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برای مانی رهنما
آن که خواننده است نه ها، 

آن که با میمون های بین 
کهکشانی می جنگد.
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 اتاقی 

پر از هیوال



 ... یادتان باشد هفته ی آینده 
هرکدامتان باید یک غذایی درست کنید 
و بیاورید سر کالس! یک هفته ی کامل 
وقت دارید آماده اش کنید. آخر هفته 

بهتان خوش بگذرد!

وای! آره. عاشق 
آشپزی ام!

 چطور می تواند 
این قدر روی مخ و 

پاچه خار باشد؟!

مهم نبود که خانم معلم تکالیف عجیب وغریب بهمان داده بود. یک هفته 
تعطیل بودیم و من خیال داشتم آن یک هفته را با دوستانم بگذرانم. هیچ 

نگران درس ومشق نبودم.

آن روز بعدازظه���ر راه برگش���ت ت���ا خانه را با لیدیا لیِن���س آمدم. چاره ی 
دیگری نداشتم. همسایه بودیم. آن قدر همسایه که خانه هایمان توی یک 
طبقه بود. این هم از بخت بدم بود؛ چون لیدیا روی مخ ترین و فضول ترین 

دختر مدرسه بود. از پدرش هم حرفی نزنیم بهتر است.

سالم پدر.

باید یک غذای درست وحسابی 
درست کنیم ببریم مدرسه.

معلوم است دخترم. بهترین 
غذا را درست می کنیم!

تو چی فسقل جان؟ تو چی 
درست می کنی؟ البد لقمه 

می گیری می بری، ها؟

پیش بند مخصوص آقای روی مخ
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وقتی موفق ش���دم از ش���ّر لیدیا و پدرش خالص ش���وم، رفتم توی خانه 
و ب���ه پدر و مادرم س���الم ک���ردم و صاف رفتم توی اتاق���م. رفقایم منتظرم 
بودند. درس���ت اس���ت یک کم خاص بودند، ولی هیچ جا نمی توانستم از 
این دوس���ت ها پیدا کنم. گاهی یک ک���م از حد می گذراندند... ولی خب 

دست خودشان نبود.

خوش آمدی آگوس!

ولی... ولی... 
آخر...

 چهره ی آگوس که قََلمبو از حفظ 
و در عرض دو دقیقه کشید.

برقصیم؟

آواز بخوانیم؟

کتاب بخوانیم؟

من دارم این دو 
تا مگس را تربیت 

می کنم!
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ولی قبل از بازی و مطالعه، کلی کار داشتیم! باید اتاق را مرتب می کردیم. بد 
نیست بدانید زندگی کردن با ده تا هیوال اصالً ساده نیست! خیلی برنامه ریزی 
الزم دارد. از هم���ه مهم ت���ر اینکه همه جا باید مرتب باش���د تا کس���ی ش���ک 
نکند. خوش���بختانه آقای پَتی پَن با توانایی ه���ای مدیریتی اش، کمکم می کرد.

می خواهم همه چیز تمیز باشد. 
کتاب ها هم مرتب باشند. 

بجنبید، بجنبید!

بله که می خوانیم! درباره ی 
من چی خیال کرده ای؟

امشب کتاب که 
می خوانیم، ها؟

اگر ساکت نشوید، نمی توانم 
مشق هایم را بنویسم.

اِمو، یک کم شل وِولی ها!
َقَلمبو، سربه سرم 

نگذار!

 کی املت دو تخم مرغه 
خواسته بود؟
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آگوس، توی این سن، یک 
کم عجیب نیست که هنوز 

عروسک بازی می کنی؟

عوضش اتاقم مرتب 
است! حتی کتاب ها!

همه ی چیزهایی که نباید آنجا 
 می بودند، ولی هیچ جای دیگر 

هم جا نشدند.

مرتب نگه داش���تن اتاق از خیلی از مش���کالت جلوگیری می کرد. اگر پدر 
و مادری وارد اتاقی بش���وند و ببیند همه چیز مرتب و منظم است، اصواًل 
شک نمی کنند. خب البته پدر و مادرهایی هم هستند، مثل مال من، که 

همیشه یک چیزی پیدا می کنند.

دیگر س���ه هفته می ش���د که من و ده تا هیوال با هم توی یک اتاق زندگی 
می کردیم. به نظرم ارزشش را داشته باشد که توضیح بدهم چطور با آقای 
پَتی پَن و بعدش با بقیه ی هیوالها آشنا شدم. این جوری خالصه وار متوجه 

می شوید چرا این قدر برایم مهم است که اتاقم همیشه مرتب باشد.

آمدن آقای َپتی َپن و هیوالها به اتاقم

من بچه ی معمولی ای بودم با مشکالت معمولی بچه های معمولی. مثالً مادرم تهدیدم 
می کرد که اگر اتاقم را مرتب نکنم، خرت وپرت هایم را می ریزد دور. توی مدرسه هم 

یک مشکل داشتم: قرار بود چند تا انشا تحویل بدهم، ولی گمشان کرده بودم.

یک روز آقای پَتی پَن را توی کتابخانه ی مدرس���ه پیدا کردم و خیال کردم عروس���ک 
است. اِما، مسئول کتابخانه، هدیه دادش بهم.
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آن روز عصر توی خانه وقتی ش���روع کردم ب���ه کتاب خواندن، آقای پَتی پَن بیدار 
شد. عروسک نبود! هیوالی کتاب بود! همان موقع با هم دوست شدیم و دوتایی 

یک عالمه کتاب خواندیم، ولی...

... آقای پَتی پَن برایم گفت که خودش و دوس���ت هایش را دکتر بروت که خیلی 
بدذات اس���ت، از کتابی که توی���ش زندگی می کرده اند، انداخت���ه بیرون: کتاب 

هیوالها. تصمیم گرفتم کمکش کنم.

فردای آن روز اوضاع حسابی به هم ریخت. مادرم که از به هم ریختگی اتاقم کفری شده 
بود، کلی از اسباب بازی هایم را ریخت دور که بینشان آقای پَتی پَن هم بود.

بعد از کلی بدبختی و س���روکله زدن با لیدیا که آقای پَتی پَن را از بازارچه ی مدرس���ه 
خریده بود، موفق شدم دوست جدیدم را پیدا کنم.



وقتی برگشتیم خانه، آقای پَتی پَن، هنوز نمی دانم چه جوری، همه ی انشاهایی 
را که باید تحویل مدرسه می دادم، پیدا کرد و پیشنهادی بهم داد...

پیشنهاد داد که دوستانش بیایند توی اتاقم با هم زندگی کنیم. الزم نیست 
بگویم چقدر از این پیشنهاد خوش حال شدم!

و از وقتی هیوالها آمدند توی اتاقم، حتی یک روز هم حوصله مان سر نرفت. شب ها 
من و آقای پَتی پَن بلندبلند کتاب می خواندیم و بقیه همه با دهن طاق مانده بهمان 

گوش می دادند. زندگی نسبتاً خوش و آرامی داشتیم، ولی آن روز بعدازظهر...

ببینم، گیسی پیلی و 
چوله کجایند؟

چی گفتی؟ها؟

چی شده؟

بله؟

... آن روز بعدازظهر وقتی داشتیم اتاق را تروتمیز می کردیم، متوجه شدیم 
گیسی پیلی و چوله نیستند و وقتی سراغشان را از بقیه ی هیوالها گرفتم، 

همه شان جوری وانمود کردند انگار از هیچ چیز خبر ندارند.
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