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تقدیم به خواهرزاده هام، هانیه و احمدرضا، که 
گاه گدار رقیب همدیگه می شن، ولی 

بهترین دوست همدیگه ان و 
همیشه توی یه تیمن. 
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تصمیمی بی حساب وکتاب

ُمرتیِمر ِدپامپورامپ1، پیرترین، قدرتمندترین و مشهورترین جادوگر کل خاندان، 
سرما خورده بود. 

روی تخـت غلتـی زد و ناله اش به هوا  رفت. چوب دسـتی جادویی کنار میز 
پاتختی بود. مرتیمر همراه با قرچ وقروچ کمر و درد ماهیچه هایش، دستش را 
دراز کرد تا چوب دسـتی را بردارد. می توانسـت با یک اشـاره ی آن چوب دستی 
جادویـی، کل محصول کارخانه ی دسـتمال کاغذی را احضـار کند؛ دقیقًا همان 

چیزی که دماغ آب چکانش الزم داشت. 
داره می آد، داره می آد... 

دسـتش کش آمد. انگشـتانش را دورِ چوب دستی حلقه کرد و دماغش تیر 
کشید. برای احضار جعبه ی دستمال کاغذی خیلی دیر شده بود. دیگر هیچ وقِت 
هیچ وقت به موقع به دسـتمال کاغذی نمی رسید. چوب دستی را به زمین کوبید، 

درست قبل از اینکه... 
»هـا... هـــــــا! هاپچـــــــــــه!!!« مرتیمر عطسـه کرد. ولـی به جای 
آب دماغ، پودینگ شکالت از سوراخ دماغش پاشید بیرون و از این سر اتاق تا 

آن سر اتاق کش آمد و شاالپ تمام کف اتاق را پوشاند. 
صـدای سـنگین پا هایـی به گوش رسـید. پاهـا از پله ها باال آمدنـد و بعد تا 
اتاق خواب پیشـروی کردند. چند لحظه بعد در به شـدت باز شـد و دستیارش، 

1- Mortimer de Pomporromp
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اِسِتال1، که تکه کاغذی را توی هوا تکان می داد، عین باد آمد توی اتاق. »مرتیمر 
ِدپامپورامپ، محض رضای خدا بگو ببینم این یادداشت مسخره چیه که تو...«

مرتیمر که سـعی می کرد بهش هشـدار بدهد، فریاد زد: »بپا!« اما کار از کار 
گذشـته بود: اسـتال روی پودینگ آب دماغ لیز خورد؛ عقبکی روی هوا معلق زد 

و از پشت افتاد روی زمین. 
دستیارش توی آن آب وُشِل لزج، درازبه دراز ولو شد و مرتیمر خودش را جمع 
کرد. پودینگ آب دماغ چسبید به موهای فرفری استال و روی پوست قهوه ای اش 

ماسید؛ بی بروبرگرد لکه اش هم روی کت وشلوار یاسی اش باقی می ماند. 
اسـتال بـا لحـن خشـکی گفـت: »خیلی لطـف کردی. همیشـه دلـم حموم 

آب دماغ می خواست.«
»پس خدا رو شکر کن که وقت داشتم با جادو برات دست وپاش کنم!«

استال که موهایش را می چالند، بهش چشم غره رفت. »بله ُخب، از ستاره ی 
بخت و اقبالم هم ممنونم.«

مرتیمـر برگشـت و از پنجره بیرون را نگاه کـرد. روزی توفانی و خیس بود، 
ُپر از سروصدای رعدوبرق و غرش آسمان  غرنبه. درست مثل همان توفانی که 
درونش می غرید. البته تصادفی نبود. مرتیمر حتی آب وهوا را هم با جادویش 

کنترل می کرد... البته آن موقع. 
استال گفت: »چه یادداشت احمقانه ای! باید درباره ش حرف بزنیم؟«

مرتیمـر غرغر کـرد: »مِن بیچاره مریضم! زندگی عجـب مصیبتیه! مزخرفه، 
قشـنگ مزخرفه! به شـکل غم بارِ وحشـت بارِ رقت بارِ مصیبت  بـارِ بی رحمانه ای 

رعشه به تن آدم می ندازه. تلخ و شوم و گندیده.«
اسـتال مرتیمـر را با بالِش زد و گفت: »این قـدر ننه من غریبم بازی درنیار، یه 

سرماخوردگی معمولیه دیگه.«
مرتیمـر نالیـد: »ای  وای!  ای  داد!« پتوی کرکی اش را زیر خودش جمع کرد 

1- Estella
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و برای دلخوشـی عروسـک پشـمالویش را محکم بغل گرفت. عروسـک یک 
مشـت پنبه و پارچه بیشـتر نبود، ولی وقتی مرتیمر غصه دار بود، خیلی بیشتر 
از استال باهاش همدردی می کرد. استال دستیار وفاداری بود، درست، اما توی 
تمام بیسـت سـالی که همراه همدیگر بودند، این جور موقع ها اصاًل ککش هم 

نمی گزید که حال مرتیمر پریشان است. 
استال کاغذ را روی سینه ی مرتیمر گذاشت و گفت: »هر چقدر هم نک وناله 
کنـی بـاز هم باید دربـاره ی این توضیح بدی. خالصی نداری!« نوشـته به خط 
خود مرتیمر نوشـته شـده بود و چون چپ دست بود کمی کَل وکثیف بود: برای 
استال، لطفًا به فرزندانم )لیسی، تریسی، استیسی، میسی، فیلیپ اول، فیلیپ 
دوم، فیلیپ  سوم، و باب 1( خبر بده که من دارم از ِسمت َسرجادوگری، کُنت 
پامپورامـپ و ارباب  ندرلی2 کناره گیری می کنم. می خواهم میان نوه هایم برای 

پیدا کردن جانشین بعدی رقابت جادوگری برگزار کنم. 
استال گفت: »می خوایم درباره ی این حرف بزنیم یا نه؟«

مرتیمر زیر لب نالید: »افسوس! چیزی به آخرین روزهای زندگی م نمونده! 
حتی یه هاله ی نور رو هم می بینم!«

»می خوای چراغ باالی تختت رو خاموش کنم؟«
»از اون هاله نورهـا نـه! از اون یکی هـا! از اون هـا کـه وقتـی داری می میـری 

می بینی! شاید هیچ وقت خوب نشم!«
اسـتال آه کشـید: »تو هر سال وقتی سرما می خوری همین رو می گی و هر 

بار بعدش دوباره ُسروُمروگنده می شی.«
»استالی جوان، ترتیب مراسم خاک سپاری م رو می دی؟«

»مرتیمر، تو هیچی ت نیست. فقط داری فیلم بازی می کنی و مسخره بازی 
درمی آری...«

1- Lacey, Tracy, Stacey, Macy, Philip #1, Philip #2, Philip #3, and Bob
2- Netherly
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»عزیزم، پشت سر مریض حرف نزن!«
اسـتال آهی کشید و کنار تختش نشسـت. »مطمئنی می خوای توانایی هات 
رو به کس دیگه ای بدی؟ کناره گیری کردن تصمیم بزرگیه، نمی خوام سرسری 

همچین تصمیمی بگیری .«
»سرسری! سرسری! ای  بابا! این جدی  ترین تصمیمیه که توی کل زندگی م 
گرفتـه م! هیچ کشمکشـی با این کشمکشـی که االن بین مغـز و قلبم درگرفته، 

قابل مقایسه نیست!  ای  بابا! این رنج درونی که مجبور به تحملش بودم...«
»مرتیمر!«

مرتیمر دستش را تکان داد. »استال، من وقتی دوازده ساَلم بود، به این جایگاه 
رسیدم. بیشتر نوه های من هفت ساله تا چهارده ساله هستن. می تونستم صبر 
کنم و رقابت جادوگری رو عقب بندازم. ولی نمی خوام. هر کی قراره َسرجادوگر 
بعـدِی پامپورامـپ بشـه بایـد حداقـل ده سـال زیر دسـت من آمـوزش ببینه. 
می خوام برای این چند سال یادگیری به اندازه ی کافی وقت بذارم... که بعدش 
وقت کافی برای بازنشستگی م هم داشته باشم. می خوام برم یه جای گرم توی 

جنوب، قبل از اینکه استخون هام پوک و ضعیف و علیل بشه...«
اسـتال آهـی کشـید و گفـت: »مرتیمر!« بعد پـِی حرفش را گرفـت که: »این 
تصمیمت فقط به خاطر مریضی ت نیسـت دیگه، درسـته؟ واقعًا می خوای این 

کار رو انجام بدیم؟«
مرتیمر نفسش را داد بیرون و گفت: »استال، تصمیم من سرسری نیست. 
جنـاب مرتیمر دپامپورامپ، َسـرجادوگر، کُنت این قلعـه، ارباب  ندرلی تصمیم 

سرسری نمی گیره.«
استال که هنوز قانع نشده بود، گفت: »باشه، هر جور راحتی.«

مهم نبود دستیارش چه فکری می کند... تا مغز استخوانش )استخوان هایی 
که چیزی نمانده بود علیل  شـوند( می دانسـت زمان جدال جادوگرِی دیگری 
رسـیده. زمانـی برای اینکـه نوه هایش را آزمایش کنـد. برنده صاحب همه چیز 
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می شـد: سـرزمینش، مقامـش، ملـک و امالکـش و مهم تر از همـه ی این ها: 
توانایی جادویی بی پایانش. 

مرتیمر به ریش بلندش که تا زمین می رسید، دستی کشید و گفت: »باشد 
که شایسته ترین نوه، پیروز شود.«
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آماده شدن برای تشریف فرمایی باباجان

لِنی ِمرکادو1 دوباره داشت تمرین جادو می کرد. 
بـه تصویـر خودش توی آینه گفت: »خیلی ُخب.« با چشـم های قهوه ای اش 
نگاهـی بـه خودش انداخت و با عزمی جزم، از پشـت عینک چند بار پلک زد. 

»شونزده ثانیه. از پسش برمی آی.«
چنان نفس عمیقی کشید که شش هایش سوخت. تماشا کرد که تصویرش 
تـوی آینـه تـار... و بعـد کاماًل ناپدید شـد. پوسـتش از خنکی سوزن سـوزن و 
سـرش مورمور می شـد، انگار که تخم مرغی را روی فرق سرش شکسته بودند 

و زرده اش داشت از روی گردنش می لغزید و پایین می آمد. 
با خودش شمرد: یک، دو، سه، چهار، پنج... 

از الی دندان های به هم فشرده اش گفت: »از پسش برمی آم!«
شش، هفت، هشت، ُنه، ده... 

داد زد: »طاقـت بیـار!« دانه هـای عـرق را روی پیشـانی اش حس می کرد. 
توانایی جادویی اش کم بود و سرتاپای بدنش درد می کرد. 

یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده... 
لنـی دوبـاره مرئی و سـروکله اش تـوی آینه پیدا شـد. زلف پریشـانش به 
پیشـانِی خیسش چسـبیده بود. جوری نفس نفس می زد که انگار همان موقع 

مسابقه ی دوی ماراتن داده است. 

1- Lennie Mercado
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از حرص دندان قروچه کرد: »خقخق!« رکوردش پانزده ثانیه بود، و هر چقدر 
هم سخت تالش کرده بود، که واقعًا هم تالش کرده بود، فایده نداشت. دیگر 

نمی توانست رکورد خودش را بزند. 
لِنـی تلپـی خودش را ول کرد روی مبل کیسـه ای کنـار اتاقش. مادرش هر 
وقت مچش را موقع تمرین توانایی هایش می گرفت، جمله ی اعصاب خردکنی 
بهـش می گفـت، جملـه ای که لنی همان موقع هم داشـت بـه آن فکر می کرد؛ 
مـادرش می گفـت لنی برای گسـترش جادو کار زیادی از دسـتش برنمی آید. 
دیـر یـا زود توانایـی گسـترش جادویـش به ته می رسـید. حتی مـادرش )که 
سی وُنه سـاله و خیلی خیلی بزرگ بود( فقط می توانسـت خودش را سی ثانیه 

نامرئی نگه  دارد. 
اما لِنی سفت وسخت تمرین می کرد. حتی اگر شده سال ها ی سال تمرین 
کنـد تـا فقط یک ثانیه بیشـتر نامرئی بمانـد، این کار را می کرد. دسـت به هر 

کاری می زد. 
لنی از پشـت پنجره به بیرون خیره شـد. درخت های سرخ چوب حیاطشان 
را زیر نظر گرفت که نکند باباجان  پامپورامپ تصمیم گرفته باشد، دزدکی از دِر 
پشتی وارد شود. از آخرین تابستانی که او را دیده بود، یک ثانیه به توانایی اش 

اضافه شده بود و لنی امیدوار بود باباجان از این قضیه خوشش بیاید. 
فقط... باباجان خیلی کم از کاری به جز کارهای خودش خوشـش می آمد. 
برعکـس لنی )و مادرش، و بـرادرش، مایکل( توانایی باباجان به همان پانزده 
ثانیه محدود نمی شـد. باباجان َسـرجادوگر خاندان بود؛ همین باعث شده بود 

خاص شود. 
فقـط بـا یک ضربه ی چوب دسـتی باباجـان، ماکارونی های شـام مثل یک 
عالمه ِکرِم اداواطواری روی میز ِقر می دادند. هر چیزی را که گوشـه وکنار خانه 
بـود، تـوی هوا شـناور می کرد. یک بار توی یک چشـم به هم زدن بـا جادو یک 
خانه درختی سـه چهارطبقه سـاخت. یک بار هم اتاق نشیمنشـان را به پیسـت 
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اسکیِت روی یخ تبدیل کرد، آن هم وسط تابستان. توی تمام خاندان، باباجان 
تنها کسی بود که توانایی اش هیچ محدودیتی نداشت. خوش به حالش!

لنی چشـم هایش را چپ کرد، ولی هیچ چیز از الی درخت های سـرخ چوب 
ظاهر نشد  جز سنجاب، موش خرما و ساریگ1... 

ُخب در اصل هیچ چیز غیرعادی  ای از الی درخت های سرخ چوب ظاهر نشد. 
شلپ شلوپ!

صدایی از پشت سرش به گوش رسید. 
لنی سریع برگشت سمت منبع صدا... مالفه اش. هیچ چیزی آنجا نبود. اما 

انگار بالشش کمی چین افتاده بود. 
لنـی فریـاد زد: »مایـکل!« و دسـتش را دراز کرد تا جوراب گلوله شـده ای را 

بردارد و پرت کند سمت بالش. »از اونجا بیا بیرون!«
مایـکل سوسـو زد و ظاهـر شـد. روی بالِش لنی نشسـته بود؛ درسـت همان 
جایی که فرورفتگی درسـت شـده بود. با صدایی شبیه خرناس خندید، انگار که 
بزرگ ترین هنر تمام عمرش همین اسـت که نامرئی شـود و دزدکی به اتاق لنی 

بیاید. 
لنـی اصـاًل حال وحوصلـه نداشـت. دیروز مایـکل بادکنکی ُپـر از آب را توی 
سرش کوبیده و اصاًل و ابدًا هم به روی خودش نیاورده بود که عذرخواهی کند. 
تـازه وقتـی لنی می خواسـت قضیه را بـه مادروپدرش بگوید، مایکل برایشـان 
خالی بسته بود. بعد هم آنجا نشسته بود و طوری پوزخند می زد که لنی پاک 

از کوره دررفته بود. 
»برو پی کارِت!«

»کلمه ی جادویی چیه؟«
لنی با بی حوصلگی گفت: »لطفًا؟«

»نه.«

1- ساریگ یا صاریغ حیوان کیسه داری است مثل کانگورو که توی آمریکا زندگی می کند. م.



17

»اجی مجی الترجی؟«
»نه.«

لنی غرولند ی کرد و گفت: »من برای این کارها وقت ندارم. تازه مگه نگفته 
بودم بی اجازه نیا توی اتاقم؟!«

مایکل یکی از دست هایش را برد باال. »نه، نه، نه. تو گفتی نمی خوای دوباره 
مـن رو تـوی اتاقـت ببینی. خب حـاال می بینی...« و بعد دوباره نامرئی شـد و 

گفت: »ولی حاال نمی بینی.«
لنـی زور زد جلـوی خنـده اش را بگیرد؛ به خاطر همین خنده اش به خرناسـی 
بسیار بلند تبدیل شد. حس می کرد دیگر آن قدرها هم مثل دیروز عصبانی نیست. 

مایکل پرسید: »داری چی کار می کنی؟«
لنی که دوباره به پنجره خیره شـده بود، گفت: »می تونم همین سـؤال رو از 
شـما بپرسم فضول خاِن سـرخوِد واردِ اتاق شـو؟!« هنوز هم بیرون خبری نبود. 

»دارم دنبال باباجان می گردم.«
مایـکل خزیـد لبه ی تخت لنی و سـروَته آویزان شـد. موهایش خیلی بلند 
نبود؛ سیاه براق، َلخت و مثل ابریشم، درست شبیه موهای لنی، ولی توی آن 

وضعیت موهایش روی زمین کشیده می شد. 
مایکل غرغر کرد: »حاال حتمًا باباجان باید بیاد؟ بوی چرک گوش می ده.«

»ولی هر وقت باباجان جادو می کنه، کلی خوش می گذره!«
»خوش می گذره؟ یا حوصله ی آدم سر مـــی رررره؟«

لنی مطمئن گفت: »معلومه که... خوش می گذره.«
مایکل زبانش را درآورد. »ولی بعدش بعدازظهر ها ده ساعِت تموم می گیره 
می خوابه و مثل فیل خرناس می کشه! بعدش هم وقتی منتظریم بیدار شه، 

من هیچ کاری نمی تونم بکنم.«
»پس بیا با من وقت بگذرون!«

مایکل داد زد: »ِا! صد سال سیاه! عمرًا!«
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لنی پشـت چشـم نازک کرد و گفت: »خیلی ُخب، کسـی هم دعوتت نکرده 
بیایـی بـا من بـازی کنی. حرفم رو پس می گیرم.« ایـن همان ترفندی بود که 

پدرش روی خود لنی پیاده می کرد؛ روان شناسی معکوس و زیرکانه. 
مایکل گفت: »عالیــــــــــــــــــــــه!« ولی بعد چشم هایش درخشید. 
»مسابقه ی نامرئی  شدن! اگه بردی، یه ساعِت تموم، می تونی مجبورم کنی هر 

کاری می گی بکنم. اگه من بردم، هر کاری من بخوام می کنی.«
لنی پوزخند زد: »می دونی که من تموم سـال گذشـته هر روز داشتم تمرین 

می کردم.«
مایکل شانه باال انداخت. 

لنی دنبال حرفش را گرفت: »و همیشه هم نامرئی شدنم دو ثانیه بیشتر از 
تو طول می کشه.«

مایکل با طعنه گفت: »به نظرم که جوجه ای!«
لنی پرید روی تخت و چهارزانو روبه روی برادرش نشست. »قبوله!«
مایکل داد زد: »آماده! حاضر باش! حرکــــــــــــــــــــــت!«

لنـی و مایـکل با هم غیبشـان زد. شـور و هیجان عجیب وغریب بازگشـت، 
مثل موجی خنک از فرق سر لنی شروع می شد و تا نوک انگشت های پایش 

می رسید. نفسش را نگه داشت و تمرکز کرد. 
نبِض توی رگ هایش را احساس می کرد. آرزو کرد کاش جای باباجان بود. برای 
باباجان این کار مثل آب  خوردن بود. از پس همه چیز برمی آمد. اگر می خواسـت 
می توانست تا ابد نامرئی بماند. هیچ وقت هم انرژی اش ته نمی کشید. برعکِس 
لنی که همان موقع هم داشت از حال  می رفت. یکی دو ثانیه ای مانده بود تا مرئی 
شـود و می توانسـت سوزن سـوزن  شـدِن پوسـتش را حس کند. دانه های عرق 

نامرئی دوباره روی پیشانی نامرئی اش نقش بسته بود. 
به مایکل نگاه کرد... سروشـکلش بفهمی نفهمی مرئی شـده بود. دورتادور 

هیکلش مثل شاخک های عروس دریایی وول می خورد. 
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لنی نفسش را بیرون داد، پوستش لرزید و دوباره ظاهر شد. 
مایکل جیغ زد: »آها! من بردم! تو باختی!«

لنی گفت: »چی؟ شوخی می کنی؟ تو قبل از من مرئی شدی...«
پدر لنی فریاد زد: »بچه ها! شام!«

مایکل فریاد زد: »بازنده ی بزرگ اونیه که دیرتر برسه سر میز!« بعد فوری از 
اتاق لنی پرید بیرون و با آرنج، لنی را از سر راهش زد کنار. 

لنـی سـعی کـرد از او جلو بزنـد، اما به گـرد پایش هم نمی رسـید. به خاطر 
همین با کمال خونسـردی آرام وارد آشـپزخانه شـد و وانمود  کرد اصاًل برایش 
مهم نیست که باخته... وقتی داشت می نشست و مایکل فریاد زد: »من بردم! 

تو گند زدی!«، اصاًل به روی مبارکش هم نیاورد. 
شـام را پـدرش پختـه بـود؛ لنی دسـتش را دراز کـرد تا برای خـودش غذا 

بکشد، اما بابا با قاشق تهدیدش کرد. »صبر کن تا باباجان برسه!«
لنـی که به خاطر بوی سـیر و فلفل آب دهانش راه افتاده بـود، گفت: »اگه قرار 
نیست اجازه بدی شام بخوریم، پس چرا برای شام صدامون کردی بیایم پایین؟«

مادر که مشتاقانه از پنجره بیرون را نگاه می کرد بلکه سروکله ی پدرش پیدا 
شود، گفت: »باباجان االن دیگه از راه می رسه.« بعد رو کرد به پدر لنی و گفت: 

»عزیزم، خیلی بوی خوبی داره! دستت درد نکنه برای آشپزی.«
هر بار که قرار بود باباجان پامپورامپ بیاید، پدر لنی آشـپزی می کرد؛ چون 
باباجـان عاشـق جغور بغور های پدر لنـی بود. باباجان جغور بغور خیلی دوسـت 
داشـت؛ لنـی هـم همین طور. لنی چانه اش را گذاشـت روی میز و به بشـقاب 

خالی اش خیره شد و آب دهانش راه افتاد. 
وقتی پدرومادرش پشتشان را به او کردند، یک کاسه برنج برداشت و روی 

پایش زیر میز مخفی کرد. 
مایکل دزدکی کاری نمی کرد. خیز برداشـت سـمت دیگر میز و قاشـقش را 

ُپر از گوشت کرد و با ولع چپاند توی دهانش. 
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مادر غرغر کرد: »مایکل، گفتیم صبر کن! ببین لنی چقدر خانمه!«
لنی برنج را کف دستش چرخاند و همان زیر میز یک گلوله ی کوچک برنج 

درست کرد و وقتی مادرش دوباره رویش را برگرداند، بلعیدش. 
صدای مایکل درآمد و ُچُغلی کرد: »لنی هم یه چیزی خورد!«

لنی از زیر میز به مایکل لگد زد. 
»حاال هم داره به من لگد می زنه!«

پـدرش سرزنششـان کرد: »لنـی، صدات درنیـاد! مایکل صـدات درنیاد! با 
جفتتونم... یه چیزی هم برای باباجان نگه دارین!«

لنی زل زد به مایکل. مایکل باز هم داشت به جغو ربغور ناخنک می زد. به لنی 
پوزخند زد و گفت: »غذای دریایی دوست داری؟« و بعد زبانش را بیرون آورد و 
دهانش را که ُپر از گوشت جویده شده بود، به نمایش گذاشت. »غذای دریایی!«

لنی گفت: »چندش!«
پدرش ساعت مچی اش را نگاه کرد و گفت: »دیر کرده.«

مادر شـقیقه هایش را مالید و گفت: »بهتره دوباره نرفته باشـه سـوارِ اسـب 
 آبی بشه...«

لنی گفت: »سوارِ اسب  آبی؟«
»یه وقت هایی باباجان می پره پشت اسب  آبی. خیلی هم خطرناکه.«

مایکل گفت: »من هم می خوام سوارِ اسب  آبی بشم!«
مادرشـان با لحن قاطعی گفت: »نه خیر! شـما نمی ری! حسـابش از دستم 
دررفته که تا حاال باباجان چند بار از دست مأمورهای مناطق سیاحتی و مراکز 

حفاظت شده ی حیات وحش دررفته.«
مایکل با لحن شـمرده ای پرسـید: »ُخب... چطوری دررفته؟« لنی مطمئن 
بـود مایـکل دارد توی مغزش یادداشـت می کند که چطـور تروتمیز و حرفه ای 

بزند به چاک. 
مـادر آه کشـید: »وقتـی چوب دسـتِی جادویـی توی دسـت باباجان باشـه، 


