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قالب بخش هایی از آن مجاز است.

ــا مــجــلــه، فــقــط با    بـــرای ارتـــبـــاط ب

شماره  تلفن ثابت تماس بگیرید.

نامه های  و  سفرنامه ها  داستان ها،    

خود را از طریق  واتس اپ یا ایمیل برای 

ما ارسال کنید.

همه ی این آدم ها 

زیرپنجول من کار می کنن! 

ن یه تار موشون 
البته... م

رو با یه کنسرو ماهی هم 

عوض نمی کنم.
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تصویرگر: فریناز سلیمانی

خب، ما توی این صفحه قراره با هم حرف بزنیم و همدیگه رو بهتر بشناسیم. هر شماره ی 
مجله هم یه ِتم داره که من ازش توی همین صفحه رونمایی می کنم. حاال اگه گفتید تم 

این شماره از مجله چیه؟

همبرگر؟
تیغ ماهی؟
ُدم موش؟

نُچ!
بزن بریم با هم ببینیم چی به چیه.

نگاه  نقاشی هاش رو  نقاشی که هر وقت  اول و آخر من توی  دنیا، عشق  نقاش های  شاخ 
دوست  را  طبیعت  واقعًا  «اگر  می گه:  ونگوگ«  »ونسان  آقای  می بره،  می کنم، َکَفم 

داشته باشی، زیبایی را همه جا یم بینی.»
برای من هم زیبایی و طبیعت خیلی زیاد مهمه. می دونی؟ باالخره من یه گربه ی نویسنده 
صدای گنجشک های  و  می شینم  جنگل  توی  طبیعت،  تو  می رم  وقت هایی که  و  هستم 
خوش مزه ی تپل رو گوش می دم، یا لب دریا روی شن های گرم غلت می خورم و ماهی های 
لذیذ پولک بال رو تماشا می کنم، یا حتی وقتی با تنبل قهرمان می ریم کوه و دوتایی با صدای 
بلند توی کوه آواز می خونیم، توی تمام این لحظه ها همیشه با خودم می گم این طبیعت چه 

سالم به همه ی رفقای گُل مجله!
من دوباره سر و کله و ُدمم پیدا شد.

بنز همه ی گربه های خیابونی، آیفون 
آخرین مدل همه ی گربه های شهر، 

قوطی کنسرویان،
ُدم دبیر مجله ی هوپا!

هخیابانی
کارتگرب

نام: قوطی    نام خانوادگی: کنسرویان

شماره ی خیابانی: 999999

نام پدر: بی بیل

نام مادر: َهمِبر

شغل: ُدم دبیر مجله ی هوپا

نشانی: خیابان سنبل الطیب، 

بن بست گنجشک، انتهای 

بن بست، سطِل آشغال قرمز



عجایب هفت گانه ی  از  چیز شگفت انگیزیه! شگفت انگیزتر 
شما آدم ها، قیمتی تر از برج  خلیفه ی قطر، هیجان انگیزتر از 
بازی های پی اس فایو، شیک تر از لباس های گوچی، خوش بوتر 

از عطرهای َشِنل و...
هر چی بگم کم گفتم. خالصه، هیچی نمی تونه من رو بیشتر 

از بودن توی طبیعت خوش حال کنه.
ِتم  باعث شد  بود که  به طبیعت  و عالقه ام  همین عشق 

شماره ی دوم مجله رو بذارم طبیعت.
براتون که گفتم، من توی یه سطل آشغال قرمز زندگی می کنم. 
دونه دونه ی سطل آشغال های شهر رو هم برای پیداکردن یه 

تیکه داستان یا یه نصفه مجله گشته م و دیده م. 
شما آدم ها واقعاً از دوش حموم هم بدترید! از بوی سیر و 

پیاز هم بدترید!
واقعاً اوضاع سطل آشغال ها و زباله هاتون افتضاحه! دارید 
زمین و طبیعت و حیوون ها رو خیلی اذیت می کنید. آخه 
این همه پالستیک و شیشه و مواد شیمیایی چیه استفاده 
می کنید؟ سطل آشغال ها پر شده از پالستیک های شما. کم 
یه  به  بشه  تبدیل  قشنگمون  سیاره ی  و  زمینمون  مونده 

سیاره پر از زباله ی شما آدمیزادها!
ــوطــی خــان  ــون ق ــ ــن! ج ــ ــون م ــ ج
ــذاریــد  ــس کــنــیــد! ب کــنــســرویــان ب
زیبایی های  از  هــم  بــا  همه مون 
طبیعت لذت ببریم. بذارید دنیامون 
قشنگ بمونه و خراب نشه! بذارید 
خوش مزه  موش های  و  ما گربه ها 
و گنجشک های  لذیذ  ماهی های  و 

تپل و همه و همه مون با همدیگه حالش رو ببریم!
ولی  می شم،  احساساتی  خیلی  بعضی وقت ها  اینکه  با  من 
خیلی بلد نیستم شعر بگم. برای همین، یادداشت ُدم دبیر 
می کنم  تموم  فرخزاد«  »فروغ  خانم  با شعر  رو  شماره  این 

که می گه:

کسی به فکر گل ها نیست
کسی به فکر ماهی ها نیست

کسی نمی خواهد باورکند
که باغچه دارد می میرد

که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
که ذهن باغچه دارد آرام آرام

از خاطرات سبز تهی می شود
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لطفاً مبلغ  382هزار تومان

 به شماره ی کارت  5047061076332960  به نام علی عسگری

با فرم  برای ما به واتس اپ یا ایمیل   واریز کنید و عکس فیش واریزی را همراه 

ارسال کنید ارسال کنید!
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تاریخ تولد: .........../ ........... / ...........

تلفن ثابت: ......................................... تلفن همراه: .........................................

نشانی: .............................................................................................................................................

8 کدپستی: .........................................   اشتراک از شماره ی  3  تا   

ایمیل )اختیاری(: ..................................................................................

اگه مشترک مجله ی هوپا بشی، چه امتیازهایی داری؟

1. هیچ شماره ای از مجله رو از دست نمی دی.
تا  بری  نیست  الزم  و  خونه تون  دم  می آد  مجله خودش   .2

کتاب فروشی. 
می خری که  تخفیف  درصــد   15 با  رو  مجله  شماره ی   6  .3

می شه: 450 هزار تومان 382هزارتومان 
و هزینه ی ارسال هم

 90هزار تومان = 15هزار تومان × 6 شماره رایگان می شه.
4. اگه تا سال دیگه قیمت مجله باال بره، تو با همون قیمت 

قدیمی ش خریدی ش. 
و

5. یه هوپایی تمام عیار می شی!   

من  مثاًل  دارن؛  کلکسیون هایی  یه  خودشون  بــرای  همه 
کلکسیون موش های فاضالب، کلکسیون قوطی های کنسرو 
و کلکسیون مجله های قدیمی دارم. تو هم اگه دوست داری 
کلکسیون جمع کنی، می تونی کلکسیون مجله های هوپا رو 
داشته باشی. پس دست بجنبون! فرم زیر رو پر کن و همراه 
فیش واریزی ت برامون بفرست. چه جوری بفرستی؟ می تونی 
یا  ایمیل  به  و  بگیری  از روش عکس  فرم،  پرکردن  از  بعد 

واتس اپ مجله بفرستی.

mag@hoopa.ir  :ایمیل 

 واتس اپ: 09010116768

یه راه راحت تر هم هست. می تونی به سایت مجله بری و 
فرم اشتراک رو آنالین ُپر کنی. 

mag.hoopa.ir :سایت 

به جمع کلکسیون دارهای مجالت خوش اومدی!

بزن قدش!
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مجله   ی هوپا

بستنی فروشی در منظومه ی شمسی

نتیجه ی یک تحقیق که چند وقت پیش منتشر شد، ثابت کرد 
که انسان ها نزدیک به دوازده هزار سال است که زمین را تغییر 
می دهند. در همین رابطه، خبرچین خیال باف در گفت وگویی 
زنده با یک دانشمند خیال باف شرکت کرد. دانشمند خیال باف 
است.  اول کار  تازه  این  »البته  خیال باف گفت:  به خبرچین 
این دوازده هزار سال، تجربیات خوبی کسب کرده ایم و  در 
تازه می خواهیم برویم سراغ سیارات دیگر.« او این حرف را 
با لبخندی بر لب گفت و بعد ادامه داد: »رنگ های حلقه های 
دور زحل زیادی قدیمی و از مد افتاده  اند، داریم فکر می کنیم 

شاید چند تا حلقه ی زرد و نارنجی برایش بهتر باشد. خال 
گنده ای هم که روی سیاره ی مشتری است باید عمل شود. 
و  اورانــوس  و مامانی می شود.  بدون خال، خیلی خوشگل  
نپتون با هم خوب ِست شده اند، اما فکر کنم کنار خورشید 
مدارهایشان  به  دستی  یک  شاید  می آیند.  چشم  به  بیشتر 
کشیدیم و آوردیمشان نزدیک خورشید. برای فضاهای خالی 
و بی مصرف بین سیار ه ها هم فکرهایی کرده ایم. شاید چند 
تا آلونک فضایی راه بیندازیم و بستنی قیفی و ذرت مکزیکی 

بفروشیم.«
هم  دانشمندانه ای  خیاالت  او  همچنین 
درباره ی انسان ها و جانداران دیگر داشت: 
عالم  یک  که  اســت  ایــن  زمین  »مشکل 
و  می کنند  زنــدگــی  تویش  ــده  زن مــوجــود 
سری  یک  می زنی،  دست  را که  هرجایش 
می خواهند  تــنــدی  جــک وجــانــور  و  آدم 
مرتبه  را صدهزار  خدا  اما  شوند.  منقرض 
این مشکل ها  از  دیگر  سیاره های  شکر که 

ندارند.«
خبرچین  پاسخ  در  خیال باف  دانشمند 
خیال باف که پرسیده  بود: »با این حساب، 
یعنی قرار است از تغییردادن زمین دست 
بردارید؟« لبخند معناداری زد و گفت: »نه! 

زمین هنوز کاماًل نابود نشده. هنوز 
خیلی جای کار دارد!«

شماره  2
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خبرچین خیال باف  مجله   ی هوپا

طبق گزارش های رسیده، پانزده نفر در آزمایشی به  نام »زمان 
عمیق« شرکت کردند و چهل روز را در غار، بدون هیچ گونه 
امکانات خاص و حتی روشنایی سر کردند. در پایان این دوره ی 
چهل روزه، با خرسی که در همان غار زندگی می کرد، گفت وگو 

کردیم. این خرس درباره ی این دوره گفت:
»اوایل خیلی جالب و عسلی بود. می خواستم هر پانزده  تایشان 
و  مورچه  شبیه  بودند.  خوش مزه  غذاهای  شبیه  بخورم.  را 
ریشه و کندوی عسل. از دور، اصاًل شبیه آدم های گوشت تلخ 
خودی  تا  انداختم  راه  بار سروصدا  چند  اول ها،  آن  نبودند. 
وای  خوش مزه بازی.  کردند  شــروع  همه شان  بدهم.  نشان 
روز  اما هنوز یک  بودند!!!  و مورچه ای  که چقدر خوش مزه 
نگذشته  بود که جار و جنجالشان شروع شد. یکی داد می زد: 
»آخه این ساعت شب وقت آوازخوندنه؟« و آن یکی می گفت: 
»از کجا معلوم شبه؟« و یکی دیگر داد می زد: »شب هم باشه، 
این شب مثل هر شب  نیست. اصاًل  این وقت شب 
این  که  سر  تایشان  دو  صبحش  فردا  نیست!« 
دعوایشان  است،  بیدارشدن  وقت  چه  این 
شد.  بیشتر  و  بیشتر  دعواها  بعد،  شد. 

تایشان می گفتند وقت صبحانه  است. چندتای دیگر  چند 
می خواستند  هم  یک سری  اســت.  شــام  وقــت  می گفتند 
عصرانه بخورند. من هم که می خواستم همه شان را بخورم. 
اما هرچی گذشت، دیدم خیلی گوشت تلخ و بداخالق اند. آن 
آخر ها، هر روز و هر شب با هم دعوا می کردند. سر هم داد 
می زدند. در تاریکی پای هم را له می کردند و می گفتند که 
بودند.  زده   هم  به   را  آسایشم  خورده اند.  هم  به  اشتباهی 
آدم دیگر  زندگی می کنم.  غار  این  توی  من ده سال است 
باشد. شب ها  از دست آدم ها راحت  در غار هم نمی تواند 
باید قرص خواب می خوردم. توی گوشم پنبه کرده  بودم تا 
صدایشان را کمتر بشنوم. آخر سر هم بی خیال خوردنشان 
اما  بیرون.  زدم  بی خیال شدم.  را هم  غار خوشگلم  شدم. 
سروصداهایشان هنوز با من است. دیگر نمی توانم تحمل 
که  صداهایی  می شنوم.  آدمــیــزاد  صــدای  همه جا  کنم. 
هیچ وقت قطع نمی شوند. صداهایی که همیشه، حتی در 
خواب هم با من است. لطفاً من را ببرید پیش روان پزشک. 

حالم خیلی بد است.«
الزم به ذکر است دانشمندانی که این آزمایش را ترتیب داده 

 بودند، آن  را آزمایشی موفق خواندند!

شماره  2

پانزده شام بداخالق!



شماره  2مجله   ی هوپاخبرچین خیال باف 

دانشمندان خبر دادند در دو دهه ی گذشته، 270 میلیارد 
ُتن از حجم یخچال های قطبی جهان کم شده است. یعنی 

آن قدر که می تواند کل کشور اتریش را ببرد زیر آب. 
بسیار  ناگوار  خبر  این  شنیدن  از  خیال باف که  خبرچین 
داد  ترتیب  اولین فرصت، جلسه ای  بود، در  شوکه شده  
و  آماده  جهان  مردم  برای  را  پیشنهادی  بسته ی  یک  و 

ارائه  کرد. 
بسته ی پیشنهادی خبرچین خیال باف:

1. ارائه ی راهکارهای علمی و عملی به مردم اتریش برای 
درآوردن آب شش. 

مردم  از  بخشی  برای  رایگان  اکسیژن  ارسال کپسول   .2
اتریش که توانایی آب شش درآوردن ندارند.

نزنند.  زنگ  آب  زیر  که  خانه هایی  ساخت  پیشنهاد   .3
)طبیعتاً در اتریش(

4. خارج کردن اشیای قیمتی و فلزی اتریشیان از اتریش. 
)واقعاً حیف است(

5. خارج کردن مردم اتریش از اتریش و اسکان آن ها  در 
جایی که قباًل یخچال قطبی بوده.

ـ اتریش و ارسال  ـ برایـ  6. راه اندازی کمپینی با نام #اتحادـ 
فیلم هایی از حضور مردم زیر رودخانه و استخر و دریا.

مردم  با  همدردی  برای  خیال باف،  خبرچین  ضمن،  در 
ابتدای هر روزِ کاری،  از امروز، در  اتریش، تصمیم گرفته  
محاسبات  طبق  کند.  خاموش  را  کولرها  دقیقه  یک 
رفتن کشور  آب  زیر  تا  می کند  این کار کمک  خبرچین، 
یک  حداقل  است،  اتریش  همسایه های  از  اسلوونی، که 

هفته ای عقب بیفتد. 

آبزیاِن جدید دریا: اتریشی ماهی ها
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آن  روز، یک روز آرام بهاری بود و آشپزخانه ی »ماهی طالیی« سوت وکور... ظرف ها شسته  
شده، سفارش ها تحویل مشتری داده شده، دستمال ها تا شده، و قاشق و چنگال ها ردیف. 

آن  روز، آشپزخانه ی ماهی طالیی تعطیل بود. 
سرآشپز باگت و دستیارش مرغ سوخاری در اتاق نشیمن روی مبل ولو شده بودند و داشتند 

تند  و  تند  مرغ سوخاری  شهر.  نوجوانان  شطرنج  مسابقات  می دیدند؛  شطرنج  مسابقات 
ذرت بوداده می خورد و سرآشپز باگت هم چشم از صفحه ی تلویزیون برنمی داشت.

گزارشگر گفت: »بینندگان عزیز! این مسابقه ی نفس گیر، بین دو نفر از بهترین شطرنج بازهای 
شهر برگزار می شه: سپهر سپهری و البرز البرزی. همون طور که می دونید، 
پیدا  راه  جهانی  مسابقات  به  اول  نفر  و  نهاییه  مرحله ی  این 
می کنه... اما صبر 
چی  ببینم  کنید 

شد...؟«

داستان دوم: کی معجون پاگنده کن من رو خورده؟

ه: اعظم مهدوی
سند

وی
ن

تصویرگر: حمید خلوتی



چشم هایش  افتاد،  دستش  از  فیل  مهره ی  البرزی  البرز 
مرغ سوخاری  سیاهی رفت و سرش را گذاشت روی میز. 

پرید جلو و گفت: »این چرا همچین کرد؟« 

گزارشگر گفت: »مثل اینکه مشکلی...« سپهر سپهری دستش 
البرز  اما  بلند کرد،  میز  روی  از  را  البرز  سر  و  دراز کرد  را 
بعد  و  صندلی  به  داد  تکیه  بسته  چشم های  با  همان طور 
هم با صندلی پرت شد روی زمین. همه ی داورها و مربی ها 
ریختند وسط و برنامه هم قطع شد. مرغ سوخاری گفت: 

»گمونم بچه از استرس غش کرد!« سرآشپز باگت 
که متفکرانه و بدون هیجان داشت این صحنه ها 
را تماشا می کرد، دست هایش را به هم مالید و 

توطئه  بوی  نباش!  ســاده  »مرغ سوخاری،  گفت: 
می آد...«

تا  چند  و  پرید  میز  روی  از  مرغ سوخاری 

و گفت:  برداشت  نوکش  با  ــوداده  ب سویای 

بچه ها  ــون!  ج باگت  نکن  ــت  درس داســتــان  ذهنت  »تــو 
خیلی وقت ها از استرس...« که همان موقع تلفن زنگ خورد 

و حرف مرغ سوخاری نوک منقارش گیر کرد. 
دفتر  ــو!  »الـ مـــی زد:  جیغ  داشــت  خانمی  تلفن،  پشت 

کارآگاه باگت؟«

مرغ سوخاری گوشی را از گوشش دور کرد و گفت: »اسمِ رمز 

لطفاً!«
ریخته.  آِش  سوخته.  »غذاِی  زد:  جیغ  قبل  از  بلندتر  صدا 

گوشی رو بدید بهش لطفًا!« 
به  رو  گذاشت،  را  گوشی  همین که  کارآگاه باگت 

مــی آد؟  توطئه  بــوی  »نگفتم  مــرغ ســوخــاری گفت: 

و  بعد کاله  ــم.«  داری راه  ساعتی  دو  اونجا  تا  بجنب! 
پالتویش را برداشت و راه افتاد. 

مرغ سوخاری گفت: »کجا؟ چی شده؟ کی بود؟«

»مادر البرز البرزی بود. می ریم خونه شون.«

و  روبــه روی کارآگاه  البرزی  خانم  البرزی،  البرز  خانه ی  در 
گوشه ی  اشــِک  دستمال،  با  بــود.  نشسته  مرغ سوخاری 

چشم هایش را پاک کرد و گفت: »پسرم خیلی خیلی زحمت 
کشیده بود.«
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کارآگاه باگت گفت: »االن حالش چطوره؟« 

شست وشو  رو  معده ش  »خوبه.  آهی کشید:  البرزی  خانم 
دادن. اما دکتر گفت باید تمام امروز توی تخت بمونه.« بعد 
دوباره آهی کشید و گفت: »می دونید... همه ی زحمت هاش 
می ره  سپهری  سپهر  رقیبش...  اون  دیگه  حاال  رفت.  هدر 

برای مسابقات جهانی...«
کارآگاه باگت به مرغ سوخاری گفت: »بنویس سپهر سپهری 

می ره مسابقات جهانی.«
همان موقع از اتاق بغلی صدای ناله ای بلند شد. البرز بود. 

صدا زد: »مامان تشنه مه!« 
دختر  بعد،  ببرد.  آب  پسرش  برای  تا  رفت  البرزی  خانم 
و  پایین  آمد  پله ها  از  جادوگری  شنل  یک  با  کوچولویی 
روبه روی مرغ سوخاری ایستاد و گفت: »می خوای تبدیل به 

شترمرغت کنم؟ یا قورباغه؟ یا مورچه؟« 
ــاه گفت:  ــارآگ رفـــت. ک چشم غره  او  بــه  ــاری  ــوخ ــرغ س م

»دخترخانوم کی باشن؟«
او و گفت: »من؟  چوب جادویش را گرفت سمت  دخترک 
من رو نمی شناسین؟ من جادوگر درنا هستم، معروف ترین 

جادوگر شهر.«
مرغ سوخاری توی دفترچه اش نوشت: »جادوگر درنا.«

درنا گفت: »خوب شد داداشم برنده نشد.«
کارآگاه باگت پرسید: »چرا؟«

دور و جادوگرهای  درنا گفت: »چون می رفت یه جای دورِ 
اونجا دیگه نمی ذاشتن برگرده.«

بنویس  »عجب!  گفت:  و  خاراند  را  سرش  کارآگاه باگت 

مرغ سوخاری. بنویس مخالفت با رفتن برادر.«

»دکترها  و گفت:  آمد  بیرون  پسرش  اتاق  از  البرزی  خانم 
خیلی  آزمایش هاش  نتیجه ی  شده.  مسموم  البرز  گفتن 

عجیب غریب بوده.«
از  قبل  بوده؟  خورده  چی  »نمی دونید  کارآگاه باگت گفت: 

مسابقه...؟«
البرزی گفت: »هر چی خورده، خونه ی سپهر خورده.  خانم 
آخه... روز قبل از مسابقه رفته بود خونه ی سپهر که با هم 
اومد، گفت  بود. وقتی هم  اونجا  تا دیروقت  تمرین کنن. 
اشتها  هم  مسابقه  از  قبل  خوابید. صبح  و  نیستم  گرسنه 

نداشت و فقط آب خورد.«
صبحانه  بدون  رو  بچه تون  »عجب!  مرغ سوخاری گفت: 

فرستادید مسابقه؟«
خانم البرزی گفت: »خب... فکر کردم اذیتش نکنم... خیلی 

اضطراب داشت.«
کارآگاه باگت گفت: »بنویس مرغ سوخاری... اضطراب!« 

رو  برادرش  درنا...  »دخترخانومتون  کارآگاه باگت گفت: 

خیلی دوست داره؟« 
خانم البرزی لبخندی 



بودند که تلفن زنگ زد. خانم   نرفته  بیرون  از در  اما هنوز 
البرزی از پشت تلفن گفت: »سپهر سپهری اینجاست. اومده 

عیادت دوستش.« 
توی راه که می رفتند، کارآگاه باگت گفت: »می دونی چرا رفته 

عیادت البرز؟« 
مرغ سوخاری گفت: »چرا؟«

کارآگاه باگت گفت: »واسه ردگم کنی. واسه اینکه کسی بهش 

شک نکنه.« 
مرغ سوخاری زد روی شانه ی کارآگاه باگت و گفت: »کارآگاه 

به باهوشی تو ندیده م واقعاً!« 

در خانه ی البرزی ها، سپهر سپهری صاف و مؤدب روی مبل 
نشسته بود. عینکش را صاف کرد و لبخند گل وگشادی زد. 
کارآگاه باگت گفت: »خب سپهر جان، خوش حالی که می ری 

مسابقات جهانی؟«
سپهر سرش را تکان داد و گفت: »بله، خیلی.«

کارآگاه پرسید: »خب روز قبل از مسابقه کجا بودی؟« 
سپهر گفت: »خونه مون. با البرز تمرین می کردیم.«

»دیگه چی کار کردین؟«
شیرکاکائو  و  کلوچه  »کمی  گفت:  و  کرد  فکر  کمی  سپهر 
خوردیم. البته من شیرکاکائو نخوردم، فقط به البرز دادم.«

را  »خودش شیرکاکائو  نوشت:  دفترچه  توی  مرغ سوخاری 

نخورده.«
کارآگاه پرسید: »چرا شیرکاکائو نخوردی؟« 

سپهر گفت: »آخه... کم داشتیم. فقط اندازه ی یه نفر. البرز 
هم مهمون بود دیگه...«

فکر  بعد کمی  ــی ره.«  درم براش  جونش  »اوه!  و گفت:  زد 
کرد و با صدای آرامی گفت: »می دونید... من در واقع فکر 

می کنم... یعنی من... به سپهر مشکوکم.«
»چرا؟«

»معلوم نیست؟ خب رقیبش بوده.« 
دور  از  بیهوش شده،  البرز  هم  »وقتی  کارآگاه باگت گفت: 

مسابقات خارج شده و سپهر می ره برای مسابقات جهانی.«
خانم البرزی گفت: »دقیقاً.« 

آالرم گوشی مرغ سوخاری بلند شد. مرغ سوخاری در گوش 
برای سفارش فردای  باید  راه  باشه سر  »یادت  باگت گفت: 

آشپزخونه خامه و شکالت بگیریم.« 

فردا نزدیک های ظهر، توی آشپزخانه ی ماهی طالیی، دوباره 
حلقه کردن  وسط  مرغ سوخاری  بود.  پا  به  جنب و جوشی 
کدوها گفت: »می دونی چیه باگت؟ من اصاًل راضی نیستم.«
»از چی  سرآشپز باگت کیکی را توی فر گذاشت و گفت: 

راضی نیستی جونم؟«
»از این پرونده دیگه. نه مظنونی، نه کش و قوسی... یه 

متهم داره که االن می ریم سراغش و تمام.« 
سرآشپز باگت گفت: »این به خاطر هوش و توانایی 

این  ماست! وگرنه کی می تونست به 
این پرونده رو حل کنه؟  زودی 

تموم  رو  زود کارت  حاال هم 
بــریــم خونه ی  بــایــد  کــن کــه 

سپهر سپهری.«
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کارآگاه گفت: »شیرکاکائو آماده بود یا خودت درست کرده بودی؟«
سپهر هیجان زده گفت: »خودم درست کرده بودم. من خیلی خوب شیرکاکائو درست می کنم.«

»و کلوچه ها؟«
»کلوچه ها رو مامانم درست کرده بود.«

باگت در گوش مرغ سوخاری گفت: »بنویس احتمااًل همدست هم داشته.«
البرز که حاال حالش کمی بهتر شده بود، کنار آن ها نشسته بود. سرک کشید به دفترچه و 

گفت: »همدست چیه؟ اصاًل این سؤال ها چیه از سپهر می پرسین؟ سپهر دوست منه.«
کارآگاه باگت گفت: »بله! دوست و البته رقیبت.«

سپهر سرش را پایین انداخت و آهی کشید. 
کارآگاه باگت گفت: »خب سپهر جان، گفتی خودت از شیرکاکائوت نخوردی؟«

سپهر با انگشت هایش بازی می کرد. گفت: »نه! گفتم که کم بود.«
خانم البرزی که تا آن  موقع سکوت کرده بود، نفس عمیقی کشید و گفت: »باعث تأسفه.« 

چند دقیقه ی بعد، کارآگاه باگت و مرغ سوخاری توی ایوان ایستاده بودند تا به قول خودشان 
به جمع بندی برسند. مرغ سوخاری گفت: »باگت، خودشه دیگه، نه؟« 

تا سؤال ساده متهم رو پیدا  با چند  بله! قطعاً. چقدر ما خفنیم!  »بله  کارآگاه باگت گفت: 

کردیم.«
همان  موقع از توی آشپزخانه صدای جیغی بلند شد. 

»کی معجون پاگنده کن من رو خورده؟«



موقع برگشتن به خانه، مرغ سوخاری به کارآگاه باگت گفت: 
مزه ش  و  بو  از  چطور  البرز  پسره  این  اینه که  من  »سؤال 

نفهمیده این آب نیست؟«
با  مونده  زنده  چطور  اینه  من  »سؤال  کارآگاه باگت گفت: 

خوردن این؟« 
چطور  اینه که  من  دیگه ی  »ســؤال  مرغ سوخاری گفت: 

بی رنگ بوده به قول خودش معجون این درناخانم؟« 
کارآگاه باگت گفت: »البد یکی از ترکیبات بوده که رنگ بقیه ی 

چیزها رو خنثی کرده... .« 
چطور  اینه که  من  دیگه ی  »ســؤال  سوخاری گفت:  مرغ 
این مواد  البرزی گذاشته دختر کوچولوش به همه ی  خانم 

دسترسی داشته باشه؟«

تا خود  و حتی  برسند  آشپزخانه  به  تا  این طوری شد که  و 
شب سؤال هایشان درباره ی معجون ادامه داشت. 

مرغ سوخاری  به  رو  شد.  تیز  گوش هایش  کارآگاه باگت 

گفت: »معجون چی چی؟« 
جلوی  درنــا  بودند.  شده  جمع  آشپرخانه  توی  همه  حاال 
و  بود  سرخ  گریه  از  چشم هایش  بــود.  ایستاده  یخچال 
بود. ته بطری مایعی  بطری کوچک آبی هم دستش گرفته 

ــا گفت:  ــود. درن بــی رنــگ ب
رو  مــن  معجون  ــی  »ک
خورده؟ خیلی زحمت 
ــرای  کــشــیــده بـــودم ب

درست کردنش.«
خانم البرزی گفت: 
درنا؟  می گی  »چی 
ــع پــا گــنــده کــن  ــای م

دیگه چیه؟«
پــاک  را  ــش  ــای ــک ه اش ــا  ــ درن
مایع  »گفتم کــه...  و گفت:  کرد 
پاگنده کن. فقط جادوگرهای خیلی خفن بلدن درستش کنن. 

می خواستم روی دوستم نیلی امتحانش کنم...«
همون  »ایــن...  و گفت:  خاراند  را  سرش  جلو.  رفت  البرز 
از  قبل  خــوردم...  آب  ازش  صبح  دیروز  من  بطری  ایه که 

مسابقه.«
درنا جیغ زد: »تو خوردی ش؟ تو خوردی ش؟«

درنــا گفت:  به  رو  و  شد  خم  و  جلو  رفــت  کارآگاه باگت 

»درناخانم، می شه بگی ترکیبات معجونت چی بود؟«
چی  نمی گن  »جادوگرها  شد. گفت:  خوش حال  یکهو  درنا 
چون  می گم،  شما  به  من  اما  معجون هاشون،  تو  ریختن 
من جادوگر مهربونی ام.« بعد شروع کرد به شمردن ترکیبات 
یاس مامان، مایع ضدعفونی کننده ی  معجونش: »عطر گل 
آب میوه ی  مامان،  گردهای  قرص  بابا،  عرق نعنای  دست، 

انرژی زای البرز...«
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نویسنده: لیال جوشقانی

یم
تصویرگر: ویدا کری

دوستانش  یم خواست.  خوش مزه  و  خوش آب وهوا  هیجان انگیز،  جای  یک  دلش  جییگ 
را پیشنهاد دادند. سوئیس   www.jahangardane-ajibgharib.org در سایت 

کوه نوردی اش  گرم و کفش اهی  لباس  کرد.  باره ی سوئیس تحقیق  اینترنت در جییگ مکی در 
آامده  مهیشه  که  هم  هجانگردی اش  کوله ی  زد.  را  گربه ناسویر اش  مدل  عینک  برداشت.  را 

بود. پس حرکت کرد مست اولین هشر: ژ ِنو.

دنیا بچرخد، دوستان  اینکه دور  از زندگی چه می خواهد؟ جز  دایناسور متمدن  مگر یک 

جدیدش را بخورد، بناهای تاریخی را گاز بگیرد، و به همه ی غذاهای جهان حمله کند!

دوست داری با یک جیگانوتوسورِس خوش تیپ دور دنیا را بگردی؟

می توانی مثل دوستانش »جیگی« صدایش کنی.



 

جهانگرد  دست  از  را  خودش  و  شد  پیاده  از کشتی  جیگی 
ضدحال خالص کرد. از روی نقشه، ساختمان سازمان ملل 
متحد را پیدا کرد که خیلی هم از دریاچه دور نبود. قبل از 
آنکه به ورودِی پر از پرچم سازمان ملل متحد برسد، یک 
صندلی خیلی بزرگ چوبی دید که یک  پایه اش شکسته بود. 

بازم تو! گوش کن... حداقل فامیل های 
ما بمب و مین نیم ساختن!

صندلی  مــجــســمــه ی  یم کــنــی  فــکــر  ــه  اگـ
بــوده،  فامیل هاتون  واســه  هم  شکسته 
هنرمند  یه  هم  رو  این یکی  که  بگم  باید 
سوئیسی ساخته و معنای اون مخالفت با 

مین های جنگی و بمب های خوشه ایه.

دریاچه ی ژنو1 با قوها و اردک های خوش مزه اولین 
روی  شــد.  عاشقش  جیگی  بــود که  سوئیس  جــای 
پیدا  آلپ2  سفید  قله های  تفریحی،  عرشه ی کشتی 
بود. جیگی داشت فکر می کرد شبیه بستنی زمستانی 
هستند، فقط روکش شکالتی کم دارند. ولی با دیدن 
فواره ی 140متری ِژدو که آب را با قدرت باورنکردنی 
به هوا پرتاب می کرد، بستنی از یادش رفت و با یک 

جهانگرد دیگر سر صحبت را باز کرد.

کمی بعد، چیز عجیب تری در نزدیکی ساحل 
فرو  آب  در  که  غول پیکری  چنگال  دیدند؛ 

رفته  بود!

فامیل های  آب خوری  حتمًا  این 

ماقبل تاریخی ام بوده!

ــدود  ــا ح ــ ــا آدم ه ــه عـــزیـــزم! م ن
ساختیمش،  پیش  ســال   150
فامیل های شما اگه از این کارها 

بلد بودن، منقرض نیم شدن!

این یکی دیگه چنگال فامیل  های 
ماست. شما آدم ها ده نفری هم 

نیم تونین بلندش کنین.

فامیل های شما این قدر مؤدب 
نبودن که با چنگال غذا بخورن. 

این یه مجسمه ی هنری برای 
موزه ی موادغذاییه.
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دیگر خبری از جهانگرد ازخودراضی نشد. داخل ساختمان 
سازمان ملل متحد، جیگی توانست اتاق اتحاد تمدن ها را 
ببیند که سقف نقاشی شده ی حیرت انگیزی داشت. جیگی 
از هر نقطه ی این اتاق می توانست تصویر متفاوتی روی 
سقف ببیند و این باورنکردنی بود. یک راهنمای گردشگری 

هم داشت درباره ی این نقاشی توضیح می داد.

این نقاشی اثر یک نقاش اسپانیایی به 
نام میگل بارسلوست. ایده ی نقاشی اش 
را از اینجا آورده که هر یک از نمایندگان 

کشورهای مختلف یک موضوع را با دیدگاه 
متفاوتی ارزیابی یم کنند.

بعد از آن، با کمی پیاده روی به موزه ی صلیب سرخ 
یک  بلیت،  خرید  موقع  رســیــد.  هالل احمر  و 
با ورود به هر بخِش  هدفون هوشمند گرفت که 
موزه خودبه خود توضیحات آن قسمت را پخش 
می کرد. جیگی یک آرزو نوشت و به درخت آرزوها 

وصل کرد و بعد وارد موزه شد.



یک  شبیه  موزه  این  فهمید  زود  خیلی  جیگی 
موزه ی آثار تاریخی نیست. این موزه، درباره ی 
اخالق انسان هاست که چطور بعضی هایشان در 
جنگ ها به هم آسیب می زنند و بعضی هایشان 
هم  به  هالل احمر  و  صلیب سرخ  سازمان  در 
کمک می کنند. در یکی از نمایشگاه ها به اسم 
لمسی  میز گرد  یک  طبیعی«  خطرات  »کاهش 
وجود داشت که مثل یک تبلت گرد بزرگ بود 

با بازی های ویدئویی جالب.

بود،  نظامی  قلعه ی  یک  چیلن  قلعه ی  چــون 
بخش های ترسناک و هیجان انگیزی هم داشت: 
همه ی  حاال  زندان!  و  شکنجه گاه  سیاه چال ها، 
اسلحــه های  و  زره  مثــل شمشیــرها،   - این ها 
جنگـــی - به موزه ی  سالح هـــای قرون وسطایی 

تبدیل شده بود.

وای چه استعدادی! شما تو 
این بازی 100 روستایی رو از 

سیل نجات دادین!

برای جایزه، شکالت سوییسی 
لطفًا!

قرون  باشکوه  و  قدیمی  ساختمان  یک  چیلن3  قلعه ی 
می خواست  دلــش  خیلی  جیگی  کــه  اســت   وسطایی 
روی آن بپرد. این قلعه، در سمت شرقی دریاچه ی ژنو 
روی یک سکوی سنگی ساخته شده و دورتادورش 
از حیاط ها،  قلعه، هزارتویی  آب است. داخل 
برج ها و تاالرهاست که اشیا و مبلمان عتیقه 
و  مات  را  دیــواری اش جیگی  نقاشی های  و 

مبهوت کرد. 

شکل کیک تولد 
امسالم رو پیدا کردم!

مامان! نگاه کن! یه دایناسور! فکر کنم 
اردیبهشت 1401زندانی های سیاه چال رو یم خورده!
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جیگی پرواز با پاراگالیدر را انتخاب کرد. خلبان پاراگالیدر 
باتجربه و مهربان بود. با هم کمی در دامنه ی کوه دویدند 
باالی  عقاب  مثل  بلند کرد،  را  چتر  باد  نیروی  وقتی  و 
منظره ی  کردند.  پــرواز  دریاچه ی  تون  و  اینترالکن  شهر 
خانه های چوبی قدیمی کنار دریاچه از باال جیگی را حسابی 

احساساتی کرد.

وقت آن شد که جیگی ماجراجویی اش را هیجان انگیزتر 
سوییس،  ماجراجویی  پایتخت  از  بهتر  جایی  چه  و  کند. 
مثل  جذابی  تفریح های  از  است  ُپر  اینترالکن4 که  شهر 
کایت ســـواری، بانجی جامپینــــگ، دره نوردی، قایــــق رانی، 
دوچرخه سواری در کوهستان، اسکی و هر کار هیجان انگیز 

دیگری که فکرش را بکنی.

پتروداکتیل ها5 چه 
حالی یم کردن که بال 

داشتن!

با  جیگی  بود.  معروف  آلپ  نوبت کوه های  دیگر 
به  تا  شد  قطار  ســوار  ــوردی اش  ــوه ن کفش های ک
بلندترین ایستگاه قطار اروپا در ارتفاع 3454متری 
برسد. قطار در میانه ی راه ایستاد. دّره های عمیِق 
نفس گیر  قطار،  پنجره  های  پشت  از  حتی  برفی 
را  اسکی باز  چند  توانست  جیگی  بودند.  زیبا  و 
ُسر  کوه ها  پایین  به  که  ببیند  کوه   دامنه های  در 
آخرین  تا  رفت  تونل  توی  قطار  بعد،  می خوردند. 

ایستگاه: یونگفرایوخ، بام اروپا.


