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ُخف برای خرید یک خرگوش سفید وارد فروشگاه حیوانات شد. 
توی این ماه باِر سومش بود.

دیوورچه گفت: »شرمنده ام ُخف! خرگوش هایمان تمام شده اند. 
نه فقط سفیدها، بلکه قهوه ای ها و سیاه ها هم فروش رفته اند.«

ُخف گفت: »من فردا نمایش دارم. صد تا آدم می آیند شعبده بازی 
من را تماشا کنند. اگر خرگوشی در کار نباشد، چطوری نمایش 
بیرون آوردن خرگوش از توی کاله را اجرا کنم؟ بهترین تردستی 
من همین است. اصاًل همه برای تماشای این قسمت از نمایش 

می آیند.«
دیوورچه پرسید: »پس خرگوش قبلی چه شد؟«

نگهداری اش آسان است 
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ُخف از ته دل آه کشید. خرگوش قبلی فرار کرده بود، چون حوصله اش 
از نمایش سر می رفت. وضع خرگوش های قبل از آن هم همین بود. 
هیچ کدام بیشتر از یک هفته دوام نمی آوردند. چون هیچ خرگوشی 
خوشش نمی آمد او را توی یک کاله تنگ و باریک بچپانند و بعد 

گوش هایش را بگیرند و بیرون بکشندش.
دیوورچه گفت: »اصاًل چرا برای تردستی چیِز دیگری از توی کاله 
بیرون نمی آوری؟ مثل موز، دستگاه نان ُتست کن یا همچین چیزهایی. 

مثاًل خوبی موز این است که از تنگی کاله شکایت نمی کند.«
ُخف گفت: »مردم برای خرگوش می آیند. وقتی می بینند موجود 
اما...  می کنند.  ذوق  می آورم،  بیرون  کاله  توی  از  را  زنده ای 

در آوردن موز از توی کاله؟ نه! هیچ لطفی ندارد.«
دیوورچه همان طور که دوروبر فروشگاه را نگاه می کرد، سخت 

توی فکر بود. می خواست هر جور شده به ُخف کمک کند.
»اگر یک پنگوئن از توی کاله شعبده بازی ات بیرون بیاوری چه؟ 

به نظرت این هم برای مردم عادی است؟«

ُخف پرسید: »پنگوئن؟! نه. اصاًل هم عادی نیست. ولی حاال 
پنگوئن از کجا پیدا کنم؟ فردا نمایش دارم.«

خنده ی رضایت آمیزی روی لبان دیوورچه نقش بست.
»اتفاقًا یک پنگوئن توی فروشگاه دارم. بیا ببینش. آنجاست، تِه 

فروشگاه، بغل ماهی های قرمز.«
با هم به انتهای فروشگاه رفتند. وسط اتاقکی شیشه ای، پنگوئن 
کوچکی ایستاده بود و ماهی های قرمز را نگاه می کرد. ُخف را که 

دید، نگاه دوستانه ای به او انداخت.
دیوورچه گفت: »به نظرم حیوان باهوشی است و خیلی زود چیزهایی 
را که برای تردستی باید بداند، یاد می گیرد. نگهداری از او هم 
آسان است. سه بار در روز بهش ساردین بده و خیالت راحت 

باشد که شکایت نمی کند.«
ُخف پرسید: »اسمش چیه؟«

دیوورچه گفت: »راستش نمی دانم. فکر کنم هنوز اسم ندارد. 
تو هرچی خواستی صدایش کن.«
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ُخف نگاهی خریدارانه به پنگوئن انداخت. چون خیلی کوچک 
بود، راحت توی کاله شعبده بازی جا می شد. تهیه ی ساردین 

هم کار سختی نبود.
ُخف گفت: »خب پس. می برمش!«

بعد کمی پول به دیوورچه داد و او هم پنگوئن را از توی اتاقک 
شیشه ای بیرون آورد.

ُخف به پنگوئن گفت: »بزن برویم جوان!« و به طرف دِر خروجی 
به راه افتاد. پنگوئن پشت سرش تاتی کنان آمد. بعد با دیوورچه 

خداحافظی کردند و رفتند.
به ماشین که رسیدند، ُخف پرسید: »می خواهی جلو بنشینی؟«

پنگوئن با شادی سر تکان داد. بعد دِر سمت راننده را باز کرد و 
خودش را باال کشید و روی صندلی نشست.

ُخف پشت فرمان نشست و گفت: »کمربندت را ببند.« بعد 
به  راه افتادند.

در یکی از خیابان ها منتظر سبزشدن چراغ راهنمایی بودند.

پنگوئن گفت: »آشیل.«
ُخف با تعجب به بغل دستی اش نگاه کرد. »چیزی گفتی؟«

پنگوئن گفت: »اسمم این است. خانم فروشنده گفت که اسم 
ندارم، اما اسم من آشیل است.«



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


