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جیرینگ
آگوس پیانوال 

و 
آقای َپتی َپن،هیوالی کتاب ها

خانم َقَلمبو خانم دکتر دامپی

چولهاُختاُسل

دکتر بروتسرآشپز مالوله

َنپ

هیچوپیچو اِمو

گیسی پیلی

هیوالی زباله هیوالی قلم مو

این شما و این داستان ما 
هیوالها

قهرمان های داستان

و بدجنس های داستان
هیوالی حیوانات

هیوالی چاله هاهیوالی موسیقی

مرِد خبیثهیوالی آشپزی

دستیار )نه چندان بدجنِس(

دکتر بروت
هیوالی هیچی هیوالی فلزات

هیوالی موها
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اِما

کجاست؟



هر جمعه زنگ تفریح، من و لیدیا می رویم کتابخانه ی مدرسه تا کتاب هایی 
را کــه در طــول آن هفتــه با هیوالهــا خوانده ایم، پس بدهیــم و کتاب های 
جدیــد بگیریم. شــاید کمی عجیب باشــد، ولی وقتی با ِامــا کتاب انتخاب 
می کنیم، بیشــتر بهمان خوش می گذرد تا وقتی توی حیاط هســتیم. ولی 
یکی از جمعه ها ِاما را پیدا نکردیم. و این شروع ماجرایی بود که تصورش 

را هم نمی توانستیم بکنیم.

اِما، کتاب ها را آورده ایم. 
اِما، کجایی؟اِما!

انگار نیست.

عجیب است. این 
موقع ها همیشه هست.

چون ِاما توی کتابخانه نبود، رفتیم ببینیم توی اتاق معلم ها پیدایش می کنیم 
یا نه. فکر کردیم حتماً رفته چایی ای، قهوه ای، چیزی بخورد یا هر کاری که 
بزرگ ترهــا موقــع صبحانه می کنند. ولی بهمان گفتند همــان اوِل وقت با 

یک بسته ی خیلی گنده رفته توی کتابخانه و دیگر نیامده بیرون.

با یک بسته ی 
خیلی گنده؟

شاید کتاب های 
جدید بوده اند...

نه. کتاب های جدید 
همیشه اولین دوشنبه ی 

هر ماه می رسند. 
آمارش را خوب دارم!

11



بعدازظهــر، همین کــه کالس تمام شــد، کیِف کتاب ها و کیــِف هیوالها را 
برداشتیم و برگشتیم کتابخانه.

اِما، اِما... آمده ایم 
کتاب ها را پس بدهیم. 

کجایی اِما؟

آن چیست؟ 
چه قشنگ است!

دست بهش نزنید!!!

گاومان زایید!

این دو تا مفلوک 
اینجا چه کار می کنند؟

به نظر تو چه کار 
می کنند؟ قطعاً هیچ کار 

خوبی نمی کنند!
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نفهمیدیم چرا هیوالها با دیدن آن چیز شــبیه َجســتانِک ســیرک، آرامش 
خودشــان را از دســت دادنــد، ولی وقتی دکتر بروت و نــپ را دیدیم که 
خنده کنان از آنجا دور می شدند، فهمیدیم که دارد یک اتفاق هایی می افتد.

بگذار ببینم... از کجا باید شروع 
کنم به توضیح دادن اینکه چه 

اتفاقی افتاده؟... توضیحش نه 
ساده ا ست، نه سریع!

به هرحال بجنب 
آقای پتی پن که به نظرم 

اوضاع عجله ای باشد!

هولش نکن 
هیچوپیچو!

هیچ شکی نیست 
بچه ها: پارچه ی 

زمان است!

داستانعجیبپارچهیزمانبهروایتآقایپتیپن
تقریباً هزار سال پیش، شهسواری زندگی می کرد که آن قدر سنگ دل و 
ستمکار بود که دوست و دشمن سرش نمی شد. با همه بد رفتار می کرد.

داری مرا 
نگاه می کنی؟

ها؟ چه شده؟ به چه 
نگاه می کنی؟ ِدَهه!

آن شهســوار وقت هایی که نمی جنگید، مشغول دزدیدن اندک چیزهایی 
می شد که کشاورزان بیچاره داشتند.

گاو و خوک را می برم. 
می خواستم مرغ را 
برایتان بگذارم...

ولی آن را هم می برم! 
هاهاهاهاها!
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روزی شهسوار دچار حادثه ای شد. چون با اسبش هم بدرفتاری می کرد، 
حیوان زبان بسته تصمیم گرفت وسط دویدن، یکهو ترمز کند تا صاحبش 

را ادب کند.

آخ... ُمردم!

شهســوار زخم وزیلی شــد، ولی دو تا از کشاورزان او را بردند خانه شان و 
ازش مراقبت کردند. حتی تنها مرغی را که برایشــان مانده بود، قربانی 

کردند تا برای شهسوار شوربا درست کنند تا بخورد و جان بگیرد.

همواره آدم سبک مغز و خاک برسر 
و گندی بوده ام. اکنون که چنین 

بخت واقبالی که شایستگی اش را ندارم 
به من رو کرده، بسیار گیج شده ام!

وقتــی شهســوار خــوب شــد، بــه کشــاورزها کمک کــرد توی زمینشــان 
کشت وکار کنند و حتی ازشان در برابر شهسوارهای دیگر محافظت کرد. 

ولی کم کم ذهنش درگیر بدی هایی شد که در گذشته کرده بود.

اگر می توانستم زمان را به 
عقب برگردانم، همه ی کردارهای 

ناپسندم را جبران می کردم و 
آن وقت...

شهســوار این خوش اقبالی یا بداقبالی را داشت که جادوگری حرفش را 
شنید و پیشنهادی بهش داد.

نمی توانی زمان را به عقب 
برگردانی، اما می توانی خودت در 

زمان جلو و عقب بروی!

چگونه؟ بگویید چگونه 
می توانم چنین کنم؟

بسیار ساده... با این پارچه! تنها 
کاری که باید بکنی، این است که از 

این سو و آن سو بکشی اش و بر رویش 
بپری. هوووشت! می روی به گذشته 

    یا آینده...
                    پارچه را با شمشیر و
                 اسبت تاخت می زنم.

قبول!
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و این طور شــد که شهســوار از دوســتان کشــاورزش خواســت پارچه را 
سفت نگه دارند و پرید رویش و... هوووشت!

هوووشت!

اوه... عجب هوووشِت 
اساسی ای کرد!

این ها کارهای 
جادوگرهاست!

»هوووشت« دیگر یعنی 
چه آقای پتی پن؟

هوووشت! یعنی 
غیبش زد!

خیلی خب. بعدش 
چی؟ کجا رفت؟

معلوم نیست. 
هیچ وقت هیچ کس 

هیچ چیِز دیگری درباره ی آن 
شهسوار نفهمید!

منتها چیزی که برای ما مهم 
است، این پارچه است! 
پارچه ی َپِرش در زمان!

می خواهید بگویید این 
پارچه همان پارچه ی 

شهسوار است؟

دقیقاً!
خب شما از کجا 

می دانید؟

می دانیم، چون کتاب می خوانیم! 
همه چیز را می خوانیم. بخش هایی از کتاِب 
»سرگذشت حیرت انگیز شهسوار زمان« 

را اینجا داریم. کتابی تصویری و 
دست نویس مربوط به قرن یازدهم 

که خوشبختانه اِمو توی خودش 
نگهش می دارد.

چون فقط چند صفحه از کتاب را داریم، 
نمی دانیم باالخره چی به سر پارچه 

آمد، ولی بدون شک االن 
جلوی چشممان است!

19



به هیچ وجــه نمی توانســتیم بگذاریــم ِامــا هم مثل شهســوار، گرفتــارِ خطرِ 
گم شدن توی زمان بشود. اول به دلیل اینکه دوستمان بود و دوم به دلیل 
اینکــه توی جهانی پــر از آدم بزرگ های خل وضع، وجــود آدم هایی مثل ِاما 

الزم بود.

می خواهید بگویید که 
االن اِما دارد توی زمان 

سفر می کند؟

طبق محاسبات من، ۹۷/۹۸ 
درصد احتمال دارد که از این 

َجستانک استفاده کرده باشد و 
این عمالً یعنی ۱۰۰درصد!

باهاع!

توضیــح دیگــری الزم نبــود تــا بفهمیــم باید فــوراً برویــم دنبال ِامــا. نباید 
می گذاشتیم در زمان، گم وگور بماند.

آهای! چه کار می کنید؟ 
بعضی وقت ها شبیه 

بچه کوچولوها رفتار می کنید!

آره خب! ولی چی توی 
سر تان است؟ باید نم نم 

پیش برویم!

می رویم دنبال اِما 
دیگر. نه؟

آخر نمی توانیم 
وقت تلف کنیم!

غلط است! 
زمان نه تلف می شود، 

نه به دست می آید!

این بار سفر فوق العاده خطرناکی پیِش رو 
داریم و باید این گفته ی ُدن کیشوت را به 

خاطر داشته باشیم که گفت: »سانچو، لباسم 
را آرام آرام تنم کن که عجله داریم!«
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