


تولد گل دهان در گالن: قسمت اول
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ک تفنگ بززر  او ی. می گفتنداین گلستان زیبا، نگهبانی داشت که به او گلبان

ی کسزدگل ها می چرخید تزا نگزرارو ن درخت ها امی،جنگلدراز صبح .داشت

حیوانزات جنگزل هزم خیلزی او را . ددرخت ها و گلبوهزا را اییزت کنز،هاناحیو

.کردمیشنوازآنها را ن غرا می آورد واشیهمیشه براگلبان . ددوست داشتن

،دنشدزرد م ام آراآر،گلستانگل های . اتفاق عجیب و بد افتادکیروز یک 

نگل بوی بدی همه ج،گلبوهاجای بوی خوب به .شدندو خشک ن کماشی بو

.را پر کرد، جوری که دیگر حیوانات نمی توانستند تحمل کنند

.رفتندجنگلاز بعد هم تمام حیوانات ،گلبومرغ های اول 

هچد هر خیلی فکر کرد تا اینکه فهمی. گلبان، هرچه گشت چیزی پیدا نکرد

ی پیدا سر نخ هایکیزیر گلبو ها را گشت و . دباشهست باید زیر گلستان 

...دیگر برنگشتو رفت دنبال آن سر نخ ها و افتاد راه گل بان . کرد
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هایش غصهیاحساس کرد که انگار همهدر گل دهانما،اولین بار که این اتفاق افتاد

اس احس،که هر موقعشداین جور . داده استش را به شادی و خوشییکنار رفته و جا

یک یره گل دهان را قلقلک می داد، لپ هایش را می کرد،یو ناراحتیغمگین

گل دهان هم درماو گل دهان می خندید و همه جا خوش بو می شد.می کشید

.خوشحال می شد

از همین طور گل دهان داشت بزر  و بزرگتر می شد، مادرش متوجه شد که خیلی

ک ساله ییبه اندازه بچه،مثال بعد از یک ماه. دسریع تر رشد می کنربچه های دیگ

.بودساله۴یمثل یک بچه،ماهه شد۴وقتی ،شده بود

.ش خواهش کرد که به او یک مسئولیت مهم بدهددرن وقت از مااهم

توی کار خونه به شما کمکخوام مامان جون، من بزر  شدم و می : گفتگل دهان 

.  کنم

ه گاوها خوبه که ب. اتفاقا من خیلی به کمکت نیاز داشتم! چقدر خوب: مادرش گفت

.هدانمرغ ها به و علف بدهی 
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کردماامبلندبلند،کردفراموشراهایشغصهیهمهگاو.شدبلندخوبیخیلی
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دید که ، دبدهبه حیوانات غرا خواستوقتی گل دهان ،روزن آفردای 

. استگراشتهچهارتا تخم ،مرغ

ردیگ،بدبود که به خاطر بوی ها مدتچون . خیلی خوشحال شدمادر 

رابر گاو هم دو ب. سطل را برداشت و به سراغ گاو رفت. تخم نمی گراشت

.خشک شده بود،ن بوآچون شیر گاو هم بعد داشت شیر قبل

و آماده شدساله۷،ماه۷ازبعدگرشت و گرشت تا اینکه گل دهان 

غریب عجیبو تراتفاق های خیلی بامزه ،مدرسهدر . به مدرسه شدرفتن

.  تری افتاد

یم که کی ببین. گلبان به خانه اش نرسیدهفعالً اما ،رسیدقصه ما به سر 

؟دگردچه طوری برمی د؟برمیگرد



اتفاق عجیب در مدرسه: قسمت دوم



موقع مدرسه رفتنش . ماه مثل یک بچه هفت ساله شد۷بعد از ،شددهان بزر  گل 

رد و کلی کیف و کتابش را بست و با خوشحالی به مدرسه رفت تا سواد یاد بگی. شد

ن آاما وقتی مدرسه را دید، همه ی کند بازی نها آو با کند دوست های خوب پیدا 

.آرزوها از بین رفت

ساختمان مدرسه، یک جای خیلی درب و. نبود،کردجوری که او فکر می ن آمدرسه 

بد می همه جا تاریک بود و بوی. زندگی نمی کردنجا آانگار، کسی . داغون و زشت بود

.  دبودندیوارها خیلی کثیف . داد

م می خواست.کسی اینجا نیست ؟ من گل دهانم: گل دهان وارد مدرسه شد و صدا زد

ت؟ کسی اینجا نیس،دوست های خوب پیدا کنم،بیام مدرسه تا سواد یاد بگیرم

کالس هم مثل جاهای. باز کردادر یکی از کالس ها ر. هیج جوابی نشنیدگل دهان 

.گل دهان رفت و آرام پشت یکی از میزها نشست. دیگر مدرسه، درب و داغون بود

ی احساس کرد که دلش برای همه. سرش را بین دست هایش گراشت و غصه دار شد

پدر و مادرش تنگخوشحالی های بچه ها، برای همه گل های قشنگ، برای خنده های 

.شده



بود که گل دهان این همه غصه می خورد و دلش برای این همه خوبییباراولین این 

:  همین طور با غصه شروع کرد با خودش یک شعر را خواندن. تنگ می شد

...تو دنیازمین ...میان ازوقتی !هاسالم به گل 

...پشت ابرااز ...می خندهوقتی !باباسالم به 

...  زنه لبخندمی ... که خورشید وقتی ! سالم به صبح ها

...  قندیابرهای ... می شن ازقندپر ...آسمونا هم

...  با هممیشکفن ... های رنگیگل ...آب میشن از غم





یواش یواش اشک هایش از روی لپ ،همین طور که داشت شعرش را می خواند

و باد زنگ مدرسه را تکان داد و دلنگ. افتادش قل خورد و  روی زمیناهای گُلی

چه ها معلم و ب. دندنش فایده ندارامرگل دهان فکر کرد که دیگ. دلنگ صدا کرد

.  برگشتبه خاطر همین به خانه . دنآینمی

لبو از زیر قطره ی اشک گل دهان، یک گ. اتفاق خیلی عجیب افتادیک در مدرسه

را پر و کف کالسدآرام آرام سر بلند کرد و از دلش گلبو های دیگری سر خوردن

چرخیدند و یواش یواش گلبوها روی تخته رفتند و دور تخته کالس. کردنداز گلبو

، دویدنداز پنجره ها و درها  روی دیوار مدرسه .کل دیوارهای کالس را پر کردند

.  شدطوری که در عرض چند ساعت دیوار مدرسه پر از گلبو و بوی خوش گل

ها که چند نفر از بچه. ن می داداشب که شد، نور مهتاب مدرسه را  قشنگ تر نش

مدند و در مدرسه با هم بازی می کردند و همدیگر را می آنجا می آهر شب به 

.وارد مدرسه شدند،ترساندند



:دیوارها را نگاه کردند و گفتند،بازانبا دهبچه ها 

...وااااای اینجا چقدر قشنگ شده-

...عجب بوی خوبی میاد-

...آدم دوست داره هر روز بیاد مدرسه درس بخونه-

...چقدر گلبو... بچه ها اینا گلبو هستن-

لی قشنگ مدرسه به جای خیلی خی. اصال ترسناک نبود. مثل شب های قبل نبودمدرسه 

ه ها، شب، بچآن. و خوش بویی تبدیل شده بود که همه ی بچه ها را خوشحال می کرد

.کردندبچه ها را خبردار یهمه،ساعتیوق زده شده بودند که در عرض چند نقدر آ

بچه هایی که دوست داشتند در مدرسه درساز بود پر فردا صبح، حیاط مدرسه 

.بخوانند

ب با سر و صدای زنگ مدرسه از خوا،بودکه خانه اش نزدیک مدرسه هم مدرسه معلم 

این بود که ش یآرزوهاچون یکی از . پرید و احساس کرد که دارد خواب می بیند

.  بیایندمدرسهبه ها و همه ی بچه د یدربیادوباره زنگ مدرسه به صدا 



با خودش . شدیره که خوب نگاه کرد، دید که مدرسه پر از بچه هاکی،اما نه

؟شکونندیا پنجره ها را بدبردارنونکنه اومدن اییت کنند و وسایل مدرسه ر:گفت

باورش . تبا عصبانیت رفت تا بچه ها را دعوا کند که دید  مدرسه گلستان شده اس

ه معجزکی. دمدنآگالن، گل های خوش بوی گلستان در درهمنمی شد که باز

.  بود

،ایعنی جایی پر از بچه همدرسه، مدرسه شد،بعد از مدت ها، با کمک گل دهان،

.  بازی و دوستی و درس

ار دخبر او هم وقتی . استچه کار بزرگی کردهکه گل دهان هم خبر نداشت خود 

، کیفش را بست و راهی آمدندبچه ها  و معلم یشد مدرسه راه افتاده و همه

.  مدرسه شد

.  گل دهان فعال با بچه ها به مدرسه رسیدند،رسیدما به سر قصه 

.کندتری کمک های بیشتواند می افتد که گل دهان می یاتفاقاتچه ببینیم که 



مراقبت از گلبو ها: قسمت سوم



:یهن گل دهان را مشغول کرده بود،بزر سوال یک 

؟ دآیاین بوی بد از کجا می -

چرا هیچ کسی کاری نمی کند؟ -

گردد؟برنمیچرا گلبان -

این سوال را از . رفتمادرشسراغ ، اول از همه هاسوالبرای جواب دادن به این 

.  مادرش پرسید

ی نمیدونم از کجا اومده ولی بابای مهربون تو م:مادرش کمی غصه دار شد و گفت

،رفتیه سرنخ هایی هم پیدا کرده بود، ولی دنبال اونا که. خواست یک کاری بکنه

با هم یه منم دوست داشتم که. البته من مطمئنم که اون برمیگرده. دیگه برنگشت

ی گلبان با وقت:کاری بکنیم، به مردم هم خیلی گفتم، ولی همه می ترسند و می گویند

!همه قدرتش نتونست از پس این مشکل بر بیاد، ما هم نمی تونیماون

ب با آن ش. کاری کنمهمن حتماً باید ی:گل دهان به فکر فرو رفت و با خودش گفت

.خوابش برد،همین فکر



.  گ شدهکجایید؟ من خیلی دلم براتون تنشما :پرسیداز او . را دیدش پدرخواب شب 

؟کنیمکار یچبهم بگین برای نجات شهرمون 

هان ی کوچک را بوسید و روی قلب گل دنه ادکیفقط خندید و . پدر چیزی نگفت

.  یک دفعه گل دهان از خواب پرید.رفتدر قلبش دانه آمد و نوری . گراشت

عجب اولش ت. پر از گلبو شده بود،تختشگل دهان در خواب گریه کرده بود و کنار 

.دآمدنکرد که این گلبو ها از کجا 

ه پر از گل باید گالن دوبار. درسته،بله. فرستادهوحتماً بابام اونها ر:گفتبا خودش 

.  ین می رهاگر توی هر خونه ای یه گلبو باشه، دیگه این بوی بد از ب. مثل مدرسه،بشه

با خودش به .را کند و در گلدان های کوچک کاشتگل بو هاهمه ی گل دهان، 

همه ی بچه ها از هدیه . هدیه داد،نه گلادکش ینبه هر کدام از دوستا. مدرسه برد

.  خیلی خوشحال شدند،های گل دهان

.  همه ی بچه ها رفتند و یک گل در کالس جا ماند،زنگ خوردوقتی 



مکن م،بماندکرد و با خودش فکر کرد که اگر این گل اینجا نگاه به گلدان معلم 

ل گل هایی که گ. خودش برداشت و به خانه اش بردبا آن را .بشوداست خشک 

بو خوشنقدر آ.بودندمثل گل بو ها خیلی خوش بو ،بوددهان به بچه ها هدیه داده 

همه جای جایش.نبودخبری ،بددیگر از بوی ،گراشتندبودند که وقتی در اتاق می 

بعد هم پدر و. کردکشف معلم اول از همه، این راز را . خانه را بوی خوب می گرفت

، گل همه شهر پیچید که گل دهان، دختر گلبان بزر در. متوجه شدندهامادر بچه 

.که می تواند همه شهر را از این بوی بد نجات بدهددداربوهای زیادی 

ن ولی گل دها. جمع شدند تا از گل هایش باز هم بگیرند،همه دور خانه ی گل دهان

اونا را هم، نمی دونم از کجا . من هر چی گلبو داشتم به بچه ها هدیه دادم:گفت

نم اینها فکر می ک. ، اینها کنار تختم سبز شدندیدمو ریک شب خواب بابام . اومدن

.  بابام هدیه دادهور

رف ح،، به همین خاطردو به او اعتماد داشتندمردم خیلی گلبان را دوست داشتن

.ددخترش را هم قبول کردن



آنهاازکه استخوبکرد فکر وقتی دید همه ی مردم به آنجا آمدند، دهان گل 

.  دهبخواکمک 

که رفته و االن. خیلی به شهر گالن و گلبوها کمک کردگلبان :گفتصدای بلند با 

.گرفتار شده، باید همه با هم تالش کنیم و نجاتش بدیم

می دونیم که نمی تونیم با دشمنی که نمی بینیم و نما :ددادنمردم با نا امیدی جواب 

ستش به ما دهاگ.کردهبیچاره ورهمه ،بداینقدر قویه که با یه بوی اون . بجنگیمکیه 

.بیارهمعلوم نیست چه بالیی سرمون ،برسه

د به نظر منم نبای:اما معلم با شجاعت گفت. نه ای آوردابهکخالصه هر کس ی

من فکر می . این مسئله را حل کردودشبترسیم و باید به این فکر کنیم که چطور می

.دوباره هم داره میاد سراغمون. کنم دشمنی هست

ی؟چطوری فهمیدکجا؟کی؟:دسوالی پرسیدنکمردم نگران شدن و هر کدومی ی



دقیقا همون طوری که . های مدرسه آروم آروم دارن زرد میشنگل :دادجواب معلم 

.  کنار هر کدوم یه سوراخ کوچیکم هست. گلبوهای گلستان زرد شدن

ن همون ای. مثل گلهای گلستاندرست :گفتهمسر گلبان که تا حاال ساکت بود، 

.سرنخیه که گلبان دنبالش رفت و برنگشت

.بودندمردم خیلی ترسیده 

.سراغ اونها هم میانزود، دیر یا . مواظب گلبوهاتون باشینبهتره :گفتمعلم 

دبگرارنی را جاین اشیهاگلدکردنو سعی دن برگشتناشینه هااخمردم با نگرانی به 

ا خودش یکی همیشه ب،صندوقچهدریکی ،کمدیکی روی .دنرسکه دست هیچ کسی 

.کرده بودن اآویزحتی یکی هم به خودش . این طرف و آن طرف می برد

.گل بو ها هم داشتند یواش یواش خشک می شدند،قصه ما به سر رسید



غریبه های گالب فروش: قسمت چهارم



و گلبهای مرغهمین برای ،، همه جا پخش شدنگیاخزودی خبر گلبوهای به 

.  دچرخیدنمی نگی  اهای خناگلدو دور مدرسه و دبرگشتن

آدم هایی که حرف نمی. سر و کله ی آدم های عجیب و غریبی هم پیدا شداما 

با . ردرا پخش می کهایی حرفکیو دداشتنو فقط یک ضبط صوت همراه دزدن

م و عینک های سیاهی به چشندنده بوداپوشرا کامل ن اشصورتگردن شال 

تهای پف دس. که روی زمین کشیده می شددداشتنبارونی های بلندی هم . دداشتن

وی قدر بن آ. بودن اشی بو،بدتراز همه . که اصال خم نمی شددداشتنکرده ای 

به ا هنآ. دبودنخالصه خیلی عجیب . نمی شدن اشنزدیککه کسی ددادنبدی می 

گالب ی آن هم،جابه . دبخرنگلبوها را ،مردماز دخواستنهر قیمتی می 

.  می فروختند



ین گل ها ا: ن ها برای این که مردم را راضی کنند که گلبوها را بفروشند، می گفتندآ

و می جای محدودی را هم خوشب. که بمیرند مثل گلبوهای گلستاناستهر آن ممکن

ما همین بو ولی به جایش گالبای. کلی هم باید حواستون باشه، گربه نخوردشون. کنند

.  تازه این همه مراقبت هم نمی خواد. کامال هم طبیعیه. را می دهد

، مردم نگیاخاما بعد از خشک شدن چند تا از گلبوهای . دنشدنمردم حاضر اول 

ک هم خشا هنآدیر یا زود گل ، دنگیرناگر همین را هم دگفتنو دکردناحساس خطر 

.  بودن امهربمعلم هماو. به جز یک نفر، فروخت، ن رااشیگلبوها، همهتقریبا . ودشمی 

که و خونه ی من کوچی:گفت. هرچقدر گالب فروش ها اصرار کردند، معلم راضی نشد

فکر نمی کنم عمر گلبوی من کمتر از و زیبا کردهخوشبو و رهمه جاش ،گلاین 

مام شدنی ت،ولی بوی این گلهم می شوتم،چند بار بزنموگالب شما ر.هگالب شما باش

.  نیست



می مردم را فریبد شتندانها آبه نظرش .نها مشکوک شده بودآمعلم  بهواقعدر 

.  ولی دلیل و مدرکی هم نداشت. اندد

حت خیلی ناراد،به این راحتی از دست دادنرا یشانگل دهان از اینکه مردم گلبوها

ثل م. دن، فروختنارا به خاطر ترس و راحتی خودشپدرشاحساس کرد هدیه های . شد

. همیشه، با فکر گلبوها و نجات گلبان خوابش برد

، یک فتراز خواب پرید و کنار پنجره. دبه شیشه می زنی  کسیک دفعه احساس کرد 

هیچ تعجب کرد، چون گل دهان. دمرغ گلستان را دید که با نوکش به پنجره می زن

تان پرواز مرغ گلس.پنجره را باز کرد. دمده باشآن مرغ دنبالش آگلبویی نداشت که 

ود که چه گل دهان مانده ب. با نوکش به سمت دیگر اشاره کرد.کرد و با فاصله ایستاد

ار می اینجا چه ک. شنیده بود این مرغ ها فقط دنبال گلبوها می روند. کاری انجام دهد

.  دکند؟ از من چه می خواهد ؟ احساس کرد که مرغ گلستان می خواهد او را دنبال کن

.گل دهان هم بیرون دوید و پرنده را دنبال کرد



هان که گل دددر میان جنگل بودن. دتا از گالن خارج شدندکمی در تاریکی رفتن

خشک ،در حالی که گلستان جنگل. احساس کرد بوی گلبو ها دارد نزدیکتر می شود

ن اهماز سر و صدا ها فهمید این ها. کمی جلوتر که رفتند یک نور چراغ دید. شده بود

ی کرد سع. گلبو ها را خریدند و به جایش به مردم گالب دادند. گالب فروش ها هستند

.دیک جایی پنهان شود و یواشکی آنها را تعقیب کن

می گل دهان خیلی سخت. ، بو بیشتر می شددهر چقدر به کوه نزدیک تر می شدن

، رسیدندهن کوآوقتی به . نقدر بوی بد می آمد که حد نداشتآ.دنست نفس بکشاتو

از ودر و پنجره داشت.بوداز زباله که شبیه قلعه یکوه. گل دهان باورش نمی شد

.  ش هم موشها باال می رفتندیدیوارها

م این بود که گالب فروش ها هم چندتا سیاه موش بودند که روی ه،ن عجیب ترآاز 

.  کاه بودن هم دو تا دستکش پر ازاشندستا.سوار شده بودند و لباس پوشیده بودند

.قصه ی ما به سر رسید، آروم آروم گل دهان به قلعه ی زباله ها رسید



نجات گلبان و گالن: قسمت پنجم



ترین جا به. ددادنو همیشه بوی فاضالب می دبودنخیلی سیاه و ترسناک ها سیاه موش

.برای سیاه موش ها میان زباله ها بود

ه ی ریشد،کردنوقتی سیاه موش ها به قلعه ی زباله ها رسیدند، کنار گلها را سوراخ 

بد بو سیاه موش بزر  ویک پادشاه، . بردندن اشپادشاهگلبوها را  درآوردند و پیش 

.  بود"بو بو"به اسم 

دبزنرف و حدکنمثل آدم ها فکر نست اتوموش باهوش و بدجنس بود که می کیبو بو 

بوی از. ودبشبود و می خواست همه جا مثل فاضالب ها آدمدشمن او . دبجنگو با آدم ها 

.  خیلی بوی بد را دوست داشتخوب و تمیزی متنفر بود و 

.  ودبوی گلبوها، دشمن بوبو و سیاه موشها بود و همه ی سیاه موش ها را فراری داده ب

تادند و ریشه برای اینکه بوبو بتواند دوباره قدرت پیدا کند با سیاه موش های دیگر راه اف

آنهاهبدناهم کسی نتورو دیگشوندی همه ی گلبو ها را از زیر زمین دزدیدند تا زرد 

رشد می ، دوبارهدن باشناشیگلبوها هرقدر مشکل پیدا کنند، اگر ریشه ها. دکمک کن

.دنوو زیاد می شدکنن



نجا آله با کلی زباها موشاین طوری شد که تمام گلبو ها از بین رفتند و همه ی سیاه 

هاه قلعه ی زبالآنجا .کردندو برای خودشان یک کوه پر از زباله درست دشدنجمع 

.  شد

بو مرغ گل. دنوشسیاه موش ها وارد قلعه ن آگل دهان قایم شده بود و منتظر بود که 

.طاقت نداشت و به خاطر بوی بد پرواز کرد و رفتردیگ

؟ کجا می ری! کنصبر : گل دهان گفت

ن آبه در بویستناتومرغ گلبو به بوی گل ها عادت کرده و نمی . ولی فایده نداشت

ی در یک جایپدرشاحساس کرد .شدگل دهان، یواشکی وارد قلعه . دروبیابدی طاقت 

ولی بوی او را نبینند،ها با اینکه گل دهان، خیلی مراقب بود که موش . دباشهمین قلعه 

جه یک متوها موشطولی نکشید که سیاه . خوب دهانش برای اولین بار دردسرساز شد

گل دهان همین . آن ها را ناراحت می کرد،ن بوآخیلی . اطراف شدندن آبوی خوش در 

ان گل دهنها آ. طور که داشت می رفت، یک دفعه دید که دورش پر از سیاه موش شده

.  بردندبوبوپیش و را گرفتند 



.  دنوش بشنزدیکدنستنابوی بوبو آن قدر بد بود که حتی خود سیاه موش ها هم نمی تو

.  گل دهان خیلی سخت نفس می کشید

.دببرنبوبو لبخندی زد و اشاره کرد که،دن دادنانشریشه ها را به بوبو ها سیاه موش

چیه کوچولو؟ اسمت :پرسیدبوبو به گل دهان نگاه کرد و 

!  کردی؟بابای منو کجا قایم ،دهانمگل من :جواب دادگل دهان 

! ئهتوپس گلبان بابای ! عجب:گفتبوبو خندید و 

از... اَه ... اَه ... اَه . داره حالم بد میشه! بچه خوش بوییچه :گفتبعدش هم اخم کرد و 

.من دورش کنید و بندازیدش پیش باباش

همردیگولی از طرف . دببینرا ش است پدرقرارگل دهان خیلی خوشحال بود که 

م اما متاسفانه خودش ه، دبدهرا نجات ش پدرناراحت شد، برای اینکه دوست داشت 

.  گیر افتاده بود

دائماً ه کها سیاه موش کنار بچه وقتی که گل دهان و گلبان، در یک جای تاریک و بدبو، 

ین بار این اول. همدیگر را مالقات کردند، خیلی خوشحال شدند،رفتندور می ن آو این ور 

.  بود که گلبان دخترش را می دید



م اما از آن طرف ه. گل دهان خندید و از بوی خوش او تمام غصه های گلبان از بین رفت

.گلبان خیلی ناراحت بود که چرا دختر کوچولوی نازنینش  زندانی شده 

و هدیه دهان تمام ماجرا را تعریف کرد، از خوابی که دیده بود تا گلستان مدرسه اشگل 

ا آخر سر هم در مورد گالب فروش ها گفته بود که ب. ای که به دوستانش داده بود

.  دبودنتمام گلبو ها را از دست بچه ها در آورده بودند و از بین برده ،بدجنسی

را از کجا پیدا کردی؟اینجا : گلبان پرسید

عه ی مرغ گلبو من را دنبال خودش آورد تا به گالب فروش ها و قلیک :گفتگل دهان 

. خیلی دوست داشتم شما را نجات بدهم، ولی خودم هم گیر افتادم. زباله ها برسم

لی خوشحالم خی. نباش به نظرم داره اتفاق های خوبی می افتهنگران :وگفتگلبان خندید 

.  برای فرار هم یه راهی پیدا میشه. که اومدی و من دیگه تنها نیستم

ل یک دفعه دید کلی بچه سیاه موش دارند از سر و کو.شدگل دهان خیلی خوشحال 

.  ی کندمهمبازیحتی . نمی گویدچیزی به آنهاهم گلبان .روندباال و پایین می ش پدر

ها کین؟ اینجا چه کار می کنند؟این :پرسیدگل دهان تعجب کرد و 



کند اییت شان می،بدهنوز بوی . بچه های سیاه موش ها هستنداینها :دادگل بان جواب 

دبو تر هر چی توی این قلعه پایین تر بری، ب. این باال پیش من باشنددارنو دوست 

.  میشه

می . دچرخیدنو دورش مد آن اخوششسیاه موش ها از بوی خوب گل دهان بچه 

ان گل دهو رفت روی گردن گل دهان ها ن آیکی از . با گل دهان بازی کننددخواستن

مه جای قدر بلند خندید که یک بوی خیلی خوبی هن آ. و از ته دل خندیدمد آقلقلکش 

ولی سیاه موش . بچه سیاه موش ها یوق زده شدندیهمهطوری که . قلعه را پر کرد

لی بد هوا برای سیاه موش های بزر  خی. های بزر ، همه به سرفه افتادند، حتی بوبو

.نفس بکشندنستند اتوشد و اصال نمی 

وب را چطوری بوی خاین :پرسیدبا فریبکاری بوبو . بوبو دستور داد گل دهان را بیاورند

درست کردی ؟ 

و ددادنبچه سیاه موش ها قلقلکم ،کهکاری نکردم من : دهان معصومانه جواب دادگل 

.  خندیدم



های موشسیاه بچه : و با بد جنسی تمام گفتند اخاربوبو دماغش را از عصبانیت 

یادت حاال که این طور شد کاری می کنم که دیگر خنده از. پردردسر حرف گوش نکن

وی دیگه دارن بزر  میشن و باید عاشق ب. فراموش کننوربرود، اونا هم بوی خوب 

ی که خیلی همان جای. اتاق مخصوص خودم. ببریدش به پایین ترین اتاق قلعه. باشنبد 

.دوستش دارم

قط خود بوبو ف. جایی کثیف و بدبو، بردندزباله هاپایین ترین طبقه ی قلعه بهگل دهان را 

وی تاو راسیاه موش ها . دروبیاطاقت نست اتورا دوست داشت و کسی دیگر نمی نجا آ

.  دکردنو سریع فرار دبستندر را ،انداختنداتاق

ی نگه منجا آجایی بود که ریشه های گلبوها را . هم داشتردیگویژگی کیاتاق آن

.  دنکننو رشد وندنشتا دوباره زنده دداشتن



دن بودنایزن اتاق، به ریشه هایی که از سقف آوآتاریکی و کثیفی درگل دهان تنها شد و 

ی و ن احساسی را داشت که در کالس خالادقیقا هم. یاد روز اول مدرسه افتاد. نگاه کرد

او پیش دوست داشت . غصه تمام وجودش را پر کرد. خراب مدرسه پیدا کرده بود

ت و همه را از دسداز طرفی هم دوست داشت یک کار بزرگی بکن. دننابرگردپدرش 

.  واقعا بوبو موش بدجنسی بود. دش نجات بدهیبوبو و قلعه ی بدبو

: خودش شروع کرد شعرش را خوند و گریه کردبا 

...زمین تو دنیا...وقتی میان از!سالم به گل ها

...از پشت ابرا...وقتی می خنده!سالم به بابا

...  می زنه لبخند... وقتی که خورشید ! سالم به صبح ها

...  ابرهای قندی... پر می شن ازقند...آسمونا هم

...  میشکفن با هم... گل های رنگی...آب میشن از غم



ند، آرام آرام از هوش اطور که این شعر را می خوهمین. بوی بد خیلی زیاد بود

ه ی قطره اشک از گوشک، یودقبل از اینکه چشمانش کامل بسته بش. رفت

.  افتادمد و روی زمینآچشمش بیرون 

و ن، گل باشان می داد و از زیرشکسی هل. مدآزباله ها زلزله می درداشت انگار 

قف وقتی به س. درشد کردند و تمام دیوار را پوشاندنطور همین .دمدنآها بیرون 

از . اق افتادهن گلبو نورانی شدند و یک انفجار بزر  اتفا، ریشه های نیمه جدرسیدن

.آبشار گل راه افتاد،قلعه ی زباله هاداخل

.شونارید کنید، از ریشه در بیخشکشون :زدداشت دیوانه می شد، فریاد می بوبو 

.  دشن اشیپیدامرغ های گلبو از آسمان ،بیایندبه خودشان تا سیاه موش ها 

اه گرفته بودند و روی سر سین اشینوک هادریک دانه سنگ کوچک م اهرکد

.  موش ها می انداختند



پیش ت و رفپایین ترین طبقه به،بوبو برای اینکه از دست آن ها در امان بماند

.  گل دهان مخفی شد

معلم، همراه بچه های مدرسه با راهنمایی بچه سیاه موش ها به ن طرف آاز 

.  راه افتاده بودندسمت قلعه زباله ها

یاه موش سبچه دیشب که گل دهان را به بدبوترین قسمت انداخته بودند، همان 

.  دمعلم و بچه ها را سمت قلعه آورده بودنوآمدندبه شهر و ند شدها نگران 

.  دندو فرار کردزمین را سوراخ کردن،معلم را دیدندو موش ها وقتی بچه ها سیاه 

وش ها  بچه ها با راهنمایی بچه سیاه م. می چرخیدندباالی قلعه هم مرغ های گلبو 

عد هم گلبان از دیدن این همه گل بو و ب. دن را آزاد کردنآو رفتند سراغ گلبان 

.  خیلی خوشحال شداز دیدن بچه های مدرسه

رد احساس ک،نی که گل دهان را قلقلک داده بودااز بچه سیاه موش ها، همیکی 

.  بوی گل دهان را حس می کند



گل دهان بی هوش . ن را با خودش پیش گل دهان بردامهربمعلم بچه سیاه موش، 

می تمام گل های دور گل دهان زرد شده بودند و اتاق بوی بدی. روی زمین افتاده بود

رنمی حتی آخرین لحظه هم دست از سر گلبوها ب. حتما کار بوبوی بدجنس بود. داد

م معل. بوبو زمین را سوراخ کرده  و فرار کرده بود. اتاق نبوددراما خودش . داشت

. وردآخیلی ناراحت شد، گل دهان را بغل کرد و با خودش بیرون 

ری را با خودش شعوکردبغلش ،شدوقتی گل دهان را بیهوش دید، غصه دار گلبان 

:زمزمه کرد

...زمین تو دنیا...وقتی میان از!سالم به گل ها

...مثل یه گلپر...وقتی می خنده!دخترسالم به 

...  از رنگ و رویا... پر میشهوقتی ! دنیاسالم به 

...آسمون هاتو ... نور آبیاز ...از آرزوها



گل .ادافتقطره اشکش روی قلب گل دهان کی،نداهمین طور که گلبان شعر می خو

بین ن قدر خوش بو بود کهآلبخند گل دهان . دهان لبخند زد و چشمانش را باز کرد

.تمام گلبوها هم سیاه موش های کوچولو و مرغای گلبو را به خودش جرب کرد

.  شدن به بعد قلعه زباله ها تبدیل به گلستان گل بوهاآاز 

 برای گل دهان هم حاال.ن قلعه بودندآو بچه سیاه موش ها مسئول محافظت از گلبان 

ادی را گلستان های زی،خودش خانمی شده بود و سعی می کرد با کمک معلم مهربان

می کرد و به جاهای مختلف سفر. نددیگر گلبو ها فقط در گالن نباش. درست کنند

سفره ای از گل بو ها در جنگل ها و کوه ها و حتی صحرا ها پهن می کرد تا همه جا

 .بوی گل بگیرد

ودش را به آنقدر بوی بد و زباله کم شده بود که بوبو خ. را هم هیچ کسی ندیدبوبو 

.داشتزحمت زنده نگه می 



از گل سیاه موش ها هم که با بوبو همکاری می کردند، دیگر طاقت نیاوردند وبقیه 

اگر قول بدهند مراقب :گل دهان هم گفت. ن کنداشدهان خواستند که کمک

ند و گلستان ها باشند و گل ها را دیگه خشک نکنند، مردم به آنها کمک می کن

.  دوستشان دارند

ن امآسهر روز . های گلبو هم با زیاد شدن گل بو ها زیاد و زیاد و زیادتر شدندمرغ 

. ن سفره پرواز می کردندآکه از این سفره به بود ای گلبویی هپر از مرغ

ی سفره.خواندمی نشست آوازش را می،گل دهان به هر سرزمینی که وارد می شد

م گل بو ها سبز می ام آران قطره ها آرآاز زیر .قطره های اشکش را پهن می کرد

.شدند

...تو دنیازمین ...میان ازوقتی !هاسالم به گل 

.بوبو بدجنس به هدفش نرسید،رسیدقصه ما به سر 


