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هم نشينى با ارواح كتاب خوان
ملودى بهشتى

متولد 1391، فوالدشهر، اصفهان، كتابخانه ى شهيد جمشيد توكلى

دزدان ترسو
حسين نوروزى

متولد 1387، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

وقتى ديدم در كتابخانه جا مانده ام اول رفتم و چند تا از چراغ ها 
را روشن كردم و بعد خوراكى هاى مانده در كيفم را خوردم. دِر 
سالِن مطالعه ى دخترها را باز كردم و با روح هاى كتابخانه حرف 
زدم. روح ها پتو و بالش به من دادند. هنوز خوابم نبرده بود 

كه ديدم صدايى مى آيد. با ترس چشمم 
را باز كردم و ديدم كتاب ها دارند راه 
مى روند. گفتم: «چى... چى... چى شده؟» 

جلو  آمد  فسقلى ها  كتاب 
فقط روزها  و گفت: «ما 
قفسه ها مى نشينيم  توى 
خسته  همين  به خاطر  و 

بلند  شب ها  اما  مى شويم. 
مى شويم و راه مى رويم. اين طورى 

ديگر حوصله مان سرنمى رود.» خوشحال 
شدم و از آن به بعد شب ها با كتاب ها 
بازى مى كرديم و صبح كه مى شد همه 
و  مى خوابيدند  جاى شان  سر  مى رفتند 
من هم مى خوابيدم. با روح هاى كتابخانه 
برايم  و  بودم  دوست شده  هم حسابى 
خوراكى مى آوردند. خيلى داشت به من 
خوابم  كه  روز  يك  مى گذشت.  خوش 

برده بود، بيدار كه شدم ديدم داخل اتاقم هستم. با خودم گفتم 
يعنى همه ى اين ها خواب بود؟! آخر چرا؟!

چراغ ها را روشن نمى كنم و با چراغ مطالعه مشغول خواندن 
كتاب ها مى شوم. كمى بعد صدايى به گوشم مى رسد. به مخزن 
اصلى مى روم و متوجه حضور افرادى مى شوم كه با چراغ قوه 
مشغول جمع آورى كتاب هاى نفيس و مرجع هستند. پشت 
مى شود  مگر  مى شوم.  پنهان  قفسه ها 
كتاب ها را هم دزديد؟! بايد هرطورى 
شده آن ها را از كتابخانه فرارى بدهم. 
فكرى به سرم مى زند؛ آرام پنجره ها را 
باز مى كنم. باد سرد در و پنجره ها را به 
هم مى كوبد. دزدها مى ترسند و اطراف را 
نگاه مى كنند. آرام نزديك شان مى شوم 
و ناگهان جيغ مى زنم. دزدها كتاب ها 
را رها مى كنند و پا به فرار مى گذارند. 
خنده ام مى گيرد؛ عجب دزدان ترسويى! 
راه  آقادزدها  لطف  به 
مى كنم  پيدا  فرارى 
و از كتابخانه بيرون 
طرف  به  و  مى آيم 

منزل راه مى افتم.
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نمی خواهیم شما را غافلگیر کنیم. آن هایی که با کتاب هدهدسفید 
از همان جلد اول همسفر شده اند حتمًاً یادشان هست که آن جا 
دیگر  راهنمای  که  است  خردمندی  مرغ  هدهدسفید  گفتیم 

پرندگان شد به سوی کوه قاف، به سوی آشیانه سیمرغ.
در افسانه ها آمده هدهد هر کجا که در مسیر کاروان پرندگان، 

سختی و خطری پیش  می آمد، پرندگان را از مسیرهای امن تر و 
مطمئن تری هدایت می کرد. 

حاال همان روزی است که کتاب هدهدسفید می خواهد شما را از 
مسیری امن تری به کوه قاف دانایی و زیبایی و آرامش راهنمایی 

کند.

هدهد نوروزی در روزهای کرونایی

این یک غافلگیری نیست

2



شانزده كوتوله ى سحرآميز
مليسا شيخ مقدسى

متولد 1385، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

نور  كه  مى رفتم  قفسه ها  طرف  به  داشتم  نصفه شب 
بنفش  جلد  با  كلفت  كتاب  يك  به  مهتاب 

آن  روى  نوشته هايى  و  تابيد 
پديد آمد. به كتاب نزديك 
شدم و نوشته را خواندم. به 
wilow. انگليسى نوشته بود

يك  و  خورد  تكان  كتاب 
موجود عجيب از داخل كتاب 
بيرون آمد؛ يك آدم كوتوله با 
كاله آبى بلند مثلثى شكل. من 
را كه ديد داد زد و افتاد توى 
من  به  گذشت  كه  كمى  جيبم. 
نگاه كرد و شروع به حرف زدن 
كرد. گفت پانزده بار اين كلمه را 
تكرار كن و هر بار كه مى خواندم 
از كتاب  يك كوتوله ى جديد 
تپل،  يكى  مى آمد؛  بيرون 
يكى كوتاه، يكى الغر، تا اينكه 

بودند.  ميز  روى  كوتوله  شانزده 
گفتم شما چطور از داخل كتاب بيرون آمديد؟ كوتوله ى ثپل 
گفت ما فقط توى تعطيالت عيد وقتى كه ماه كامل مى شود 

و يكى كلمه ى روى كتاب را مى خواند و ماه روى كتاب 
مى تابد از كتاب بيرون مى آييم. يكى از آن ها گفت ما حدود 
هزاروپانصد سال پيش بيرون آمده بوديم و حاال تو اين كار 
را براى دومين بار انجام دادى، پس هر آرزويى كه دارى به 
ما بگو تا برايت برآورده كنيم. گفتم 
اوالً دوست دارم به خانه برگردم، 
اينكه يك ميز پر از غذا  دوم 
مى خواهم و بعدى هم اينكه... 
گفتند  كه  بودم  فكر  توى 
ما  كه  كنى  آرزو  مى شود 
تا آخر عمر پيشت بمانيم؟ 
گفتم نه، چون جاى شما توى 
بعد  آن كتاب سحرآميز است. 
از آن ها  اين حرف يكى  از 
ناپديد شد. وقتى پرسيدم 
آن ها  از  يكى  شده؟  چه 
گفت ماه دارد هاللى مى شود و ما هم 
وقت مان تمام شده است. گفتم چطور مى توانم دوباره 
شما را ببينم؟ گفت همان شروط كتاب. و بعد ناپديد شد. 
هنوز گيج بودم. باورم نمى شد. خورشيد درآمده بود. آن روز 

پنجم فروردين بود، وقت باز شدن كتابخانه.
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 ویژه نامه الکترونیکی چرا؟
بله، تعجب نکنید، شگفت زده هم نشوید. هدهد سفید درست در سالگرد 

تولدش با ویژه نامه الکترونیکی به سراغ تان آمده است.
از شما چه پنهان که از مدت ها پیش فکر می کردیم همزمان با سالگرد 
تولد هدهد سفید در اسفند 98، باید با یک ویژه نامه ی هدهدی و یک 
برنامه ی تولدانه غافلگیرتان کنیم. ما آماده غافلگیر کردن شما بودیم که 

ناگهان خودمان غافلگیر شدیم. 

چگونه؟
با آمدن ویروس منحوس کرونا.

اما شما که هدهدسفید خودتان را می شناسید. با کرونا که هیچ، با بدتر 
از  آن هم از رو نمی رود.

کنیم.  عوض  را  روش مان  بار  این  شویم  مجبور  که  است  ممکن  بله، 
مثاًل:

الکترونیکی   به جای کاغذی،  را  نوروزی هدهد سفید  یک( ویژه نامه ی 
منتشر می کنیم و به دست تان می رسانیم.

این کار دو تا خوبی دارد. اول اینکه در این روزها که می گویند هر چیزی ممکن 
است ناقل کرونا باشد، ما انتشارِ کتاِب کاغذی هدهد سفید را می گذاریم برای 
بعدها که هوا گرم تر شد و کرونا رفت دنبال کارش و همه چیز رو به راه شد. 
دوم اینکه همان طور که در خانه  هستید، می توانید با لمس تبلت یا گوشی، یا 

در کامپیوترتان، داستان های نوروزی هدهد سفید را بخوانید.

به  ویژه نامه  همین  طریق  از  که  داریم  برنامه  خانه تان  توی  برای  دو( 
اطالع تان می رسانیم. این طوری مطمئن باشید که از در خانه ماندن هم 

لذت می برید.

متفاوت  تجربه های  از  پر  می شود  هدهد  بعدی  جلدهای  از  یکی  سه( 
عید امسال شما که ما مطمئنیم یک تجربه منحصر به فرد در زندگی و 

همه ی عمرتان خواهد بود. 

دنیا به آخر نمی رسد
می بینید  که با پیدا شدن سر و کله ی کرونا قرار نیست برای ما دنیا به 
نرسید.  به آخر  برای درس و مدرسه شما هم  آخر برسد. همان طورکه 
و  مشق  و  درس  که  نیست  این  معنی اش  نشسته اید،  خانه  در  اینکه 
تحصیل تعطیل! آن هم شما که می دانیم چقدر عاشق و دلخسته درس 

و مدرسه و مشقید!
درست است که آدم از در خانه ماندن، آن هم چندین و چند روز، حوصله اش 
سر می رود و هوس ژانگولربازی به کله اش می زند؛ اما همین شرایط دشوار 
و سخت است که خالقیت ها و ابتکارهای آدم ها به کار می اندازد. حتماًً شما 
هم آن ویِدیو را دیده اید که یک دختر خانم با یک فندک و یک سیم فلزی، 
یک وسیله ی ابتکاری با حال برای لمس نکردن سطوح آلوده درست کرده 
است. حتی گاهی این سختی ها مردم را مهربان تر و فداکارتر می کند. باز 
حتماً شما آن مادر مهربان را دیده اید که شب که همه جا خلوت است آمده 
و دارد دستگاه های خودپرداز بانک را ضدعفونی می کند. یا آن پرستارها 
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هم نشينى با ارواح كتاب خوان
ملودى بهشتى

متولد 1391، فوالدشهر، اصفهان، كتابخانه ى شهيد جمشيد توكلى

دزدان ترسو
حسين نوروزى

متولد 1387، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

وقتى ديدم در كتابخانه جا مانده ام اول رفتم و چند تا از چراغ ها 
را روشن كردم و بعد خوراكى هاى مانده در كيفم را خوردم. دِر 
سالِن مطالعه ى دخترها را باز كردم و با روح هاى كتابخانه حرف 
زدم. روح ها پتو و بالش به من دادند. هنوز خوابم نبرده بود 

كه ديدم صدايى مى آيد. با ترس چشمم 
را باز كردم و ديدم كتاب ها دارند راه 
مى روند. گفتم: «چى... چى... چى شده؟» 

جلو  آمد  فسقلى ها  كتاب 
فقط روزها  و گفت: «ما 
قفسه ها مى نشينيم  توى 
خسته  همين  به خاطر  و 

بلند  شب ها  اما  مى شويم. 
مى شويم و راه مى رويم. اين طورى 

ديگر حوصله مان سرنمى رود.» خوشحال 
شدم و از آن به بعد شب ها با كتاب ها 
بازى مى كرديم و صبح كه مى شد همه 
و  مى خوابيدند  جاى شان  سر  مى رفتند 
من هم مى خوابيدم. با روح هاى كتابخانه 
برايم  و  بودم  دوست شده  هم حسابى 
خوراكى مى آوردند. خيلى داشت به من 
خوابم  كه  روز  يك  مى گذشت.  خوش 

برده بود، بيدار كه شدم ديدم داخل اتاقم هستم. با خودم گفتم 
يعنى همه ى اين ها خواب بود؟! آخر چرا؟!

چراغ ها را روشن نمى كنم و با چراغ مطالعه مشغول خواندن 
كتاب ها مى شوم. كمى بعد صدايى به گوشم مى رسد. به مخزن 
اصلى مى روم و متوجه حضور افرادى مى شوم كه با چراغ قوه 
مشغول جمع آورى كتاب هاى نفيس و مرجع هستند. پشت 
مى شود  مگر  مى شوم.  پنهان  قفسه ها 
كتاب ها را هم دزديد؟! بايد هرطورى 
شده آن ها را از كتابخانه فرارى بدهم. 
فكرى به سرم مى زند؛ آرام پنجره ها را 
باز مى كنم. باد سرد در و پنجره ها را به 
هم مى كوبد. دزدها مى ترسند و اطراف را 
نگاه مى كنند. آرام نزديك شان مى شوم 
و ناگهان جيغ مى زنم. دزدها كتاب ها 
را رها مى كنند و پا به فرار مى گذارند. 
خنده ام مى گيرد؛ عجب دزدان ترسويى! 
راه  آقادزدها  لطف  به 
مى كنم  پيدا  فرارى 
و از كتابخانه بيرون 
طرف  به  و  مى آيم 

منزل راه مى افتم.

كتاب هدهد سفيد، جلد هفتم
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و پزشکانی که چندین و چند روز است که بدون خواب، وسط خطر کار 
می کنند تا به هموطنان بیمارشان کمک کنند. آدم این صحنه ها را که 
می بیند فکر می کند اگر ماجرای آن پسرک هلندی که شب تا صبح بیدار 
ماند تا نگذارد سد ترک بردارد و شهرشان را غرق کند افسانه بود، حاال این 

جا هر روز و هر شب با چندین پترس واقعی رو به رو هستیم...

خب، شب عید و در ویژه نامه نوروزی هدهد، ماجرا را غمگین نکنیم... 
داشتیم می گفتیم که هدهدی ها می توانند در هر شرایطی، حتی شرایط 
و  کتاب  اهل  که  چرا  کنند،  ایجاد  خوبی  لحظه های  دشوار،  و  سخت 
کتابخانه اند و حتی وقتی در خانه اند، می توانند شرایط جذاب  و مفیدی 

را برای خودشان ایجاد کنند.

بسته های نوروزی- کرونایی!

فکر  جذابی  پیشنهادی  بسته های  شما  برای  هدهد 
کرده. اما قبل از آنکه برویم سراغ بسته ی پیشنهادی، 
اول بیایید مرور کنیم که چطوری می توانیم با کرونا 
جایی  در  کسی  بدهیم.  شکستش  و  کنیم  مبارزه 
در  بود  گفته  و  بود  گذاشته  کرونادیو  را  کرونا  اسم 
هرچقدر  که  است  موجودی  دیو  ایرانی  افسانه های 
هم که ترسناک و ظاهراً قدرتمند باشد، یک شیشه 
عمر دارد. در همه ی این افسانه ها، قهرماِن داستان با 
پیدا کردن شیشه عمِر دیو و شکستنش، او را دود 

می کند و می فرستد هوا.
و  سفید  هدهد  وفادار  خواننده های  که  شما  حاال 
حتمًا  هستید،  همیشگی  و  حرفه ای  کتابخوان های 
افسانه ی دیوان را زیاد دیده و خوانده و شنیده اید، 

بیایید ما هم قهرمان افسانه ی کرونادیو شویم.
ما می توانیم شیشه ی عمر کرونا دیو را پیدا کنیم و 

آن را بشکنیم و شکستش دهیم.
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شانزده كوتوله ى سحرآميز
مليسا شيخ مقدسى

متولد 1385، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

نور  كه  مى رفتم  قفسه ها  طرف  به  داشتم  نصفه شب 
بنفش  جلد  با  كلفت  كتاب  يك  به  مهتاب 

آن  روى  نوشته هايى  و  تابيد 
پديد آمد. به كتاب نزديك 
شدم و نوشته را خواندم. به 
wilow. انگليسى نوشته بود

يك  و  خورد  تكان  كتاب 
موجود عجيب از داخل كتاب 
بيرون آمد؛ يك آدم كوتوله با 
كاله آبى بلند مثلثى شكل. من 
را كه ديد داد زد و افتاد توى 
من  به  گذشت  كه  كمى  جيبم. 
نگاه كرد و شروع به حرف زدن 
كرد. گفت پانزده بار اين كلمه را 
تكرار كن و هر بار كه مى خواندم 
از كتاب  يك كوتوله ى جديد 
تپل،  يكى  مى آمد؛  بيرون 
يكى كوتاه، يكى الغر، تا اينكه 

بودند.  ميز  روى  كوتوله  شانزده 
گفتم شما چطور از داخل كتاب بيرون آمديد؟ كوتوله ى ثپل 
گفت ما فقط توى تعطيالت عيد وقتى كه ماه كامل مى شود 

و يكى كلمه ى روى كتاب را مى خواند و ماه روى كتاب 
مى تابد از كتاب بيرون مى آييم. يكى از آن ها گفت ما حدود 
هزاروپانصد سال پيش بيرون آمده بوديم و حاال تو اين كار 
را براى دومين بار انجام دادى، پس هر آرزويى كه دارى به 
ما بگو تا برايت برآورده كنيم. گفتم 
اوالً دوست دارم به خانه برگردم، 
اينكه يك ميز پر از غذا  دوم 
مى خواهم و بعدى هم اينكه... 
گفتند  كه  بودم  فكر  توى 
ما  كه  كنى  آرزو  مى شود 
تا آخر عمر پيشت بمانيم؟ 
گفتم نه، چون جاى شما توى 
بعد  آن كتاب سحرآميز است. 
از آن ها  اين حرف يكى  از 
ناپديد شد. وقتى پرسيدم 
آن ها  از  يكى  شده؟  چه 
گفت ماه دارد هاللى مى شود و ما هم 
وقت مان تمام شده است. گفتم چطور مى توانم دوباره 
شما را ببينم؟ گفت همان شروط كتاب. و بعد ناپديد شد. 
هنوز گيج بودم. باورم نمى شد. خورشيد درآمده بود. آن روز 

پنجم فروردين بود، وقت باز شدن كتابخانه.
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شیشه عمر کرونا دیو کجاست؟
شیشه ی عمر کرونا دیو اینهاست که همه تان آن را بارها و بارها شنیده اید و حاال دیگر از بَر هستید ما مطمئن هستیم هدهد سفیدی ها این کارها را بیشتر 

از هر کس دیگری انجام می دهند.

صابون  و  آب  با  را  دست های تان  مرتب   .1
جان  مگراینکه  ثانیه.   ۲۰ حداقل  بشویید، 

عزیزتان را دوست نداشته باشید!

۲. وقی عطسه یا سرفه می کنید، دهان و بینی تان 
مگر  بپوشانید،  آرنج تان  داخل  یا  دستمال  با  را 

اینکه بخواهید اطرافیان تان را مریض کنید!

3. از خانه بیرون نروید، اگر رفتید به جاهای شلوغ نروید و اگر از سر ناچاری 
بیرون رفتید، حتماً فاصله تان را به اندازه یک متر و نیم با بقیه حفظ کنید. 

مگر اینکه از سالمتی و تندرستی تان خسته شده باشید!

بیرون  از  که  چیزی  هر   .4
باید  می شود  خانه تان  وارد 
اول ضدعفونی شود، مگر آن 

که بخواهید کرونایی شوید!

نخورید.  اصاًل  سرد  خوراکی های   .5
بستنی، نوشابه خنک، آب سرد، هر چیز 
گرم  را هم که می خورید حتماً  دیگری 

کنید، مگر آنکه...

6. در این روزها سفر نروید. باید هرچیزي را که 
باعث انتقال کرونا ویروس مي شود را فراموش 
کنید؛ مثل سفر، پارک، حضور در مراکز خرید، 

ورزشگاه ها، مدارس،کتابخانه ها و ...
این، هفت خان مبارزه با 

کرونادیو است. از ما گفتن، 
دیگر خود دانید.

7. اصاًل در خانه بمانید. باز هم در خانه بمانید. حتماً در خانه بمانید... 
این از همه مهم تر است...
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هم نشينى با ارواح كتاب خوان
ملودى بهشتى

متولد 1391، فوالدشهر، اصفهان، كتابخانه ى شهيد جمشيد توكلى

دزدان ترسو
حسين نوروزى

متولد 1387، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

وقتى ديدم در كتابخانه جا مانده ام اول رفتم و چند تا از چراغ ها 
را روشن كردم و بعد خوراكى هاى مانده در كيفم را خوردم. دِر 
سالِن مطالعه ى دخترها را باز كردم و با روح هاى كتابخانه حرف 
زدم. روح ها پتو و بالش به من دادند. هنوز خوابم نبرده بود 

كه ديدم صدايى مى آيد. با ترس چشمم 
را باز كردم و ديدم كتاب ها دارند راه 
مى روند. گفتم: «چى... چى... چى شده؟» 

جلو  آمد  فسقلى ها  كتاب 
فقط روزها  و گفت: «ما 
قفسه ها مى نشينيم  توى 
خسته  همين  به خاطر  و 

بلند  شب ها  اما  مى شويم. 
مى شويم و راه مى رويم. اين طورى 

ديگر حوصله مان سرنمى رود.» خوشحال 
شدم و از آن به بعد شب ها با كتاب ها 
بازى مى كرديم و صبح كه مى شد همه 
و  مى خوابيدند  جاى شان  سر  مى رفتند 
من هم مى خوابيدم. با روح هاى كتابخانه 
برايم  و  بودم  دوست شده  هم حسابى 
خوراكى مى آوردند. خيلى داشت به من 
خوابم  كه  روز  يك  مى گذشت.  خوش 

برده بود، بيدار كه شدم ديدم داخل اتاقم هستم. با خودم گفتم 
يعنى همه ى اين ها خواب بود؟! آخر چرا؟!

چراغ ها را روشن نمى كنم و با چراغ مطالعه مشغول خواندن 
كتاب ها مى شوم. كمى بعد صدايى به گوشم مى رسد. به مخزن 
اصلى مى روم و متوجه حضور افرادى مى شوم كه با چراغ قوه 
مشغول جمع آورى كتاب هاى نفيس و مرجع هستند. پشت 
مى شود  مگر  مى شوم.  پنهان  قفسه ها 
كتاب ها را هم دزديد؟! بايد هرطورى 
شده آن ها را از كتابخانه فرارى بدهم. 
فكرى به سرم مى زند؛ آرام پنجره ها را 
باز مى كنم. باد سرد در و پنجره ها را به 
هم مى كوبد. دزدها مى ترسند و اطراف را 
نگاه مى كنند. آرام نزديك شان مى شوم 
و ناگهان جيغ مى زنم. دزدها كتاب ها 
را رها مى كنند و پا به فرار مى گذارند. 
خنده ام مى گيرد؛ عجب دزدان ترسويى! 
راه  آقادزدها  لطف  به 
مى كنم  پيدا  فرارى 
و از كتابخانه بيرون 
طرف  به  و  مى آيم 

منزل راه مى افتم.

كتاب هدهد سفيد، جلد هفتم
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مي توانیم  کارهایي  چه  نوروز  تعطیالت  و  کرونایي  تعطیالت  در 
انجام بدهیم؟

مرور درس ها: ای بابا! عصبانی نشوید بگذارید حرف مان را بزنیم، به جاهای 
خوب ترش هم می رسیم! بچه ها درس خواندن را به شیوه ی جدید تجربه 

کنید، در کالِس منزل. شبکه آموزش نقش معلم شما را بازی می کند. 
کتابخانه هاي  قفسه  در  که  کتاب هایي  خواندن  کتاب:  خواندن 
بهترین  ایام  این  گرفتیم.  امانت  کتابخانه  از  قباّل  یا  داریم  شخصي مان 
سفر  جاي  به  و  خانه مان  کتابخانه ی  به  بزنیم  سري  که  است  فرصت 

هم  آن  کنیم.  سفر  کتاب  شگفت انگیز  دنیاي  به  مختلف،  شهرهاي  به 
کتاب هایی که طفلکی ها مدت هاست دارند در قفسه خاک می خورند و 
با حسرت انتظار ما را می کشند. همین طور کتاب هایي که مدتی پیش 

از کتابخانه امانت گرفتیم. 
از کتابخانه گرفتید  نگران جریمه دیرکرد کتاب هایي که  اصاًل  راستي، 
نباشید، طبق تصمیم نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، جرائم دیرکرد 
بهانه ای  بخشوده مي شود. دیدید حاال!... پس دیگر  ایام  این  به  مربوط 

ندارید، بي نگراني و با لذت فقط کتاب بخوانید. 
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شانزده كوتوله ى سحرآميز
مليسا شيخ مقدسى

متولد 1385، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

نور  كه  مى رفتم  قفسه ها  طرف  به  داشتم  نصفه شب 
بنفش  جلد  با  كلفت  كتاب  يك  به  مهتاب 

آن  روى  نوشته هايى  و  تابيد 
پديد آمد. به كتاب نزديك 
شدم و نوشته را خواندم. به 
wilow. انگليسى نوشته بود

يك  و  خورد  تكان  كتاب 
موجود عجيب از داخل كتاب 
بيرون آمد؛ يك آدم كوتوله با 
كاله آبى بلند مثلثى شكل. من 
را كه ديد داد زد و افتاد توى 
من  به  گذشت  كه  كمى  جيبم. 
نگاه كرد و شروع به حرف زدن 
كرد. گفت پانزده بار اين كلمه را 
تكرار كن و هر بار كه مى خواندم 
از كتاب  يك كوتوله ى جديد 
تپل،  يكى  مى آمد؛  بيرون 
يكى كوتاه، يكى الغر، تا اينكه 

بودند.  ميز  روى  كوتوله  شانزده 
گفتم شما چطور از داخل كتاب بيرون آمديد؟ كوتوله ى ثپل 
گفت ما فقط توى تعطيالت عيد وقتى كه ماه كامل مى شود 

و يكى كلمه ى روى كتاب را مى خواند و ماه روى كتاب 
مى تابد از كتاب بيرون مى آييم. يكى از آن ها گفت ما حدود 
هزاروپانصد سال پيش بيرون آمده بوديم و حاال تو اين كار 
را براى دومين بار انجام دادى، پس هر آرزويى كه دارى به 
ما بگو تا برايت برآورده كنيم. گفتم 
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كتاب هدهد سفيد، جلد هفتم

95

ویژه ی  جشنواره ی  دو  روزها  این  برای  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
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دو جشنواره ی کتاب و کتابخانه اِی این روزها
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پونه و سوسن
نسترن، بابونه، آويشن
دامن كوه
غرق در گل
شهر، اما
وصله ى ناجور اين دامن

وصله ى ناجور

شهر گل كارى شده
حيف پاى بوته هاى گل
زير سيگارى شده!

پاييز در بهار

بيوك ملكى كودكى هايش را در روستاى زرجه 
بستان قزوين گذرانده است. حتماً هم به اين 

خاطر است كه شعرهايش پر از بهار و گل و 
سبزه است. مثالً؟ همين صفحه را بخوانيد

خداوند زمين را چهار فصل آفريده، بهار، تابستان، پاييز، زمستان؛ يكى 
از يكى زيباتر. اما بهار فصل ديگرى است؛ فصل رويش، فصل تازگى، 

فصل غلبه بر سختى ها. براى همين همه براى رسيدنش تدارك مى بينند 
و لحظه شمارى مى كنند. نويسنده ها هم در اين فصل حال وهواى ديگرى 

دارند. چند نفر از آنها حال وهواى بهارى شان را با هدهد سفيد و شما 
تقسيم كرده اند.



آن ها نام آن روز را نوروز گذاشتند. داستان زيبايي بود، اما من هنوز هم داستاني حماسي تر مي خواستم. 
باالخره يك قصه ي قهرماني و پرشكوه پيدا كردم و دلم مي خواهد آن را براي شما هم تعريف كنم:

 اهريمن پيمان نامه ي راستي را دزديد و به دوزخي در اعماق تاريك زمين برد. جهان از بدي و دروغ 
پر شد و ديوها پيروزي شان را جشن گرفتند. جمشيد،  فرمانرواى ايران، تصميم گرفت كاري كند؛ او 
لباس يكي از ديوهاي نگهبان را پوشيد و پنهاني به دورترين و تاريك ترين غارهاي زير زمين رفت،  
پنهان كرده  را  اهريمن پيمان راستي  جايي كه 
بود. جمشيد  با نگهبان ها جنگيد و گروه گروهِ آنان 
را شكست داد. ديوها خبردار شدند و از همه جاي 
جهان به جنگ جمشيد آمدند. او جنگيد،  روزهاي 
روز، خسته شد،  زخمي و نااميد شد، اما باز هم 
به جنگيدن ادامه داد، چون نمي توانست بگذارد 
ديو  آخرين  باالخره  كنند.  نابود  را  جهان  ديوها 
را شكست داد و پيماِن راستي را در دورترين و 
عميق ترين چاه هاي دوزخ پيدا كرد و بيرون آورد. 
جمشيد با پيمان راستي از دوزخ تاريك بازگشت. 
مهربان  هم  با  مردم  شد.  ديوان شكسته  طلسم 
از  يافت.  نجات  جهان  و  گفتند،  راست  و  شدند 
آن پس اسم آن روز را روز نو،  نوروز گذاشتند و 
هر سال نجات جهان را از دروغ و دشمني ديوان 

جشن گرفتند. 
 من از ميان همه ي داستان ها اين قصه ي دور و 
فراموش شده را دوست تر دارم. هرچند مي دانم آن 
پيرمرد چاق لباس گل گلي مهربان و آن پيرزن گيج و خواب آلود را هم نمي شود فراموش كرد يا دوست 

نداشت! 

كتاب هدهد سفيد، جلد هفتم
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سلحشور فصل ها 
و پيرمرد چاق لباس گل گلی 

صدای پای بهار
مرجان فوالدوند يكى از نويسندگان خوب 

كودك و نوجوان است، مخصوصاً وقتى پاى 
بازآفرينى درميان باشد.از اين يادداشت هم 
معلوم است؛ يادداشتى بهارى با طعم حماسه 

و اسطوره براى مخاطبان هدهد سفيد.

مرجان فوالدوند
نه! من دلم يك داستان ديگر مي خواهد، يك داستان پر از شكوه و قهرماني و 
جنگ و پيروزي، پر از زخم و ترس و شجاعت،  پر از گريه،  خنده، غم و خوشحالي. 
وقتي به جشن نوروز فكر مي كنم كه چند هزار سال زنده مانده، از نااميدي ها 
و جنگ ها جان به در برده و به ما رسيده، فكر مي كنم نمي تواند فقط يك قصه 
داشته باشد ، قصه ي پيرمرد چاق لباس گل گلي مهرباني كه بهار را توي كيسه 
براي مردم مي آورد و پيرزن گيج و خواب آلودي كه هر سال منتظر آمدن پيرمرد 

است و هر سال هم خوابش مي برد!
پس دنبال داستان هاي نوروز گشتم. قصه ها براي چيزي اين قدر قديمي و اين قدر مهم چه كم 
بودند! مثًال داستاِن نشستن جمشيد بر تختي كه ميان زمين و هوا بود و درست روبه روي خورشيد 
چنان درخشيده بود كه گويي دو آفتاب در آسمان طلوع كرده بود و به همين دليل نام آن روز را 
نوروز گذاشته بودند. اين هم داستاني بود، اما نه آنكه من مي خواستم. داستان مرگ سربازان شاپور 
هم بود. وقتي از تشنگي در دشت فيروزآباد همه مرده  بودند و شاپور گريسته بود و نيايش كرده بود 
و اهورا مزدا پاسخ نيايش او را با باراني داده بود كه بر نعش سربازان باريده و آن ها را زنده كرده بود و 
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على باباجانى يكى از برنده هاى جشنواره ى هدهد 
سفيد است نويسنده ى كتاب «گاو طاليى»؛ كه با 
راى شما بچه ها برگزيده شد. اين يادداشت هم 

هديه ى بهارى ايشان است به شما.

صدای پای بهار

ریختن برنامه در یک روز غیرعادی
على باباجانى

تا حاال برنامه ريختى؟ چه جورى ريختى؟ نه! اصًال نمى خواهم توضيح بدهى. 
فقط گفتم فكر كنى ببينى در اين چند ساله ى زندگى چه جورى برنامه ريزى 

كردى. 
روان شناس هاى قديم مى گفتند براى موفقيت در كار و زندگى و تحصيل بايد 
برنامه ريزى دقيقى كرد. اين طورى: هشت ساعت خواب، بقيه اش را دو ساعت دو 
ساعت برنامه ريزى كن. مثًال دو ساعت درس خواندن، دو ساعت بازى، دو ساعت 
تلويزيون ديدن و... تازه مى گفتند دقيق بايد سر ساعت كارهايت را انجام بدهى.

روان شناس هاى امروزى مى گويند نه بابا. اين چه كاريه؟ برنامه هاى زندگى ات را اولويت بندى كن 
و يك زمان تقريبى را برايش در نظر بگير و پيش برو.

اين حديث از امام رضا (ع) هم زيبا و كاربردى است: روز خود را چهار قسمت كنيد. زمانى براى 
عبادت و خلوت با خدا، زمانى براى كار، زمانى براى هم فكرى و همدلى و مشورت و گفت و گو با كسانى 

كه مورداعتمادند و زمانى براى تفريحات و لذت هاى خود.  
تازگى ها چيزى به اسم اينترنت آمده كه پر از شبكه هاى اجتماعى و بازى و سرگرمى است. 
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داستان «اژدهاى كابل» در جلد چهارم هدهد سفيد را محمدسرور رجايى، 
نويسنده ى اهل افغانستان، نوشته بود. اين يادداشت هم هديه ى بهارى 

ايشان است به هدهد سفيد؛ هديه اى با بوى گل هاى زيباى كابل و هرات.

فقط كافى است دراز بكشيم و شبانه روز در اين اقيانوس مجازى غرق باشيم. شب هم در اين اقيانوس 
مى خوابيم. از اين راحت تر چه مى خواهيم؟ پدر و مادر و اقوام براى مان غريبه مى شوند و غريبه ها 

آشنا. 
يكهو يكى در مى زند و مى گويد: «پاشو، سال تحويل شد.» آن وقت است كه مى فهميم يك سال 
گذشت و دور سفره ى هفت سين بايد بنشينيم. بعد به ديدار اقوام برويم. عيدى و ديدوبازديد و مهمانى 
و سفر و وايييى... خيلى كارهاى ديگر. سيزده روز از آن حال وهواى تكرارى خارج مى شويم و خودمان 

را پيدا مى كنيم. روز چهاردهم روز از نو روزى از نو...
كاش هر روزمان مثل روز اول عيد بود؛ بيدار شويم و بدانيم داريم چه كار مى كنيم. دوروبرمان چه 

كسانى هستند. كجا برويم و كجا نرويم و... همين. من ديگر حرفى ندارم. 

بهار جان
محمدسرور رجايى 

دوستان خوبم سالم. چشمتان روشن، چند روز ديگر ميهمان داريم. ميهمان عزيزى 
كه با لباس  گل دار خود ناگهان از كوه ها و دشت ها و جنگل ها، آهسته و آهسته به 
كوچه و خانه ى ما مى آيد. بغل بغل شكوفه و سبزه و تازگى براى ما سوغاتى  مى آورد. 
ميهمان ما آن قدر مهربان است كه به هرجايى كه مى رسد، با شادى، بذر گل و 

سبزه مى پاشد. راستى ميهمان ما كيست؟ 
آفرين، ميهمان ما بهار جان است. بهار جان وقتى با خاله خورشيد مى خندد، جهان 
مى خندد، گرمِى خنده هاى آن ها، دل سرد و يخ بسته ى زمين را گرم مى كند. زمين 
هم لباس نو مى پوشد و مى خندد. مثل شما دوستان خوبم، كه در جشن سال نو لباس نو مى پوشيد و با 

خوشى به خانه ى پدر بزرگ و مادر بزرگ مهربان خود مى رويد. جشن بهار و روز نو شما مبارك!

كتاب هدهد سفيد، جلد هفتم

912



درخت دختر باالی پله ی سوم
فرهاد حسن زاده

چند سال پيش كنار آن پنج پله اى كه مرا به زيرزمين خانه مى رساند، همان 
زيرزمينى كه تازه تعميرش كرده  بودم تا مشق هايم را در آنجا بنويسم، همان جا 
درست باالى پله ى سوم، از دل سيمان ها و موزاييك ها تنه ى درختى روييده بود 
كه درخت نبود طفلكى. ما مستاجر بوديم و ساكنين قبلى هى سرش را اّره كرده  
بودند و گفته  بودند ريشه اش پله را خراب مى كند. هى با تيشه بر سرش كوبيده  
بودند و گفته  بودند درخت جايش توى باغ و باغچه است نه اينجا كنار پله هاى 

زيرزمين.
چند ماه بعد، دم دم هاى بهار بود كه ديدم درخت بيچاره جوانه هاى سبزش را به رخ كشيده و 
معصومانه نگاهم مى كند. كنارش نشستم و نوازشش كردم. گفتم خوب شد نفت نريختم پاى ريشه ات. 

كارگرى كه مى خواست تو را ريشه كن كند اين پيشنهاد را داد.
با بغض و خجالت گفت: «من دختر توام پدر. مرا هستى بخوان! بگذار هر روز كنار پله هاى زيرزمين 

شاهد تولد قصه ها و شعرهايت باشم.»
اين جور حرف زدن خودش شعر و قصه بود. و اين دو، نقطه ضعف پدرى است كه گياه دخترانه اى 

صدای پای بهار
داستان «دختر كلوچه هاى نخودچى» در جلد اول هدهد سفيد 

را خوانده ايد؟ قشنگ بود، نه؟ آن داستان را فرهاد حسن زاده، 
نوشته بود؛ نويسنده ى كتاب هاى «هستى» و «زيبا صدايم كن». 
حسن زاده اين يادداشت را هم عيدى داده به هدهد سفيد. يك 

چيز ديگر، فرهاد حسن زاده نامزد نهايى جايزه ى جهانى هانس 
كريستين آندرسن شده است. دنيا را چه ديديد؟ شايد همزمان 

با شروع سال نو اعالم شود كه اين نويسنده ى خوب كشورمان 
اين جايزه ى جهانى را دريافت كرده است.
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در خانه  و گل خانه اش نروييده. دست بر سرش كشيدم و به دخترى قبولش كردم. پذيرفتم كه هستِى 
من باشد.

يادم افتاد به حرف دوستى كه روزى پرسيد چرا شخصيت اصلى رمان هاى اخيرت دختران هستند. 
شايد جوابش اينجا بود. باالى پله ى سوم. همان درخت جان سختى كه هيچ گاه تمام نمى شد. كه مهربان 
بود و مهربانى مى جست و هوا و نور و محبت مى خواست. نمى دانم، شايد آن درخت خودم بودم. متولدى 

از متولدان بهار كه فقط به شكوفه دادن و روييدن فكر مى كند. 

عکس یادگاری با نوروز ٩٩
مژگان كلهر

بنا به تقويم چينى، سال 98 سال طاليى من بود. سالى بود پر از اتفاق هاى عجيب 
و ناگوار. گاهى هم شايد اين گوشه وكنار اتفاق هاى خوب و آرامش بخشى برايم افتاده 
باشند. با اين حال هرچه بود باالخره به پايان رسيد، مثل خيلى از چيزهايى كه روزى به 
پايان مى رسند. اما اين پايان هميشه خوب است، چون بعدش روزهاى نو آغاز مى شوند 
و نوروز با دبدبه و كبكبه از راه مى رسد و تو هرچقدر هم كه سنگ باشى نمى توانى در 
برابر زيبايى شكوفه ها و سبزى جوانه ها بى تفاوت بمانى. كافى است پنجره ها را باز كنى 
تا بوى بهار ُخلق وخويت را خوش كند. الزم نيست كار ديگرى بكنى، بهار خودش همه ى كارها را انجام 
مى دهد. دستى به موى درخت مى كشد و دامن كوه را چين مى دهد و ابر را در دل آسمان مى كارد... وتو 

فقط بايد اين وسط بايستى و عكسى به يادگار بگيرى و زيرش بنويسى: نوروز 99.
ديدى؟ بهار به همين راحتى پاورچين پاورچين از راه مى رسد. به همين سادگى.

جلد چهارم هدهد سفيد داستانى داشت به اسم «و داغ 
چيز خوبى است»، از مژگان كلهر. نويسنده ى خوب كتاب 
«دخترى با روبان سفيد» براى اين شماره ى هدهد هديه اى 
بهارى نوشته است.
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چه بی چه
الله جعفرى

چه سرحال باشى، چه نباشى.
چه آن كه را دوست دارى، ببينى، چه هرگز نبينى.
چه همه چيز داشته باشى، چه هيچ نداشته باشى...

بهار كار خودش را مى كند، مى آيد و هيچ چه اى مانع آمدنش نيست.
هميشه سروقت است و يك دقيقه هم دير نمى كند. 

وظيفه اش را درست انجام مى دهد؛ نسيم خوش و شكوفه و آسمان آبى...؛ بى كم وكسرى.
همين است كه معتبر است و هميشه و همه جا همه به انتظارش مى نشينيم. 

از بهار ياد بگيريم و چنان كنيم كه معتبر باشيم.

بار دیگر عشق
محمود برآبادى

بار ديگر سبزه و آب،
بار ديگر پريدن و پرواز.

بارديگر روييدن و باليدن،
بارديگر آغاز

بار ديگر عشق،
بار ديگر بهار با هزاران آواز!

الله جعفرى يكى از نويسنده هاى خوب كودك و 
نوجوان است كه قول داده يكى از داستان هايش 
خيلى زود مهمان هدهد شود. اين يادداشت هم 

عيدى اوست به هدهد سفيد.

صدای پای بهار

كتابفروشى سعادت را يادتان 
هست؟ در هدهد شماره ى 3 به 

چاپ رسيده بود. آن خاطره را 
محمود برآبادى نوشته بود. اين 

يادداشت هم خاطره اى است كه 
هدهد سفيد شماره ى 7 از ايشان 

دارد.
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روزها و قصه ها

فروردین

١٥

١٨

٢٩

١

٣

اسفند

می گویند درخت ها ریه های زمین هستند. برای اینکه زمین هوا کم نیاورد ١٥ 
اسفند هر سال روز درختکاری است.

١٣ رجب به دنیا آمد. او فقط برای فرزندانش پدر نبود بلکه پدر 
تمام یتیمان بود. برای همین این روز را به پاس میالد او و همه ی 

مهربانی های پدرانه  اش روز پدر نامیده اند. امام علی(ع) نه تنها  
پدر فرزندان روزگار خود، که پدر، موال و پیشوای همه ی شیعیانی  

است که قرن ها بعد از او زندگی کرده اند. 

این دو ٢٩ را از یاد نبرید. ٢٩ اسفند ١٣٢٩. روز ملی شدن صنعت نفت 
ایران. روزی که با همکاری دکتر مصدق و آیت اله کاشانی و پشتیبانی 

مردم، نفت ایران ملی شد

امروز طبیعت از خواب زمستانی اش بیدار می شود.
اول فروردین است و نوروز. عیدت مبارک!

٢٧  رجب یکی از اعیاد بزرگ همه ی مسلمانان جهان است. 
روزی که خداوند یکی از بهترین بندگانش را مبعوث کرد تا 

راهنمای ما باشد برای رسیدن به نیکی ها
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چهارم شعبان، روز جانبار و روز تولد یکی از وفادارترین بندگان خوب خدا، 
حضرت ابوالفضل (ع) است که تا پای جان به پای برادرش امام حسین (ع) و 

حق و حقیقت ایستاد.

دسته دسته،  ایران  مردم  پیش  سال   ٤١ فروردین   ١٢
صف به صف پای صندوق های رای رفتند تا بگویند آری. این 

روز به  نام «جمهوری اسالمی» نام گرفته است.

١٣ فروردین، روز طبیعت. همان روزی که تا ظهرش حواستان نیست  
روز آخر تعطیالت است و حسابی خوش می گذرانید اما از ظهر به بعد 
آرام آرام یادتان می آید که باید فردا شال و کاله کنید و برگردید مدرسه...

ادامه اش را دیگر نمی گوییم.

از  یکی  عید.  از  است  پر  بهارهاست چون  بهترین  از  یکی  امسال  بهار 
بهترین عیدهایش هم ١٥ شعبان والدت حضرت قائم عجل هللا تعالی 

فرجه است.

سوم شعبان روز تولد امام حسین (ع) است. به پاس ایستادگی امام حسین (ع) 
در برابر ظلم این روز را روز پاسدار نامیده اند. 

١٠

١٢

١٣

٢١

٩
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هم نشينى با ارواح كتاب خوان
ملودى بهشتى

متولد 1391، فوالدشهر، اصفهان، كتابخانه ى شهيد جمشيد توكلى

دزدان ترسو
حسين نوروزى

متولد 1387، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

وقتى ديدم در كتابخانه جا مانده ام اول رفتم و چند تا از چراغ ها 
را روشن كردم و بعد خوراكى هاى مانده در كيفم را خوردم. دِر 
سالِن مطالعه ى دخترها را باز كردم و با روح هاى كتابخانه حرف 
زدم. روح ها پتو و بالش به من دادند. هنوز خوابم نبرده بود 

كه ديدم صدايى مى آيد. با ترس چشمم 
را باز كردم و ديدم كتاب ها دارند راه 
مى روند. گفتم: «چى... چى... چى شده؟» 

جلو  آمد  فسقلى ها  كتاب 
فقط روزها  و گفت: «ما 
قفسه ها مى نشينيم  توى 
خسته  همين  به خاطر  و 

بلند  شب ها  اما  مى شويم. 
مى شويم و راه مى رويم. اين طورى 

ديگر حوصله مان سرنمى رود.» خوشحال 
شدم و از آن به بعد شب ها با كتاب ها 
بازى مى كرديم و صبح كه مى شد همه 
و  مى خوابيدند  جاى شان  سر  مى رفتند 
من هم مى خوابيدم. با روح هاى كتابخانه 
برايم  و  بودم  دوست شده  هم حسابى 
خوراكى مى آوردند. خيلى داشت به من 
خوابم  كه  روز  يك  مى گذشت.  خوش 

برده بود، بيدار كه شدم ديدم داخل اتاقم هستم. با خودم گفتم 
يعنى همه ى اين ها خواب بود؟! آخر چرا؟!

چراغ ها را روشن نمى كنم و با چراغ مطالعه مشغول خواندن 
كتاب ها مى شوم. كمى بعد صدايى به گوشم مى رسد. به مخزن 
اصلى مى روم و متوجه حضور افرادى مى شوم كه با چراغ قوه 
مشغول جمع آورى كتاب هاى نفيس و مرجع هستند. پشت 
مى شود  مگر  مى شوم.  پنهان  قفسه ها 
كتاب ها را هم دزديد؟! بايد هرطورى 
شده آن ها را از كتابخانه فرارى بدهم. 
فكرى به سرم مى زند؛ آرام پنجره ها را 
باز مى كنم. باد سرد در و پنجره ها را به 
هم مى كوبد. دزدها مى ترسند و اطراف را 
نگاه مى كنند. آرام نزديك شان مى شوم 
و ناگهان جيغ مى زنم. دزدها كتاب ها 
را رها مى كنند و پا به فرار مى گذارند. 
خنده ام مى گيرد؛ عجب دزدان ترسويى! 
راه  آقادزدها  لطف  به 
مى كنم  پيدا  فرارى 
و از كتابخانه بيرون 
طرف  به  و  مى آيم 

منزل راه مى افتم.
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کند  فکر  مامان  تا  بگیرد  به حال چندبار دل تان خواسته صدای تان  تا 
چندبار  بگیرد؟  را  مرخصی تان  مدرسه  بزند  زنگ  بعد  و  سرماخورده اید 
از  تا چندتا  برادر سرماخورده تان نشسته اید  رفته اید تنگ دل خواهر و 
ویروس های ناقابلش را به شما بدهد که شما هم روز امتحان ریاضی در 
خانه بمانید؟ هیچ بار؟ واقعاً؟ پس شما خیلی خیلی بچه های درس خوان و 
علم دوستی هستید چون من یک حمید می شناسم که همین تازگی ها 
اینکه  تا  اینکه...  تا  ماند  ناکام  خوشبختانه  و  داد  انجام  را  کارها  این 
سروکله ی کرونا پیدا شد و حاال حسابی حوصله اش سر رفته. من چندتا 
راه حل برای هم زدن حوصله ی سر رفته ی حمید نوشتم که بد نیست 

شما هم بخوانید. شاید به درد حوصله ی شما هم خورد:

1: حوصله جان خمیازه نکش کتاب بخوان!
درست است که این روزها بهتر است بیشتر در خانه بمانیم و کمتر به 
مکان های عمومی مثل کتابخانه برویم اما بهترین کار این است که در 
اما وقتی کتابخانه نمی رویم و کتاب های  خانه بمانیم و کتاب بخوانیم. 

خانه را هم قباًل خوانده ایم چه کار کنیم؟

از آن جایی که روی هیچ کتابی ننوشته »لطفاً فقط یک بار خوانده شود« 
نتیجه می گیریم که کتاب ها یک بارمصرف نیستند بنابراین دوباره می رویم 
سراغ شان. اولویت هم با کتاب هایی است که خیلی وقت پیش خوانده ایم. 
من خودم طرفدار پر و پا قرص این کار هستم چون وقتی کتابی را برای 
بار دوم یا حتی سوم و چهارم می خوانیم چیزهای جدیدتری از داستان 

پیدا می کنیم. چرا؟ به دو دلیل:
دلیل اول: چون از دفعه ی قبل که آن کتاب را خوانده ایم چند سانتی 
نشانه ی  قد  به  سانتی مترها  اضافه شدن  است.  اضافه شده  قدمان  به 
ما  که  حاال  بنابراین  هست.  هم  مغز  به  اندیشه  و  فکر  شدن  اضافه 

وناكتاب  كر
و طعم پشمک 
و توت فرنگی

مى شود  كه  كرده ايد  فكر  حاال  تا 
همان طور كه در عيد نوروز به موزه ها 
مى رويد يا به اماكن تاريخى يك شهر 
سر مى زنيد به كتابخانه هاى شهرى كه 
به آنجا مسافرت كرده ايد هم سرى 
كتابخانه ها  به  تابه حال  اصالً  بزنيد؟ 
به چشم جاهاى ديدنى نگاه كرده ايد 
فقط  كتابخانه ها  مى كنيد  فكر  يا 
جاهايى هستند كه بايد در آن ساكت 
نشست و كتاب خواند؟ اگر اين طور 
درباره ى  كه  را  هرچه  مى كنيد،  فكر 
پاك  است،  ذهن تان  در  كتابخانه ها 
روز  اسفند،   17 روز  در  تا  كنيد 
كتابخانه گردى، و بعد هم در تعطيالت 
عيد با هم به چند كتابخانه ى متفاوت 

و جذاب سفر كنيم.

راهنماى كتابخانه گردى 
در تعطيالت نوروز 

پانيذ ميالنى

خيلى دور، خيلى نزديك
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شانزده كوتوله ى سحرآميز
مليسا شيخ مقدسى

متولد 1385، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

نور  كه  مى رفتم  قفسه ها  طرف  به  داشتم  نصفه شب 
بنفش  جلد  با  كلفت  كتاب  يك  به  مهتاب 

آن  روى  نوشته هايى  و  تابيد 
پديد آمد. به كتاب نزديك 
شدم و نوشته را خواندم. به 
wilow. انگليسى نوشته بود

يك  و  خورد  تكان  كتاب 
موجود عجيب از داخل كتاب 
بيرون آمد؛ يك آدم كوتوله با 
كاله آبى بلند مثلثى شكل. من 
را كه ديد داد زد و افتاد توى 
من  به  گذشت  كه  كمى  جيبم. 
نگاه كرد و شروع به حرف زدن 
كرد. گفت پانزده بار اين كلمه را 
تكرار كن و هر بار كه مى خواندم 
از كتاب  يك كوتوله ى جديد 
تپل،  يكى  مى آمد؛  بيرون 
يكى كوتاه، يكى الغر، تا اينكه 

بودند.  ميز  روى  كوتوله  شانزده 
گفتم شما چطور از داخل كتاب بيرون آمديد؟ كوتوله ى ثپل 
گفت ما فقط توى تعطيالت عيد وقتى كه ماه كامل مى شود 

و يكى كلمه ى روى كتاب را مى خواند و ماه روى كتاب 
مى تابد از كتاب بيرون مى آييم. يكى از آن ها گفت ما حدود 
هزاروپانصد سال پيش بيرون آمده بوديم و حاال تو اين كار 
را براى دومين بار انجام دادى، پس هر آرزويى كه دارى به 
ما بگو تا برايت برآورده كنيم. گفتم 
اوالً دوست دارم به خانه برگردم، 
اينكه يك ميز پر از غذا  دوم 
مى خواهم و بعدى هم اينكه... 
گفتند  كه  بودم  فكر  توى 
ما  كه  كنى  آرزو  مى شود 
تا آخر عمر پيشت بمانيم؟ 
گفتم نه، چون جاى شما توى 
بعد  آن كتاب سحرآميز است. 
از آن ها  اين حرف يكى  از 
ناپديد شد. وقتى پرسيدم 
آن ها  از  يكى  شده؟  چه 
گفت ماه دارد هاللى مى شود و ما هم 
وقت مان تمام شده است. گفتم چطور مى توانم دوباره 
شما را ببينم؟ گفت همان شروط كتاب. و بعد ناپديد شد. 
هنوز گيج بودم. باورم نمى شد. خورشيد درآمده بود. آن روز 

پنجم فروردين بود، وقت باز شدن كتابخانه.
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دنیادیده تر و داناتر و باسوادتر شده ایم و نگاه مان به زندگی و مسائل آن 
رشد کرده نتیجه های متفاوت و کامل تری از کتاب می توانیم بگیریم. 

کتابخانه اش  سراغ  رفت  اول  دلیل  همین  به  حمید  بگویم  گوشتان  دِر 
روی  تاثیری  قد  سانت  چند  آن  می کردم  فکر  من  نمی رفت  اگر  چون 

مغزش نداشته است. 
اسم  به  دارند  ترفندی  یک  کاربلد  نویسنده های  چون  دوم:  دلیل  اما 
ما  تا  نمی نویسند  را  چیزهایی  یک  یعنی  سفیدخوانی  سفیدخوانی. 
را  داستان  که  اول  دفعه ی  کنیم.  کشف شان  هستیم  مخاطب شان  که 
می خوانیم معموالً ماجراها برایمان جالب تر است و هی دلمان می خواهد 

سفیدخوانی ها  و  ریزه کاری ها  به  بنابراین  می شود.  چه  آخرش  بفهمیم 
کمتر توجه داریم اما دفعه ی دوم که بخوانیم چون می دانیم کل ماجرا 
برای همین  و  نداریم  به آخر کتاب خیلی عجله  برای رسیدن  چیست 
حرف هایی  یعنی  می کنیم.  سفیدخوانی  بیشتر  و  می خوانیم  دقت تر  با 
که نویسنده نزده اما دلش می خواسته با ردپاهایی که گذاشته خودمان 

بفهمیم، بهتر کشف می کنیم.
حتماً از پدر و مادر یا یکی از اعضای آگاه خانواده مشورت بگیر که کتابی 
محتوایش  و  است  نوجوان  سنی  گروه  مناسب  که  بگیری  امانت  به  را 

برایت مناسب است.

2: کی گفته کتابخانه مسواک است؟
اگر کتاب های کتابخانه ی خودت را خواندی و هنوز هم وقت داری 
و خمیازه می خواهد بیاید سراغت، بپر برو سراغ کتابخانه ی سایر 
اعضای خانواده. چون کتابخانه مسواک نیست که یک نفر تنهایی 
استفاده کند و بقیه نباید به آن دست بزنند. اصاًل ِکیف کتابخانه 
داشتن این است که به بقیه هم بدهی استفاده کنند بعدش هم 
اولیه الزم است.  اجازه ی  البته یک  بزنید.  با هم حرف  درباره اش 
کتاب های  که  باشد  قرص  دلش  خانواده  دیگر  عضو  اینکه  برای 
رعایت  هم  را  اساسی  نکته ی  چندتا  برنمی دارند،  َخش  نازنینش 

کن: 
• کتابش را با احترام ببر. با احترام بیار. نکند کتاب را ببری و چون 
مال داداش بزرگه یا خواهر کوچیکه است بی خیال برگرداندنش 

بشوی. 
• این کتاب هم مثل کتاب های کتابخانه امانت است پس رویش 
یادداشت ننویس، رد پا نگذار، قطره ی چای و شکالت رویش نریز.

• برای اثبات حسن نیتت و برای ادامه ی این تعامل فرهنگی، اگر 
توانستی جلدش هم بکن.

• و آخر از همه اینکه موقع برگرداندن کتاب دست خالی نباش. 
تو هم یک کتاب خوب از کتابخانه ات بردار و به عضو محترم اتاق 

بغلی خانه پیشنهاد بده بخواند. 
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3: بوی پشمک با طعم توت فرنگی مجازی
موقع  من دوست دارم کتاب را توی دست هایم بگیرم و همین طور که می خوانم بویش کنم. مخصوصاً 
ورق زدن که بوی خوش کاغذ توی هوا جریان پیدا می کند و داخل ریه هایم می شود و شش هایم را برق 
می اندازد. تازه برای من هر کتابی یک بویی دارد. کتاب های ترسناک بوی فلفل با خیارشور، کتاب های 
طنز بوی پشمک با طعم توت فرنگی، کتاب های اشک آور بوی دریا... اما بعضی وقت ها، مثل همین روزها 

که دسترسی به کتاب کاغذی کمتر است، می شود کتاب ها را گوش کرد و بوی شان را از راه 
گوش برد توی مغز و بعد فرستاد به ریه و شش.  به این کتاب ها کتاب های صوتی می گویند. 
کتاب هایی که با صدای گوینده ای حرفه ای ضبط شده اند تا وقت هایی که دست های تان بند 
است )مثاًل در حال شستن ظرف ها( یا چشم های تان را برای کار دیگری الزم دارید )مثاًل 
برای دیدن جلوی پای تان توی کوچه و خیابان( با هدفون گوش شان کنید. شما به راحتی 

می توانید این کتاب ها را در فضای مجازی پیدا کنید و خیلی ارزان دانلود کنید و گوش کنید. 
اگر کتاب های خوبی انتخاب کنید من مطمئنم بوی پشمک با طعم توت فرنگی اش از گوش های تان وارد 

می شود و خودش را به ریه هایتان می رساند و شش های تان را برق می اندازد.

4: عیدی تو کتاب صدای من 
اگر وسط این همه کتاب و کتابخوانی یک هو سرتان پر شد از کلی عالمت سؤال با آهنگ عیدی چی بدم؟ 
چطور بدم؟ کجا بدم؟ نگران نباشید که پیشنهاد آخر من برای حمید و خودم و شما پاسخ به همین سؤال 
مهم است. حاال شما بپرسید چی عیدی بدم؟ پرسیدید؟ جواب من این است: کتاب صدای خودتان. چی؟ 
بهترین کتاب هایی که  از  یا هر چندتا که دلتان خواست  یا دوتا  اینجوری که یکی  پرسیدید چه جوری؟ 
خواندید را انتخاب کنید و بروید یک گوشه ی خلوت. بعد برنامه ی ضبط صدای تلفن همراه یا هر 
وسیله ی دیگری که دارید را روشن کنید و کتاب را بخوانید. اول هم از معرفی کتاب شروع کنید. 
یعنی اسم نویسنده، تصویرگر، مترجم )اگر دارد( و ناشر را بگویید، بعد آرام آرام داستان را بخوانید. 

حواس تان باشد اگر کتاب هایی را انتخاب می کنید که تصویر ندارند، قصه های کاملی داشته باشند.

یک نکته ی مهم: 
 اگر وسط خواندن تان تپق زدید اصاًل ناراحت نشوید. همین تپق ها کتاب صدای شما را برای دوستان تان 

جذاب تر از کتاب صداهای دیگر می کند چون کلی خاطره و خنده و مهربانی پشتش است. 

یک پیشنهاد: 
کتاب های طوالنی تر را قسمت قسمت بخوانید و مثل سریال برایشان بفرستید. این طوری هیجان کتاب 

خواندن را برای شان بیشتر کرده اید و طعم خوب کتاب را طوالنی تر.

هم نشينى با ارواح كتاب خوان
ملودى بهشتى

متولد 1391، فوالدشهر، اصفهان، كتابخانه ى شهيد جمشيد توكلى

دزدان ترسو
حسين نوروزى

متولد 1387، بناب، آذربايجان شرقى، كتابخانه ى شهيد مدرس

وقتى ديدم در كتابخانه جا مانده ام اول رفتم و چند تا از چراغ ها 
را روشن كردم و بعد خوراكى هاى مانده در كيفم را خوردم. دِر 
سالِن مطالعه ى دخترها را باز كردم و با روح هاى كتابخانه حرف 
زدم. روح ها پتو و بالش به من دادند. هنوز خوابم نبرده بود 

كه ديدم صدايى مى آيد. با ترس چشمم 
را باز كردم و ديدم كتاب ها دارند راه 
مى روند. گفتم: «چى... چى... چى شده؟» 

جلو  آمد  فسقلى ها  كتاب 
فقط روزها  و گفت: «ما 
قفسه ها مى نشينيم  توى 
خسته  همين  به خاطر  و 

بلند  شب ها  اما  مى شويم. 
مى شويم و راه مى رويم. اين طورى 

ديگر حوصله مان سرنمى رود.» خوشحال 
شدم و از آن به بعد شب ها با كتاب ها 
بازى مى كرديم و صبح كه مى شد همه 
و  مى خوابيدند  جاى شان  سر  مى رفتند 
من هم مى خوابيدم. با روح هاى كتابخانه 
برايم  و  بودم  دوست شده  هم حسابى 
خوراكى مى آوردند. خيلى داشت به من 
خوابم  كه  روز  يك  مى گذشت.  خوش 

برده بود، بيدار كه شدم ديدم داخل اتاقم هستم. با خودم گفتم 
يعنى همه ى اين ها خواب بود؟! آخر چرا؟!

چراغ ها را روشن نمى كنم و با چراغ مطالعه مشغول خواندن 
كتاب ها مى شوم. كمى بعد صدايى به گوشم مى رسد. به مخزن 
اصلى مى روم و متوجه حضور افرادى مى شوم كه با چراغ قوه 
مشغول جمع آورى كتاب هاى نفيس و مرجع هستند. پشت 
مى شود  مگر  مى شوم.  پنهان  قفسه ها 
كتاب ها را هم دزديد؟! بايد هرطورى 
شده آن ها را از كتابخانه فرارى بدهم. 
فكرى به سرم مى زند؛ آرام پنجره ها را 
باز مى كنم. باد سرد در و پنجره ها را به 
هم مى كوبد. دزدها مى ترسند و اطراف را 
نگاه مى كنند. آرام نزديك شان مى شوم 
و ناگهان جيغ مى زنم. دزدها كتاب ها 
را رها مى كنند و پا به فرار مى گذارند. 
خنده ام مى گيرد؛ عجب دزدان ترسويى! 
راه  آقادزدها  لطف  به 
مى كنم  پيدا  فرارى 
و از كتابخانه بيرون 
طرف  به  و  مى آيم 

منزل راه مى افتم.
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واى كه اگر مامان جان ملوكم اين منظره را مى ديد! 
كله اش  به  باز چه خيالى  نمى دانم  باباجان حشمتم 
زده بود كه يك شلوار لى، از اين هايى كه جابه جا سر 
يك  بود،  پوشيده  است،  پاره  آن َورش  و  اين َور  و  زانو 
از اين بنديلك ها هم به جاى كمربند به شلوارش  دانه 
جوان ها  كه  مدل هايى  اين  از  كاله،  يك  و  بود  بسته 
تو  داشت  و  بود  گذاشته  سرش  مى گذارند،  سرشان 

حياط دوچرخه اش را وارسى مى كرد.
گفتم: «باباجان، مگه اينكه مامان جان ملوك نبيندت 

با اين لباس ها...»
به  دخلى  چه  من  لباس  بچه!  نباشه  «حرف  گفت: 

مامان جان ملوكت داره؟»
آمد  يواش يواش  مامان جان ملوكم  سايه ى  ديدم  كه 
و  بود  به كمرش زده  را  بالكن. دست هايش  تو  ايستاد 

داشت زل زل به باباجان حشمتم نگاه مى كرد.
باباجان حشمت اما انگارنه انگار. با اينكه حتم داشتم 
به  را  خودش  است،  ديده  را  مامان جان ملوك  سايه ى 

را  عجيب وغريبى  جعبه ى  داشت  و  بود  زده  نديدن 
كه نمى دانم از كجا گير آورده بود، سوار دوچرخه اش 

مى كرد.
من يواش گفتم: «باباجان حشمت، مامان...»

گفت: «هيس، صدات رو ببر بچه!...» بعد بلند گفت: 
«خب بريم پسر كه خيلى كاروكاسبى داريم امروز.»

گفت:  نياورد،  طاقت  دلش  ديگر  مامان جان ملوكم 
سيرك  سرووضع؟  اين  با  اونم  حشمت؟  ايشاال  «كجا 

تشريف مى بريد ايشاال؟»
باالتر  هم  سيرك  «از  گفت:  باباجان حشمت 
يه  دنبال  عيدى  شب  نگفتى  مگه  تاج ملوك خانم. 

كسب وكار مايه دار باشم؟ اينم همون كسب وكار...»
«وايسا ببينم حشمت. با اين تنبون پاره پوره مى خواهى 
برى كسب وكار؟ دستى دستى مى خواهى همين يه جو 
آبرو هم كه پيش َدروهمسايه داريم به باد فنا بدى؟»

«تنبونم  گفت:  و  كرد  شلوارش  به  نگاهى   باباجانم 
چشه مگه؟ برو ببين واسه همين تنبون ها جوون ها چه 

فريدون عموزاده خليلى
با اجازه از مسعود رحمانى 

و باباجان حشمتش

مداد رنگى

ِ
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سرودستى مى شكنن.»
شلوار  اين  من  «حشمت!  درآمد:  مامان جان ملوك 
لكنته رو گذاشته بودم براى قاب دستمال خونه تكونى. 

خجالت نمى كشى برداشتى پوشيديش؟»
كردم،  رديف  من  كه  كارى  «اون  گفت:  باباجانم 
الزمه ا ش همين سر و لباسه. تو از مافى هاى اين دنيا چه 
خبر دارى ملوك خانم؟! شب كه دسته دسته اسكناس 
آوردم ريختم تو دامنت اون وقت ببينم چى مى گى؟»

***
تيرچه بلوكى ها كنار پياده رو بساط كرده بودند. يك 
ميز گذاشته بودند و چيزميزهاى هفت سين مى فروختند؛ 
سنجد، سمنو، سركه، سماق، از اين ِخنزرپِنزر ها. حتم 
داشتم باباجانم با ديدن بساط تيرچه بلوكى ها، به صرافت 

كار جديد افتاده بود.
گفتم: «باباجان، ما هم مى خواهيم خنزرپنزر هفت سين 

بساط كنيم؟ باحاله ها، ببين چقد مشترى دارن.» 
كن،  گوشت  آويزه ى  رو  اين  «پسر  گفت:  باباجانم 
كپى كارِى  تو خط  نميره  هم  جنازه شون  سريش كارها 
تيرچه بلوكى ها. ديگه نشنفم همچين جفنگياتى سرهم 

مى كنى بچه!» 
گفتم: «پس بساط ما چيه؟ چى قراره بفروشيم؟» 

گفت: «بساط؟ بساط كدومه بچه؟ توى سيصد سال 
آباواجدادى سريش كارها كدوم يكى شون  بابركت  عمر 

بوده كه بساط كرده باشه تو خيابون؟» 
***

- گفتم مگه تو فال قهوه هم سررشته دارى، باباجان 
حشمت؟

گيتى  مادر  كن،  گوشت  آويزه ى  اينو  «پسر  گفت: 
نداشته  سررشته  توش  سريش كارا  كه  كارى  نزاييده 

باشن!»
- حاال چرا ميون اين همه كاروكاسبى گير دادى به 

فال قهوه، باباجان حشمت؟»
- اولندش واسه اينكه تو كارهاى ديگه دست زياده. 
ما سريش كارها عمراً بريم سراغ كارى كه دست توش 

زياده. دومندش...
حاال دوباره رسيده بوديم جلوى بساط تيرچه بلوكى ها. 
«دومندش  گفت:  بشنوند،  آن ها  كه  جورى  بابا جانم 
سريش كارها از گشنگى بميرن عمراً برن تو كار بساط 

پهن كردن كنار خيابون.» 
يك دفعه من چشمم افتاد به تابلوى 
يك قهوه خانه. گفتم: «باباجان حشمت، 

هانا اكبرى، كالس هفتم از اراك
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كه  اينجا  مى گم  كنيم؟  كافه  عالِف  را  خودمون  چرا 
گرفت  قهوه  فال  توش  بشه  بهتر  شايد  روشه،  اسمش 

براى مشترى هاشون.»
باباجانم نگاهى انداخت به قهوه خانه و گفت: «اى  ول 
بچه، چرا به فكر خودم نرسيده بود؟» بعد گفت: «وايسا 

پسر، يه نقشه دارم برات. نون مون افتاده تو روغن.» 
***

تو قهوه خانه هه تا دلت بخواهد قل قل قليان بود و دود 
با  اغلب  هم  آدم هايش  استكان نعلبكى ها.  سروصداى  و 
دور  كاله هاى  اين  از  و  رفته  در  بناگوش  از  سبيل هاى 
لبه دار... انگار غلفتى از قديم افتاده بودند اينجا. باباجانم 
رفت نشست سر يك ميز كه دو سه نفر ديگر هم نشسته 
بودند دورش. نقشه اين بود كه وقتى باباجانم نشست و 
بساطش را پهن كرد، من بروم سراغش و صدايش بزنم 
سانتياگو حشمت. اين اسم، اختراع باباجانم بود. مى گفت: 

«اين طورى اُبهتم بيشتر مى شه براى فال قهوه.»
- ببخشيد آقا، سانتياگوحشمت شما هستيد؟ 

گفت:  مى شناسد،  را  من  كه  انگارنه انگار  باباجانم 
من،  به جز  بيغوله  اين  تو  خودمم؟  كه  چى  «پس 

سانتياگوحشمت ديگه اى هم مى بينى بچه؟» 
گفتم: «آقاحشمت، تو محله ى ما همه منتظرتونن كه 

بياييد فال قهوه بگيريد براشون.» 
به  نگاه  يك  ميز،  سر  بودند  نشسته  كه  مردهايى 
باباجانم انداختند، يك نگاه به بندوبساطش روى ميز. 
يكى شان كه چشم هاى موشى ريزى داشت، گفت: «فال 

قهوه مى گيرى پيرى؟»
باباجانم گفت: «اين طور مى گن. برى بپرسى از هركى 
كدوم  قهوه ى  فال   1320 سال  از  كه  شهر  اين  توى 

بشرى زبونزد خاص وعام بوده، مى گن بهت.» 
با  انداخت،  باباجانم  به  نگاهى  يك  آقاچشم ريزه 
انگشت هايش سبيل هايش را تابى داد و گفت: «نمى خوره 

به سن وسالت پهلوون.» 
باباجانم گفت: «واسه اينه كه خوب موندم. قضاوَقَدرم 
كه  وايسم  كجا  مى دونم  خوندم،  قهوه  فنجون  تو  رو 

گيروگور نداشته باشه.»
يكى  كه  مى زنه  پرپر  ما  رفيق  «اين  گفت:  آقاهه   
اين  از  چطورى  و  ِكى  ببينه  بخونه،  رو  تقديرش  بياد 
دغمصه خالص مى شه. مى تونى تقديرش رو براش بگى 

پهلوون؟»
باباجانم گفت: «خاطرت جمع، به شرط چاقو مى خونم 

براش. ردخور نداره فالم.»
آقاهه رو به عقب قهوه خانه داد زد: «فرشيد، فرشيد 

دالتون، داداش، بيا اينجا، اوستاش اومد.» 
هوا  اين  بود.  قدش  باباجانم  قِد  دوتا  دالتون  فرشيد 
انگار يك كالغ  هيكل، يك سبيل پرپشت، جورى كه 
لبش. همين طور  روى  بودند  ِغلفتى چسبانده  را  سياه 
كه داشت مى آمد جلو، با پووف پووف صدادارى نفس 
توى  داشت  آب شش  شش،  جاى  انگار  كه  مى كشيد 

سينه اش. 
آمد نشست روى صندلى كنار دست آن دوستش و 
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گفت: «چى مى گى سعيد موش؟ كى مى خواد فال من 
رو بخونه؟ اين؟ گفتى بهش داش سعيد؟» 

بگو  هم  تو  احتياط  محض  فرشيد.  داش  گفتم   -
داداش.

بخونى،  درست وحسابى  رو  فالم  اگه  داشم،  ببين   -
و  چرت وپرت  اگه  اما  مى سونى،  پنجاهى  تراول  دوتا 
پهلوون.  كرام الكاتبينه  با  كارت  بارم كنى،  زرت وزورت 

افتاد؟
باباجانم  اما  بودم،  باخته  را  خودم  حسابى  من 
انگارنه انگار. آن قدر خاطرجمع نشسته بود كه انگار صد 
سال است فال قهوه مى بيند. آقاهه فنجانش را برگرداند 

و داد دست بابا جانم: «بفرما، بخونش پهلوون!» 
و  اين َور  پايين كرد، هى  باال  را  فنجان  باباجانم هى 
سينه ام.  از  بيرون  مى زد  داشت  قلبم  من  كرد.  آن َور 

آقاهه گفت: «چى شد پس اوستا؟» 
باباجانم گفت: «هولم نكن آق دانتون. بذار اول صورت 

فلكيش رو دربيارم.» 
صورت  و  من  باباجان  درمى آوردم؛  شاخ  داشتم  من 

فلكى؟!
آق  مى بينم  ستاره  دونه  يه  فنجون  ته  بعله...   -

دانتون.
تا باباجانم اسم ستاره را آورد، دالتونه با كف دستش 

زد روى ميز و گفت: «خودشه اوستا... نفست گرم.» 
فرشيد،  آق  به خال  زد  «اوستا  چشم ريزه هم گفت: 

بى حرف پيش اسمش رو گفت.»

كاردم  باباجانم،  كار  تو  بودم  مانده  حيران  كه  من 
مى زدى خونم درنمى آمد. دالتون گفت: «اوستا نفست 

گرم، بگو! بازم بگو...»
باباجانم نيشش باز شد، نگاه فاتحانه اى به من انداخت 

و دوباره توى فنجان را نگاه كرد.
- آهان... يه چمدون هم دارم مى بينم. از اين چمدون 

مسافرتى هاست كه باهاش خارجه مى رن. 
نگاه  دوستش  به  شدند،  گشاد  چشم هايش  دالتونه 
اين  پاى  زير  يكى  نگفتم  «نگفتم سعيد،  و گفت:  كرد 
ستاره ى من نشسته، تو گوشش خونده بار سفرش رو 

ببنده بره خارج؟»
چشم ريزه گفت: «به دلت بد نيار داش فرشيد، بذار 

ببينيم بقيه اش چيه.»
قيافه ى  با  و  زد  من  به  نيشخندى  دوباره  باباجانم 
ازخودراضى توى فنجان را نگاه كرد و گفت: «مار... يه 
مار افعى مى بينم اينجا. مار نشونه ى خيانته آق دانتون. 

ببين كى داره از پشت خنجر مى زنه بهت داداش.»
آقا دالتون پووف پووف پووف شروع كرد به جويدن 

سبيل هايش. 
چشم ريزه گفت: «خيالى نيست داش فرشيد، پيداش 
چيز  ببين  «اوستا  گفت:  باباجانم  به  بعد  مى كنيم.» 
قشنگ ترى نمى بينى تو فنجونت. يه گلى، بلبلى، ماهى، 

خورشيدى چيزى كه خوش يمن باشه؟» 
را  دستش  بود،  شده  جوگير  حسابى  كه  باباجانم 
يعنى ساكت! همه ساكت شدند. همه ى  كه  باال  آورد 
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ميزهاى ديگر هم برگشته بودند داشتند به شعبده بازى 
باباجان حشمتم نگاه مى كردند. 

يك دفعه باباجانم محكم كف دستش را زد روى ميز 
و گفت: «بعععله، ديدم، ديدمش... يه موش مى بينم 

اينجا، يه موش سياه چاق وچله.»
دالتونه نفس توى سينه اش حبس شد، دهانش 
را يك ريخت خاصى كج وكوله كرد و با همان 
چشم  دقيقه اى  هزار  چند  كج وكوله،  دهان 
يكهو  چشم ريزه  دوستش.  چشم  توى  انداخت 
انگار قالب تهى كرده باشد، تندتند گفت: «م م 

م منو نمى گه آق فرشيد، منو نمى گه...» دالتونه با 
يك صداى خوف كه نمى دانم از كجايش درمى آمد، 
گفت : «موش؟ موش!... تواَم سعيد موش؟ بى مروِت 

نابكار توام...»
اما  رفت،  عقب  يك كم پس پسكى  سعيد موش 
دالتونه نيم خيز شد طرفش و يك دفعه نمى دانم از 

كجا يك زنجير سه مترى درآورد و خيز برداشت سمت 
سعيد موش و ميز را برگرداند روى زمين.

من را مى گويى، داشتم از ترس زهره ترك مى شدم. 
دست بابا جانم را گرفتم و گفتم: «باباجان بيا بريم كه 

هوا پسه.» 
***

و  گرفت  قرض  هم  دوتا  داشت  پا  دوتا  هم  باباجانم 
دستم را كشيد و از قهوه خانه زديم بيرون. 

روبه روى  درست  بوديم  كرده  پهن  را  بساط مان 

اين  خوبى اش  تيرچه بلوكى ها.  هفت سين  بساط 
روى  بود  ريخته  كه  بود  مشترى  همين طور  كه  بود 
هم  مادرها  و  پدر  اگر  بچه مچه ها.  به خصوص  سرمان؛ 
نمى خواستند، بچه ها به زور دست شان را مى كشيدند و 

مى آوردند باالى سر بساط مان كه خريد كنند. 
چشم تيرچه بلوكى ها داشت درمى آمد. انصافاً باباجانم 
گندش  قهوه  فال  ديد  تا  مى كند.  كار  خوب  كله اش 
كرد؛ سيگارت،  علم  را  بساط چهارشنبه سورى  درآمد، 

فشفشه، آبشار، نارنجك، مشعل...

هانا اكبرى، كالس هفتم از اراك

كتاب هدهد سفيد، جلد هفتم

4725



- خيال نكن اين ها الكيه بچه. رفتم صد هزار تومن 
پول بى زبون رو دادم بازار، اين ماسماسك ها رو خريدم 
رو  اگه همه ا ش  پسر،  اينجا. حساب كتاب كردم  آوردم 
بفروشيم، شيرين سيصد هزار تومن منفعت كرديم شب 

عيدى.
غروب نشده، همه ى ترقه مرقه ها را آب كرديم رفت 
پى كارش. مسعود تيرچه بلوكى داشت با حسرت بساط 
و فششفه چيزى  تا سيگارت  ديگر جز چند  را كه  ما 

ازش نمانده بود، تماشا مى كرد. به باباجانم گفتم: «ولى 
اى  ول باباجان حشمت، عجب فكر بكرى بود اين بساط 

چهارشنبه سورى.» 
باباجانم گفت: «حاال حاال مونده كه بتونى قدر و قيمت 
كله ى باباجانت رو بفهمى. تازه كجاش رو ديدى بچه؟ 
فردا پس فردا هم بساط مون همينه.» بعد چشمكى بهم 
مى كنم.  بيشتر  رو  مايه تيله اش  فردا  «ولى  گفت:  و  زد 
مى خوام فردا سيصد تومن جنس بيارم، پس فردا پونصد 
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تومن، يعنى سه شبه شيرين يه ميليون كاسبى مى كنيم. 
به اين  مى گن مخ فابريك ايل و تبار سريش كار...»

همين طور كه گرم حرف زدن بوديم، ديدم يك آقايى، 
عصبانى دست پسرش را گرفته و دارد تندتند مى آيد 
طرف ما. آقاهه آمد ايستاد باالى بساط مان و از پسرش 
داد.  تكان  را  پسر سرش  «از همين خريدى؟»  پرسيد: 
آقاهه يك كيسه از سيگارت ها را داد دست باباجانم و 
گفت: «بفرما! مال بد بيخ ريش صاحبش. آقا پول اين ها 

رو رد كن بياد! همه اش تقلبيه.» 
باباجانم كه هاج وواج مانده بود گفت: «دهك! تقلبى 
كدومه؟ سيگارت دادم به آقازاده مثل بمب اتم مى تركه. 

تقلبش كجا بود؟» 
آقاهه گفت: «رطوبت داره جنس هات پدر من. انگار 
از تو استخر كشيديش بيرون. مى گى نه، بفرما خودت 

امتحان كن!» 
باباجانم نگاهى به من انداخت و با خيال جمع گفت: 
«پسر بردار همينى رو كه اين آقا آورده، براش بتركون 

كه صداش تا سيبرى بره بفهمه دنيا دست كيه!»
من يك سيگارت را از توى پاكت درآوردم و با كبريت 

سرش را روشن كردم. فيسى كرد و خاموش شد. 
را  بساط  سيگارت هاى  از  يكى  دستپاچه  باباجانم 
چشمم  زير  از  حتم  بدمصب  «اون  گفت:  و  برداشت 
دررفته، بى انصاف انداخته بهمون. اين رو بردار روشن 

كن آقا ببينه.»
اين را هم روشن كردم: فيس س س س...

بريم.  ما  بديد  رو  ما  پول  «پدرجان  گفت:  آقاهه 
عالف مون نكنيد تا نرفتم پليس خبر كنم.»

را  يارو  پول  و  جيبش  توى  كرد  دست  باباجانم   
از  بچه اش  با  آقاهه  هنوز  اما  دستش.  داد  و  شمرد 
جلوى چشم مان دور نشده بودند كه خانمى با دختر و 
پسرش سر رسيدند: «آقا اين ترقه هاتون كار نمى كنه، 

تقلبيه...»
و  بعدى  نفر  بگيرند،  پس  را  پول شان  اين ها  تا  و 
خونش  مى زدى  كارد  را  باباجانم  رسيدند.  بعدى  نفر 
به  نگاهى  يك  وسط مسط ها  اين  فقط  درنمى آمد. 
شد  راحت  خيالش  وقتى  انداخت.  خيابان  آن طرف 
تيرچه بلوكى ها رفته اند، چشمكى به من زد و گفت: «خدا 
تيرچه بلوكى ها  آورديم  بچه، شانس  نشسته  جاى حق 

نبودن ببينن كه تا قيام قيامت لُُغز بخونن برامون.» 

مى كشم  چى  تو  دست  از  «ببين  گفت:  مامان جانم 
حشمت! شب عيدى رفتى صد هزار تومن پول بى زبون 

رو ريختى تو جوب اومدى.» 
باباجانم گفت: «تو جوب كدومه تاج ملوك خانم جانم؟ 
چاره اش يه آتيش ماليمه كه رطوبت ترقه ها رو بگيره. 
فردا صبح جنس هاى خشك و حاضربه يراق رو مى برم 
يه دسته  و  برمى گردم  نشده آب شون مى كنم  تا ظهر 

اسكناس رايج مملكت مى ذارم كف دستت.» 
مامان جانم گفت: «شب درازه و قلندر بيدار. فردا رو 

هم مى بينيم حشمت خان سريش كار.» 
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حياط  توى  هيزمى  تروتميز  آتيش  يك  باباجانم  با 
درست كرديم و جنس هاى چهارشنبه سورى را گذاشتيم 
تو سه تا پيت حلبى كه تا صبح آرام آرام خشك شوند. 

آتش آن قدر خوشگل و گرم و ملس بود كه آدم دلش 
مى خواست تا صبح كنارش بنشيند. 

گفتم: «باباجان بشينيم همين  جا، حال مى ده ها!»
سروقتش  مياييم  صبح  بچه،  بريم  «پاشو  گفت:   
برمى داريم  رو  حاضربه يراق  و  خشك  جنس هاى 

مى بريم.» 
***

نصفه شب خواب بوديم كه يكهو انگار بمب اتم منفجر 
شده باشد، چهارستون خانه مان لرزيد. مامان جانم گفت: 

«يا حضرت عباس! حشمت ببين چه خبر شده. 
انگار صدام دوباره حمله كرده.»

صدام  «نه  گفت:  بود  خواب  كه  باباجانم 
كدومه؟ هزارساله به درك واصل شده 

صدام...»
تق تق تترق، ويژ ويژ ويژ

صداى  همين طور 
انفجار بود كه  ترق توروق و 
از بيرون مى آمد. من دويدم 
پشت پنجره. اى  واى، چى 
حياط مان  انگار  مى ديدم، 

شده بود خود هيروشيما. 
حشمت...  «باباجان  گفتم: 

اينجا رو...»
به  را  دستش  دوتا  پنجره.  پشت  دويد  مامان جانم 

سرش زد و همان  جا نشست روى زمين.
- اى  خدا! اى  خدا... من رو از دست اين خيرنديده 

راحت كن!
***

دفعه  اين   پسر،  راحت  «خيالت  گفت:  باباجانم 
نيست.  كارش  تو  خطامطا  بى عيب ونقصه،  كاسبى مون 
داغونى  اتفاق  بچه. عمراً  همه ى جوانبش رو سنجيدم 

بيفته.» 
بساط مان اين دفعه يك  سرى كتاب بود و چند تا 
تا پاكت كوچك هم تخم  باغچه و چند  كيسه خاك 
نعنا و تربچه و گوجه فرنگى. اسم كتابه «باغ در خانه» 

بود. خوبى اش اين بود كه اگرچه خيلى 
آسوده  خاطرمان  نداشتيم،  مشترى 
بود كه گير يك دالتون بى شاخ ودم 
نصفه شبى  خانه مان  يا  نمى افتيم 

هيروشيما نمى شود...
يك خانمه آمد گفت: «چه بامزه، 

واقعاً اين ها سبز مى شه؟» 
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باباجانم گفت: «دهك... خانم، زير و باالى اين محله 
كه  مى كنى  پيدا  آقاحشمت  دونه  يه  فقط  بگردى  رو 
اوستاى باغ و مرتع و بيشه زاره. اينم كه مى بينى دارم 
به شرط چاقو مى دم بهت همشيره. ببر بكار تو گلدون، 
باغچه، آپارتمون، هرجا... اگه تا فردا صبح چهارتا ترب 
نقلى تو باغچه تون سبز نشد، پس بيارش براى خودم.» 
«حاال فردا كه سبز نمى شه. سه چهار  خانمه گفت: 

روز وقت مى خواد تا سبز شه البد.»
«ببين  گفت:  و  دستش  گرفت  را  كتاب  باباجانم   
نوشته  توش  همه چى  ببر  رو  كتاب  اين  همشيره، 

دستوراتش چيه...»
تا غروب هرچى كتاب و تخم گل و سبزه بود فروختيم. 
ولى من كه چشمم ترسيده بود هى منتظر بودم كسى 

بيايد و هرچى را خريده پس بياورد. 
باباجانم گفت: «خودت رو نباز بچه، تا باباجان حشمت 
رو دارى، دل نگرونى به خودت راه نده. واسه خاطرجمعى 
خودمون امشب مى برم يه چند تا از اين تخم سبزى ها 
رو توى گلدون خونه مى كارم تا مامان ملوكت به چشم 
خودش ببينه حشمت خان سريش كار كارش بى حكمت 

نيست.» 
گفتم: «باباجان، ولى اگه سبز نشد مامان ملوك قيامت 

مى كنه ها!» 
گفت: «فكر اونم كردم بچه.» چشمكى زد و از جيبش 
چند تا گوجه فرنگى از اين گوجه ريزها درآورد و گفت: 
الى  مى ذارم  رو  اين ها  نشدن،  سبز  اگه  بچه؟  «گرفتى 

بوته موته ها، كى به كيه.» 
نه، اين يكى را باورم نمى شد. محال بود مامان جان ملوكم 

سرش كاله برود.
***

توى خواب و بيدارى بودم انگار. صداى مامان جانم از 
يك راه دور مى آمد: «حشمت، مسعود، بلند شيد، با شمام 

بلند شيد!» 
باباجانم غلتى توى جايش زد و گفت: «اى مصيبت! 
يقين اين مامان ملوكت باز يه آتوى دندون گير به چنگش 

افتاده كه كله سحر خونه رو گذاشته رو سرش.» 
بلند شدم نشستم توى جام. مامان جان ملوك ايستاده 
نديده  را  مشابهش  هيچ وقت  كه  عجيبى  لبخند  و  بود 

بودم، روى صورتش بود. 
اشاره  گلدان  به  مامان جان ملوك  پنجره.  كنار  رفتم 
جوانه ى  چند  ماليدم.  را  چشمانم  نمى شد.  باورم  كرد. 
سبز تروتازه تو گلدان سرك كشيده بودند و توى نسيم 

اول صبح تكان مى خوردند. 
گفتم: «باباجان حشمت پاشو، پاشو، سبزى ها جوونه 

زده انگار.» 
باباجانم حاال ديگر توى جايش نشسته بود. اول كلى 
«آقاحشمت  گفت:  و  خاراند  را  سرش  بعد  كرد،  فكر 
سريش كار هميشه كارش درسته، اين رو آويزه ى گوشت 

كن بچه!» 
و دوباره پتو را كشيد رويش و سه سوت خروپفش بلند 

شد.
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