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ب���رای پرنیان و عروس���کهایش که 

همه جای خانه نشسته اند...

سولماز خواجه وند
 

فهرست

9 ����� اول استخر جایی است با گرداب های فراوان! داستان 

دوم بی لیاقت ترین بچه های عالِم هستِی دنیا������ 39 داستان 

سوم خفن ترین گروه تبهکاری عالِم دنیا )آ   اِ  آ   (����� 69 داستان 

چهارم راز بزرگ������������������������������������� 112 داستان 

148 ������������������������������ پنجم روز سبیل بابام! داستان 



آن روز که ما را بردند اس�تخر، هنوز خیلی از اولین روِز مدرسه 
  نگذش�ته بود. ما ورزش داش�تیم و توی کالس نشسته بودیم 
تا خان��م باژَوند نیاید. عوضش خان�م ورزش بیاید با توپ و 
س������وت، یا با راکت و سوت، یا با حلقه و سوت، شاید هم با 
طناب و س������وت. ولی باز هم مثل همیشه خانم باژَوند آمد با 
آن لبخند کواالیی و کیف کوچکش. آمد نشست پشت میزش 
و گفت: »خب بچه خرگوش های من، دو تا خبر دارم. اولی اش 
خوبه، دومی اش بد! اول دومی رو بگم یا اول اولی رو بگم!؟«

ما همه ی بچه های کالس اولی هر کدام یک چیزی گفتیم. 
کم مانده بود دعوایمان بشود که خانم باژَوند با سِر خودکارش 
زد روی میز و گفت: »هيس  س  س! االن خانم مدیر می آد ها!«
وقتی اس�م خانم  مدير را ش�نیدیم، همه با چشم های گرد و 

استخر جایی است با 
گرداب های فراوان!

داستان اول
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دس�ت و پ�ای لرزان میخ 
ش�دیم س�ِر فایمان! خانم 
را  در  تن�دی  زن عمومدی�ر 
باز کرد و مثل گرگ گرسنه 
تماش�ایمان ک�رد و گف�ت: 
»کس�ی من رو صدا 

زد؟!«
ما گفتیم: »نه!«

اخم هایش را کش�ید 
ت�وی ه�م و گف�ت: »کس�ی 

خراس کاری کرده!؟«
ما گفتیم: »نه!«

چشم هایش را  گرد کرد و گفت: »کسی تکلیف ننوشته!؟«
ما گفتیم: »نه!«

گفت: »دجعه ی آخرتون باشه بیخودی صدا می کنید ها!«

و چپ چپ نگاهمان کرد و در را بس�ت و رجت. همه با هم، 
یعن�ی ما و خان��م باژَوند، یک نفس راحت کش�یدیم. ما آرام 
نشستیم پشت نیمکت هایمان و خانم باژَوند هم پشت میزش. 
بعد نگاهمان کرد و لبخند زد و گفت: »بچه خرگوش های من! 

خبر بد اینه که این زنگ ورزش ندارین!«
ما همه گفتیم: »نــــــه!«

خان�م زن عمومدی�رم یک فیلیپین��ی ب�ه در زد و وقتی دِر 
کالس ب�از ش�د، توی چارچ�وس در ایس�تاد و گفت: »چی 

ن������ه؟!«
ما گفتیم: »هیچی!«

مثل تمس�اح گرس�نه ای که منتظر نشس�ته باشد تا سوپ 
الک پشتش فا بیفتد، ما را نگاه کرد و گفت: »ولی یک نه ای 

شنیدم!«
ما گفتیم: »نـــه!«

زیرچشمی نگاهمان کرد و دِر کالس مثل دِر کلبه ی اشباح 
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بس�ته ش�د و خانم زن عمومدیرم پش�ت در غیب شد. خانم 
باژَوند انگشت کوچولویش را گذاشت روی دماغ فسقلی اش 
و گفت: »هیسسس! اما خبر خوش اینه که جردا همگی 

می ریم استخر!«
ما همه دست هایمان را  مشت کردیم و همان طور که بی صدا 

. ادای جیغ کشیدن درمی آوردیم،
خانم باژَوند با دس�ت اشاره کرد که »بش�ینین!« و ما آرام 
نشس�تیم. بعد گفت: »جردا یک مایو و یک حوله با خودتون 
بیارین. جقط همین! کسی وسیله ی اضاجه با خودش نیاره! حاال 

دجترریاضی ها رو باز کنین. ریاضی می خونیم!«
آن روز تا آخر س�اعت خانم باژَوند روی تخته عددنویسی 
درس داد و م�ا توی دجت�ر خانم باژَوند را کش�یدیم با کفش 

غواصی و عینک شنا.
جردا صبح، بچه ها یکی یکی از راه رس�یدند؛ با ساک هایشان 
و با تیوپ هایش�ان و با بازوبندهای بادی ش�ان و با عینک های 



می دانم الان پیش خودتان فکر می کنید لیسالیس که 

اسم نیست. اولش من هم همین فکر را می کردم. اسپارتاکوس 

هم همین فکر را می کرد. ولی بعدش خوِد لیسالیس گفت 

مامانش خیلی دلش می خواسته یک اسمی پیدا کند که 

در کّل تاریخ بشریت تکرار نشده باشد و فقط روی بچه ی 

خودش باشد. یک روز عصر که داشته بستنی لیسی 

می خورده و رفته بوده ثبت احوال تا برای بچه اش شناسنامه 

ه ی ثبت احوال چشمش افتاده به  بگیرد، توی شیشه ی 

لیس های  سِر همش و به آقای ثبت احوال گفته توی 

شناسنامه ی بچه اش بنویسد: »لیسالیس«. آقای ثبت احوال 

توی کا ترش را که همه ی اسم های عالِم هستِی دنیا توی 

آن بوده، نگاه کرده و گفته بود: »خانم، لیسالیس که اسم 

نیست! اصلاً معنی نمی ده!«

ماماِن لیسالیس قیافه ی حق به جانب گرفته و گفته: 

»چطور ممکن است؟! یک الهه ای توی ایران باستان بوده 

که لیس های بزرگی داشته و اسمش لیسالیس بوده!« آقای 

ثبت احوال به اسم های توی کا ترش، زیر رده ی الهه های 

ایران باستان، اسم لیسالیس را اضافه کرده و توی 

ینده«. کلاً  شناسنامه ی لیسالیس هم نوشته: »لیسالیس 

معنی اسم و فامیلش می شود لیس های ادامه دار!

ش�نا که زده بودند روی مقنعه، باالی سرش�ان. کاله های شنا 
هم ش�بیه  کاسه توی دست هایشان بود. اسپارتاکوس لباس 
غواصی پوش�یده بود و یک کوله پش�تی را که تویش کپس�ول 

اکسیژن داشت، با خودش روی زمین می کشید.
لیس��الیس یک کیس�ه ی ب�زرگ مش�ّمایی را انداخته بود 

کولش و با خودش می آورد، تویش پر بود از 

سین س�ین هم ی�ک تی�وپ ب�ادی ش�بیه اردک را، از روی 
روپوش، دوِر کمرش بسته بود تا غرق نشود.
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خان��م باژَون��د ک�ه آم�د، نگاهمان ک�رد و خندید، ش�بیه 
کواالی چاقی که یک فعبه ی پر از کلم ببیند. 

گف�ت: »این ها چیه آوردی�ن؟! خانم مدیر ببین�ه، می گیره 
ازتون ها!«

هنوز حرف خانم باژَوند تمام نشده بود که صدای خانم مدیر 
از بلندگو بلند شد: 

ما گفتیم: »هیشکی!«
داد زد: »کی نیومده؟«

ما گفتیم: »هیشکی!«
داد زد: »کی مشق ننوشته؟«

ما گفتیم: »هیشکی!«
داد زد: »پ�س برید س�وار مینی بوس بش�ین. فلوی در 

وایساده!«
همه مان مثل فرفره تندی وسیله هایمان را فمع کردیم و 
دویدیم و رجتیم توی مینی بوس نشستیم. لیسالیس همان طور 
که زیر لب ناله می کرد: »ما همه مون غرق می شیم!«، کیسه ی 
توپ هایش را کشان کشان آورد و گذاشت روی صندلی و نشست 
رویشان. خانم باژَوند دِر مینی بوس را بست و راه اجتادیم. البته 
همین طورِی همین طوری هم که نه! تا نشستیم، پنجره ها را باز 
کردیم و کله ی تيوپ            ه������ای بادي  مان را از الی پنجره بیرون 

دادیم تا توی باد بچرخند و برای خودشان هوا بخورند. 
این طوری بود که مینی بوس مدرس�ه بیشتر شبیه سرویس 

باغوحش بود تا سرویس مدرسه.

»کی من رو صدا زد؟!«
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ما آواز می خواندیم و آقاشهراِم راننده دو تا فوراس هایش 
را از پایش درآورده بود و س�ِر فوراس هایش را چپانده 

بود توی گوش هایش.
 اين  شکلی:

و فوراس ها، شبیه گوش های یک ببعِی گوش دراز، 
از دو طرف کله اش آویزان شده بود.

البته فقط ما تیوپ هایمان را داده 
بودیم بیرون. همه غیر از لیسالیس، 
چون او چسبیده بود به صندلی و 

زیر لب می گفت: »همه مون تصادف 
می کنیم و می میریم! اگه تصادف 
نکنیم، گم می شیم و می میریم! 
اگه هم گم نشیم، از آلودگی هوا 

می میریم!«



استخر فایی است با گرداس های جراوان!    2021    زندگی هچل هفِت آیدا پیرپور 2

آقاش�هرام همان طور توی خیابان ها برای خودش می رجت. 
آقاش�هرام، راننده ی مدرس�ه، همیش�ه همین طوری است. تا 
زنگ می خورد و دِر مدرس�ه باز می شود و چشمش به دخترها 
می اجت�د، تندی فوراس هایش را درمی آورد و می  چپاند توی 

گوش هایش تا صدای آواز ما را نشنود.
باالخره وقتی که بیست وش�ش بار شعر محبوس بین المللی 

ترانه ای که می خواندیم، 
این طوری بود:

»رسیدیم و رسیدیم! 
کاشکی نمی رسیدیم!

تو راه بودیم خوش بودیم
سوار لاک پشت بودیم
این دنده و اون دنده
خسته نباشی راننده!
رانندگی ت عالی بود

جای فامیل هات خالی بود«

آقاش�هراِم الک پش��ت را خواندیم و لیس�الیس بیست وشش 
ب�ار گفت که ی�ا غرق می ش�ویم و میمیریم یا تصادف 
می کنیم و می میریم، یا توی خیابان  می شویم و می میریم، 

باالخره مینی بوس پیچید توی یک خیابان و ایستاد.
خان��م باژَوند گفت: »این هم خیابان حجاس، رس�یدیم به 
اس������تخر!« و در را ب�از کرد. ما تندی کل�ه ی تیوپ هایمان را از 
پنجره کش�یدیم تو و دویدیم بیرون. اس�تخر در خیابان پهنی 
ب�ود که وس�طش ی�ک ردیف درخ�ت و چمن کاش�ته بودند 
و روبه روی�ش ه�م یک پ�ارک بزرگ ب�ود. ما صف بس�تیم و 
همان ط�ور که مقنعه ی نفِر فلویی مان را گرجته بودیم، پش�ت 

سر خانم باژَوند رجتیم و از خیابان رد شدیم.
خانم باژَوند همان طور فلوفلو رجت توی ساختمان استخر 
و ما هم پشت س�رش رجتیم. توی اس�تخر، ی�ک خانِم خیلی 
گنده که قّد ما جق�ط تا زانوهایش می رس�ید، روبه رویمان 
ایس�تاده بود، با یک مايِو سياه، با یک کاله شنای سياه و با 
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یک عینک ش�نای سياه. چشم هایش پیدا نبود، 
گوش های�ش هم پی�دا نبود، موهای�ش هم پیدا 
نبود. جقط دو تا لپ سفید گنده داشت با یک 
ل�ب گوفه ای قرمز که مثل لب ماهی باز و بس�ته 

می شد. اين  شکلی:

خانم گنده یک چیزهایی گفت که ما هیچی از حرف هایش 
را نش�نیدیم، چون همه ی حواسمان پیش استخر آبی گنده ای 
بود ک�ه آن عقب مقب ها بود. جقط این را ش�نیدیم که گفت: 
»مایوهاتون رو بپوشین!« و توی سوتش فوت کرد و صدای 
سوتش توی استخر پیچید. ما مثل سرخ پوست های گرسنه که 
با س�س جلفل و کچاپ دنبال یک خرس اجتاده باشند، تندی 

دویدیم و روپوش هایمان را درآوردیم.
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م�ا بچه ه�ای مدرس�ه ی هاف�ر مادره�ای عجیب�ی داری�م؛ 
مادرهایم�ان همیش�ه مث�ل ه�م جکر می کنن�د، مثل ه�م برای 
تعطیالت برنامه ریزی می کنند، مثل هم غذا می پزند، مثل هم 
خرید می کنند و مثل هم بچه بزرگ می کنند. آن روز هم ما همگی 
مایوهایمان را زیر روپوش پوشیده بودیم که از کسی عقب نمانیم، 

آن هم مایوهایی گُل  گُلی با دامن های چين  دار صورتی.
 ب�رای همی�ن روپوش هایم�ان را پ�رت کردی�م روی هم و 
وسیله هایمان را برداشتیم و فیغ کشان دویدیم طرف استخر. 
خانم  گنده  هه ایستاد فلویمان و دست های گنده ی سفیدش 
را که قّد سینی بود، باز کرد و سوت زد. ما مثل چوببستنی 

خودم

سین سین

شیما بادگنده

لیسالیس

اسپارتاکوس
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ک�ه مایِو گُل  گُلی تنش باش�د، با دمپایی صورتی الَانگش�تی 
همان فا که بودیم، ایستادیم.

خانم باژَوند گفت: »بچه خرگوش های من، اس�تخر خیلی 
خطرناکه، نباید این طوری بپرین توی آس!«

بعد ما را توی دو تا صف چهارتایی مرتب کرد و گفت: »اول 
باید به حرف های مربی شنا گوش بدین!«

خان�م  گنده  هه ایس�تاد فلویمان و همان ط�وری که اصاًل 
معل�وم نبود به کی ن�گاه می کند، لب ه�ای گوجه  ای  اش را 
مثل دهان ماهی باز و بسته کرد و یک چیزهایی گفت که اولش 
این طور شروع می شد: »استخر فای خطرناکیه! اگه شنا 
بلد نباشین، عمقش زیاده و خفه می شین. پس باید اول شنا یاد 

بگیرین!« بعد دست هایش را توی هوا تکان داد... 

شنا می  کرد.
   مث�الً  داشت  

اس�پارتاکوس همان طور که به عینک سیاه خانم  گنده  هه 
زل زده بود، زی�ر لب گفت: »به نظرت چه فانورهایی ممکنه 

توی استخر باشن؟!«
من همان طور که دس�ت هایم را پش�ت کم�رم قالب کرده 
بودم و زل زده بودم به عینک س�یاه خان�م  گنده  هه، گفتم: 
»خن�ِگ کله پوک! این آس توش کلر داره! کلر یه ماده ی 
ضّدعفونی کننده س�ت! هیچ فان�وری نمی تونه ت�وی این آس 

زندگی کنه!«

و شروع می کند به سخنرانی، هیچ کس ادای دانشمندان خیلی چیزبَلد را درمی آورد هستِی دنیا می دانند که وقتی اسپارتاکوس تمام دانشمندان اسپارتاکوس شناسی عالِم 
جلودارش نیست. حتی کله گنده ترین 

»هیس س س! دارم شناکردن یاد می گیرم!« و حیوانکی می شود. برای همین من هم گفتم: علمی نمی زند، چون آخِر سر خودش ضایع و همین هیچ وقت کسی باهاش حرف های دانشمنداِن همه چیزدان عالِم دنیا. برای 
بیشتر به خانم گنده هه زل زدم!

این تنها راهی بود که آبرومندانه بتوانم از 
ضایع و حیوانکی شدنم جلوگیری کنم!



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوس با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و فابه فایی کتاس های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر
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