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بخش اول

پایان و آغاز

من و تو، تو و من، تا ابد کنار هم خواهیم ماند.
ـ کرم ابریشم در کتاب کرم ابریشم و جوجو: پنکیک 

گنده ی آدامسی 
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آخریـن روز کالس پنجـم، کَـت شـش دانِگ حواسـش جمع بـود. معمواًل 
آخرین روز مدرسـه درهم و برهم، پرسـروصدا و شـلوغ پلوغ بود. از آن روزهایی 
کـه می توانسـت به راحتـی برای جوجـو غیر قابل تحمل باشـد. جوجو همیشـه 
نمی توانسـت هنگام آشـفتگی آرامشـش را حفظ کند. او همه چیز را ذره ذره در 
خودش می ریخت، تا اینکه باالخره احساسـاتش سـرریز می شـد و به بیرون 
فوران می کرد. مامان اسم این فرایند را فروپاشی گذاشته بود، اما از نظر کَت، 

این وضعیت چیزی محکم و ُبرنده بود؛ درست برعکس فروپاشی.
وقتی زنگ آخر مدرسه زده شد، کَت کوله پشتی اش را روی دوش انداخت و 
باسرعتی دو برابر همیشه، به طرف پله های ورودی دوید. آسمان باالی سرش 
خاکستری و گرفته بود، اما کَت درخشش آفتاب را در خودش حس می کرد. 
او روی پنجه هـای پایـش باالوپایین می پرید. معنی ایـن باالوپایین پریدن ها 
چیزی نبود جز: تابسـتان، آتالنتا و بهترین دوسـتم، ریشـی. اگر دسِت قلبش 
بود از قفسه ی سینه اش بیرون می پرید و بدون او تعطیالت را شروع می کرد.

فردای آن روز قرار بود به شرق پرواز کنند تا به آتالنتا برسند. مامان قرار بود سه 
هفته در یک کالج درس بدهد. کَت و جوجو هم همراهش می رفتند تا خانواده ی 
کریشنامورتی را ببینند که تابستان سال قبل، به جورجیا نقل مکان کرده بودند. با 
اینکه فقط یک سـال از این دوری می گذشـت، کَت دلش برای رفتن به خانه ی 

ریشی، بازی، انجام تکالیف مدرسه و خوردن نان های دوسا1 تنگ شده بود.
عالوه بر ایـن، مامـان قـول داده بـود زمان هایی که سـر کالس نیسـت، یک 
تعطیالت واقعی داشـته باشـند. از وقتی که خانواده ی آن ها سه نفره شده بود، 

این اولین تعطیالتی بود که کَت می توانست به  خاطر بیاورد.
جمعیـت بچه هـا بـه پیاده رو ریختنـد. کَت خـودش را از پسـربچه هایی که 
بهش ُسـُقلمه می زدند و بچه های مهد کودکی که دور خودشـان می چرخیدند، 

کنار کشید.

Dosa .1؛ نوعی نان در جنوب هند که از آرد برنج تهیه می شود.
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صدایی از پشت سرش گفت: »سالم، کَت.«
کَـت انتظار داشـت بـرادرش را ببیند رویش را برگردانـد، اما به جای جوجو، 
پاپـی ژانـگ را دید مهربان تریـن دختر کالس پنجم. وقتی پاپـی ژانگ لبخند 
مـی زد، روی ُلپ هایـش چـال می افتـاد، آن لحظـه هـم داشـت به کَـت از آن 

لبخندهای چال دار می زد.
پاپی گفت: »خالصه نویسی هندسه ت عالی بود.«

ریاضی درس موردعالقه ی کَت بود و پاپی در درس هندسه بهترین بود. کَت 
قوانین هندسه را دوست داشت، چون باعث می شد احساس نظم و ترتیب کند.

کَت گفت: »ممنونم، مال تو هم همین طور.«
پاپـی خندیـد: »مطمئن نیسـتم، ولـی ممنون.« او با سـرش بـه گروهی از 
دخترها در پیاده رو اشاره کرد و گفت: »چند نفرمون داریم می ریم به توی بوت1. 

تو هم می خوای بیای؟«
البته که کَت دلش می خواست به آنجا برود. او حتی می توانست طعم بستنی 

با شکالت نعنایی را زیر زبانش حس کند. اما همان موقع یاد برادرش افتاد.
پاپی گفت: »می دونم بعد از مدرسه مراقب جوجو هستی. می تونی اون رو 

هم بیاری.«
ایـن هرگز شـدنی نبـود. جوجـو ممکن بـود روی صندلـی اش وول بخورد. 
ممکـن بـود بسـتنی را روی میز بریزد. حتـی ممکن بود بسـتنی را روی پاپی 

ژانگ بریزد.
کَت سرش را آهسته تکان داد: »نمی تونم بیام.«

پاپـی که ناامید به نظر می رسـید، به کَت لبخنـدی زد و گفت: »می بینمت.« 
بعد با عجله رفت تا از بقیه عقب نماند.

بیشـتر روزها کَت با مراقبت از جوجو مشـکلی نداشـت. این تقصیر جوجو 
نبود که بعدازظهرها به کَت نیاز داشـت. تقصیر مامان هم نبود که همیشـه کار 

Toy Boat .1؛ به معنای قایق اسباب بازی است ولی در اینجا نام یک مکان است و اشاره به شهربازی دارد.
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می کرد. تقصیر خانواده ی کریشنامورتی هم نبود که به خاطر شغل جدید ماماِن 
ریشـی به جورجیا رفته بودند. تقصیر هیچ کس نبود، ولی کَت دیگر درخشـش 

آفتاب را در خودش حس نمی کرد.
»کرم ابریشم!«

هنوز کامل روی خود را برنگردانده بود که کسی دستش را گرفت و فشار داد.
کَـت گفت: »سـالم، جوجو.« و پشـت جوجو را نوازش کرد تـا اینکه باالخره 

جوجو دستش را ول کرد.
کَت خودش را عقب کشـید تا صورت او را ببیند. جوجو از آن بچه هایی بود 
که می شد از حالت چهره اش فهمید روزش را چطور گذرانده  است. وقتی جوجو 
روز خوبی را پشت سر گذاشته بود، لبخندی می زد که باعث می شد چشم های 

قهوه ای اش جمع شوند و آن وقت کَت نمی توانست در جوابش لبخند نزند.
جوجو مشت بسته اش را در سکوت جلو آورد: »این برای توئه، یه کرم ابریشم!«

کَـت دسـتش را دراز کـرد تا گنـج روزانه اش را بگیرد. توی دسـتش چیزی 
نبود جز یک گل قاصدک پالسـیده، اما کَت طوری آن را با احتیاط برگرداند که 

انگار از طال بود.
کَت گفت: »قشـنگه.« بعد گل را در جیبش چپاند و صورت جوجو را برانداز 

کرد: »روز خوبی داشتی؟«
جوجو شانه باال انداخت.

کَت ابروهایش را باال برد. آخرین روز مدرسه همراه با بی نظمی بود و جوجو 
بی برنامگی را دوست نداشت. »مطمئنی؟ مشکلی پیش نیومد؟«

جوجـو دوبـاره نگاهی به کَت انداخت و کمی اخم کرد: »وقتی میزهامون رو 
مرتب می کردیم، خیلی سـروصدا شـد، ولی من اون قدر تنفس  شکمی انجام 
دادم تا آروم شدم.« او نفس عمیقی کشید و شکمش را جلو آورد، بعد هوا را 

محکم از دهان به بیرون داد.
»آفریـن کـه از ایـن فوت و فن ها اسـتفاده می کنی!« کَت سـرتاپای جوجو را 
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برانـداز کرد. رد خامه روی چانه ی جوجو خشـک شـده بـود و روی گرمکنش، 
لکـی خاکسـتری افتـاده بود، امـا در کل، حالش خوب به نظر می رسـید. تمیز 

کردن کثیف کاری، آسان تر از خوب کردن حال بد بود.
جوجـو با عجلـه از پله ها پایین رفت و هم زمان، کاردسـتی های کالس هنر و 

برگه های کاغذ، مثل طوفانی کاغذی از کوله پشتی اش به بیرون پرواز کردند.
کَت آهی کشید. درست بود که جوجو مدرسه را از سر گذارنده بود، اما هنوز 
برای انجام یک سری کارها به کَت احتیاج داشت. کَت در حالی که کاغذهای او 

را جمع می کرد، صدایش زد: »صبر کن. زیپ کیفت رو نبستی.«
جوجو چرخید و برگه های بیشتری روی پله ها ریخت.

او با صدای بلند اعالم کرد: »این ها تموم کارهایی هستن که امسال کردم.«
کَت پرسید: »این ها کارهای مدرسه ست؟ بیشتر شبیه انفجار توی کارخونه ی 

تولید کاغذه.« بعد کاغذها را دوباره توی کوله پشتی جوجو جا داد.
جوجـو گفت: »و کوسـه ها؟ کیسـه ی شـنا نـدارن؟« صدایش کـه از هیجان 
خـش دار شـده بـود، عالمت هـای سـؤال را به اشـتباه اضافه می کرد. کوسـه ها 
جانـوران موردعالقـه ی جوجـو بودنـد؛ انتخابـی عجیب بـرای پسـری که مثل 

مارشمالو شیرین بود.
جوجو هنوز حرف می زد: »... اما کوسـه ها؟ توی کبدشـون چربی دارن؟ که 

باعث می شه شناور بمونن؟«
گوش دادن به حرف های جوجو درباره ی کوسـه ها باعث شـد کَت یاد یک 
کوسـه ی خاص بیفتد. کوسـه ای که هر شـب موقع خواب بهش نیاز داشـتند. 
کَـت کوله پشـتی جوجو را گشـت، از کاغذهای مچاله شـده گذشـت تـا باالخره 

انگشت هایش به لبه های یک باله ی پالستیکی برخورد کرد. آخیش!
کَت زیپ کوله پشتی را بست: »همه چی سر جاشه.«

جوجو از حرف زدن درباره ی کوسه ها دست کشید و طرف کَت برگشت: »می شه 
حاال که من روز خوبی داشتم و از فوت و فن هام استفاده کردم، یه جشن بگیریم؟«
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کَت پرسید: »چه جشنی؟« بعد یاد پاپی ژانگ افتاد: »چطوره بریم توی  بوت 
و بستنی بخوریم؟«

قبل از اینکه بتواند حرفش را تمام کند، جوجو سرش را به نشانه ی مخالفت 
تکان داد: »از اونجا متنفرم. یه عالمه چشم بهم خیره می شن.«

قفسه های توی بوت پر از فیگورهای جنگجویان معروف و سایر اسباب بازی های 
 قدیمی بود. جوجو از قیافه ی خیلی از آن ها خوشش نمی آمد. »اون ها فقط عروسک

هستن، جوجو.«
جوجو چانه اش را جلو آورد: »من کلوچه ی چینی می خوام.«

او عاشـق کلوچه هایـی بود که روکشـی از کنجد داشـتند و بـا خمیر لوبیای 
شیرین پر شده بودند.

جوجو پرسید: »مامان امروز کجا کار می کنه؟«
مامـان کتاب می نوشـت، به دانش آموزان کالـج تصویرگری درس می داد و 
در یک شـیرینی پزی روسـی به صورت شیفتی کار می کرد. او همیشه می گفت 
سـه تا شـغل، به عـاوه ی دوتـا بچـه ی کوچک، مسـاوی اسـت با یـک زندگی 
پرمشـغله. بـا اینکه او هیچ وقت به صورت حسـاب های بیمارسـتان بابا اشـاره 

نمی کرد، کَت می دانست که آن ها هم  بخشی از این معادله بودند.
کَت گفت: »خونه ست. داره رو کتابش کار می کنه.«

جوجو گفت: »تو رو خدا، می شه بریم؟« او آن قدر چشم هایش را گرد کرده 
بود که خم مژه هایش به ابروهایش می رسید: »قول می دم وقتی داری وسایل 

رو می بندی، توی دست و پات نباشم.«
کَت گفت: »قبوله.«

آن ها با هم از سـرپایینی به سـمت خیابان ِکِلِمنت رفتند. وقتی از خیابان ها 
می گذشـتند، کَت دسـت جوجو را محکم گرفته بود. همیشـه، جایی در اعماق 
ذهنـش، می ترسـید او را گم کند. امسـال این اتفاق چند بـار افتاده بود؛ یعنی 
بیشتر از آنکه کَت بخواهد زیر بار آن برود. یک بار جوجو، تاب های زمین بازی 
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را ول کـرده بود تا به دریاچه ی الک پشـت ها بـرود. در آکواریوم، حوضچه های 
مواج را رها کرده بود تا کوسه ی بامبوی نوار قهوه ای را ببیند. در خواروبارفروشی 
توی راهروی ماکارونی ها غیبش زده بود، تا به یخچال بسـتنی یخی برسـد. او 
آن قـدر غیرقابل پیش بینـی بود که خطرناک باشـد و آن قدر ِفرز که قبل از آنکه 

کسی متوجه نبودنش بشود، خیلی دور شود.
جوجو مثل بندبازها، روی جدول، کنار ماشین های پارک شده، راه می رفت. او 
گفت: »حدس بزن امروز توی مدرسه چی کار کردم.« این یک بازی بود که آن ها 
هر روز انجامش می دادند. همان بازی  همیشگی که کَت با بابایش انجام می داد.

کَت گفت: »اِمممم... توی کالستون برف بازی کردین؟«
جوجو در حالی که می خندید، با تعجب داد زد: »نه خیر! سان فرانسیسـکو که 

برف نداره، ِمه داره.«
کَت دلش می خواست به چیز احمقانه تری فکر کند تا دوباره بتواند صدای 

خنده ی جوجو را بشنود: »نکنه... چتربازی کردین؟«
جوجو نخودی خندید: »مگه می شـه! دوباره حدس بزن.« آن ها به گیِیری1 

رسیدند و جوجو با مشت، دکمه ی عابر پیاده را فشار داد.
کَت گفت: »دستم رو بگیر.«

جوجو دوباره با مشت به دکمه کوبید. »هنوز که رد نشدیم.«
کَت چشم هایش را ریز کرد و گفت: »این یه خیابون بزرگ و خیلی شلوغه، 

پس دستم رو بگیر، ُخب؟« این یک هشدار بود و نه یک درخواست.
جوجو اخم کرد، ولی دستش را جلو آورد.

کَت دست او را محکم در دست هایش فشار داد. چراغ روشن شد و آن ها 
به سرعت از عرض خیابان گذشتند.

جوجو یادش انداخت: »یه حدس دیگه داری ها.« با اینکه دوباره در پیاده رو 
بودند، جوجو دست کَت را رها نکرده بود. کَت به دست هایشان که در هم قالب 

1. Geary
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شـده بود، نگاه کرد. رنگ پوسـت کَت، چیزی بین پوسـت تیره ی بابا و پوست 
روشن مامان بود. رنگ پوست جوجو، مثل بابا، کمی تیره تر بود.

کَـت صورتـش را کج و کوله کرد: »فقط یه حدس دیگه؟ پس بهتره یه حدس 
درست وحسابی بزنم.« رنگ خاکستری که روی گرمکن جوجو ریخته شده بود و 
کاغذهای کاردستی در ذهنش غوطه ور بودند. »به گمونم چندتا کوسه کشیدی.«

چشـم ها و دهان جوجو، مثل یک صفر کله گنده، گرد شـده بودند: »از کجا 
فهمیدی؟«

کَت گفت: »شانسی حدس زدم.«
جوجـو طـوری نگاهـش می کـرد که انـگار یک نابغه اسـت. کَـت به نرمی با 

پهلویش به جوجو تنه زد.
خیابان کِلمنت به شهر چینی »دومِ« سان فرانسیسکو معروف بود و با اینکه 
از مقاصد گردشـگری محسـوب نمی شـد، از ازدحام خرده فروش ها و ترافیک 
شـلوغ بود. وقتی جوجو درِ شیرینی فروشـی را با فشـار دست باز کرد، جریانی 
از هوای گرم و شیرین در فضا پیچید. جوجو روی کف پوش شطرنجی مغازه، 
از خانـه ای بـه خانه ی دیگر پرید. کَت می دانسـت که جوجو داشـت گدازه های 

سوزان1 بازی می کرد.
کَت سفارش و پرداخت را انجام داد، بعد پاکت مچاله شده ی شیرینی فروشی 
را که سه کلوچه ی کنجدی داخلش بود، به جوجو داد. وقتی از مغازه بیرون رفتند 
تا در بعدازظهری خنک قدم بزنند، کَت کلوچه ی آناناسی  خودش را که در پاکتی 
جدا بود، با احتیاط دسـتش گرفته بود. بعد با هم در پیاده رو ایسـتادند و به کیک 
عروسی داخل ویترین خیره شدند. خیابان ِکِلِمنت برایشان آشنا بود، اما همیشه 
چیزهای جدیدی در آن بود تا تماشا کنند. آ ن ها اطراف رستوران برمه ای2، فروشگاه 

مبلمان و کافه ای پرسه زدند که شب ها در آن موسیقی ایرلندی می نواختند.

1ـ Hot Lava؛ یک بازی کامپیوتری است که در آن باید با حرکات پارکور از روی مواد مذاب گذشت و مراحل بازی 
را به اتمام رساند.

2. Burmese
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مـکان موردعالقـه ی جوجـو در ِکِلِمنـت، بازار ماهی فروشـان بـود. جوجو از 
بـوی این بازار خوشـش نمی آمـد، این بود که وقتی در پیاده رو برای تماشـای 

آکواریوم های کثیف ایستادند، محکم دماغش را گرفت.
کَت داشت به آخرین روز کالس پنجم فکر می کرد و این یعنی تا اولین روز 
کالس ششم، کمتر از سه ماه مانده بود. جوجو هم به کالس دوم می رفت، اما 
برای اولین بار، قرار بود آن ها در مدرسـه های جدا درس بخوانند. همین کَت را 
نگران می کرد. برادرش بیشتر از بقیه ی بچه ها بی قراری می کرد. گاهی الزم بود 
به خاطر جوجو صدای موسیقی را کم کنند. گاهی هم الزم بود کسی جوراب های 
جوجـو را مرتـب کند. کَت بهتر از هر کسـی می توانسـت کمکش کند، اما چطور 
می توانست کنارش باشد، وقتی مدرسه ی راهنمایی شش کوچه آن طرف تر بود؟

شاه میگویی1 تنها در آکواریومش تقال می کرد. چنگال هایش را با نواری آبی 
بسـته بودنـد. زیر آن، داخل یـک آکواریوم دیگر، یک عالمـه خرچنگ به جان 
هم افتاده بودند. یک خرچنگ چاق روی خرچنگ های دیگر راه می رفت، انگار 
که پادشـاه آن ها باشـد. کَت دسـتش را بلند کرد تا به جوجو ُسـُقلمه بزند، اما 

آرنجش با جای خالی روبه رو شد.
کَت برگشـت. هیچ پسـربچه ی هفت ساله ای با پوستی گندمگون و موهای 
فرفـری آنجـا نبود. از کوله پشـتی خاکسـتری و پیراهـن زرد راه راه هم خبری 
نبود. نگاهی به  آن طرف ساختمان انداخت، بعد سمت دیگر چرخید. دل پیچه 

گرفت. جوجو رفته بود.
کَت فریاد زد: »جوجو؟«

مردی که حلقه به گوش هایش داشت و یک لیوان کاغذی قهوه در دستش 
بود، قدم زنان از کنارش گذشـت. مرد سـرش را از روی گوشـی همراهش بلند 
کـرد تـا به ویتریـن مغازه نگاهـی بیندازد: »جوجویـی در کار نیسـت. یه عالمه 

ماهی اینجاست.« مرد پیش خودش خندید و به راهش ادامه داد.

1. lobster
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این جمله کمکی به کَت نمی کرد. وقتی آن مرد از کنارش رد شد، َاخم های 
کَت در هم رفت.

در بازار میوه و تره بار، موزهای کوچک باالی بادمجان های براق و آووکادوهایی 
که پوستشان پر از برجستگی بود، آویزان بودند. کلم های بی رنگ و رو مثل کوه 
روی  هم تلنبار شـده بودند و ریشـه های خشـک سـبزیجات شـبیه مسـافران 

بین سیاره ای بودند، اما جوجویی در کار نبود.
بـرای پیـدا کـردن بـرادرش بایـد مثـل او فکـر می کـرد. جوجـو عاشـق یک 
پیتزافروشـی بـود کـه به آن ها گلوله های خمیر تازه برای بازی مـی داد، اما درِ آن 
مغازه تا عصر بسته بود. داروخانه آن قدر کوچک بود که تنها با یک نگاه سرسری 
فهمیـد بـرادرش آنجا نیسـت. کَت برای برگشـت به بازار ماهی فروشـان از میان 
دسـت فروش ها گذشـت و از بین گروهی از مردم زیگزاگی رد شـد. زنی که یک 
چرخ دستی آهنِی خرید را به دنبال خود می کشید، با صدای بلند به زبان ماندارین 

حرف می زد. اتوبوسی ایستاد و موجی از مردم به پیاده رو سرازیر شدند.
کَت دوباره به بازار ماهی  فروشان برگشت و به ماهی ها، که پولک هایشان برق  
می زد، نگاهی انداخت. حس می کرد خودش هم زیر آب اسـت. نمی توانسـت 
نفـس بکشـد. یـک کامیون حمل بـار به سـرعت از کنارش گذشـت و صدای رد 

شدنش دلش را به لرزه انداخت.
فریاد زد: »جوجو!« اما جوابی در کار نبود.

وقتی اتوبوس از کنار جدول گذشت، چیزی آن طرف خیابان به چشم کَت خورد. 
بیرون کتاب فروشـی، مجسـمه ی یک دلقک کوتوله، که لبخنـدی پهن بر صورت 
داشـت، از کتاب های تخفیف خورده محافظـت می کرد. جوجو که بچه ی کوچکی 
بود، آن مجسمه را خیلی دوست داشت و اسم آن را شیطانک کتاب گذاشته بود.

کَت به دو طرف خود نگاهی انداخت و به آن طرف خیابان دوید. هیچ اثری 
از جوجـو نبـود. با عجله وارد کتاب فروشـی شـد. زنی با موهای صورتی پشـت 

پیشخان بود.
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کَت پرسید: »شما داداش من رو ندیدید؟«
زن سرش را بلند کرد: »داداشت کی هست؟«

»شـبیه منـه، اما این قدیه.« کَت دسـتش را تا ارتفـاع دنده هایش باال آورد. 
»موهاش کوتاهه. کوله پشتی خاکستری داره.«

زن شانه باال انداخت: »من هیچ بچه ای ندیدم.«
کَت در یک چشـم بر هم زدن از کتاب فروشی بیرون رفت. زن صدایش کرد، 
اما کَت به راهش ادامه داد. حاال هیچ کس نمی توانسـت کمکش کند. قلبش 
تند تند می زد. وقتی اشـک توی چشـم هایش جمع می شـد، دنیا به رنگ های 
سبز و خاکستری دور سرش می چرخید. کَت اشک هایش را پاک کرد. اشک 

ریختن کمکی به جوجو نمی کرد.
و بعد چشم کَت به چیزی افتاد.

آن طـرف مجسـمه، از زیـر یکـی از میزهای فـروش، یک جفـت کتانی آبی 
بیرون زده بود. کتانی های کوچکی که به پاهایی الغر چسبیده بودند.

کَت جلو رفت و روی زمین ُچمباتمه زد: »جوجو.«
وقتی جوجو او را دید، لبخند زد. توی یک دستش یک کلوچه ی کنجدی با 

چند جای گاز، و توی دست دیگرش یک کتاب بود.
جوجو گفت: »یکی از کتاب های مامان رو پیدا کردم!« و کتاب را باال گرفت. 
تصویر آشنای کرم ابریشم و جوجو  روی جلد کتاب به چشم می خورد. جوجو 

ادامه داد: »نوشته ی آماندا گَلدِول1.«
کَـت پیشـانی اش را به میز چسـباند. ضربان قلبش آرام نشـده بـود. انگار 
قلبش که یک وری توی گلویش پریده بود، هنوز پایین نرفته بود. کَت پرسید: 

»جوجو. چرا این زیر نشستی؟«
جوجو با خونسـردی توضیح داد: »کارم با ماهی ها تموم شـده بود. رفتم که 

شیطونک کتاب رو ببینم.«

1. Amanda Gladwell
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کَت زیر میز خزید و به جوجو چسـبید. او به دیوار کتاب فروشـی تکیه داد 
و عطر رنگ پوسـتر، شـامپوی بچه و خمیر لوبیا را نفس کشـید. شش دانه ی 
کنجد به چانه ی جوجو چسـبیده بود. باز هم بدون هیچ دلیل موجهی، اشـک 

در چشم های کَت حلقه زد.
کَـت سـعی کـرد یکی از دانه هـای کنجد را از روی صورت جوجـو بردارد، اما 
آن دانـه قـرص و محکم سـر جایش چسـبیده بـود. کَت گفـت: »می دونی که 

نمی تونی همین طوری بدوی و دربری.«
جوجـو پیچ و تـاب خـورد و خـود را از دسـت های کَت رها کـرد و گفت: »من 

ندویدم، راه رفتم.«
کَت بهش َتَشـر زد و گفت: »وای، نه.« این کار جوجو نباید بدون سـرزنش 
می ماند. »خودت می دونی منظورم چیه. دیگه نباید یه دفعه غیِبت بزنه! ممکن 

بود ماشین بهت بزنه، یا کسی تو رو بدزده!«
جوجـو آهسـته پلک زد. او سـرش را کج کـرد و گفت: »اما مـن نه تصادف 

کردم، نه دزدیده شدم. من درست همین جام.«
کَت با لحن تندی گفت: »دیگه این کار رو نکن.« بعد با لحن آرام تری گفت: 

»دیگه درنرو. من رو ترسوندی.«
پاهایشـان را زیـر میـز جمـع کردنـد و بـه تماشـای پاهایی نشسـتند که از 
کنارشـان می گذشـتند. وقتی جوجو کتاب مامان را ورق می زد، کَت دستش را 
از زیر کوله پشتی، دورش حلقه کرد. کتاب جوجو را به خنده می انداخت. وقتی 
جوجو کتاب را می خواند، شـکلک های جوجو و حاالت چهره ی کرم ابریشـم را 

با انگشت نشان می داد.
داسـتان های کتـاب همـان ماجراهایی بود که در زندگـی واقعی برای کَت و 
جوجو اتفاق می افتادند. مامان این ماجراها را داستان کرده بود، کتابی درباره ی 
یک جوجه و یک کرم ابریشـم که بچه ها از خواندن آن سـیر نمی شـدند. توی 

کتاب ها مشکالتشان در سی و دو صفحه، هوشمندانه حل و فصل می شد.




