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 به دختران نازنینم 
نورا و پرستو

 و کودکی هایی که پر از 
خاطره های جورواجور است؛ 

شیرین و تلخ.

تقدیم به
بچه های روزهای سخت
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یـک روز کـه مامان ماری رفته بود مسـافرت، مارمارآقا از سـوراِخ زیرزمین 
بیـرون آمد. چشـمش افتـاد به یک کتاب. روی کتاب نوشـته بود:

چگونه بچه های بى تربیت را تربیت کنیم؟

مارمارآقـا ذوق  زده شـد. بـا خـودش فکر کرد خوب اسـت کـه توله  های 
خـودش هـم تربیـت شـوند؛ درسـت اسـت کـه آن  هـا آدم نیسـتند، ولی 

بی تربیـت که هسـتند!

مارمارآقا و ماری  خانم و سه تا توله شان، 
در زیرزمیِن یک خانه  زندگی می کردند.

بیـرون آمد. چشـمش افتـاد به یک کتاب. روی کتاب نوشـته بود:

چگونه بچه های بى تربیت را تربیت کنیم؟

مارمارآقـا ذوق  زده شـد. بـا خـودش فکر کرد خوب اسـت کـه توله  های 



مرمـر، ملمـل و رم رم کّله هایشـان را از الی مبـِل پوسـیده 
بیـرون آوردنـد. مارمارآقـا گفـت: »از امـروز، قرار اسـت شـما 

تربیت  بشـوید.«

رفت توی سوراخ و توله ها را صدا زد تا بیایند و تربیت  شوند.

چگونه بچه های بی تربیت را تربیت کنیم؟14



ملمـل گفـت: »ملمـل می خواهـد مـار باشـد؛ ملمـل نمی خواهـد تربیـت باشـد!«
مارمارآقا گفت: »وای ململ! تربیت که یک جور حیوان نیست. وقتی 

می گوییم تربیت بشوید، یعنی تو یک ماِر باتربیت می شوی.«
مرمر و رم رم گفتند: »اصالً برای چی باید تربیت بشویم؟«

 مارمارآقـا ُدمـش را بـاال بـرد و گفـت: »بـرای  اینکـه بی تربیت هسـتید.
می  خواهم به مامان ماری یاد بدهم که چه جوری باید توله  را تربیت  کرد.«
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کدام هر  نگاه کردند.  به هم   توله   مارها 
 مارپیچی یک طرف وولیدند و فس  وفوس
راه انداختند: »ما نمی خواهیم تربیت بشویم. 

ما خودمان تربیت داریم!«
مارمارآقا داد زد:

»سااااااکت!شروعمیکنیم!«

و از روی کتاب خواند

قانون اول تربیت: بلعیدن غذا ممنوع! 

ململ پرسید: »بلعیدن یعتی چی؟«
مارمارآقا جواب داد:

»بلعیدن یعنی قورت دادن! اینجا 
نوشته بچه نباید غذا را ببلعد؛ باید 

غذا را خوب ِبَجَود.«
رم  رم گفت:

»خب، این به ما چه؟!«
مرمر گفت:

»شما خودت هم غذا را می بلـ...«



مارمارآقا ماند چه بگوید. گفت: »خب، شاید بابا و مامان من نمی دانستند 
که بلعیدِن غذا کار بدی است؛ وگرنه حتمًا تربیتم می کردند.«

ملمـل ُسـرید جلـو و گفـت: »پـس اول بایـد بابامارمـار تربیت 
بشـود؛ اول بابامارمـار!«

مرمر و رم رم هم گفتند: »اول بابامارمار! اول بابامارمار!«
مارمارآقـا فش  فـش کـرد. فکـر کـرد اگـر از خودش 

شـروع نکنـد، توله هـا زیـرِ بـار نمی روند.
»باشد! باشد!« 

مارمارآقـا ملمـل را کـه خیلـی 
الغر بـود، گذاشـت الی کتاب 

تـا بسـته نشـود. گفت :
»خب، حاال چی بخورم؟«
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مرمر تندی خزید سمت یک شیشه ی مربا و گفت: »مارشمالو.«
مارمارآقـا یـک تکـه مارشـمالو را تـوی دهنـش کشـید. مرمـر، ململ و 

رم رم فس  وفـوس راه انداختنـد: »قـورت نـده! بجـو! بجـو!«
مارمارآقا نمی دانست چه  جوری آن را ِبَجَود. لپش باد کرده بود.

ململ گفت: »ماربابا ِبَجَود!«

چگونه بچه های بی تربیت را تربیت کنیم؟18



 مارمارآقا دلش می خواست آن را ببلعد. آِب دهنش را قورت داد. تکه ی
مارشـمالو ِقـل خـورد و یـک ذره پاییـن رفت. مرمر بـا ُدمش پـِس کّله ی 

مارمارآقـا زد و گفـت: »بلعیـدن ممنوع!«

رم رم پیچید دورِ گردِن مارمارآقا و گفت: »دهنت را باز کن! داری قورتش 
می  دهی!«

ملمـل کتـاب را ول کـرد. خزیـد جلـو. ُدمـش را الی لب هـای مارمارآقا 
فروکـرد و گفـت: »بابامـار تـخ کنـد! تـخ کند!«

مارمارآقـا دلـش نمی آمـد دهنـش را بـاز کنـد و مارشـمالو را بیـرون 
بینـدازد. مرمـر گفـت: »نبایـد قورتـش بدهـی! ایـن کار بی تربیتـی اسـت. 

خـودت گفتـی! خـودت گفتـی!«
 مارمارآقـا نمی خواسـت تخ کند. دوباره آِب دهنش را قـورت  داد. تکـه ی

مارشمالو پایین تر رفت. توله  ها پریدند روی سر و کوِل مارمارآقا.
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یکـی پـس کّلـه  اش مـی  زد، یکـی گردنش را فشـار مـی  داد و یکـی زور 
مـی  زد تـا دهنـش را بـاز کند. 

»تخ کن!«
»تخ کن!«
»تخ کن!«

توله   مارهـای  تـخ کـرد.  تـوی گلـوی مارمارآقـا. مارمارآقـا  پریـد  تکـه 
عصبانـی جلـوی مارمارآقا َچنبَره زدند و زل  زل به او نـگاه کردند. مارمارآقا 
 سـرش را پاییـن انداخـت. مرمـر گفت: »معلوم اسـت شـما نمی خواهی

تربیت بشوی!«
مارمارآقـا کّلـه اش را بـا ُدمـش خارانـد و گفـت: »خـب راسـتش، مـا 

مارهـا نمی توانیـم غـذا را فیـس کنیـم، یعنـی بَجویـم!«
رم رم گفت: »گفتم که به ما چه!«

چگونه بچه های بی تربیت را تربیت کنیم؟20



ململ گفت: »پس تربیت، بی  تربیت!«
مارمارآقـا گفـت: »نـه، نـه! تربیت سـِر جایش هسـت. فقـط این یکی 

را بی خیـال می شـویم.«
بعـد، ُدِم ملمـل را گرفت. تـوی قوطِی رنگ زد و کنارِ قانون اول نوشـت: 

»بهماچه!«
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فیس دوم

چـــــه!به مـا

فیس دوم

به مـاچـــــه!به مـاچـــــه!به مـا



مارمارآقا از کتاب
»اگـر از پِس تربیت توله هایـم بربیایم،  خیلـی خوشـش آمـده بود. فکـر کرد:

می توانـم یـک مهِدتوله باز کنـم و بقیـه ی توله  مارها را هـم تربیت کنم.« 

مارمارآقا از کتاب
»اگـر از پِس تربیت توله هایـم بربیایم،  خیلـی خوشـش آمـده بود. فکـر کرد:

چگونه بچه های بى تربیت را تربیت کنیم؟


