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»قورتش بده« هیچ دوستی نداشت، حتی یکی!
خیلی تالش کرده بود که دوست پیدا کند.

به هر شهری که می رسیدند، چند روزی می گذشت و پروفسور 
مشغول نقشه کشیدن می شد. قورتش بده هم می رفت به زمین 

بازی.
اول می ایستاد و بچه ها را نگاه می کرد.

بعد کم کم جلو می رفت...
به یکی کمک می کرد از سرسره باال برود

آن یکی طرف االکلنگ می نشست.
پشت دوچرخه را نگه می داشت و بچه ی دوچرخه سوار را هل 

می داد.
دست های یکی را می گرفت که با اسکیتش زمین نخورد.

با یکی خاک بازی می کرد.
برای مورچه ها تونل زیرزمینی درست می کرد.

دنباله ی بادبادک می چسباند.
وسطی بازی می کرد.

قورتش بده دلش 
برای مامانش تنگ می شود

فصل اول
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بچه ها قورتش بده را به مامان و باباهایشان نشان می دادندتا باالخره با بچه ها دوست می شد.
مامان و باباها اول خوب به قورتش بده نگاه می کردند.
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بعد از قورتش بده می پرسیدند: 
»تو چرا تنها آمده ای به زمین بازی؟«

قورتش بده می گفت: »بابای من یک پروفسور است. او همیشه 
نشسته توی خانه و نقشه می کشد و اختراع می کند.«

مامان و باباها تعجب می کردند و می گفتند: »واااااای! دختر یک 

پروفسور با بچه ی من دوست شده.« و کلی خوش حال می شدند. 
بعد از قورتش بده می پرسیدند: »اسمت چیست؟«

قورتش بده می گفت: »قورتش بده.« 
مامان و باباها تعجب می کردند و می پرسیدند: »قورتش بده یعنی 
چی؟ چرا یکی باید اسمش قورتش بده باشد؟« قورتش بده 
بدهد،  را می تواند قورت  او همه چیز  بگوید چون  نمی توانست 
اسمش قورتش بده است. مامان و باباها حتمًا می ترسیدند بچه شان 
با کسی دوست باشد که می تواند آدم قورت بدهد. مامان و باباها 
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وقتی می دیدند قورتش بده نمی گوید چرا اسمش قورتش بده است، 
کمی به او شک می کردند.

بعد می پرسیدند: »از ِکی با بابایت آمده اید به این شهر؟ چون 
ما تا حاال تو را توی زمین بازی ندیده بودیم.« 

قورتش بده می گفت: »تازه به این شهر آمده ایم.«
مامان و باباها می پرسیدند: »قبلش تو و بابایت کجا بودید؟«

قورتش بده می گفت: »یک شهر دیگر.«
مامان و باباها می پرسیدند: »قبِل قبلش کجا بودید؟«

قورتش بده می گفت: »یک شهر دیگر.«
مامان و باباها تعجب می کردند و می پرسیدند: »چرا؟« قورتش بده 
می گفت: »من و بابایم همیشه با همدیگر سفر می کنیم.«

مامان و باباها می پرسیدند: »مگر شما از چیزی فرار می کنید که 
این قدر جایتان را عوض می کنید؟«

»نه!« اما قورتش بده نمی گفت چرا سفر  قورتش بده می گفت: 
می کنند. چون نمی خواست بگوید پروفسور برای تکمیل نقشه هایش 

سفر می کند. چون مامان و باباها می پرسیدند نقشه های پروفسور 
چیست و قورتش بده مجبور می شد بگوید قورت دادن زمین! پس 

هیچی نمی گفت و مامان و باباها بیشتر شک می کردند.
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مامان و باباها می پرسیدند: »مامانت کجاست؟«
قورتش بده می گفت: »وقتی من کوچک بودم، مامانم رفته.«

مامان و باباها می پرسیدند: »چرا مامانت رفته؟«
قورتش بده نمی گفت. چون دلش نمی خواست پشت سر بابایش 
بد بگوید که مامانش از دست بابایش و اذیت هایش رفته. باز 

هم مامان و باباها بیشتر به قورتش بده شک می کردند.

مامان و باباها می پرسیدند: »بابایت تا حاال چه چیزهایی اختراع 
و کشف کرده؟« وقتی قورتش بده می گفت: »هیچی!« مامان 

و باباها بیشتر و بیشتر شک می کردند.



 برویم مامانم را پیدا کنیم! قورتش بده 3

آن وقت مامان و باباها اخم می کردند، دست بچه هایشان را می گرفتند 
و با خودشان می بردند.

از فردایش که قورتش بده به زمین بازی می رفت، بچه ها دیگر با 
او بازی نمی کردند. وقتی قورتش بده ازشان می پرسید چرا، یکی 
توی گوش قورتش بده می گفت: »مامانم گفته دیگر باهات 
حرف نزنم.« یکی دیگر می گفت: »بابایم گفته دیگر نباید 
با تو دوست باشم.« و هیچ کس با قورتش بده بازی نمی کرد و 

آن وقت او باز تنها می شد.
توی یکـی از شـهرهایی که قورتش بده و پروفسـور رفته بودند، 
قورتش بده باالخره یک دوست پیدا کرد. پسری که با مامان بزرگش 
زندگی می کرد. قورتش بده پسر و مامان بزرگش را دعوت کرد 
خانه شان. اما نفهمید وقتی مامان بزرگ و پروفسور تنها بودند، 

پروفسور چی به مامان بزرِگ پسر گفت.
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قورتش بده و پسر رفته بودند تا با اسباب بازی های قورتش بده 
بازی کنند. وقتی برگشتند، مامان بزرگ دست پسر را گرفت و 
از خانه شان برد و دیگر هم نگذاشت با قورتش بده حرف بزند.

توی یک شهر دیگر هم قورتش بده با دختری دوست شد، اما به 
پروفسور نشانش نداد و درباره اش حرفی به او نزد. چند روزی 
همه چیز خوب بود تا اینکه یک روز وقتی به خانه ی دختر رفت، 
کسی در را به رویش باز نکرد. هر جایی هم که می رفت همه از او 

فرار می کردند.



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 آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر




