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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؟!!!«



از رسیدن  ژاله نوش، پرِی کوچولوی بازیگوش، بعد 

جادویی،  چوب دستِی  گرفتن  و  هفت سالگی  به 

 چند تا خراب کارِی گنده به بار آورد. به خاطر همین 

»شورای پری هاِی تصمیم بگیِر جنگل سبز« تصمیم 

گرفتند او را از مادرخوانده ی مهربانش، جیرجیرانی، 

جدا کنند و به مدرسه ای شبانه روزی در جایی 

خیلی خیلی دور بفرستند تا باغبانی یاد 

را درست  رفتارش  و  و اخالق  بگیرد 

کند...

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 و 

بابا نداره. زیادی شلوغ و بازیگوش و سربه هواست.

ِاسو

راسویی که توی مدرسه  ی دره ی هزارپرتقال با زن و 

پنج تا بچه ش توی لونه ای مخفی زندگی می کنه.

خانم جورباجوریان

یک  هزارپرتقال،  دره ی  مدرسه ی  سرایدار  و  سرآشپز 

پری چاق و باسلیقه که بلده یک عالمه شیرینی های 

خوش مزه بپزه.

توی جلد اول چه خبر بود؟

آقای پرچین

یکی از معلم های سخت گیر درِس کشاورزی و باغبانی.



خانم جانگولیان

مدیر سخت گیِر مدرسه.

میشا

عقاب بداخالق، مأموِر بردن ژاله نوش به مدرسه ی 

دره ی هزارپرتقال.

ننه ِقِلفتون

مادر ِقلیاوون بزرگ، یک پیرغوِل بی رحم و بی دندون.

کبوتِر شیشه ای 

کبوتر دست آموز ِقلیاوون بزرگ.

ِقلیاووِن بزرگ

غول تک چشم و بدذات، ِقلیاوون توی یک مخفیگاه 

خطرناک زندگی می کنه و با همه ی پری ها دشمنه.

آقای بیلی

اردک پیری که برای مدرسه تخم مرغ و تخم اردک و 

آرد و خواربار می آره.

آقای ُپردیل

پلنگی طالیی که نگهبان جنگله.
کالغ نوک قرمز

کالغ دست آموز ِقلیاوون بزرگ.



۱
دشت گل های زرد و معطر

عقاب پرواز کرد و باال و باالتر رفت. بال های پهنش را هوت هوت به هم 
می زد و به طرف ابرها اوج می گرفت. کم کم دیگر بال نزد و توی آسمان 
می ایستاد  می کرد.  را  کار  همین  بار  یک  دقیقه  چند  هر  ماند.  شناور 
باالتر  بعد  می کرد،  تماشا  خوب  را  دوروبرش  و  می چرخاند  چشم  و 
می رفت و با شتاب به سمت کوه های بلند و خاکستری اوج می گرفت.

ژاله نوش پایین را نگاه کرد. از آن باال همه چیز ریز شده بود و ِهی هم 
ریز و ریزتر می شد. جنگِل سبز بزرگی که توی آن زندگی می کرد، شده 
بود شکل دایره ای سبز. اولش اندازه ی هندوانه بود، بعد اندازه ی یک 
سیب سبز شد و بعد هم اندازه ی آلوچه ای کوچک، آخرسر هم تبدیل 

شد به یک پولک سبز و خیلی ریز و بعد هم گم وگور شد.
ژاله نوش  کله ی  از  خواب  و  می گذشت  پروازشان  از  ساعت  چند 



پریده بود. از اینکه سوار عقابی سیاه و بزرگ است و می تواند از آن باال 
همه چیز را ببیند، خیلی هیجان زده بود. باالتر که رفتند، همه جا سرد و 
آبی شد. نوک دماغش یخ زده بود و حسابی سردش بود. الی پرهای 

نرم عقاب فرو رفت تا کمی گرم شود، ولی باز هم سردش بود و از سرما 
توی خودش مچاله شده بود.

عقاب که فهمید ژاله نوش سردش شده، شال گردنش را به او داد تا 
بپیچد دور خودش. ژاله نوش تشکر کرد و گفت: »ممنون عقاب جون 
به  ژاله نوش  درنیامد.  عقاب  تو خیلی خوبی!« صدای  فکرمی!  به  که 
لب هایش نشست.  روی  لبخند  و  کرد  نگاه  باالی سرش  آبِی  آسمان 
هواپیمایی سفید و خیلی بزرگ غرش کنان از باالی سرشان رد می شد. 
رویش عکس یک اسِب پرنده نقاشی شده بود. ژاله نوش برای خلبان 
که به سختی پیدا بود و کاله سرش داشت، دست تکان داد، ولی انگار 

خلبان ژاله نوش را ندید و بعد هم به سرعت از آن ها جلو زد.
انگار کاله بوقِی برفی  را که  ژاله نوش کوه هایی  و  کم کم عقاب سیاه 
جنگلی  و  گذشتند  سبز  دریاچه ای  از  بعد  و  کردند  رد  بود،  سرشان 
کوچک و کشتزاری طالیی را هم پشت سر گذاشتند. کمی جلوتر، هوا 

رو به گرمی گذاشت و خورشید وسط آسمان پیدا شد.
 ژاله نوش که گرمای هوا ســرحالش کرده بود، پرســید: »اســمت 

چیه؟«
چیه  اسمت  »پرسیدم  زد:  داد  ژاله نوش  نداد.  را  جوابش  عقاب 
جلو  تندوتیز  و  بود  کشیده  گردن  که  همان طور  عقاب  عقاب جون!« 

هطعگ وگدرزگیاهگلگ تشد    ۱4۱۵    پری سربه هوا ۲ / خلبان بیلی و پند های بی فایده



پرت می شه!  نزن! حواسم  با من حرف  پرواز  می رفت، گفت: »وقت 
تمرکزم به هم می خوره!«

نگه  اگه  عقاب جون.  گشنمه  خیلی  من  »راستش  گفت:  ژاله نوش 
نداری از گشنگی غش می کنم!«

عقاب گفت: »تا به مقصد نرسیدیم، اجازه نداریم فرود بیاییم!«
ژاله نوش دوباره گفت: »نکنه می خواهی مرده ی من رو ببری دره ی 
نون شیرمال  نخورده م.  صبحونه  گشنه مه !  من  گفتم  هزارپرتقال؟! 
رو  گردنت  نمی تونم  دیگه  می افتم.  پس  گرسنگی  از  دارم   می خوام. 

نگه دارم.«
عقاب ایستاد و در جا بال زد. با لحن تندی گفت: »مگه نمی دونستی 
نون شیرمالم کجا  این کوه ها  قراره ساعت هفت حرکت کنیم؟! وسط 

بود؟ گفتم تحمل کن! تا شب می رسیم.«
ژاله نوش زد زیر گریه و گفت: »تا شب؟! ولی من االن گشنه م شده! 
بهت  می آورد.  عسل  و  کره  و  نون شیرمال  برام  جیرجیرانی  صبح ها 

انداخته.  راه  قاروقور  شکمم  می خوام!  صبحونه  می گم 
جیش هم دارم!«

عقاب عصبانی شد. سرعتش را کم کرد و با چشم های تیزبینش خوب 
پایین را دید زد. چشمش به دشتی سرسبز افتاد که خرمنی از گل های 
زرد همه جایش را پوشانده بود. ارتفاعش را کم کرد. چشمه ای کوچک 
هم آنجا بود که از باالیش آبشاری سفید و جوشان می خروشید و پایین 
می ریخت. عقاب آرام فرود آمد، چرخی زد و روی صخره ای ُپر از خزه 

هطعگ وگدرزگیاهگلگ تشد    ۱۶۱7    پری سربه هوا ۲ / خلبان بیلی و پند های بی فایده



نشست. ژاله نوش تندی ُسر خورد و پیاده شد. با لبخند به گل های 
زرد سالم کرد و گفت: »سالم خوشگل ها! چه عطر و بوی خوشی راه 
انداختین! اسم من ژاله نوشه. از جنگل سبز می آم!« خم شد؛ کمی از آب 
چشمه خورد و صورتش را حسابی شست. پاهای درازش را توی آب 
گذاشت و تکان تکان  داد. چند تا پرِی کوهستان که از آنجا می گذشتند، 
با دیدن ژاله نوش و عقاب ایستادند و به ژاله نوش چند تا نان، کمی شیر 
بز و یک ُتنگ عسل دادند و یکی از آن ها برایش گردن بندی از گل های 
را توی آب زد و جلوی عقاب  نان  ژاله نوش  زرد کوهی درست کرد. 
گرفت و گفت: »بیا! این نون رو بخور ضعف نکنی. تو هم یه کم آب 
به صورتت بزن تا سرحال شی عقاب جون! چشم هات انگار خوابشون 

می آد. نگفتی اسمت چیه؟«
عقاب به خورشید چشم دوخته بود: »من خیلی سرحالم. چیزی هم 

میل ندارم!«
گفت:  و  چپاند  لپش  توی  عسل  و  نان  گنده ای  لقمه ی  ژاله نوش 

»یعنی صبح ها هم صورتت رو نمی شوری؟!«
عقاب هنوز خورشید را نگاه می کرد: »نه، هیچ وقت نمی شورم. بارون 

که بیاد، خودش صورتم رو می شوره.«
هیچ وقت  عقاب جون!  خوبی  خیلی  »تو  گفت:  لبخند  با  ژاله نوش 

فراموش نمی کنم که شال گردنت رو به من دادی.«
عقاب بدون اینکه پلک بزند، گفت: »من شال گردنم رو به همه ی 

مسافرها می دم. برای من تو و یه مسافر دیگه هیچ فرقی نمی کنه!«
ژاله نوش گفت: »این مهم نیست، مهم اینه که این کاِرت خیلی برام 
بقیه ی عقاب های  ارزش مخصوصی داری که  یه  برام  تو  ارزش داره. 
راستی  ندارن!  حناییه،  و  خاکستری  و  سفید  پرشون  تا  چند  که  سیاه 

اسمت رو نگفتی!«
شد.  خیره  ژاله نوش  به  طالیی اش  کشیده ی  چشم های  با  عقاب 
چنگال های برگشته اش را چند بار روی خاک کشید و گفت: »به من 

می گن عقاب سیاِه تیزپرواِز تیزبیِن منظِم بداخالق!«

هطعگ وگدرزگیاهگلگ تشد    ۱8۱۹    پری سربه هوا ۲ / خلبان بیلی و پند های بی فایده



ژاله نوش گفت: »وای! چه اسم درازی! بهتره با یه اسم کوچولوتر و 
قشنگ تر صدات کنم. اسم خودت هم قشنگه ها! هوم م م! می تونم بهت 
 بگم میشا؟ به خاطر چشم های عسلی و خوشگلت! راستی میشاجون، 
تو یه سوسک آبی کوچولو ندیدی که گم شده باشه، یه بادکنک صورتی 

هم دوِر کمرش بسته بود!«
عقاب نگاه سردی به ژاله نوش انداخت و گفت: »زود باش سوار شو. 

خیلی دیر شده!«
ژاله نوش گفت: »می خوام این گردن بند رو بندازم گردنت میشاجون!«
عقاب به آسمان خیره شد و گفت: »انگار نمی شنوی! گفتم زود باش 

سوار شو!«
ژاله نوش تندتند نان های کوچکش را الی برگی پیچید و گفت: »این 
خرده نون ها رو برای جوجه هات برمی دارم. ممکنه دوست داشته باشن، 
بعد  بزنی،  بهشون  آب  نِم  یه  باید  اول  می گیره.  رو  دلشون  گوشه ی 

بذاری نوکشون. حاال گردنت رو خم کن.«
باشه  یادت  رو  »این  برد:  باالتر  و  کشید  عقب  را  گردنش  عقاب 

دخترجون! من هیچ وقت گردنم رو خم نمی کنم!«
ژاله نوش لبخندی نقلی زد: »عیبی نداره میشاجونم.«

ژاله نوش روی نوک پایش ایستاد و دستش را دراز کرد. سعی کرد 

گردن بند را به گردن عقاب که یک سر و گردن از او بلندتر بود، بیندازد. 
خوشی  عطر  که  زرد  گل های  گردن بند  به  چشم  گوشه ی  از  عقاب 
داشت، نگاهی انداخت. با بداخالقی به ژاله نوش خیره شد و باالخره 
کمی سرش را پایین آورد. ژاله نوش گردن بند را گردن میشا انداخت و 
بعد آرام روی پرهای سیاهش سوار شد. عقاب بال های پهنش را به هم 
زد. اوج گرفت و باال و باالتر رفت و وسِط آسمان آبی شناور شد. باد 

مالیمی می وزید. دوروبرشان ُپر شده بود از عطر گل های کوهی.

۲0    پری سربه هوا ۲ / خلبان بیلی و پند های بی فایده



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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سایت هوپا
www.hoopa.ir

اینستاگرام هوپا
hoopa_publication

کتاب فروشی های هوپا
www.hoopabooks.ir

            کانال تلگرام هوپا
https://t.me/hoopabooks


