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سام موش کتابخانه بود. اگر از او می پرسیدند چه کاری را 
بیشتر از همه دوست دارد، بی برو   برگرد می گفت: »خواندن 

و نوشتن.« سام قصهگو بود، خیالپرداز و عاشق کلمه ها.





سارا،  یعنی  سام،  دوسِت  از  اگر  ولی 
از همه  بیشتر  را  می پرسیدند چه کاری 
»کشف  می گفت:  حتماً  دارد،  دوست 
و  سام  این که  با  ماجراجویی.«  و  کردن 
سارا به چیزهای مختلفی عالقه داشتند، 

اما با هم دوست های صمیمی بودند.



بعضی  که  دیدند  تعجب  با  سارا  و  سام  شب،  یک 
پُِر  تا کارتن  از قفسه های کتابخانه خالی است و چند 
قلبش  گرفت.  دلشوره  سام  است.  زمین  روی  کتاب 
تندتند می زد. بدو از میز کتابدار باال رفت. روی میز، 
چشمش به چند ورق کاغذ افتاد. نوشتۀ روی یکی از 

کاغذها را خواند و با ناراحتی گفت: »بازسازی.«
سارا پرسید: »بازسازی یعنی چی؟«





با  و  کرد  پیدا  را  کلمه  آن  معنی  و  رفت  لغتنامه  و سراغ  کرد  اخم  سام 
صدای بلند خواند: »بازسازی، یعنی جایی را نو کردن. پس آن ها میخواهند 
کتابخانه را تعمیر کنند. اما به نظر من، کتابخانه اآلن هم خیلی عالی است! اگر 
نقشه هایی که دیدم درست باشد، آن ها باید همۀ وسایل را از این جا ببرند 
تا بتوانند کتابخانه را بازسازی کنند. وقتی دارند این جا را تعمیر می کنند، ما 

کجا زندگی کنیم؟«
سارا گفت: »من و تو باید حسابی بگردیم و برای خودمان یک خانۀ جدید 

پیدا کنیم.«





زیِر  کابینِت  توی  رفت  بعد،  برد.  کتابخانه  آشپزخانۀ  به  را  سام  سارا 
ظرفشویی. سام هم پشت سرش رفت. آن جا خیلی تاریک بود. سارا گفت: 

»توی این کابینت چند تا موش جا می شود.«
اما صدای جریان آب توی لوله ها خیلی بلند بود و سام را کالفه می کرد. 

بعد، سام و سارا رفتند توی زیرزمین. سام گوشۀ زیرزمین چشمش به 
یک تله موش قدیمی و خاک گرفته افتاد و از ترس لرزید و گفت: »باید خیلی 

مواظب باشیم!«



آن ها از راه پلۀ چوبی که زیر پایشان 
جیرجیر می کرد، به انباری زیرشیروانی 
این جا  نظرت،  »به  گفت:  سارا  رفتند. 

هیچ وقت  است؟  چطور 
کسی نمی آید این 

باال!«



است چرا  معلوم  و گفت: »خب،  تاریک خیره شد  انباری  به  سام 
این جا خیلی بزرگ است. من یک  باال. چون  این  نمی آید  کسی 

جای جمع و جورتر و ِدنج تر می خواهم.«
برای  همین جا  درست  می توانی  »پس  گفت:  سارا 

اندازة  بسازی، خانه ای که درست  خودت یک خانه 
خودت باشد.«

می خواهم  خوبی!  فکر  »چه  گفت:  سام 
موش  یک  مناسب  که  بسازم  خانه ای 

کتابخانه باشد.«
برای  هم  »من  گفت:  سارا 

خودم خانه می سازم. خانه ای 
کاوشکر  یک  مناسب  که 

ماجراجو باشد!«







انباری  به  و  کردند  جمع  را  وسایلشان  تمام  سارا  و  سام  همه،  از  اول 
زیرشیروانی بردند.

سام گفت: »خدا کند کتاب های معماری را از توی کتابخانه جمع نکرده 
باشند.«

سارا پرسید: »معماری؟ معماری یعنی چی؟«
به کسی هم که  سام جواب داد: »معماری، هنر طراحی ساختمان است. 
نقشۀ ساختمان را می کشد، می گویند مهندس معمار. زود باش برویم. باید 

یک عالمه تحقیق کنیم!«




