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متعلق به قرون وسطی بود!در آن روز شگفت انگیز که 

داستاناول

ما دانش آموزان مدرســه ی هاجر در یک صبح معمولی مثل 
همیشه رفتیم مدرسه. همان جا بود که فهمیدم ما از دسته ی 
پستانداران نیستیم و این یک اشتباه بزرگ علمی است که 
تمام دانشمنداِن اشتباهی کشف کنِی دنیا آن را کشف کرده اند. 
ما جزو سخت پوســت باورانیم. تصویر سخت پوست باوران را 

می توانید در صفحه ی بعد تماشا کنید.

وسطی به قرونی گفته می شود 
که مردم خیلی وسط بودند. 

این را تمام دانشمندان 
وسط شناسی عالم هستی 

گفته اند.



ما سخت پوست باوران
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که  نمی شود  باورمان  می خوَرد،  کالس  زنگ  وتتی 
خورده است. برای همین، یواش یواش راه می افتیم به طرف 
و  شد  پیدا  سروکزه اش  زن عمومدیرم  خانم  اگر  تا  کالس، 
خواست یکی از دانش آموزان را با دو تا حرکت کیک بوکسینگ 
راهی راه شیری کند تا در مسیر زحل برای خودش بچرخد، 
آرام آرام  که  طوری  همین  و  نباشیم.  دانش آموز  آن  ما 
می رویم سر کالس، بقیه ی داستان و ماجراها را تندتند برای 

هم کالسی هایمان تعریف می کنیم. 
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خون چکانش ما را ن اه کرد و گفت: »که هنر دارید؟!«
بعد آمد تو و در را بست و جیغ زد: »کور خوندید! این 
درس رو باید از تمام مدرسه های جهان حذف کنندد چون 
خیزی بهتون خوش می گذرهد و مدرسه جای خوش گذروندن 

نیستد حاال کتاب ریاضی روی میزد«
مدرسه ی هاجر درس می خوانیم،  البته برای ما که در 
هیچ جای تعجبی وجود نداشت. اّما از آنجا که از دسته ی 
که  را  مدادرنگیهایمان  جعبه ی  سخت پوست باورانیم، 
هم تد خودمان بود، گذاشتیم روی میز و گفتیم: »ما فقط 

مدادرنگی داریم!« 
خانم زن عمومدیرم دو تدم آمد جزو. به شرافت پیرپوری ام 
تسم که ما چهاردهتایی داشتیم یک منظومه ی جدید را توی 
کزه هایمان مرور می کردیم، که چهارده تا سیاره دارد و دور 
مدرسه می چرخد. سیاره هایی مثل شیما بادگنده، که بادهای 
مغناطیسی عظیمی همیشه دورش می چرخد، سمیرامیس 

کشف  تندتندگویی  بزرِگ  دانشمندان  می دانستید  آیا 
سخت پوست باوران  وراجی  اندازه گیری  واحد  که  کرده اند 

جمزه بر ثانیه است؟
می کنم  کشف  که  منم  چون  نمی دانستید،  که  می دانم 
روز  آن  ب ذریم،  می کنند.  کشف  چیزی  چه  دانشمندان 
قرونوسطایی، ما سخت پوست باوران راهی کالس شدیم 
هنر  چون  کند،  هنرمندمان  و  برسد  راه  از  باژوند  خانم تا 
داشتیم. همه ی دانشمندان ضرب المثل شناسی عالم هستِی 
دنیا خوب می دانند که عمر خوشی چقدر کوتاه است. ما 
خانمباژوند نیامده بود، تا جان در بدن داشتیم  هم چون 
و  بیخودی  ضربالمثل  کسی  دی ر  تا  گذراندیم  خوش 
من درآوردی از خودش نسازد. زنگ اول و دوم را که خیزی 
خوش گذراندیم و حوصلهمان توان تحمل این همه خوشی 
را نداشت و داشت سر می رفت، خانم زن عمومدیرم با ل د 
چشم های  با  و  در  چهارچوب  توی  ایستاد  کرد،  باز  را  در 
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سینی ساز که یک تمر به اسم هزارپا دورش می چرخد، آیدا 
سیاره ی سوم که از برخورد دو سیارک کالهبردار با هم به 
وجود آمده و لیسالیس، سیاره ای با بزرگ ترین لیس های هزیومی.
توی  »مدادرنگی ها  گفت:  و  کرد  ن اه  را  ما  مدیر  خانم 
جامیزید یک کاغذ و مداد روی میزتون باشه. مسئزه می گم 

حل کنید. هرکی هم بلد نباشه، می خورمشد«
 البته »میخورمش« را توی دلش گفت، ولی ما شنیدیم.
بعد، همین طور که با چشم های گشادش ن اهمان می کرد، 
عقبعقب رفت تا رسید به تخته. گچ را برداشت و روی 
چرا  مشغول  چمنزار  در  بّره ها  از  »گّزه ای  نوشت:  تخته 
بودند. گرگی به آن ها حمزه کرد و هشت بّره را خورد. اگر 
این گّزه چهارده بّره داشته باشد، چند بّره باتی می ماند؟«
بعد گچ را پرت کرد طرف مزیسالوسه و گفت: »تو بگو!«

است  ترار  و  است  لوس تر  لوسی  هر  از  که  ملیسالوسه 
ثبت دنیا  لوس  لوس ترین  عنوان  به  گینس  کتاب توی 

جهانیشود و یک روز در هفته توی موزه ی لوس شناسی 
سرپا بایستد تا همه بیایند و بزیت بخرند و ِبّروِبر ن اهش 
لوس و کش دار از جایش بزند شد و گفت:  کنند، خیزی 

»خانوم اجازه؟د این سؤالتون غزرهد« 
بعد خیزی لوس خندیدد

زن عمومدیرم  خانم  چون  سوخت،  خودم  حال  به  دلم 
این  لوس  ریخِت  دی ر  و  می شود  بازنشست  به زودی 
مزیسالوسه را نمی بیند، اما مِن بیچاره باید تا آخر دبستان 
تحمزش کنم. برای همین، آدامسم را انداختم توی کیفش 

که یک ساندویچ آیدای گنده تویش بود.
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و  برداشت  مزیسالوسه  از  چشم  زن عمومدیر  خانم 
لیسالیس را ن اه کرد. لیسالیس که جفت دست هایش توی 
رو  اولی ش  خب  دیگه!  »غلطه گفت:  بود،  پفک  پاکت 

بخوره، بقیه فرار می کنن دی هد ُسم ندارن م ه؟د«
خانم  چشمهای  توی  ترس  با  ظفرصادتیان  نازنین 
زن عمومدیر نگاه کرد و گفت: »یعنی بره ها صف وایستادن 

تا بخورتشون؟د«

خودم هم می دانم، اصاًل 

کار بامزه ای نیست که 

با اسم آدم بازی کنند و 

ساندویچش را بسازند. بعد 

یک لوس بین المللی پیدا 

شود و هی گازت بزند! 

خانم زن عمومدیرم دست های چاتش را کرد توی جیبش 
و فکر کنم آن تو دنبال دستکش بوکسش می گشت که 
لیسالیس گفت: »غلطه آیغلطه!غلطغولوطهغلطه!«
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