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فصل اول

شهِربازی، ماهی و دادگاه
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۱. شهِربازی

هیماالیا غول بزرگ و خاکستری رنگی بود که در جنگل بسیار 
دوری زندگی می کرد. 

در آن جنگل دور و تاریک به تنهایی صبحانه می خورد، چون 
تنهــا بود و در خانه ی مرمری بزرگش هیچ کس دیگری زندگی 

نمی کرد.
هیماالیا خیلی پول دار بود. پول هایــش توی بانک ها روی 
هم تلنبار شــده بود، اما از آن ها هیچ استفاده ای نمی کرد، چون 
دیگر دلش هیچ چیِز جدیدی نمی خواســت. همه ی چیزهای 
جدید را قباًل دیده بود و با اینکه یک عالمه از پول هایش را توی 
ســفرهایش خرج کرده بود، باز هم کلی پول داشت که دیگر 

الزمش نمی شد.
اما خب، زندگی اش همیشــه هم این طور یکنواخت نبود. 
باالخره ســفررفتن ممکن اســت خیلی چیزها را عوض کند. 

همان طور که برای هیماالیا چیزهایی را عوض کرد.

در آخرین سفر اتفاقی برای او افتاد که برای همیشه زندگی اش 
را تغییر داد.

وقتی هیماالیا توی شهِربازی شهِر شلوغ و ُپرزرق وبرقی که 
به آنجا سفر کرده بود، سوار ترن هوایی شد، توی پیچ آخر ترن، 
از ترس داد بلندی کشــید. شکمش جلو آمد و به کمربندش 
فشــار آورد. کمربند، اولش کمی شل شد و بعد ناگهان توی 
ســرازیری از هم باز شد و هیماالیا با سرعتی باورنکردنی از آن 
باال افتاد پایین. خیلی ماجرای افتضاحی بود. هیماالیا پرت شد 

روی زمین و دستش زخمی شد. اما ای کاش فقط همین بود.
همان طور که داشت ســقوط می کرد، همه فریاد می زدند: 
»ای واااااای! بریــن کنار! برین کنااااار! غوله داره می افته زمین. 

غوله داره می افته روی زمین.«
و همه ی آدم ها از آن زیر دررفتند، جز یک دخترکوچولو که 
روپوش آبی بلندش زیر پایش گیر کرد، افتاد زمین و نتوانست 

فرار کند.
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دختری به نام ماهایا که دوســت هایش توی کالس دوم، 
او را ماهی صــدا می کردند. هیماالیا پرت شــد روی ماهی و 
ماهی کوچولو زیر شــکم گنده و خارخــاری هیماالیای بزرگ و 

خاکستری، در جا از دنیا رفت!

۲. ماهی

هیماالیا شــانس بزرگی آورد که ماهی پدر و مادری نداشت. 
ماهی در مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرســت با زنی زندگی 
می کرد که از زوِر پیری حتی نمی توانست دستمال کاغذی پیدا 

کند و دماِغ همیشه  فین فینی اش را بگیرد!
برای همین، فصلی یک بار دخترهــای مهربانی که دنبال 
جایی برای نیکوکاری می گشــتند، به مرکز نگهداری از کودکان 

بی سرپرست می رفتند و بچه ها را به گردش می بردند.
روزی که ماهی کشته شد، یکی از آن روزهای خوب گردش 
بود که فصلی یک بار از راه می رسید. روزی اردیبهشتی که ماهایا 

و یازده دختر قد و نیم قِد دیگر به شهِربازی برده شدند.
صبحانه شیرپاکتی و کیک های کوچک عسلی خورده بودند و 
قرار بود ساعت یازده بستنی قیفِی دورنگ بخورند. بعد از ترن هوایی!
دخترها می دویدند تا به صف ترن هوایی برسند. ترن، دور 
آخــر را می زد. بچه ها را توی صف ردیف کرده بودند تا نوبت 
بلیتشــان برسد. اما بچه ها مدام وول می خوردند و این طرف و 
آن طرف می رفتند. ماهی و شــکوفه از توی صف آمده بودند 
بیرون و کله هایشان را از الی نرده های پیچ درپیچی که آدم های 
منتظر را به سمت سکوی بلیت ترن هوایی می برد، فرو می کردند 
تو و می خندیدند. مربی داد زد: »کله تون گیر کنه الی نرده ها 

باید تا شب همین جا با گردن کج بمونین!«
بچه ها کله هایشان را بردند بیرون و دویدند دنبال هم. ترن به 
پیچ آخر رسید و همه ی کسانی که سوارش شده بودند، از لذت 
و وحشت جیغ بلندی کشیدند. هیماالیا هم جیغ بلندی کشید!
»اوووووووووه... خیلی ترســناکه... غلط کررررررر...« و 
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جمله اش تمام نشده بود که کمربند باز شد و هیماالیا با شکم 
روی ماهی کوچولو افتاد!

۳. دادگاه

هیماالیا در دادگاه بی گناه تشخیص داده شد. متهم اصلی مدیر 
شــهِربازی بود که صندلی های قدیمی را عوض نکرده بود. اما 
بدشانسی بزرگی برای مدیر شهِربازی نبود. او خیلی پول دار بود. 

درست مثل هیماالیا!
»شما بی تقصیرین آقای غول. متهم اصلی آقای مدیر شهِربازیه 

که باید جریمه ی خیلی سنگینی پرداخت کنه!«
هیماالیا به قاضی و به جمعیت نگاه کرد. یازده دخترکوچولو 
توی دادگاه نشسته بودند و هیماالیا را تماشا می کردند که با سِر 
افتاده و دســت گچ گرفته و چشم های گشاد و گیج، در جایگاه 

متهم این پا و آن پا می کرد.
»من می خوام جریمه بدم!«

قاضی سرفه ای کرد. 
»اوووم... بله! جریمه ای هم برای شما در نظر گرفته شده. 
شش ماه محرومیت از سوارشــدن بر ترن هوایی و دوسه کیلو 

الغرکردن که از این به بعد شکمتون به کمربندها فشار نیاره!«
هیماالیا انگار در ِمهی پررنگ فرو رفته بود. سرش سنگین بود 
و قاضی و جمعیت را خوب نمی دید. تنها چیزی که انگار به شکلی 
جادویی براق و روشن به چشمش می آمد، یازده دختربچه ای بود 
که روی صندلی های چوبی و بلند دادگاه نشسته بودند و پاهای 

کوتاه و کفش های کتانی کهنه شان را تکان تکان می دادند.
»گفتم من می خوام جریمه بدم آقای قاضی.«

قاضی بهت زده به هیماالیا نگاه کرد. هیماالیا گفت: »همه ی 
این دخترها می تونن با پول من تا آخر عمر راحت زندگی کنن!«
پاهای دخترها از حرکت ایستاد. یکی شان پقی زد زیر خنده.

»چی گفت غوله؟ غوله چی گفت؟«
هیماالیا با صدایی که زور می زد کمی بلندتر باشــد، دوباره 
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تکرار کرد: »همه ی این دخترها می تونن با پول من تا آخر عمر 
راحت زندگی کنن!«

تماشاچی های دادگاه با هم فریاد کشــیدند: »اووووووه... 
همه ی این دخترها؟«

قاضی گفت: »ولی شما فقط یک دختربچه رو ُکشتین. یکی، 
نه یازده تا!«

هیماالیا تکرار کرد: »خرج همه ی این یازده دختر رو تا آخر 
عمر می دم... تنها کاریه که واقعًا از دستم برمی آد.«

بچه هــا از خوش حالی جیغ کشــیدند و از روی صندلی ها 
پریدند پایین. هیماالیا با دســتمال کاغذی زردی که روی میز 
چوبی دادگاه بود، پیشانی داِغ ُپر از عرقش را خشک کرد و سعی 

کرد دیگر با آن صدای لرزان و غمگین حرفی نزند! 
آرام از جایگاه متهم پایین آمد و دید که ِمه پررنِگ دوروبرش 
هنوز نرفته. احساس می کرد همه چیز از چیزی که تا پیش از آن 

روز می دید، کمی محوتر شده!

فصل دوم

هتل



هوپا، ناشر کتاب های 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


