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.به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است
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از روزی که مدرسهی برکتوود در سال  1983تأسیس شد ،هیچوقت نتوانست
در سیسـتم بادابـادا 1رتبهی خیلی خوب بگیرد .حتـی تابهحال رتبهی خوب هم

نگرفته است .یک دورهی طالیی بسیار کوتاه در اوایل دههی  90بود که یک بار
ً
بعدا مشـخص شد اشتباه شده است.
موفق شـد رتبهی قابلقبول بگیرد .البته
جناب بازرس ،مربع اشـتباهی را عالمت زده بود که به خاطر این اشـتباه ،خود
ن خوبی که فکرشرامیکردیم!
ایشان هم امتیازش کاهش پیدا کرد به نه ب هآ 

مدرسه هم دوباره رتبهی همیشگیاش را گرفت :خیلی بد.

راستش در شعبههای سازمان بادابادا ،اوضاع این مدرسه بهانهای برای خنده

شـده بود ـ البته در این شـعبهها زیاد نمیشـد انتظار داشت بسـاط خنده ب هراه
باشـد ،ولی خب وقتی پای برکتوود به میان میآمد ،اوضاع متفاوت میشـد ـ

تـا جایـی که کارکنان شـعبهها بهشـوخی میگفتند چطور اسـت یـک رتبهبندی
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جدید ایجاد کنند تا برکتوود رتبهی مخصوص خودش را داشته باشد :افتﻀاح.
اگر این اتفاق میافتاد ،برکتوود به مشکل برمیخورد؛ چون همانطور که

مطمئنـم همهتـان میدانید ،بادابادا یک سـازمان دولتی اسـت که وظیفه دارد
اوضـاع را بررسـی کنـد تا مدارس یکوقـت افتضاح نباشـند .بازهم همانطور

کـه میدانیـد ،پدر و مادرها به این گزارشها خیلـی اهمیت میدهند .در واقع
بعضـی از پـدر و مادرهـا هسـتند کـه زمـان بسـیار زیـادی را صـرف مطالعهی

گزارشهـای بادابـادا میکننـد و بعـد هـم بـا دوستانشـان ،کـه آنهـا هـم
بچهمدرسـهای دارند ،دربارهاش بحث میکنند و تمام مدت نگران هسـتند که
حاال با این گزارشهای بادابادا بچهشـان را کدام مدرسـه ثبتنام کنند .بعضی

از پـدر و مادرهـا آنقدر زیادی به این گزارشها اهمیت میدهند که ک ً
ال کودکی

بچهشان را نابود میکنند! البته آن موضوع داستانش فرق میکند.

ایـن داسـتان با اضطراب و نگرانی کارکنان و مدیـران و اولیا و حتی بعضی

از دانشآموزان مدرسـهی برکتوود شـروع میشـود؛ چون قرار اسـت بازرس

بادابـادا تـوی همیـن یـک ماه آینـده بیاید .و ایـن حتی بیشـتر از حد معمول
باعث نگرانی میشود .به دو دلیل:

 .1وقتـی بخـش آموزش انجمن مدرسـهی برکتوود خبردار شـد که قرار
است بازرس بیاید ،اعالم کرد اگر بازهم مدرسه رتبهی خیلی بد بگیرد،

شاید دیگر وقتش باشد که مدرسه را تعطیل کنند و...

وارد.
 .2رایان ْ
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آقـای برینگتـون همانطور کـه تلویزیون را روی میزش در جای مناسـب قرار

میداد ،گفت« :درست حدس زدین بچههای عزیز ب  !6براتون یه خبر خوب
دارم .امروز قراره یکی از مستندهای مدرسه رو تماشا کنیم».
صدای غرغر از کل کالس بلند شد.

آقای برینگتون گفت« :اینقدر غرغر نکنین!»

دوباره همه غرغر کردند.

«گفتم غرغر نکنین .نگفتم دوباره غرغر کنین که!»
بری بنت 2گفت« :مستند دنیای بدون سرب؟؟»

آقای برینگتون دیویدی را گذاشت توی دستگاه و گفت«« :نه .البته که اون
ً
مخصوصا اون قسـمتی که نشون میداد این موضوع
مسـتند خیلی خوبی بود،
چطور در تهیهی روکش کابلها مشکل ایجاد میکنه».

سام گرین گفت«« :فقط اونی رو که دربارهی گردوغبار بود نذارین! تو رو خدا!»
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«منظورت مسـافری برای همهجاسـت؟ میدونین که اون جایزهی پَفتا رو

ُبرده دیگه؟!»

«منظورتون بفتاست3؟»

«نه ،پَفتا ،جایزهی ویژهی پیگیران فرسایش ،تخریﺐ و آلودگی».

«تو رو خدا دنیای چوپانها رو هم نذارین»...

ً
ضمنا نگو که عاشق
«مالکوم ِبیلی! ساکت باش .چراغها رو هم خاموش کن.

اون بیست دقیقهش که داشت دربارهی مزهی انواع علف به دهن بزی توضیح

میداد ،نشده بودی».

مالکوم کام ً
ال قاطعانه و طوری که مشـخص بود لحظهبهلحظهی آن مسـتند

جلوی چشمش است ،سرش را بهنشانهی منفی تکان داد و چراغها را خاموش
کـرد .منویی بهشـکل یک سـطل فلزی گنده روی صفحه بـه نمایش درآمد که

این کلمات رویش نوشته شده بود« :سطلها چطور درست میشوند».

موریس ِ
فاسـت ،پسـر مدیر مدرسه ـ که راستش را بخواهید احتمال خیلی

کمی وجود داشت بتواند از نظر تحصیالت ،آیندهای شبیه پدرش داشته باشد
ـ گفت« :آقا! این یکی دربارهی چیه؟»

«خب ،موریس! خیلی خوشـحالم که پرسـیدی .این مسـتند دربارهی اینه

که ...وایستا ببینم! من رو که سر کار نذاشتی؟»

خواهر دوقلویش ،آیال ،بیحوصله گفت« :ای کاش عرضهش رو داشت!»

آقـای برینگتـون دکمهی پخش را فشـار داد و گفت« :اوممم .فقط بنشـین

و تماشا کن .خیلی جالبه».

این را گفت و رفت تا مثل همیشه ،که یک مستند حوصلهسربر برای کالس

ب  6میگذارد ،روی صندلیاش پشت تلویزیون بنشیند ،عینک تهاستکانیاش
را بدهد باالی سرش و بخوابد.

وارد ،که سـاکت ته کالس نشسـته بـود ،فهمید
همـان موقـع بـود که رایان ْ

وقتش رسیده کاری را که میخواست ،انجام بدهد.
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اِلـی اِسـتون یواشـکی گفـت« :داری چـی مینویسـی؟» اِلـی یکـی از شـش

دانشآموزی بود که دو ِر دست راست آقای برینگتون حلقه زده بودند .دلیل جمع
شـدن این شـش نفر هم این بود که دسـت راسـت آقای برینگتون رها شده بود

کنار صندلیاش .سرش افتاده بود روی سینهاش و بادِ خروپفش آرام سبیلش
را باال و پایین میکرد .رد باریکی از آب دهان معلم کالس ب  6از گوشهی سمت
وارد چمباتمـه زده بود کنار
چـپ دهانـش راه گرفته بـود تا روی چانـهاش .رایان ْ

دست راست آقای معلم و با یک مدادچشم داشت چیزی میکشید.
«االن میبینین...
رایان یواش جواب داد :االن
بینین»...
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صـدای تـوی تلویزیـون ـ کـه برعکس صدای رایـان ،هیچ هم یـواش نبود ـ

گفت« :و بعد ،ورقههای فلزی دور قاب سطل قرار میگیرند»...

رایـان خیلـی با دقت و خیلی یواش ،طوری که خیالش راحت باشـد آقای

معلم بیدار نمیشود ،شروع کرد به نوشتن.

سام گفت« :چه هوشمندانه! داری برعکس مینویسی».

رایـان گفـت« :آره ».و بـا نهایـت تمرکـز به نوشـتن ادامه داد .صـد البته این
یکجور شـوخی شـیطنتآمیز به حساب میآمد .رایان ،که ُتخسترین شاگرد
مدرسـهی برکتوود بود ،به این شـوخیهایش حسابی افتخار میکرد .او بین

تمام کسـانی که از این مدل شـوخیها میکردند ،فیلسـوف محسوب میشد.
هیچوقت هم سراغ شوخیهایی مثل گذاشتن سطل آب باالی در ،یا سفارش
ِ
بدبخت از همهجا بیخبر نمیرفت .شـعار
دادن پنجاهتـا پیتـزا دم خانهی یک

آقـا رایـان ـ اسـتاد شـوخیهای شـیطنتآمیز ـ همیشـه ایـن بود :برو سـراغ

ایدههای جدید .حتی اگر هم زمانی از آن مسـخرهبازیهای قدیمی اسـتفاده

میکرد ،مثل همین بال آوردن سر معلمی که خوابش برده ،باید آن را به روش

خودش اجرا میکرد .بعضیها میگویند نمک داسـتان بهجزئیاتش اسـت و

این جناب نمکدان ،همیشـه خاطرجمع میشـد که تمام جزئیات را برای تمام
بانمکبازیهایش درست برنامهریزی میکند!

«در ایـن مرحلـه باید اطمینان حاصل شـود که کف سـطل سـوراخ نداشـته
ً
بعدا باید منتظر شکایت مشتریها باشید!»
باشد .اگر اینطور باشد ـ هاها! ـ
رایان مدادچشم را زمین گذاشت.

همانطور با صدای آهسته رو به جمع کوچک تماشاچیهایش گفت« :خب.

حاال وقت شاهکاره».

دسـتش را بـرد تـوی کیـف مدرسـهاش و یک جعبـهی پالسـتیکی کوچک

درآورد .توی جعبه ،یک مورچه سرگرم گاز زدن به تکهای کاهو بود .رایان انگشت

اشارهاش را برد توی جعبه تا مورچه برود رویش .همانطور که همکالسیهایش
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دورش حلقه زده بودند و تماشـایش میکردند ،انگشـتش را برد سمت پیشانی

پایین جایی که عینکش را گذاشـته بود روی سـرش.
آقـای برینگتـون ،درسـت
ِ
مورچه باال را نگاه کرد ،شـاخکهای ریزهمیزهاش را تکانی داد و از انگشـت رایان

رفت پایین.

«با این روش ،در هر کارگاه میتوان روزانه پانزده سطل تولید کرد».

صدایی گفت« :وایسـتا ببینم! نکنه داری اون کاری رو میکنی که من فکر

میکنم...؟»
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رایـان سـرش را برنگردانـد .همانطور متمرکز و دقیق ،انگشـتش را بیحرکت
نگه داشته بود.

گفت« :نمیدونم دیونا! فکر میکنی دارم چیکار میکنم؟»

دیونا بَکسـتِر ،دوسـت صمیمی رایان ،درست پشتسـر او ایستاده بود .او در

این شـوخیها دسـتیار رایان میشـد .البته معنیاش این نبود که احساس کند
ً
مخصوصا که دو ماه هم از رایان بزرگتر بود.
یکجورهایی زیردست رایان است.

«فکر کنم داری یه کاری میکنی که معنیش اینه که اون مورچههه قراره بمیره».

رایان گفت« :خب ...شاید»...

دیونا گفت« :نمیتونی این کار رو بکنی».

«چی؟»

«نمیتونـی ایـن کار رو بکنـی ،رایـان! در حـق مورچـه نامردی میشـه .اون
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مورچهی کوچولو داشـت برای خودش توی باغچهی خونهی شـما میچرخید

و خونـهی مورچـهای خودش رو درسـت میکرد و توی حـال و هوای خودش
برگ جمع میکرد»...

«نگـم بـرات کـه دیدم داشـت محتویات دماغ بنـده رو با خـودش میبرد!

اص ً
ال اینطوری شـد که گرفتمش .نتونسـت جلوی اشـتهای خودش رو برای
اون مخلوط شور بگیره!»

«حاال هرچی .نکته اینجاست که نقشهای که کشیدی نامردیه .در حق آقای بی

4

نهها؛ در حق مورچه».

رایـان ،کـه همچنان چشـمش بـه مورچه بود که داشـت کمکم به پیشـانی

معلـم میرسـید ،گفـت« :دیونا ،اگـه همینطـوری جروبحث کنیـم ،برینگتون
بیدار میشه!»

«پس جروبحث نکن».

باالخره رایان سرش را بلند کرد تا به چشمان دیونا خیره شود .نگاه دیونا طوری

نبود که رایان بتواند به جروبحث ادامه بدهد.

رایـان آهی کشـید و گفت« :خیلیخـب ،خیلیخب!» بعد هم انگشـتش را

دوبـاره بـرد توی جعبهی پالسـتیکی که کاهو داخلش بـود .مورچه ،که یک بار

از جعبه بیرون رفته و حاال دوباره به جعبه برگردانده شـده بود ،گیجوویج وارد

جعبه شد تا بقیهی کاهویش را بخورد.

رایان گفت« :خب حاال با چی قلقلکش بدیم؟»

دیونـا گفـت« :نگـران نباش ».رفت پشتسـر آقـای برینگتون کـه همچنان

در خـواب خـوش بود .سـرش را خم کرد تـا نوک موهایش به پیشـانی معلم

بخورد .بعد هم سرش را به اینطرف و آنطرف تکان داد تا رشتههای مویش

آرام روی خط عمیق اخمهای پیشانی معلم کشیده شود.

آقـای برینگتـون در خـواب حرکتـی ناگهانـی کـرد و بینیاش را تـکان داد.

رایان ،که داشت تماشایش میکرد ،فهمید.
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«خیلیخب! همه برگردین سر جاهاتون! همین االن!»

همه دویدند و بهموقع سر میزهایشان رسیدند .در واقع با یک حرکت ،همه

نشسته بودند و داشتند آقای برینگتون را نگاه میکردند که چشمهایش را باز

کرد و گذاشـت عینکش بیفتد روی بینیاش و بعد با کف دسـت راسـت کوبید
روی پیشانیاش.

خمیازهای کشید و بلند شد و گفت« :اوممم .خب ،بچهها!»

خواسـت بگوید« :مسـتند بسـیار جالبی بود .امیدوارم از دیدنش لذت برده

باشین».

ولی فرصت گفتن این جمله را پیدا نکرد ،چون همه داشـتند او را با دسـت

نشان میدادند و هرهر میخندیدند.
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