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مهتاب.ق
که رفت ،اما سایهاش
توی برکه جا ماند.

حوضچهیآب و حمامِ آفتاب
برای مورچهکوچولو
«مهتاب» خودش هم نمیدانست که چهجوری توانست
ب��ا آن مورچهریزه که نزدیک بود توی آبها غرق ش��ود،
حرف بزند .آنموقع فقط هفتس��الش بود .حاال چند سال
گذشته بود ،ولی هنوز هم آن روز را به یاد داشت.
آن روز «پریجون» شلنگ انداخته بود و کف آشپزخانه و
همهی در و دیوارش را شسته بود .پریجون همیشه همهجا
را میشست و آب میکشید .خودش هم روزی دو-سه بار
میرفت حمام .پریجون زنبابای مهتاب بود.
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مهتاب توی اتاقش بود .نقاشی میکشید که صدای نالهریزه
ش��نید! تعجب کرد .تا حاال صدای��ی به این عجیبوغریبی
نش��نیده بود .یک صدای نازک بود ک��ه انگار زور میزد و
تالش میکرد .صدا مهتاب را به دنبال خودش کشید.
چند لحظه بعد مهتاب باالی س��ر یک مورچهی کوچولو
ب��ود که توی آبهای دور چاه آش��پزخانه گیر افتاده بود و
میخواست خودش را از لبهی چاه باال بکشد .مهتاب پرسید:
«تو بودی کمک میخواستی؟»
مهتاب همینج��وری الکیالکی با مورچه حرف زد .اص ً
ال
توقع نداشت مورچهکوچولو جوابش را بدهد .ولی یکدفعه
«ک ُ ...
مورچهکوچولو با دهان پُر از آب گفتُ :
ک  ...کمکم
کن! اآلنه میافتم توی چاه و غرق میشم!»
مهت��اب هاج و واج مانده ب��ود .دور و برش را نگاه کرد،
مبادا که زنبابایش س��ر برس��د .از زنبابایش میترس��ید.
پریجون گفته بود توی اتاقش بماند و از جاش ُجم نخورد
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وگرنه پدرش را در میآورد.
خبری از پریجون نبود .مورچه توی آب دستوپا میزد.
چند قُلُپ آب خورد و گفت« :زود باش!  ...زود باش!  ...دارم
خفه میشم!»
مهتاب نشست و انگش��تش را جلو برد .مورچه خودش
را باال کشید و سوار انگشت مهتاب شد ،چند تا سرفه کرد
و گف��ت« :مچکرم دخترخانوم! ش��ما خیلی مهربونید ».و از
ِ
نوک انگشت مهتاب پیاده شد .قبل از آن که مهتاب بگوید
«خواهش میکن��م!» رفت زیر یخچال و غیبش زد .رفت و
دیگر هم پیدایش نشد.
دهان مهتاب باز مانده بود .توی کتابقصهها خوانده بود
که حیوانها ه��م حرف میزنند .ولی اص� ً
لا فکرش را هم
نمیکرد که یکروزی زندگی خودش مثل قصهها بشود.
همانط��ور چمباتمه زده بود کنار چا ِه آش��پزخانه و فکر
میکرد .به این که چشم و ابروی مورچهکوچولو چ ه شکلی

 10وزوزهجادو ،مسافر ایستگاه س هونیم

بود؟ چرا اص ً
ال نتوانسته بود که توی چشمهای مورچهکوچولو
زل بزند؟
رفت کنار یخچال .خم ش��د و زی��رش را نگاه کرد .چند
بار صدا زد« :مورچهکوچولو! مورچهکوچولو!» خبری نش��د.
یکدفعه دید پریجون باالی س��رش ایس��تاده .پریجون
چن��گ انداخت و موهای مهتاب را کش��ید .داد زد« :با کی
داری حرف میزنی دخترهی خ 
لوچلِ دیوونه؟ مگه صدبار
نگفتم وقتی آش��پزخونه رو شس��تم با پاهای لجنیت نیا تو
آشپزخونه؟ همهجا رو که به گند کشیدی .انگار هوس کتک
ک��رده بودی .آره؟! آره؟! ه��وس کتک کردی؟ بیا این هم
کتک!» و موهاش را محکمتر کشید.
غوداد خودش را از دست پریجون خالص
مهتاب با جی 
کرد .فرار کرد و رفت اتاقش .نقاشی کشید .مهتاب ه ر وقت
کتک میخورد ،نقاشی میکشید .نقاشی یک مورچهی کوچولو
را کش��ید که چش�� موابروی مش��کی و مژههای تابخورده
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داش��ت ،لباس شنا پوشیده بود و کنار یک حوضچهی آب،
حمام آفتاب میگرفت.
فردا ماج��را را برای «فرهاد» تعریف کرد .فرهاد پس�� ِر
همسایهشان بود .سه-چهار س��الی از مهتاب بزرگتر بود.
مهتاب گفت« :دیروز یه مورچهکوچولو رو که نزدیک بود،
غرق بش��ه ،نجات دادم .خیلی عجیبه! باهام حرف زد! ازم
تشکر کرد!» فرهاد خندید و گفت« :خوشم اومد! پس تو هم
از اون بچههایی هستی که میتونند با حیوونها حرف بزنند!
پس از خودمونی .فکر نمیکردم دخترها هم بتونند صدای
حیوونها رو بشنوند».
آنسال فرهاد تازه یک کبوتر پاپَری برای خودش خریده
بود .فرهاد گفت« :بهت نگفته بودم .من هم یه کفتر پاپَری
َمشتی دارم که باهام حرف میزنه! تازه همهی حیوونهای
باغوحش هم رفیقم هستند .با همهشون سالمعلیک دارم».
فردای همانروز پریجون سم ریخت و همهی مورچههای

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى کرم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

