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فصل 1

همـهی مـا کارهایـی کردهایم کـه خیلی از انجامشـان پشـیمانیم .البته بعضی

وقتهـا میگوییـم از کارمـان پشـیمانیم ،ولی درواقع ته دلمان این اسـت که
خـوب کردم ولی کاش کسـی مچم را نمیگرفت .باقـی اوقات هم با خودمان

شـورش را درنمـیآوردم .خب البتـه ،بین این
میگوییـم کاش الاقـل اینقدر
َ
ً
واقعا از کارمان
همه پشـیمانی الکی ،یک بار هم ممکن اسـت پیش بیاید که

پشیمان بشویم؛ بله ،احتمالش هست .آرزو میکنیم کاش میشد آن اشتباه
را از صفحهی روزگار محو کرد ،کاش میشد اص ً
ال بهش فکر نکرد ،کاش میشد
زمان را به عقب برگرداند و اص ً
ال چنین خبطی نکرد.
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ولی نمیتوانیم.

چون ما که جادوگر نیستیم.

این کتاب هم که دربارهی جادو و جنبل نیست.

این کتاب دربارهی پسـری اسـت به نام ایگی( .احتما ًال میخواهید بدانید

چـرا چنیـن اسـمی دارد ،ولی در حال حاضر حرفم چیز دیگری اسـت ).ایگی

لقبـی اسـت کـه بـه قهرمـان این کتـاب دادهانـد .خب یعنـی آیا طـرف خیلی

بچهمثبت و مؤدب است و ویولن ِسل میزند و دستکم نیمساعت قبل خواب

کتاب میخواند؟
نهخیر.

ایگی قهرمان این کتاب است ،چون همهی آتشها از گور او بلند میشود.
ً
واقعا
تمـام کارهایـی کـه او (در ایـن کتـاب) میکند بدنـد؛ یکی از یکی بدتـر.

خجالـت دارد کـه بچههـای گلـی مثل شـما مجبور باشـند چنیـن چیزهایی را
ً
عمرا از این کارها نمیکنید.
بشنوند .شما
1

آره! شما که راست میگویید!
ً
اول کتاب را یادتان هست؟ حتما هست ،چون هنوز چیزی ازش نگذشته.
ِ

بههرحال ،چون ممکن است دقت نکرده باشید ،اینجا فهرستشان میکنم:

سه گروه از کارهایی که آرزو میکنیم کاش انجام نداده بودیم:
1.کارهایـی کـه میگوییـم از انجامشـان پشـیمانیم ولی تـه دلمان این
است که خوب کردم ولی کاش کسی مچم را نمیگرفت.

2.کارهایـی کـه بعـدش میگوییـم کاش الاقـل اینقـدر شـورش را
درنمیآوردم.

3.کارهایی که از ته دل و با تمام وجود از انجامشان پشیمانیم.
همانطـور کـه میبینیـد ،ایـن فهرسـت از بد تـا ضایعترین حالتها را نشـان

میدهد .گروه اول چندان هم بد نیستند .از انجام دادن کارهای این گروه کمی

شرمنده میشویم ،ولی کیف هم میکنیم .کارهای گروه دوم نیمهبدند و حتی
گاهی بدیشـان از نصف هم کمتر اسـت .درواقع کارهای این گروه هیچوقت

خـوب بـه نظـر نمیآیند ،ولی خب ،اگر ما شـورش را درنیاوریـم ،آنقدرها هم
کارهای ناجوری نیسـتند؛ ما از اینکه گندش را درآوردهایم ،شـرمنده میشویم.
کارهای گروه سوم از همه بدترند؛ خیلی ضایعاند .اص ً
ال فکر کردن بهشان هم
آدم را شرمنده میکند.
خیلیخیلی

شرمنده

میشویم.

در این کتاب ،ایگی فرانگی همهی کارهای بد باال را انجام میدهد ،از گروه

اول تـا دوم و سـوم .ایـن کتـاب دربارهی همیـن کارهای بدی اسـت که ایگی
13

انجام میدهد .غیر از این ،دربارهی مفهوم مهم عِ َل ِل مُ َخ ﱠففه هم چیزهایی یاد

میگیرید ،البته نه االن.

در حال حاضر ،بهنظرم وقتش رسیده است که با ایگی آشنا بشوید .االن توی

اتاقش اسـت .خیلی وقت اسـت توی اتاقش اسـت و کمکم دارد حوصلهاش

سـر مـیرود .بعضی از بچهها توی اتاقشـان کامپیوتر یا حتـی تلویزیون دارند

ولـی ایگـی نه .پدر و مادر او معتقدند بچهها نباید زیاد با این چیزها وقتشـان
را تلف کنند.

ایگـی سـعی کـرده بهشـان بگوید اگـر کامپیوتـر در اتاقش باشـد دنیا جای

قشـنگتری میشـود ،چـون آنوقـت سـرش چنـان گـرم میشـود کـه وقـت

نمیکنـد دسـتهگل بـه آب بدهـد .ولی پاسـخی که پـدر و مادرش بـه او دادند
ُ
آنقـدر پیچیـده و سـنگین بـود کـه اصـ ً
ـب
ال واردش نشـویم سـنگینتریم .ل ّ ِ
ً
عمرا!
مطلب ایـن بـود:

و اما حاال این شما و این هم ایگی .بفرمایید!

بله! خودش است ،نهساله با موهای خرمایی.

با صورت روی قالیچهی قدیمی و پرزبلندش دراز کشیده است.

باید تا وقت شـام در اتاقش بماند .سـاعت دو و نیم بعدازظهر اسـت ،یعنی

دستکم چهار ساعت دیگر تا شام مانده.

تنبیهش اسـت؛ درواقع بخشـی از آن .عالوهبراین ،تا یک هفته از بسـتنی

هم خبری نیست.

