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1
پارهمیشود لباسعروس

هیچ جـا مثل هتل دل گشـا نمی شـد. هتل دل گشـا بزرگ تریـن درخت در 
کل جنگل فرن وود بود. یک سـر جنگل به تپه های فوت هیلز می رسـید و سـر 
دیگرش به دهکده؛ و این هتل بزرگ درسـت وسـط جنگل قرار داشـت. یک 
جـوی آب، عیـن سـبیل دراز پیچ خـورده، هتل را دور می زد و به سـمت جنگل 
سرازیر می شد. همه دوست داشتند بیایند هتل دل گشا، مخصوصًا تابستان ها . 
آن جـا بـرای بیشـتر حیوانات یک اسـتراحتگاه به حسـاب می آمـد، ولی برای 

کارکنانی مثل مونای پیش خدمت هتل مثل یک خانه بود. 
یک خانه ی تیغ تیغی!

تـوی هتـل تـا چشـم کار می کرد، نـور آفتاب بود و خـار! همـه ی کارکنان و 
مهمان ها داشتند برای جشن عروسی دو خارپشت آماده می شدند، آن هم نه 
هر خارپشتی؛ خانم پریِکلز آشپز و آقای کوئیلسون، که قباًل مهمان هتل بود و 

دِل خانم پریکلز را ُبرده بود، قرار بود با هم ازدواج کنند. 
آن روز، روزِ مهمی بود. مونا و بهترین دوسـتش، تیلی سـنجابه، که بعد از 
کلی بدوبدو و تمیزکاری حسـابی خسـته و کوفته شـده بودند، حاال توی اتاق 
مونـا داشـتند لباس عـوض می کردند. تیلی یـک جورهایی غرغـروی هتل به 
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حسـاب می آمـد و همیشـه از همه چیز شـاکی بـود، ولی انـگار آن روز غر زدن 
یادش رفته بود و حسـابی ذوق داشـت، چون حاال به جای پیشبند، لباس های 
قلبی قلبی  تنشـان بود و داشـتند از پله ها باال می رفتند تا به عروس کمک کنند 

زودتر آماده شود. 
تـوی سـالن زیبایـِی طبقـه ی دوم، خانـم پریِکلـز را دیدند کـه چپیده یک 
گوشـه. جـای خار انداختن نبود. کل خانواده ی خارپشـتِی خانـم پریکلز تنگ 
هم ایسـتاده بودند توی اتاق و داشـتند به سـر و وضعشان می رسیدند و آماده 
می شـدند. اگـر از بیـن آن هـا رد می شـدی، حتمـًا خار بـه تنت فـرو می رفت. 
خوشبختانه یک صاریغ1، که می توانست با ُدمش 

از سقف آویزان شود، آن جا را اداره می کرد. 
او چپکی مشـغول بـرق انداختن خارهای 
یکی از خارپشت ها بود. مونا در مدتی که توی 
هتل زندگی می کرد، زیاد با او حرف نزده بود 
و او را درست و حسابی نمی شناخت. ِپرکینز 
دوست داشت سرش به کار خودش باشد. و 
اتفاقًا آن روز هم حسابی سرش گرم کارش بود، 

چون همه یکریز بهش دستور می دادند. 
یـک خارپشـت پیر بهش دسـتور داد: «حواسـت باشـه به همـه ی خارهای 

سفیدم واکس دوده بزنی.»
یکی دیگر از خارپشـت ها گفت: «کار من زیر این سشـوار خز تموم نشـد؟ 
این جا همین جوری ش هم گرمه. دیگه گرمای این سشوار رو نمی تونم تحمل 

کنم. بعدش هم، من که اصاًل خز ندارم!»
هوا واقعًا گرم بود. تمام تابستان همین طوری گرم بود. 

مهمان ها نگران و کالفه بودند و دیگر داشتند از کوره درمی رفتند. 

خوشبختانه یک صاریغخوشبختانه یک صاریغ

اتفاقًا آن روز هم حسابی سرش گرم کارش بود، اتفاقًا آن روز هم حسابی سرش گرم کارش بود، 
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خارپشـت خانـم پیـر اعتراض کـرد: «آخ! 
یواش تر بِکش!»

ویژژژ!
یکـی از خارهایـش کَنـده شـد، از بغـل 
گوش صاریغ رد شد و فرو رفت توی سقف. 
همه ی نگاه ها برگشت سمت آن ها. پرکینز، 
که چشـم هایش از ترس گشاد شده بود، به 

مونا نگاه کرد. 
مونا از جا پرید. او در بین کارکنان هتل از 
همه کوچک تر بود، برای همین توانسـته بود 

بدون این که خاری توی تنش برود از البه الی خارپشت ها رد شود. 
ولی بیچاره تیلی! دو بار خار توی تنش فرو رفته بود. و با این یکی می شـد 

سه بار... 
«آخ! مونا، تو تنش کن!» تیلی لباس عروس را داد به مونا. 

در حالـی کـه تیلـی داشـت جـای زخمـش را می مالیـد، مونا لبـاس را تن 
خارپشـت  کـرد، ولی یک هو دوتا از خارهای پشـتش فـرو رفتند توی لباس و 

آن را سوراخ کردند. 
آه از نهاد خانم پریکلز بلند شد. «بدتر از این نمی شه!»

آخ! آخ! 

یکـی از خارهایـش کَنـده شـد، از بغـل یکـی از خارهایـش کَنـده شـد، از بغـل 
گوش صاریغ رد شد و فرو رفت توی سقف. گوش صاریغ رد شد و فرو رفت توی سقف. 
همه ی نگاه ها برگشت سمت آن ها. پرکینز، همه ی نگاه ها برگشت سمت آن ها. پرکینز، 
که چشـم هایش از ترس گشاد شده بود، به که چشـم هایش از ترس گشاد شده بود، به 

مونا از جا پرید. او در بین کارکنان هتل از مونا از جا پرید. او در بین کارکنان هتل از 
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مونا فکر کرد بیچاره خارپشت حق دارد ناراحت شود، ولی بعد فهمید منظور 
خانم خارپشته لباس نیست، یک چیز دیگر است! او فهرستی را گرفته بود توی 
پنجه اش و داشت مرور می کرد. آهی کشید و گفت: «اگه سروکله ی یه مهمون 

دیگه، فقط یه مهمون دیگه پیدا بشه، خدا می دونه چی می شه!»
مونا گفت: «من فکر کردم همه ی مهمون ها اومدن.»

تیلی پشت چشم نازک کرد و گفت: «چه خوش خیالی!»
خانـم پریکلـز گفـت: «بـاز هـم دارن مـی آن! کاش تـوی عروسـی ها این قدر 
غافلگیری نبود. خدا کنه کیک های زیره م رو جایی بچینن که بتونم ببینمشـون. 
حسـاب خاله هـا و عمه هـا و دایی هـا و عموها و بچه هاشـون از دسـتم دررفته.» 
بعـد نگاهـی به دوروبرش کرد و یـواش گفت: «این همه فامیل دارم، یکی شـون 
آشـپزی بلـد نیسـت.» آهـی کشـید و ادامه داد: «عمه م بلد نیسـت یـه دونه  جو 
بجوشونه، اون وقت اون رو کردن مسئول کیک پختن! خدا می دونه چه کیکی از 

آب درمی آد!»
راسـتش بـه نظـر مونـا که بهتـر از این نمی شـد؛ یک جشـن بـزرگ با کلی 
فک وفامیل. این اولین جشن عروسی ای بود که مونا در آن حضور داشت. ولی 
از نظـر تیلـی، که تا حاال چندتا مراسـم ازدواج توی هتل دیده بود، عروسـی ها 

عجیب وغریب  بودند. «اصاًل نمی شه حدس زد کی اول گریه ش می گیره.»
ولی این دفعه قشنگ معلوم بود که خانم پریکلز داشت گریه اش می گرفت، 

آن هم قبل از شروع مراسم. 
مونا گفت: «نگران نباشین.» تا قبل از این همیشه خانم پریکلز بود که موقع 

ناراحتی به همه آرامش می داد. «بذارین لباستون رو تنتون کنم.»
مونا و تیلی با هم لباس را تنش کردند. 

ِخِرچ!
لباس از وسـط پاره شـد. خانم پریکلز زد زیر گریه و همان لحظه هنری از 

پشت درِ سالن سرک کشید و داد زد: «اوه، شما این جایین؟»



131313

هنری برادر کوچک تر تیلی و پادوی هتل بود. تندتند از البه الی خارپشت ها 
رد شـد و خودش را رسـاند به مونا و تیلی. چند بار خار توی تنش رفت، ولی 
کَکش هم نگزید. مونا ُدم قرمز پف کرده ی تیلی را، که قد هیکلش شـده بود، 

دید و فهمید هنری حسابی هیجان زده است. 
هنری گفت: «حدس بزنین چی شده! حدس بزنین چی شده!» ولی اصاًل 

اجازه  نداد آن ها حرف بزنند، تندی ادامه داد: «یکی اومده!»
صدای گریه ی خانم پریکلز بلندتر شد. «یه مهمون دیگه؟»

تیلی غرغر کرد: «یه خارپشت دیگه؟»
هنری اول تندتند سرش را باال و پایین برد، بعد به چپ و راست تکان داد و 
گفت: «بله. نه. خب یعنی... مهمون اومده، ولی خارپشت نیست.» بعد نفس 
عمیقـی کشـید و ادامه داد: «تازه، نیومدن دیدن شـما، خانـم پریکلز.» به مونا 

اشاره کرد و گفت: «اومده دیدن تو، مونا!»
واقعًاواقعًامونا باورش نمی شد. واقعًاواقعًامونا باورش نمی شد. مونا باورش نمی شد. واقعًاواقعًا غافلگیر شده بود! غافلگیر شده بود!مونا باورش نمی شد. واقعًا غافلگیر شده بود!
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2
موشمرموز

مونـا همان طـور که تندتند از پله ها پایین می رفت با خودش فکر کرد: یعنی 
کـی ممکـن اسـت منتظر من باشـد؟ راه پله ی مارپیچی کـه در مرکز هتل قرار 
داشت، از ایوان خیال در باالترین و آخرین طبقه ی درخت شروع می شد و به 

اتاق های زمستان خواب ها در طبقه ی زیرزمین هتل ختم می شد. 
درخت بلوط کهنسال و باشکوه، پذیرای همه جور مهمان از پردار تا خزدار بود. 
ولی مونا اصالً انتظار نداشت هیچ جور جانوری بیاید دیدنش. آخر او به جز کارکنان 
هتل و چند مهمان که باهاشـان دوسـت شده بود، حیوان دیگری را نمی شناخت. 
وقتی به سالن ورودی رسید، ایستاد. سالن ورودی هم مثل سالن زیبایی 
پر از خارپشـت بود! مهمان های تیغ تیغی تندتند این طرف و آن طرف می رفتند 

و پنجه هایشان پر از کادو و وسایل تزیینی بود. 
کل سـالن ورودی را برای جشـن عروسـی تزیین کرده بودند. رشـته ای از 
گل هـای خـار2 تیغ تیغی بنفـش دورتادور میز پذیرش آویزان شـده بود. چندتا 
گل خار آبی رنگ هم از باالی در ورودی آویزان بود. حتی توی شومینه هم گل 
خار درآمده بود و شکوفه کرده بود. آقای دل گشا دستور اکید داده بود که هیچ 
آتشـی روشـن نشود، چون آتش روشن کردن در هوای گرم و خشک تابستان 
می توانسـت خطرناک باشـد. (فقط اجازه داده بود یک اجاق توی آشـپزخانه 
روشن شود، ولی باز هم بیشتر غذاهای ِمنو ساالد بود؛ انواع و اقسام ساالد.) 

22
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کل سـالن ورودی را برای جشـن عروسـی تزیین کرده بودند. رشـته ای از 
گل هـای خـار2 تیغ تیغی بنفـش دورتادور میز پذیرش آویزان شـده بود. چندتا 
گل خار آبی رنگ هم از باالی در ورودی آویزان بود. حتی توی شومینه هم گل 
خار درآمده بود و شکوفه کرده بود. آقای دل گشا دستور اکید داده بود که هیچ 
آتشـی روشـن نشود، چون آتش روشن کردن در هوای گرم و خشک تابستان 
می توانسـت خطرناک باشـد. (فقط اجازه داده بود یک اجاق توی آشـپزخانه 
روشن شود، ولی باز هم بیشتر غذاهای ِمنو ساالد بود؛ انواع و اقسام ساالد.) 

برای همین توی شومینه به جای آتش، با یک دسته گل بزرگ از گل های خار 
آتشـین رنگ پر شـده بود. و درست روبه روی شومینه یک مهمان ایستاده بود، 

مهمانی که قطعًا خارپشت نبود. 
موش بود!

سـه فصل از کار کردن مونا در هتل دل گشـا می گذشت و او توی این مدت 
هیـچ موشـی ندیده بـود. پدر و مادرش خیلی وقت پیش یـک بار آمده بودند 
هتـل و مدتی آن جا اقامت داشـتند. قلـب روی در ورودی را پدرش کنده کاری 
کـرده بـود. ولـی مونا تا حاال تـوی هتل به آن بزرگی یـک موش مثل خودش 
ندیده بود. این موش برای چه آمده بود هتل؟ برای دیدن او؟ یعنی پیغام یا 

خبری از پدر و مادرش برای او آورده بود؟ 
مـوش تـازه وارد کاله حصیـری بزرگی سـرش بود که پشـتش یـک پاپیون 
صورتـی شـیک داشـت. یک چمـدان جعبـه ای توی پنجـه اش گرفتـه بود که 
رویش نوشـته بود: کبریت. مونا تا حاال چنین چمدانی ندیده بود. زیر بغلش 
یک روزنامه ی کاج لوله شده دیده می شد. داشت به تابلوی باالی شومینه، که 
شعار هتل رویش نوشته شده بود، نگاه می کرد و سر تکان می داد: ما با امنیت 

و احترام زندگی می کنیم، نه با چنگ و دندان. 
مونا از پشت سرش گفت: «اون شعارمونه. به من گفتن با من کار دارین. درسته؟»

خانم موشه برگشت و تا مونا را دید لبخند زد. مونا مطمئن بود که تا حاال او 
را ندیده، ولی انگار آشنا به نظر می رسید. 

خانم موشه از مونا بزرگ تر بود. رنگ خزهایش به سفیدی می زد، ولی هنوز 
براق بود. نگاه مهربانی داشت. دستکش های سفیدی دستش کرده بود و یک 
دانـه ی خوراکی به شـکل قلب دور گردنش انداختـه بود. دو حرف م. ت. روی 
ژاکتش گلدوزی شـده بود. مونا نمی دانسـت این دو حرف مخفف چه کلمه ای 
هسـتند، ولـی هر چه بود خیلی شـیک بـه نظر می آمد. مونا خوشـحال بود که 

خودش هم لباس مهمانی پوشیده. 
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خانم موشه آهسته و مهربان گفت: «اوه، ببخشید. تو مونا هستی، درسته؟» 
بعد چمدانش را گذاشـت زمین، یکی از دسـتکش هایش را درآورد و پنجه اش 

را به سمت مونا دراز کرد. «من تعریف تو رو خیلی شنیدم.»
مونا، همان طور که با خانم موشه دست می داد، تته پته  کرد: «وا... واقعًا؟»

«بله.» خانم موشه قد و باالی مونا را از بینی تا ُدم برانداز کرد. «من... خب...» 
یک لحظه انگار یادش رفت چه می خواست بگوید. ولی بعد از یک خرده مکث 
باالخره گفت: «تو بهت نمی آد... بهت نمی آد  سن وسال زیادی داشته باشی. فکر 
می کردم...» بعد دسـتپاچه ادامه داد: «... ولی نه. خب معلومه که سن وسـالی 

نداری. خیلی وقته پیش خدمت این جایی؟»
مونا گفت: «نه راستش. من فقط یه ساله که توی این هتل کار می کنم.» 

«اوه، قبل از این که بیای این جا با پدر و مادرت زندگی می کردی؟»
مونا دوباره گفت: «نه.» به نظرش سؤال عجیبی بود. «پدر و مادرم... خیلی 

وقت پیش مرده ن. من خونواده ای ندارم.»
خانم موشـه دسـتی به آویز گردنش کشـید. «اوه، خدای من! مـن... واقعًا 
متأسـفم.» خانم موشـه راستی راسـتی ناراحت شـده بود. مونا این را از حالت 

صورتش فهمید. 
مونـا گفت: «عیب نداره. شـما که نمی دونسـتین. عوضـش االن یه خونه ی 

بزرگ دارم. االن هتل دل گشا خونه ی منه.»
خانم موشه سر تکان داد و گفت: «می گن تو پیش خدمت ماهر و کاربلدی هستی.»

صورت مونا از خجالت سرخ شد. «ولی آخه... شما کی هستین؟»
خانم موشه جواب داد: «من اِستراِبری3 هستم. از هتل توکار اومدم.»

مونا پرسید: «هتل توکار؟»
اِسـترابری، که انگار ناراحت شـده بود، گفت: «بله. تا حاال اسـم هتل ما رو 

نشنیدین؟» 
یک هو صدای بلندی به گوش رسید. «معلومه که شنیدیم!» ژیل، مارمولک 
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مسئول پذیرش، از بین دوتا خارپشت ظاهر شد و پاپیون سبز دور گردنش را 
صاف وصـوف کرد. «هتل توکار بهتریـن هتل مخصوص موش ها و حیوون های 
کوچک دهکده ست! چه فکر فوق العاده ای کردین که فضای بین طبقه های یه 
خانه رو تبدیل کردین به یه هتل خاص. ولی از شما چه پنهون، من که لرزه به 
جونم می  افته وقتی فکر می کنم جایی بمونم که آدم گُنده ها زندگی می کنن و 

هر لحظه ممکنه چشمشون بهم بیفته.»
استرابری گفت: «خیالتون راحت. کارکنان ما حسابی کاربلدن و حواسشون 

جمع جمعه.»
«چـه افتخـاری نصیبـم شـده که یکـی از مسـئول های اون هتـل رو این جا 
می بینم. راسـت می گن که شـما بیشـتر از دوازده تا پیش خدمت موش ماهر 
دارین؟ واقعًا تحسـین برانگیزه.» ژیل زبانش را سـریع از دهانش بیرون آورد 

و دوباره ُبرد تو. 
ایـن بـار لپ های اسـترابری از خجالت سـرخ شـد. «بله، خب تـا حاال فکر 
می کـردم همـه ی موش هـای پیش خدمت ماهـر برای مـن کار می کنن، برای 

همین وقتی تعریف مونا رو شنیدم تعجب کردم.»
ژیـل پنجه اش را آرام روی شـانه ی مونـا زد، زبانش را دور دهانش چرخاند 
و گفـت: «یـه وقـت هوا َبـرت نداره!» بعد رو به اسـترابری گفـت: «مونا یکی از 

بهترین کارکنان ماست. نمی ذاریم از ما بگیریدش.»
لپ هـای مونـا دوباره از خجالت سـرخ شـد، ولـی خیلی خوشـحال بود که 
ژیـل ایـن حـرف را زد، چون خودش دیگر مجبور نبـود توضیح بدهد. او دلش 

نمی خواست از هتل برود! عاشق هتل دل گشا بود. 
استرابری گفت: «اوه، نه، اصاًل قصد این کار رو ندارم. فقط می خواستم اون 
رو از نزدیـک ببینـم و به هتل بی نظیرتون سـری بزنم. آخه االن توی مرخصی 
هستم و با این که اصاًل دوست ندارم از دهکده برم بیرون و پام رو توی جنگل 

ترسناک بذارم، تصمیم گرفتم بیام این جا.»



191919

از نظر مونا جنگل آن قدرها هم ترسـناک نبود، مخصوصًا توی تابسـتان گرم 
و ُپرنور. ولی خب او توی جنگل فرن وود بزرگ شده بود. 

استرابری ادامه داد: «ما دوست داریم یه گزارش از هتل توکار توی روزنامه ی 
کاج چاپ بشه. برای همین اومدم اگه بشه یه نگاهی به هتل دل گشا بندازم 

و از شما راهنمایی بگیرم.»
ژیل اخم  کرد. 

استرابری تندی گفت: «فقط راهنمایی، مطمئن باشین. می شه مونا هتل رو 
نشونم بده؟ البته اگه از نظر آقای دل گشا اشکالی نداشته باشه.»

مونا می دانست که آقای دل گشا دوست دارد به هتل های دیگر کمک کند. 
همین تازگی ها به دوستش بنجامین، که سگ آبی بود، کمک کرد هتلی برای 

حیوانات آبزی افتتاح کند به نام اقامتگاه سگ  آبی. 
مونا گفت: «با کمال میل، ولی...»

ژیل پرید وسـط حرف مونا. «ولی امروز عروسـی آشـپزمونه و مراسـمش 
همین جا توی هتل دل گشـا برگزار می شـه. کی باورش می شـه که آشـپز هتل 
با مهمون هتل ازدواج کنه؟! ولی عشـق و عاشـقی این چیزها سرش نمی شه. 
ایـن بزرگ ترین جشـن عروسـی ایه که تا حـاال توی هتل برگـزار کردیم. آقای 
دل گشـا هـم االن تـوی حیاط دارن به کارهای جشـن رسـیدگی می کنن. من 
هـم بـا اجازه تون باید برم. خودتون می دونین که چقدر سـرمون شـلوغه. مونا 
می تونه کارهای پذیرشتون رو انجام بده.» ژیل این را گفت، تعظیمی کرد و بعد 
بدوبدو رفت تا جلوی یک بچه خارپشت را بگیرد که می خواست با یک مشت 

روان نویس جوهری دفتر یادبود هتل را خط خطی کند. 
مونـا به اسـترابری گفت: «از این طرف لطفـًا. کلیدتون رو تحویلتون می دم. 
ولـی بعـدش من هم باید برم. باید به عروس کمک کنم لباسـش رو بپوشـه. 

یه جورهایی کارم واجبه.» بعد مکثی کرد و گفت: «خب می دونین، یه...»
یک هو یکی فریاد زد: «آتش! آتـــــــــــش!»
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عروسی فاجعهىکیک

صدای فریاد دوباره به گوش رسید: «آتـــــــش!»
مونـا از البـه الی جمعیت یک خارپشـت دید که دارد بقیه ی خارپشـت ها را 
کنار می زند و جلو می آید. مونا او را شناخت. او آقای بریِسل بود، عموی خانم 

پریکلز. همه ی خارهای تنش سیخ شده بود. 
خزهـای تـن مونا هم سـیخ شـد. آتش سـوزی؟! آقـای دل گشـا و بقیه ی 

حیوانات هتل هم از همین می ترسیدند، از این که نکند جنگل آتش بگیرد. 
ولـی وقتـی مونـا بـه عمو بریسـل نگاه کـرد، فهمیـد آتش سـوزی ربطی به 
جنگل ندارد. عمو بریسـل پیشـبند خانم پریکلز را بسـته بود و تمام هیکلش 

آردی شده بود. 
مونا فریاد زد: «کیک عروسی!»

بعد تندی دوید و از البه الی خارپشت هایی که هاج وواج مانده بودند رد شد 
و رفت سـمت راه پله. هر چه پایین تر می رفت، بوی دود هم بیشـتر و بیشـتر 

می شد. عمو بریسل هم پشت سر مونا می دوید. 
مونا پایش را که گذاشت توی آشپزخانه... پوف!... دید دود همه جا را گرفته. 
دود از اجاق تِه آشپزخانه می آمد. مونا یک خارپشت دیگر هم آن جا دید. با 
این که دود همه جا را گرفته بود، او را شناخت. عمه بارب خانم پریکلز بود. یک 
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