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ترجمه ی این اثر را تقدیم می کنم 
به خانم ژاله فروهر و نوه های گلش 

آناهیتا و آراد عزیز که اصل این کتاب 
را به من هدیه دادند.



وقتی تونی می خواست جوراب جدیدی بخرد، مادرش او را به تنها 
فروشگاه شهر برد.

تونی گفت: »این فروشگاه فقط جوراب مشکی دارد، می شود لطفًا 
به آن طرف رودخانه برویم و چند جفت جوراب واقعًا خوب بخریم؟«
مادر تونی گفت: »ما نمی توانیم مستقیم به آن طرف رودخانه برویم، 
چون هیچ پلی این جا نیست، برای رسیدن به پل باید خیلی خیلی 

خیلی راه برویم، تازه ماشین هم نداریم!«





با  را  لطفًا من  »می شود  و گفت:  رفت  پدربزرگش  پیش  تونی 
قایقت به آن طرف رودخانه ببری؟ می خواهم چند جفت جوراب 

خوب بخرم.«
پدربزرگ گفت: »موتور قایق از کار افتاده.«

تونی گفت: »پارو! می توانیم پارو بزنیم! من پارو می زنم، شما هم 
می توانید عقب قایق بنشینید.«

پدربزرگ گفت: »تو پارو می زنی؟«
تونی گفت: »بله! پارو زدن که کاری ندارد!«




