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عزیز هیچ چیزش شبیه مسافرها نبود، آن هم مسافری که برای 
اولین بار می خواهد به فرانسه برود. پدربزرگ اصرار نمی کرد، شاید 
حتی لباس هایش را هم عوض نمی کرد. همان پیراهن ُگل دار را 
می پوشید که پدر همیشه می گفت بوی باغچه های بهار را می دهد. 
اما حاال، با آن کت ودامن عنابِی سوغاتِی چند سال پیِش پدر و 
کیف دستی ِکِرم و کفش پاشنه بلند انتخاب مادر، درست شبیه 
پیرزن های فرانسوی شده بود که عصر یکشنبه با دوستانش در 

یکی از کافه های شانزه لیزه قرار دارد.
پدربزرگ اما با آن شاپوی قهوه ای قدیمی و دوبنده ای که دوغدو 
را یاد شکم گنده ی پدر می انداخت، درست شبیه توریست های 
فرانسه دیده  بود که دوربین به دست در همه جای  ژاپنی شده 

می شوند و از همه چیز عکس می گیرند.
ارزش  چیزی  اگر  می گفت  نبود.  عکس گرفتن  اهل  پدربزرگ 
به زوِر  و خاطرمان می ماند.  باشد، در ذهن  به یادماندن داشته 

عکس نباید خاطره ای را مجبور به ماندن کرد.

عزیز  به  و  می کشد  خودش  پشت  را  دوغدو  ساک  پدربزرگ 
می گوید: »این ساک که وزنی ندارد.«

دوغدو عصا را زیر بغلش جابه جا می کند، یاد بسته های زعفرانی 
می افتد که وقتی عزیز حواسش نبود، با کمک پدربزرگ توی ساک 
گذاشتند. عزیز می گفت: »این همه زعفران و پسته می خواهیم 
چه کار؟ ما که کسی را نداریم بخواهیم بهش سوغاتی بدهیم.« 
و نصف بسته ها را از ساک درآورد: »حاال پسته را به کسی هم 
ندهیم، خودمان می خوریم. اما حیف این همه زعفران است که 

ببریم آنجا و...«
پدر همیشه دوست داشت روی بشقاِب برنجش زعفرانی باشد. 
برنج های  با  دفعه  هر  می شود.  خوشگل تر  این جوری  می گفت 

زعفرانی یک شکل جدید توی بشقابش درست می کرد.
مادر دلش می خواست برای دوستانش نفری یک بسته ی بزرگ 
زعفران، سوغاتی ببرد. می گفت: »بوی ایران را می دهد.« دوغدو 
عاشق پسته بود. توی جیب هایش را ُپر از پسته می کرد و می خواند:
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»می رم مدرسه، می رم مدرسه
جیبام ُپر از فندوق و پسته«

پارسال، عزیز، هر روز قبل از مدرسه، جیب های مانتویش را ُپر 
از پسته و بادام و کشمش می کرد. اما دوغدو دیگر این شعر را 
نمی خواند. فکر می کرد انگار بعضی شعرها مخصوص جاهای 

خاصی هستند.
عزیز و دوغدو دِم در می ایستند، به کوچه ی باریک قهروآشتی 
انگار  با تک تک خانه ها خداحافظی می کنند.  خیره می شوند و 
می ترسند کوچه و خانه هایش را دیگر هیچ وقت نبینند. دوغدو 
با  می شود،  تنگ  در  دستگیره ی  برای  دلش  موقع  همان  از 
صاف  سطح  روی  هم  برعکس  که  مسی رنگ،  ماهی های  آن 
دستگیره حک شده اند. پدر می گفت: »آن ماهی ها را از همه چیز 
تا  برمی گشتم،  که  مدرسه  از  داشتم.  دوست  بیشتر  خانه  آن 
عزیز در را باز کند، به ماهی ها زل می زدم و توی دلم با آن ها 
دست  ماهی ها  آهنی  پولک های  روی  دوغدو  می زدم.«  حرف 

می کشد و فکر می کند شاید پدر هم سال ها پیش یک بار آن ها 
هم  نیم نگاهی  اما  پدربزرگ  باشد.  کرده  نوازش  همین طور  را 
به کوچه نمی اندازد. مطمئن است هیچ وقت کوچه، خانه های 
چسبیده به هم و درهـای رنگ به رنگش را فـراموش نمی کند. 
در  را  ساک  پدربزرگ  می ایستد،  پایشان  جلوی  که  تاکسی 
صندوق عقب می گذارد و خودش پیش راننده می نشیند. دوغدو 
اول خودش می نشیند و بعد عصایش را توی ماشین می برد. 
برای هزارمین بار فکر می کند انصاف نبود این جوری و با عصا 
به فرانسه برگردد. پدربزرگ انگار که صدای فکرش را شنیده 
باشد، برمی گردد و لبخند می زند: »خدا را شکر! یادت نیست 

باور نمی کردی دیگر حتی با عصا هم بتوانی راه بروی؟«
عزیز اما همان جا ایستاده و گره روسری اش را تند باز می کند 
و می بندد. راننده با سرانگشت روی بوق می زند. پدربزرگ و 
دوغدو به عزیز نگاه می کنند. عزیز می گوید: »انگار تمام زن های 

دنیا رخت چرک هایشان را آورده اند و در دل من می شویند.«
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پدربزرگ عینک را روی بینی اش جابه جا 
بگذار  نده،  محل  »بهشان  می کند: 
کارشان را بکنند. رخت هایشان که تمیز 

شد، راهشان را می گیرند و می روند.«
پدر همیشه همین جور با انگشِت اشاره ی 
دست راست، عینک را روی بینی اش 
اینکه  از  بعد  حتی  می کرد.  جابه جا 
چشم هایش را عمل کرد و دیگر عینک 
می کرد.  را  کار  این  گاهی  هم  نمی زد 
به  بینی، بی آنکه  انگشتش روی  وقتی 
چیزی بخورد، تا پیشانی باال می رفت، 

می خندید: »امان از بی عینکی.«
عزیز پیش دوغدو می نشـیند. قبل از 
اینکه در را ببندد، از پدربزرگ می پرسد: 
»همه ی درهـا و پنجره هـا را بستی؟«
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پدربزرگ سرش را پایین می گیرد که یعنی بله، همه ی درها و 
پنجره ها را بسته ام. عزیز در را می بندد. راننده سوئیچ را می چرخاند. 
ماشین تکان می خورد و به جای صدای موتور و استارت از صدای 
پچ پچ و خنده ای ُپر می شود که از خانه می آید و شیشه های پنجره ها 

را جوری می لرزاند که از توی ماشین هم دیده می شود.
عزیز و پدربزرگ، بی آنکه چیزی بگویند، از ماشین پیاده می شوند 
و به طرف خانه می دوند. صدای تق تق پاشنه های کفش عزیز 
را روی صندلی می کشد.  در کوچه می پیچد. دوغدو خودش 
پایش به عصا گیر می کند. راننده از توی آینه نگاهش می کند: 

»یک دفعه چی شد؟ توی خانه چیزی جا گذاشتند؟«
دوغدو شانه باال می اندازد. نمی تواند باور کند راننده هیچ کدام از 
آن صداها را نشنیده باشد. عصا را از الی دِر باز بیرون می گذارد. 
لبه های در را می گیرد تا خودش را از ماشین بیرون بکشد. راننده آینه 
را جابه جا می کند تا دوغدو را بهتر ببیند: »نمی خواهد پیاده شوی. 
االن برمی گردند.« و با نوک انگشت چند بار روی بوق می زند. 

دوغدو به صندلی تکیه می دهد و از شیشه ی پشت، خانه را می بیند 
که درش باز مانده، اما نه از عزیز خبری هست و نه از پدربزرگ.
پای راستش را راحت از ماشین بیرون می گذارد، اما پای چپ که 
هنوز از زانو خوب خم نمی شود، به پشتِی صندلی جلو گیر می کند 
و تکان نمی خورد. دوغدو به عصا تکیه می دهد و نیم تنه اش را از 
ماشین بیرون می کشد تا پای چپش را هم بتواند بیرون بیاورد. 
عصا زیر دست هایش می لغزد و ُسر می خورد. دوغدو از ماشین 
پایین می افتد. پای چپش در ماشین می ماند. راننده با سروصدا 
از ماشین پیاده می شود و سمت دوغدو می دود. دوغدو عصا را 
برمی دارد. نمی تواند بلند شود. راننده به دِر خانه ی عزیز نگاه 
را طرف دوغدو دراز می کند.  نیست. دستش  می کند. کسی 
دوغـدو اخم می کند: »خـودم بلند می شوم.« راننده نگاهش 
می کند: »فقط می خواستم کمکت کنم.« دوغدو نوک عصا را 
زمین می گذارد. پای راستش را از زانو خم می کند و سنگینی اش 
را روی دست ها و پاشنه ی چپ می اندازد، باز هم نمی تواند بلند 
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شود. راننده سر جـایش می نشیند و کـف دستش را روی بوق 
فشار می دهد. دوغدو عصا را پرت می کند و فریاد می زند: »یک 
ذره هم خوب نشده ام. هیچ وقت خوب نمی شوم. اصاًل با این پا 

برای چه می خواهم برگردم فرانسه؟«
عزیز و پدربزرگ با هم از خانه بیرون می آیند. دوغدو را که روی 
زمین می بینند، می دوند سمتش. صدای تق تق کفش های عزیز 
باز هم کوچه را ُپر می کند. پدربزرگ دست دوغدو را می گیرد و 
بلندش می کند. عزیز عصا را می گذارد زیر بغلش: »چی شد؟ 

چرا افتادی؟«
دوغدو نمی تواند جلوی گریه اش را بگیرد: »یک دفعه کجا رفتید؟ 

همین جور اینجا تنهایم گذاشتید و رفتید.«
عزیز گره روسری اش را محکم می کند: »خودت که صدایشان 

را شنیدی. رفتیم ببینیم چه شده است.«
راننده باز هم روی بوق می کوبد: »باالخره می خواهید سوار شوید 

یا نه؟«

پدربزرگ به عزیز و دوغدو نگاه می کند: »راست می گوید، زود 
سوار شوید تا از پرواز هم جا نمانید.«

دوغدو می گوید: »حتی نمی توانم از ماشین پیاده شوم.«
عزیز کمکش می کند سوار شود: »خوب می شوی. خیلی زودتر 
از آنکه فکرش را بکنی، خوب می شوی. مگر کتفت خوب نشد؟ 

پایت هم خیلی زود خوِب خوب می شود.«
مـاشین  دِر  به  و  می کشد  روی صندلـی  را  دوغـدو خـودش 

می چسبد: »اگر می خواستم خوب بشوم، تا االن شده بودم.«
پدربزرگ از بیرون به شیشه ی پنجره می زند. دوغدو شیشه را 
پایین می دهد. پدربزرگ سرش را تو می آورد و پیشانی دوغدو را 
چند بار می بوسد: »عجله کار شیطان است. صبر داشته باش. 

همه چیز مثل روز اولش می شود.«
دوغدو به پدربزرگ خیره می شود: »مگر شما نمی آیید؟«

عزیز دست روی شانه ی دوغدو می گذارد: »نمی تواند بیاید. 
باید بماند و از خانه مراقبت کند که ُپر از غول و جن شده است.« 
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و رو به پدربزرگ می گوید: »همه ی درها را بستی پیرمرد! یک 
در را نبستی پیرمرد!«

راننده مـاشین را روشن می کند. دوغـدو می گوید: »یعنی واقعًا 
پدربزرگ هیچ جوری نمی تواند با ما بیاید؟«

عزیز گوشه ی چشم هایش را پاک می کند: »می آید، اما یک کم 
دیرتر. اول باید این غول ها و جن ها را از خانه بیرون کند. بعد 

حتمًا می آید.«



و ماجراهایی باور نکردنی و هیجان انگیز را تجربه کنید.
ماجراهای دختری ایرانی فرانسوی که بهترین دوستانش، خانم سیالی 

جادوگر، غول ها و جن های ایرانی و خون آشام های فرانسوی هستند!

با دوغدو هم سفر شوید 



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


