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فصل اول

ماروین به مدرسه می رود

صبحِ زود است و جیمز دارد برای رفتن به مدرسه آماده 
می شود. ماروین هم او را تماشا می کند. 

جیمـز می گویـد: »امـروز درِس هنر داریـم. آقای چانگ 
بهترین معلم دنیاست. کاش می شد او را ببینی.«



10  فرار از سطل زباله

جیمـز همیشـه از معلـم هنـرش بـرای مارویـن تعریف 
می  کند. آقای چانگ همیشه به جیمز می گوید: »در نقاشی 
هیچ اشـتباهی وجـود ندارد. هر اشـتباهی می تواند به یک 

اتفاق خوشایند تبدیل شود.« 
به این معنی اسـت که اگر موقع نقاشـی کشـیدن اشتباه 
کـردی نگـران نباش، چـون می توانـی آن را به یک نقاشـی 

جدید تبدیل کنی. 
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ماروین سعی می کند موقع نقاشی کشیدن به این حرف 
معلم جیمز توجه داشته باشد. 

مثالً، وقتی که دارد یک گل می کشد و پایش ُسر می خورد 
می تواند گل را به یک خرگوش تبدیل کند، این طوری: 



12  فرار از سطل زباله

یـا وقتـی که بـرای سـتاره  ی دریایـی چندتا پـای اضافه 
می کشـد می توانـد آن را بـه یک دایناسـور تبدیل کند، مثل 

این: 
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جیمز ناگهان می گوید: »راستی! دلت می  خواهد با من به 
مدرسه بیایی؟«

ماروین باورش نمی شود. آیا درست می شنود؟!
مدرسه!



14  فرار از سطل زباله

او همیشه دلش می خواست که با جیمز به مدرسه برود. 
آن  قدر از شـنیدن این پیشـنهاد خوشـحال می شـود که دور 

خودش می  چرخد. 
جیمز می خندد. »پس موافقی. باید عجله کنیم! بپر توی 

جیبم.«



جیمـز انگشـتش را بـرای مارویـن روی میـز می گذارد. 
مارویـن یـک لحظـه یـاد مامـان و بابایش می افتـد. خوب 
می دانـد بـرای این  که با جیمز به مدرسـه بـرود باید اول از 

آن ها اجازه بگیرد. 
با خودش فکر می کند که احتماالً آن ها موافق نیستند. 



16  فرار از سطل زباله

امـا بـرای این کار وقت ندارد. تازه، خیلی هم هیجان زده 
است! او می خواهد به مدرسه برود! جیمز در مدرسه برای 
خودش دنیای دیگری دارد که ماروین هیچ چیز در مورد آن 
نمی داند. حاال او می تواند دوستان جیمز را ببیند، به کالس 
هنـر بـرود و به حرف های آقای چانگ در مورد اشـتباهاتی 
که می توانند به اتفاقات خوشـایند تبدیل شـوند گوش کند؛ 

بهتر از این نمی شود!
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ماروین به سمت انگشت جیمز می دود و روی آن می پرد. 
جیمز او را بلند می کند و به  آرامی داخل جیب پیراهنش 
می گذارد تا ماروین بتواند بیرون را هم تماشـا کند. سـپس 
کوله پشتی اش را برمی دارد و می گوید: »خداحافظ مامان!«



18  فرار از سطل زباله

خانـم پمپـدی می گوید: »خـدا نگهدار عزیـزم، ناهارت را 
فراموش نکنی.« سپس یک کیف غذای قهوه ای رنگ به او 

می دهد. این کیف، غذای او را تازه نگه می دارد. 
ویلیام که روی یک صندلی بلند نشسته و مشغول خوردن 

صبحانه است می گوید: »بابای! یایای!«
جیمز دِر آپارتمان را باز می کند و آن ها با هم راهِی مدرسه 

می شوند. 
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اول به یک راهرو می رسند. 

بعد سوار آسانسور می شوند. 

حاال، آن ها در خیابان هستند. 
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مارویـن خیلـی دوسـت دارد کـه همـراه جیمـز از خانـه 
بیرون برود. صبح پاییزی زیبایی است و باد خنکی می وزد. 
برگ  هـای درختـان کم  کـم بـه رنگ  هـای قرمـز، نارنجی و 
طالیی درمی  آیند. ماروین در جیب گرم و نرم جیمز راحت 

ایستاده و سرش را یواشکی بیرون آورده است. 


