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برای همه ی کسانی که
 دنیای قصه ها را دوست دارند.
س.ف
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تـوی زمیـن ورزش مدرسـه ایم و مـن از بارفیکس آویزان شـده ام. به طور 
طبیعی باید تمرکز کنم تا نیفتم؛ اما به جای آن، به این فکر می کنم که وقتی 
بعد از مدرسـه، دوتا از بهترین دوسـتانم، فرانکی و رابین، به خانه مان آمدند، 

چه کار کنیم.
برنامـه ام این اسـت که کمی نرمـش کنیم و بعد هم آشـپزی. می خواهم 
پیتزای آناناسـی درسـت کنم؛ اما اگر می توانسـتم آن ها را با خودم به داخل 

آینه ی جادویی ببرم، خیلی بیشتر خوش می گذشت؛ نه؟
بله، قطعًا!

اشتباه نکنید! نرمش و آشپزی هم خیلی برنامه های باحالی هستند.
اما ُخب رفتن توی آینه ی جادویی، خیلی لذت بخش تر است؛ نه؟

* ﹉ فصل *

گردنبند دوستی
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بله، البته!
ُخـب! حتمـًا تـا االن فهمیده اید که من یک آینه ی جادویـی توی زیرزمین 

خانه مان دارم.
باور نمی کنید؟ اما حقیقت دارد. درواقع همه ی حقیقت همین است؛ من 
دروغ نمی گویم. وقتی ما از ناپِرویل به اسمیت ویل اسباب کشی کردیم، من 
و برادر کوچک ترم، جونا، فهمیدیم که وقتی به آینه ی توی زیرزمین خانه ی 
جدیدمان، سه بار ضربه بزنیم، ما را به سرزمین قصه ها می برد. اولش آینه 
کمی هیس هیس می کند و بعد، نور بنفشی از آن به بیرون می تابد! بعد هم 

می چرخد و آخِر سر ما را قورت می دهد و به سرزمین قصه ها می برد.
تـا االن ما به داسـتان سـفیدبرفی، سـیندرال، پری دریایی، زیبـای خفته و 
راپونزل سـفر کرده ایم. حتی یک بار رابین هم با ما آمد؛ اما ُخب این حسـاب 
نیست، چون اصاًل چیزی یادش نمی آید. او طلسم شده و خوابش برده بود.

فرانکی صدایم می کند و من را از فکر و خیال بیرون می آورد.
»اِیبی، خوبی؟ چند دقیقه ست از اون جا آویزون شدی! ُمخت یخ نزد؟ هوا 

خیلی سرده!«
می خندم و بارفیکس را با دوتا دستم می گیرم. اصاًل سرد نیست. هوا فقط 
۱۲ درجه اسـت. توی این شـهر، وقتی می خواهی از بارفیکس آویزان شـوی، 

حتی الزم نیست دستکش دستت کنی.
اسـمیت ویل زمسـتان های خیلـی معتدلـی دارد. اینجـا حتـی بـرف هـم 

نمی بارد؛ درست برعکِس ناپِرویل که خیلی برف می بارید و سرد بود.
دلم برای سرما تنگ نشده؛ اما برای برف، چرا.

فرانکی می گوید: »ولی عینک من یخ زده و چسبیده به صورتم!«
قاب عینک فرانکی قرمِز روشن است. موقع خرید، من به او کمک کردم 

تا این را انتخاب کند. خیلی به موهای مشکی و پوست تیره اش می آید.
می پرسـد: »امشـب قراره تـوی خونه تون بمونیم و بـازی کنیم دیگه؟ توی 
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حیاط که نمی ریم؟«
بارفیکـس را رهـا می کنـم و می پـرم پاییـن. »آره، فقط توی خونـه.« بعد، 
دستی روی موهای قهوه ای موج دارم می کشم. حسابی ذوق دارم. عاشق این 
هسـتم که بهترین دوسـتانم را به خانه مان دعوت کنم. البته ما سـه تا، هرجا 

باشیم، بهمان خوش می گذرد.
بعضی ها می گویند در گروه های دوستِی سه نفره، اتفاق های بدی می افتد؛ 
اما من می گویم اتفاقًا در گروه های سـه نفره، اتفاق های باحالی می افتد. مثاًل 
اینکـه بهترین دوسـت های هم می شـویم؛ فرا! ما خودمـان را این طوری صدا 
می کنیم. مخفِف فرانکی، رابین و اِیبی، می شود فرا. ما تا ابد فرا هستیم و رفیق.
چندهفته پیش، ما یک گردنبند ُمهره ای درست کردیم و رویش نوشتیم: فرا
ما همیشـه چهارشـنبه ها باهم قـرار می گذاریم، چون تنها روزی اسـت که 

هیچ کداممان کالس فوق العاده نداریم.
به حیاط مدرسه نگاهی می اندازم و می بینم رابین و ِپنی لِی لِی بازی می کنند.

دلم ُهّری می ریزد.
رابین تازگی ها خیلی با ِپنی ُجفت وجور شده؛ توی حیاط لِی لِی بازی می کنند، 
موقـع ناهار کنار هم می نشـینند و سـر کالس دِم گوش هـم ِپچ ِپچ می کنند.
ِپنی هم زیاد با من خوب نیست. خودم چندبار دیدم که برایم پشِت چشم نازک 
کرد و دوبار هم به من گفت: »چقدر به همه دستور می دی!« باورتان می شود؟

ُخب، قبول! من کمی مامان طور هستم و مدام دستور می دهم )مخصوصًا 
به جونا(؛ اما فقط به این خاطر است که ایده های خوبی دارم؛ چیزهایی مثل 
عینک قرمز و درست کردن پیتزا. حتی رابین هم پیتزا دوست دارد. دفعه ی 
قبل که پیتزا درست کردیم، رابین تکه های آناناس را به جای چشم و دماغ و 

دهان گذاشت و آدمک پیتزایی درست کرد؛ خیلی باحال بود.
به هرحال، اصِل مسئله این است که من از ِپنی خوشم نمی آید، او هم از من! 
به نظرم رابین نباید این قدر به او نزدیک شود و همه ی وقتش را با او بگذراند.
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نفـس عمیقی می کشـم و سـعی می کنم ُمثبت فکر کنـم. به طرف فرانکی 
برمی گردم که بارفیکس را گرفته و تاب می خورد. امروز عصر قرار است کلی 
به فرا خوش بگذرد؛ حتی با وجود اینکه االن همچین اتفاق های مسـخره ای 

دارد بین ما و رابین می افتد.
و با وجود اینکه من نمی توانم رابین و فرانکی را با خودم توی آینه ببرم.

من به دالیل مختلفی نمی توانم ببرمشان؛ اما مهم ترین دلیلش این است 
که من نباید به کسی درباره ی وجود آینه ی جادویی چیزی بگویم.

یک پری جادویی که من و جونا توی قصه ی سـفید برفی دیدیمش، به ما 
ُهشدار داد که این کار را نکنیم.

زنگ کالس می خورد و من و فرانکی می رویم توی صف.
فقط ۵ ساعت تا زمان دوِر هم جمع شدن فرا مانده. کلی ذوق دارم.

وقتی مدرسه تمام می شود و فرانکی رفته دستشویی، می روم توی راهرو 
تا رابین را پیدا کنم. کنار آب خوری پیدایش می کنم.

کیفم را روی شـانه ام جابه جا می کنم و می گویم: »واسـه پیتزای آناناسـی 
آماده ای؟«

رابیـن بلنـد می شـود و آب دهانش را قـورت می دهد؛ »امممم... راسـتش 
اِیبی... من... من امروز نمی تونم باهاتون بیام... یه برنامه ی دیگه دارم!«

صدایم می لرزد؛ »چه برنامه ای؟ وقت دکتر داری؟«
رابیـن بـا گردنبنـدش َور می رود؛ »نه... راسـتش... می خـوام برم خونه ی 

ِپنی اینا...«
دلم ُهّری می ریزد. ِپنی؟ یعنی او دارد ما را به ِپنی می فروشد؟

»نه نه نه!«
»چی؟!«

»نـه! نبایـد بـری با ِپنی و مـا رو بی خیال بشـی. امـروز روز فرائه. هفته ی 
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پیـش اومدیم خونه ی شـما، هفته ی قبلشـم رفتیم خونـه ی فرانکی. امروزم 
نوبِت خونه ی ماست. ما چندماهه داریم این برنامه رو اجرا می کنیم!«

رابین به کفش هایش ُزل زده است. »ِپنی... من رو دعوت کرد خونه شون... 
منم می خوام برم.«

با ناراحتی می پرسم: »نمی شه یه روز دیگه بری؟«
»نـه! نمی تونـم. ِپنـی سه شـنبه ها و پنج شـنبه ها کار داره. تنهـا روزی کـه 

ُجفتمون بی کاریم، چهارشنبه ست.«
فریـاد می زنـم: »ولـی تنهـا روزی هم که ما وقـت داریم بـرای اینکه باهم 

باشیم، همین چهارشنبه ست.«
بعد، نفس عمیقی می کشم... اصاًل دلم نمی خواهد ِپنی را دعوت کنم، اما 

ترجیح می دهم او را دعوت کنم، تااینکه رابین را از دست بدهم!
»باشه... ِپنی هم می تونه بیاد خونه ی ما؛ اشکالی نداره.«

رابین جواب می دهد: »باشه، ممنون. باشه یه وقِت دیگه!«
اشـک تـوی چشـم هایم جمـع می شـود. چـه اتفاقـی قـرار اسـت بُیفتد؟ 

می پرسم: »تو از دست ما ناراحتی؟ مشکلی پیش اومده؟«
رابین به چشم هایم ُزل می زند. »نه! ولی من اجازه دارم برنامه های دیگه ای 
هم داشته باشم، نه؟ نمی تونم همه ی وقتم رو فقط با دو نفر بگذرونم که!«

»چرا نمی تونی؟! ما بهترین دوسـتاتیم. تو باید همه ی وقتت رو با بهترین 
دوستات بگذرونی!«

رابین دسته ای از موهایش را پشت گوشش می گذارد و می گوید: »ُخب... 
ِپنی هم بهترین دوست منه!«

چی؟!
با تعجب می گویم: »نه! از ِکی تاحاال اون بهترین دوستت شده؟!«

رابین می گوید: »از االن!«
»ما بهترین دوستای توئیم؛ من و فرانکی. نه ِپنی! ِپنی دختر خوبی نیست.«
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»ولی به نظر من خیلی باحاله.«
دست هایم را به سینه می زنم. »باحال بودن نشونه ی خوب بودن نیست! تو 

نمی تونی هم بهترین دوست ِپنی باشی و هم بهترین دوست ما!«
رنگ از روی رابین می پرد؛ »چرا نمی تونم؟«

بـا صـدای بلنـد می گویم: »چـون من می گم! بایـد بین ما و ِپنـی، یکی رو 
انتخاب کنی!«

رابیـن چشـم هایش را باریـک می کنـد و می گویـد: »اگه مجبـورم کنی که 
انتخاب کنم... انتخاب من ِپنیه!«

جا می خورم! هم ناراحتم و هم خیلی خیلی عصبانی! من هم چشـم هایم 
را باریک می کنم و می گویم: »پس گردنبندت رو دربیار!«
دهان رابین از تعجب باز می ماند. »گردنبند فرام رو؟«

صدایـم می لـرزد؛ »بله! تو دیگه بهترین دوسـت ما نیسـتی. نمی تونی اون 
گردنبند رو بندازی گردنت. می تونی بری با دوسـت جدیدت گردنبند بسـازی 

و اسمش رو بذاری َرپ! هه هه! رابین و پنی؛ َرپ!«
َرِپ آخر را بلند می گویم و پیش خودم حس می کنم مسخره ترین کلمه ی 

دنیاست.
رابین آرام می پرسد: »االن َدِرش بیارم؟«

سرم را تکان می دهم؛ می ترسم اگر دهانم را باز کنم، ُبغضم بترکد.
بنـد چرمـی را از سـرش درمـی آورد و گردنبنـد را به طرفـم پـرت می کند؛ 

»باشه! مال خودت.«
گردنبند را توی کیفم می گذارم و می روم دنبال فرانکی.

قلبم درد می کند... فرا تمام شـد. از حاال به بعد، فقط فا هسـتیم؛ فرانکی 
و اِیبی!

تـوی خانـه ی ما، بـه فرانکی یاد می دهـم چطور حـرف ر را از گردنبندش 
بیرون بیاورد.
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روی فـرش اتاقم نشسـته و می پرسـد: »حـاال جدی جدی بایـد این کارو 
بکنیم؟«
»بله!«

اخم می کند؛ »ولی چرا رابین نمی تونه یه دوست دیگه داشته باشه؟«
»چون ِپنی بدجنسه!«

»ُخب به ما چه! ما که مجبور نیستیم با ِپنی دوست باشیم.«
»فرانکـی! بهترین دوسـت، یعنی کسـی که تو اون آدم رو بـه بقیه ترجیح 
می دی! رابین ِپنی رو به ما ترجیح داد. گردنبندش رو درآورد! حاال چرا باید 

اول اسمش روی گردنبند ما باشه؟ معنی نداره! دلیلی هم نداره!«
فرانکی با ناراحتی می گوید: »هوم! انگار راست می گی.«

مـن هم ناراحتم، امـا نمی خواهم دیگر به این موضوع فکر کنم. گردنبندم 
را درمـی آورم، بـازش می کنم و حرف ر را بیرون می آورم؛ فرانکی هم همین 

کار را می کند.
می گویم: »من اینا رو دور نمی ندازم. شـاید رابین سـِر عقل بیاد و برگرده. 
من که هیوال نیستم! نمی خوام اذیتش کنم. اگه معذرت خواهی کنه، می تونه 

دوباره برگرده به گروهمون.«
البته باید هم عذرخواهی کند و هم قول بدهد دیگر با ِپنی حرف نزند!

ُمهره ها و گردنبندم را توی جعبه ی جواهراتم می گذارم و درش را محکم می بندم.
فرانکی می گوید: »عاشق این جعبه ی جواهراتتم.«

لبم را گاز می گیرم و می گویم: »ممنون!« هروقت دوستانم چیزی درباره ی 
جعبـه ام می گوینـد، نگران می شـوم. این جعبـه را مامان بزرگم بـه من داده. 
عکس شـخصیت های داسـتانی روی این جعبه اسـت؛ اما هردفعه که من و 
جونا اتفاقی پایان قصه ها را عوض می کنیم، این نقاشی ها هم تغییر می کنند! 
می ترسـم فرانکـی بفهمـد که زیبای خفته سـوار دوچرخه شـده و من نتوانم 

دلیلش را توضیح بدهم.



۱4  ملکه ی برفی

برای اینکه حواس فرانکی را پرت کنم، می گویم: »بریم پیتزا درست کنیم.«
می رویم توی آشپزخانه و من مواد الزم را آماده می کنم و سعی می کنم به 

رابین فکر نکنم. می روم روی یک صندلی و دِر کابینت را باز می کنم.
نخود... ذرت... کره ی بادام زمینی. همه چیز داریم، به جز آناناس!

»حـاال بـدون آناناس، چطـوری پیتزای مخصوص خودم رو درسـت کنم؟! 
ها؟ امکان نداره.«

خودم را کنترل می کنم تا اشـکم سـرازیر نشـود. خـودم می دانم که علت 
اصلـی ناراحتـی ام، آناناس نیسـت! آناناس آن قدرها هم چیز مهمی نیسـت. 

مسئله ی مهم، رابین است؛ که نیست!
او بهتریـن دوسـت مـا بـود؛ و بااینکه یـادش نمی آید، اما یک بـار با من به 
داخل آینه سـفر کرده بود. ما باهم ارتباط خیلی خوبی داشـتیم. شـاید بهتر 
باشـد درباره ی آینه، با فرانکی حرف بزنم. بله! باید این کار را بکنم. این کار 
باعث می شود من و فرانکی ارتباط خیلی خوبی باهم داشته باشیم و دیگر به 

رابین نیازی پیدا نکنیم! ما همدیگر را داریم.
می گویم: »فرانکی!«

جونا می دود توی آشپزخانه و فریاد می زند: »اِیبی! ببین چی گرفته م.«
»چی؟« توی دلم خدا را شـکر می کنم که جونا پرید وسـط حرفم. داشـتم 
چـه کار می کـردم؟ مـن نباید به هیچ کـس درباره ی آینه چیـزی بگویم. پری 

جادویِی توی قصه ی سفیدبرفی، گفته بود این کار خطرناک است.
جونا ذوق زده می گوید: »ساعت مرِد عنکبوتی!«

بعد، دسـت کوچکش را جلو می آورد و ُمچش را نشـانم می دهد. »اسحاق 
دوتـا از ایـن سـاعت ها برای تولـدش کادو گرفته بود. بعد چون رسـیدش رو 
نداشـتن کـه یکیش رو ببرن ساعت فروشـی پس ِبَدن، بابـا و مامانش اجازه 

دادن یکیش رو بده به من. باحال نیست؟«
می گویـم: »آره جونـا، خیلی باحاله.« بعضی وقت هـا دلم می خواهد موهای 
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قهوه ای اش را ناز و نوازش کنم؛ اما این کار را نمی کنم، چون می دانم خجالت 
می کشد.

نگاهی به سـاعتش می اندازد و می گوید: »می خوام همیشـه دسـتم باشه. 
هیچ وقت َدِرش نمیارم.«

فرانکـی می گویـد: »البته فکر کنم باید زیر دوش َدِرش بیاری. من یه بار با 
ساعتم رفتم حموم، خراب شد.«

جونا می گوید: »آره، راست می گی. فقط موقع حموم رفتن َدِرش میارم.«
من هم قباًل یک سـاعت ُمچی داشـتم، اما توی سـفر قبلی مان به آینه، آن 

را به جای کرایه ی تاکسی، به راننده دادم.
حاال ساعت ندارم.

آناناس ندارم.
رابین را هم ندارم!

فکر کنم همه ی چیزهای بد، دارد برای من اتفاق می افتد.


