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امروز به سه دلیل روزی تماشایی خواهد بود. 
۱. تماشـایی کلمـه ی مخصوص امروزم اسـت. پدرم به 
من تقویم داده تا مناسـبت ها را به خاطر بسـپارم. اما من 

به جـای ایـن کار، کلمه هـای جدید را به خاطر می سـپارم. 

مـن عاشـق کلماتم، مخصوصـًا کلمه هایی مثل تماشـایی 

که چهاربخشـی اند. چون اسـم خـودم هم، ُپلـی دایموند، 

چهار بخشـی است. معلممان، خانم ِهربال، به ما گفت هر 

 بخـِش کلمـه، یک ضربه اسـت. با دسـت  روی زانوهایش 

ضربه می زد. ُپ ـ لی ـ دای ـ موند. 

۲. تماشـایی یعنـی نمایـش فوق العـاده و عالـی. واقعًا 

کلمـه ی مناسـبی بـرای بازارچه ی مدرسـه مان اسـت که 

امروز برگزار می شود! بازارچه های مدرسه  همیشه مربوط 

به کتاب است و من هم که عاشق کتابم. 
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۳. از طرفی، خودم یک کتاب فوق العاده تماشایی دارم. 

یک کتاب جادویی که هر چیزی در آن بنویسـم، واقعیت 

پیدا می کند. خودم امتحانش کرده ام! واقعًا تماشایی است!

کتاب جادویـی ام روی میز صبحانه و کنار کلوچه هایم 

است. جلدش، منظورم جلد کتابم است، نه کلوچه هایم، 

آبی فیروزه ای اسـت. آبی فیروزه ای رنگ محبوبم اسـت. 

عینکم آبی فیروزه ای است، کتانی ام آبی فیروزه ای است، 

بلوزم هم مثلث های آبی فیروزه ای دارد. نوشـتن کلمه ی 

آبی فیروزه ای کار سختی است. اما من در نوشتن استادم 
و می توانم بنویسـمش! این قدر عاشق این کارم که اسم 

کتاب جادویی ام را جادونگار گذاشته ام. 

جادونگار از ترکیب دوتا کلمه ی جادو و نگار تشکیل شده، 
جادو را که خودمان می دانیم اما نگار چندتا معنی دارد: 

۱. زیبا، 

۲. دوست داشتنی، 

۳. نگاشتن، یعنی نوشتِن کلمات. 

معرکه است! چون جادونگار جادویی است!
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 یـک صفحه ی سـفید از کتاب جادویـی ام را باز می کنم 

و می نویسـم: سـالم، جادونگار! امروز قرار اسـت یک روز 

تماشایی باشد!

نقطـه ی سـیاه کوچولویـی تندتنـد روی صفحه حرکت 

می کند. کتابم جوابم را می دهد!
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حاالآنجاچیمیفروشند؟
خنِگ خدا! همه ی بازارچه ها که برای خرید و فروش 

نیسـتند. ایـن یـک بازارچه ی خیریـه برای بـه نمایش 

گذاشتن چیزهای مختلف است. یک جور مهمانی است! 

یک جور جشن و من می خواهم با کمک تو این بازارچه 

را تماشایی کنم!

خواهـر کوچولویم که اسـمش آناسـت، بدو بدو می آید 

تـوی آشـپزخانه و می پـرد روی شـانه ی پـدر. پـدر نالـه  

می کند: »آخ!« بعد شروع می کند به کشتی گرفتن با آنا. 

آنا جیغ می کشد: »پدر، بس کن! بالم!«

بعد وول وول می خورد و خودش را از دست پدر خالص 

می کند و بال های لباس پری اش را صاف وصوف می کند. 

آن وقـت بهم می گوید: »من امروز پری ام!« و کلوچه ام را 

از دستم می قاپد. 

بهـش زبـان درازی می کنـم. کلوچه ی دیگـری از توی 

ظـرف برمـی دارم و فـوری می خورمش. اگـر توی کتاب 

جادویـی ام بنویسـم آنـا کلوچـه اسـت، بامـب! تبدیـل 

می شود به کلوچه! شاید بعدًا این کار را کردم. 
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آنا دست چسبناکش را به طرف جادونگار دراز می کند. 

می گویـم: »دسـت به کتابـم نزن.« برمی گردم سـمت 

کتابـم و می نویسـم: هیچ فکری بـرای بازارچه نکرده ام. 

اما خیلی زود یک فکری به حالش می کنم. توی این کار 

تخصص دارم. 

چهعالی!
یک کار جذاب و جالب انگیز. من عاشـق کلمه هایی ام 

که حرف اولشـان یکی اسـت. خانم هربـال می گوید که 

بـه ایـن می گویند همگونـی آغازی، ولی من بـه این جور 

کلمه ها می گویم افسانه ای!
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فکرنکنماصالًکلمهی«جالبانگیز»داشتهباشیم.
واژه نامه ی قدیمی و پاره پوره ام را که مامان بزرگم بهم 

داده، از طبقـه ی بـاالی کتابخانه برمی دارم. عاشـق بوی 

کاغذهایـش هسـتم. عاشـق کلمه ها یـم. می روم سـراغ 

حـرف ج و دنبال کلمه ی جالب انگیز می گردم. پیدایش 

نمی کنـم. از طبقه ی باال صدای جیغ وداد برادر کوچولویم 

می آید. اسمش فین بازیل دایموند است و من عاشق اسم 

وسطی اش هستم. چون هم اسمی پسرانه است، هم به 

انگلیسـی یعنی گیاه ریحان. فین باز هم جیغ می کشـد. 

خیلی جیغولوست. جیغولو هم کلمه ی واقعی نیست. 

اما اگر همچین کلمه ای داشـتیم، 

خیلی خوب می شد. چون کاماًل 

برازنـده ی فین اسـت. توی 

واژه نامه ام دنبال کلمه ی 

جیغولـو می گردم، اما 
خبـری از این کلمه 

هم نیست. 
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