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»جکی!بیانگاهکن!خونهبغلیاثاثکشیدارند!«
آقایپریدلتلسکوپشراانداختهبودرویکامیونیکهجلویراه
ماشینرویخانهبغلیایستادهبود.صدایهمسرشازپایینپلهدرآمد

که:»راجر!بااونتلسکوپجاسوسیکهنمیکنی،هان؟«
آقایپریدلکهداشتچشمهایشرارویلنزتلسکوپفشارمیداد
باش... رو اینجا بیرون! میآن دارن وایسا! نه. که »معلومه گفت:

جلالخالق!«
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خانمپریدل،بادولیوانچایدردستش،آمدتویاتاقخوابجلویی.
»چی،عزیزم؟«

پشتسرش،پسرککومکیاشرسیدکهازپلههاآمدهبودباالتا
ببیندداستانازچهقراراست.

آقایپریدلباتعجبگفت:»خیلیبزرگان!غولان!«
راجر! بلندهدیگه. همسرشجوابداد:»خب،بعضیهاقدشون

چونخودتیهکمقدکوتاهیاینطوریمیگی.«
»نه،یعنیخیلیبزرگان،جکی!بیاخودتببین!«

جاسوسِی تلسکوپ با »من ایستاد. دستبهسینه پریدل خانم
همسایههارونمیکنم.اگهببیننداریازالیپردههادیدمیزنیپیش

خودشونچیفکرمیکنن؟«
واِرندرآمـدکـه:»مـنبـادیدزدنمشـکلینـدارم.بذاریـهنگاه

بندازم!«
آقایپریدلبیصبرانهگفت:»یهدقیقهصبرکن،وارن!یاخدا!تا

حاالآدمبهاینپشمالوییندیدهبودم!«
خانــمپریدلجــوابداد:»خب،مگهچیه؟چــونخودتمثل

بچهقنداقیهاکچلیاینحرفرومیزنی.«

آقایپریدلگفت:»منظورمفقطپشمالونیست،منظورمپشمالواز
سرتاپاست.«

»دیگهداریمسخرهمیشیها!«
آقایپریدلگفت:»خودتببین!«

وارندستشرادرازکردتاتلسکوپرابگیردودادزد:»بذارنگاه
کنم!نوبتمنه!«

پدرشنهگذاشت،نهبرداشتوگفت:»دستتروبکش،وارن!«
خانمپریدلگفت:»اینقدربچهنباش،راجر!بذاربچههمیهدور

نگاهکنه.«
وارنخودشراانداختجلویباباش.یکیازچشمهایشراگرفتو
آنیکیرانیمهبازگذاشترویلنز.یکیازهمسایههارادیدکهمیزیرا
بهسمتدِرجلوییمیبرد.میزشبیهکندهیدرختبود،اماآنجانور،
باخودش را آن بگذارد،طوری آدم را واقعًانمیتوانستاسمش که

میبردکهانگارچوبکبریتاست.
وارنگفت:»وای!اینقدرزشت؟«

مادرشبالحنسرزنشآمیزیگفت:»وارن!خوبنیستاینجوری
راجعبهمردمحرفبزنی.«
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وارنبادستاشارهکرد:»آخهمامان،زشتانها!«آقایپریدلاز
دِرموافقتدرآمد:»راستمیگه،جکی.عینحیوونان.اینموجوداتی
کهمندیدم،جاشونتویباغوحشه،نهتویخونه.«باآرنجپسرشرا

زدکنارتاخودشرابرساندپشتتلسکوپ.
خانمپریدلگفت:»داریناینهاروازخودتوندرمیآرین.«

»نخیر!خودتنگاهکن!«
»بهتگفتممنباتلسکوپجاسوسِیهمسایههامونرونمیکنم.

زشته.«
خانمپریدلجرعهیکوچکیازچایشنوشید.

وارنهیجانزدهبادستشاشارهکرد:»یکیدیگهدارهمیآدبیرون.
سهتاهستن!«

خانمپریدلگفت:»بروکنار!«فِرموهایبلوندشراصافکردو
چشمشراگذاشترویلنزتلسکوپ.

گفت:»یااسطوخودوس!حالمخوشنیست.«
غارنشینهاییکهبهپالک10اثاثکشیمیکردند،برایهرآدمی
بیسبال کاله سفید، جلیقهی غارنشین آقای بودند. حیرتانگیز
وشلوارکبرمودایخیلیبزرگوقرمِزجیغتنشبودکهتازانویش

میرسید.اینلباسهاتنهاچیزهاییبودندکهتویمغازهپیداکردهبود
واندازهاشمیشد.خانمغارنشینلباسگلمنگلیپنبهایبهتنداشت
وآنقدرجذِبتنشبودکههماالنبوددکمههایشکندهوشوتشود
اینطرفوآنطرف.فقطپسربچهشان،اولریک،کمیعادیبود؛البته
دراینصبحآفتابیخیابان»کوهنما«یبیِدلسِدن،هیچغارنشینیبهاین

راحتیهاعادیبهنظرنمیآمد.
غارنشینهاموهایزبرقهوهایداشتندکهرویتمامبدنشانسبز
شدهبود.اینموهاصورتشانرامیپوشاند،البتهبهغیرازدوتاچشم
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سیاهزغالی،دماغپوزهمانندودودنداننیشتیزوسفیدکهازدوطرف
دهنشانزدهبودبیرون.

به ناغافل اگر حقیقت، در نیستند؛ خوشگل معمواًل غارنشینها
یکغارنشینبربخورید،مثاًلموقعپیادهرویتوییکجنگلبزرگو
تاریک،احتمااًلجیغمیزنیدوتندترازیکسنجابوحشتزدهازاولین

درختمیرویدباال.
کافی آدمی هر ترساندن برای غارنشینجماعت قدوقوارهی فقط
است.زشتیغارنشینهانقلقصههاست،اینقدرکهاشتهایجادوگرها
وعجوزههاراهمکورمیکند.آقایغارنشینتقریبًااندازهییکخرس
قهوهایبودکهرویپاهایشایستادهباشد.راجرپریدلکناراومثل
ملخیبودکهرژیمگرفتهباشد،حتیخانهیجدیدشاندرپالک10
همکوچکبهنظرمیآمد؛اینموضوعراآقایغارنشینوقتیفهمیدکه

میخواستمیزراازدِرجلوییببردتو.
غرشکنانگفت:»َاه!ااااه!خیلیکوچیکه.«

همون باشه. کوچیک خیلی که »نمیشه گفت: غارنشین خانم
اندازهایهکههمیشهبودهدیگه.«

آقایغارنشینغرولندکنانگفت:»میزکهنه!در!درخیلیکوچیکه

نمیتونمبیامتو!«
خانمغارنشینآهیکشیدکه:»خب،پسازکلهتکاربکش.«

آقایغارنشینحرفشراگوشکرد.کلهیپشمالویشراکوبیدبه
چهارچوبدروتویگچدیوارباالییاشسوراخیدرستکرد،آنقدر

بزرگکهبتواندبامیزخودشرابچپاندتو.
درخانهبغلی،نفسآقایپریدلبندآمدهبود.»دیدی؟زددررو
ُخردکرد!باکلهش!«خانمپریدلگفت:»خداکنهنخوادهردفعهکه

میآدخونهاینجوریکنه.«
تویپالک10،غارنشینهانگاهیبهخانهیجدیدشانانداختند؛
کاغذدیواریهایزرِدآفتابیدیوارهاراروشنکردهوزمینفرششدهبود.

آقایغارنشینبوکشیدوغرغرکنانگفت:»خیلیتمیزه.«
خانمغارنشینگفت:»نگراننباش،اگبرت!زودیتغییرشمیدیم.
یهکمآشغاِلخوشگلکفزمین،چندتابرگکپکزده...خیلیزود

عینخونهمیشه.«
اولریکگفت:»منهمینجوریکههستدوستشدارم.خیلیاز

اونغارخودمونبهتره.«
آقاوخانمغارنشیننگاهمرموزیردوبدلکردند.



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشرهوپاهمگامباناشرانبینالمللی،ازکاغذمرغوببازمینهیِکِرماستفادهمیکند؛زیرا:
اینکاغذنورراکمترمنعکسمیکندودرنتیجه،چشمهنگاممطالعهکمترخستهمیشود؛

اینکاغذسبکترازکاغذهایدیگراستوجابهجاییکتابهایتهیهشدهباآن،آسانتراست؛
ومهمترازهمهاینکهبرایتولیداینکاغذدرختکمتریقطعمیشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


