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تا حاال شده وقتی دارین قدم می زنین یهویی یه قطره آب بیفته پشِت 

دستتون؟ یا ُسر بخوره روی گونه تون یا بیفته نوِک نوِک دماغتون؟ آسمون 

هم صاِف صافه. نه لکه ابری، نه بارونی، نه برفی و نه شلنگ آبی. پس 

اون یه قطره آب از کجا اومده؟ مطمئن باشین یه لحظه پیشش یه پری 

کوچولو از باالی سرتون رد شده که اسمش ژاله نوشه! فکر کنم این اتفاق 

توی زندگی همه مون افتاده! فقط یه قطره!

»این تقدیره دخترم! تو باید پرِی نگهبان بشی!«

»اگه نخوام چی؟!!!«



توی جنگِل سبِز پریان کی چی کاره ست؟

ژاله نوش )ِژلی(

یک پری خیلی خیلی بازیگوش که قدوقواره ش اندازه ی 

خرگوش هاست و مثل َپِر جوجه سبکه. ژلی مامان وبابا 

نداره. زیادی شلوغ و بازیگوش و سربه هواست.

پری سرنگهبان

سرنگهباِن پری های جنگِل سبز که خیلی خیلی جدی 

و سخت گیره! حواسش به همه چی و همه جا هست.

جیرجیرانی

یک جیرجیرک خوش قلب و پیر و فرتوت، ولی عاقل و 

دانا! مادرخونده و سرپرست ژاله نوشه. از بچگی بزرگش 

کرده و خیلی دوستش داره. جیرجیرانی نزدیک کلبه ی 

ژاله نوش زندگی می کنه و هر روز بهش سر می زنه.



آقای موش کور

کوچولو  پیرمرد  این  رو  جادویی  چوب دستی های 

می سازه، بعد هم اون ها رو هدیه می ده به پری ها.

آقای ُپستچی

یک پرستو که یک کالِه لبه دار می ذاره سرش. نامه های 

اهالی جنگل رو می رسونه دستشون و خیلی خیلی توی 

کارش جدّیه.

خانم هندونه چی

یک پرِی باتجربه که توی جالیز هندونه کار می کنه.

آقا کوکو و خانم بق بقو

ژاله نوش  همسایه ی  که  باشخصیت  کبوتر  تا  دو 

هستند و همین تازگی ها دو تا جوجه ی کوچولوشون 

از تخم بیرون اومده ن.

سوسَکک آبی

بچه سوسکی که آرزوی پریدن داره.

آقاپرِی سبیل طالیی

رئیس پری ها، این آقا بدجوری پِی ادب کردن ژاله نوشه.

عموسنجاِب معمار

ساختن  توی  که  سخت کوش  و  پیر  سنجاب  یک 

کلبه های درختی و آلونک های چوبی خیلی ماهره.



۱
خبرهای خوش هفت سالگی و چند تا بوس گنده

سال های سال پیش که خیلی هم دور نیست، کنار جنگل آدم ها، یک 
جنگل مخفِی پریان بود به اسم جنگل سبز، ُپر از درخت های سرسبِز 
افرا و زالزالک. جنگل سبز آن قدر سرسبز بود که از سبزترین سبزها هم 
زندگی  توی همین جنگل  نگهبان  پری های  بود.  باطراوت تر  و  سبزتر 
می کردند. این پری ها دو تا بال شیشه اِی قشنگ داشتند و قدوقواره شان 

اندازه ی خرگوش بود.
در حاشیه ی جنگل و روی یک درخت بلوط پیر، کلبه درختِی کوچکی 
بود که پرِی کوچولو و بازیگوشی به اسم ژاله نوش توی آن زندگی می کرد.
آن روز ژاله نوش از همیشه شاد و شنگول تر بود. هفت ساله شده بود 
و طبق آداب و رسوم، قرار بود اتفاق خیلی خیلی مهمی برایش بیفتد. 
را  این سن وسال که می رسیدند، چوب جادویی شان  به  پری ها  بیشتِر 



هدیه می گرفتند و این چوب تا آخِر عمر همراهشان بود. ژاله نوش هم 
بیاورد.  برایش  را  خبِر خوش  این  یکی  تا  بود  سِر صبح چشم به راه  از 
به  و  پیدا شد  پری سرنگهبان  باالخره سروکله ی  دِم غروب  اینکه  تا 
ژاله نوش خبر داد که قرار است فردا چوب دستِی جادویی اش را بگیرد، 
ولی خب، خوش حالِی زیادی توی صدای پری سرنگهبان نبود و معلوم 
می شد حسابِی حسابی لجش درآمده! با آن هیکل چاقالویش توی هوا 
از  هوا چرخاند.  توی  بار  را چند  و چوب دستِی طالیی اش  زد  پشتکی 
چوبش صدای دررررررینگی درآمد و پودری نقره ای که بوی وانیل و 

کاج می داد، پاشید این طرف و آن طرف.
پری سرنگهبان ابروهایش را در هم کشید و همان طور که سِر جایش 
بال بال می زد، گفت: »آهای ژلی! باالخره نوبت تو هم رسید. نمی دونم 
دختِر سربه هوایی مثِل تو رو کی و رو حساِب چه قانونی انتخاب کرده! 
هیچ کی باورش نمی شه! ولی اسم تو هم توی فهرسته و من چاره ای جز 

اطاعت ندارم.«
چشمش افتاد به بچه کفشدوزکی که البه الی موهای ژولیده ی ژاله نوش 
گم و بعد پیدا می شد! یواش کفشدوزک را از الی موهای ژاله نوش کشید 
گوش هات  »خوب  گفت:  و  باریک  برگ  یک  روی  گذاشت  و  بیرون 
رو وا کن ژلی! فردا صبح، سِر ساعت ده باید بری تِه جنگل. سرزمین 

درخت های زالزالک. اونجا یک درخت زالزالِک خیلی پیره که کنارش 
 یک ُکنده افتاده. مؤدب و بی سروصدا همون جا بشین تا آقای موش کور 

فقط  می آد.  دوری  راه  از  کور  موش  آقای  شه.  شروع  مراسم  و  بیاد 
مخصوص این مراسم. سر و وضعت باید خیلی تروتمیز و مرتب باشه. 
سعی کن دهن کوچولوت رو تا آخر مراسم وا نکنی! مثل یه دختر مؤدب 
نگاهت رو می اندازی پایین و به نوک گیوه هات نگاه می کنی تا همه چی 
به خوبی وخوشی تموم شه. خوب به حرف هاش گوش می دی و هرچی 
گفت سرت رو تکون می دی! آقای موش کور به سروصدا خیلی حساسه 
و از دختربچه های ُپرحرف و وّراج خوشش نمی آد. چوب دستی ت رو که 
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گرفتی، یه لبخند کوچولوی شیرین بهش می زنی و دست های کوچولوش 
رو آروم فشار می دی و بعد گونه هاش رو می بوسی. خیلی آروم! فهمیدی؟ 
موش های کور استخون های نرم و ظریفی دارن. بعد چند قدم می ری 

عقب، لبخند می زنی و منتظر می شی تا ازت خداحافظی کنه!«
را  ُلپش  محکم  سرنگهبان.  پری  سمت  پرید  خنده کنان  ژاله نوش 
رو  برم؟ می تونم دوست هام  با جیرجیرانی  و گفت: »می تونم  بوسید 

ببرم یا نه؟ کیک و شیرینی هم می دن؟«
پری سرنگهبان خودش را کشید عقب. ُلپش را با دستمال خشک 
کرد و گفت: »نه! نه! این مراسم خیلی خصوصیه. فقط 
راه  خودت  دنبال  رو  هیچ کی  خودت!  و  خودت 
مراسم  یه  فهمیدی؟!  ژاله نوش!  نمی اندازی 
رسمی و خیلی خصوصیه!« ژاله نوش پایش 
را کرده بود توی یک کفش که می خواهد 
دوستانش را هم ببرد، ولی پری سرنگهبان 

محلش نگذاشت و تندی از آنجا دور شد. ژاله نوش دیگر سِر جایش 
بند نبود. َدِم در نشست تا جیرجیرانی بیاید و زودتر این خبر خوب را 
پیدایش می شد. کمی  او بدهد. جیرجیرانی شب ها همان موقع ها  به 
غذای پخته و سبزیجات تازه می آورد. به وّراجی های ژاله نوش گوش 
می داد و آخر شب وقتی ستاره ها مثل سیب های درشتی توی آسمان 
تا  می کرد  تعریف  قشنگی  قصه ی  و  می خواند  می درخشیدند، الالیی 

پلک های نقره ای ژاله نوش روی هم بیاید و خوابش ببرد.
جیرجیرانی که از راه رسید، ژاله نوش دوید طرفش و خوش حال داد 
زد: »می دونی چی شده جیرجیرانی جون؟! شنیدی یا نه؟ قراره فردا یه 
جشن خیلی گنده برام بگیرن و چوب جادویی م رو همون جا بهم ِبَدن. 
من فردا باید حسابی خوشگل کنم. حتمًا مراسم بزرگ و باشکوهیه!« 

بعد گالش های ابریشمِی زرشکی اش را از توی بقچه درآورد 
و لبای های تمیزش را َدِم دست گذاشت. گالش ها 

را پوشید و زد زیر آواز:
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ای چوب جادویِی طالیی!
از فردا تو پیشم می آیی

برق بزن و درینگی کن برام
جز تو دیگه هیچی نمی خوام

جونمی! یه زنبیل پُِر آب نبات!
چند تا کیک و یه مشت شکالت!
یه خرده اسباب بازی، برای بچه
لباس و گالش، سه چار تا بقچه!

دیگه هیچی ازت نمی خوام
به جز شیرینی برای دوستام

جیرجیرانی که گوشه ی پنجره نشسته بود، با چشم های ریزش زل 
زد به ژاله نوش. لبخندی نقلی روی لب هایش نشسته بود و دلش از 
شوق می لرزید. می دانست ژاله نوش، دخترخوانده ی عزیزش، خیلی 
وقت است چشم به راه همچین روزی است. آرام و سنگین پرواز کرد 
سمت ژاله نوش. بوسش کرد و گفت: »مبارکت باشه دختر قشنگم. 
دیدی باالخره نوبت تو هم رسید؟ مگه می شه ژلِی من رو یادشون بره؟ 

هیچ کی نمی تونه ژلِی من رو فراموش کنه. هیچ کی!«
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

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

 این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می شود.
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