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برای جولیا
ک.ا

تقدیم به آقای پیام ابراهیمی که الهام بخش من در هنر ترجمه هستند
و ترجمه ی این کتاب بدون کمک های ایشان ممکن نبود.
س.ا





۷۷

  فصل ۱  

وقتی آن اتفاق افتاد همه خواب بودند، همه به جز ریکمن۱. 
آن شـب ریکمـن مثل هر شـب مشـغول گشـت شـبانه  اش بـود، از جلوی 
اتاق خواب هـا می گذشـت تـا چیـز دندان گیری برای خـوردن پیدا کنـد. تقریبًا 
همیشـه گرسـنه بـود. کنـار دیوار، مگسـی مرده، کمـی خرده شـکالت و تکه ای 
مدادشـمعی قرمز پیدا کرد. ریکمن هیچ جوره شـبیه گربه های وسواسـی نبود. 
به خاطر همین حتی از مدادشـمعی هم نگذشـت و آن را هم خورد. یواشـکی 
رفـت تـوی اتـاق کار آقای رایلنـس۲، در انتهای راهرو. یـک صندلی جلوی میز 
طراحـی بود که ریکمن از آن خوشـش می آمد. پریـد روی صندلی، اما زیادی 

تپل شده بود. مجبور شد یک  بار دیگر بپرد تا بتواند روی صندلی بنشیند. 
دفتـر بزرگ طراحی آقای رایلنـس روی میز باز مانده بود. توی صفحه های 
دفتر، کلی حیوان و ساختمان و آدم به هم تنه می زدند. روی بعضی تصویر ها 
خط خطی شـده بود، بعضی ها طراحی هایی سرسـری بودند و بقیه انگار آماده 

1. Rickman
2. Rylance
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بودند تا بپرند وسط یکی از رمان های مصور آقای رایلنس. ولی همه   شان فقط 
چندتا طرح اولیه بودند و هیچ داستانی نداشتند. 

کل ماجرا بی سر و صدا اتفاق افتاد، ولی ریکمن همه چیز را دید. 
یک دفعه جوهر سـیاه، خیس و مرطوب شـد، انگار که تصویر ها را درسـت 
همان لحظـه کشـیده   باشـند. خط ها برقی زدنـد و لرزیدند. جوهر شـبیه قطره  
شـد و از چهـار گوشـه ی دفتـر طراحـی به راه افتاد و تا وسـط کاغذ ُسـر خورد؛ 
بـدون اینکه هیـچ اثری از خود به جا بگذارد. خط های جوهر با خط های دیگر 
یکـی شـدند و شـکل های عجیب و غریبی   سـاختند. یک جاهایی نـرم و نازک 
می شـدند و جاهـای دیگـر نوک تیز. شـکل ها کم کم بزرگ و بزرگ تر  شـدند تا 
اینکه وسـط کتاب به هم رسـیدند و به شـکل لکه ی سـیاه بزرگی اندازه ی یک 
مشت درآمدند. لکه ی سیاه لحظه ای بی حرکت ماند، انگار استراحت می کرد. 
ریکمـن چنـدان عالقـه ای بـه هنـر نداشـت، ولـی ایـن  یکی فـرق می کرد. 

پنجه هایش را روی لبه ی میز طراحی گذاشت و خم شد جلو تا بهتر ببیند. 
جوهر لرزید؛ مثل آب سـیاهی که چیزی زیرش شـناور باشـد. بعد دوباره راه 
افتاد و از وسط دفترچه رد شد تا به پایین صفحه رسید. لکه روی لبه ی کاغذ جمع 
شد، انگار می خواست از صفحه بپرد بیرون، ولی نمی توانست. انگار  گیر کرده بود. 
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ریکمـن گوش هایـش را روی سـرش خم کرد. جوهر به شـکل پیچکی نازک 
اندازه ی یک و نیم سـانتی متر از روی کاغذ بلند شـد، شـبیه دست ظریفی بود که 
تالش می کرد خود را از باتالقی شنی نجات دهد. بعد دوباره به داخل مکیده شد. 
کمی بعد جوهر به شکل میخ از گوشه ی کاغذ بلند شد و سعی کرد خودش 
را بـه لبـه ی دفترچه برسـاند. یک ثانیـه، دو ثانیه و بعد دوباره بـه عقب افتاد، 

تقریبًا یک دقیقه  بدون هیچ اتفاقی گذشت. 
ریکمن خمیازه ای کشید و دندان های تیزش پیدا شدند. کم کم حوصله اش 

داشت سر می رفت. 
یک دفعـه انـگار کـه بـاد تنـدی وزیده  باشـد، لکـه ی جوهر مثـل موجی به 
حرکـت درآمـد، در یـک نقطه جمع شـد و بـاال رفت تا به شـکل قله ی کوچک 
کوهی درآمد. لکه لرزید، جمع شـد و مثل فنر از جا پرید. تمام جوهر از روی 
دفتـر طراحـی بلند شـد و پاشـید روی میـز طراحی. حـاال دیگر کاغذ، سـفیِد 

سفید بود. 
ریکمن از ته گلویش خر خری آهسـته کرد. ماجرا دوباره جالب می شـد. با 

خودش فکر کرد شاید خوراکی به درد بخوری پیدا کرده. 
هیچـی  نشـده دفتـر طراحی دوباره  لکه های جوهر را به درون خود کشـید، 
درست مثل آهن ربا یا سیاه چاله. لکه ذره ذره و به زور خود را به آن طرف رساند. 
اما دفتر با زور زیاد سعی می کرد بعضی از پیچک های دراز و باریک جوهر را به  
سمت خود بکشاند. چیزی نمانده بود پیچک ها به کاغذ برسند، ولی یک دفعه 
انگار گُر گرفته باشند، خود را عقب کشیدند و دوباره با لکه ی جوهر یکی شدند. 
باالخـره جوهـر خـود را به آن  طرف میز رسـاند، بدون اینکـه هیچ رد پایی از 
خود به جا بگذارد. سر جایش  ایستاد. تکانی خورد. طوری که انگار هم خسته 
اسـت و هـم متعجب و حتـی هیجان زده. تکان تکان می خـورد و خودش را به 

شکل های عجیب و زیبایی درمی آورد. انگار آزادی اش را جشن می گرفت. 
ریکمن پنجه اش را باز کرد و با ضربه ای محکم لکه ی جوهر را غافلگیر کرد. 
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لکه ی جوهر سیخ سیخی شد و از الی پنجه های ریکمن راه افتاد سمت لبه ی 
میـز. بعـد با عجله رفت زیر لبه ی میز و زبان سـیاه جوهـری اش را به یکی از 

پایه های میز زد و از روی پایه ُسر خورد به سمت زمین. 
ریکمن هنوز میز طراحی را بو می کرد که جوهر روی زمین راه افتاد سـمت 
در. فقط و فقط می خواست تا جای ممکن دور شود. تا نیمه های راه رفته  بود 
که چشمان تیز ریکمن آن را دید. ولی تا ریکمن بخواهد خودش را از صندلی 

پایین بکشد، جوهر خود را رسانده بود توی راهرو. 
راهـرو روشـن بـود. به خاطر همین جوهر خودش را جمع کرد و یواشـکی و 
بـا احتیـاط رفت پای دیوار. طوری که اگر کسـی نـگاه می کرد آن را نمی دید یا 

احتمااًل فکر می کرد فقط یک سایه است. 
ولـی ریکمـن از ماجرا خبر داشـت. با این  که پیر بـود و آرتروز و اضافه وزن 
هـم داشـت، ولـی هنـوز می دانسـت چطور باید شـکار کنـد. سـرش را پایین 
گرفـت و در امتـداد راهـرو به  راه افتاد و بعد ناگهان جسـت زد. معلوم بود که 
جوهر حواسـش به ریکمن هسـت، چون مثل سـایه و حتی سـریع تر از آن، 
پریـد بـاالی دیوار. دماغ ریکمن کوبیده شـد به نوار چوبـی پایین دیوار و گربه 
نقـش بر زمین شـد. اما مسـئله فقط دماغ له شـده نبـود. هیچ چیز برای یک 
گربـه مهم تـر از غرورش نیسـت. ریکمـن با عصبانیت به لکـه ی جوهر نگاهی 
کرد. موهای پشـتش سـیخ شـده  بود. صدای هیس درآورد، پنجول هایش را 

باز کرد و پرید هوا. 
لکه پرید باالتر تا کمی از دسترس ریکمن دور شود. بعد خودش را باد کرد 
و چیزی شـد شـبیه ریکمن، اما خیلی ترسـناک تر: گربه  ای سـیاه و گنده ، که 
پشـتش را گرد کرده و موهایش سیخ سـیخ شده. پنجه های پهن جوهری اش 
را بـاز کـرد و پایین آورد تا ریکمن را بزند. ریکمن زوزه ای کشـید، پشـتک  وارو 

زد و جست هوا. 
جوهر دوباره به اندازه ی حباب کوچکی درآمد. انگار خنده اش گرفته باشـد، 



۱۱

آهسـته تـکان خـورد. بـدون گذاشـتن رد پایی، از دیـوار باال رفت تا به پوسـتر 
قاب شـده ی روی دیوار رسـید. پوسـتری از معروف ترین شـخصیت َابرقهرمان 

کتاب های آقای رایلنس به اسم کرن۱. 

همیـن  کـه لکه سـعی کرد از شیشـه باال برود، لیز خـورد و پایین روی قاب 
افتـاد. بـه خود تکانـی داد و دوباره تالش کرد. ولی باز هم تالشـش نتیجه ای 
نداشت: مثل آب از روی شیشه ُسر خورد پایین. حریف قاب نمی شد. تسلیم 

شد و برگشت روی دیوار و به راهش ادامه داد. 

1. Kren
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دنبال جای امنی می گشـت. وقتی به در رسـید، یواشـکی رفت توی اتاقی 
تاریـک و روی زمیـن ایسـتاد. همـه ی چیزهای توی اتاق را لمـس کرد؛ بدون 
آنکه بداند چه هسـتند. هنوز اسـم آن ها را نمی دانسـت: میز تحریر، تختخواب 
و پسـری کـه روی تخت خوابیده بـود و مالفه ها را طوری دور خودش پیچیده  
بود که انگار مشـغول مبارزه اسـت. پاهای پسر روی بالش بود و سرش پایین 

تخت، جای پاهایش. 
کنار تخت چندتا کتاب بود. لکه ی جوهر با احتیاط ایستاد. صبر کرد. پیچک 
نازکی سمتشان فرستاد. ولی کتاب ها پیچک را به داخل نکشیدند. انگار فقط 

دفتر طراحی آقای رایلنس از این کار ها می کرد. جوهر ُسر خورد نزدیک تر. 
راه افتـاد روی صفحه هـای کتـاب ریاضی. همان طور کـه روی کلمه ها، اعداد و 
شـکل های هندسـی پیش می رفت، جوهرشـان را به خود می کشـید و صفحه ها 
را پـاک می کـرد. مکثـی کـرد و خـود را بـه شـکل مثلثـی متساوی السـاقین و 
بعـد لـوزی درآورد. دوبـاره راه افتـاد و صفحه هـا را پـاک کرد. همان  طـور که مثل 
حلـزون آرام آرام روی کاغـذ پیش می رفت، همه ی ذره های جوهرِ پشـت سـرش 
را بـه خـود می کشـید و رد خشـک سـفیدی روی کاغـذ براق به  جا می گذاشـت. 
از روی کتاب ریاضی رد شد و به یک رمان رسید. بیشترِ اسم و تصویر روی 
جلد را پاک کرد. تصویر روی جلد رنگی بود. انگار لکه از رنگ خوشش می آمد 

چون از خوشحالی تکانی خورد و افتاد روی یک مقوا ی طراحی. 
طرح روی مقوا، مربع و مستطیل هایی بودند در اندازه های جورواجور. توی 
بیشترشـان با مداد شـکلک هایی کشـیده بودند. طراحی های توی مربع های 
اول بـا جوهـر بـود. طرح هایـی کـه خیلی هم خـوب نبودنـد. بیشـتر از اینکه 
شـبیه طرح باشـند، به لکه های پخش شـده ی جوهر می ماندند. لکه ی جوهر 
رویشـان ُسـر خورد و در حین حرکت همه را پاک کرد تا به وسط مقوا رسید. 
بـه نظـرش آنجا جای خوبی برای قایم  شـدن بود. کش و قوسـی آمد و بعد 
خـودش را تـا  جایـی که می توانسـت کوچک کرد. از آنجا خوشـش آمده  بود و 
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از اینکـه تـوی یـک کاغذ نرم بود کیف می کرد. چند بار به دور خودش پیچید و 
بعد سـر جایش ایسـتاد. درست مثل سگی که دور خودش می چرخد تا جای 

مناسبی برای استراحت پیدا کند. 
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  فصل ۲  

ایتن۱ نگران از خواب بیدار شد. 
تـا دیر وقـت بیـدار مانـده بـود تـا طراحی کنـد؛ کاری کـه هیچ وقـت جواب 
نمـی داد. از طراحـی متنفر بـود. ولی چاره  ای نداشـت. هم  گروهی هایش برای 
طراحـی پـروژه ی رمـان مصور، او را انتخـاب کرده بودند. همه، حتی دوسـتان 
نزدیک ایتن فکر می کردند چون پدر ایتن هنرمند معروفی اسـت پس او هم 

باید هنرمند ماهری باشد. 
ولـی از ایـن خبرهـا نبود و ایتن از همان کالس سـوم، ایـن را فهمیده بود. 
هیچ کدام از طراحی هایش شباهتی به آنچه باید، نداشتند. ایتن سگ و گربه 
و گاو را کاماًل شبیه هم می کشید و آدم ها را طوری می کشید که عجیب و غریب 
و بیچاره به نظر می آمدند. برای همین کاًل طراحی را کنار گذاشته  بود. موقعی 
هم که مدرسـه از او می خواسـت طرحی بکشـد، فقط شـکلک می کشید. همه 
فکـر می کردنـد ایتـن مسـخره بازی درمـی آورد، نبوغـش را نشـان نمی دهد و 

می تواند هرچه می خواهد بکشد. 

1. Ethan
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به خاطـر همیـن وقتی دوسـتانش سـورن۱، پینـو۲ و بِریدی۳ بـرای پروژه ی 
رمـان مصـور هم گـروه شـدند، طراحـی کار را گـردن ایتـن انداختنـد. قـرار بود 
داسـتان را سـورن بنویسـد؛ چون از بقیه بیشـتر فیلم دیده  بود و البته از قبل 
هم برای داسـتان طرح خوبی داشـت. داستانش درباره ی گوریلی بود که توی 
باغ وحـش زندگـی می کرد، ولی در حقیقت مأموری سـری بـود که موجودات 
فضایـی بدجنـس را شکسـت مـی داد. موجـودات فضایـی  کـه می خواسـتند 
سـیاره ی زمیـن را صاحـب شـوند. قـرار بـود وقتی طراحی هـا تمام شـد، پینو 
رنگشـان کنـد. چـون پینـو حتـی آن وقت ها هم کـه می رفت مهدکـودک موقع 
رنگ آمیـزی هیچ  وقـت از خـط بیرون نمی زد و هنوز هـم خیلی مرتب و منظم 
بود. بریدی هم قرار بود حروف چینی کند. چون به نظر همه، کار خیلی راحتی 

بود و این تنها کاری بود که می شد به یک بچه ی شلخته سپرد. 
ایتـن شـب قبـل سـعی کـرده  بـود یـک گوریل بکشـد. با هـر خطـی که با 
خودکارش می کشـید، عصبانی تر می شـد و اعصابش بیشتر به هم می ریخت. 
طراحی اش بیشـتر شبیه مارشـمالویی۴ شل و ول بود که یک سر خوک رویش 
گذاشته اند. چندتا خط بیشتر نکشیده بود که با عصبانیت دست از کار کشید. 
خانم دی۵ آن روز را هم به آن ها وقت داده  بود تا روی پروژه  شان کار کنند. 
چیزی نمانده بود همه از واقعیت وحشـتناک باخبر شـوند: ایتن نمی توانست 
طراحی کند. پدرش می توانست، ولی هیچ کمکی به ایتن نمی کرد و این اصاًل 
منصفانه نبود. با اینکه مرتب می گفت کمک می کند، ولی هر شب بعد از شام 
می گفت خیلی خسـته  اسـت، یا تمام روز مشـغول طراحی بوده و کارها خوب 

پیش نرفته و االن حتی نمی خواهد به طراحی فکر کند. 
ایتن آه بلندی  کشـید. یواشـکی به تخته ی طراحی کنار تختخوابش نگاهی 
انداخت. با خودش فکر کرد شاید تا صبح طراحی اش شکل بهتری پیدا کند. 

1. Soren 2. Pino
3. Brady 4. Marshmallow
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شاید گوریلی که کشیده بیشتر شبیه گوریل شود. 
از گوشه ی چشم نگاهی به گوریلش انداخت: »چی... ؟«

حتی از آن چیزی که تصور می کرد هم بد تر بود. می دانسـت طرحش فقط 
در حـد چندتـا لکه ی جوهر اسـت، ولی چیـزی که می دید دیگـر افتضاح بود. 
بعضی جاهای طراحی اش پاک شـده  بود. وسـط کاغذ یک لکه ی جوهر دیده  
می شـد. انگار روی طرحش جوهر ریخته  باشـد. سردرنمی آورد. طرح هایش را 
با ماژیک نوک تیز کشیده  بود، اما به نظر می آمد جوهر هنوز... خیس است. 
ایتن انگشتش را برد وسط لکه. لکه مثل خارپشت دریایی تیغ تیغ شد. 

ایتن فریاد کشید. 
جوهر به اطراف تخته ی طراحی شـلیک شـد و جاهای بیشـتری از طراحی 

افتضاح ایتن را پاک کرد. 
ایتن از تختش بیرون پرید و جوهر هم فرار کرد زیر تخت. 

ایتن ُتندی چوب هاکی اش را برداشت. 
فریاد زد: »یه حشره ی گنده تو اتاقمه!«

تـا جایـی که می توانسـت از تخت فاصله گرفته بـود و چوب هاکی اش را به 
زیر تخت می زد. 

طـوری کـه همه ی اهل خانه بشـنوند فریاد زد: »فکر کنم یـه رتیله!... البته 
اگه براتون مهمه!«

سارا با پیژامه ی آبی و صورتی اش که طرح دلفین داشت به اتاق آمد و گفت: 
»بستنی می خواد.«

ایتن همان طور که چوب را به زیر تخت می زد گفت: »چی؟«
خواهر کوچک ایتن حدودًا ُنه سـالش بود، ولی مثل بچه کوچولو ها هر  وقت 
می خواست درباره ی خودش حرف بزند، از ضمیر سوم شخص استفاده می کرد. 
خیلی وقت بود که همه سعی می کردند اشتباهش را اصالح کنند، اما او همه چیز 

را شبیه داستان تعریف می کرد و خودش را جای قهرمان آن می گذاشت. 

سـارا خیلـی واضـح و آرام گفت: »بسـتنی با سـس شـکالتی.« کتابی توی 
دست سارا بود. روی جلد کتاب عکس مردی بود که بستنی قیفی می خورد. 

ایتن جواب داد: »االن یه کم سرم شلوغه!«
سارا سندروم  دان داشت و با این  که ُنه سالش بود خیلی چیزها به نظرش 
عجیب و غریـب می آمدنـد. مثـاًل نمی فهمید چرا آدم نمی توانـد هر وقت دلش 

بخواهد بستنی بخورد. 
سـروکله ی مـردی ژولیده پولیـده با حوله ی حمام جلوی درِ اتاق پیدا شـد. 
یـک طرف موهایش چسـبیده به سـرش و طـرف دیگر موهایـش مثل کاکُل 
خروس سـیخ شـده  بود. او بابای ایتن یا همان طور که ایتن صبح ها صدایش 

می کرد، بابا کُما بود. 
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بابا، ِمن ِمن کنان گفت: »چه خبره؟ هممم... همه چیز... ؟«
ایتـن می دانسـت بابـا هنـوز قهـوه ی صبحـش را نخـورده؛ چـون همـه ی 

حرف هایش نصفه و نیمه بود. 
»یه سوسـک بزرگ یا یه رتیل یا یه چیزی تو این مایه ها زیر تختمه! رمان 

مصورم رو به گند کشیده! انگار روش خرابکاری کرده! می بینی؟«
بابا، مثل زامبی ها رفت آن طرف اتاق و مثل یک عروسک خیمه شب بازی از 
کمر خم شد و به تخته ی طراحی به هم ریخته نگاهی انداخت. نگاهی سرسری 
به این طرف و آن طرف انداخت و روی تخت ایتن نشسـت و گفت: »خب، من 

که... به نظرم...«
ایتن گفت: »تو که اصاًل نگاه نکردی!«

سـارا پیـش بابـا کُمـا رفت و دسـت هایش را به نرمـی دوطرف صـورت بابا 
گذاشـت. سـر بابـا را به آرامـی تـکان داد و به چشـم هایش نگاه کـرد و گفت: 

»بستنی.«
بابا کُما با سـر و وضعی شـلخته و صدایی لرزان به ایتن گفت: »هممم، اصاًل 

رتیل ها اون قدرها هم سمی نیستن... چیز مهمی نیست...«
سـارا که انگار می خواسـت پدرش واقعًا متوجه درخواسـت ساده اش شود، 
نگاهـی نگـران به بابا کُما کرد و محکم گفت: »با سـس شـکالتی!« نمی فهمید 

چرا درک این قضیه برای پدرش این قدر سخت است. 
ایتن با تعجب پرسید: »چیز مهمی نیست؟«

بابا کُما بلند شد، دست سارا را گرفت و راه افتاد سمت در. 
ایتن پرسید: »کجا می ری؟«

بابا جواب داد: »آشپزخونه... می رم بستنی بردارم.«
فقط ایتن توی اتاق مانده بود. با صدای بلندی داد زد: »از همه تون ممنون! 

از کمک همه تون ممنونم!«
دوباره سـیخونکی زیر تختخوابش زد. چیزی آنجا نبود. ممکن بود له شده 
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باشـد. شـاید هم نه. قبل از خواب باید حتمًا زیر تخت را نگاه می کرد. تصمیم 
گرفت وقتی از مدرسـه برگشـت، تختخواب را از کنار دیوار جلو بکشد و همه ی 
خرت و پرت ها را از زیر تخت بیرون بیاورد تا مطمئن شود  چیزی آن زیر نیست. 
نگاهـی بـه تختـه ی طراحـی انداخـت و نا امید شـد. نمی توانسـت آن را به 
دوسـتانش نشـان دهد. از قبل هم بدتر شـده بود. تصمیم گرفت طراحی را به 

مدرسه نبرد و بگوید آن را توی خانه جا گذاشته. 
.  .  .

تـا مدرسـه راه زیـادی نبود، سـه تا خیابان با خانه شـان فاصله داشـت. وقتی 
تنهـا بـود می توانسـت تـوی شـش دقیقـه تمام مسـیر را طـی کند. ولـی وقتی 
سـارا همراهـش بـود پانـزده یا بعضـی وقت ها بیسـت دقیقه طول می کشـید. 
چون سـارا همیشـه با دیـدن بچه ها ذوق زده می شـد، اگر چشـمش به گربه ای 
می افتـاد، می خواسـت نازش کنـد و اگر سـنجابی می دید، جیغـش درمی آمد. 
و البتـه چـون سـارا از مدرسـه خوشـش نمی آمـد، تـا جـای ممکـن یـواش راه 
می رفـت. ایتـن دسـت نـرم او را کـه شـبیه سـتاره ی دریایـی بـود توی دسـت 
خـود گرفتـه بـود. حـس می کرد سـارا خـودش را به عقـب می کشـد. ایتن هم 

او را بـا خـودش جلـو می برد. 
ایتن گفت: »سارا می شه یه کم تندتر بیای؟«

سـارا بـا خوشـحالی جـواب داد: »معلومـه.« ولـی سـرعتش را از قبـل هم 
یواش تر کرد. 

»دیرمون می شه!«
سارا جانور بی آزاری را دید که دنبال غذا می گشت. باالی سرش فریاد زد و 

گفت: »ای سنجاب شیطون!«
باالخره به حیاط مدرسـه رسـیدند. توی حیاط، بچه ها مشغول بازی بودند. 
بـا توپ تنیس بازی می کردند، توپ بسـکتبال را می فرسـتادند سـمت حلقه، 
و بعضی هـا هـم بـا یو یو  بـازی می کردند. ایتن بـا احتیاط خواهـرش را از بین 
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جمعیت رد کرد. دوسـتش، پینو را دید که نزدیک باشـگاه، بازی می کرد. ایتن 
هم می خواسـت برود همان جا. وسـط جمعیت، خانم هانتر۱، کمک مربی سارا 
را دید. دسـت سـارا را محکم کشـید و او را برد پیش خانم هانتر. سـارا موقع 
خداحافظی برادرش را بغل کرد و دو بار زورکی او را بوسـید. این کارش باعث 
شد ایتن حس کند شاید رفتارش با سارا خیلی خوب نبوده. سارا دست هایش 
را محکـم دور گـردن ایتـن حلقه کرده بود. ایتن با احتیاط خودش را از دسـت 

سارا خالص کرد. 
به سارا گفت: »همین طبقه ی باال هستم!« این را هر روز به سارا می گفت. 
سـارا گفت: »روز خوبی داشـته باشی عزیزم. مراقب خودت باش!« ایتن با 
شنیدن آن حرف احساس کرد چیزی گلویش را فشار می دهد؛ چون آن حرف 

درست همان چیزی بود که مامان همیشه به آن ها می گفت. 
ایتن می خواسـت بازی کند که دید سـورن، دوسـت صمیمی اش، متعجب 
پشت سرش ایستاده. سورن همیشه متعجب بود. از کالس چهارم همان طور 
چشـم هایش بـاز مانـده بود. بـرادر بزرگ ترش، بارنابی۲، گذاشـته بـود هر قدر 
دلش می خواهد فیلم ترسناک ببیند و کتاب وحشتناک بخواند و حاال انگار از 

ترس اینکه مبادا چیزی ازش باال برود، پلک نمی زد. 
سورن پرسید: »طراحی چطور پیش می ره؟«

ایتـن جـواب داد: »عالیـه! عالی پیش مـی ره!« وقتـی دروغ می گویی مهم 
است حرفت را تکرار کنی و با تعجب هم حرفت را تکرار کنی. 

و ادامـه داد: »فقـط اینکـه یـه حشـره  روش خرابـکاری کـرده و یه کـم 
به هم ریخته ش کرده. ولی درستش می کنم.«

سورن پرسید: »مگه حشره ها هم خرابکاری می کنن؟«
ایتن جواب داد: »معلومه! معلومه که خرابکاری می کنن!«

1. Hunter
2. Barnaby
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سورن بدون اینکه پلک بزند گفت: »شاید اسکوییکر۱ بوده.«
ایتـن وقتـی ده سـالش بود، یک موش خرما به نام اسـکوییکر داشـت. تازه 
چهـار روز بـود کـه موش خرمـا را گرفتـه بودنـد کـه بابا درِ قفـس را باز گذاشـت 
و موش خرمـا فـرار کـرد و تـوی خانـه قایـم شـد. بعـد از آن دیگـر هیچ کـس 
اسـکوییکر را ندیـد. ولـی ایتـن بعضی وقت هـا خیال می کرد شـاید اسـکوییکر 
جـان سـالم بـه در بـرده و حـاال دیگـر در زیرزمیـن بـه یـک موجـود گنـده و 

عجیب وغریـب تبدیل شـده. 
ایتن گفت: »اسکوییکر نبود، من دیدمش.«

سورن پرسید: »عجیبه. حاال می شه طراحی ها رو ببینم؟«
ایتن خودش را جمع وجور کرد و گفت: »جا گذاشتمشون.«

چشـم های سـورن از قبـل هم گردتر شـد. »ولی قراره زنـگ اول روش کار 
کنیـم و آخـر هفته ی دیگـه هم باید طراحی ها رو با جوهر بکشـیم، خودت که 

می دونی.«
ایتن جواب داد: »حاال کلی وقت مونده! نگران نباش!«

فکر می کرد همیشـه باید به سـورن دلگرمی بدهد تا یک وقت سـکته نکند 
یا اتفاقی برایش نیفتد. 

سورن گفت: »خب، به نظرم بشه یه کم دیگه روی داستانش کار کرد.«
هم زمان با صدای زنگ مدرسه ایتن گفت: »چه فکر خوبی.«

.  .  .

بعد از مراسـم صبحگاهی، بچه ها کنار هم گروهی های خودشـان ایستادند. 
بعضی ها با جوهر طراحی شـان را ادامه دادند و بعضی  دیگر سـراغ رنگ آمیزی 
و حروف چینـی رفتنـد. ایتـن از اینکـه هم گروهی هایـش را ناامیـد کـرده بـود 
حـس خوبی نداشـت. ولی از اینکه دیگر مجبور نبـود جلوی آن ها طراحی کند 

خوشحال بود. 

1. Squeaker


