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دیدید یک وقت هایی خیلی مشـتاق چیزی هسـتید و 99/9 درصد مطمئنید 
به آن می رسید؟ اما احتمال کمی هم هست که به آن نرسید؟ )احتمال خیلی 
خیلی کم(. خواب و خوراک ندارید، هیچ  کار دیگری هم نمی توانید انجام بدهید 
جز فکرکردن به اینکه اگر به آنچه دلتان می خواهد برسید چقدر عالی می شود؟
مـن هم نسـبت بـه انتخاب شـدن به عنوان مسـئول جشـنواره ی مدرسـه 
همین حس را دارم. هر لحظه ممکن اسـت مدیرمان نام مسـئول جشـنواره را 

اعالم کند، و آن فرد قرار است من باشم. 
از روی صندلـی ام در سـالن اجتماعـات، بـه خانم براون، مدیر مدرسـه مان 
کـه روی سـن می رود نگاه می کنم. ضربه ای بـه میکروفن می زند و می گوید: 

»امتحان می کنیم، یک، دو...«

* ﹉ ﹏︭﹁ *

خیلیبد،خیلیغمگین
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وای! من نمی توانم این بالتکلیفی را تحمل کنم. 
خانـم بـراون ادامـه می دهـد: »و حاال اعـالم می کنم چه کسـی را به عنوان 

دانش آموز مسئول جشنواره انتخاب کرده ایم.«
صاف روی صندلی ام می نشـینم. فرانکی، بهترین دوسـتم، سمت چپ من 
نشسـته. یکی دیگر از بهترین دوسـت هام، رابین، سمت راستم نشسته. تمام 
مدرسـه ی ابتدایی اینجا هسـتند. همه به خاطر اعالم ایـن خبر هیجان زده اند، 

اما هیچکس به اندازه ی من ذوق زده نیست. 
دانش آموزی که مسـئول جشـنواره است چه کاری انجام می دهد؟  کارهای 
خیلـی زیـادی! مثـاًل بـا معلم هـا همـکاری می کند تا بـرای انجـام فعالیت ها 
برنامه ریـزی کنند یا درباره ی برنامه های تفریحی، غذاهای خوش مزه و جوایز 

عالی تصمیم بگیرند. 
تصمیم گیری های من خوب اسـت. مثاًل امروز صبح، وقتی بابا ازم پرسـید 
پن کیک می خواهم یا تخم مرغ، خیلی سریع گفتم پن کیک با بلوبری. دیروز 
هم وقتی مامان پرسید با کت و شلوار مشکی اش که برای قرار مهمی پوشیده 
بود، کدام کفش بهتر استـ  مامان هم مثل بابا یک وکیل استـ  به کفش های 
قرمز اشاره کردم. به نظر شما مامانم با آن کفش های قرمز توانست در دادگاه 

پیروز باشد؟ بله که توانست. 
بهتان گفته ام که وقتی بزرگ شـوم می خواهم قاضی بشـوم؟ چون این کاری 
 اسـت کـه قاضی ها انجام می دهند. تصمیم می گیرند. خـب، من اول یک وکیل 
می شـوم مثـل مامان و بابا، و بعدش قاضی می شـوم. چـون روالش این طوری 
است. درضمن باید از چکش هم استفاده کنید. باشد، شاید الزم نباشد از چکش 
استفاده کنید، اما چرا نمی خواهید استفاده کنید؟ چکش که خیلی باحال است. 

حاال به هر حال. 
خانم براون با میکروفن ورمی رود. آهسته آن را بلند می کند. خودش است. 
همـان لحظه ای اسـت که منتظرش بودم. امـروز، خانم براون و معلم هایی که 
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مسئول جشنواره هستند همه دور هم جمع شده بودند تا از فهرست بچه هایی 
که درخواست داده بودند، یکی را به عنوان مسئول جشنواره انتخاب کنند. 

چرا من این قدر مطمئنم که اسم من را اعالم خواهند کرد؟
اول اینکـه، بـرای مسـئول جشـنواره بودن بایـد کالس پنجم باشـید، یعنی 

باالترین پایه ی مدرسه. من هم کالس پنجمی ام!
می دانم به چه فکر می کنید: کار سختیه ایبی. کالس پنجمی ها زیادن. البته 
حق با شماست. اما وقتی که برگه های ثبت نام را آوردند، من اولین نفری بودم 

که ثبت  نام کردم. همین نشان می دهد که من چقدر به این کار عالقه مندم. 
بایـد پنج تـا فکر برای جشـنواره داشـته باشـید تـا بتوانید برای این ِسـَمت 
درخواسـت بدهیـد. حـاال حدس بزنید چی شـد؟  من ده تا ایده داشـتم. مثل 
مخـزن بـرای بازی هـای آبی، غرفه بـرای تزئین کلوچه، و یـک غرفه هم برای 
گرفتن آب لیمو و تهیه ی لیموناد. به نظرتان کسـی هسـت که دوسـت نداشـته 

باشد خودش لیموناد درست کند؟ البته که نه! همه دوست دارند!
جشـنواره ی مدرسـه احتمااًل بهترین بخش مدرسـه ی ابتدایی اسمیت ویل 
اسـت. پارسـال چون من اینجا زندگی نمی کردم، نتوانستم در آن شرکت کنم. 
امـا همـه می گویند خیلی باحال اسـت. جشـنواره روز جمعه اسـت و من هم 

مسئولش خواهم بود!
فرانکـی درحالی کـه عینک قرمـزش را باالی بینی اش می گذارد، در گوشـم 

می گوید:  »حتمًا تو انتخاب می شی ایبی.«
بـرای تشـکر لبخندی بـه او می زنم و با دسـتپاچگی روی صندلی ام جابه جا 
می شـوم. برای اینکـه خیالم راحت باشـد، امروز زیرپوش خوش شانسـی ا م را 
پوشـیده ام. خیلی خـب، قبـول، مـن زیرپـوش خوش شانسـی نـدارم، اما این  
خال خال سبز رویش دارد و سبز، رنگ خوش شانسی است و شاید کمکم کند. 
رابین خیلی جدی سـرش را تکان می دهد طوری که موهای فرفری قرمزش 

روی شانه هایش تکان می خورد: »قطعًا.« 
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پنی از آن طرف رابین می گوید: »شاید هم یکی دیگه باشه.« 
پنـی هم یکی از بهترین دوسـت های رابین اسـت. بـه او نگاهی می اندازم. 

دارد به ناخن هایش نگاه می کند و به نظر می رسد حوصله اش سررفته. 
وای، خیلـیممنـون پنـی! بعـد از همـه ی اتفاقاتی کـه با هم در سـرزمین 

عجایب گذراندیم، وفاداری ات کجا رفته؟
خانم براون گلویش را صاف می کند و می گوید:  »مسئول امسال جشنواره ی 

مدرسه...«
نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم! به نظرتان وقتی اسمم خوانده شد، بایستم 

و برای جمعیت دست تکان بدهم؟ بله، به نظر می رسد کار درستی باشد. 
خانم براون اعالم می کند: »انیسا نجید!«

بله! بلند می شوم و می ایستم. 
خانم براون اضافه می کند:  »تبریک می گم انیسا!«

صبر کنید، چی شد؟
او االن چی گفت؟

پنی می خندد: »بشین ایبی. گفت انیسا نجید.« 
لبخند روی صورتم می ماسـد. قلبم درد می گیرد. دلم پیچ می خورد. شـاید 

گریه کنم. باید بنشینم. آره اولین کاری که باید بکنم این است که بنشینم. 
دوباره روی صندلی سفتم می نشینم. فرانکی دستش را دور من حلقه می کند. 
باورم نمی شـود. واقعًا فکر می کردم خودم انتخاب می  شـوم. واقعًا انیسا را 

انتخاب کرده اند؟ چطور ممکن است؟
دوروبرم پر از سروصداست. همه در حال... دست زدن هستند. دست زدن؟

آه. دارند برای انیسا دست می زنند. 
من هم باید دست بزنم؟ بله. احتمااًل باید این کار را بکنم. اما انگار نمی توانم. 
فرانکی آهسته می گوید: »بدجنس ها. متأسفم ایبی. می دونم چقدر دوست 

داشتی تو انتخاب بشی.« 
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رابیـن چهـره ی غمگین به خودش می گیـرد و می گوید: »می تونی کیکی رو 
که مامانم برای دسر بعد از ناهارم گذاشته، بخوری.«

صدایم به سختی در می آید: »ممنونم بچه ها.« 
سعی می کنم وانمود کنم ناراحت نیستم. اما چطور می توانی کاری کنی که 
چشم هایت خیس نشود و صورتت غمگین و حالت چهره ات شبیه بدبخت ها 
نباشـد، وقتی که مثل بچه ای که بسـتنی قیفی اش روی زمین افتاده آماده ای 

که بزنی زیر گریه؟
معلم هـا چطور توانسـتند به جای من انیسـا را انتخاب کننـد؟ او خیلی کم 
حـرف می زنـد. دیـروز، دور میـز ناهار کنار ما نشسـته بود و مـن حتی متوجه 
نشـدم کـه او آنجاسـت. چـون در تمام مدت یـک کلمه هم حرف نـزد! چطور 
می شـود یک نفر که به اندازه الک پشـت هم حرف نمی زند مسـئول جشـنواره 

باشد؟ چه جشنواره ی وحشتناکی خواهد شد. 
جلسـه ی سـالن اجتماعات تمام می شـود و من به همراه رابین، فرانکی و 
پنی به راهرو می رویم. همه دور انیسـا جمع شـده اند و به او تبریک می گویند. 

احساس می کنم دارم دیوانه می شوم. این منصفانه نیست. 
اوه اوه. وای نه. انیسـا دارد به من نگاه می کند. سـرش را کج کرده و دارد 

لب پایینش را می جود. 
دارد سمت من می آید. 

عجب!
انیسـا می گوید: »سـالم ایبی.« خوشگل است، موهای بلند مشکی، پوست 

سبزه و چشم های قهوه ای تیره دارد. 
می دانـم کـه بایـد بـه او تبریـک بگویم. اما تنهـا چیزی کـه از دهانم بیرون 

می آید این است: »سالم.« 
او هم چیز دیگری نمی گوید. چون خیلیساکتاست. 

ما به همدیگر خیره می شویم. چقدرعجیبوغریب. 
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می گوید: »امم، ایبی؟«
می پرسم: »ها؟« دست هایم را به سینه ام می زنم. 

انیسـا می پرسـد: »تو تـوی کارهای جشـنواره کمکم می کنـی؟ می دونم که 
فکرهای خوبی داری.«

حـس می کنـم لپ هایم می سـوزد. صورتم باید قرمز شـده باشـد. او از من 
می خواهد دستیارش باشم؟ عمرًا. 

من ومـن می کنـم: »ای بابـا. ببخشـین. مـن، اممم، خیلی سـرم شـلوغه. 
خیلی خیلی شلوغه. یک عالمه مشق دارم و یه برادر و یه گربه هم دارم که به 

من احتیاج دارن. اممم... وقتم رو با او ن ها می گذرونم.«
انیسـا لبخنـدی از روی سـردرگمی می زند. خوشـبختانه یک گـروه دیگر از 

بچه ها برای تبریک گفتن دورش جمع می شوند و من ازش دور می شوم. 
پیش فرانکی و رابین می روم و پچ پچ کنان می گویم: »چقدر رو مخه.«

پنی موهای طالیی ا ش را پشت شانه اش می اندازد و می گوید: »خیلی بده، 
خیلـی ناراحت کنند ه سـت. اما ایبی، واقعًا کی اهمیـت می ده؟« به من نزدیک 
می شـود و در گوشـم می گویـد: »تو توی زندگی ت چیزهـای خیلی باحال تری 

از جشنواره ی مدرسه ی ابتدایی داری.«
من هم درِ گوشـش می گویم: »هیسسـس.« آیا باید تا آخر عمر نگران این 

باشم که پنی رازم را لو ندهد؟ 
فکر می کنم همین طور است. 

منظـور پنی این اسـت: من یک آینه ی جادویـی در زیرزمین خانه مان دارم. 
جدی می گویم. من و برادر کوچکم، جونا، وقتی که به اسمیت ویل آمدیم آن را 
کشف کردیم. اگر  نصفه شب سه بار به این آینه ضربه بزنید، یک پری جادویی 
آینـه را بـه راهـی تبدیل می کند که می تواند شـما را به داسـتان های افسـانه ای 
ببـرد. شـاید به نظـر می آید که دارم شـوخی می کنـم، اما این طور نیسـت. من 
داستان های افسانه ای مثل شازده قورباغه، سیندرال و هانسل و گرتل را دیده ام. 
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آره، درسـت اسـت. جادوگر توی قصه ی هانسـل و گرتل واقعًا می خواست ما را 
بخورد. اما واقعًا به خوردن آن خانه ی شکالتی می ارزید. 

معمـواًل مـن و برادرم )و گربه مان، شـازده( به سـرزمین قصه هـا می رویم. 
رابین با من به زیبای خفته آمد، اما توی آن داستان خوابش برد و حاال دیگر 
چیـزی یـادش نیسـت. ولی چنـد هفته پیش، مـن، پنی، فرانکـی و رابین از 
زمین گلف به یک داسـتان دیگر رفتیم و وارد سـرزمین عجایب شـدیم. مثل 

ماجرای آلیس در سرزمین عجایب. 
فرانکی و رابین چیزی از سرزمین عجایب یادشان نمی آید، چون روی آن ها 
پودر جادویی پاشـیده شـد. اما چون از آن پودر روی پنی زیاد ریخته نشـد، او 
همه چیـز را یـادش اسـت. بخشـی از وجود من از اینکه پنـی می داند من وارد 
قصه ها می شـوم متنفر است! اما قسمت دیگر وجودم یک جورهایی خوشش 

می آید که حداقل یک نفر، حتی پنی، رازم را می داند. 
در دو هفتـه ی گذشـته او پنـج بار از من خواسـته پیش مـن توی خانه مان 

بماند. واقعًا می خواهد به سرزمین قصه ها برود. 
اما امروز حتی این راز جادویی باحال هم نمی تواند من را خوش حال کند. 
جلوتر از ما توی راهرو، بچه های زیادی دور مسئول جدید جشنواره ایستاده اند. 
یـک دختـر کالس چهارمی با خوش حالی می گوید: »وای انیسـا! بی صبرانه 

منتظر جشنواره م! قراره یه دستگاه پشمک سازی بیاری، نه؟«
انیسا می گوید: »آره. آبی و صورتی.«

مـن اخـم می کنـم. آبـی و صورتـی؟ جـدی؟ بایـد پشـمک ها را بـه رنـگ 
مدرسه مان درست کند. آبی و زرد. اما من این پیشنهاد را نخواهم داد. نه. من 
بـه انـدازه ی کافی برای جشـنواره فکر داده بودم. خودشـان نخواسـتند که من 

مسئول باشم، من هم به آن ها هیچ ایده ای نخواهم داد. 
خیلی بد، خیلی غمگین. 
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آن شب برادرم جونا من را از خواب ناآرامم بیدار می کند و می گوید: »بیا بریم.« 
مـن اخـم می کنم و چشـم هایم را باز می کنم. جونا توی اتاق، درسـت کنار 
تخـت مـن ایسـتاده. گربه ی ما، شـازده که سـیاه و قهوه ای اسـت، کنـار جونا 

ایستاده و دمش را تکان می دهد. 
به سـاعت زنگدارم نگاه می کنم. سـاعت یازده و چهل و پنج دقیقه  ی شـب 

است. جونا فقط هفت سالش است و از ساعت خوابش خیلی گذشته. 
یک سوییشرت سبز و کفش کتانی پوشیده. 

 لباس هم پوشیده تا جایی برود. دقیقًا نزدیک به نیمه شب. 
می دانم می خواهد چه کار کند. 

از موقعی که از مدرسـه به خانه آمدم، همه سـعی دارند تا حال وهوای من 

* ﹁︭﹏ دو *
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را به  خاطر انتخاب نشدن به عنوان مسئول جشنواره ی مدرسه بهتر کنند. البته 
هیچ کدام موفق نشـدند. حتی یکی از غذاهای موردعالقه ی من ـ اسـپاگتی و 
کوفته قلقلی )هم نتوانست حالم را بهتر کند.( دیدن فیلم با خانواده هم فایده 
نداشـت. حتی تماس تلفنی فرانکی و رابین که می خواسـتند ببینند من خوب 

هستم یا نه، کمکی به من نکرد. 
)من بهشان گفتم خوبم، ولی نیستم.(

بـه جونـا می گویم: »حسـش رو ندارم بریم توی قصه ها. فراموشـش کن.« 
پتو را روی سرم می کشم. 

جونـا بـا آواز می گوید: »امـا ایبی. حدس بزن چی دارم. اسـمارتیز اِم انداِم. 
من همه ی آبی هاش رو برای تو کنار گذاشتم. همون رنگی که دوست داری.«

پتو را از روی سرم کنار می زنم و می نشینم. زیر حرفم زده ام. 
جونا می خندد و کنارم می نشـیند. دسـتش را توی جیبش می کند و پنج تا 
اسمارتیز له شده بیرون می آورد. آن ها را توی دست من می ریزد. گرم شده اند. 

َاه! حالم به هم خورد. 
اما به هر حال اسمارتیز اند. هر طوری هست یک مشت از آن ها را در دهانم 
می گذارم. ولی حتی شکالت هم نمی تواند حال من را بهتر کند. به او می گویم: 

»خیلی ناراحتم.« 
جونا می گوید: »بی خیال ایبی! من یه کاری می کنم که فکرت یه کم آزاد بشه.«
دراز می کشم و دوباره پتو را روی سرم می کشم: »بی فاید ه ست. برو بخواب.«

شازده روی تختم می پرد. لبه ی پتو را با دندانش می گیرد و می کشد. 
صدای خنده ی جونا را می شنوم. 

می گویم: »شازده! برو.«
شازده نمی رود. بینی کوچک شکالتی رنگش را به شانه ام می مالد. 
جونا می گوید: »زود باش ایبی. باید بریم. داره  نصفه شب می شه.«

»نه.« 
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شازده میومیو می کند، انگار فکری دارد. 
او از تخت من پایین می پرد و از اتاقم بیرون می رود. 

صدای پایش را می شنوم که از پله ها به سرعت پایین می رود. 
ای وای! 

جونـا بـا خوش حالـی می گویـد: »االن دیگـه چـاره ای نـداری. می دونی که 
شازده بدون ما هم می ره.«

اه ه ه! شـازده حتمـًا مـی رود. تنهـا کاری هم کـه باید انجام دهد این اسـت 
کـه سـه بـار با پنجه اش به آینـه ضربه بزند تا به چرخش درآیـد. قباًل هم این 

کار را کرده. 
دلـم می خواهـد دوباره پتو را روی سـرم بکشـم، اما نمی توانـم. باید جلوی 

شازده را بگیرم. 
از تخت پایین می پرم، کتانی هایم را می پوشـم و سـاعت نارنجی و سفیدم 

را از روی میز تحریر برمی دارم. 
این جور می توانم بفهمم توی خانه سـاعت چند اسـت. اگر ما به سـرزمین 

قصه ها برویم باید بدانم که اینجا ساعت چند است. 
من و جونا با عجله از پله ها پایین می رویم و سعی می کنیم سروصدا نکنیم. 
بابا و مامان چیزی درباره ی آینه ی جادویی نمی دانند. وارد زیرزمین می شویم. 

شازده دقیقًا جلوی آینه ایستاده و بی صبرانه منتظر است.  ای پسر خوب! 
آینه خیلی بزرگ استـ  دو برابر قد منـ  و یک قاب سنگی دارد که رویش 

با پری ها و چوب دستی هایشان تزئین شده. 
شازده صدایی از خودش درمی آورد و به آینه پنجه  می کشد. 

می گویم: »نه، شازده!«
آینه می لرزد. 

هممم. این یعنی ماری رز، همان پری ای که طلسـم شـده و در آینه زندگی 
می کند، می خواهد به ما اجازه ی ورود بدهد. همیشه این کار را نمی کند. گاهی 
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چندبار ضربه می زنیم اما اتفاقی نمی افتد. 
یعنـی می دانـد امـروز توی مدرسـه چه اتفاقـی افتاده؟ به نظر می رسـد که 

همه چیز را می داند. فقط نمی داند چطوری طلسم خودش را باطل کند. 
دارم سـعی می کنم در این مسـئله به او کمک کنم. تا حاال که موفقیت آمیز 
نبوده. البته خیلی هم عجیب نیست، حتی نتوانستم کاری کنم من را به عنوان 

مسئول جشنواره ی مدرسه انتخاب کنند. 
دلم برای خودم خیلی می سوزد، با تشکر!

می گویم: »بسه شازده.« سعی می کنم قالده اش را بگیرم و او را بکشم عقب. اما 
شازده در دستانم وول می خورد و دوباره به آینه ضربه می زند. او اصاًل حرف گوش کن 
نیسـت. بـه انـدازه ی صدتـا بچه گربـه بازیگوش اسـت. آینه بنفش می شـود. 

وای، عالی است! دیگر جایی هستیم که راه بازگشتی نداریم! هرچند... 
اگـر مـاری رز به ما اجازه ی ورود بدهد، یعنی خودش خواسـته که ما به آن 

قصه برویم. شاید برای ما مأموریتی دارد. 
شازده با پنجه اش روی آینه می پرد. این بار جلویش را نمی گیرم. 

آینه شروع به چرخیدن می کند. 
باید بروم؟ آره. نه. نمی دانم!
می گویم: »شازده صبر کن!«

شازده به من نگاه می کند و حرکت نمی کند. 
جونا می گوید: »شازده، بپر توش!«

دهانم از تعجب باز می شود. 
شازده می پرد توی آینه و از دروازه ی چرخان بنفش عبور می کند. حاال دیگر رفته. 
فریاد می زنم: »جوناااااا! چرا این کار رو کردی؟ من تازه داشتم سبک سنگین 

می کردم! االن چاره ی دیگه ای نداریم!«
بـرادرم پوزخند مسـخره ای تحویل می دهد. »آره! انتخـاب دیگه ای نداریم! 

توی سرزمین قصه ها می بینمت!« دست تکان می دهد و توی آینه می پرد. 
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چی؟ برادر کوچک من و شازده خودشان تنها رفتند؟ بدون من؟
واااای!

نه جونا را می توانم ببینم نه شازده را. تنها چیزی که می بینم گرداب بنفش است. 
معلوم است که اجازه نمی دهم بدون من به سرزمین قصه ها بروند. 

فریاد می زنم: »جونا، دارم می آم!« و می پرم داخل. 
با پشت روی زمین فرود می آیم. آخ. 

اینجا گرم و مرطوب اسـت. هوا دم دارد. شـبیه سـونایی اسـت که یک بار 
وقتی توی یک هتل بودیم با مامانم رفتم. 

هـوا بـوی خـوب و تروتازه ای دارد، مثل بوی درخـت نخل و گل. هوا تاریک 
است؛ پس باید شب باشد. 

صدا می زنم: »جونا؟ شازده؟«
یک قطره باران روی سرم می نشیند. وای نه. چتر ندارم. 

یـک قطـره ی دیگر بـاران. یکی دیگر و بعـد، اوه! در یک لحظـه نم نم باران 
تبدیل به باران شدید می شود. بلوز و پیژامه ام خیس آب می شود. 

ای وای، لباس خانه تنم اسـت. آخر قرار نبود امشـب به سـرزمین قصه ها 
برویم! قرار بود به وضعیت غم انگیز خودم فکر کنم!

جونا و شـازده کجا هسـتند ؟ سـرم را می چرخانم و در تاریکی چشم هایم را 
ریز می کنم تا بتوانم توی این باران چیزی ببینم. 

صبر کنید! چیزی دارد می درخشد. قالده ی نقره ای دور گردن شازده است. 
بله، آنجاسـت! او هم به اندازه ی من خیس آب شـده است. دقیقًا کنار شازده 

یک جونای خیس نشسته. وای! 
جونـا روی پاهایـش می ایسـتد، به طرف من مـی دود و می گویـد: »ایبی!« 

شازده هم می دود. »می دونستم که می آی. االن حالت بهتره؟«
من روی پاهایم می ایستم و می گویم: »چون زیر بارون خیس شدم حالم 

باید خوب باشه؟«
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»نه، چون اومدیم توی قصه حالت باید خوب باشه.«
درست است. همین طور است. 

باران بند نمی آید. جونا کاله سوییشرتش را دور سرش محکم می کند. 
واقعًا کاش لباس خواب خیس تنم نبود. شازده موهای بدنش را می تکاند. 
جونا می گوید: »خب، شـاید هوا تاریک و بارونی باشـه اما دیگه حداقل به 

جشنواره فکر نمی کنی.«
می پرسم: »چرا فکر نکنم؟«

جونا سرش را به یک طرف کج می کند و می گوید: »چون سرگرم این می شی 
و نمی فهمـی اصـاًل کجاییم، چـی کار باید بکنیم یا چه جـوری باید بریم خونه.«

جونا راست می گوید. حواسم به محیط جدید پرت شده. اما جشنواره هنوز 
در ته ذهنم هست. آزارم می دهد. مثل یک چیز کوچک گوشه ی ذهنم مانده. 
بـه اطراف نگاهی می اندازم. چشـم هایم به تاریکی عـادت کرده  و می توانم 
برگ های تروتازه ی درختان نخل را ببینم که مثل بادبزن هستند. ما توی یک 

جنگل هستیم؟ توی یک جزیره؟
پیشـنهاد می دهـم: »بیایـن بریـم تـا بـه یه چیـز آشـنا بربخوریـم. بعدش 

می فهمیم که توی کدوم قصه هستیم.«
جونا اشـاره می کند و می گوید: »نگاه کن، وسـط چمن ها یه راهی هسـت. 

اون رو دنبال کنیم؟«
می گویم: »آره.«

همان طور که راه می رویم، جونا سرش را باال می گیرد و به آسمان نگاه می کند. 
می گویم: »جونا؟ اواًل که حواست به راه رفتنت باشه وگرنه می خوری زمین، 

دوم اینکه دنبال چی داری می گردی؟«
می گوید: »ساقه ی لوبیا.«

بهـش چشـم غره مـی روم. البته که دنبال لوبیاسـت. ذهن برادرم مشـغول 
جـک و لوبیـای سـحرآمیز شـده. هنـوز داخـل آن داسـتان نشـده ایم، امـا او 
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همیشه آرزو دارد که یک  روز به آن سفر کنیم. 
می گویم: »من که نه مزرعه می بینم، نه گاو، نه سـاقه ی لوبیا و نه غول. اما 

بیا باز هم راه بریم.«
صورت جونا می درخشد. شازده جلوی ما تند می رود. باران بند آمده و هوا 

خیلی گرم و شرجی شده. 
جونا دستش را داخل جیب سوییشرتش می کند و اسمارتیز می خورد. می پرسد: 
»تـو هم می خـوای؟ قباًل همه ی آبی هاش رو خوردی. فقـط چندتایی مونده.«
می گویم: »حرومشون نکن. شاید تا چند ساعت دیگه گرسنه مون بشه.«

متوجـه چیـز گل آلودی در سـمت چپمان می شـوم. آنجـا وزغ، مارمولک و 
حشره های عجیب وغریبی هستند که دور بوته های سبز می خزند. 

َاه. 
به جونا می گویم: »فکر کنم اینجا باتالق باشه.«

جونا می پرسد: »باتالق چیه؟«
تـالش می کنـم تا چیزهایی را که درباره ی باتالق توی مدرسـه یاد گرفته ام، 

به خاطر بیاورم. 
»کاماًل مطمئنم که این  زمینیه که دچار آب گرفتگی شـده. وقتی رودخونه ها 

و دریاچه ها به خاطر بارون زیاد، سرریز می شن، باتالق تشکیل می شه.«
شـانه های جونـا پاییـن می افتـد. »دارم فکـر می کنـم توی جـک و لوبیای 

سحرآمیز که باتالق نبود.«
می گویم: »فکر نمی کنم. متأسفم.«

جونا یک سنگ ریزه را با پایش پرت می کند. »اما حداقل االن می دونم توی 
کدوم داستان هستیم.«

ابرویم را باال می اندازم. از کجا می داند؟
می پرسم: »کدوم داستان؟«

او کـه از خـودش خیلـی راضی به نظر می رسـد می گویـد: »همون که توش 


