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تقدیم به بچه های خوبی که 

حیوان ها را دوست دارند.

ا.ف.





اتوبـوس مدرسـه در جـاده ی پردسـت اندازی که بـه قلعه ی 
َکِسـلراک می رسـید، بـا� و پاییـن می پریـد و جلـو می رفـت. 
ناگھـان از دو طـرف اتوبـوس، صدای غرش شـیپور بلند شـد. 
معمولی هـا  شـیپور  ایـن  منظـورم  شـیپور،  می گویـم  وقتـی 
لوله شـان  از  کـه  نوک تیـزی  دراِز  شـیپورهای  آن  از  نیسـت؛ 
رایانـه ای  بـازی  تـوی  کـه  از همان هـا  اسـت.  آویـزان  پرچـم 

جادوگر و سیاهچال دیده ایم. 
به پرادیپ، بھترین دوستم، گفتم: »وای، ن�اه کن! مدرسه 
واقعاً برای اردوی قرون وسطایی، سنگ تموم گذاشته.« پرادیپ 
روی صندلی پشتی من نشسته بود و و روی کیسه ی استفراغش 
قوز کرده بود. ُعق جانانه ای زد و کیسه ی دیگری را پر کرد. با 

حال زارونزار گفت: »آره، شیپوراش خیلی قشنگن!«
مـن و پرادیـپ همیشـه در سـفرها، �نـار هـم می نشـینیم؛ 
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چـون وقتـی پرادیـپ از پیچ وخم هـا و دسـت اندازهای جـاده 
بـه اسـتفراغ می افتـد، مـن بـدم نمی آیـد؛ ولـی امـروز او پیش 
مـن ننشسـت. می دانیـد... موضـوع این اسـت که هرکـدام از 
را  خـودش  قرون وسـطایی مخصـوص  لبـاس  بایـد  کالس هـا 

می پوشید. کالس ما هم لباِس رعیت ها را به تن داشت. 

پنـج دليـل برای اينكـه لبـاس رعيت ها از همـه ی لباس ها 
بهتر است:

۱) قـرار اسـت کـه شـلخته و خاک وُخلـی باشـید. چـه عالـی! 
۲) اگـر لبـاس رعیتی تـان زیـادی تمیـز باشـد، بایـد بـرای 

ِ�لی کردنش بپرید توی چاله چوله های پر از ِ�ل وُشل.
۳) بایـد جوراب شـلواری بپوشـید (شـاید باورتـان نشـود؛ 

ولی جوراب شلواری جان می دهد برای با�رفتن از درخت)!
ایـن  بـا  بگویـد  و  بگیـرد  ایـراد  نمی توانـد  مامانتـان   (۴

ریخت وقیافه نمی توانید به مدرسه بروید! چون می توانید! 
۵) می توانیـد خـاک را خیـس �نیـد و ِ�ل بسـازید و بعـد، 

شیرجه بروید توی ِ�ل ها! 
فرانکـی، ماهی قرمز چاقالوی زامبی ام هم ُکلی از ورجه وورجه 

توی ِ�ل لذت برد. 



من دِر قمقمه ی قرون وسـطایی ام 
بـاز  بـود،  کـه روی دوشـم  را 

بتوانـد  او  تـا  گذاشـتم 
بیـرون را تماشـا �نـد. به 
او گفتـم: »اون قلعـه ی 

خــیلی  َکِسلــراکه. 
باحاله، مگه نه؟« 

فرانکـی سـر تـکان 
خوشـش  انـ�ار  داد. 

بعـد  ولـی  بـود.  نیامـده 
چشـمش افتـاد بـه گـودال دور قلعـه. بـا زحمـت از قمقمـه 
بیـرون آمـد و خـودش را بـه شیشـه ی پنجـره کوبیـد. بعد هم 
دوبـاره بـا صـدای بُلومـب بـه درون قمقمـه پریـد و یک عالمه 

ِ�ل به این طرف و آن طرف پاشید. 
پرادیـپ از پشت سـرمان ُغـر زد کـه: »فرانکـی، نبایـد لبـاس 
کـه  نبـود  جریـان  در  مامانـش  انـ�ار  بشـه.«  �ثیـف  رعیتیـم 
بـا  را  پسـرش  قرون وسـطایی چه شـکلی هسـتند.  رعیت هـای 
پیراهـن بلنـد ِکِرم رنگـی کـه از تمیـزی بـرق مـی زد و کالهـی 

هم رنگ آن، با یک پَر سـفید و یک جوراب شـلواری ِکِرم رنگ، 

من دِر قمقمه ی قرون وسـطایی ام 
بـاز  بـود،  کـه روی دوشـم  را 

بتوانـد  او  تـا  گذاشـتم 
بیـرون را تماشـا �نـد. به 
اون قلعـه ی 

خــیلی  َکِسلــراکه. 

فرانکـی سـر تـکان 
خوشـش  انـ�ار  داد. 

بعـد  ولـی  بـود.  نیامـده 
چشـمش افتـاد بـه گـودال دور قلعـه. بـا زحمـت از قمقمـه 
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راهـی مدرسـه کـرده بـود. پرادیپ بیشـتر شـبیه پسـر شـیک و 

قـرون  شکالت شـیری  تبلیـغ  تـوی  بـود،  شـده  تروتمیـزی 

وسـطایی. خـب، معلـوم اسـت کـه بـا آن قیافه نمی توانسـت 

�نار من بنشیند. 

بـه او گفتـم: »آهـای، یواش تـر. مگـه می خـوای لـو بـدی که 

فرانکـی رو بـا خـودم آورده م؟ شـایدم می خـوای یـادم بنـدازی 

کـه هـر بـار فرانکـی رو بـا خـودم آوردم مدرسـه، آخـرش یـه 

�ندی با� اومده!«

پرادیـپ زیرلـب گفـت: »نـه« و یک کیسـه ی اسـتفراغ دیگر را 

پـر کـرد. طفلکـی واقعـاً حالـش بـد بـود. درسـت در همیـن 

موقع، اتوبوس به قلعه رسید و در �نار جاده ایستاد. 

مـردی بـا یـک کاله مسـخره ی پـر از زنگولـه، جلـو آمـد و با 

یـک چـوب زنگولـه دار مسـخره تر، به پنجـره ی راننـده کوبید و 

گفـت: »ایـن پـ�اه زیبـا بـر شـما سـروران گرامـی فرخنـده بـاد! 

باشـد کـه روزی پـر از روشـنی در پیـش داشـته باشـید! بنـده 

آرچیبالـد دیترین�تـون هسـتم. شـما می توانید مـرا ماتلی فول۱ 

۱ . ماتلـی فـول، دلقکـی به ظاهـر دیوانه، ولی بسـیار باهوش در نمایشـنامه ی »هرطور که مایل باشـید « شکسـپیر اسـت. 
داستان این نمایش به قرون وسطی برمی گردد. 



صـدا �نیـد.« تعظیمـی کـرد و زنگوله هایـش جیرینگ جیرنـگ 

به صدا درآمدند. 

راننـده گفـت: »ماتلـی فـول! ایـن اسـم رو کجـا شـنیده م؟ 

اسم یه گروه موسیقی راک نیست؟« 

ماتلـی فـول گفـت: »الحـق کـه تویی آن اینشـتین ثانـی! بگو 

ببینم، رعیت های شھر را آورده ای؟«

راننده گفت: »چی؟«

فـول �لویـش را صـاف کـرد و گفـت: »خـود را رنجـه مـدار. 

رخصتـی ده تـا ایـن رعیت هـای جـوان به زیـر آینـد و تـو نیـز 

ارابه ات را در آن سو به  بند کن.« 

راننده پرسید: »چی  کار �نم؟«

ماتلـی کـه خونش به جـوش آمده بـود، نفس عمیقی کشـید 

پیـاده کـن و  ایـن فسـقلی ها رو همین جـا  »می گـم  و گفـت: 

بعدش اتوبوس زاقارتت رو اون گوشه ِبَتَمرگون.« 

راننـده گفـت: »آهـان، حا� گرفتم.« بعد رو کـرد به ما و داد 

زد: »همین جـا پیـاده می شـین. حواسـتون باشـه چیـزی تـوی 

اتوبوس جا نذارین.« 
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جمله ی آخرش را مستقیم توی چشم پرادیپ گفت. جمله ی آخرش را مستقیم توی چشم پرادیپ گفت. جمله ی آخرش را مستقیم توی چشم پرادیپ گفت. 



من و پرادیپ کیسـه های اسـتفراغ را برداشـتیم و از اتوبوس 
پیاده شـدیم. یک سـطل آشـغال پیدا کردیم و از شـر کیسه ها 
خـالص شـدیم. بعـد رفتیـم توی صـف ایسـتادیم تـا معلم ها 
مـا را بشـمرند. از وقتـی کـه یکی از بچه هـا در اردوهای قبلی، 
در کارخانـه ی چیپـس جـا مانده بـود، معلم ها بیشـتر احتیاط 
می کردنـد. البتـه آن بچـه هـم نامـردی نکـرده بـود و تـا وقتـی 
پیدایـش کردنـد، دخـل پنـج بسـته ی بـزرگ چیپـس را آورده 
بـود. فکـر �نـم مدرسـه بایـد پـول آن چیپس هـا را بـه کارخانه 

پس می داد. 
معلـم کالس مـا، خانم ریچـاردز، گفت: »من کـه خیلی برای 
اردوی علمـی درس تاریخمون هیجان دارم.« راسـت می گفت. 
تـا آن روز هیـچ معلـم تاریخـی را ندیـده بـودم کـه به اندازه ی 
او لبخنـد بزنـد. فکر می �نـم معلم های تاریخ ازبـس درباره ی 



۱۶

جنـگ و طاعـون درس می دهنـد، دیگـر دل ودمـاغ لبخندزدن 
ندارنـد. خانـم ریچـاردز گفت: »لطفاً  تمام مـدت به حرف های 

راهنما با دقت گوش �نین.« 
ماتلـی فـول گفـت: »آهـای ای 
کسـانی کـه به دیـدن قلعه ی 
َکِسـلراک آمده ایـد، به هوش 
باشـید.  به گـوش  و  باشـید 
برایتان ماجراها و حکایت های 
دارم.«  آسـتین  در  زیـادی 
چـوب  حـرف زدن  موقـع 
زنگولـه دارش را تـکان می داد. 
قھرمانـی  چالـش  سـه  »امـروز 
قلعـه را باهـم بـه تماشـا خواهیـم 
نشسـت. نخسـت، چالـش تیزانـدازی بـا 
کمـان. در ایـن مرحلـه، تیزبینـی و دقـت 
سرشـار شـوالیه ها بـه بوتـه ی آزمایش گذاشـته می شـود. سـپس 
رقابـت بلندکـردن صخره هـای سـنگین را خواهیـم دیـد تـا زور 
بـازوی آن هـا را بیازماییـم و در پایـان، نبـرد بـا نیزه روی اسـب که 

در آن نھایت شجاعت شوالیه ها را خواهیم آزمود.«

راهنما با دقت گوش �نین.
ماتلـی فـول گفـت: 

کسـانی کـه به دیـدن قلعه ی 
َکِسـلراک آمده ایـد، به هوش 
باشـید.  به گـوش  و  باشـید 
برایتان ماجراها و حکایت های 

زنگولـه دارش را تـکان می داد. 
قھرمانـی  چالـش  سـه  »امـروز 
قلعـه را باهـم بـه تماشـا خواهیـم 
نشسـت. نخسـت، چالـش تیزانـدازی بـا 
کمـان. در ایـن مرحلـه، تیزبینـی و دقـت 



دیـدن  واسـه  نمی تونـم  »وای،  گفـت:  زیرلـب  پرادیـپ 
تیراندازی با کمان صبر �نم.«

»منـم همین طـور. تـازه، �زم نیسـت نگـران هیـچ  گفتـم: 
حادثـه ی ”خبیثانـه ای“ باشـیم. می تونیـم بـا خیـال راحـت از 

اردومون لذت ببریم.«
هنـوز این حـرف از دهانم درنیامده بـود که صدای خنده ی 

خبیثانه ای گوشم را پر کرد: »یوهاهاهاها!«
خودش بود. سـروکله ی مارک، برادربزرگه ی 

پیـدا شـد. کـِت مخمل کلفت و �لدوزی شـده ای به تن داشـت و 
شـلوارکی گشـاد بـا جوراب شـلواری تیـره و کفش هـای نوک تیـز 
پوشـیده بـود و با قدم های فیل آسـا به سـمت مـن می آمد. چند 
همگـی  و  بودنـد  همراهـش  هـم  هم مدرسـه ای هایش  از  تـا 

لباس های قرون وسطایی با کاله های شل و ِول پوشیده بودند. 
وقتـی بـه پـل متحـرک قلعـه رسـیدند، ماتلی فـول بـه آن ها 
تعظیـم بلندبا�یـی کـرد و گفـت: »روز خوش، سـروران قلعه! 

رعیت ها از راه رسیده اند تا در حیاط قلعه به کار بپردازند.«
ِاِهـم...  »ای ول...  گفـت:  و  زد  موذیانـه ای  لبخنـد  مـارک 

یعنی... باحال می باشد.«
قمقمـه ام بـه پیچ وتـاب افتـاد. فرانکـی خـودش را بـه در و 
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دیـوار آن می کوبیـد تـا بیـرون بیایـد. فرانکـی و مـارک خیلـی 
وقـت اسـت که دشـمنان خونی انـد. ماجرای دشمنی شـان هم 
بـه وقتـی برمی گـردد کـه مـارک داروی سـمی به خـورد فرانکـی 

داده بود و سعی کرده بود او را در توالت غرق �ند. 
آرام گفتم: »هیس، فرانکی. آروم باش.«

خانـم ریچـاردز گفـت: »قـراره امـروز نقـش بـازی �نیـم و 
زندگـی روزمـره در قـرون وسـطی رو بـا هـم تمریـن �نیـم؛ 
بنابرایـن، بایـد از دسـتورهای معقـول ارباب هـای قلعـه...« 
بفھمی نفھمـی مسـتقیم تـوی چشـم های مـارک نـ�اه کـرد و 
ادامـه داد: »... اطاعـت �نیـد. خـب رعیت هـای عزیـز، پیـش 

به سوی قلعه!«
مـارک جلـوی پل متحـرک ایسـتاد و گفـت: »اَه! نمی تونم از 
ایـن چالـه ی ِ�لـی رد بشـم.« فریـاد زد: »رعیت هـا!« ماتلـی فول 

با سر به من و پرادیپ اشاره کرد تا به کمک او برویم.
قمقمـه را روی شـانه ام انداختـم تـا فرانکـی را تـا حد ممکن 
از مـارک دور نگـه دارم. بعـد، بـا پرادیـپ دسـت هایمان را 
درهـم قـالب کردیـم تا بـرای مارک نشـیمن�اه مناسـبی درسـت 
�نیـم و او را از روی چالـه رد �نیـم. مـارک موقـع پیاده شـدن 

لگدی پراند و به سرتاپامان ِ�ل پاشید



پردایـپ ِ�ل را از روی صـورت و پیراهنـش پاک کرد و گفت: 
»اَه!« 

خـورد.  ُسـر  پـام  »ببخشـید،  گفـت:  و  زد  لبخنـدی  مـارک 
یوهاهاهاها!«

او به همـراه ارباب هـای دیگـر جلـو افتاد و مـا رعیت ها هم 
وول  قمقمـه  در  به شـدت  فرانکـی  رفتیـم.  پشت سرشـان 
می خـورد و حـا� داشـت به دِر قمقمه فشـار مـی آورد تا بازش 
�نـد. دِر قمقمـه را بـاز کـردم تـا ببینـد کـه مـارک دور شـده 

است. 



۲۰

بـه پرادیـپ گفتـم: »چـه خـوب شـد مـارک نفھمیـد فرانکـی 
هـم اینجـاس. تـازه، خبـری از َفنگ، گربه ی خبیث خون آشـام 
مـارک هـم نیسـت. به گمونـم هنـوز هـم می شـه از اردو لذت 

برد؛ فقط باید سعی �نیم از مارک فاصله بگیریم.« 
پرادیـپ خندیـد و به شـوخی گفت: »آره، اوضاع می تونسـت 
بدتـر از ایـن باشـه. چـه خوب کـه َسـنج، برادر بزرگـه ی خبیث 

نابغه ی کامپیوترم اینجا نیست!«
درسـت در همیـن لحظـه، صـدای خس خسـی به گوشـمان 

خورد. 



گفتم: »شـوخی می �نی!« َسنج، برادربزرگه ی نابغه ی کامپیوتر 
پرادیـپ را دیدیـم که بـا لباس های جادوگری قرون وسـطایی، از 
تـوی قلعـه به طرفمـان می آمـد. در قمقمـه را بسـتم تـا فرانکی 
خـود را به طـرف َسـنج پـرت ن�نـد. پرادیپ بـرای اینکه بـرادرش 

صدای در قمقمه را نشنود، بلند گفت: »چه کالِه قشنگی!« 
واقعـاً  لبـاس  »ایـن  گفـت:  و  زد  موذیانـه ای  لبخنـد  َسـنج 
برازندمـه، چـون مـن واقعـاً جادوگـر علـوم رایانـه ای هسـتم. 
مدرسـه ی مـا کـه فقـط جـای نوابـغ و آدم هـای بااسـتعداده، 
بـرای شـرکت توی این اردو دعوت شـده. بـه هرکدوممون هم 
لباس هـای مناسـب اسـتعدادمون رو داده ن.« بعـد ن�اهـی به 
لباس هـای چـرک و �ثیـف رعیتـی مـا انداخـت و گفـت: »ان�ار 
مدرسـه ی شـما هـم همیـن کار رو کـرده.« خنده ی خس خسـی 

شیطانی اش را سر داد و به طرفمان خم شد.



۲۲

قمقمـه  در  ناگھـان 
فرانکـی  و  شـد  پـرت 
و  پریـد  َسـنج  به سـمت 
خـودش را صاف تـوی دماغ 
او کوبیـد. َسـنج گیج ومنـگ 
چـوب  و  کشـید  فریـاد 
دسـتش  از  جادویـی اش 

افتاد. 
فریـاد زدم: »فرانکـی، بـس کـن.« ماهـی زامبـی ام را از دماغ 

َسنج جدا کردم و توی قمقمه چپاندم. 
مااااااعییییییـی  ایییییـی  ِاعاعـه  »اییییگـم  گفـت:  َسـنج 
اوبییییعـت اوووونـن.« طـوری حـرف مـی زد که انـ�ار دهانش 

پر از پنبه بود.
گفتم: »ببخشید، متوجه نشدم.«

ایـن  به خاطـر  ”می گـم  گفـت  �نـم  »فکـر  گفـت:  پرادیـپ 
دمپایی توبیخت �نن“.« 

َسنج داد زد: »اَاَاَ... مااااااعیییی، ماااااااعی!«
پرادیـپ اشـتباهش را اصـالح کـرد و گفـت: »آهـان، ماهـی. 

به خاطر ماهی.«

فرانکـی  و  شـد  پـرت 
و  پریـد  َسـنج  به سـمت 
خـودش را صاف تـوی دماغ 
او کوبیـد. َسـنج گیج ومنـگ 
چـوب  و  کشـید  فریـاد 
دسـتش  از  جادویـی اش 

افتاد. 


