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1. شعری از عباس حسین نژاد
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آن روز یکی از بهترین روزهای زندگی »ماه نوش« و »پارسا« 
بود. مسافرت به ش��هر یک »پدربزرگ« عجیب و غریب و 
دوست داش��تنی. آن هم نه مثل همیشه برای یکی دو روز، 

بلکه برای سه ماهِ تابستان!
»مهناز خانم« که چمدان های قرمزش را دنبالش می کشید، 
بلند گفت: »یعنی واقعاً می خوای گلدونه رو با خودت بیاری 

اونجا؟ کوتاه هم که نمی آی؟ نه؟!«
ماه ن��وش گفت: »می ذارمش رو پاه��ام! بابا یادش می ره! 

خشک می شه! شاید عنکبوته تشنه ش بشه!«
پارسا گفت: »رو پای خودشه! چی کار به تو داره؟!«

از پله های اتوبوس که باال رفتند، »پدر« هم پشِت سرشان 
باال آمد. گلداِن بلندی توی بغلش بود. دوباره گفت: »ببین 
مهناز! چهار تا چمدونه. دو تا کوله. یه گلدون. اثاث ها جهنم! 
حواست به بچه ها باشه! چشم ازشون بر ندار! پارسا مامانت رو 
اذیت نکنی ها! باشه پسرم؟ ماه نوش جون کاری نداری بابا؟« 

و ماه نوش را آرام بوسید و گلدان را روی پایش گذاشت.
پدر به طرف در رفت. قبل از پیاده شدن، چند بار دیگر هم 
برگشت و نگاهشان کرد. ماه نوش پشت برگ ها فرو رفته بود.

ش��اگرد رانن��ده داد زد: »رو صندلی خودتون بش��ینید. 
بلیط هاتون رو درست نیگا کنید. قنبری کیه؟«

پارسا روی شیشه با دستمال کاغذی تِه جیبش و یک تُِف 
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گنده، نیم دایره ای ش��فاف ساخت و از آنجا برای پدرش که 
ش��لوار و پیراهِن جین آبی پوش��یده بود، بوس فرستاد. بعد 
ماه نوش نشس��ت کنار پنجره. پارسا گفت: »بابا داره دست 
تکون می ده!« ماه نوش دماغش را به شیشه ی سرد چسباند 
و گفت: »بابا! بابا! بابایی!« و دس��ت تکان داد. پارس��ا روی 
صندلی اش ایستاده بود. چسبیده بود به پنجره و برای پدرش 
شکلک در می آورد. مهناز خانم لباسش را کشید و او را روی 

صندلی نشاند:
� می شینی یا نه؟ این شکلک ها رو از کجا یاد گرفتی؟ هاااا؟ 

مردم دارند نگات می کنند! انگار از توی قفس در اومده!
چند  دقیقه بعد اتوبوس بوق بلندی زد و به نرمی از ترمینال 
بیرون رفت. کم کم، پدر مثل نقطه ی آبی کوچکی، محو شد. 
ماه نوش دماغش را چسبانده بود به شیشه و گلدانش را مثل 
بچه ای سبز بغل گرفته بود. پارسا با ماشین کورسی قرمزش 
بازی می کرد و آن را روی پشتی های صندلی می کشید. سِر 

خرگوش پنبه ای اش از کوله پشتی در آمده بود و با چشم های 
تیل��ه ای اش مهناز خانم را نگاه می کرد. م��ادر نگاهش را از 
خرگوش برگرداند و پرده ی کناری را تا آخر کشید و گفت: 
»هی پارس��ا! ماه نوش داره چی کار می کنه؟ چرا این طوری 

می کنه؟ شیشه چرکه! می خواد شیشه رو لیس بزنه؟!«
پارس��ا با آرنج به ماه نوش زد و گفت: »نوش��ی! چی کار 

می کنی؟«
� دماغم رو خنک می کنم. گرمش شده!

پارس��ا بلند گفت: »دماغش رو خنک می کنه!« چند نفر 
لبخند زدند. مادر لبش را گاز گرفت.

شاگرد راننده با یک س��ینی پُر از بسته های پذیرایی جلو 
آمد. یکی از بسته ها را به پارسا داد و بسته ی دیگر را جلوی 
ماه ن��وش گرفت، طوری که ب��ه برگ های پهن و بلنِد گلش 
آسیبی نرساند. با تعجب به گلدان بلند ماه نوش خیره شد. 
ماه نوش هیچ عکس العملی نشان نداد. شاگرد راننده به پارسا 
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گفت: »آبجی ت خوابش برده؟«
ماه نوش س��رش را به طرف او چرخاند. پارس��ا بسته را 
گرفت و به خواهرش داد. ماه نوش بسته را باز کرد. سیب را 
در دستش چرخاند. بو کرد و بلند گفت »سیب؟! من پرتقال 

می خوام. سیب دوست ندارم!«
پارسا هم بلند گفت: »من آب پرتقال نمی خوام. آب آلبالو 
بده! عمو! آب آلبالو می خوام!«. شاگرد راننده زیِر لب گفت: 
»اینا دیگه کی ان؟ مردم ُخل و ِچل شدن به خدا!« و ُغرُغرکنان 

از آن جا رد شد.
پارس��ا از صندلی اش ُس��ر خورد پایین. خم ش��د و زیر 
صندلی اش را نگاه کرد. با ناراحتی داد زد: »ماشینم نیست! 

ماشینم گم شد!«
یک دقیقه بعد، راه افتاده بود کف اتوبوس. چهار دست و پا 
و تند تند راه می رف��ت و زیر صندلی مردم را نگاه می کرد. 
مادر با چش��ِم ِگرد ُش��ده، نگاهش می کرد. پارسا مثل گربه 

س��رش را زیر صندلی ها می کرد و جل��و می رفت. مردم با 
تعجب نگاهش می کردند:

� چی می خوای عمو جون؟!
� اِ! چی کار داری؟ بی تربیت!

� چی کار می کنی؟ اِ! خجالت بکش!
مادر داد زد: »پارسا! پارسا! پسره ی احمق! اتوبوس کثیفه.«

دوست داشت یک نیشگون محکم ازش بگیرد. باالخره یک 
 سرباز ماشینش را پیدا کرد و پارسا لبخند زنان و ماشین  در دست 
برگشت. مادر با حرص فحشش می داد، لباسش را می تکاند و 
عصبانی می گفت: »هرجا می ری باید اونجا رو به هم بریزی؟ 
می دونی به کِف کفش مردم چی ها چسبیده که مثل مارمولک 

کِف اتوبوس راه می ری؟ سوسک از تو تمیزتره! نکبت!«
� خودتی! خودتی!

� ب��ه لباس هات نگاه کن! تقصیر منه. باید لباس پاره پوره 
تن��ت می کردم. ببین چه بالیی س��ر لباس ه��ات آوردی؟ 
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خاک تو َسر! حقت لباس کهنه است! تازه شسته بودمشون!
پارسا با آرامش ماشینش را در کوله پشتی اش چپاند و روی 
صندلی نشست. به گلدان ماه نوش نگاه کرد و دندان موشی 

خندید. عنکبوت کوچکی روی انگشتش راه می رفت.
                                                     
              
                                           

                           
تکان های اتوبوس مثل تاب های گهواره بود. کم کم پلِک 
مسافران سنگین می شد. مهناز خانم چشم هایش را بسته بود 
و زیر آن پلک های بس��ته ی غمگین با خودش فکر می کرد 
که چطور آدم هایی که خودشان تنهایی  خیلی بزرگی دارند، 

می توانند بروند و تنهایی آدم های دیگر را پُر کنند؟!
کم کم صدای ُخر و پُفش بلند ش��د. پارس��ا گفت: »مامان 

خوابید! پس ِکی می رسیم نوشی! پنج ساعت چقدره؟«
ماه ن��وش گفت: »زود تموم می ش��ه. خرگوش��ت رو بیار 

بیرون، حتماً حوصله اش سررفته.«

پارس��ا خرگوش پنبه ای ا ش را درآورد تا بیرون را تماشا 
کند. ماه نوش بو کش��ید و گفت: »بوی کالباس می آد! خیلی 

گرسنه ام شده!«
پارسا بلند ش��د و روی صندلی ایس��تاد. به صندلی های 
جلویی و عقبی سرک کشید و به پیرمرد و پیرزنی که پشِت 
سرشان ساندویچ کالباس می خوردند، ُزل زد. پیرزن لبخندی 
زد و همان طور که ساندویچ کوچکی درست می کرد، پرسید: 

»ساندویچ می خوای پسرم؟«
پارسا به خاطر کالباس، قانون مهم خانوادگی شان را شکست: 

حرف نزدن با غریبه ها! گفت: »بله! خواهرم هم می خواد!«
پیرزن ساندویچ را به پارسا داد و مشغول درست کردن 

یک ساندویچ کوچِک دیگر شد و پرسید: »کجا می رید؟«
پارس��ا همان طورکه لُپش پر بود، گف��ت: »می ریم پیش 
پدربزرگ��م ازش مواظبت کنیم. همه ی تابس��تون رو اونجا 

می مونیم. یه خونه ی بزرگ داره ... گوجه یادت رفت!«
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پیرزن یک حلقه گوجه روی کالباس گذاشت:
� مواظبت کنید؟!

� مامانم یه خواب بد دیده!
سرش را جلوتر برد و آهسته گفت: »یه اژدهای شاخ دراز 
می خواسته پدربزرگم رو بدزده. خودش به خاله مریم گفت، 
خاله ی واقعی ام نیس��تا. دخترخاله  شه. لطفاً خیارشورش رو 

بیشتر بذار!«
پی��رزن گفت: »اِ؟ پس اون گل��دون رو برای پدربزرگت 

می برید؟« و یک خیارشور اضافی در ساندویچ گذاشت.
پارسا گفت: »نه اون گلدوِن ماه نوشه. اولش هیچی برگ 
نداش��ت. همس��ایه مون انداخته بودش کنار آش��غال ها. تو 

زمستونا! ولی عنکبوته مال خودمه!«
پارسا س��اندویچ دوم را که گرفت، حرفش را قطع کرد. 
سِر جایش نشست و ساندویچ را به خواهرش داد. ماه نوش 
همان طورکه تند تند س��اندویچ را گاز م��ی زد، گفت: »هوم! 

خیلی خوش��مزه است! اما مامان ناراحت می شه! تو نباید از 
اون ها ساندویچ می گرفتی! جونمی! خیارشور!«

صدای آواز مالیم زنی در اتوبوس پیچیده بود:

امشب در سر شـوری دارم
امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم 

رازی باشد با ستارگانـم1

مادر خوابِ خواب بود. اما بچه ها بیدار بودند و آن پنج ساعت 
را در مورد خرگوش، عنکبوت، ساندویچ کالباس، مدرسه و 
پدربزرگ حرف زدند. نیم ساعت قبل از رسیدن، خواب به 
پلک هایشان دوید. ماه نوش که شنل بنفشی تنش بود، پشت 
برگ های پهِن گلدان چش��م هایش را بسته بود و پارسا هم 

روی پای خرگوش پنبه ای اش خواب های خوب می دید.

1. آوازی با ترانه ی »کریم فکور« و صدای »پروین«
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وقتی رس��یدند، هر چه مادر تکانشان داد، بیدار نشدند. 
مادر کم��رش درد می کرد. حرص می خورد. پارس��ا روی 
کولش بود و ِهی از خودش می پرسید: »چرا این همه چمدون 

با خودم آوردم؟«
ماه نوش روی دوش پدربزرگ خواب بود. پسرکی الغر، 
چمدان ها را روی یک چرخ فلزی جلو می برد. پدربزرگ با 
آرامش و صدای گرمش پرس��ید: »مهناز! این ُگله اسمش 

چیه؟ می شه قلمه ش زد یا نه؟«
پارسا زیِرچشمی  به پدربزرگ نگاه کرد. خواست بگوید: 
»نخیر نمی ش��ه! اون گِل ماه نوش��ه!« اما چیزی نگفت. کم 
می شد روی کوِل مامان مهنازش سواری کند! به پدربزرگش 
نگاه کرد. موهایش سفید و پشمکی بود. آسمان پُر از ستاره 

شده بود و مادرش خیلی تکان می خورد.

مادرم صبحی می گفت:  
موسم دلگیری است

من به او گفتم: زندگانی سیبی است، 
گاز باید زد با پوست. 1 

1. شعری از سهراب سپهری
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صبح با بوس های سیخ سیخی پدربزرگ از خواب بیدار شدند. 
گنجشک ها البه الی درخت های حیاط جست و خیز می کردند. 
انگار آمده بودند تازه واردها را ببینند. جیغ می کشیدند و َسر و صدا 
می کردند. پارس��ا هیجان زده یک جوراِب راه راه و یک بسته 

شکالت کاکائویی از کوله اش درآورد و به پدربزرگ داد:
� این ها را برای تو آوردم پدربزرگ!

مربای ِبه يا شاتوت؟

مادر با تعجب به جوراب نگاه کرد. پارسا جوراب را از کشوی 
پدرش ِکش رفته بود! ماه نوش هم یک بسته شکالت و یک 
تخم مرغ شانسی به پدربزرگ داد. پدربزرگ دست هایشان 
را گرفت و با خنده گفت: »راس��تش این کادوهای خوشگل 

برام یه دنیا ارزش داره، شاید هم بیشتر از یه دنیا!«
مهناز خان��م هدیه ای نداش��ت. چون زی��اد از هدیه دادن 
و هدیه گرفت��ن خوش��ش نمی آم��د! بعد بچه ه��ا را برد و 

دست و صورتشان را شست و آن ها را سر سفره نشاند.
س��فره بزرگ ب��ود. اما ماه نوش و پارس��ا، از دو طرف به 
پدربزرگ چسبیده بودند. بوی ناِن گرم می آمد. پدربزرگ 
گف��ت: »خوب بچه ها چی دوس��ت دارید؟ مرب��ای بِه باِغ 
معصومه خانوم یا مربای شا توتی که خودم درست کردم؟«

ماه نوش گفت: »مربای شاتوت و کره!«
پارسا گفت: »من خامه و تخم مرغ!«

پدربزرگ گفت: »من هم نون و پنیر و چایی ش��یرین! تو 
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چی مهناز؟!«
مادر گفت: »من هم یه چیزی می خورم دیگه!« پارس��ا و 

ماه نوش گفتند: »چی می خوری؟!«
م��ادر گفت: »نمی دونم! فکر کنم هر کس��ی س��رش تو 
کار خودش باش��ه، خیلی بهتره!« بعد تکه ای نان برداشت. 
رویش کره مالید و یک شاتوت قرمز روی آن گذاشت و به 
دست ماه نوش داد. پدربزرگ با تعجب به دست ماه نوش و 

مادرش خیره شد.
مادر لقمه ی دوم را که به طرف ماه نوش گرفت، پدربزرگ 
آهس��ته پشِت دستش زد و گفت: »اِ! بذار خودش برداره!« 
مادر جا خورد و ناراحت به او خیره شد! پدربزرگ اَبرویش 

را درهم کشیده بود:
� بهتر نیس��ت اجازه بدی هر کسی خودش غذا بخوره؟! 

نمی دونم چند دفعه باید تکرار کرد!
مهناز خانم اخم کرد. دستش را عقب کشید. از کنار سفره 

دور شد و با بغض گفت: »مگه چی کار کردم؟« و سکوت کرد.
پدربزرگ گفت: »بچه ها مشغول بشید! زود باشید!« بچه ها 
مشغول ش��دند. ماه نوش دستش را روی س��فره پارچه ای 
کش��ید. نان را پیدا کرد و تکه ای از آن را کند. بعد کاسه ی 
چینی مربای شاتوت را پیدا کرد و با احتیاط نانش را در آن 
زد. با این وجود، چند قطره روی سفره و لباسش چکید. لقمه 

را در دهانش گذاشت. ترش و خوشمزه بود.
دوباره دس��تش را روی س��فره کش��ید. تخم مرغ ها توی 
بشقاِب ته گود بودند. یک تخم مرغ برداشت. به آن دست 
کشید. پوسِت تخم مرغ گرم و صاف بود. پرسید: »چطوری 

بشکنم پدربزرگ؟«
پدربزرگ گفت: »کاری نداره که. یه تخم مرغ دیگه بردار 
و اون ها رو آهس��ته به هم ب��زن. تیریک تیریک!« ماه نوش 
تخم مرغ ها را به هم زد. پوس��ته ترک برداشت و ماه نوش 
هیجان زده مشغول کندن پوس��ِت تخم مرغ شد. پارسا هم 
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تخم مرغ ه��ا را به همدیگر زد. ماه نوش داد زد: »عاش��قتم 
پدربزرگ!« و کله ی تخم مرِغ پوست شده را گاز زد.

مادر نگاهشان کرد. یک تکه پوسِت تخم مرغ الی سبیل 
پدربزرگ گیر کرده بود و قاش��ق مربا را لیس می زد. دوِر 
صورت پارس��ا ریش و س��بیلی خامه ای درس��ت شده بود و 
ماه نوش با انگشتش کره را روی نان می مالید. مادر به پشتی 
تکیه داد، پایش را دراز کرد و چایش را با قند  خورد. خوب 
امروز روز اول بود، نباید برخورد تندی می کرد. باید وانمود 

می کرد همه چیز آرام است. اما هیچ چیز آرام نبود!
پدربزرگ گفت: »ُخب! امروز رو استراحت کنید. اما از فردا 
کارهای زیادی باید انجام بدی��م، درخت ها هرس می خوان. 
پش��ت بوم هم باید تعمیر بش��ه، باید یه کم ریحون و اسفناج 
توی باغچه بکاریم، کمی بگردیم، جشن بگیریم و دیدن چند تا 
دوست و آشنا هم بریم.« لبخند روی لب های ماه نوش و پارسا 
سبز شد. ماه نوش گفت: »نمی شه از همین امروز شروع کنیم؟«

م��ادر دوباره اخم کرد و گفت: »ام��ا ماه نوش ریاضی ش 
خیلی ضعیفه! باید درس بخونه.«

پدربزرگ گفت: »ُخب البته! ما برنامه های درسی هم داریم، 
من معلم سختگیری ام. اما همه چیز جای خودش! خب مهناز 
نظرت چیه؟ تو هم با ما هس��تی؟« مادر با بی خیالی گفت: 
»معلومه که نه! من با هیش کی نیس��تم. من فقط تماشاتون 
می کنم!« بعد چای دیگری برای خودش ریخت و ادامه داد: 

»من نه اهل گردش و جشنم، نه اهل بنایی و کشاورزی!«
گلداِن ماه نوش کنار پنجره بود و ش��عاع طالیی خورشید 
روی برگ های��ش افت��اده ب��ود. عنکبوت س��بز، روی یکی 
از برگ ها نشس��ته بود و دس��ت و پایش را در آفتاب گرم 
می کرد. پدربزرگ و پارسا به شعری که ماه نوش در مدرسه 

یاد گرفته بود، گوش می کردند:

هرچه که بیند دیده     خدایش آفریده
خورشید و ماه تابان    ستاره ی درخشان
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درخت و سبزه و گل         سوسن و سرو و سنبل
جنگل و دشت و دریا         پرندگان زیبا

این همه را به قدرت        خدا نموده خلقت1

١. شعری از مرحوم محمدحسین بهجتی اردکانی و یکی از شعرهای کتاب فارسی سوم 

ابتدایی در سال های گذشته 

کودک  نابینا
دست در دست مادر

می ستاید شکوفه های گیالس را  1 

1. شعری از انوموتو کیکاکو، برگردان از زویا پیرزاد
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قانون هایی که پدربزرگ برای بچه ها وضع کرده بود، خیلی 
با قانون های مادر فرق داشت:

پنج قانون مهم مادر:
1.  با غریبه ها حرف نزنید و به اون ها اعتماد نکنید.

2.  همیشه در هر کاری از بزرگ ترها کمک بگیرید.
3.  سرتون به کار خودتون باشد.

4.  دست از خیالبافی بردارید.
5.  مهمونی بریم که چی بشه؟ مهمون بیاد که چی؟

پنج قانون مهم پدربزرگ:
1.  آدم ها رو دوست داشته باشید و به آن ها اعتماد کنید.

2.  سعی کنید در هر کاری روی پای خودتون بایستید.
3.  به محیط اطرافتون توجه کنید.

4.  رویاهایتون رو دست کم نگیرید.
5.  سعی کنید شاد باشید و برای چیزهای کوچک هم جشن بگیرید.

آدم عاشق چنین قانون هایی می ش��د، حتی اگر قرار بود 
فقط همان سه ماهِ تابستان اجرا شود!

مادر روزها و ش��ب ها در خانه می ماند. دراز می کشید و به 
تلویزیون نگاه می کرد. گنجش��ک ها را می پراند و به گوشه ای 
دوردست خیره می شد. جوری  که باید تکانش می دادند تا از فکر  
و  خیال بیرون بیاید و به این دنیا برگردد! بعضی روزها هم حالش 
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بهتر بود. باغچه را آب می داد، برنج و خورشت درست می کرد و 
هنرش را در سوپ ته گرفته ی جو و پیازچه نشان می داد.

پدربزرگ هم اگر سرش خلوت بود، به او کمک می کرد و 
نیم ساعت بعد از حضورش، آشپزخانه را بوی سیر، آویشن، 
زنجبیل، فلفل قرمز و رب گوجه پُر می کرد. معموالً پدربزرگ 
هر روز ساعت چهار، بچه ها را برای پیاده روی بیرون می برد. 
اما آن روز، روِز خاصی بود. لندروِر پدربزرگ تعمیر شده بود 

و او ظهر با ماشین ُگنده ی آبی اش به خانه برگشت.
حاال ماش��ین آبِی خاک آلودی ب��ا تایرهای بلنِد قوی اش 
وسط حیاط ایستاده بود و صدای موتور و اگزوزش شیشه ها 

را می لرزاند. لبخند روی لب پدربزرگ می درخشید.
پدربزرگ رو به بچه ها داد زد: »این طوری نایستید! باید 
بش��وریمش! زود باشید! یکی س��طل ها را پُر کنه!« و سطل 
قرمزی را به دس��ت ماه ن��وش داد. بچه ها به جنب و جوش 
افتاده بودند. پارسا تند تند از پله ها پایین آمد. دندان موشی 



ادامه ی داستان را در جلد دوم بخوانید:
ترانه های توکانا



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم تر


