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۱
جعبه ای با هفت چفت

من از شعبده بازها متنفرم!
نه اینکه ازش���ان خوش���م نیاید، یا حوصله ام را س���ر ببرند یا به نظرم 
دوست داشتنی نباشند. قضیه خیلی ساده تر از این حرف هاست: فقط 

ازشان متنفرم. م�... ت�... ن�... ف�... ر... م!
اول این را بگویم که توی دنیا فقط س���ه چیز هست که شعبده بازها 
واقعاً ازشان خوشش���ان می آید. این سه تا چیز این هاست: خرگوش، 
کارِت بازی و کاله. من نمی توانم بگویم چرا این قدر این س���ه تا چیز را 

دوست دارند.
اگر بخواهم روراس���ت باش���م، باید بگویم که خرگوش ها حیوان های 
بی نمکی اند. دوست دارند مثل خرِس عروسکی باهاشان رفتار کنیم. 
اما اصاًل بغلی نیستند و همین که دستشان برسد، انگشت آدم را مثل 
هویج گاز می زنند یا کاری می کنند آن قدر بغلشان کنی که استفراغت 
بگیرد. تازه قلنبه های س���یاه بدبویی بی���رون می دهند که هیچ وقت زیِر 

حیوان های عروسکی پیدا نمی شود.
کارِت ب���ازی فقط به درِد پیرزن ه���ا و کالهبردارهای بزرگ می خورد 
که بگذارند روی قالیچه ی س���بزی بغل یک مش���ت نخود اصل یا پول 
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تقلبی. خوب که فکرش را بکنید، می بینید خیلی کار احمقانه ای است 
که آدم س���ِر یک مشت نخود یا پول ش���رط بندی کند، آن وقت به جای 
کارت برنده، کارت بازنده بیاورد. کار احمقانه ای است دیگر، حتی اگر 

پول ها تقلبی باشد.
تازه کاله هایشان هم ماِل عهِد بوق است. این نوع کاله ها مدت ها 
پی���ش ورافتاده اس���ت. در ح���ال حاضر تنها گون���ه ی به جامانده از این 
کاله ها روی س���ِر ش���عبده بازها به حیات خودش ادام���ه می دهد. این 
کاله ها گونه هایی محافظت ش���ده اند. به همین خاطر ش���کارچی ها حق 
ندارند به س���ِر ش���عبده بازها شلیک کنند. به همین خاطر دشمنی بین 

شعبده بازها و شکارچی ها روز به روز بیشتر می شود.
فکر کنم قبالًها از شعبده بازها متنفر نبودم.

به گمانم همان وقتی ازش���ان متنفر شدم که یکی شان مادرم را توی 
یک جعبه ی سیاه غیب کرد و بعد نتوانست بَرش گرداند.

آن ش���ب پدر و مادرم رفته بودند پورتس���موت خوش گذرانی. اول 
این را بگویم که وقتی می گویم »پورتس���موت« منظورم همان شهری 
اس���ت که پانزده کیلومتر از خانه مان فاصله دارد. چون توی نقش���ه ها 

دیده ام که چند تا پورتسموت دیگر هم توی دنیا هست.
البته وقتی می گوی���م »پانزده کیلومتر«، راس���تش منظورم »پانزده 
کیلومتر از دِر خانه مان« است. چون اگر بخواهیم از توی دست شویی 
که آدم آنجا کارهای شخصی اش را می کند، حساب کنیم، فاصله ها کمی 

بیشتر می شود.
راستی، وقتی می گویم »کارهای شخصی« منظورم حل کردن جدول 

یا قالب دوزی نیست، بلکه...



حاال هرچی! خودت می دانی منظورم چیست.
کجا بودم؟

آهان! بله! آن شب پدر و مادرم رفته بودند خوش گذرانی. از همان 
خوش گذرانی هایی که همه ی پدر و مادرها می کنند. منظورم این است 
که هیچ ربطی به امتحان کردن ِکِرم حمام یا بیرون کشیدن ِکرم های باغ 
ندارد. خوش گذرانی یعنی اینکه سواِر ماشین می شوند و تا پورتسموت 
می روند. بعد هم می روند رستوران و برای شام شاه میگو با یک عالمه 
س���س مایونز می خورند و بعد می روند تئاتر یا سینما، شاید هم دیدِن 

یک نمایش شعبده بازی.
بابا هیچ وقت درباره ی بالیی که آن شعبده باز سِر مامان آورد حرف 
نمی زند، اما مهم نیست. من می توانم تمام ماجرا را موبه مو توی خیالم 

ببینم. جوری که انگار خودم هم آنجا بوده ام.
یک عالمه زن و مرد رو به روی سکوی تاریکی نشسته اند. تقریباً تمام 
زن و ش���وهرها مثل مامان و بابای من هستند و همه پشت میزهایی 
با رومیزی س���رخ و چراغ س���بز نشس���ته اند. می خندند و می خورند و 
در امان از طوفانی که به س���قف خانه های پورتسموت می خوَرد، توی 

گوش هم پچ پچ می کنند.
چراغ ها روش���ن می ش���ود و ش���عبده باز ظاهر می ش���ود. اس���مش 
ویکتورینی یا آنتونینی یا هرچیز دیگری است که با »اینی« تمام می شود. 

سبیلش هم شق وَرق و ِفرخورده است.
»نمی دانم چی چی این���ی« مدتی ب���ا کاله و میز براق���ش نمایش اجرا 
می کند و بعد به لبه ی سکو نزدیک می شود و از یکی از خانم ها می خواهد 
داوطلب ش���وند. خیلی حیف است که داوطلب خانم می خواهد، چون 
اگر نگفته بود »خانم«، مامان از پله ها باال نمی رفت و سر میز، کنار بابا 

می ماند و بعدش با هم برمی گشتند خانه و االن داشت َسرم غر می زد 
که چرا هنوز نخوابیده ام و چراغ اتاق جدیدم را خاموش نکرده ام و من 
هم می گفتم »ده دقیق���ه ی دیگر خاموش می کنم« و او می گفت »پنج 
دقیقه«. اما گفته بود. شعبده باز گفته بود داوطلب خانم و مامان بلند 

شده بود.
پاهایش به هم کشیده می شود و جوراب هایش »خش خش خش« 

صدا می کند.
پاشنه ی کفش هایش »تق تق تق« بین میزها صدا می دهد.

قلبش از اضطراب »بوم بوم بوم« می زند.
چراغ های صحنه بنفش می ش���ود. ش���عبده باز از مامان می خواهد 
برود توی جعبه ی س���یاه بزرگی که پشت صحنه قرار دارد. جعبه هفت 
ت���ا چف���ت دارد و یک م���ار نقره ای رنگ هم روی درش اس���ت. مامان 
می رود توی جعبه و لبخند می زند و یکی از چش���م هایش را می خاراند. 
عادت داشت وقتی مضطرب می شود، چشمش را بخاراند. شعبده باز 
دِر جعب���ه را ب���ا هفت تا چفتش می بندد و چند حرکت ش���عبده بازی با 

دست هایش درمی آورد. مردم آب دهنشان را قورت می دهند.
بعد انفجار کوچکی روی صحنه رخ می دهد. حاال جعبه باز شده، اما 
مامان تویش نیس���ت! جمعیت جوری تش���ویق می کنند که آدم کفری 

می شود. چه احمق اند!
شعبده باز تعظیم می کند و مراحل شعبده بازی اش را تکرار می کند. 
ای���ن بار عالوه بر باقی کاره���ا، ِوردی هم می خواند. جمعیت دوباره آب 
دهنش���ان را قورت می دهند. جعبه دوباره باز می ش���ود. باز هم خالی 
اس���ت! اما این از آن ش���وخی های ش���عبده بازها نیست. یک جای کار 
می لنگد. قطره های عرق از زیر لبه ی کاله ش���عبده باز تا نوک سبیلش 
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۲
قصه ها و دروغ ها

از اول هم می دانستم یک جای کار می لنگد.
می دان���م که هیچ کس خ���ودش را با »من از ش���عبده بازها متنفرم« 
معرفی نمی کند. خیلی عجیب می ش���ود که کس���ی وارد مطب پزشک 
یا دفتر مدیر تازه اش ش���ود و دس���ت دراز کند و بگوید: »س���الم. من 

اورسوال جنکینز1 هستم و از شعبده بازها متنفرم.«
در واقع نه. راس���تش خیلی خوب می ش���د اگر آدِم دیگری توی این 
موقعیت، دس���ت می داد و می گفت: »خوش���وقتم. من جک هس���تم و 

نفرت دارم از اینکه توی خمیر، گلوله های آرد پیدا کنم.«
اما این جور اتفاق ها رخ نمی دهد. محتمل ترین حالت این است که 
رئیس آدم، اخراجش کند و پزش���کش فوراً بفرستدش چند تا آزمایش 
انج���ام ده���د. انگار حتم���اً باید قب���ل از گفت وگوی جدی، کل���ی از این 
مزخرفات ردوبدل ش���ود. آدم باید بداند طرفش چندساله است، کجا 
زندگی می کند، هر هفته چقدر پول درمی آورد، ماش���ینش چیس���ت و 

صبح ها چه ساعتی بیدار می شود.
چون من وقتی با کس���ی روبه رو می شوم بیش���تِر این ها را فراموش 

1. Jenkins

می چک���د. باز هم تالش می کند و شکس���ت می خورد. دیگر آب دهنی 
برای مردم نمانده که قورت بدهند. بابا با انگشت هایش به میز ضربه 

می زند. شعبده باز با ناامیدی عرقش را با نوک شنلش پاک می کند.
خی���ال ندارم صدها دفعه ای را که ش���عبده باز ب���دون هیچ نتیجه ای 
طلسم را تکرار کرد، یکی یکی تعریف کنم. حقیقت ماجرا این است که 
مامان هیچ وقت به جعبه یا کنار میز یا خانه مان برنگشت. همان جا بین 
یک عالمه کبوتر و خرگوش و تِک دل و دستمال های رنگی و طناب و 

چیزهایی که شعبده بازها مدام ظاهر و غیب می کنند، معلق ماند.
باور نمی کنی؟ قسم می خورم راست می گویم.

واقعیت این است که من االن دیگر فقط با بابا زندگی می کنم.
راستی، اگر بهتان نگفته ام، اسمم اورسوال1 است.

خب، در واقع اسمم ربکا۲ است.
نه، اورسوال.

ربکا!

1. Úrsula
2. Rebecca
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بد نیست بدانی که پدرو مانیاس...

ــد،  ــت جـای کس دیگری باش ــی وقت ها دلش می خواس بعض
ــلخته بودنش بهش اخم می کردند یا  خصوصاً وقتی به خاطر ش
موقع فوتبال بهش می گفتند دروازه بان باشد. به خاطر همین، توی 
دانشگاه تصمیم گرفت اسم خودش را بگذارد متیو. این کارش 
دردسرساز شد. بعضی از هم کالسی هایش به این اسم صدایش 
ــتادها هم تکلیفشان  ــم. اس می کردند و بعضی ها به آن یکی اس
معلوم نبود. بعضی ها خیال می کردند پدرو و متیو دوقلو هستند. 
امروز پدرو ترکیبی از هر دوی آن هاست. البته مسلماً سلیقه ی 
ــان توی بعضی چیزها یکسان است، مثل کتاب، تئاتر،  هردویش

فیلم های کم یاب، غذای ژاپنی و بازی های ویدئویی.

پدرو مانیاس اهل مادرید است و زبان و ادبیات انگلیسی خوانده 
و چیزهای زیادی درباره ی دو عالقه ی بزرگ زندگی اش، ادبیات 
ــت. او دو جایزه برای کتاب های داستان و  و تئاتر، یاد گرفته اس
شعر کودک برده و در دورهمی های کتابخوانی شرکت می کند. 
اگر می خواهید درباره اش بیشتر بدانید، سری به وبگاهش بزنید:

 www.pedromanas.com

بد نیست بدانی که بِئا تورمو...

خودش هم یک عالمه اسم مستعار داشت که هم کالسی هایش 
ــخره کردن قدوقواره اش رویش گذاشته بودند، اما یاد  برای مس
گرفت از خودش دفاع کند و خودش را توی نقاشی هایش شکل 
اَبَرقهرمانی بکشد که ساندویچ می خورد و آدم بدها را شکست 
ــک گربه دارد، ولی  ــتکانی می زند. ی می دهد. حاال عینک ته اس
ــعبده باز را هم  بهش اجازه نمی دهد توی فضا پرواز کند. یک ش

می شناسد که فقط می تواند مداد خودش را ناپدید کند.

ــپانیا به دنیا  ــهر لوگرنیوی اس ــال 1985 در ش بئا تورمو در س
ــلونا زندگی می کند. او برای  آمد، اما االن یک جایی توی بارس
ــای کتاب ها را پر از  ــد و دنی ــی می کش کتاب های کودک نقاش

شوخی و طنز می کند.
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