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نیم:
یکخرگوشصورتیوغولپیکر؟

نه.فقطایننیست.نیمدیوانهترین
وباحالتریندوستنامرئیای

استکهوجوددارد.
بااوهراتفاقیممکناستبیفتد
ودرآنصورت،مطمئناًسروته
قضیهرابایکقهقهههممیآورد!
قوهیتخیلتآنقدرقویهست

کهببینیاش؟

نینا:
ایننیناست،شخصیتاصلیداستان.

آرزوداردخبرنگارمهمیبشود.
یکدوستنامرئی؟

نه.اینتویبرنامهاشنبود،اما...
نیناباهوشوشجاعومصمماست،

اگرچهبابودِننیمدرکنارش،بایدخندیدنراهمیادبگیرد!

َدنی:
بهتریندوستنیناست.

ومعروفترینشان،چونپدرومادرشهنرپیشههایخیلی
مشهوروثروتمندیهستند.

امااینبرایدنیاهمیتزیادیندارد.موضوع
موردعالقهاشفناوریهایجدیدوجاسوسیاست.بله.
بله.همینطوراست:دنیجوانترینجاسوسدنیاست.

پروفسورروِگندورف:
آئوگوستوسروگندورِفبدجنسدانشمنددیوانهی

تمامعیاریاست.نابغهوالغرمردنیوکمی
دستوپاچلفتیاست.اگراینقدرروینیموسواس

نداشت،دردسرسازنمیشد.

مورتی:
کوچکوترسوستونسبتاًزیادواقواقمیکند.مورتی

حیوانخانگینیناست.همهچیزبرایاوبهخوبیپیش
میرفتتااینکهنیمواردصحنهشد.اینسگوخرگوش

چندانباهمنمیسازند...آیااینموضوعمشکلساز
خواهدشد؟

آنِخلِس:
آنخلس،مادرنینا،ستونخانوادهاست،

تنهاکسیکهمیتوانداوضاعراتاحدودی
سروسامانبدهد.شادوخوشبرخوردو

بسیارصبوراست،امامثلهرمادری،بهتر
استعصبانینشود...

اِسِتف:
خواهربزرگوخوشپوشنیناست.چشمشفقط
مجلههایامروزیواخبارُپرهیاهورادنبالمیکند.
گاهینیناخواهرشرادرکنمیکند،اماتوجهکنید!

استفبلداستگوشبدهدوتوصیههایخوببکند.



جمعه  شد،  شروع  داستان  این  که  روزی   ،19۶۵ ژوئیه ی   23
بود، جمعه ای تابستانی و حسابی آفتابی. استخر شهرداری ُپر از 
رفت وآمد بچه هایی بود که از این طرف به آن طرف می دویدند و 
دنبال هم می کردند و با هر شکل قابل تصوری شیرجه می رفتند 
توی آب. هوا بوی درخت و سبزه و کمی هم پالستیک تشکچه های 
بادی می داد. بچه هایی که خوش اقبال تر بودند، انگشت هایشان 

از بستنی نوچ شده بود. خالصه اینکه همه خوش حال بودند.
یا شاید هم نه...

آئوگوستوس همان طور که آب تنی کردن آن بچه ها را از پنجره ی 
اتاقش تماشا می کرد، زیر لب گفت: »چقدر عصبانی ام می کنن! 

چقدر از تابستون متنفرم!«
آئوگوستوس آن زمان یازده ساله بود، به نور خورشید حساسیت 
داشت، مثل نی قلیان الغر بود و از خرس ُغّران، ُغرُغروتر. تمام 
تعطیالت را توی اتاقش، که نسبتاً هم تاریک بود، پناه می گرفت 

سرآغاز
چطور همه چیز )از خیلی خیلی وقت پیش...( شروع شد



و تنها سرگرمی اش یک بازی قدیمی شیمی بود. بنابراین چندان 
غیرعادی نبود که بدُعُنق باشد.

روبه روی میزی ُپر از بطری ها و ظرف هایی که ازشان حباب 
بیرون می زد، با عصبانیت زیر لب ُغروُلند کرد: »حاال بخندین! وقتی 

به قدر کافی پودر َگَزنه بسازیم و بریزیم توی استخر... هاهاها!«
نه تنها بچه ی بداخالق  آئوگوستوس  همان طور که پیداست، 
و تنهایی بود، بلکه یک نابغه ی کامالً بدجنِس کوچک هم بود. 
بچه تر که بود، سرگرمی محبوبش این بود که دستگاه مورچه ُکش 
بسازد یا موشک هایی اختراع کند تا سوسک ها و وزغ های از 
همه جا بی خبر را بفرستد فضا. حاال که کمی بزرگ شده، نقشه 
می کشد که چطور با تبدیل کردن استخر به دریاچه ی اسیدی، 

تابستان همه را خراب کند.
»چقدر می خندیم وقتی همه با پوست ُپر از کهیر از آب بیان 
بیرون! هاهاها! نیم، با هوِش من و توانایی های تو هر نقشه ای...«

تق!دِر اتاق ناگهان باز شد.
»باز داری با خودت حرف می زنی آئوگوستوس؟«

پسر گله کرد: »مامان! چرا قبل از اینکه بیای تو، در نمی زنی؟ 

تازه، با خودم حرف نمی زنم. نیم دوستم...«
مادرش حرف او را قطع کرد: »بس کن! تو دیگه برای این 
چیزها بزرگ شدی. اگه دست از این کارهات برنداری، هفته ی 

دیگه زنگ می زنم به دکتر کارریو.«
پسر با ناامیدی داد زد: »نه! پیش روان شناس نه!«

اما مادرش دیگر در را بسته بود و نگاه آئوگوستوس یک لحظه 
به جای خالی  او خیره ماند.

یا نه کامالً...
که  دری  روی  بودند  زده  یک سوزن صورتی  با  را  کاغذی 
بود قسم  آئوگوستوس حاضر  بود.  بسته شده  پیش  لحظه ای 
بخورد که آن کاغذ قبالً آنجا نبود. همان طور که به کاغذ نزدیک 

می شد تا بهتر ببیندش، زیر لب گفت: »نیم؟ تو اونجایی؟«
جوابی نیامد. آئوگوستوس بالفاصله دستخط نوشته را شناخت. 

قبل از اینکه کاغذ را با انگشتان لرزانش بَکند، پرسید: »نیم، 
این یک جور بازیه؟«

با چشمانی که هر لحظه بزرگ تر و مات تر می شد، آن را خواند. 
نوشته بود »آئوگوستوِس سابقاً عزیز«...
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آن وقت آن هایی که توی استخر بودند، این صدا را شنیدند:
»نه! نه! نــــــــــــه!«

سرشــان را کــه بلنــد کردنــد تا ببیننــد آن جیغ از کجــا می آید، 
سایه ی پسربچه ای را پشت یک پنجره دیدند که یک ریز خودش 

را می خاراند...

1 همه چیز )کم وبیش تا به امروز( چطور پیش رفت

نینا، دختری نُه ساله و موقرمز و بسیار عصبانی، فریاد زد: »باورم 
نمی شه! چطور تونستین؟«

یک مشت صفحه ی روزنامه توی دست هایش بود.
»عزیزم، توی اسباب کشی برای بسته بندی کردن همه ی وسایل، 
خیلی کاغذ الزمه. نمی دونستم این بُریده روزنامه ها این قدر برات 

مهم اند.«
کسی که سعی می کرد نینا را آرام کند، آنخلس، مادرش، بود. 
ساعت یازده صبح شنبه بود و بله: خانواده ی نینا تازه اسباب کشی 
کرده بودند. خانه ی جدیدشان هنوز خیلی به هم ریخته بود. همه جا 

ُپر بود از کارتن و بشقاب و لیوان های روزنامه پیچ.
نینــا دوبــاره داد زد: »این ها برای بســته بندی نیســتن! این ها 
خبرهــاِی لئــو فان هوتِن اَند، خبرنگار محبوبم! مــن این ها رو جمع 

می کنم...«
این دفعه استف، خواهر بزرگ نینا، با عینک آفتابی بزرگش که 
مثل بقیه ی زیورآالتش خیلی به روز بود، شروع کرد به ِگله کردن: 

»مامان، هیچی رو پیدا نمی کنم!«

یا فرستادنشان است که تو تخیل خیلی قوی ای داری، اما اگر خیال می کنی این کافی برایت نامه می نویسم، چون واقعاً از دستت جان به لب شده ام. درست آئوگوستوِس سابقاً عزیز، بهتر است بروی دنبال یک دوست خیالی جدید بگردی، چون من... بیشتر از این طولش نمی دهم. چیزی که می خواهم بگویم، این است که همیشه تو انتخاب کنی چه بازی ای بکنیم. من از شیمی متنفرم! خالصه، که هرجا می روی، با بقیه بدرفتاری می کنی. تازه، خوشم نمی آید که به فضا بدون اجازه ی خودشان بامزه نیست. از آن بدتر این است است، اشتباه می کنی. مثالً کشتن بی دلیل جانورها 
امضا: نیماستعفامیدهم.

 
پینوشت: توی تمام لباس زیرهایت پودر َگَزنه ریخته ام. خوش بگذرد.
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کمی بعد، کارگرهای اسباب کشی آمدند تو. یکی شان با میز 
خیلی بزرگی روی کولش پرسید: »این میز رو کجا بذاریم خانم؟«

مورتی، سگ خانه، از حیاط پشتی دخالت کرد: »واق واق!«
اوضاع داشت قاراشمیش می شد و مادر نینا که معمواًل خیلی 

صبور بود، به نظر می رسید در آستانه ی انفجار است...
»مامان! مامان!«

شمارش معکوس شروع شد: سه...
»باورنکردنیه! همه ی بُریده روزنامه هام!«

دو...
»خانم، میز...«

یک...
»واق واق!«

صفر...
»ســــــــااااکــــــت!«

اووووووه! به این می گویند یک جیغ حسابی! حتی مورتی هم 
دیگر واق واق نکرد. وقتی مادری اوضاع را دستش بگیرد، حسابی 

اوضاع را دستش می گیرد!
یک گوشه را با انگشتش نشان داد و خیلی جدی گفت: »بذارین 
ببینم! میز می ره اونجا! اســتف، تا عینک آفتابــی ات رو برنداری، 

هیچی رو پیدا نمی کنی. چند بار بگم؟ این عینک برای...«
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استف بی اینکه حتی ذره ای از ِقروِفرش کم شود، ُغرُغر کرد: 
»بله... برای توی خونه نیست. خودم می دونم.«

»نینا، همه ی این کاغذهای این یارو لئو نمی دونم چی چی رو جمع 
کن و اگه نمی خوای گم بشن، یک جای مطمئن نگهشون دار.«

نینا با یک عالمه بُریده روزنامه ی چروکیده و فشرده به سینه اش، 
گفت: »دارم همین کار رو می کنم.« بعد همان طور که از پله ها 
به سمت اتاق جدیدش باال می رفت، ُغرُغرکنان گفت: »اسمش 

هم فان هوتِنه، لئو فان هوتِن.«
»حاال هرچی! وقتی کاِرت تموم شد، می تونی مورتی رو ببری 

بیرون قدم بزنه؟ طفلکی تمام صبح توی حیاط بوده.«
نینا قبل از اینکه با کوبیدن در، خودش را توی اتاقش حبس کند، 
جواب داد: »عالی!« با اینکه هیچ کداِم این کارها به نظرش »عالی« 
نمی آمد. کامالً برعکس. سعی می کرد کنایه آمیز حرف بزند. این را 

از فان هوتن، که ستایشش می کرد، یاد گرفته بود.
تنهــا چیــزی که واقعاً بــه نظر نینا عالی می آمد، ایــن بود که روزی 
گزارشــگر شــود و تــوی روزنامه کار کنــد، مثل فان هوتــن، خبرنگار 
شجاعی که از هیچ چیز نمی ترسید. شعار فان هوتن این بود: »هیچ وقت 
نمی دونی کجا ممکنه خبری اتفاق بیفته، پس همیشه باید آماده بود.«

برای همین نینا همیشه با خودش دفترچه یادداشت و خودکار 
داشــت و شــلواری ُپــر از جیــب بــرای نگه داشــتِن... همه چیز. 

می خواست توی مسابقه ی »گزارشگر ما باشیِد« روزنامه شرکت 
کند. تنها کاری که باید می کرد، این بود که یک »گزارش جالب 
درباره ی مســائل روز« بفرســتد، یعنی یک گزارش اختصاصی 
خوب. اما اسباب کشی خیلی درگیرش کرده بود و زماِن تحویل 
داشــت ســر می آمد، بدون اینکه حتی یک جمله نوشته باشد. 

فقط دو روز وقت داشت.
همان طــور کــه از پنجــره بیــرون را نگاه می کرد، آهی کشــید و 

گفت: »چه افتضاحی!«
چطــور ممکــن بــود در آن محلــه ی آرام و ُپــر از خانه هــای کوچِک 
باغچــه دار خبــری رخ دهــد؟ حتی اســم محله هم کســل کننده بود: 
الآالِمدا. کامیون اسباب کشی دیگر داشت می رفت. تنها چیزی بود 
که توی آن خیابان حرکت می کرد. آنجاهیچاتفاقینمیافتاد! قطعاً 

حتی یک ذره هم از اینکه اسباب کشی کرده بودند، راضی نبود.
از سر ناچاری دِر کمد جدیدش را باز کرد تا بُریده روزنامه های 

عزیزش را بگذارد آنجا.
شنید که صدایی گفت: »اِشغاله!«

جواب داد: »معذرت می خوام!« و سریع در را بست.
یک لحظه صبر کن... داشت خواب می دید؟ یا واقعاً یک خرگوش 
غول پیکر و صورتی توی کمدش بود؟ حاضر بود قسم بخورد چنین 

چیزی دیده... و تازه سرش هم داد زده بود »اِشغاله«!
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 دوباره در را باز کرد.
»مگه َکری دختر؟ گفتم اِشغاله!«

درست بود! آن تو یک خرگوش بود. صورتی و خیلی بزرگ. 
چند وجب بلندتر از نینا. البته همان طور که مادرش می گفت، 
این چیز عجیبی نبود، چون نینا »نسبت به سنش خیلی بلند« نبود. 

اما حواسمان پرت نشود: توی کمدش خرگوشی بود که داشت 
چمدانی را زیر و رو می کرد. واینکارخیــــلیعجیببود. به عالوه 
نینا می دید که خرگوش یک پاپیون خال خالی تقریباً وحشتناک هم 

زده است.




