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JEG ER JO HER (I’M RIGHT HERE)
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 سرشناسه: اوربک-نیلسن، کنستانس،   ۱۹۵۴ -   م. 
Ørbeck-Nilssen, Constance

 عنوان و نام پدیدآور: من اینجا هستم/ نویسنده کنستانته اوریک  - نیلسن؛ تصویرگر آکین دوزاکین؛ مترجم منیژه آزادی.
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 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
JEG ER JO HER. :یادداشت: عنوان اصلی 
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Fear -- Fiction :موضوع 
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 موضوع: سالمندی -- داستان

Old age -- Fiction :موضوع 
 شناسه افزوده: دوزاکین، آکین،   ۱۹60 -   م. ، تصویر گر

Duzakin, Akin :شناسه افزوده 
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ویلهلم نگاهی به مادربزرگ کرد: »مادربزرگ، تا حاال 
شده بترسی؟!«

مادربزرگ گفت: »بعضی وقت ها شده ویلهلم، برای من 
هم پیش آمده که بترسم.«

مادربزرگ ایستاد و عرق پیشانی اش را پاک کرد. بعد 
ویلهلمپرسید:»توازچیمیترسی؟«دوباره عصایش را سفت در دستش گرفت.



مادربزرگ به شاخه های باالیی درخِت بلوط نگاه کرد.

ـ می ترسم که دیگر هیچ وقت سنجاب ها را نبینم ویلهلم. که دیگر هیچ وقت 
سنجاب های زیبا را نبینم.

ویلهلم گفت: »سنجاب ها را که هر سال می بینی. چیزهای دیگر مادربزرگ. 
یک چیزی که واقعاً ازش بترسی.«



مادربزرگ به عصایش تکیه داد و به ویلهلم 
نگاه کرد.

ـ می ترسم که دیگر هیچ وقت شکفتن گِل 
حسرت را نبینم. می ترسم که دیگر نتوانم 

این گل های زیبا را در کوره راه ببینم.



مجـــــــــــــــــــــــــــــــموعه

پرسش های فلسفی برای کودکان درباره ی زندگی، مرگ، جهان، انسان ها و...

من مرگ هستممن زندگی هستم

چرا من اینجا هستم؟من اینجا هستم

پرسش هاآنتون و یوناتان


