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»هچلهفــت«دراصلکلمهی»َهَشــلهف«بودهکه
درزبانعامیانــهیتهرانقدیمبهمعناینامرتبو
بینظمبهکارمیرفتهاســتوامروزهمردمآنرا

بیشتربهشکل»هچلهفت«استفادهمیکنند.



برای پرنیان و عروسک هایش که همه 

جای خانه نشسته اند...

سولماز خواجه وند
 

فهرست
15 �������� اول روی همه اش عکس خانم مدیر باشه! داستان 

دوم خاله آویسا یا مامان؟ مسئله این است!������� 39 داستان 

سوم لیس تابستانی���������������������������������� 66 داستان 

92 ��������������������� چهارم یک روز مانده تا مدرسه! داستان 

پنجم پیتزای مشکل گشا!��������������������������� 117 داستان 

ششم فیلم  هزارپا و مدیر بیچاره! # دبستان هاجر!    داستان 

139 ��������������������������������������������� # روز اول مدرسه!

هفتم زانیار خنگه یک خنگ بین المللی است!���� 165 داستان 



9  # دبستان هاجر

اول از همه باید یک  چیزی را بگویم، این من هستم:

9  # دبستان هاجر

همه ی آدم های دنیای من



به شماره شناسنامه ی  که کد ملی ام هم هست. 

ب، خیابان کا رگر، کوچه ی کمال، پالک 12+1، طبقه ی دوم، واحد 27
                                                                            تهران، میدان انقال

هانیه
خانه ی مافرزند حسن و 

البته من مثل مامان 
و بابا کارت ملی 

ندارم، چون هنوز 
شانزده سالم نشده. 
فقط یک شناسنامه 

دارم. یک شناسنامه ی 
بی عکس!

البته شطرنجی هم 
هست. چون شماره ی 

شناسنامه یا کارت ملی 
خیلی مهم است و امکان 

دارد کلاهبردارها ازش 
کلاهبرداری کنند.

البته من مثل مامان 
و بابا کارت ملی 

ندارم، چون هنوز 
شانزدهسالم نشده. 
فقط یک شناسنامه 

دارم. یک شناسنامهی 
بیعکس!

بابام
مامانم

)بابای کلاهبردارم(

)مامان  

دستیار بابای 

کلاهبردارم(

آدرسش هم اینجاست

بی آر تی شلوغ 
بچه له کن



همه ی ندم های دنیای من    13

بچه ای 
هستم که در تمام 

طول تاریخ عاَلِم هستی 
به دنیا آمده.

و برای من که این همه »ترین« نن هم در تمام طول تاریخ دارم، 
معاشرت با بقیه ی بچه ها بسیار سخت است. باید جای من 
باشی تا بفهمی بقیه چقدر کله پوک هستند. و چقدر بچه ُنُنر 
و دوبه هــم  زن و بازی   خراب   کن و خالی بند و آنتن 

ماهواره هم هستند.
برای همیــن وقتی فهمیدم همه ی بچه خنگ ها و بچه لوس ها 
و بچه ُنُنرهای عاَلم یا با من فامیل هســتند، یا با من همسایه 
هستند، یا مامانشــان با مامانم دوست است و من مجبورم 
با نن ها نن قدر بازی کنم تا حرف هایشــان تمام شود، تصمیم 
گرفتم بنشینم توی الک خودم و کاری به کارشان نداشته باشم 
و خاطره هایم را داستان کنم و بنویسم و بگذارم توی وبالگم. 
ولی این تازه اول بدبختی است، چون مامان همه اش کله اش 
توی اینترنت است، نن وقت اگر یک وقت وبالگم را پیدا کند 
یا یکی توی اینســتاگرام و فیس بوک و تلگرام خبر بدهد که 
مثاًل من نوشته ام »بچه ی خاله آویسا خنگ است« یا 

من
نینین یریر رترت تکتک کیکی یشیش

نینین یریر رترت دندند نلنل دقدقدب نینین یریر رترت ابابا بیبی یزیز نینین یریر رترت
تشتش وهوهوو اباابابباا



14    زندگی هچل هفِت نیدا پیرپور 1

»بچه ی آن یکی دوستش آنتن ماهواره است«، 
مـامانم با گوشت کوب برقی می زند توی مالجم و تکه بزرگه ام 
قرنیه ی چشم چپم است، شاید هم ناخن انگشت کوچکه ی 

پای راستم!
این بود که فکر کردم داستان هایم را توی کتاب بنویسم، نخر 
تنها چیزی که هیچ وقت توی خانه ی ما، توی فامیل ما و توی 

دوست ونشناهای ما خوانده نمی شود، »کتاب« است.
این طوری شــد که مــن اولین کتابــم را نوشــتم.کتاب 
»#دبستان هاجر« که همه چیزش راستکی است و هیچ 

داستان الکی پلکی و خالی بندی ای هم تویش ندارد.

باورش سخت است، ولی من و مامان و بابا نشسته ایم جلوی 
تلویزیون و شام می خوریم. بدون اینکه بابا با موبایلش حرف 

بزند و مامان سرش توی تبلتش باشد.
این یعنی اینکه، وای! بدبخت شدیم! 

»وای بدبخت شدیم« یعنی اینکه یک اتفاقی االن هاست 
که بیفتد. به جان خودم راست می گویم. توی یک فیلم سینمایی 
دیدم که یک خانم و نقایی دو طرف یک میز نشســته بودند 

و نرام شام می خوردند. نقاهه گفت: 
»ساکتی! اتفاقی افتاده؟« خانمه 

بیفته!«  قراره  »نه!  گفت: 
و تفنگــش را از زیر میز 
بنگبنــگ  درنورد و 

روی همه اش عکس 
خانم مدیر باشه!

داستان اول



روی همه اش عکس خانم مدیر باشه!    1617    زندگی هچل هفِت نیدا پیرپور 1

شلیک کرد، خون پاشید روی 
تلویزیون و تازه فیلم شروع شد.
سرم را انداخته ام پایین و توی 
بشقابم را نگاه می کنم، منتظرم 
مامان تفنگــش را دربیاورد و 

شــلیک کند و فیلم شروع 
شود، ولی هیچ خبری نیست. فقط مجری تلویزیون به نقای بنا 
می گوید: »اگر مالت کاه ِگل سفت شد، چی کار باید بکنیم؟« 
و نقای بنا گفت: »دو تا تخم مرغ بهش اضافه می کنیم!« خانم 
مجری تشکر کرد. بعد همان طور که خیره شده بود به بشقاب 
اسپاگتی وسط میز ما، گفت: »ثبت نام مدارس از فردا، شنبه، 
بیستم شهریورماه نغاز می شود و تا یک هفته ادامه دارد! 
دانش نموزان به همراه ولی خود و اصل شناسنامه و 
6 قطعه عکس سه درچهار 
به نزدیک ترین مدرسه ی 

محل ســکونت خود مراجعه کنند و در صورت بروز مشکل با 
شماره تلفن های...« 

مامان و بابا با چشــم های گرد و قلنبه من را نگاه می کردند. بابا 
بدون اینکه ُجم بخورد، رشته ی اسپاگتی ای را که از دهانش نویزان 
بود، هورت کشید و همان طور که ِبر وِبر من را نگاه می کرد، گفت: 
» هان؟« گفتم: »یعنی چی به نظرتون؟! گفت یک هفته؟!« بابا 
یک اسپاگتی دراز را دور انگشتش پیچاند و انگشتش را گذاشت 

کنج لپش و مثل نب نبات مک 
زد و گفت: »یک هفت تا؟ هفت 
 تا!« گفتم: »بابا چی چی می گی؟ 

ده روز دیگه ِمهره!«
گفت: »ِمهر؟!«
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مامان چشم هایش را نازک کرد و مشکوک من و بابا را نگاه کرد 
و گفت: »ِمهره؟« 

داد زدم: »ده روز دیگه ِمهرماهه! باید برم مدرسه!«

مامــان با پا زد به پایم و گفت: »مــن رو نگا! اگه فکر کردی 
می برمت مدرســه و هر روز بهت دیکته می گم و می شــینم 
ازت جدول ضرب می پرسم و سه شنبه ها عصر می نم مدرسه 
جلسه ی اولیا و مربیان و می شینم حرف های صدمن یک غاز این 

معلم ها و مدیرها رو گوش می دم، کور خوندی  ها!«
بابا تِه بشقاب اسپاگتی اش را لیس زد 
و گفت: »برو خدا رو شکر کن یک 
خوب  داری!  خانواده ای  همچین 
بود دو سال پیش می گذاشتمت 
مدرسه، هی بخون، هی بنویس، 
هی حفظ کن... برو عشق کن 

بابا! زندگی دو روزه!«

را برد تِه پیاله ی ترشی اش مامــان ناخن های درازش 
گذاشت توی دهانش و گفت: و یک کرفــس بیرون نورد و 

»نخرش که چی؟ باید بری زن یک ندم پولدار بشــی، مثل 
من!« و انگشت هایش را لیسید!

باورتان می شود من یک همچین خانواده ای دارم؟ همه اش به 
فکر من هســتند، حتی حاضرند من در ده سالگی هم مدرسه 
نروم و نبروی بچه ی بی سوادشان همه جا برود، ولی کل زندگی 

ِکیف کنم و همه چیز فوتِيناشوتِينا باشد.
بدبختی اینجاســت که من دلم می خواهد بروم مدرسه. دلم 
می خواهد بروم ننجا و با بقیه ی دخترها یک  تیم جاسوسی 
مخفی  راه بیندازیم. دلم می خواهد سیاه چال های مدرسه 
را کشــف کنم، همان جا که بچه درس نخوان ها را می اندازند 
تویش و ناظم های دندان گرازی را تویش دفن می کنند و اشباح 
خبیث با باد هــوووووو هوووووووو هوووووو می کشــند. 

البته خیلی ها می گویند پس درس چه؟ خواندن؟ نوشتن؟ 

را برد تههای درازش 



منمنممن و گروه تبهکاری جاسوسی خفنم نفنف فخفخ یسیسی وسوسو اجاجا اکاکاری کهکه هبهب بتبت رگرگروه و نمنمن
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باید بگویم که تعریف از خود نباشد، من، آيدا 
پـ یرپور، باهوش تریــن بچه ای که تا حاال در 

عالِم هستی دنیا دیده اید، هم خواندن می دانم هم 
نوشتن. درست از همان دو سال پیش که فهمیدم مدرسه برو 
نیستم، نشستم توی اتاقم و هم خواندن یاد گرفتم هم نوشتن.
خودم تنهايـــی ! البته این هم که چطوری خواندن و نوشتن 
یاد گرفت م، داستان خودش 
را دارد، شــاید یک 
روزی داستانش 
را برایتان گفتم.

اما با همه ی این ها 
دلم می خواهد باز 
مدرسه،  بروم  هم 
چون همه اش همین نیست، یک چیزهای دیگری هم هست 
که به نظرم زشت اســت و نباید جایی بگویم، به  قول مامان 

برای نینده ام بداست!
برای همین بشقابم را هل دادم عقب و دست به سینه نشستم و 
اخم هایم را کردم توی هم و گفتم: »دو سال از مدرسه رفتنم 
اون  گنده ترم،  کالس  بچه های  بقیه ی  از  االن  من  گذشته! 
بابا بشقاب اسپاگتی ام  چی؟«  یعنی  می دونین  سال!  دو  هم 

را کشید جلوی خودش و گفت: »یعنی چی؟!« 
گفتم: »وااای! بابا! یک  ذره فکر کن!« 

گفت: »نهان! ناراحتی که از بقیه بزرگ تری؟! ناراحتی نداره 
که! مگه من و مامانت که بیست سی سال از بچه های کالستون 

بزرگ تریم،  ناراحتيم؟!«



روی همه اش عکس خانممدیر باشه!      25روی همه اش عکس خانم مدیر باشه!    2425    زندگی هچل هفِت نیدا پیرپور 1

بلند شدم روی صندلی ام ایستادم و فریاد زدم: 
» نه  خير! یعنی اینکه من می خوام برم مدرسه! 

مامان بلند شد رفت توی اتاقش و گفت: »هر کاری می کنی 
بکن، فقط رو من حساب نکن!«

بابا قلنبه ی اسپاگتی توی دهانش را درسته قورت داد و گفت: 
»رو من بار بزن، بشــین، نقاشــی کن، مشق بنویس، ولی جون 
جفتمون حساب نکن!« و دیس اسپاگتی را برداشت رفت روی 

کاناپه دراز کشید و رشته ها را یکی یکی انداخت توی دهانش.



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

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 کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با نن، نسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


