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1. و جایزه تعلق می گیرد به...

ـ وای... چقدر گرمه!
چیکو مثل لوکوموتیوی 

که روی ســـرباالیی حرکـــت می کند، 
ِهنّ وِهن می کرد و هر لحظه آماده ی ترکیدن بود. اصاًل 
عادت نداشـــت لباس های این شـــکلی بپوشـــد: کت 
سیاه مخصوص جشـــن، پیراهن سفیِد سفید و پاپیون 
ابریشـــمی، همان چیزهایی که همیشـــه عمو مانِفِردو، 
خوش تیـــپ فامیل، می پوشـــید. راســـتش چیکو حتی 
عـــادت نداشـــت در یک نمایش ُپـــر از جمعیت حاضر 
شـــود. جایی کـــه همه ی مخترعـــان بزرگ دنیـــا، دقیقًا 
همه ی همه شـــان، توی یک بعدازظهر منحصربه فرد و 
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تکرارنشدنی دور هم جمع شده بودند. مراسم اهدای 
المپ طالیی، جایزه ی شگفت انگیزترین اختراع سال.

خانِم صندلی کناری با دو تا چشِم کوچِک مثل پونَِزش 
که پشت عینکی پروانه ای شکل بود، به چیکو زل زد و 

پرسید: »جوون، به نظرت کی برنده می شه؟«
چیکـــو که کت وشـــلوار جیمـــز باندی اش فشـــارش 
می داد، جواب داد: »ای بابا! من از کجا بدونم خانم جان؟ 

اگه می دونستم که امروز عصر نمی اومدم اینجا.«
خانم اســـتخوانی از دلخوری توی لباس ســـبزش که 
رنگ نخودفرنگی بود، لرزید و بدون اینکه چیزی بگوید 

دوباره روی ِسن را نگاه کرد.
شاید بهش برخورده بود.

چیکو دوباره نفس عمیقی کشـــید و سعی کرد یقه ی 
پیراهنش را شـــل کند، چون انگار که یقه می خواست 

مثل یک مار بی حال یکهو خفه اش کند.
پرده کنار رفت. میک بولوِن بی رقیب کنار یک خانِم 
موطالیی که قدش دو برابر او بود، روی ِسن ظاهر شد. 

صدای کف زدن و تشـــویق جانانه ای در سالن 
نمایش شلیک شـــد و چیکو احساس کرد که 

قلبش تاالپ تاالپ می کند.
میک بولون واقعاً اسطوره بود.

برنامـــه ی تلویزیونی من اختراع می کنم، 
ت���و ه���م اخت���راع ک���ن را اجـــرا می کـــرد. 
سه شنبه ها ســـر ساعت شش عصر. و هر 
سه شنبه ســـر ساعت شش، چیکو دست 
از تظاهر به مشق نوشتن برمی داشت و در 
فاصلـــه ی ده دوازده  میلی متری تلویزیون 

می نشست تا برنامه اش را دنبال کند.
میِک بزرگ!
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همیـــن میک بولون بـــود که باعث شـــده بود چیکو 
بزرگ ترین تصمیم زندگی اش را بگیرد: مخترع شدن!

همان طور که مجری به حاضران سالم می داد، چیکو 
عرقش را پاک می کرد. وقتی فهمید دارد این کار را با 
شال ابریشـــمی خانِم سبزپوِش کناری اش می کند که 
دیگر خیلی دیر شـــده بود. خوشبختانه خانِم سبزپوش 
هم با چشـــم های خیره به میِک بزرگ زل زده بود، در 
نتیجه چیکو حســـابی پیشـــانی و گونه اش را پاک کرد و 
بعـــد با خیال راحت لبه ی شـــال را کـــه حاال خیِس آب 

شده بود، ول کرد.
میک ســـخنرانِی سالم و خوشـــامدگویی را تمام کرد 
و کیســـه ی زردی را کـــه اســـم برنده هـــا داخلش بود، 
درآورد. چیکو به ســـختی آب دهانـــش را قورت می داد 
و دســـته های صندلی را چســـبیده بود. المپ طالیی، 
شگفت انگیز و درخشـــان، زیر نورافکن ها و پشت سر 

مجری برق می زد.
لحظه ی مهم فرا رسیده بود!

چیکو روی صندلی جابه جا شـــد تـــا حتی یک ثانیه از 
مراســـم اهدای جایزه را هم از دست ندهد و زاویه ی 
مناسب برای دیدن ِسن را پیدا کند. یارویی که ردیف 
اول نشسته بود، واقعاً عجیب وغریب بود... چیکو نفس 

عمیقی کشید.
بله.

یک اســـب آبی غول پیکر بود که معلوم نیســـت چرا، 
ولی او هم یک لباس شب شیک تنش بود!

چیکو با خودش فکر کرد: »یک اسب آبی توی سالن 
نمایشه... اینه که عجیبه!«

امـــا تعجبش از این اتفـــاق در برابر چیزی که بعدش 
دید، هیچ بود. درســـت کنار اســـب آبی شـــیک پوش، 

درست کنارش... او نشسته بود.
سارا ِملیو!

چیکو موهای کوتاِه مشـــکی و چشم های کوچکش را 
که مثل اشعه ی لیزر در او فرو می رفت، تشخیص داد.

چیکو داشـــت با عجله کت آهـــارزده اش را که در آن 
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بال بـــال می زد، درمی آورد که ســـارا برگشـــت و به او 
سالم کرد.

سارا ِملیو خندیده بود! 
چیکو بـــا خودش فکر کرد: »البـــد خنده ی مخترعان 

این شکلیه!«
درســـت همان لحظه، روی ِسن، میک بولوِن بزرگ 
کیســـه ی زرد را بـــاز کرد و از تویش یـــک کاغذ بیرون 
کشید. بعد به بلندگو نزدیک شد و صدایش را صاف 

کرد.
چیکو گوشـــش را گرفت و احساس کرد قلبش آمده 

توی حلقش.
روی صندلـــی خشـــکش زده بود و زیـــر لب زمزمه 

می کرد: »آخ، لعنتی، لعنتی، لعنتی...«
میک بولون گفت: »خانم ها و آقایان، جایزه ی المپ 

طالیی امسال تعلق می گیرد به...«
ـ لعنتی، لعنتی، لعنتی...

ـ ... بـــه چیکـــو فرامپولینـــی، ملقـــب بـــه »فریتاتـــا«، 

بـــرای آخریـــن اختـــراع هوشـــمندانه اش، کاتاپلینکـــو    
زینزیبوالنته ی شگفت انگیز!

چیکو از خوش حالی و هیجان مثل فیل شیپور کشید 
و پرید باال.

ـ یووووووهوووووو! برنده شــــــدم!
صدای تشویق کرکننده ای سالن را ترکاند.

ـ آفرین!
ـ عالیه!

ـ هورا فریتاتا!
حتـــی خانِم ســـبز نخودفرنگی هم ذوق و شـــوقش را 
نشان داد و چیکو را بغل کرد، با بازوهای استخوانی اش 
از کت وشلوار او آویزان شد و چلپ چلپ ماچش کرد.

چیکو را به خودش می چسباند و تکرار می کرد: »شما 
نابغه این آقای فریتاتا! یک نابغه ی واقعی!«

چیکو همان طور که به ســـختی خودش را از آن فشاِر 
ُکشـــنده آزاد می کرد، با ُغروُلند گفـــت: »اوووف... بله 

خانم، همین طوره! ولی دیگه ولم کنین برم.«
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چیکو به ســـمت ِســـن دوید و دنبال نگاه ســـارا ِملیو 
گشت.

دختر رؤیاهایش روی پا ایستاده بود تا تشویقش کند 
و حاال با نگاه تحسین آمیز تماشایش می کرد. مثل همان 

اسب آبی که پهلویش ایستاده بود.
چیکو نفســـش را تو داد و قفســـه ی ســـینه اش را باد 

کرد.
ســـرانجام لحظه ی پیروزی اش فرا رسیده بود: سارا 
ِملیـــو حتماً عاشـــقش می شـــد و این طور کـــه پیدا بود 
خیلی زود بیِن اســـب های آبی هم به شـــهرت 

می رسید!
پرید روی ِسن، جایی که میک 
بولـــون افســـانه ای بـــا المـــپ 

طالیی منتظرش بود.
ـ تبریک می گم فریتاتا! من 
شما رو واقعاً شایسته ی این 
جایزه می دونم... مطمئنم که 

کاتاپلینکـــو زینزیبوالنته ی 
شما دنیا رو تغییر می ده!



موعه ی ��




