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وقتی ُنری هورِس1 به گُرُبز تبدیل  شـد، بدنش، بدن یک بچه گربه ی سـیاه 
بود و سـرش، کله ی بزغاله ای کوچک. او می توانسـت از روی زمین بپرد روی 
پیشـخان. می توانسـت بـا پـوزه اش لباس چرک ها را بو بکشـد و جوراب های 

خوش مزه را بجَود. توی دنبال کردن پروانه ها هم کارش بیست بود.
گُرُبزش واقعًا حیوانی معرکه بود، ولی خاله مارگو2 دوستش نداشت.

ُنری گُرُبز گل های خاله مارگو را می خورد.
و فرش هایش را.

و خب جوراب هایش را.
دیـروز صبـح، ُنری گُرُبـز همـه ی غالت هـای درهـم میـوه ای صبحانـه را با 

جعبه اش خورد.
همین طور رومیزی، دو تا نان و تکه ای از مبل خاله  مارگو را.

ُنری یک تبدیلی بود. جادویش جوری بود که می توانست به شکل حیوان 

 Nory Horace -1
 Margo -2
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دربیاید. اما بیشتر تبدیلی ها به شکل موجودات معمولی درمی آمدند، مثل گربه، 
سگ و خرگوش. ولی ُنری فرق می کرد. او هم می توانست به شکل حیوان های 

معمولی دربیاید... ولی آن حیوان ها خیلی به همان شکل نمی ماندند.
خاله  مارگو خیلی جدی و واضح از او خواسته بود که امروز گُرُبز نشود، چون 
فیگز1، نامزدش، برای شام داشت می آمد آنجا و خاله مارگو می خواست خانه 
تمیز بماند. البته قرار هم نبود بچه ها بدون نظارت به چیزی تبدیل شوند، مگر 
وقتی بزرگ  شدند و گواهی گرفتند )البته چه کسی به این حرف ها گوش می داد(. 
ُنـری خاله مارگو را دوسـت داشـت و نمی خواسـت او را ناامیـد کند. برای 
همیـن تصمیـم گرفت به شـکل همان دختر سـاده بماند؛ دختری با پوسـت 
قهوه ای، چشم های براق، موهای ُپرپشت، شلوار بنفش شانس و کفش های 

کتانی قرمزرنگ جدید.
خالـه مارگـو زود از خانه زد بیرون و رفت دنبال کار تاکسـی رانی اش؛ برای 
همین ُنری توی خانه تنها ماند. او روی ایوان چوبی خانه ی خاله  مارگو، توی 
شـهر کوچک دان ویدل، منتظر دوسـتش الیوت2 ایستاده بود. او آنجا ایستاد 

تا اگر هم خیلی اتفاقی تبدیل به گُرُبز شد، خانه کثیف نشود.
ُنری و الیوت معموالً با هم پیاده تا مدرسه می رفتند.

ولی امروز انگار فرق داشت؛ امروز الیوت دیر کرد.
ُنری متوجه پروانه ای شـد که باالی سـرش بال می زد، و با خودش گفت 
خوب اسـت خیلی سـریع تبدیل به گُرُبز شـود و بعد برگردد. احساس خوبی 

است که گُرُبز شوی و پروانه ها را دنبال کنی.
بعد به خودش گفت: »نه، نه، نه. امروز صبح نباید گُرُبز بشـی. نباید بدون 

نظارت به چیزی تبدیل بشی.«
پروانه باالی صورتش بال می زد.

Figs -1
 Elliott -2
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نه، نه، گُرُبز نه! گُرُبز نشو!
مثل بیشـتر آدم ها، جادوی ُنری هم وقتی ده سـالش بود رو شـد. قبل از 
آن، مثل بقیه به مدرسـه ی معمولی می رفت. با شـروع کالس پنجم، بچه ها 

دیگر به مدرسه ی جادو می رفتند.
مدرسـه ی جدیدش، دان ویِدل1، یک مدرسـه ی جـادوی دولتی بود؛ یعنی 
همه می توانسـتند بروند آنجا؛ برعکِس مدرسـه های خصوصی که هزینه شـان 
بـاال بـود و به سـختی دانش آمـوزان را ثبت نـام می کردنـد. دان ویـِدل در کنار 
کالس هـای اسـتاندارد جـادو، کالس هایـی مثـل ریاضـی، ادبیـات و ورزش 
هـم داشـت. کالس های جادویش بـرای دانش آموزان هر پنـج گروه جادوی 
معمولـی بود... برای پروازی ها، شـعله ها، تبدیلی ها، کُرکی ها و چشـمکی ها. 
پروازی هـا پرواز می کردند؛ شـعله ها جادویشـان آتش زدن بـود؛ تبدیلی ها به 
حیوان تبدیل می شـدند؛ کُرکی ها می توانسـتند با حیوان ها ارتباط برقرار کنند؛ 

چشمکی ها می توانستند غیب شوند یا چیزهای دیگر را غیب کنند.
امـا همـه ی بچه ها، جادویشـان معمولی نبود. مثالً ُنـری. برای همین هم 
مدرسـه ها به یک مشـکل برمی خوردند: نمی دانسـتند بچه هایی را که جادوی 

غیرمعمولی دارند توی کدام کالس بگذارند.
برای راه حل این مشکل، مدرسه ی دان ویِدل یک کالس جدید راه انداخته 
بود. اسمش کالس جادوی وارونه بود. پدر ُنری او را فرستاد پیش خاله اش 
تا بتواند توی این کالس شرکت کند. هفت دانش آموز کالس پنجمی دیگر هم 
توی این کالس بودند. همه ی آن ها هم مثل ُنری یک جایی از استعدادشان 
َچپکی بود. فقط دیگر قرار نبود بگویند َچپکی. معلمشان، خانم استار، به همه 

می گفت که به جای َچپکی بگویند متفاوت یا غیرمعمولی.
ُنری آرزو می کرد بچه های کالس های معمولی هم این قانون را رعایت کنند، 
ولی بیشترشان رعایت نمی کردند. خیلی از آن ها به بچه های ج. و می گفتند 

 Dunwiddle -1
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ناقـص، یـا می گفتنـد فاجعه. یـک گروه از شـعله های کالس پنجمـی از همه 
بدتر بودند. آن ها اسـم خودشـان را گذاشـته بودند آتش پاره و تا می توانستند 
بچه های ج. و را اذیت می کردند. به هر کس می رسـیدند می گفتند: »ببینید، 

این همونیه که شد راسوفیلی و بوی گند راه انداخت توی غذاخوری.«
)و بله درسـت اسـت؛ اوایل سـال ُنری به یک راسـوی بدبوی فیلی تبدیل 
شـده و همـه ی سـالن غذاخوری را با بـو یکی کرده بود. امـا آتش پاره ها باید 

همیشه به رویش می آوردند؟ نه.(
ُنری همان طور که دنبال الیوت می گشـت، روی پنجه های پایش بلند شد 
و به چپ و راست نگاه کرد. ولی به جای الیوت، پسر مومشکی الغری دید که 
بدون اینکه بتواند سـرعتش را کنترل کند، از سـرِ خیابان پیچید و داشـت به 
سمتی که او ایستاده بود می دوید. صورتش سرخ و عرق کرده بود. یک کاله 
بیس بال روی سرش بود و پیراهنی سورمه ای به تن داشت. او َبکس کاپور1، 

یکی دیگر از بچه های ج. و بود.
َبکـس همان طـور که با سـرعت از آنجا رد می شـد، بلند گفـت: »داره دیرت 

می شه!«
اِی وای. او راست می گفت.

ُنری داد زد: »هی، وایسـا!« و مثل فشـنگ پشـت سـرش شـروع کرد به 
دویدن.

َبکس سرش را برگرداند و به او نگاه کرد، ولی همچنان می دوید.
بعد، وای!

پاهایش از زمین بلند شـد، ناگهان سـرش را برگرداند، دسـت هایش مثل 
آسیاب بادی چرخید و یک دفعه افتاد روی زمین.

بوم!
ُنری یک دفعه خودش را عقب کشید و دست هایش را روی چشم هایش گذاشت.

 Bax Kapoor -1
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از البه الی انگشت هایش یواشکی نگاه کرد؛ می دانست حاال چه می بیند.
بعله، َبکس به تخته سنگ تبدیل شده بود.

این جادوی وارونه ی او بود. َبکس یک تبدیلی بود، ولی تبدیل به حیوان 
نمی شد؛ یک تخته سنگ بزرگ می شد. هر روز این اتفاق می افتاد، ولی تقریبًا 
هیچ وقت عمدی نبود. همیشـه هم تبدیل به همان تخته سـنگ  خاکسـتری 
غول پیکر می شد. البته، یک  بار هم به یک طناب تبدیل شد، که خب آن دفعه 

استثنا بود. بقیه ی وقت ها؟ تخته سنگ. خاکستری. غول پیکر.
ُنری به سرعت رفت باالی سرش: »َبکس! خوبی؟«

اما با سکوت روبه رو شد، چون سنگ َبکس نمی توانست حرف بزند و دیگر 
اینکه سـنگ َبکس نمی توانسـت برگردد، که این قلب ُنری را به درد می آورد. 
به نظر ُنری وحشتناک بود که آدم به تخته سنگ تبدیل و این طوری خشک 
شـود... نه دهانی، نه دسـتی، نه گوشـی. برای اینکه برگردد، یک نفر باید او 
را به دفتر پرستار می برد تا با معجونی سبزرنگ و مثل زهرِمار برش گرداند.

شانه های ُنری آویزان شد؛ امروز او باید همان یک نفر باشد.
انگار قرار بود هر دو خیلی دیر به مدرسه برسند.
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سـرِ َبکـس درد می کرد، پاهایـش درد می کرد، دسـت هایش درد می کرد، 
حتـی اللـه ی گوش هایش هم درد می کرد. چـرا وقتی تغییر می کرد، این قدر 

همه جایش درد می گرفت؟
َبکس هیچ وقت نمی دانست وقتی تخته سنگ است، چه اتفاقی می افتد. 
تبدیلی های دیگر، وقتی به شـکل حیوان درمی آمدند، ذهن های انسانی شان 
هنوز کار می کرد. خب، البته بیشتر وقت ها. کنترل داشتن روی ذهن انسانی، 
یکـی از تکنیک هـای مهـم تبدیلی هـا بـود. امـا وقتـی َبکس تبدیل می شـد، 

کنترلش روی همه چیز صفر بود. از این حالت، خیلی خیلی بدش می آمد.
َبکس یادش می آمد که داشت به طرف مدرسه می دوید، این را هم یادش 

می آمد که سکندری خورد. اما بعد از آن دیگر هیچ چیز یادش نبود.
حاال خودش را توی دفتر پرستار می دید.

پرستار رایلی1 با لبخند گفت: »صبح  بخیر، صبح  بخیر.«
َبکـس پلـک زد و سـعی کـرد بفهمـد کجاسـت. او روی یـک تخت تاشـو 

 Riley -1
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نشسته بود. یک پتوی زبر آبی دور شانه هایش انداخته بودند و زبانش لزج 
بـود. بـه  خاطـر آن برِتل باکس؛ همان معجون سـبز و تلخی که پرسـتار رایلی 

استفاده می کرد تا او را دوباره برگرداند و تبدیل به یک پسر کند.
َبکس از برتل باکس متنفر بود. مزه ی کاهوی گندیده می داد، و چطور سـر 
از دهانش درمی آورد؟ پرستار رایلی آن را با قلم مو روی سنگ َبکس می مالید.

با این حال، پرستار رایلی باحال بود. او خط ریش داشت و لبخندی مالیم 
هم به لبش بود، و جوری رفتار می کرد انگار کامالً عادی بود که هر روز َبکس 

را با آن چیز بدبو رنگ بزند.
پرستار رایلی گفت: »توی راه مدرسه این جوری شدی.«

»کی من رو آورد اینجا؟«
»ُنری هورِس آوردت. باور می کنی روی یه کالسکه ی قدیمی بچه آوردت اینجا؟«

»کالسکه ی بچه؟«
»خالقیت نیست به  نظرت؟ ُنری اون رو از توی باغچه ی خاله اش برداشته. 

خاله ا ش گلدون هاش رو توش می ذاشت.«
َبکـس چـون قبالً حیاط پشـتی خانه ی ُنـری  را دیده بود، حاال کالسـکه ی 
گوشـه ی اتـاق را شـناخت. درسـت همان کالسـکه ای بود که یـادش می آمد: 

بزرگ و کج با چرخ هایی مثل چرخ نخ ریسی.
ُنری او را با آن کالسکه تا مدرسه آورده بود. مثل یک عروسک.

َبکس گفت: »حالت تهوع دارم.«
پرسـتار رایلی یک سـطل آشغال داد دستش و گفت: »دوست داری یه کم 

ژله بهت بدم تا حال معده ات بیاد سر جاش؟«
َبکس صبر کرد تا حالت تهوعش تمام شود و گفت: »خوبم.« بعد بلند شد. 

پتوی آبی از پشتش لیز خورد پایین. »باید برم سر کالس.«
پرسـتار رایلی گفت: »اوه، آره، بهتره بری.« و با دسـت به پشـت َبکس زد: 

»به احتمال زیاد بعدازظهر می بینمت.«
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َبکس آه و ناله کرد.
پرستار رایلی دستش را روی قلبش گذاشت و به عقب تلوتلو خورد، انگار 
که زخمی شـده باشـد و گفت: »معاینه ی تو برام مسـئله ای نیست َبکس. تو 

یکی از مریض های موردعالقه ی منی.«
»می دونـم. فقـط من... من بیشـتر از همیشـه دارم به تخته سـنگ تبدیل 

می شم.«
»نمی دونـم. ولی تو اون دفعه طناب شـدی. خانم اسـتار هـم می گه داری 
خوب پیشـرفت می کنی. اون می گه توی تمرین وارونگیت هم داری قوی تر 

می شی.«
َبکس گفت: »اون عاشق اینه که به بچه های جادوی وارونه تمرین وارونگی 

بده. احتماالً توی شکم مامانش همه اش وارونه می شده.«
پرستار رایلی خندید.

َبکس از بهداری زد بیرون و آهسته به  طرف کالس راه افتاد. راهروها پر از 
کپسـول های آتش نشـانی قرمز براقی بود که به خاطر مشکالت شعله ها روی 

دیوارها صف کشیده بودند.
اخطارهای چاپ شده و تمیز همه جا دیده می شد:

آتش ممنوع؛ بجز در آزمایشگاه شعله.
بی مالحظگی در پرواز ممنوع.

کُرکی هـا بـه  هیچ وجه حـق آوردن موش، موش صحرایی یـا مار را ندارند، 
مگر با مجوز کتبی مدرسه.

َبکـس روی کمدهـای فلزی توی سـالن چند تا پوسـتر از کارهای گروهی 
جدید مدرسه دید: آگهی های ثبت نام برای تیم گربه بال مدرسه ی دان ویِدل و 

چند تا باشگاه فوق برنامه ی دیگر، مثل پروازبال و شیرجه ی نامرئی.
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َبکس از کنار کالس   پنجم تبدیلی های معمولی رد شد و دید که دانش آموزان 
پشت میزهایشان نشسته اند و دارند چیز می نویسند. از تبدیلی های معمولی 
انتظـار می رفـت کـه همـان مـاه اول بتوانند خیلـی  خوب به یـک بچه گربه ی 
سـیاه تبدیل شـوند. بعد از آن، روی اضافه کردن رنگ به بچه گربه هایشان کار 
می کردند: گربه های نقش و نگار دار، گربه های نارنجی، گربه های ببری و غیره.
َبکس شـنید که معلم بهشـان می گفت: »گربه های ایرانی به  خاطر موهای 
بلندشون سختن. موهای بلند نیازمند کنترل مستمره و خب البته سخته که 

تمیز دربیاد.«
َبکس کنار چارچوب در ایسـتاد. دید که معلم با همان شـکل انسـانی اش 

از میز رفت باال.
گفـت: »همـه دارن نگاه می کنن؟« و آرام به یک گربه ی پشـمالوی ایرانی 
با صورتی پهن تبدیل شـد. بعد برگشـت و گفت: »ترکیب صورت پهن تمرین 

می خواد، و این تکلیف امشب شماست.«
َبکس با تنبلی به راهش ادامه داد. او هیچ وقت توی آن کالس نمی رفت. 
احتماالً هیچ وقت هم حتی به سـاده ترین بچه گربه  ی سـیاه تبدیل نمی شـد. 

بقیه ی تبدیلی ها هم همچنان توی دلشان به او می گفتند عجیب.
آخـر همـان راهرو محفظه ی شیشـه ای خیلی بزرگی بود که رویش نوشـته 
بودنـد: کمـک بـه خریـد معجون. یـک کار خیریه   در مدرسـه که یـک هفته ای 
ادامه داشـت. بچه ها پول اضافه شـان را داخل آن می انداختند و وقتی محفظه 
پـر می شـد، پول ها را صـرف خرید معجون های دارویی بـرای یک درمانگاه در 
محله ای فقیرنشین می کردند. َبکس توی جیب هایش را گشت، ولی خالی بود.

َاه. می خواست با خودش پول بیاورد، ولی یادش رفته بود.
او به خودش قول داد که فردا کمی زودتر بیاید و با خودش کمی پول بیاورد. 
توی خانه شـان یک کاسـه ی بزرگ پول ُخرد روی پیشـخان آشـپزخانه بود و 
َبکس مطمئن بود پدرش از این که او یک مشت سکه بردارد، ناراحت نمی شود.
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وقتـی بـه کالس جـادوی وارونه رسـید، خانم اسـتار داشـت هوالهوپی را 
دور کمـرش می چرخانـد. او یـک بلوز صورتِی جیغ بـا یک جفت کفش کتانی 

هم رنگ آن به تن داشت.
وقتـی َبکس وارد کالس شـد، خانم اسـتار گفت: »شـما بـا بدنتون تمرکز 

می کنید، نه با ذهنتون.«
یـک کُپه حلقه ی رنگی روی قسـمتی از کالس کـه فرش بود، ریخته بود. 
خانم اسـتار همان طور که حلقه می زد، گفت: »درسـت مثل وارونگی، اول فکر 
می کنیـد، بعـد انجـام می دید. ولی با تمرین بیشـتر، بدون اینکـه فکر کنید، 
شـروع بـه زدن می کنیـد. این یـه روش شـگفت انگیزه که با جـادوی خاص 

خودتون ارتباط برقرار کنید.«
خانم اسـتار همیشـه از آن ها می خواسـت کارهایی انجام بدهند که به نظر 
عجیـب و احمقانـه می آمـد: وارونه  شـدن، رقص تفسـیری1، تعـادل، تنفس 

عمیق، تمرین اعتماد، گفتن احساسات به بقیه.
َبکـس تـوی دلش او را تحسـین می کرد. خیلی زیاد. ولی سـعی می کرد 

عادی باشد و به روی خودش نیاورد.
خانم اسـتار برای َبکس دسـت تکان داد، یعنی سـالم. ولی درس را قطع 
نکرد که از او بپرسـد کجا بوده. شـاید به  خاطر اینکه می دانست. احتماالً ُنری 
به همه ی کالس گفته که چطور مثل قهرمان ها َبکس را توی کالسـکه ی بچه 

گذاشته و جانش را نجات داده.
صورت َبکس داغ شد. یعنی چند نفر او را توی کالسکه دیده بودند؟

َبکـس خـودش را روی صندلی اش انداخت و سـعی کـرد بهش فکر نکند. 
نیم نگاهـی بـه اطـراف کرد. غیر از او و ُنری، امـروز فقط چهار دانش آموز ج. و 

توی کالس بودند.
آندرس روی هوا شناور بود. او یک پروازی وارونه بود.

Interpretive dance -1: رقصی هدفمند که داستان یا روایتی را نشان می دهد.
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سباستین چیزهای نامرئی را می دید. او یک چشمکی وارونه بود.
ِپِپر حیوانات را می ترساند. او یک کُرکی وارونه بود.

ماری گُلد چیزها را کوچک می کرد. هیچ کس نمی دانست او چه بود.
دو دانش آمـوز هـم غایـب بودند: الیـوت که یک شـعله ی وارونه بود و یخ 
درسـت می کـرد، و ویـال کـه او هم یک شـعله ی وارونه بـود و توی محوطه ی 

سرپوشیده کاری می کرد باران ببارد.
خانم اسـتار بیشـتر درباره ی نماد دایره ها حرف زد. بعد هم به همه گفت 
بلنـد شـوند و به هـر کدام یک حلقه داد. روی قسـمت فرش شـده ی کالس 

برای همه جا بود.
ُنری یواش گفت: »ِهی! َبکس! بهتری؟«

َبکس وانمود کرد نشنیده.
ُنری دوباره گفت: »َبکس! می تونم یه چیزی بگم؟«

َبکس گفت: »قراره حلقه بزنیم.«
ُنـری گفـت: »مـن یـه حوله روت کشـیدم و از درِ پشـتی مدرسـه آوردمت 

داخل.«
»چیکار کردی؟«

ُنری شانه هایش را باال انداخت و گفت: »من متنفرم از اینکه به یه چیزی 
تبدیل بشـم و بعد هم نتونم دیگه برگردم، و بیشـتر از این متنفرم کسی من 
رو تـو اون حالـت ببینه که دارم میام مدرسـه. حدس زدم تو هم نمی خواهی 

کسی توی اون ک ا ل س ک ه ببیندت.«
»ُنری اینجا همه هجی کالسکه رو بلدن.«

»می دونم. ولی کسی ندید. فقط همین رو می خواستم بهت بگم.«
َبکس می دانست که باید تشکر کند، ولی کلمات به زبانش نیامد. به جایش 
گفت: »تو هیچ وقت یه جا خشک نشدی. تو همیشه می تونستی بعد از اینکه 

به چیزی تبدیل شدی، خودت رو برگردونی.«
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ُنری یک لحظه مکث کرد، بعد گفت: »اون دفعه رو بهت گفتم که شدم یه 
پاپی با پاهای ماهی مرکب 1؟«

»َای!«
»دمپایی هـای بابـام رو بـا جوهـر یکـی کردم. بعـد هم اون هـا رو جویدم. 
بعدش هم خودم رو چسبوندم به دیوار حموم و به برادرم هم جوهر پاشیدم.«

خانـم اسـتار گفت: »ُنـری! َبکس! کمتر حـرف بزنید، بیشـتر حلقه بزنید. 
شروع کنید!«

ُنری و َبکس هر دو حلقه هایشـان را برداشـتند، ولی َبکس نتوانست روی 
»ارتباط ذهن و بدن«، یا همان چیزی که خانم استار امید داشت رویش کار 
کننـد، تمرکـز کند. تنها چیز توی ذهنش این بود که ترجیح می داد یک پاپی 

شود با پاهای هشت پایی، تا اینکه هر روز تخته سنگ شود. بی برو برگرد.

1- نوعی ماهی که پاهایی مثل هشت پا دارد و موقع احساس خطر چیزی مثل مرکب )جوهر( توی آب 
پخش می کند.
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الیوت و ویال سر کالس ریاضی سروکله شان پیدا شد.
ُنری با حرکت لب هایش به الیوت گفت: »کجا بودی؟«

الیوت آهسته گفت: »کالس خصوصی داشتم.«
ُنری گفت: »دوباره؟« و دستش را برای خانم استار تکان داد. »خانم استار؟ 
چطوره که الیوت و ویال دو بار کالس خصوصی داشتن و ما حتی یه دونه هم 

نداشتیم؟«
دانش آموزها، از شروع سال تحصیلی، مهارت های جادوی وارونه را پیش خانم 
استار یاد گرفته  بودند، ولی حاال هر کدام برای جادوی مخصوص به خودشان 
دو بار در هفته کالس خصوصی هم داشتند. الیوت و ویال چون هر دو شعله ی 
وارونه بودند، کالسشـان با هم بود. سباسـتین یک معلم خصوصی چشـمکی 
می خواست، چون جادویش به چیزهای نامرئی ربط داشت. ُنری و َبکس هم 
باید با هم کار می کردند، چون هر دو تبدیلی بودند. آندرس یک معلم خصوصی 
پروازی می خواست، چون نمی توانست از سقف پایین بیاید، و ِپِپر باید با یک 
معلم کُرکی کالس می گرفت، چون جادویش وارونه بود و حیوانات را می ترساند.

3
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خانـم اسـتار بـه ُنری جـواب داد: »زمان می بـره تا برنامه مـون رو با معلم 
خصوصی های مختلف هماهنگ کنیم. معلم های شـعله برنامه شـون دسـت 
خودشـونه، بـرای همیـن الیـوت و ویـال تونسـتن سـریع شـروع کنـن.« بعد 
دسـت هایش را بـه هم زد و گفـت: »بچه ها کتاب های شـعرتون رو دربیارید. 
شـعر صفحـه ی سـی و هشـت رو که دربـاره ی ققنوسـه می خونیـم و بعد که 
خوندیم و درباره اش بحث کردیم، می ریم برای رقص تفسـیری، البته غیر از 
ُنـری و َبکـس.« و به ُنری چشـمک زد. »شـما دو تا عذرتـون موجهه، با آقای 

ویتومین1 کالس خصوصی دارید.«
ُنری از صندلی اش پرید پایین. ایول! از َشـر رقص تفسـیری راحت شـده 

بود و کالس خصوصی داشت!
ماری گُلد از خانم استار پرسید: »هنوز برای من معلم پیدا نکردید؟«

خانم استار جواب داد: »نه هنوز. جادوی کوچیک کردن تو به  طرز عجیبی متفاوته 
و سـخته که براش معلم خوب پیدا کنیم. ولی خیالت راحت، پیدا می کنیم.«

ماری گُلد گفت: »دیروز که داشتم دندون هام رو مسواک می زدم، مسواکم 
رو کوچیک کردم. نزدیک بود قورتش بدم. خیلی نگرانم نکنه همین روزها یه 

آدم رو کوچیک کنم. بعد باید چیکار کنم؟«
آندرس از زیر سقف گفت: »بعد مسواک کوچیکت رو بهش بده.«

خانم اسـتار دسـتش را روی شـانه ی ماری گُلد گذاشـت: »تو یه اسـتعداد 
خارق العاده داری ماری گُلد. امیدت رو از دست نده. باشه؟«

ُنـری درِ کالس را پشـت سـرش بسـت. او و َبکـس راه افتادنـد بـه طرف 
پاییـن سـالن و بعـد از پله هـا رفتند طبقـه ی دوم. دفتر آقـای ویتومین پر از 
مدال و نشان ورزشی بود. با عکس هایی از گربه سان های وحشی که حسابی 
خشن به نظر می رسیدند: عکس سیاه گوش ها، پلنگ ها و یک عالمه ببر. یک 
یخچال کوچک گوشه ی دفتر و گوشه ی دیگرش هم کمدی گذاشته بود که پر 
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