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واب می دید.  نی نی لینکلن داشت 
ار بود. دسـت هایش را روی  واب، سـوار یـک ق تـوی 
الی بود. سرش  اشـته بود. صندلی کناری اش  دامنش گ
را برگردانـد و از پنجـره بیرون را نگاه کرد و دید که آسـمان 

تیره پر از ستاره است؛ صدها و هزاران ستاره. 
یلی سری حرکت می  کرد و ستاره ها یکی پس از  ار  ق
یری  دیگری از آسمان سقو می  کردند و دنبال هم رد بی  ن

اشتند.  از نورشان را به جا می گ

﹁︭﹏ اول



«وای ستاره های دنباله دار.»
شت و  ار به سرعت از دل سیاهی شب پرستاره می گ ق

وشحال بود.  نی نی کامال 
ودش گفت: «نمی دانم به کجا می روم، دل توی دلم  با 

م می  روم.»  نیست، دارم به یک سفر م

«وای ستاره های دنباله دار.»
شت و  ار به سرعت از دل سیاهی شب پرستاره می گ ق

وشحال بود.  نی نی کامال 
ودش گفت: «نمی دانم به کجا می روم، دل توی دلم  ودش گفت: «با  «با 

م می  روم.» نیست، دارم به یک سفر م
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کسی فریاد زد: «نی نی زود بلند شو ببینم.»
نی نی بیدار شد. 

ی سـرش ایستاده  واهرش، یوجینیا، دسـت به کمر با
بود. 

یوجینیا گفت: «دیر شده نی نی. باید دست به کار برنامه  ی 
روزانـه بشـویم. باید کارهای امروزمان را مشـخ کنیم و 
رسـت کارهایمـان را آماده کنیم. کلی کار روی دسـتمان  ف

مانده که باید انجام دهیم.» 
واهر.» نی نی گفت: «چشم 

سـر میـز صبحانه، یوجینیا نی نـی را وادار کرد تا کارهای 
آن روز را بنویسد. 

یلی دوست داشت که با برنامه پیش برود.  یوجینیا 
او گفت: «هد شـماره ی یـک، باید یک فکری به حال 
موش هـا کنیـم.» و گلویـش را صـا کـرد. «همین روزهـا 
. نی نی، تو به فروشگاه  اسـت که از سـر و کله  مان بروند با
لـوازم مخصـوص حیوانات کالید مـی  روی و تله موش ها را 

ری.» می  
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نی نی گفت: «اما تله موش که موش ها را می کشد.»
یوجینیا گفت: «دقیقا.»

واهر...» نی نی گفت: «اما 
«بـرای مـن امـا و اگر نیـاور. تـوی این دنیـای بی  رحم، 
تـو زیـادی دل رحـم هسـتی. باید محکـم و قاط باشـی؛ 
مخصوصـا با موش ها. نباید به موش ها مجال داد که توی 

این جن برنده بشوند.»
سته است.  یلی  نی نی یک دفعه احساس کرد که 

اشـت. چشـم هایش را  دسـت هایش را روی دامنش گ
وابش را دید. کلماتی را  بست و ستاره های دنباله دار توی 
که به مح دیدن ستاره ها گفته بود هم به یاد آورد. نی نی 

م.» زیرلب زمزمه کرد: «سفر م
یوجینا گفت: «بنویس؛ بنویس تله موش.»

نی نـی آهی کشـید. چشـم هایش   باز کرد و مـدادش را 
برداشت و نوشت موش. 
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ت  ی سـر نی نـی نگاهـی بـه کاغـ اندا یوجینیـا از بـا
و گفـت: «تمـام کلمـه را ننوشـته ای، بایـد کامـ بنویسـی 

تله موش.»
اری از دور به گوش رسید.  صدای سوت ق

ر  یوجینیا با انگشتش ضربه ای روی میز زد. «پس منت
چی  هستی نی نی؟ بنویس تله.»

ـار دوبـاره بـه گـوش رسـید؛ ایـن بار  صـدای سـوت ق
نزدیک تر بود. 

اشت روی میز.  نی نی گفت: «نه.» و مداد را گ
یوجینیا گفت: «چی گفتی؟» 

نی نی گفت: «نه، من نمی نویسـم تله.» و کاغ را کنار زد 
و ایستاد. 

واهم بروم سفر.» «من می  
یوجینا گفت: «بله درسـت اسـت؛ می روی به فروشـگاه 
لوازم مخصوص حیوانات کالید و وقتی رسیدی، تله موش ها 

ری.» را می 



ورم یک جور سفر دیگر است.» نی نی گفت: «نه، من
یوجینیا گفت: «یک جور سفر دیگر؟»

نی نی چشـم هایش را بسـت و دوباره همان سـتاره های 
م می روم.» دنباله دار را دید. «من دارم به یک سفر م



 « مم چه می گویی یوجینیا گفت: «من که نمی ف
ـودش هـم درسـت  نی نـی چشـم هایش را بـاز کـرد. 
می  نمی دانست که چه می گوید؛ اما می دانست که اتفا م

یلی تند می زد.  دارد می افتد. قلبش 
انه می تابیـد و در نورش  ورشـید به دا آشـپز نـور 

ر می رسید.  همه چیز روشن و ممکن به ن

« مم چه می گویی یوجینیا گفت: «من که نمی ف
ـودش هـم درسـت  نی نـی چشـم هایش را بـاز کـرد. 
می  نمی دانست که چه می گوید؛ اما می دانست که اتفا م

یلی تند می زد.  دارد می افتد. قلبش 
انه می تابیـد و در نورش  ورشـید به دا آشـپز نـور 

ر می رسید.  همه چیز روشن و ممکن به ن



واهرش. دهنش از تعجب باز مانده  یوجینیا زل زد به 
بود؛ واقعا حیرت کرده بود. 

نی نی هم حیرت کرده بود. 
نی نی با دقت صندلی اش را ه داد زیر میز و دامنش را 
واهر، با اجازه ات من باید بروم  ب  صا کرد و گفت: «

و وسای سفرم را آماده کنم.»

واهرش. دهنش از تعجب باز مانده  یوجینیا زل زد به 
بود؛ واقعا حیرت کرده بود. 

نی نی هم حیرت کرده بود. 
نی نی با دقت صندلی اش را ه داد زیر میز و دامنش را 
واهر، با اجازه ات من باید بروم  ب  صا کرد و گفت: «

و وسای سفرم را آماده کنم.»
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وابش رفت و در را بست.  نی نی به اتا 
با صدای بلند گفت: «حا باید چی کار کنم؟» 

ب، معلوم بود که م همه ی آدم  ها، قب از مسافرتش، 
باید چمدانش را آماده می کرد. 

یـی کمـدش بیرون  نی نـی چمدانـش را از قفسـه ی با
کشید و بازش کرد. چندتا بید متعجب و در امید آزادی، از 

الی به سمت بیرون پرواز کردند.  چمدان 

و  ﹏︭﹁

نی نی به چمدان باز نگاه کرد. 
ودش بردارد.  درست نمی دانست که چه چیزی باید با 

اصال نمی دانسـت که کجا می رود و سـفرش چقدر طول 
ریـن بـاری کـه چمدانش را  شـته، آ می  کشـد. از ایـن گ
بسته بود، یوجینیا کنارش ایستاده بود و به او گفته بود که 
ور آن کار را درست انجام بدهد.  چه کاری باید بکند و چ
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نی نی به چمدان باز نگاه کرد. 
ودش بردارد.  درست نمی دانست که چه چیزی باید با 

اصال نمی دانسـت که کجا می رود و سـفرش چقدر طول 
ریـن بـاری کـه چمدانش را  شـته، آ می  کشـد. از ایـن گ
بسته بود، یوجینیا کنارش ایستاده بود و به او گفته بود که 
ور آن کار را درست انجام بدهد.  چه کاری باید بکند و چ



نی نی چند دقیقه  ای فکر کرد. 
عا یک مسـواک  بعد با صدای بلند گفت: «مسـواک ق

زم دارم.»
ا به  اشت. مسواک تک وتن مسواکش را توی چمدان گ
العه  اش را هم  واب و عینک م ر می  رسید، پس لباس  ن

اشت توی چمدان.  گ
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نی نی چند دقیقه  ای فکر کرد. 
عا یک مسـواک  بعد با صدای بلند گفت: «مسـواک ق

زم دارم.»
ا به  اشت. مسواک تک وتن مسواکش را توی چمدان گ
العه  اش را هم  واب و عینک م ر می  رسید، پس لباس  ن

اشت توی چمدان.  گ
 

العه را که برداشـت، تازه به فکرش رسـید که  عینک م
یک کتاب هم باید بردارد.

یکی از کتاب هایی را برداشـت که تازه از کتابخانه گرفته 
یـر. کارآگاه  بـود؛ کتابـی معمایی به اسـم اسـپیگوت بی ن
هنریک اسـپیگوت مردی سبیلو بود که همیشه به دیگران 
ـور باید آن کار را درسـت  می گفـت چـه کار بایـد کنند و چ
ن بود.  م ود م یلی ایرادگیر و از  انجام بدهند. راستش 
ر نی نی کارآگاه اسـپیگوت کامال شـبیه یوجینا بود،  از ن

البته به جز سبیلش. 
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وانده بود و تا این جای  نی نی تا صفحه ی 2۳ کتاب را 
یری نبود.  یلی هم آدم بی ن داستان اسپیگوت 

ت؛  وابـش اندا نگاهـی به کتـاب و مسـواک و لباس 
اشـت و بعد درش را بسـت  یک ژاکت هم توی چمدان گ
و سـگک هایش را چفـت کـرد. سـگک ها برنجـی بودند و 

یک جورهایی آدم را به مسافرت ترغیب می  کردند. 
ت  ت کسی در زد. 

یوجینیا گفت: «نی نی؟» 
واهر؟» نی نی در را باز کرد. «بله 

ال درباره ی  یوجینیـا گفـت: «آمده  ام کـه ازت چندتا سـ
سفرت بپرسم.»

نی نی گفت: «بپرس.»
واهی بروی؟»  یوجینیا گفت: «کجا می 

ودم هم نمی  دانم.» نی نی گفت: «
واهی بروی؟»  یوجینیا گفت: «چرا می 

نی نی گفت: «نمی توانم بگویم.»
یوجینیا گفت: «دست از این مسخره بازی ها بردار.»


