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بزرگ ترین خطری که ما را تهدید می کند، پایین بودن و در دسترس 
بودن اهدافمان است، نه بزرگ بودن و دست نیافتنی بودن آن ها.

این را مانی روی میز کار دایی بزرگه پیدا کرد که با خطی خوش روی 
باریکه ای کاغذ نوشته بود. هر  چه جمله را باال و پایین کرد نتوانست چیز 
زیادی از آن بفهمد. با موبایلش عکسی از نوشته گرفت تا به مینا نشان 
بدهد بلکه دوتایی عقلشان را روی هم بگذارند و چیزی دستگیرشان شود.

عکس را برای مینا تلگرام کرد. مینا تا جمله را خواند، برایش نوشت: 
»این که خط دایی سامانه.«

مانی نوشت: »می دونم.«
مینا نوشت: »خب که چی؟«

مانی جواب داد: »می خوام بدونم منظورش چیه؟«
مدتی منتظر ماند. با این خیال که مینا هم دارد سعی می کند چیزی از 

آن بفهمد. باالخره نوشت: »خب چی می گی؟«

فصل یکم
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کمی بعد جواب آمد: »ش��اید دایی س��امان فکر کرده چون با آدمای 
بزرگ پریده، باید از این حرفای گنده گنده بزنه.«

مانی حسابی خورد تو ذوقش. اصاًل انتظار این برخورد را از مینا نداشت. 
فکر کرد گاهی وقت ها چقدر خنگ می ش��ود و سرسری برخورد می کند. 
خصوصاً وقت هایی که با کسی سِر لج می افتاد. اما سر در نمی آورد، مینا 

که مشکلی با دایی بزرگه نداشت.
نوشت: »یه جور حرف می زنی انگار هیچ وقت دایی رو نشناختی!«

بالفاصله جواب آمد: »خب واال! آخه آدم باید پیش خودش چی فکر 
کنه که از این جمله ها بگه؟ که مثاًل بقیه نفهمن داره چی می گه؟!«

مانی کفری شد. خواست جواب تندی برایش بنویسد، اما به جای آن 
رفت تو ایمو تصویری و شماره ی مینا را گرفت.

-  چی می گی؟
-  نا امیدم کردی مینا!

-  خب که چی؟
-  فکر کردم کمکم می کنی معنی این جمله رو بفهمم.

-  خب معنی ش که خیلی ساده است. کلنگ خورده تو سرت؟
-  می شه بگی معنی ش چیه؟

مینا مدتی س��کوت کرد، معلوم بود دارد فک��ر می کند. ِمن و ِمن کنان 
شروع کرد به تفسیر کردن: »یعنی ... یعنی داره می گه اگه ما تو زندگی 

هدف های بزرگ داشته باشیم، حتماً بهشون می رسیم.«
مانی به تمسخر گفت: »اِ! نه بابا؟ پس یعنی اگه هدفای کوچیک داشته 

باشیم بهشون نمی رسیم؟«

-  داری مسخره می کنی منو؟
-  نه.

مینا دو ِدل بود راست می گوید یا دروغ، ولی پی ماجرا را نگرفت.  
دوب��اره گف��ت: »منظورش ای��ن بوده که بهت��ره آدم باال ب��اال بپره تا 
پایین پایین ... یعنی به اون باالها فکر کنه تا به یه چیزی که دس��ت همه 
بهش می رسه.« مانی گفت: »فکر کنم این کمی به چیزی که دایی نوشته 

نزدیک تره.«
-  حاال چرا این قدر مهم شده واسه ت این جمله ی دایی بزرگه؟

-  برای اینکه دایی تونس��ته با داوینچی دوست بشه و باهاش کار کنه 
... دایی یه کاری تو زندگی ش انجام داده که هیشکی االن نمی تونه انجام 

بده. فکر کن! رفته ژوکوند رو دیده!
-  حاال اون زنه خیلی هم دیدنی نبود. با اون خنده های مسخره ش!

-  ولی باالخره دیدتش!
مینا مکثی کرد و بعد گفت: »خب همه ی اینا چه ربطی به این جمله ی 

دایی داره؟«
-  باید برم ازشون بپرسم منظور از این جمله دقیقاً چی بوده؟

مینا با بی خیالی گفت: »به نتیجه ای رسیدی به منم بگو.«
-  نه! تو هم باید باهام باش��ی. اصاًل به تو گفتم که با هم بریم پیشش. 

وگرنه بیکار بودم بهت بگم؟
ی��ک لحظه هر دو س��کوت کردند. مینا گفت: »من ج��رأت ندارم با 

دایی بزرگه حرف بزنم.«
-  چرا؟
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مینا کمی فکر کرد و گفت: »واسه اینکه ... می ترسم یهو خنده م بگیره 
و ... اون وقت دایی داغ کنه.«

مانی متعجب و ناامید نگاهش کرد: »چرا باید خنده ت بگیره؟«
مینا پقی زد زیر خنده: »واس��ه اینک��ه ... آخه دیدی اصاًل دایی بزرگه 

چه جوری حرف می زنه؟!«
-  مگه چه جوری حرف می زنه؟

لح��ن مان��ی طوری بود که مینا متوجه ش��د اصاًل خوش��ش نمی آید                                                                                                                                       
درباره ی دایی بزرگه این طور حرف بزند. 

مینا برای توجیه خ��ودش ادامه داد: »یه جوری حرف می زنه که فکر 
می کنی تو کالس تاریخ نشستی. اون وقت معلم با خیال راحت داره درس 
رو توضی��ح می ده، اون هم یه جوری که انگار همه دوس��ت دارن بدونن 

غزنوی ها چی کار کردن یا علت سقوط صفویان چی بوده.«
-  خب مگه بده آدم این چیزا رو بدونه؟

-  بد نیس��ت، ولی همه هم دوس��ت ندارن. بعدش��م، دایی با یه لحنی 
حرف می زنه که ... دیدی چه جوریه دیگه؟ من یهو خنده م ...
دوباره زد زیر خنده. مانی داد زد سرش: »چرا می خندی؟«

با دادی که مانی زد، مینا حس��اب کار دس��تش آمد. فکر کرد بابای 
خودش هم دایی  مانی است. اما مانی هیچ وقت به خودش اجازه نمی داد 
به بابای او ... اصاًل اگر این کار را می کرد، او چه رفتاری با مانی می کرد 
... ت��ازه فهمید خراب کرده. خ��ودش را جمع و جور کرد و قیافه ای جدی 
گرفت. دوباره نزدیک بود خنده اش بگیرد، این بار به گیجی خودش. مانی 

که اصاًل قیافه اش را نمی دید.

-  می آم. هر وقت که بگی. اصاًل داش��تم چرت و پرت می گفتم که برم 
رو مخت.

-  حتی اگه چرت و پرت هم می گفتی، حال نکردم.
مینا این بار جور دیگری خندید: »باش��ه بابا! ... این قدر س��خت نگیر. 
به خدا من مخلص دایی س��امانم. خصوصاً وقتی برامون ترانه می خونه و 
تمبک می زنه.« مانی گفت: »امروز که دیره. فردا صبح که رفتیم خونه ی 

مامان بزرگ به یه بهونه ای می ریم پیش خودش و ...«
مینا پرید تو حرفش: »باقی ش رو بس��پار دس��ت من. خودم بلدم چه 

جوری دایی سامان رو به حرف بکشم.«
مانی انرژی تازه ای گرفته بود. با صدایی شاد و خوشحال گفت: »اُکی! 

دمت گرم. فردا اونجا می بینمت.«
***

مادربزرگ داشت تو آشپزخانه ی کنج حیاط برای ظهر ناهار درست 
می کرد. خودش از تو آش��پزخانه آیفون را ج��واب داد و در را باز کرد. 
مینا و مانی مصمم برای انجام مأموریت، از تو حیاط به او س��الم کردند. 
دایی بزرگه را از تو پنجره ی چوبی اتاقش دیدند که پشت میزش نشسته 
بود و داش��ت چیزی می خواند. مستقیم رفتند اتاقش. در زدند. دایی که 

اجازه داد، وارد شدند.
-  سالم.

-  سالم دایی جون!
مانی فک��ر کرد مینا المصب چه خوب هم بلد اس��ت به وقتش زبان 

بریزد. دایی بزرگه خوشحال نگاهشان کرد. 



»به عقیـده  ی یک کرم، عجـیب است 
که انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب«
رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

تر و سا تر ب امید دنیای س










