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من ُدمدبــیــر مجلهی هوپا هستم! همهی
معمولی دنیا یک سردبیر دارند ،چون آدمها فکر میکنند
مجلههای
ِ
سر از ُدم مهمتر است .اما من به حمایت از تمام ُدمداران جهان ،این شغل را از سردبیری
به ُدمدبیری تغییر دادم.
حاال اینکه ُدمدبیر به چه درد میخورد ،بماند .اما کار اصلیام پنجولکشیدن به نویسندهها
و تصویرسازهاست که کارهایشان را قشنگ و بهموقع انجام بدهند.
االن میخواهم ماجرای ُدمدبیر شدنم را برایتان بگویم.
راستش من همیشه رؤیایم این بود که نویسنده بشوم .توی سطلآشغالها همهاش دنبال
یک نصفهکتاب ،یک تکه روزنامهی باطله ،یک کاغذ تبلیغ پیتزافروشی یا هر نوشتهی دیگری
ِ
پشت کامپیوتر تصور
میگشتم .هر چی را به پنجولم میرسید ،میخواندم .همیشه خودم را
میکردم که نشستهام و دارم برای خودم داستان مینویسم .داستان هم مینوشتم ،ولی
توی کامپیوتر نه ،توی دفترهای پارهپورهی بچهها .همیشه توی زندگیام دنبال داستان

بدجنس کوچهها ،دنبال
بودم؛ دنبال داستان گربههای َشر و
ِ

«چه اتفاقی؟»

قصهی گربههای سطلآشغالها و دنبال هزار تا قصه و

«شانسش زده داداش! قراره سردبیر یه مجلهی کودک بشه!

ماجرای دیگر.

اوه! بعضیها چه شانسهایی دارن داداشم!»

تا اینکه یک روز که تــوی آفتاب لم داده بــودم جلوی
سطلآشغال قــرمــزم ،صـــدای عجیبی شــنــیــدم .دو تا

کیسهآشغالها اینها را گفتند و بعد ماشین آشغالی آمد

کیسهزبالهی پر از آشغال داشتند با هم حرف میزدند!

و آنها را با خودش برد .من هم همانطور که چرتم برده

انگاری داداش بودند .کیسهزبالهی اولی گفت« :داداشی؟»

بود ،برای خودم خیالبافی میکردم .من و مجله؟ من و

اونیکی گفت« :جون داداشی!»

سردبیری؟ چه کیسهآشغالهای دیوانهای!

«این گربههه رو میبینی این پایین خوابیده؟»

اما هنوز یک ساعت نشده بود که یک کرم آمد پیشم .گفت

«همین قوطی کنسرویان رو میگی؟ همین که داستان

کرم هوپاست .بعدش هم گفت« :ما داریم یک مجله راه

مینویسه ،مچالهشون میکنه ،میندازه سطلآشغال؟»

میاندازیم و یک پیشیخانمی به اسم نانا شما را معرفی

«آره .این

قــوطـیخــان کنسرویان

کرده ».حاال ماجرای من و نانا بماند برای بعد ،فقط این را

قراره یه اتفاق خوب

بگویم که نانا خوانندهی پروپاقرص داستانهای من است؛

بــــراش بــیــفــتــه که

داستانهایی که مچاله میکنم و توی سطلآشغا 
ل قرمزم

خودش خبر نداره».

میاندازم.
بله ُرفقا! گاهی شانس د ِر سطلآشغال گربه را میزند و یکهو
کن
عشق روزنامهی داستاننویس،
از یک گربهی آشغالجمع ِ
ِ
تبدیل میشوی به ُدمدبیر یک مجلهی معروف.
برای همینِ ،تم شماره یک مجله را گذاشتم رؤیا...
امیدوارم هیچوقت رؤیاهایتان را فراموش نکنید!
چون آدم بیرؤیا مثل کنسرو خالیای میماند که
هیچ ماهیای تویش نیست.

سال اول ،شمارهی
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همه بـرای خودشون یه کلکسیونهایی دارن؛ مث ً
ال من
کلکسیون موشهای فاضالب ،کلکسیون قوطیهای کنسرو
و کلکسیون مجلههای قدیمی دارم .تو هم اگه دوست
داری کلکسیون جمع کنی ،میتونی کلکسیون مجلههای
هوپا رو داشته باشی .پس دست بجنبون! فرم زیر رو پر
کن و همراه فیش واریــزیت برامون بفرست .چهجوری
بفرستی؟ میتونی بعد از پرکردن فرم ،از روش عکس بگیری
و به ایمیل یا واتـساپ مجله بفرستی .یه راه راحتتر
هم هست .میتونی به سایت مجله بری و فرم اشتراک
رو آنالین پر کنی .به جمع کلکسیوندارهای مجالت خوش
اومدی! بزن قدش!

اگه مشترک مجلهی هوپا بشی ،چه امتیازهایی داری؟

 .1هیچ شمارهای از مجله رو از دست نمیدی.
 .2مجله خودش میآد دم خونهتون و الزم نیست بری تا
کتابفروشی( .هزینهی ارسال هم رایگانه).
 .3اگه تا سال دیگه قیمت مجله باال بره ،تو با همون
قیمت قدیمیش خریدیش.

mag.hoopa.ir

و

آدرس ایمیلmag@hoopa.ir :

 .4یه هوپایی تمامعیار میشی!

شمارهی واتساپ09010116768 :
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ایمیل (اختیاری).................................................................................. :
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به شمارهی کارت 5047061076332960
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واریز کنید و عکس فیش واریزی را همراه با فرم برای ما ارسال کنید!
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آخرین کشف یک کودک
چهارسالهی ِولزی :یک فسیل
 220میلیونساله

«لیلی» دختر چهارسالهی ِولــزی ،هنگام بــازی در ساحل
ّ
ردپایی از یک دایناسور کشف کرد که متعلق به  ۲۲۰میلیون
سال پیش بود!
لیلی این ماجرا را برای خبرنگار ما اینطور تعریف کرد:
البته این اولین کشف من نبود .من همیشه آدم سربهزیری
بودهام و چیزهای زیادی روی زمین کشف کردهام ،اما پدر
و مادرم هیچوقت حرفهای من را باور نمیکردند؛ مث ً
ال
تا حاال یک چراغ ترمز متعلق به سفینهی آدمفضاییها،

وال

یه

پولکهای کندهشدهی یک پریدریایی و چند تار مو از
هیوالها را پیدا کردهام .اما پدرم هربار میگوید« :تو زیادی
خیالپردازی میکنی لیلی!» و مادرم ادامه میدهد« :شاید
نیاز به دکتر داره».
در روز حادثه هم مثل همیشه با دقت زیر پایم را نگاه
میکردم تا چیز جدیدی کشف کنم .وقتی با ّ
ردپای دایناسور
روب ـهرو شدم ،کمی فکر کــردم .اگر آن را به مــادرم نشان
میدادم ،میگفت« :حتماً ّ
ردپای یک مرغ گندهس ».و پدرم
هم میگفت« :حتماً یکی میخواسته با یکی دیگه شوخی
کنه ».پس این بار به پدر و مادرم چیزی نگفتم .تلفن را
برداشتم و یـکراســت زنــگ زدم به یک فسیلشناس.
عکسی از ّ
ردپا برای او فرستادم و او پنج دقیقهی بعد توی
ساحل بود .او به من گفت که این ّ
ردپا بهترین نمونهی
محافظتشده از یــک ّ
ردپـــا در
دنیاست .ایــن یک سند تاریخی
بـــزرگ اســت کــه بــه دانشمندان
کمکهای زیادی میکند.
دانشمندان با من دســت دادنــد،
از مــن عکس گرفتند ،بعد هم
خودشان با من عکس گرفتند ،و
بعد فسیل را با خودشان بردند.
آنها گفتند که شاید این فسیل را
به نام من ثبت کنند .وقتی رفتند،
مادرم گفت« :بیاحتیاطی کردی که
به یک غریبه زنگ زدی ».و
سال اول ،شمارهی

پدر گفت« :تا یک هفته
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شماره 1

خبرچین خیالباف

مجلهی هوپا

حال «هیرمان» شیر ایرانی باغوحش ِا َرم خوب نیست!
ِ
پزشک باغوحش اِ َرم ،در آخرین گفتوگوی خود ،از ناخوشی

بدنت دکتر .اگه گوشت آهو هم دوســت نــداری ،برات

حال هیرمان خبر داد.

خرگوش بیارم ».بهزور گوشت آهو را خوردم .آخرین گاز را

او وضعیت این شیر ایرانی را اینطور توصیف کرد:
«دو هفتهی پیش برای اولین بار پیشم آمدُ .زل زد به گوشهای

که زدم ،گفت« :من رو هم یه روزی میخورید؟» غذا توی
گلویم ماند .پایین نمیرفت .ادامه داد« :میخورید! میدونم

و هیچی نگفت .چهلوپنج دقیقه به کنج اتاق ُزل زد و رفت.

که میخورید ».آمدم جواب بدهم ،اما نگذاشت چیزی

البته مسئوالن باغوحش لطف کردند و حق مشاورهی او را

بگویم .گفت« :آهو ،شیر ،مرغ ،پلنگ ،گاو ...میخورید ،فقط

کامل پرداخت کردند .دو روز بعد باز سراغم آمد .گفت« :زندگی

میخورید ،میخوابید ،راه میرید .میخورید ،میخوابید ،راه

به نظرم چیز مسخرهایه .خوردن ،خوابیدن ،راهرفتن ،خوردن،

میرید».

خوابیدن ،راهرفتن .دلم تغییر میخواد .دوست دارم اسب

جلسات درمان همچنان ادامه دارد .بعضی وقتها با هم

باشم .زندگی اسبها خیلی جالبه».

شطرنج بازی میکنیم .برایش روزنامه میخوانم .او حرف

فردای آن روز بیست دقیقه به کارتی که روی سینهام زده

نمیزند .ولی من همهی زندگیام را برایش تعریف کردهام.
فقط لبخند میزند .آخرین بار گفت« :واقعاً ما به دنیا

این دنیا چیه؟»

اومدیم که بریم تو شکم یکی دیگه؟ یعنی زندگی ما قراره به

بعد از آن دیگر نمیغرید و نشانی از هیجان در رفتارهایش

شکم یکی دیگه ختم بشه؟»

بودم زل زد و بعد پرسید« :دکتر! به نظرتون وظیفهی ما تو

نبود .ساعات خوابش هم ب ه همریخته بود .سه روز

نفس عمیقی کشیدم .به تکه گوشت خام خرگوشی که برایم

سراغم نیامد .برای همین ،خودم به قفسش

گذاشته بود ،گاز زدم .ساعت کاریام تمام شده بود .دلم

رفتم .هیرمان برایم یک تکه گوشت آهوی

میخواست به خانه بروم تا بخوابم .خداحافظی کردم و رفتم.

خام آورد و گفت« :اینها رو بزن به

صدایش هنوز توی گوشم است« :میخوریم ،راه میریم،
میخوابیم»...

خبرچین خیالباف

مجلهی هوپا

شماره 1

کبوتـری کـه غیرقانونـی

سفـر کردهبود ،دستگیر شد!
سفر کردهبود ،بازداشت کرد .این کبوتر ،آخرین بار در ماه

کبوتر که انتظار چنین رفتاری را نداشت ،چیزی نگفت .اما

اکتبر در آمریکا پرواز میکرد که یکهو با خودش گفت« :دلم

یک لهجهی استرالیایی خندهدار دیگر گفت« :خب ...میل

گرفت تو این آمریکا .بهتره برم یه جای بهتر ».و اینطور

خودتونه .اگه دوست دارید ،میتونید تا وقتی وکیلتون

شد که دو ماه تمام پرواز کرد تا سر از استرالیا درآورد.

برسه ،سکوت کنید».

استرالیا با جایی که او فکرش را میکرد خیلی فرق داشت.

استرالیاییها که او را یک تهدید جدی در انتقال بیماری

استرالیاییها بهجای اینکه از او استقبال کنند ،یکراست
زل زدند توی صورتش و گفتند« :مدارکتون لطفاً!»

کرونا از آمریکا به استرالیا میدانستند ،بهمدت دو هفته
او را در یک سلول انفرادی زندانی کردند .او هماکنون

کبوتر جواب داد« :بقبق بقبققوقوقولو!»

در بند  ۹۴۷زندانیان استرالیا در کنار دیگر مهاجران

و با لهجهی استرالیایی خندهداری جواب گرفت« :اوه! پس

غیرقانونی و در یک سلول عمومی بهسر میبرد

اهل اینجا نیستید؟ خب ...پاسپورت ،ویزا ،جواب تست

و در انتظار وکیلش است.

سال اول ،شمارهی
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ستان او ل :آدمآهنی کنترلی کجاست؟
دا
در آشپزخانهی «ماهی طالیی» غوغایی به پا بــود .سرآشپز باگت و دستیارش

مرغسوخاری یکی توی سر خودشان میزدند و یکی توی س ِر کارهای عقبافتادهشان.
آنها داشتند غذاهای تولد پسر شهردار را آماده میکردند .سرآشپز باگت داد زد« :آهای

مرغسوخاری! بدو سوپ رو هم بزن ،داره ته میگیره!»
مرغسوخاری که داشت با نوکش تند و تند روی خامههای کیک را تزیین میکرد ،گفت:
«دستم بنده! خودت برو هم بزن ».بعد بال زد و رفت آنطرف کیک و گفت« :اگه نرسیم
تموم کنیم ،چی؟»
سرآشپز باگت گفت« :تموم میکنیم .یادت رفته ما خفنترین سرآشپز و دستیار آشپز
دنیاییم؟»

همان موقع صدای فیس و چیس و زینگ و زونگ بلند

و انبوهی کاغذکادوی لولهشده را نشان داد که گوشهای

شــد .ســوپ سر رفــت ،کتری که جــوش آمــده بــود ،سوت

ریخته بود.
کارآگاهباگت گفت« :گفتید کادوی پسرتون چی بود؟»

کشید و صدای زنگ تلفن هم بلند شد.
گفت« :وااااای! حتماً خانم شهرداره .میخواد ببینه همهچی

آقای شهردار گفت« :آدمآهنی»...

روبهراهه یا نه»...

خانم شهردار دماغش را چین داد و گفت« :آدمآهنی

مرغسوخاری پرید سر تلفن و گوشی را برداشت« :الو!»

کنترلی».

صدایی از پشت تلفن داد زد« :دفترکارآگاهباگت؟»
مرغسوخاری گفت« :اسم رمز لطفاً؟»

کــارآگــاهبــاگــت در گــوش مــرغســوخــاری گفت« :بنویس!
آهنی کنترلی .دماغ چینخورده».
آدم ِ

آش ریخته! یه
صدای پشت تلفن داد زد« :
ِ
غذای سوختهِ ،

بعد پرسید« :پسرتون! اسمش چی بود...؟ االن کجاست؟»

سرآشپز باگت

چیز گم شده ...حاال زود گوشی رو بده به کارآگاهباگت!»

مرغسوخاری گوشی را داد به سرآشپز و گفت« :بگیر ،این
اص ً
ال اعصاب نداره .میگه یه چیزی گم شده»...

خانم شهردار گفت« :ماهان! تو باغ پشتی .داره بادکنکها
رو باد میکنه».
همانموقع مرغسوخاری جستی زد ،پرید و روی سر خانم
شهردار نشست و باعث شد خانم شهردار جیغ کوتاهی
بکشد و بپرد هوا.

و چند دقیقهی بعد کارآگاهباگت و دستیارش مرغسوخاری

آقای شهردار به مرغسوخاری گفت« :چی کار میکنی جانم؟»

در محل حادثه بودند .اتاق کتابخانهی خانهی شهردار!

مرغسوخاری گفت« :ببخشیددد! فکر کردم مگس دیدم».

آقای شهردار موهای کمپشتش را با دست صاف کرد و

کارآگاهباگت گفت« :آخــه این دستیار من عاشق شکار
مگسه »...بعد هم گفت« :اگه میشه لطفاً بیرون باشید تا

اتاق را نشان داد.

ما تحقیقاتمون رو شروع کنیم».

خانم شهردار گفت« :امروز صبح که اومدم کادوش کنم،

وقتی خانم و آقــای شهردار رفتند بیرون،

گفت« :همینجا ...همینجا گذاشته بودیمش ».و کف خالی

دیدم نیست».

کارآگاهباگت

دمــاغــش را خــارانــد و بــه اط ـراف
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نگاه کرد .مرغسوخاری آمد جلو ،پنجهاش را باز کرد و
گفت« :تحویل بگیر! ببین چی پیدا کردم».
الی پنجهاش یک پیچ کوچک نقرهای بود!
کــارآگــاهبــاگــت پیچ نــقــرهای را گرفت و گفت« :از کجا
آوردیش؟»
مرغسوخاری گفت« :الی موهای خانم شهردار بود دیگه».
کارآگاه گفت« :ای کلک! آفررررین ،چقدر ما خفنیم! ُ
خب،
مظنون اصلی پیدا شد .بازجویی رو از خــودش شروع
میکنیم».
چند دقیقه بعد خانم شهردار توی اتاق کتابخانه روبهروی
کارآگاهباگت نشسته بود و به سؤالهای او جواب میداد.
«خب ،بگید ببینم آخرینبار آدمآهنی رو کی دیدید؟»
«دیشب .قبل از خواب .با شوهرم آوردیم و گذاشتیمش تو
اتاق کتابخونه .میخواستم صبح کادوش کنم».
«هدیه از طرف هر دوتون بود؟»
«بله ...البته من مخالف بودم».
«چرا؟»

«دوست داشتم پیانو بخریم برای ماهان .اما آقای شهردار

ً
اوال از آدمآهنی متنفره،
کارآگاهباگت گفت« :معلومه.

از خیلیوقت پیش بهش قول آدمآهنی کنترلی داده بود».

چون دماغش رو چین داد؛ دوم این که میخواست پیانو

کــارآگــاهبــاگــت در گــوش مــرغســوخــاری گفت« :بنویس!

بخره برای تولد پسرش؛ حاال هم که آدمآهنی فلکزده رو

مخالفت».

سربهنیست کرده ،شوهرش رو مجبور میکنه برن و پیانو

بعد ،از خانم شهردار پرسید« :رفتوآمد مشکوکی توی خونه

بخرن».

ندیدید؟ منظورم از دیشبه».

مــرغســوخــاری یکییکی دانـههــای تمشک را روی کیک

خانم شهردار کمی فکر کرد و گفت« :نه! یعنی میدونید ما

تولد میچید .گفت« :مدرک هم که داریــم .وقتی داشته

بیشتر تو باغ مشغول تزیین و چیدن و این کارها بودیم»...

نصفهشب آدمآهنی رو میبرده قایم کنه ،پیچش کنده شده

«گفتید آدمآهنی چهرنگی بود؟»

و الی موهاش گیر کرده .دیدی که گفت آدمآهنی نقرهای

«طالیی ...نه نقرهای».

بوده .رنگ پیچه».

همانموقع مرغسوخاری در گوش کارآگاه گفت« :باگت

کارآگاهباگت یک مالقه از سوپ را هورت کشید و گفت:

پالستیکی کوچکی اشاره کرد که روی
اونجا رو!» و به موش
ِ

«بزن بریم که پرونده حل شد».

زمین افتاده بود...

کارآگاه به خانم شهردارگفت« :خب دیگه شما مرخصید! ما
باید به بقیهی تحقیقاتمون برسیم».

وقتی به خانهی آقای شهردار رسیدند ،آقای شهردار را دیدند

خانم شهردار بیرون که میرفت پرسید« :ببخشید! وسط کار

که دستهایش را روی شکم چاقش گذاشته و جلوی در

کارآگاهیتون ...اما میخواستم ببینم غذاهای تولد بهموقع

چپ و راست قدمرو میرود .تا آنها را دید گفت« :اوه!

آماده میشن؟ آخه اون که از کادوی تولد ،غذاها و کیک

تونستید پرونده رو حل کنید؟ به نظرتون کادوی تولد پسرم

هم اگه آماده نشه»...

پیدا میشه؟ فقط ...فقط دو ساعت تا اومدن مهمونها

کارآگاهباگت و مرغسوخاری به هم نگاه کردند و چند

مونده».

دقیقهی بعد وسط آشپرخانهی ماهی طالیی بودند و

کارآگاهباگت گفت« :اول بگید ببینم همسرتون کجاست؟»

دوباره یکی تو سر خودشان میزدند و یکی تو سر غذاها.

«اون نتونست منتظر بمونه .گفت میره که کادوی تولد

کارآگاه با یک دست سوپ را هم میزد و با دست دیگر

دیگهای بخره».

نانهای ساندویچی را سس میزد .گفت« :خب ،خب! به

«البد پیانو؟»

نظر من که مظنون و متهم رو پیدا کردیم .اونهم مثل آب

«بله!»

خوردن .چقدر ما خفنیم!»

کارآگاهباگت راه افتاد سمت حیاط و گفت« :ما باید خونه رو

مـــــرغســـــوخـــــاری گــفــت:

بگردیم .جاهایی مثل انباری ،گاراژ ،اتاق زیرشیروونی ،سطل

«مطمئنی؟»

زبالههای خشک و از اینجور جاها .تو این
فاصله ،شما به همسرتون تلفن کنید و
بگید برگرده».

سال اول ،شمارهی
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«تیله گربهمونه .راستی تیله از صبح پیداش نیست .خیلی
عجیبه!»
کارآگاهباگت و مرغسوخاری همهی جاهایی که گفته
بودند ،گشتند ،اما خبری از آدمآهنی نبود که نبود .وقتی
رفتند توی حیاط تا آنجا را بگردند ،مرغسوخاری یکهو
گفت« :اون چیه؟ چه برقی داره »...بعد بال زد و پرید باالی
درخت .آقای شهردار گفت« :عجب! مرغی که پرواز میکنه!»
کارآگاهباگت با افتخار سرش را باال گرفت و گفت« :بله! این
یه مرغ معمولی نیست .یه مرغ دستیاره .از جوجگی سخت

همانموقع خانم شهردار پیدایش شد .دو نفر پشتسرش
آمدند و پیانوی بزرگی را به داخل خانه بردند .خانم شهردار
به شوهرش گفت« :باهاشون برو .بذارنش جایی که ماهان
نبیندش».
بعد ،رو به کــارآگــاه گفت« :همسرم تلفن کــرد و گفت
معما رو حل کردید ».کارآگاه باگت گفت« :اوووم! ببینم
خانم شهردار ،شما گفتید از آدمآهنی خوشتون نمیاومد.
درسته؟»
خانم شهردار گفت« :بله .ولی حاال که گم
شده ،دیگه چه فرقی میکنه؟»
کارآگاهباگت لبخند پیروزمندانهای زد
و گفت« :اتفاقاً خیلی فرق میکنه».
بعد پیچ نــقــرهای را از جیبش
درآورد و گفت« :ببینم! این پیچ
براتون کمی آشنا نیست؟»
خانم شهردار جیغ کوتاهی کشید
و گفت« :پیچ چیه؟ این گوشوارهی
مــنــه .شبیه پــیــچــه .خیلی نــاراحــت

تمرین کرده تا تونسته پرواز یاد بگیره».
مرغسوخاری با چیزی براق برگشت روی زمین .کارآگاه
گفت« :چی؟ یه موشه؟»
آقای شهردار گفت« :ببینم! این که کنترل آدمآهنیه .اونجا
چی کار میکرد؟!»
کارآگاه موش پالستیکی را از جیبش درآورد و کنار کنترل
آدمآهنی گرفت« :چقدر شبیهن»...
شهردار گفت« :اِ! این که موش پالستیکی تیلهست!»
«تیله؟ تیله کیه؟»

بودم که گم شده .از کجا پیداش کردید؟»
مرغسوخاری در گوش کارآگاه گفت« :داره رد گم میکنه».
کارآگاه که داشت با دکمهی روی کنترل شبیه موش ور
میرفت گفت« :عجب! پس گفتید گوشوارهتونه...؟ پس
حتماً لنگهش »...که یکدفعه صدای گوشخراشی بلند شد
و گربهای سیاه و سفید از آنطرف مثل برق پرید و خودش
را انداخت توی بغل خانم شهردار.
خانم شهردار گیج و دستپاچه گفت« :تیله! چی شده؟ کجا
بودی؟»
مرغسوخاری پرید جلوی پنجرهی اتاق و گفت« :صدا از
اینجاست».
خانم شهردار و کارآگاهباگت دویدند آنجا .زیر پنجره ،الی
شمشادها ،آدمآهنی به پشت افتاده بود و پاهایش یکی در
میان باال و پایین میرفت .تیله تا آدمآهنی را دید فیشی
کرد و پرید باالی درخت.
کارآگاهباگت کنترل را خاموش کرد و آدمآهنی از حرکت و

صدا افتاد .خانم شهردار گفت« :این پنجرهی اتاق کتابخونهست!»
کارآگاهباگت دماغش را خاراند و گفت« :خب معما حل شد! وقتی شماها سرتون گرم بوده،
تیله رفته تو اتاق کتابخونه و کنترل آدمآهنی رو جای موش پالستیکی خودش برداشته و»...
مرغسوخاری گفت« :بقیهش هم که معلومه .کنترل رو اشتباهی زده و آدمآهنی راه افتاده
و از پنجره افتاده بیرون الی شمشادها».
کارآگاهباگت گفت« :تیله هم ترسیده و همراه موش یا همون کنترل رفته باالی درخت و
اونجا جاش گذاشته»...
همان موقع آقای شهردار از پنجرهی قدی اتاق کتابخانه آمد بیرون و گفت« :شما هم صدا
رو شنیدید؟»
و کمی بعد سر و کلهی ماهان پیدا شد .داشت بادکنکی را باد میکرد .بادکنک را از جلوی
دهانش آورد پایین و گفت« :صدای چی بود؟» و وقتی کارآگاه را دید ،گفت« :سالم!
مامان ،مهمونها اومدن؟»
خانم شهردار گفت« :نه هنوز .ایشون آقای کارآگاه ...آقای سرآشپز باگتان.
کیک تولدت رو ایشون»...
کارآگاهباگت گفت« :ای وای! دیر شد! مرغسوخاری بدو».
و چند دقیقهی بعد ،آن دو دوبــاره توی آشپرخانهی
ماهی طالیی بودند و داشتند یکی میزدند توی

سر خودشان و یکی هم توی سرکارهای مانده.
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مگر یک دایناسور متمدن از زندگی چه میخواهد؟ جز اینکه دور دنیا بچرخد ،دوستان
جدیدش را بخورد پیدا کند ،بناهای تاریخی را گاز بگیرد از نزدیک ببیند ،و به همهی
غذاهای جهان حمله کند ناخنک بزند!
جیگانوتوسورس خوشتیپ دور دنیا را بگردی؟
دوست داری با یک
ِ
میتوانی مثل دوستانش «جیگی» صدایش کنی.

جیگی فهرست لوازم سفرش را برای بار آخر مرور کرد:

دفترچه یادداشت

مسواک مسافرتی

عینک آفتابی مدل تخمدایناسویر

کرم مرطوبکنندهی دم ،مخصوص دماهی

خشک و حساس

اکرت اعتبایر بانک دیر ینهز یستان

قرص اکهش اشتها

بلیت هواپمیا مخصوص منقرضشداگن ممتدن
به مقصد ژاپن

همهی وسایل را توی کولهاش ریخت و زد بیرون.

مگه شما برای یه خوندن و نوشتن
ساده مدرسه یمرین؟
شما سواد داری؟!
مگه مدرسه رفتهای؟

در هواپیما ،کتاب راهنمای گردشگری ژاپن را باز کرد و در
فصل جاذبههای جزیرهی هوکایدو ،اولین مقصدش را پیدا
کرد:
دریاچهی آبی

دریــاچـهای مصنوعی که از شهر بــیاِی 1در برابر گـلوالی
آتشفشانی کوه توکاچی محافظت میکند.

طبیعت اطراف دریاچه معرکه بود و جیگی ،دایناسوری
عاشق دار و درخــت! جیگی با جستوجو در اینترنت
ِ
ـی شگفتانگیز دریاچه
فهمیده بود که رنگ آبـ ِ
بهخاطر مواد معدنی داخل آن است .دریاچه
با آن درختهای الغر که از وسط آب بیرون

گ داینا
ن
سور
د دهبک! های
ل
طف ً
ریا
چه را نن ا آ ب
و
شید!

زده بودند ،شبیه یک کاسه «سوپ درخت» بود!
دهن جیگی آب افتاد .قرص کاهش اشتهایش را
خورد و به توکیو رفت.

مــثــل یــه کــیــک تــولــد خــام ـهای
چندطبقهس .جون یمده روش
شمع روشن کنی و فوتش کنی!

رفتن بــه کــاخ یــک امــپـراتــو ِر منقرضنشده بــرای جیگی
هیجانانگیز بود .به کاخ امپراتوری که رسید ،فهمید در
روزهــای عادی هیچکس نمیتواند داخل قصر را ببیند.
امپراتور فقط روز تولدش و روز عید ســال نو همراه
خانوادهاش به بالکن قصر میآمد و برای مردم دست تکان
سال اول ،شمارهی
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مگه شما منقرض
نشده بودین؟

اما گشتوگذار در باغ ملی کوکیوگاین2و باغ
شرقی کاخ امپراتوری ،آزاد و رایگان بود.
جیگی بــا مجسمهی ســامــورایــی عکس
گرفت .کنار خندق 3بزرگی نشست و پل

نیجوباشی4را در دفترچهاش نقاشی کرد.
با گردشگرهای ورزشکار مسابقهی دو داد و
برنده شد .بعد به موزهی کلکسیون سلطنتی

رفت.

کوفتهبرنجی گندهتر
ندارین؟

بعد جیگی به سمت رودخانهی ِمگورو 5رفت .خوشبختانه
بهار بود .فصل جشنوارهی هانامی !6جیگی شنیده بود که
دیدن شکوفههای گیالس یا به قول ژاپنیها «ساکورا» کنار
رودخانهی مگورو چیز دیگری است! سر راهش یک ظرف
غذای مخصوص هانامی خرید که تویش پر از اونیگیری 7و
ساکوراموچی 8بود.

کاش یمشد یه قرن
اینجا بشینم!

نزدیک غــروب جیگی به رودخــان ـهی مگورو
رسید .چـراغهــای اطــراف مگورو روشــن بود
و شاخههای درختان گیالس با شکوفههای
صورتی ،سقف فوقالعاده زیبایی برایش ساخته
بودند .جیگی آنقدر احساساتی شد که نفهمید
کی ظرف هانامیاش خالی شد!

