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ماجراهای 
مردم هشر عجیب

»ماجراهای مردم شهر عجیب« سرگذشت پنج نفر از مردمان این شهر است. مردمانی که با ماجراهای خود
و اّتفاق های جالبشان، داستان هایی خواندنی برای ما دارند.
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کوچک  که نه  که پر از شهرهای جورواجور است، شهری بود  در این دنیای بزرگ، 
ماشین های  شلوغ،  خیابان های  با  شهرها  همه ی  مثل  شهری  بزرگ.  نه  و  بود 
کوتاه و بلند؛ اّما در این شهر، آدم های عجیبی زندگی می کردند.  زیاد و خانه های 

آدم هایی با ماجراهایی شنیدنی.

آرایشگاه  یک  میدان،  سر  درست  که  بود  شهر  این  آدم های  از  یکی  آقا قچ قچی   
که موهای  کارش وارد بود. خوب می دانست  داشت. آقا قچ قچی خیلی به 
آقای همسایه را چه قدر کوتاه کند یا فقط دور موهای آقا قاپ قاپی را بزند 

کند. لوف لوفی را ماشین  و موهای آقا

برای همین هر کس او را می دید، نظرش را درباره ی موهایش می پرسید. 

- آقا  قچ قچی، به نظرتان موهایم بلند نشده؟ فردا بیایم آرایشگاه؟

- آقا  قچ قچی سبیلم نامرتب نیست؟ یک سر بیایم پیشتان؟

- آقا  قچ ...



گذاشت  زمین  کولش  روی  از  را  آرد  کیسه ی  آقا خاش خاشی، 
کرد.  کرد. هنوز هوا تاریک بود. تنور را روشن  و در نانوایی را باز 
خمیرهایی را که از دیروز آماده کرده بود، ورز داد. چونه کرد. پهن 

کرد به پختن نان. کرد و شروع 
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از صبح تا شب نان می پخت، نان خوب خاش  آقا خاش خاشی هرروز 
خاشی؛ اّما همیشه دو تا چونه از خمیرها را نگه می داشت. مشتری ها 
که می رفتند،  آن دو تا چونه را با وردنه پهن می کرد و در تنور می گذاشت. 
تا این دو تا نان بپزد، نانوایی را جمع و جور می کرد. آن وقت نان ها  را 
از تنور درمی آورد. روی میز جلوی مغازه می گذاشت و در نانوایی را قفل  
می کرد.  همان موقع مشتری آخری، عصا زنان از راه می رسید. نان ها را 

برمی داشت و می گفت: " خدا بده برکت، آقا خاش خاشی!"

کار آقا خاش خاشی همین بود.  هرشب 
مشتری آخری هم نان هایش را 

برمی داشت و آقا خاش خاشی
 را دعا می کرد.



به  را  دوزی اش  لحاف  سوزن  شد،  تمام  که  کارش  آقا لوف لوفی 
گوشه ی یقه ی کتش زد. آخرین لحاف مخملی خوشگلی را 

کولش انداخت. در مغازه را بست  که دوخته بود، روی 
کرد. فقط چند ساعت  و راه افتاد. به ساعتش نگاه 

باشد،  آماده  گر  ا بود  گفته  ابری  بود.  مانده  باقی 
می تواند با او به آسمان برود.
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آقا قاپ قاپی هرجا می رفت. چیزی گم 
می شد، ساعتی، عینکی، انگشتری.... 

بعد هم همان چیز در خانه ی آقا قاپ قاپی 
گم  پیدا می شد؛ یعنی هر کس هرچه 

می کرد، یک راست می رفت َدم خانه ی 
آقا قاپ قاپی.

آقا قاپ قاپی خودش هم از این وضع 
خیلی ناراحت بود؛ اّما هرکار می کرد، 
دست چپش درست نمی شد. برای 

که دست چپش  همین هرروز هرچه را 
قاپیده بود، با دست راستش، 

به صاحبش برمی گرداند. 
آقا قاپ قاپی از همه خجالت 

می کشید.
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عّکاسی  البّته  می گرفت؛  خوبی  خیلی  عکس های  بود.  عجیب  شهِر  عّکاس  آقا چیک چیکی 
که با هم دعوا می کردند، به عّکاسی  کسانی  با بقّیه عّکاسی ها فرق داشت. فقط  آقا چیک چیکی 
کس مقّصر بود سیاه و مات  او می رفتند تا عکسشان را  بگیرد. در عکس های  آقا چیک چیکی، هر 

می افتاد. این را فقط آقا چیک چیکی می دید؛ برای همین سرش خیلی شلوغ بود.




