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تقدیمبهبچههایبافهموشعورم،
کاترینوکریستوفر.

شمابهترینوباهوشترینید.
ا.ل.



چشمک وزغی بازیگِر نمایشنامه های شکسپیر است و همین طور 
یک جادوگر بی نظیر. ولی باید از مدرسه ی جادوگری بزند بیرون؛ وگرنه 

کاِر بازیگری اش به باد می رود و نمی تواند در نقِش باِتم بازی کند.



۱
گزارش:

این وضع و جایی است که فعالً اسیرش شده ام.

با دوست هایم دارم توی راهروهای قلعه ی وزغی راه می روم؛ مدرسه ی 
جادوگری ای که همه اش باید در آن اطاعت کنی و سخت گیری ببینی. 
شالینی ساکت است؛ ولی جس نه. هر سه تایمان جادوگرهای سال اولی 
هســتیم و با دومینیک و آرِون که دوســت من نیســتند، هم اتاقیم. 
سروکله ی دومینیک و آرِون پیدا نیســت. گمان نمی کنم غیب شده 
باشــند. فقط نیستند و این خوب اســت؛ چون دومینیک که معمواًل 
»بهتریــن و باهوش ترین« جادوگر قلعه ی وزغی اســت، به اینکه تازه 

فهمیده جادوگرم، واکنش خوبی نشان نداده است.
داریم می رویم به ســالن غذاخوری تا چای بخوریــم و اصاًل توقع 
ندارم چیز خوش مزه ای جلویم بگذارند؛ برای اینکه امروز هیچ امتیازی 

نگرفته ام و امتیازنگرفتن یعنی خوراکی نگرفتن. فقط آب زیپو گیرم 
می آید. آب زیپو با مذاق آدم اصاًل جور نیست.

جس دارد جلویم ورجه وورجه می کند. نه. از خوش حالی جست وخیز 
می کند. کراواتش شل اســت. پشت موهای چتری اش را شانه نکرده 
و پیراهنش از دامنش بیرون زده. از اینکه فعاًل مدرســه هیچ قانون و 
مقرراتی ندارد و الزم نیســت نظم وترتیب را رعایت کند، دارد ِکیف 
می کند. حتی کالهش هم که پر از لکه های ســبز است، نامرتب تر از 
قبل به نظر می آید. هر بار که از هیجان َجستی می زند، َپر و پاپیون روی 

کالهش باال و پایین می شود. مثل هاپوها ورجه وورجه می کند.
شــالینی آرام راه می رود. منظم و مرتب است. موهای سیاِه بلندش 
را قشنگ گیس کرده و همه چیزش تروتمیز و مرتب است. کاله سبز 
او هم سایه های سبز متفاوتی دارد؛ چون جس و شالینی هر دو تایشان 
جادوگرهای تک نســلی اند. ولی سایه های سبِز روی کاله شالینی با هم 

قاتی شده. شبیه مزرعه ی گزنه ی مامان بزرگ است.
نیِش جس تا بناگوش باز اســت. کم کم دارد شک برم می دارد که 
نکند یک نفر او را ســحروجادو کرده که این قدر ور می زند؛ اگر چنین 
ســحروجادویی اصاًل وجود داشته باشد. اگر هم باشد، من خبر ندارم؛ 
چون همان طور کــه خانم تورن، معاون قلعه ی وزغــی، امروز گفت، 
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این جور که معلوم است، ناشــی ام و برای همین، ممنوع کرده بدون 
نظارِت کســی، جادوگری کنم تا موقعی که آمــوزش ببینم و تربیت 
شوم. این طوری از »هرج ومرج« و »عواقب وخیم« و »نابودی مدرسه« 

دور می مانیم. این ها عین کلمه های خانم تورن است، نه من.
جس برمی گردد تا نگاهم کند. می پرســد: »از اینکه مادِر مادِر مادِر 

مادربزرگت را کشته ای، ناراحت نیستی؟«
شالینی می گوید: »جس!«

می گویم: »من اورسوال وزغی را نکشتم! خودش قباًل مرده بود.«
به یک مشــت پله ی جیرجیری می رســیم و جس می گوید: »خدا 
بیامرزدش به هرحال. باالخره تو طلسمی را که دخترش، ماریتا وزغی، 
دچــارش کرده بود، شکســتی. روح خانم وزغی از توی عروســکش 
آمــد بیرون و قانون و مقررات مدرســه ورافتاد. تــو کاله جادوگری 
فوق العاده ات را ظاهر کردی و مدرسه ی وزغی و تمام چیزهایش را به 

ارث بردی. درست است؟«
معلوم است. کاماًل درست است؛ ولی انگار برای مامان بزرگ اورسوال 

بد شده؛ بااینکه خالص شدن از شِر طلسم برایش خوب بوده.
جس دست می کشد به قطعه های سنگِی دیوار و می گوید: »پس حاال 
همه ی این دیوارها مال تو است. همین طور این تابلوی تق ولق.« تابلوی 
جادوگری را که دارد داخل یک دیگ را برانداز می کند، صاف می کند: 
»همین طور این پله ها!« تا پایین راه پله، از پله ای به پله ی دیگر می پرد و 
َپِر روی کالهش باال و پایین می شود: »همین طور این نرده ها و این در 
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و این یکی در و دستگیره ی در و این لوالها و این درکوِب کله اژدهایی.« 
درکوب ُخرُخری می کند و زبانش را برای جس بیرون می آورد.

بعد از کالس معجون ســازی مان که افتضاح بود، کل مسیر را جس 
یک بند حرف می زند و سؤال می کند. سعی می کنم بهش توجه نکنم؛ 
ـ قع می خواهم به بدبختی بزرگ خودم فکر کنم. این  ـ وا برای اینکه در
دو روز چیزهای تازه ای کشــف کرده ام. سؤال هایی توی ذهنم شکل 

گرفته. هیچ جوابی هم برایشان ندارم.
ـ قــع یک جادوگر  ـ وا کشــف یک: بااینکه می گویند ناشــی ام، در
فوق العــاده و قــوی ام. هفتمین دختِر جادوگری هســتم که خودش 
هفتمین دختر بوده و یک کاله رنگین کمانی روی ســرم دارم که حرف 
ندارد. توی مدرســه، تنها دختری هســتم که هفتمین دختِر هفتمین 

دختر است. لنگه ندارم.

کشف دو: قســمتی از من از جنس چوب جادو است. شست دست 
چپم مال خودم نیست.

ـ قع نواده ی خانم اورسوال وزغی ام که قلعه ی  ـ وا کشف ســه: من در
وزغی را تأسیس کرده. این یعنی جس راست می گوید. از نظر حقوقی، 

من صاحب مدرسه ام؛ ولی باید به سن قانونی برسم. سن قانونی هجده 
است، نه یازده.

جس با پایــش گرومب گرومب به زمین می کوبد و حواســم را پرت 
می کند: »این کف پوش مال تو است. این کف پوش و این کف پوش و 

این کف پوش هم مال تو است...«
شالینی هم کالفه شده: »بس کن! فکر کنم خودش می داند!«

باز بهش بی محلی می کنم و همین طور که توی مدرسه راه می رویم، 
به فکرهایم ادامه می دهم.

سؤال یک: من بازیگری هستم که جادوگر است یا جادوگری که بازیگر 
است؟ شاید هم جازیگرم. جازیگر یا بادوگر؟

ســؤال دو: کار درستی اســت که از قدرت جادویی ام استفاده کنم تا 
بازیگر بهتری شــوم و قبل از دوازده سالگی جایزه ی اسکار بگیرم؟ این 

تقلب به حساب می آید؟

سؤال سه: قدرت های جادویی ام دقیقاً چیست؟ بااینکه روز اول همه ی 
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ســؤال های آزمون را درست جواب دادم، تا حاال هر تکلیفی را که خانم 
تورن بهم داده، خراب کرده ام. ولی آن روز به خاطر کمک چوب جادو 
بود. حاال اجازه ندارم این کار را بکنم؛ چون معلوم اســت که تقلب به 

حساب می آید.

جواب سؤال ها: همان طور که قبالً گفتم، هیچ جوابی ندارم.

نقشه ها: هیچ.

حاال دارم به دیشــب فکر می کنم. دیشــب بهترین شِب کل دوره ی 
بازیگری ام بود. بازی ام در نقش باِتم حرف نداشت. آقای مارلو، معلم 
تئاترم، گفت نمایش شــب نیمه ی تابستان را در مدرسه ی خالقیت و 
سرگرمی َسنت بلوباتل )مدرســه ی قبلی ام( صد بار هم بیشتر دیده و 
بازی من از همه بهتر بوده است. ولی حاال دارم با خودم فکر می کنم: 
»نکند دیگر هیچ موقع نتوانم بــازی کنم؟! نکند فاتحه ی بازیگری ام 

» خوانده شده؟! نکند حاال دیگر فقط جادوگرم؟!
کل زندگی ام می شود مصیبت و بدبختی.

جس می گوید: »همه ی نیروهای جادویی قلعه ی وزغی را هم به ارث 

برده ای! کل خاطره های خانم وزغی مثل برق رفت توی کله ات و حاال 
عین...«

شالینی می گوید: »دانشنامه ی علوم جادویی هستی. همه اش یکجا 
توی سرت است.«

حاال چشــم هایش دارد برق می زند و از لبه ی کالهش نور چراغش 
پایین افتاده و صورتش را روشن کرده است.

خودم را کنار می کشــم و می گویم: »از این خبرها نیست. بهتان که 
گفتم. خاطره های مامان بزرگ اورسوال قبل از اینکه از دنیا برود، فیییس 
وارد ذهنم شــد. ولی ناپدید شد؛ درست مثل وقتی که حباب می ترکد 
و جایش می ماند و بعد جوری خشک می شود که انگار اصاًل هیچ وقت 
وجود نداشته. برای همین است که از جادوگری هیچ چیز سرم نمی شود 

و خانم تورن از دستم عصبانی است.«
باز خودم را کنار می کشم و بین جس و دیوار می ایستم.

جس مثل آدم هایی که فکر بکری به سرشــان زده، نفسش را توی 
سینه حبس می کند: »ولی چشمک! شاید خاطره ها تِه تِه ذهنت مخفی 
شده باشــد. می توانم هیپنوتیزمت کنم. یک بار مامانم را هیپنوتیزم 
کردم و یادش آمد کجا مامان بزرگ را ول کرده. اگر تو را هم هیپنوتیزم 
کنم، می توانم خاطره های خانم وزغی را آزاد کنم. می توانیم بفهمیم که 
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چرا ماریتا مادرش را طلســم کرد تا مدیر اینجا بشود تا موقعی که یکی 
دیگر از خانواده ی وزغی بیاید و قانون ها را بشــکند. می توانیم رازش را 

فاش کنیم!«
محکم و جدی به جــس نگاه می کنم: »جس، قرار نیســت من را 
هیپنوتیزم کنی. خاطره ای در کار نیســت که بخواهی پیدایش کنی. 

خاطره ها... ترکیدند!«
خم می شود به طرفم. پشتم را می زنم به دیوار و دستم را روی سنگ 

سفت فشار می دهم. می گوید: »هوم، مطمئنی؟«
می گویم: »هیس!«

حرفم را گوش نمی کند. همین جــور حرف می زند: »قضیه ی خانم 
ویلوِاسلیم بود و آلوی شیشه اِی گم شده. او...«

دوباره بهش می گویم: »هیس!« 
جس می گوید: »این قدر به من نگو هیس!«

دوباره ساکتش می کنم.
می گویم: »می شنوی؟«

شالینی می گوید: »چی را؟« قیافه ی آدم هایی را به خودش می گیرد 
که دارند خیلی با دقت گوش می دهند.

جس هم می گوید: »چی را می شنوم؟«

می گویم: »این!«
دارم یک صدایی می شنوم؛ یک جور پچ پچ. دقیق تر گوش می دهم. از 
توی راهرو نیست. راهرو خالی است. از دیوار پشت سرم است؛ همین 

دیواری که هنوز دستم رویش است: می... مــی... مـــــی...
دستم را از روی سنگ برمی دارم. صدا قطع می شود. دوباره دستم را 

می گذارم. صدا می آید.
ـ جس، دست بزن به دیوار. خودت می شنوی.

جس دست می گذارد روی دیوار: »صدایی نمی شنوم.«
شالینی هم امتحان می کند: »من هم همین طور.«

دستم را پایین تر از دستشان روی دیوار می گذارم: مـــــی!
دستم را پس می کشم. صدا قطع می شــود. تق تقی بلند می شود و 
صــدای قرچ وقروچ می آید. بعــد تکه های ســنگِی روی دیوار تکان 

می خورد.



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر
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