sagt Fuchs genervt.
„Ja, du knurrst ganz laut!“, sagt Esel. „Los, lass mal hören!“
Fuchs verdreht die Augen: „Grr“, macht er kurz, „so?“
„Nein, so richtig! Fletsch die Zähne und so weiter!“, fordere ich ihn auf.
„Grr-Grr“, macht Fuchs etwas lauter.
„Und dann“, fährt Möhre fort, „rennen die Pferde panisch auf der 
 Wiese rum.“ 

 بین آن دو درمی گیرد. هویج بر سر االغ می پرد و خودش را آن چنان سفت 
نگه می دارد که االغ نتواند بیندازدش. من بلند بلند می خندم.

روباه می پرسد »خب، من چه نقشی رو بازی می کنم؟«
جواب می دهم »تو که تو مرتع در کمینی چون هوس گوشت تازه ی یک االغ رو 

کردی!«
روباه با اوقات تلخی می گوید »بهتر از این نمی شد! بازم که من بدجنسه شدم«.

االغ می گوید »آره خودشه! تو با صدای بلند ِخرِخر می کنی. شروع کن دیگه؛ می خوایم 
بشنویم!«

روباه چشم می گرداند و کوتاه »خررر« می کند »این طوری؟«
از او می خواهم »نه! درست وحسابی! با غیظ دندون هات رو نشون بده و همین  طور 

خرخر کن«.
روباه کمی بلندتر صدا درمی آورد »خررر-خررر!«

هویج ادامه  می دهد »بعدش هم اسب ها، وحشت زده تو مرتع این ور و اون ور می دوند«.
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„Aber ich mache mich ganz groß und stelle mich dem bösen Fuchs 
entgegen!“, sagt Esel.
„Wenn du sicher stehen willst, musst du von den Stelzen runter!“, er-
widert Möhre besserwisserisch.
„Du solltest auch deine Ohren wieder ausklappen. Dann hörst du bes-
ser“, ergänze ich. 
„Und um mich zu verjagen, musst du schon sehr laut sein, da reicht 
kein falsches Gewieher, I-AH wäre besser!“ Erwartungsvoll schaut 
Fuchs zu Esel rüber. 
Esel lenkt ein: „Na gut, also, ich gehe runter von den Stelzen, stelle die 
Ohren hoch und vertreibe dich in Eselssprache: I-AH, I-AH!“
„Am Ende hat der Esel alle gerettet und die Pferde sind tief beein-
druckt“, spinne ich die Geschichte weiter.
„Aber ich sitze auf deinem Kopf und gebe dir Ratschläge! Wir ver-
tragen uns und freunden uns an, einverstanden?“, schlägt Möhre vor. 

االغ می گوید »ولی من قد علم می کنم و در برابر روباه بدجنس می ایستم!«
 هویِج عقِل کل، جوابش را می دهد »اگه می خوای با ثبات وایستی باید از اون 

چوب پات بیای پایین«.
من هم در تکمیل حرفش می گویم »گوش هاتم باید دوباره صاف کنی. این طوری بهتر 

می شنوی«.
 روباه، چشم انتظار به االغ نگاه می کند »برای اینکه از دستم جون سالم به در ببری، 
باید حسابی داد بکشی. حّتا یه شیهه ی نادرست، کار رو خراب می کنه؛ با عرعرت 

بمونی بهتره«.
االغ کوتاه می آید »خب، باشه! پس از چوب پا پایین می یام، گوش هام رو راست می کنم 

و با زبون االغی م فراری ت می دم: عرعر، عرعر!«
من بقیه ی قّصه را این طور می بافم »آخرسر هم االغ همه رو نجات داده و اسب ها 

به شّدت تحت ت أثیر کارش قرار گرفتن«.
هویج پیشنهاد می  دهد »ولی من رو سرت می شینم و هدایتت می کنم. حاضری با هم 
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„Sehr einverstanden!“, meint 
Esel.
„Also, die Szene mit dem Fuchs 
müssen wir noch ein bisschen 
ausbauen … und es muss klar 
werden, dass die Pferde erst ge-
mein waren zum Esel. Aber am 
Ende akzeptieren sie ihn und er 
darf mit auf die Wiese …“, sage 
ich gähnend. Zufrieden decke ich 
uns alle zu.

Am nächsten Tag erzähle ich 
Aida die Geschichte. Sie findet sie 
super.

آشتی کنیم و دوست هم باشیم؟« االغ نظرش را می گوید »موافِق موافقم«.
خمیازه کشان می گویم »خب، هنوز باید رو صحنه ای که روباه توشه کمی کار کنیم… 

 باید روشن شه که اسب ها اّولش با االغ بدرفتاری می کردن. ولی سرآخر اون رو 
 تو جمع خودشون راه می دن و بهش اجازه می دن تو مرتع بچره…« 

با رضایت خاطر، لحاف را روی همه مان می کشم. 

روز بعد داستان را برای آیدا تعریف می کنم. به نظر این قّصه عالی است.
او به من پیشنهاد می کند »من یک مرتع با یه عالمه اسب می کشم، این طوری خوبه؟«

»اینکه عالیه!«
آیدا فورن نّقاشی را شروع می کند. من چند تا چوب پا برای االغ درست می کنم. بعد با 
حیواناتم این قطعه را تمرین می کنم تا اینکه صدای کاترین را می شنویم »خب، بّچه ها! 

 ]وسایل تون رو[ جمع کنین«. آیدا مدادها را کنار می گذارد و صحنه ی  نّقاشی شده  را 
به من نشان می دهد. »به به! واقعن که خوب کشیدی! این یه مرتع تمام عیاره. ممنونم که 



83

„Ich male eine Wiese mit ganz vielen Pferden, in Ordnung?“, schlägt 
sie mir vor.
„Das wäre toll!“ 
Aida fängt gleich mit dem Malen an. Ich bastele ein paar Stelzen für 
Esel. Dann übe ich mit den Tieren das Stück ein, bis wir Katrin rufen 
hören: „So Kinder, aufräumen!“ Aida legt die Stifte beiseite und zeigt 
mir das Bühnenbild. „Wow, du bist echt gut! Das ist die perfekte Wie-
se. Danke, dass du mir geholfen hast.“ „Hab ich gern gemacht. Viel 
Glück bei der Aufführung!“, sagt Aida.

„Hey, ich muss euch unbedingt was zeigen“, platze ich ins Zimmer.
Papa sortiert gerade einen Haufen Papier und Mama deckt den Tisch.
„Gleich gibt es Essen, Yusuf“, sagt Papa.
„Aber ich habe eine Überraschung für euch!“, sage ich aufgeregt. Ich 
staple Bücher auf den Esstisch und lehne Aidas Wiesenbild daran.

کمکم کردی«. آیدا می گوید »با کمال میل بود. تو اجرا موّفق باشی!« 

سرزده وارد اتاق می شوم »ها! باید چیزی رو نشون تون بدم«.
بابا دارد یک پشته کاغذ را دسته بندی می کند. مامان هم دارد میز را می چیند.

بابا می گوید »یوسوف! غذا دیگه حاضره«.
ذوق زده می گویم »ولی من یه سورپرایز برا تون دارم!« کتاب ها را روی میز غذاخوری 

می چینم و نّقاشی مرتع آیدا را به آن ها تکیه می دهم.  
مامان با کنجکاوی می پرسد »اوه! این رو دیگه کی کشیده؟«

جواب می دهم »این کار آیداست. اون یه هنرمنده«. باالخره بابا پشته ی کاغذ را 
کنار می زند. من کّل اکیپ عروسکی را سر پست شان می گذارم و خودم را زیر میز 
پنهان می کنم. اعالم می کنم »خ ب، خواهش می کنم توّجه بفرمایید! شما اآلن شاهد 

اّولین اجرای قطعه  ای خواهید بود با نام »االغی که می خواست اسب شود««. والدینم 
کمی سردرگم به هم نگاه می کنند. بعد مامان خنده اش می گیرد و می پرسد »االغی 
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„Oh, wer hat denn das gemalt?“, fragt Mama neugierig.
„Das war Aida, sie ist Künstlerin“, antworte ich. Endlich schiebt Papa 
den Papierstapel zur Seite. Ich bringe alle Kuschel-Bande in Position 
und verstecke mich unter dem Tisch. 
„So, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ihr seht jetzt die allererste 
Vorstellung des Stücks ‚Vom Esel, der ein Pferd sein wollte‘“, erkläre 
ich. Meine Eltern schauen sich etwas irritiert an. Dann muss Mama 
lachen: „Ein Esel, der gerne ein Pferd wäre?“, fragt sie. „Was hast 
du dir denn da wieder ausgedacht“, sagt Papa und grinst. Der Plan 
scheint aufzugehen! „Wartet ab, ihr werdet schon sehen“, sage ich. 
Dann beginnt das Stück. Besonders laut lachen sie, als Möhre und Esel 
streiten, aber auch als Esel sich zu erkennen gibt und „I-AH“ brüllt. Am 
Ende stehen sie sogar auf und klatschen.

„Das war toll!“, ruft Mama. Die Kuschel-Bande und ich verbeugen uns. 

که دوست داشت اسب شه؟« بابا نیشخندی می زند و می گوید »باز دیگه چه فکری 
به سرت زده؟« به نظر می آید که نقشه ام گرفته است. می گویم »صبر کنین؛ حاال 

می بینین«.  بعد نمایش شروع می شود. آنها بلند بلند می خندند. ]یک جا[، وقتی که هویج 
و االغ با هم دعوا می کنند و ]جای دیگر[، وقتی  که االغ هویتش را آشکار می کند و با 
صدای بلند عرعر می کشد. آنها در پایان نمایش، حّتا از جایشان بلند می شوند و برایم 

کف می زنند.
مامان فریاد می زند »عالی بود!« اکیپ عروسک ها و من، در برابرشان تعظیم می کنیم. 

می گویم »ممنونم، ممنونم!«
با روحیه ای شاد سر میز غذا می نشینیم. مامان یک بار دیگر تشویقم می کند و بعد از 
غذا فیلم خنده داری از دنیای وحش در اینترنت می بینیم. مسّلم است که االغ، هویج 
و روباه هم با ما فیلم نگاه می کنند. ما حّتا تصمیم می گیریم یکی از همین روزها برای 
گردش به یک پارک جنگلی برویم؛ شاید در آنجا حیوانات واقعی هم پیدا کنیم. آن 

شب با احساس خوبی به خواب می روم. اکیپ عروسک های من هم رضایت کامل 
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Ich sage: „Danke! Danke!“
Gut gelaunt setzen wir uns an den Tisch. Mama lobt mich noch mal 
und nach dem Essen schauen wir uns einen lustigen Tierfilm im Inter-
net an. Esel, Möhre und Fuchs sind natürlich dabei. Wir beschließen 
sogar, bald einen Ausflug in den Wald zu machen, vielleicht entdecken 
wir da auch echte Tiere. An diesem Abend gehe ich mit einem guten 
Gefühl ins Bett. Auch die Kuschel-Bande ist sehr zufrieden. Wir sind 
uns alle einig: Die Vorführung war ein voller Erfolg. 

Mit einem Mal wache ich auf. Alles um mich herum ist düster. Ich höre 
einen lauten Knall. Erschrocken schaue ich mich um, doch ich kann 
fast nichts erkennen. „Möhre? Fuchs, Esel … wo seid ihr?“ Direkt über 
mir donnert es laut. Ein Dröhnen kommt immer näher. Oh nein, bitte 
nicht … bitte nicht wieder die Monster. Meine Beine rennen los. Der 
Boden ist ganz heiß, meine Füße brennen. Ich höre Steine herunter-

دارند. همه  ی ما با هم توافق داریم که این اجرا، اجرای کاملن موّفقی بوده است.

به یکباره بیدار می شوم. فضای دوروبرم گرفته و تاریک است. صدای ضربه ی بلندی 
می شنوم. وحشت زده، به دوروبرم نگاه می کنم ولی نمی توانم چیزی را به درستی تشخیص 

د.  دهم. »هویج، روباه، االغ… شماها کجایین؟« صاف باالی سرم، آسمان بلند می غرِّ
غّرش رعدی نزدیکم می شود. وای، ن ـــه! خواهشن نه… خواهشن، بازم اون هیوالها نه! 
پا به فرار می گذارم. زمین حسابی داغ است، پاهایم می سوزند. صدای ریزش سنگ هایی 
را می شنوم؛ زمین می لرزد. تاریکی همه جا را فرا گرفته است. به اطرافم نگاه می کنم و 
ناگهان چشم هایی قرمز برق می زنند. هیوالها باز آمده اند. پشت گردنم نفس می کشند؛ 
می خواهند مرا بگیرند. آخرین ثانیه می توانم از دست شان خالص شوم. هنوز هم نفسم 

به سختی باال می آید. همچنان سراسیمه می دوم و جیغ می کشم.

صدایی می شنوم »یوسوف!«
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prasseln, die Erde bebt. Überall 
ist es finster. Ich schaue mich um 
und plötzlich blitzen rote Augen 
auf. Die Monster sind wieder da. 
Sie atmen in meinen Nacken, 
greifen nach mir. In letzter Se-
kunde kann ich mich losreißen, 
bekomme kaum noch Luft. 
Panisch renne ich weiter und 
schreie.

„Yusuf!“, höre ich da. 
„Yusuf, wach endlich auf!“ Papa 
rüttelt an mir.

بابا تکان تکانم می دهد »یوسوف، بیدار شو دیگه!«
وحشت زده از خواب می پرم. حالم بد است و بدجوری سرفه ام گرفته است.

مامان چراغ را روشن می کند و کنارم می نشیند. بابا تند یک لیوان آب می آورد. همه 
چیز را تاِر تار می بینم و به این ور و آن ور غلت می زنم. مامان محکم نگهم می دارد. 

هق هق، گریه می کنم »بازم اونان. اونا این جان!« 
مامان نوازشم می کند و می گوید »بیا ]پیشم[؛ بگیر بشین«.

خودم را سفت به او می چسبانم »مامان، من بدجوری می ترسم!«
بابا می گوید »ما در امانیم. اون فقط یه خواب بد بود«.

مامان اضافه می کند »ببین دیگه همه چی ردیفه!«
به مامان و بابا نگاه می کنم و می گویم »دروغ می گی، هیچی هم ردیف نیست!«

می زنم زیر گریه و رویم را برمی گردانم.
 دماغم را باال می کشم »اونا ما رو برمی گردونن. واسه اونا که فرقی نمی کنه چی 

بر سر ما می یاد…«
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Ich schrecke auf. Mir ist schlecht und ich muss furchtbar husten. 
Mama macht das Licht an und setzt sich zu mir. Papa holt schnell ein 
Glas Wasser. Ich sehe alles ganz verschwommen und wälze mich hin 
und her.
Mama hält mich fest.
„Sie sind wieder da. Sie sind hier!“, schluchze ich.
„Komm, setz dich hin“, sagt Mama und streichelt mich.
Ich schmiege mich eng an sie: „Ich hab solche Angst, Mama.“
„Wir sind in Sicherheit. Das war nur ein schlechter Traum“, sagt Papa.
„Jetzt ist alles gut!“, fügt Mama hinzu.
„Du lügst! Gar nichts ist gut!“, sage ich und schaue Mama und Papa an.
Ich fange an zu weinen und drehe mich weg.
„Die schicken uns zurück“, schniefe ich, „denen ist egal, was mit uns 
passiert …“
Mama und Papa seufzen.

مامان و بابا آهی می کشند. مامان اشک هایم را از صورتم پاک می کند. نّقاشی آیدا را 
می بینم که بر زمین افتاده است. »چرا ما نمی تونیم این جا بمونیم، مثل اونای دیگه که… 

من می خوام بمونم. این جا خونه ی منه«.
بابا می گوید »ما که حتمن همه ی راه ها رو امتحان می کنیم«.

آهسته می گویم »اگه باوجود این، مجبور بشیم برگردیم؟ من می ترسم…«
بابا جواب می دهد »ما هم همین طور، یوسوف! این کاملن طبیعیه«.

مامان به من روحیه می دهد »هر اّتفاقی که بیفته، با کمک هم از پسش برمی یایم«.
بابا لبخندی به من می زند »همون جور که موّفق شدیم خودمون رو به این جا برسونیم. 

تازه، هویج، روباه و االغ هم، به خوبی از پسش براومدن«.
می گویم »راست می گی!« یکهو متوّجه می شوم حیواناتم پیشم نیستند.

بابا همان طور که هویج، روباه و االغ را از زمین برمی دارد، می گوید »دنبال اینا 
می گردی؟ اون قدر مثل وحشی ها غلت خوردی که همه شون از تخت افتادن پایین«.

»مامان!؟ بابا!؟ اِِام! … می دونم که من دیگه بزرگ شدم ولی…«
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Mama wischt mir die Tränen aus dem Gesicht. Ich sehe Aidas Bild auf 
dem Boden liegen.
„Warum können wir nicht bleiben, so wie die anderen auch … ich will 
bleiben. Hier ist mein Zuhause.“ 
„Wir werden alles versuchen“, sagt Papa.
„Und wenn wir trotzdem wegmüssen? Ich habe Angst …“, sage ich leise.
„Wir auch, Yusuf. Das ist ganz normal“, antwortet Papa.
„Egal, was passiert, zusammen schaffen wir das!“, muntert Mama 
mich auf.
„Als wir hergekommen sind, haben wir es doch auch geschafft. Und 
sogar Möhre, Fuchs und Esel haben es gut überstanden“, lächelt Papa 
mich an.
„Das stimmt“, sage ich. Plötzlich fällt mir auf, dass meine Tiere weg 
sind.
„Suchst du die?“ Papa hebt Möhre, Fuchs und Esel auf: „Du hast dich 

بابا می گوید »امشب تو تخت ما می خوابی«.
 مامان که دارد کمکم می کند، بر این نظر است »ولی قبلش لباس هاتو درمی یاریم که 

خیس عرقن«.
می پرسم »اکیپ عروسک هام اجازه دارن باهام بیان؟« مامان می گوید »معلومه! اینا که 

دیگه جزئ  ی از خونواده   هستن«.
سرانجام همه با هم در تخت دراز می کشیم. مامان دعایی می   کند و برایم به عربی یک 

ترانه ی الالیی می خواند. چشم هایم را می بندم؛ تاریکی ناپدید می شود.
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so wild bewegt, dass sie aus dem Bett gefallen sind.“
„Mama? Papa? Ähm … ich weiß, ich bin schon groß, aber …“
„Heute schläfst du bei uns im Bett!“, sagt Papa.
„Aber vorher ziehen wir dir die verschwitzten Sachen aus“, meint 
Mama und hilft mir dabei.
„Darf meine Kuschel-Bande mitkommen?“, frage ich. „Natürlich“, sagt 
Mama, „die gehören doch zur Familie.“
Schließlich liegen wir alle zusammen im Bett. Mama spricht ein Gebet 
und singt ein arabisches Wiegenlied. Ich mache die Augen zu und die 
Dunkelheit verschwindet.
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k a p i t e l  5

Genug ist genug!

„Wie lange sollen wir denn noch warten?“, fragt Narven ungeduldig. 
„Die letzten Tage war auch schon immer zu“, sagt Sayed.
„Vielleicht ist jemand krank“, überlegt Mariana.
„Na toll, warum sagt uns dann keiner Bescheid? Wir gammeln hier 
rum, das Kinderzimmer ist zu und es gibt nichts zu tun. Ist doch alles 
Mist!”, schimpft Adrian.
Narven schaut ihn fragend an: „Was hast du denn für eine Laune?“
„Ich mein ja nur … wir sind denen doch egal“, murrt Adrian.
Vor dem Spielzimmer stehen viele Kinder und warten. Narven und die 
anderen starren weiter Löcher in die Luft.

بس است دیگر، بس است!

نارون )Narven( بی صبرانه می پرسد »آخه دیگه چقدر باید منتظر بمونیم؟«
سّید )Sayed( می گوید »روزهای قبل هم همه ش بسته بود«.

ماریانا فکری می کند »شاید کسی مریضه«.
آدریان کفرش باال می آید »خوبه دیگه! چرا هیچ کس بهمون خبر نمی ده؟ ما که پوسیدیم 
این جا. اتاق بازی کودکان بسته ست. هیچ کاری هم که نیست. گندش بزنن همه چی رو!«

نارون نگاه پرسش گرانه ای به او می کند »تو دیگه از کدوم دنده پا شدی؟«
آدریان ]همچنان[ غر می زند »خب، راست می گم دیگه!… ما که اهمّیتی براشون نداریم«.

بخش پنجم
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„Entschuldigt die Verspätung!“ Katrin, die Kinderbetreuerin, eilt hek-
tisch zur Tür und schließt auf. Da kommt Paul, der andere Betreuer, 
angestapft: „Macht nicht so einen Lärm“, ruft er. Mariana rennt los: 
„Ich darf zuerst an den Kicker!“ Adrian, Sayed und Narven stürmen 
hinterher, aber Paul versperrt mit verschränkten Armen die Tür: „Wie 
wär’s denn erst einmal mit ‚Hallo Paul’ oder ‚Danke fürs Aufmachen, 
Katrin’?“

„Ach Paul, das muss doch jetzt nicht sein“, sagt Katrin. Paul schaut 
verständnislos: „Die müssen das doch mal lernen. Respekt und Dank-
barkeit kennen die einfach nicht.“
Einige Kinder huschen schnell an ihm vorbei und sagen: „Hallo Katrin, 
hallo Paul, danke Katrin, danke Paul.“ „Kein Essen im Kinderzimmer“, 
pfeift Paul ein paar Kleinere zurück, die eine Chipstüte dabeihaben. 

جلوی اتاق بازی، بّچه های زیادی منتظر ایستاده اند. نارون و بقیه هم، عاطل و بیکار، انتظار 
می کشند.

کاترین، مرّبی کودک، با عجله به طرف در می آید و بازش می کند »ببخشید، ت أخیر 
داشتم!« پاول )Paul(، مرّبی دیگر هم، با قدم هایی سنگین سرمی رسد و داد می زند »این قدر 

سروصدا راه نندازین!« ماریانا در جا می دود »من اّولین نفرم تو فوتبال دستی!« آدریان، 
سّید و نارون هم پشت سرش هجوم می برند. اّما پاول، دست به سینه، جلوی در، سّد 

راه شان می  شود »خب، اّول از همه چطورین با یک »سالم پاول!« یا اینکه »ممنون که در 
رو باز کردی، کاترین!«؟«

کاترین می گوید »آخ، پاول! اآلن که وقت این حرف ها نیست«. پاول که هیچ تفاهمی برای 
حرف او ندارد، نگاهش می کند »اونا باید این چیزها رو یاد بگیرن! احترام و قدردانی اصلن 

حالی شون نیست«.
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„Und zieht eure Schuhe aus!“, dröhnt es durch den Raum. „Machen wir 
doch sowieso!“, ruft Sayed und eilt zum Kicker.

Das Spielzimmer ist zwar viel größer als die Familienzimmer, aber mit 
über hundert Kindern im Heim wird es trotzdem eng. Für viele ist der 
Raum wichtig, weil es zu Hause manchmal Stress gibt und in den Flu-
ren oft die Security herumspukt. Außerdem gibt es hier Spielsachen, 
eine Verkleidungsecke und eine Lego-Ecke. Oft streiten sich Kinder, 
weil nicht genug Lego für alle da ist. Wer es ruhiger mag, kann an den 
Maltisch. Auch heute ist wieder viel los.

„Du schaffst das, Mariana. Mach ein Tor!“, rufen ein paar Kinder. Am 
Kicker steht es neun zu neun. Jetzt entscheidet sich das Spiel. Konzen-
triert starrt Mariana auf den kleinen weißen Ball. Sie täuscht einen 
Schuss an. Adrian in der Verteidigung zuckt. „Los, Mariana“, fiebert 

چند بّچه ای با سرعت از کنارش می گذرند و می گویند »سالم کاترین، سالم پاول! ممنون 
کاترین، ممنون پاول!« پاول سوت می زند تا چند بّچه ی کوچک تر را که پاکت چیپسی 
در دست دارند، برگرداند »خوراکی تو اتاق بازی برده نمی شه«. فریادش در تمام اتاق 
می پیچد »کفش هاتون رو در دربیارین!« سّید که تند به سمت فوتبال دستی می  دود، داد 

می زند »به هرحال این کار رو می کردیم!«

اگرچه اتاق بازی از اتاق خانوادگی خیلی بزرگ تر است اّما با بیش از صد کودکی که در 
هایم هستند،  هنوز هم جا کم دارد. این اتاق برای خیلی ها مهم است. چون که گاهی بعضی 

از خانواده ها دعواومرافعه دارند و اغلب سروکّله ی م أمور نگهبانی در راهروها پیداست. 
عالوه بر آن، این اتاق اسباب بازی دارد، یک گوشه برای گریم و تعویض لباس نمادین 

و گوشه ای هم برای لگوبازی. بیشتر وقت ها بّچه ها بر سر لگو دعوایشان می شود، آن هم 
به این خاطر  که قطعات لگو به تعداد کافی برای همه نیست. هرکس جای ساکت تری 
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Narven mit. Da dreht Mariana den Spieler mit einem gekonnten Ruck 
nach vorn. Der Ball prallt gegen den Torpfosten und wird in die Luft 
katapultiert. „Mist“, schimpft Mariana. „Hehe, daneben!“, ruft Adrian 
schadenfroh.

Da steht Paul vor dem Kicker: „Es reicht, ihr seid wieder zu laut!“ Er 
beugt sich runter: „Den Ball behalte ich jetzt.“ „Aber das Spiel ist noch 
nicht vorbei“, protestiert Mariana. „Nicht mein Problem“, antwortet 
Paul. „Das ist fies!“, sagt Narven. „In ein paar Minuten ist die Spielzeit 
sowieso rum“, entgegnet Paul und legt den Ball weg, „räumt schon 
mal auf.“ „Aber wir wollen doch nur schnell zu Ende kickern“, sagt 
Narven. „Mimimi“, sagt Paul und verdreht die Augen. „Idiot“, flüstert 
Adrian. „Das hab ich jetzt nicht gehört“, murmelt Paul, dreht sich um 
und ruft: „Die Zeit ist vorbei. Alle räumen auf!“
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Als Paul auch Zahra ermahnt, die noch immer spielt, stemmt sie die 
Arme in die Hüften und sagt: „Es wurde ja viel später aufgeschlossen! 
Aber aufhören müssen wir pünktlich, oder wie?“ Auch andere Kinder 
regen sich auf. Da wird Pauls Ton immer strenger: „Es reicht jetzt, 
keine Widerworte!“
Lautes Stöhnen erfüllt den Raum. Einige Kinder spielen einfach wei-
ter. Katrin hat mit einer Gruppe gemalt und schaut auf die Uhr: „Wir 
sind hier fertig! Ihr habt Paul gehört. Alle helfen mit!“ Sie geht die 
Pinsel abwaschen.

Heimlich holt Adrian den Ball zurück. „So, jetzt kommt die entschei-
dende Runde!“, flüstert er den anderen zu. Narven schmeißt den Ball 
in die Mitte und los geht’s. Mariana atmet tief ein und zielt genau. 
Jetzt wird es eng, Sayed ist gut in der Verteidigung! Doch da haut Paul 
auf den Kickertisch: „Habt ihr was an den Ohren? Aufräumen, hab ich 

می خواهد، سر میز نّقاشی می نشیند. امروز هم که این جا حسابی شلوغ است.
چندتا از بّچه ها فریاد می زنند »از پسش برمی یای، ماریانا! یه گل بزن!« نتیجه ی بازی 

فوتبال دستی در حال حاضر ۹ بر ۹ است. این دسِت بازی، سرنوشت ساز ا ست. ماریانا با 
تمرکز زیاد بر توپ کوچک سفید خیره می شود. حریفش را به اشتباه می اندازد و شوت 

نمی کند. آدریان حرکت های دفاعی می کند. نارون دل تودلش نیست »بزن، ماریانا!« 
یکدفعه ماریانا بازیکنش را با یک حرکت ماهرانه به جلو می چرخاند. توپ به تیر دروازه 
برخورد می کند و به هوا پرتاب می شود. ماریانا کفرش باال می آید »گندش بزنه!« آدریان 

که دلش خنک شده بود، داد می زند »هههه! ِکنفی داره!«

در همین موقع پاول جلوی میز فوتبال دستی می ایستد »بسه دیگه! شماها که بازم سروصدا 
می کنین!« بر زمین خم می شود »حاال توپ، پیش من می مونه«. ماریانا اعتراض می کند 

»ولی بازی ما که تموم نشده!« پاول جواب می دهد »به من ربطی نداره!« نارون می گوید 
»این دیگه آخِر بدجنسیه!« پاول توپ را کنار می گذارد؛ جواب می دهد »بخواین نخواین، 
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 gesagt!“ Er nimmt den Ball weg. „Arschloch!“, sagt Adrian auf Alba-
nisch, aber in frechem Ton. Paul dreht sich zu ihm: „Was hast du da 
gerade gesagt?“ „Geht Sie nix an“, entgegnet Adrian. „Sofort raus“, 
sagt Paul, „du brauchst auch nicht mehr wiederkommen.“ Doch Adri-
an bleibt stehen. „Und was, wenn ich bleibe?! Übrigens, ich hab gerade 
Arschloch gesagt.“ „Das geht nicht gut“, murmelt Narven. „Warum 
legt er sich mit ihm an …“, flüstert Sayed. Mariana steht einfach nur 
wie angewurzelt da.

„Oh, da will jemand unbedingt eine Abmahnung bekommen“, sagt 
Paul zu Adrian. „Dann kannst du mit deiner Familie auf der Straße 
schlafen! Da, wo ihr herkommt.“ „So reden Sie nicht über meine Fami-
lie!“, schreit Adrian.
„Genug ist genug“, sagt Narven fassungslos.
Adrian dreht ganz laut an den Kickergriffen und macht, was sich sonst 

وقت بازی داره تموم می شه. جمعش کنین دیگه!« نارون می گوید »ولی ما فقط می خوایم 
تند تا آخرش بازی کنیم«. پاول چشم  می گرداند و می گوید »غرغرو!« آدریان زمزمه 
می کند »مرتیکه ی احمق!« پاول زیر لب می گوید »این  رو دیگه نشنیده می گیرم«. بعد 

رویش را برمی گرداند و فریاد می زند »وقت تموم شده! همه دیگه جمع کنن!«

زهرا هنوز دارد بازی می کند. وقتی پاول به او هم اخطار می دهد، زهرا دست   به کمر 
می ایستد و می گوید »خوبه حاال، خیلی دیرتر از وقتش باز شده! ولی ما باید سر وقت 

تعطیل کنیم، مگه نه!؟« بّچه های دیگر هم کفر شان درآمده است. باز هم لحن پاول تندتر 
می شود »بسه دیگه! کسی رو حرف من، حرف نمی زنه!«

غرولندهای بلندی،  اتاق را پر می کند. بعضی از بّچه ها همچنان به بازی ادامه می دهند. 
کاترین که با گروهی نّقاشی می  کرد به ساعتش نگاه می کند »تا همین جا کافیه. شنیدین که 

پاول چی گفت. همه کمک می کنن!« و می رود قلم موها را بشوید.  
آدریان یواشکی می رود توپ را می آورد. پچ پچ کنان به دوستانش می گوید »خب، اینم 
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دست سرنوشت ساز بازی!« نارون توپ را به وسط می اندازد و بازی شروع می شود. ماریانا 
نفس عمیقی می کشد و با دّقت هدف گیری می کند. دیگر بازی حّساس می شود؛ سّید در 

دفاع خوب است. اّما ناگهان پاول بر میز فوتبال دستی می کوبد »پنبه تو گوش تون کردین؟ 
مگه نگفتم جمع کنین!؟« او توپ را از آنها می گیرد. آدریان به آلبانیایی، اّما با لحنی 

گستاخانه می گوید »عوضی!« پاول به سمت او برمی گردد »بگو ببینم چی گفتی؟« آدریان 
جوابش را می دهد »به شما هیچ ربطی نداره!« پاول می گوید »فورن بیرون! دیگه هم این جا 
پیدات نمی شه!« اّما آدریان همچنان ایستاده است »اگه بمونم، چه غلطی می کنی؟ تازه شم، 

پیش پات، عوضی گفتم«. نارون زیر لب می گوید »کار بدی می کنه!« سّید پچ پچ می کند 
»چرا باهاش درمی افته؟« ماریانا که فقط   سر جایش خشکش زده است. 

پاول رو به آدریان می گوید »اوه! انگار یکی دلش بدجوری اخطار می خواد! بعدش هم باید 
بری با خونواده ت تو  خیابونا بخوابی! از همون جایی که می یاین« آدریان جیغ می کشد »شما 

بیخود می کنین اسم خونواده  م رو می یارین!«
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keiner traut: Er streckt Paul die Zunge raus. „Sie sind der allermieses-
te Typ, wissen Sie das? Ein richtiges Arschlo…“ Bevor Adrian zu Ende 
reden kann, packt Paul ihn an den Schultern und zerrt ihn weg. „Raus! 
Du hast hier nichts mehr verloren. Ein Monat Hausverbot im Kinder-
zimmer!“ Paul schleift Adrian zur Tür. Sayed, Narven und Mariana 
laufen den beiden nach. „Hey, nicht so fest!“, ruft Narven. „Halt dich 
da raus!“, schnauzt Paul sie an. Adrian versucht, sich loszureißen. Paul 
zieht ihn zurück und stolpert dabei über die Schuhe am Eingang. Adri-
an stößt sich den Kopf an der Tür.

„Ahhh“, schreit Adrian und hält sich den Kopf. Eine Schürfwunde ist zu 
sehen. „Tu nicht so! Selbst schuld, wenn du nicht hören kannst“, sagt 
Paul und geht einfach weg. „Ist alles in Ordnung?“, fragt Narven be-
sorgt. „Schon ok“, antwortet Adrian. Mohammad kommt dazu. Er hat 
alles gesehen: „Paul geht heute mal wieder gar nicht“, sagt er. 

نارون با ناباوری می گوید »بسه دیگه، بسه!«
آدریان دسته ی فوتبال دستی را محکم می چرخاند و دست به کاری می زند که هیچ کس 
به جز او جرئ  تش را ندارد؛ او به پاول زبان درازی می کند »می دونستین که شما گندترین 
بشر روی زمین ین؟ یک عوضی به تمام معنا…« قبل  از آنکه آدریان حرفش را به پایان 

برساند، پاول او را از شانه هایش می گیرد و کشان کشان می برد. »بیرون! دیگه هم 
سروکّله ت این جا پیدا نمی شه! یک ماه اتاق بازی، غدغن!« پاول، آدریان را به طرف در 
می کشد. سّید، نارون و ماریانا پشت سرشان می دوند. نارون داد می زند »هی! این جور 

محکم نگیرش!« پاول تشری به او می زند »تو دیگه خودت رو دخالت نده!« آدریان 
تالش می کند خود را از چنگ او رها کند. پاول او را به سمت خود می کشد که پایش بر 

کفش های جلوی در ورودی گیر می کند. آدریان سرش به در می خورد.
آدریان سرش را می گیرد و فریاد می کشد »آخ خ !« سرش زخم برداشته است. پاول 

اهمّیتی نمی دهد و از آن جا دور می شود »بیخود ادا درنیار! خودت مقّصری که نمی خوای 
حرف گوش بدی «. نارون با دلواپسی می پرسد »چیزی ت که نشده؟« آدریان جواب 
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Sayed betastet Adrians Stirn: „Ui, das wird ’ne Beule!“ Nun kommen 
noch andere Kinder, die aus dem Zimmer geschickt wurden. Auch Yu-
suf ist dabei: „Immer dieses Gemecker“, sagt er. Dann sieht er Adrian 
an: „Wie ist das denn passiert?“ Immer mehr Kinder stellen sich dazu 
und erzählen von ihren Erlebnissen mit Paul.

„Der ist voll respektlos, und sagt uns, wir sollen Respekt haben“, 
schimpft Ahmed.
„Er hat schlecht über meine Eltern geredet“, berichtet Aida.
„Mir hat er gesagt, dass wir dahin zurückgehen sollen, wo wir herkom-
men“, berichtet Waris.
„Leute, das lassen wir uns nicht mehr gefallen“, meint Narven.
„Uns glaubt doch keiner“, sagt Sayed nachdenklich.
„Und selbst wenn, tut niemand was dagegen …“, seufzt Mariana.
Adrian stellt sich in die Mitte der Kinder und ruft: „Paul muss weg! 

می دهد »چیز مهّمی نیست«. محمد 
سرمی رسد. او همه چیز را دیده است، 

می گوید »پاول، امروز هم که بداخالقه!« 
سّید، دستی به پیشانی آدریان می کشد 
»اوه، جاش ورم کرده!« بقّیه ی بّچه  هایی 

هم که از اتاق بیرون انداخته شده اند، 
سرمی رسند. یوسوف هم بین آنهاست، 
می گوید »همون غرغرهای همیشگی«. 

بعد نگاهی به آدریان می کند »آخه چطور 
شد؟« حاال دیگر بّچه های بیشتری به آنها 

پیوسته اند و از ماجراهایشان با پاول تعریف 
می کنند.
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Lasst uns protestieren!“
„Ja“, ruft Narven, „keiner hört uns zu! Da müssen wir eben lauter wer-
den!“
„Wie bei einer Demonstration?“, fragt Mariana.
„Genau das! So geht’s nicht weiter“, heizt Sayed die Gruppe an.
„Paul muss weg! Weg, weg, weg!“, ruft Adrian wieder.
Die anderen Kinder schließen sich an. Zusammen stapfen sie die Trep-
pen hoch und ziehen von Etage zu Etage.
„Paul muss weg! Weg, weg, weg!“, schallt es durchs Heim. 
Neugierig kommen Kinder aus den Zimmern und wollen wissen, was 
passiert ist. Es werden immer mehr. Die Größeren nehmen ihre Ge-
schwister mit. Auch Kinder, die sich vorher nicht leiden konnten, mar-
schieren jetzt zusammen durch die Gänge.
Der Chor wird immer lauter: „Paul muss weg! Weg, weg, weg!“, rufen 
die Kinder im Takt. Als sie ganz oben ankommen, marschieren sie 

احمد کفرش باال می آید »خودش احترام سرش نمی شه ولی از ما احترام گذاشتن رو 
می خواد«.

آیدا تعریف می کند »اون از والدینم بد گفت«.
واریس تعریف می کند »به من گفت ما باید به همون جایی برگردیم که ازش می یایم«.

نارون نظر می دهد »بّچه ها! دیگه نباید بذاریم باهامون این طور رفتار شه«.
سّید که به فکر فرو رفته بود، می گوید »کسی حرف های ما رو باور نمی کنه«.

ماریانا آهی می کشد »حّتا هم اگه باور کنه، هیچ کس کاری براش انجام نمی ده…«
آدریان وسط بّچه ها می ایستد و فریاد می زند »پاول باید بره! بیاین اعتراض کنیم«.

نارون فریاد می زند »آره! حاال که کسی به حرف هامون گوش نمی ده، باید بلندتر داد بزنیم«.
ماریانا می پرسد »مثل یه تظاهرات؟«

سّید آتش گروه را تشدید می کند »دقیقن خودشه! این طوری دیگه نمی شه!«
آدریان دوباره فریاد می  کشد »پاول باید بره! بره! بره! بره!«

بّچه های دیگر هم ملحق می شوند. همه با هم با گام  هایی سنگین از پّله ها باال می روند و از 
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 wieder runter. Auch Erwachsene kommen auf den Flur und schauen 
sich das Spektakel an. Mittlerweile haben ein paar Kinder Plakate ge-
malt.

Plötzlich kommt eine Frau aus einem Büro: „Was ist denn hier los?“, 
ruft sie.
„Wer ist das?“, fragt Aida.
Mariana weiß Bescheid: „Das ist die Chefin hier!“
„Die Direktorin?“, fragt Narven.
„Ich bin Emma, die Heimleitung“, sagt die Frau.
Adrian und die anderen drei drängeln sich zu ihr durch: „Wir wollen, 
dass Paul geht. Sie müssen was ändern. Sie sind der Boss!“
Emma schaut auf die Kindermenge und kann es kaum fassen: „Was ist 
denn passiert? Was ist hier los?“
„Paul muss weg! Weg, weg, weg!“, rufen die Kinder laut.

طبقه ای به طبقه ی دیگر روانه می شوند.
فریاِد »پاول باید بره! بره! بره! بره!« در تمام هایم می پیچد.

بّچه ها با کنجکاوی از اتاق ها بیرون می آیند؛ می خواهند بدانند چه اّتفاقی افتاده است. 
بر تعداد جمعّیت افزوده می شود. بّچه های بزرگ تر، خواهر و برادرهایشان را با خود 

می آورند. حّتا بّچه هایی که قبلن ها از همدیگر بدشان می آمد، حاال با هم در راهروها رژه 
می روند. صدای گروه ُکر بلندوبلندتر می شود؛ بّچه ها با ریتم منّظمی فریاد می زنند »پاول 

باید بره! بره! بره! بره!« وقتی به باالی باال می رسند، دوباره به پایین رژه می روند. حّتا 
بزرگسال ها هم به راهرو می آیند و غوغای ]به راه افتاده[ را تماشا می کنند. در این بین، 

چند بّچه پالکارد هایی درست کرده اند.

ناگهان خانمی از دفتری بیرون می آید و با صدایی بلند می گوید »این جا دیگر چه خبر 
است؟«

آیدا می پرسد »اون کیه؟«
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Emma hält sich die Ohren zu: „Ruhe bitte!“
„Seid doch mal leise, ich will was sagen!“, ruft Sayed in die Menge. 
Zu Emma gewandt fährt er fort: „Der Betreuer Paul behandelt uns 
schlecht. Vorhin hat er Adrian einfach aus dem Spielzimmer gezerrt. 
Er hat richtig fest zugepackt und Adrian hat sich sogar verletzt!“
Narven ergänzt: „Sehen Sie mal die Beule! Das ist der Beweis.“ 
Jetzt erzählen auch andere Kinder, was Paul sich schon geleistet hat.
„Ich verstehe“, sagt Emma schließlich. „Ich kann Paul aber nicht ein-
fach feuern. Ich muss mir auch anhören, wie er die Sache sieht.“
„Hier dauert alles immer Jahre“, sagt Sayed enttäuscht.
„Warum glauben Sie uns nicht?“, ruft Adrian. „Reden, reden, reden – da 
muss doch mal jemand was machen! Wer, wenn nicht Sie?“
„So einfach ist das nicht. Ich kann nicht immer machen, wonach mir 
ist. Es gibt Regeln“, erklärt Emma.

ماریانا جوابش را می داند »اون رئ یس این جاست«.
نارون می پرسد »خانم مدیر؟«

آن خانم می گوید »من اِما )Emma( هستم، سرپرست هایم«.
آدریان و سه نفر دیگر به زحمت به سوی او راه باز می کنند »ما می خوایم که پاول بره. شما 

باید چیزی رو تغییر بدین. رئ یس، شما هستین!«
اِما نگاهی به جمعّیت کودکان می کند؛ باورش نمی شود »آخر چه شده است؟ این جا چه 

خبر است؟«
بّچه ها با تمام قدرت فریاد می زنند »پاول باید بره! بره! بره! بره!«  

اِما گوش هایش را می گیرد »لطفن ساکت باشید!«
صدای سّید از میان جمعّیت بلند می شود »آروم بگیرین دیگه! می خوام چیزی بگم«. او 

رو به اِما ادامه می دهد »پاوِل مرّبی، با ما بدرفتاری می کنه. همین قبل، آدریان رو از اتاق 
بازی بیرون کشید. اون قدر سفت تو چنگش گرفته بود که آدریان زخمی هم شد!«  

نارون حرف او را تکمیل می کند »این قلنبه رو ببینین، این هم واسه اثباتش!«
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حاال بّچه های دیگر هم می آیند و از اعمال پاول خبر می دهند. 
سرانجام اِما می گوید »می فهمم. ولی من به همین سادگی نمی توانم پاول را اخراج کنم. باید 

ببینم که او هم در این رابطه چه می گوید«.
سّید رنجیده و ناامید می گوید »همه چی این جا صد سال طول می کشه«.

آدریان داد می زند »چرا حرف های ما رو باور نمی کنین؟ حرف، حرف، حرف، یکی هم 
باید کاری کنه! اگه شما نه، پس کی؟«

اِما توضیح می دهد »به همین سادگی نیست. من همیشه نمی توانم کاری را کنم که مطابق 
میل من باشد. قوانینی وجود دارد«.

نارون با قدرت می گوید »ولی ما می خوایم چیزی تغییر کنه«.
سّید نظرش را می گوید »در هرحال، حرف بزرگسال ها بیشتر بخر داره تا حرف ما…«

ماریانا در جواب می گوید »اّما به پاول هم باید اجازه ی صحبت داد، مثل تو دادگاه«.
بّچه ها زمزمه های نارضایتی سرمی دهند.

نارون با احتیاط می پرسد »اّما اون به سزای اعمالش می رسه، مگه نه؟«
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„Wir wollen aber, dass sich was ändert!“, sagt Narven energisch. 
„Den Erwachsenen glaubt man ja sowieso mehr als uns …“, meint  Sayed.
„Aber Paul muss auch was sagen dürfen. Wie bei einem Gericht“, wen-
det Mariana ein. 
Die Kinder raunen unzufrieden.
Narven fragt vorsichtig nach: „Aber er kommt doch nicht ungestraft 
davon, oder?“
„Falls stimmt, was ihr erzählt, wird das Konsequenzen haben. Ich wer-
de mit Paul reden, versprochen“, sagt Emma.

Die Menge wird unruhig. Viel zu lange haben die Kinder nur zugehört. 
Jetzt wollen sie endlich loswerden, was schiefläuft. 
„Ich verstehe nicht, warum ich keine Marke für die  Waschmaschine 
bekomme! Die Security sagt, weil ich noch nicht achtzehn bin. 
 Wieso?“, fragt ein älteres Mädchen.

اِما می گوید »اگر آنچه شما می گویید صّحت داشته باشد، عواقبی خواهد داشت. من قول 
می دهم با پاول صحبت کنم«.

جمعّیت ناآرام می شود. آنها مّدت زیادی فقط فرمانبرداری  کرده اند. حاال می خواهند 
هرچه را که در این جا درست عمل نکرده است، بر زبان بیاورند.

دختر بزرگ تری می پرسد »نمی فهمم چرا کوپن ]شستن لباس[ تو لباس شویی رو به من 
نمی  دن! م أمور نگهبانی می گه چون که من هنوز ۱۸ سالم نشده. آخه چرا؟«

پسری داد می  کشد »تو توالت پسرونه همیشه قحطی دستمال توالته«.
بّچه ی دیگری داد می زند »بزرگسال هایی هستن که بّچه ها رو اذیت می کنن و می زنن . به 

م أمورهای نگهبانی که می گم، اهمّیتی به حرفم نمی دن«.
پسری در ادامه می گوید »دیگه وقتشه به من وایفای بدین تا با خواهرام تو ترکیه حرف 

بزنم«.
دختری که خونش جوش آمده، می گوید »وقت هایی هست که برق هم کار نمی کنه!«

 بعد گروهی از بّچه ها جلو می روند »ما می خوایم این جا توّلد بگیریم. اّما دوستامون باید 
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„Auf der Kindertoilette fehlt dauernd Papier“, ruft ein Junge.
„Es gibt Erwachsene, die Kinder ärgern und schlagen. Wenn ich das 
der Security sage, ist denen das egal“, ruft ein anderes Kind. 
Ein Junge fügt hinzu: „Ich will endlich WLAN, damit ich mit meinen 
Schwestern in der Türkei reden kann.“
„Manchmal funktioniert nicht mal der Strom!“, regt sich ein Mädchen 
auf. 
Dann tritt eine Kindergruppe nach vorne: „Wir wollen hier Geburtstag 
feiern! Aber unsere Freunde brauchen einen blöden Ausweis, den sie 
nicht haben!“
„Wir wollen, dass Besuch auch übernachten darf!“, tönt es von der an-
deren Seite. „Ja, zum Beispiel meine Freundin aus der Turnhalle!“, ruft 
ein kleines Mädchen, das sonst nie was sagt.
„Es ist viel zu eng in unseren Zimmern!“, schreien andere Kinder. 
Ein Mädchen stellt sich vor die Leiterin: „Man darf erst ab zwölf raus-

کارت شناسایی مزخرف رو داشته باشن که ندارن!«
صدایی از سمت دیگر بلند می شود »ما می خوایم مهمون هامون اجازه داشته باشن 

پیش مون بخوابن«. دختر کوچکی که هیچوقت صدایش هم در نمی آمد، فریاد می زند 
»آره! مثلن دوست ورزشی م«. 

بّچه های دیگر، فریاد می کشند »اتاق هامون یه ذّره جا نداره«.
دختری، جلوی خانم سرپرست هایم می ایستد »شرط سّنی بیرون رفتن از هایم، دوازده 
سالگیه. من یازده سالمه و اجازه ندارم تا سوپرمارکت هم برم. خب، من تموم وقت تو 

هایم باید چی کار کنم؟« 
پسری فریاد می زند »هایم ها مزخرفن! هیچ کسی نمی خواد یه همچین جایی زندگی کنه«.

آشفتگی در جمعّیت به راه می افتد. صداهای درهم وبرهم بلندی در راهرو می پیچد.
باالخره کاسه ی صبِر اِما از این همه خواسته  های گوناگون لبریز می شود و فریاد می زند 

»ساکت! این طور که آدم نمی تواند فکرش را درست جمع کند«.
کودکان، دوباره ساکت تر می شوند.
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gehen. Ich bin elf und darf nicht mal in den Supermarkt! Was soll ich 
denn die ganze Zeit im Heim?“
„Das Heim ist blöd! Niemand will hier wohnen!“, ruft ein Junge.
Die Menge wird immer aufgeregter. Lautes Stimmengewirr hallt durch 
den Flur.
Schließlich wird es Emma zu bunt: „Ruhe“, schreit sie, „so kann man ja 
keinen klaren Gedanken fassen!“
Die Kinder werden wieder leiser.
„Ich weiß, es ist nicht leicht, im Heim zu wohnen“, seufzt Emma. 
Sayed stöhnt genervt und ruft: „Sie sagen das so. Sie können einfach 
woanders hingehen.“
„Das stimmt“, sagt Emma. „Es läuft einiges schief, das weiß ich. Aber 
das Geld reicht einfach hinten und vorne nicht.“
Die Kinder verstummen. Wer kann denn etwas ändern, wenn nicht die 
Leitung selbst?

اِما آهی می کشد »می دانم که زندگی در هایم راحت نیست…«
سّید آهی از روی خشم می کشد و فریاد می زند »شما بایدم اینو بگین. شما که نباید این جا 

سرمی کردین«.
اِما می گوید »درست می گویید. می دانم که بعضی چیزها عملکرد اشتباهی دارند. ولی 

بودجه ای که برای شان در اختیار داریم، کفایت نمی کند«.
بّچه ها دیگر ساکت می شوند. اگر خود سرپرستی کاره ای نیست، پس چه کسی می تواند 

چیزی را تغییر دهد؟
ماریانا به جمع نگاهی می کند. چشمش که به پالکارد می افتد، فکری به خاطرش می رسد 

»ما می تونیم انتقادات و پیشنهادات مون رو روی کاغذ بیاریم«.
نارون، بدبینانه نگاه می کند ولی قبول دارد »دسِت کم دیگه کسی نیست که بگه از چیزی 

خبر نداشت«.
حاال همه ی بّچه ها درهم وبرهم حرف می زنند.

 اِما به دفترش می رود و می گوید »یک لحظه«. سکوتی پر از انتظار در هوا سنگینی می کند.
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Mariana schaut in die Runde. Beim Blick auf die Plakate kommt ihr 
eine Idee: „Wir könnten doch unsere Beschwerden und Wünsche auf-
schreiben.“ 
Narven schaut skeptisch, gibt aber zu: „Dann kann wenigstens keiner 
mehr sagen, dass er nichts davon wusste.“
Jetzt reden alle Kinder durcheinander.
„Einen Moment“, ruft Emma und geht in ihr Büro. Erwartungsvolle 
Stille liegt in der Luft. Sie kommt mit einem Karton zurück, in den sie 
einen Schlitz geschnitten hat.

„Ihr könnt eure Wünsche auf Zettel schreiben und hier reinwerfen: 
 ein Beschwerde- und Wunschpostfach sozusagen.“
Von hinten ruft jemand: „Was soll das denn bringen?“
„Ja, wer liest das schon …“, sagt Adrian unzufrieden.
„Ich“, entgegnet Emma. „Dann kann ich eure Forderungen auch 

او با جعبه ای کاغذی برمی گردد که بر آن 
شکافی بریده بود.

»شما می توانید خواسته هایتان را در 
برگه ای بنویسید و این جا بیندازید. می توان 

گفت: در یک صندوق پیشنهادات و 
انتقادات«.

یکی از آن پشت داد می زند »خب، چه 
فایده ای به حال ما داره؟«

آدریان با نارضایتی می گوید »آره! کیه که 
بیاد بخونه…«

اِما جوابش را می دهد »خوِد من! به این 
ترتیب می توانم درخواست هایتان را به 
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 anderen Menschen zeigen. Denen, die über das Heim und eure Fami-
lien entscheiden, ohne zu wissen, wie es euch geht …“
„Der Chefin von diesem Land?“, fragt Sayed neugierig.
„Hm, ich kann es versuchen. Dafür brauche ich aber erst mal eure 
Briefe!“, sagt Emma.

Die Kinder schweigen unentschlossen.
„Also, ich wünsche mir viel Erfolg“, sagt plötzlich ein kleiner Junge, 
und alle lachen.
„Eine Meerjungfrau sein, das wäre schön“, stellt sich jemand vor.
„Ich brauche eine Federtasche, ein Buch, ein Baby, ein Babyhaus – 
aber ein großes Babyhaus und ein Fahrrad für das Baby“, überlegt ein 
Mädchen.
„PS4-Playstation und ein Flugzeug mit Controller“, ruft ein Junge.
„Ich würde gerne Fußball spielen“, sagt ein Mädchen.

افراد دیگری هم ارائ ه بدهم. به همان کسانی که برای هایم و خانواده ها یتان تصمیم 
می گیرند بدون آنکه خبری از حال وروز شما داشته باشند«.

سّید با کنجکاوی می پرسد »به خانم رئ  یس این کشور؟«
اِما می گوید »اِِام! تالشم را می کنم. اّما برای رسیدن به این منظور، قبل  از هر چیز به 

نامه هایتان احتیاج دارم«.
بّچه ها، مرّدد، ساکت باقی می مانند.

ناگهان پسر کوچکی می گوید »پس من برای خودم آرزوی موفقّیت می کنم« و همه 
می زنند زیر خنده.

کسی دیگر پیش خود مجّسم می کند »چه خوب می شه یک پری دریایی باشی!«
دختری با خودش فکر می کند »من که یه جامدادی الزم دارم، یه کتاب، یه نوزاد، یه 

خونه ی نوزاد - ولی یه خونه ی بزرگ براش - و یه دوچرخه  واسه نوزاد«.
پسری فریاد می زند »پلی ا ستیشِن ۴ و یه هواپیماکنترلی«.

دختری می گوید »من دلم می خواد فوتبال بازی کنم«.
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„Und ich hätte gerne viele Luftballons!“, fällt ihrem kleinen Bruder ein.

„Es ist schon spät“, sagt Narven. „Wollen wir uns morgen treffen und 
sammeln, was uns stört? Dann könnt ihr auch alle anderen Wünsche 
aufschreiben.“
„Genau, schreibt alles auf. Und ich schaue mir eure Briefe so bald wie 
möglich an“, sagt Emma. „Manche Wünsche können vielleicht wir vom 
Heim erfüllen. Andere Sachen können wahrscheinlich nur Leute aus 
der Politik entscheiden, das müssen wir sehen.“
„Wenigstens sagen wir mal, was wir denken!“, sagt Sayed.
„Und wenn nichts passiert, protestieren wir wieder“, ruft Adrian. „Es 
wird Zeit, dass sich was ändert!“

برادر کوچک همان دختر، یادش می آید »من هم دلم یه خیلی بادکنک می خواد«.
نارون می گوید »دیگه دیروقته. می خواین فردا قرار بذاریم تا همه چیزهایی رو که آزارمون 
می ده، یکجا جمع کنیم؟ این طوری می تونیم خواسته های دیگه  مون رو هم یادداشت کنیم«.

اِما می گوید »دقیقن! همه چیز را یادداشت کنید. من هم در اّولین فرصت ممکن، 
نامه هایتان را می خوانم. شاید بشود بعضی از خواسته ها را از خود هایم برآورده کرد. در 

موارد دیگر، احتمالن فقط سیاسیون می توانند تصمیم بگیرند؛ باید ببینیم«.
سّید می گوید »دست کم، نظرمون رو که گفتیم!«

آدریان با صدای بلند می گوید »و اگه هیچ اّتفاقی نیفته، باز هم اعتراض می کنیم. دیگه 
وقتش شده چیزی تغییر کنه!«
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Ein Haus. Ein echtes Zuhause!!!

Lamborghini

Katze und Hund im Heim haben dürfen. 

Keine Beleidigungen mehr, weil man woanders herkommt.

Nie wieder Krieg.

Schlüssel für mein Zimmer.

Mehr Lego im Kinderraum. 

Dass sich alle wieder vertragen, egal warum.

Keine Alpträume mehr haben müssen. 

Mein Freund sitzt im Rollstuhl. Manchmal sitzt er in einer Etage  
und niemand hilft ihn. 

Frieden für Afrin.

Dass mein Papa nach Deutschland kommt.

Dass alle Kinder in Deutschland bleiben dürfen – und alle Eltern.

یک خانه. یک خانه ی واقعی!

المبورگینی

اجازه ی نگهداری سگ و گربه در هایم 

دیگر به کسی، به خاطر اینکه از جای دیگری آمده است، توهین نشود! 

نه برای جنگ!

کلید برای اتاقم 

قطعات لگوی بیشتری در اتاق بازی کودکان 

اینکه همه با هم آشتی کنند؛ دلیلش اهمّیتی ندارد.

دیگر هیچ کابوسی نباید داشت. 

دوستم روی ویلچر می نشیند. گاهی در طبقه ای می ماند و هیچ کس به کمکش نمی آید. 

صلح برای َعفرین ]شهری در سوریه[

اینکه پدرم به آلمان بیاید.

اینکه همه ی کودکان اجازه دارند در آلمان بمانند و همه ی والدین هم.



116

name: Zahra Ansary
alter: 6 Jahre
geboren in: Teheran (Iran)
familiensprachen:  
Deutsch, Farsi und bisschen Arabisch
eine sache über mich: Ich pupse nie.  
Und Waris und Zahra sind die Besten!
ich mag: meine Freunde im Heim, dass 
ich in Deutschland sein darf,  
die Lochis und Mc Donalds
ich mag nicht: Krieg und früh  
ins Bett gehen
das wünsche ich mir: Frieden
motto: Gib alles, nur nicht auf!

name: Mohammad Khalil
alter: 7 Jahre
geboren in: Kobanê in Syrien
familiensprachen:  
Kurdisch/Kurmancî und Deutsch
eine sache über mich: Keine Ahnung,  
frag  meine Freunde.
ich mag: Chips, Pommes, Süßigkeiten  
und ungesunde Sachen
ich mag nicht: wenn meine Eltern streiten.
das wünsche ich mir: Ich will eines Tages 
nach Syrien und mitaufbauen helfen, was  
andere zerstört haben – aber auch, um meine 
ganze Familie besuchen. Außerdem wünsch ich 
mir, dass Zahra aufhört, ständig rumzupupsen!!!
motto: Wasser ohne Zucker schmeckt salzig
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name: Lara Halilovic
alter: 7 Jährchen
geboren in: Sarajevo  
(Bosnien und Herzegowina)
familiensprachen:  
Bosnisch, bisschen Englisch und Deutsch
eine sache über mich: Ich sammle 
gerne Flamingo-Sticker.
ich mag: Torte backen mit Mama
ich mag nicht: Mobbing
das wünsche ich mir: keine Armut  
und sinnloses Sterben mehr.
motto: Wake up and be awesome!

name: Waris Abdulmajid
alter: 6 Jahre (bald 7!)
geboren in: Somalia/Mogadischu
familiensprachen:  
Deutsch, Somali, Arabisch
eine sache über mich: Ich würde  
alles für meine allerbeste Freundin tun!  
(Zaaahra :-****)
ich mag: Spaghetti mit Bolognese  
und VIEL KÄSE.
ich mag nicht: Langeweile.
das wünsche ich mir: dass ich Fußball mit den Jungs  
spielen darf, weil Fußball ist auch Mädchensache!
motto: AN ZAHRA: Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich passe  
auf dich auf, egal wie tief du fällst, ich bin da und fang dich auf!
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name: Alessandro Gudiashvili
alter: 5 Jahre
geboren in: München, Germany
familiensprachen:  
Deutsch, Georgisch
eine sache über mich: Ich mag Mayo  
lieber als Ketchup.
ich mag: Batman, Superman, Avenger-
Filme, schnelle Autos (Lamborghini ist 
besser als Bugatti)
ich mag nicht: Zähne putzen,  
ich mache es trotzdem.
das wünsche ich mir: Fliegen können 
ohne Hilfsmittel!
motto: Sei du selbst und glaub an dich.

name: Aida Aman
alter: 8 Jahre
geboren in: Adi Keyh in Eritrea
familiensprachen:  
Tigrinya und etwas Deutsch
eine sache über mich: Ich träume viel  
(auch bei Tag).
ich mag: malen
ich mag nicht: wenn Menschen andere 
Menschen auslachen, nur weil sie nicht so 
aussehen, wie sie selbst …
das wünsche ich mir: dass niemand in 
Zelten, Hallen oder Lagern wohnen muss 
(besonders nicht im Winter).
motto: Träume können wahr werden.
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name: Ahmed Ibrahim
alter: exakt 10 Jahre, 3 Monate, 3 Tage,  
2 Stunden, 1 Minute, 9 Sekunden
geboren in: Beirut im Libanon
familiensprachen:  
Arabisch und Deutsch
eine sache über mich: Ich gehe gerne  
in die Schule.
ich mag: mit Freunden rumhängen,  
lesen und chillen!
ich mag nicht: wenn mein kleiner  
Bruder mich nervt.
das wünsche ich mir: dass meine  
Schwestern Yalda und Maria von der  
Türkei nach Deutschland kommen.
motto: Habibi ya baladi, habibi mein family

name: Yusuf Ansary
alter: 6 Jahre
geboren in: Kabul in Afghanistan
familiensprachen:  
Dari (Persisch), Deutsch
eine sache über mich: Ich bin etwas  
schüchtern, dafür aber sehr klug.
ich mag: Meine Kuschelbande  
(Esel, Möhre und Fuchs!)
ich mag nicht: Albträume
das wünsche ich mir: dass alle da leben  
dürfen, wo sie wollen
motto: Bist du hingefallen?  
Nein, ich hab nur den Boden umarmt :D
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name: Mariana Ismail
alter: 9 Jahre jung
geboren in: Damaskus in Syrien
familiensprachen:  
Arabisch, Deutsch und deutsche  
Gebärdensprache
eine sache über mich: Meine Lieblings - 
farbe war mal grün, ist jetzt aber orange.
ich mag: Katzen
ich mag nicht: Zickenkrieg
das wünsche ich mir: dass mein Papa im Rollstuhl 
überall hinkann, wo er will (z. B. auch Bahn fahren).
motto: Es gibt immer ein Licht, das dich begleitet.

name: Sayed
alter: 10 Jahre
geboren in: Kairo (Ägypten)
familiensprachen:  
ägyptisches Arabisch, Deutsch,  
bisschen Spanisch
eine sache über mich: Ich will mal  
Polizist werden.
ich mag: mit meiner Familie im Sommer ins 
Freibad und leckere Wiener essen nach dem 
Schwimmen.
ich mag nicht: lügen und belogen werden.
das wünsche ich mir: für immer glücklich 
sein und dass meine Familie und Freunde 
das auch sind!
motto: Die besten Erinnerungen kommen 
von dummen Ideen.
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name: Narven Aslan
alter: 12 Jahre
geboren in: Erbil Kurdistan (Irak)
familiensprachen:  
Kurdisch, Türkisch und Deutsch
eine sache über mich: Ich gebe niemals auf.
ich mag: Hip-Hop und Rap.  
Wraps mit Chicken Nuggets.
ich mag nicht: Schweinefleisch  
und Unfairness.
das wünsche ich mir: Gerechtigkeit
motto: Haters need love!

name: Adrian Mirakaj
alter: 11 Jahre
geboren in: geht dich nix an :P
familiensprachen:  
Deutsch, Albanisch
eine sache über mich: Ich hab mit 8 Jahren  
Boxen angefangen – Muhammad Ali ist mein  
Vorbild!
ich mag: Klassenfahrt ohne Lehrer,  
zocken und Spaß haben!
ich mag nicht: Nawi … absolutes Hassfach
das wünsche ich mir: eines Tages meine  
eigene Bar haben!
motto: work hard, play hard
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Das Kinderbuch-Projekt

Die Idee zum mehrsprachigen und partizipativen Kinderbuch entstand aus dem 
Forschungsprojekt „Alltagserleben von jungen Kindern in Not- und Gemeinschafts-
unterkünften“ )2016–2017(. Das Projekt wurde gemeinsam mit ca. 80 Kindern im 
Alter von 3 bis 12 Jahren aus verschiedenen Unterkünften entwickelt. Die Geschich-
ten entstanden aus ihren persönlichen Erfahrungen und wurden kreativ für eine 
junge Zielgruppe mit und ohne Fluchterfahrung aufgearbeitet. Cool Kids ist ein 
selbstgewählter Name der Kindergruppe, die am Buchprojekt beteiligt war. Viele 
der Kinder empfinden „Flüchtling“ als Schimpfwort, was auf ihren Wunsch hin im 
Titel des Erzählbandes thematisiert wird.

Projektträger ist die Fachstelle Kinderwelten im Institut für den Situationsansatz 
)ISTA( in der Internationalen Akademie Berlin gGmbH )INA(. Verlegerisch betreute 
VIEL & MEHR und gefördert wurde das Projekt von der Stiftung Deutsche Jugend-
marke und der Stiftung Berliner Sparkasse PS Sparen.

Unter www.vielundmehr.de werden kostenlos die PDF-Ausgaben der fünf Sprach-
varianten zum Download bereitgestellt.
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Wir Kinder aus dem FlüchtlingsHeim  
Zahra und die Superkids retten Aliens und Aida findet einen 
geheimen Garten. Ahmed erlebt Überraschungen am Zucker-
fest und Yusuf denkt sich ein Theaterstück gegen die Angst 
aus. Und zusammen mit vielen Kindern starten sie einen 
mutigen Protest und mischen das Heim auf! Fünf Geschichten 
erzählen vom Leben geflüchteter Kinder nach der Ankunft 
in Deutschland und vom Alltag in Sammelunterkünften. Es 
geht um Spiel und Abenteuer, Heimweh und Geborgenheit, 
Freundschaft und Verliebtsein, Wut und die Angst, nicht blei-
ben zu dürfen. Wechselnde Perspektiven zeigen schöne und 
traurige Erlebnisse, lustige und schwere Momente. Geschich-
ten für alle Kinder – zum Mitfiebern, Lachen und Nachdenken.

ما کودکان هایم پناهندگان
زهرا و "کودکاِن ممتاز"، موجودات فضایی را نجات می دهند و آیدا یک باغ مخفی پیدا می کند. احمد 
در عید فطر سورپرایز می شود و یوسوف برای غلبه بر ترس، یک قطعه ی نمایشی طرح ریزی می کند. 
آنها به همراه کودکان زیادی، دست به یک اعتراض جسورانه می زنند و تمام هایم را به هم می ریزند. 
پنج داستان در این کتاب، زندگی کودکان پناهنده پس از ورود به آلمان و زندگی 

روزمّره شان در اقامت گاه های جمعی را به تصویر می کشند. این داستان ها از 
بازی ها و ماجراجویی ها، غربت و تعّلق خاطر، دوستی و عشق ورزی، خشم و 
ترس می گویند؛ ترس از اجازه نداشتن برای ماندن. دیدگاه هایی  متفاوت، 
وقایعی شاد و غمگین و لحظه هایی خنده آور و سخت را به نمایش 

می گذارند. داستان هایی برای همه ی کودکان، داستان هایی 
برای همدلی، خندیدن و اندیشیدن.


