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تقدیم به دانیل (دانیل :د ...ا ...ن ...ی ...ل .دانیل)
به این دلیل که:
 .1شوهری استثنایی است.
 .2پدری خارقالعاده است.
و
 .3بهترین دوست گیتارنواز
ملچمولوچکنندهی برشتو ِک
صبحان هیسردخورنده
توپ بسکتبال دریپلزنندهی جناسپرداز است.
با ِ
تا حاال اینها را به خودت گفته بودم؟

سپاسگزاری

با عشق برای خانواده و دوستانم که هر روز
زندگی من را غنا میبخشند.
آب
یک سپاسگزاری پُروپیمان با یک لیوان ِ
گریپفروت ِردروبی از گروه یکشنبههایم :لیندا
سالم مارلو ،سیلویا آندروز ،کارول کرو ،پیتر
هاوکینز ،کی ِران دوهرتی ،ژیال نادل ِر ،دان روسو و دونالد الوجوی
(نویسندگان و دوستان خارقالعاده).
یک دستهگل تشکر برای خوانندگان جوان اولین دستنوشتهی خرچنگ
قورباغهی من :آندرو ،پِیگ و مادلین.
یک جیغ تشکر بر سر دیاهنکا کینگزلی ،هنرمندی بااستعداد که تجربهی
داشتن گچ بنفش دور مچ شکستهی دست چپش را با من به اشتراک
گذاشت.
دِیردر فلینت ،ترانهسرایی با نمک که مسئول فکر پری چشمها در این
کتاب است.
گراتسیاس 1از کارن ویلدر برای کمکش در زمینهی کلمهها و عبارتهای
اسپانیایی.
یک سنجاق به شکل زنبورعسل و آرزوی موفقیت بسیار برای کِل ِر
برای اینکه تجربهی مسابقهی هجیکردنش را با من به اشتراک گذاشت.
کاله از سر برمیدارم برای ویراستارم استفانی ل ِین و قلم ویراستاری
جادویی آبیاش.
 ،Gracias .1کلمهای اسپانیایی برای تشکر کردن

با سپاس برای کارگزار عشق اسکرابلم ،تینا وکسلر (ت  ...ی  ...ن
 ...ا  ...و  ...ک  ...س  ...ل  ...ر) برای اینکه به من و به شخصیت
منحصربهفردی به نام َون ِسا ُردراک باور داشت .برای حمایت من
از اولین جمله تا مرور آخرین نسخه  ...ازت ممنونم .در اسکرابل
 18امتیاز ارزش دارد ،اما ارزشش برای من خیلی بیشتر است! تو
رؤیای من را محقق کردی!

برای مامان و مادرجون
م.

1
مسابقهی هجیکردن کلمات .من روی یک صندلی تاشوی چوبی

نشستهام و همچنانکه چستر فیلدز 1سعی میکند به طور کامل
را هجی کند ،امیدوارم که تراشهی چوب در ماتحتم فرو نرود.

چستر فیلدز یک ابله است .به طور کامل کلمه سادهای است .اما

اوجوریکه خرابش کند ،هجی میکند:

 -ب  ...ط  ...و  ...ر  ...ک  ...چه میدانم  ...آم  ...ل
زنگوله برای آن پسر به صدا در میآید! اص ً
ال چطور او به

مسابقات هجیکردن در سطح مدرسه راه پیدا کرده؟ مطمئنم
معلمش دلش برای او سوخته .یا شاید هم به این دلیل است که

مادرش عضو هیأتمدیرهی الوندیلآکادمی 2است.

من ،ونسا ُردراک ،3دارم مثل اسب عرق میریزم .اسبها عرق
میکنند؟ و آرزو میکنم که میتوانستم زیر بغلم را بو کنم ،اما
همهی تماشاگران من را نگاه میکنند.
1. Chester Fields
2. Lawndale Academy
3. Vanessa Rothrock
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پای چپم را دیوانهوار به باال و پایین تکان میدهم و صدای

مامان را در سرم میشنوم.

 -وول نخور ونسا! رفتارت ناشایست است .آرام بنشین!

آرام بنشینم؟ گفتنش برای او راحت است .او سراسر وقار و
ِ
حرف درست را میگوید و کا ِر درست را
ظرافت است ،همیشه
انجام میدهد .شاید من واقع ًا دختر مامان نیستم .شاید به فرزندی
پذیرفته شدهام یا موقع تولد عوضم کردهاند .ولی وقتی یاد پاهای

گندهی مامان میافتم ،مطمئن میشوم که من تما موکمال دختر او

ن خوردنش را
هستم .دستم را روی رانم میگذارم تا جلوی تکا 

بگیرم و گردنم را صاف میکنم :آیا مامان حتی  ...؟
 -ونسا ردراک! لطف ًا بیایید جلو!
نفسنفس میزنم و آب دهانم پرت میشود توی گلویم .سرفه
میکنم .بعد بلند میشوم و پشتی صندلیام را میگیرم .متأسفانه
بر اثر اختناق (ا  ...خ  ...ت  ...ن  ...ا  ...ق) نمیمیرم و از روی
پاهای دانشآموزان و پایهی صندلیها پیش میروم .میتوانم از
ِ
میدان مینِ پاها
همینجا میکروفن را ببینم .بابت اینکه از وسط
بدون سکندریخوردن گذشتهام ،نفس راحتی میکشم که در همین
لحظه ،پاهای گندهام به سیم میکروفن مدیر مدرسه گیر میکند.
تلوتلو میخورم ،دستم را به سکو میگیرم ،ولی آخرش با
یکمشت کاغذ توی دستم میافتم روی صحنه.
چیز دلربایی میگویم ،چیزی مثل اوووف! حضار نفسشان را
که در سینه حبس شده بود ،با صدای بلندی بیرون میدهند.
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متأسفانه سرم نمیشکند و در جا نمیمیرم .چرا من همچین آدم
توپاچلفتیای هستم؟
دس 
همزمانکه دارم گونهام را از کف خاکی سالن برمیدارم ،نور
دوربینها را میبینم که مثل صاعقه برق میزنند .سرم را پایین
میاندازم و تیتر اخبار فردا را تصور میکنم« :دختر فرماندار هنگام
مسابقهی هجیکردن کلمات در مدرسه سقوط کرد! کل ایالت
فلوریدا سرافکنده شد!»
خانم فاستر 1میگوید« :خواهش میکنم عکس نگیرید! لطفاً! بهتون
گفته شده!»
سرم را باال میآورم و آقای مارتینز 2را میبینم که از پشت
صحنه بهسمت من راه افتاده .این همانچیزی است که برای
یام الزم دارم ،اینکه بادیگار ِد
کامل کردن بستهی سرافکندگ 
یکمت روهشتادسانتیام من را بزند زیر بغلش و گردوخاکم را پاک کند.
چند تا انگشتم را بلند میکنم و با حرکت لب میگویم« :من
خوبم!»
آقای مارتینز عقب میرود و درنتیجه ،باز او پشت صحنه است.
برخالف انتظار خودم ،بلند میشوم و رو میکنم به حضار که اتفاق ًا
هنوز دهانشان باز مانده .گونههایم آنقدر داغ شدهاند که مطمئنم
سرم خودبهخود (خ  ...و  ...د  ...ب  ...ه  ...خ  ...و  ...د) آتش خواهد
گرفت .به خانم فاستر نگاه میکنم و بیصدا عاجزانه درخواست
1 . Foster
2. Martinez
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میکنم :کلمه را سریعتر به من بگو و من را از این بیچارگی بیرون
بیاور!
خانم فاستر گلویش را صاف میکند و بهسمت پای من خم میشود.
متوجه میشوم که کاغذهایش آنجا پراکنده شدهاند .جمعشان میکنم
و با دستهای لرزان به او میدهم .دوباره صدای مامان را میشنوم:
 -آرام باش ونسا! آرام باش!
خانم فاستر بعد از جابهجا کردن عینک و صاف کردن سینهاش
میگوید« :کلمهی تو احیاء کردن است».
به نفسنفس میافتم .دست خودم نیست .یک تکنیسین بانمک
اورژانس را در نظر میآورم که روی کف صحنه به من تنفس مصنوعی
میدهد.
متأسفانه نفسنفس ِ
زدن من باعث ایجاد صدای گوشخراشی
در میکروفن میشود و افراد حاضر (حتی خانم فاستر) گوشهایشان
را میگیرند ،انگار که یک جت مافوق صوت از روی سرشان پرواز
کرده باشد.
میبینم که قیافهی آقای مارتینز در هم میرود.
ی را تحمل کنم؟
فکر میکنم چرا من باید همچین سرافکندگیا 
1
خدا موقع آفریدن من چه فکری میکرده؟
کسی سینهاش را صاف میکند .نگاه میکنم و میبینم که خانم
فاستر آهسته با انگشت به ساعتش ضربه میزند.
 .1در انگلیس��ی معمو ًال ضمیری که برای خدا به کار میرود ،مذکر اس��ت ،اما ونسا از ضمیر مؤنث
استفاده میکند .م
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سوراخهای دماغم آنقدر باز میشوند که نزدیک است بینیام

توی صورتم متالشی شود .از اینکه کسی با انگشت به ساعتش

اشاره کند ،بیزارم.

سرم را تکان میدهم .راستی کلمهام چه بود؟ وایخدایمن! ک ً
ال

فراموشش کردهام .عرق از زیر بازوهایم جاری میشود .صبح یادم
مانده که اسپری بزنم یا فقط عطر زدم و امیدوار بودم همان نتیجه
را بدهد؟
 -میتونم ریشهی کلمه را بپرسم ،لطف ًا؟
خانم فاستر با تحکم میگوید« :ریشهی کلمهی احیاء کردن » ...
 -احیاء کردن!
وسط جملهی مدیر میپرم.
 -ا  ...ح  ...ی  ...ا  ...ء  ...ک  ...ر  ...د  ...ن .احیاء کردن.
 -درست است.
من آن خدا را شکر و بنشین را که او نمیگوید ،در ذهنم
میشنوم.
ُکرنِشی میکنم.1کرنش؟ چندسالهام مگر؟ پنجساله؟ بعد همراه
با تشویق مؤدبانه پا به فرار میگذارم .واضح است که با موفقیت
در برگشتن سر جایم بدون اینکه سکندری بخورم ،تماشاگران را

تحت تأثیر قرار دادهام.

 -رجینالد ترامبال !2لطف ًا بیایید جلو!

 .1حرکتی مخصوص دختران و بانوان که به منظور ادای احترام یک پا را جلوی پای دیگر گذاشته
و زانوها را خم میکنند .م
2. Reginald Trumball

«به عقیدهی یک کرم عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى کرم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

