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چراغ ها نمی توانند جاخالی بدهند!  ۷

جونا با خنده می گوید: »دارم میام بگیرمت! دارم میام بگیرمت!«
ساعت هفت شب است و ما تازه شام خورده ایم. برادر کوچکم توی اتاق 
نشـیمن، با یک توپ دنبال من افتاده اسـت. او می خواهد با توپش من را 

بزند و من ُمدام جاخالی می دهم. هاهاها! حاال بیا بگیر!
من حسابی توی این بازی واردم.

چشم هایم را می بندم  و خداخدا می کنم که بهترین نتیجه را بگیرم.
جونا با صدای آهسته ای می گوید: »آخ!«

چشـم هایم را که باز می کنم، چراغ آبی و سـفیِد رومیزی مان را می بینم 
که حاال دیگر چراغ نیست و شکسته و تکه های آبی و سفیدش روی زمین 

ریخته است.

* ﹉ ﹏︭﹁ *

چراغ ها نمی توانند 
جاخالی بدهند!
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داد می زنم: »جونا! ببین چی کار کردی؟«
»تقصیـر مـن نبود. اینجا خیلی تاریکه. من ندیدم توپ رو کجا می ندازم. 

باید چراغ ها رو روشن کنیم!«
»ُخب االن دیگه دیره، مگه نه؟«

خیلی بد شد؛ خیلی. من و جونا نباید توی خانه توپ بازی می کردیم.
ایـن بازی طوری اسـت که اگر به موقع جاخالی ندهـی، بازنده ای. درواقع 
همـان بـازِی جاخالـی اسـت. تـوی داسـتان عالءالدیـن هم که مـن و جونا 

تازگی ها آنجا بودیم، جاخالی بازی کردیم.
عالوه بر توپ بازی، من و جونا در چندماِه گذشته، خیلی چیزها یاد گرفتیم. 
مثـالً اینکـه چطـور از درخت باال و پایین برویم یا اینکه چطور یک قالی پرنده 

را برانیم.
بله! یک قالیچه ی پرنده که توی آسمان پرواز می کرد و از روی همه چیز 

رد می شد. این را هم توی داستان عالءالدین یاد گرفتیم.
همان طـور کـه می دانید، من و برادرم یک آینـه ی جادویی توی زیرزمین 

خانه مان داریم که ما را به داستان های مختلف می برد.
بعضی وقت ها هم ما یک چیزهایی از آن داستان ها با خودمان به خانه می آوریم؛ 
چیزهایی مثل لباس، گربه و یک توپ طالیی از داسـتان شـاهزاده قورباغه.

توپ طالیی کنار چراغی بود که حاال شکسته است.
جونا می گوید: »خوبه حداقل ُحبابش نشکسته.«

تکه ای از سرامیک آبی را برمی دارم. »وقتی مامان و بابا این رو ببینن، حتمًا...«
مامانم که همان لحظه از پله های زیرزمین باال می آید و یک لیواِن خالِی 

قهوه توی دستش دارد، می پرسد: »حتمًا چی؟«
چون جونا به چراِغ شکسته ُزل زده، مادر سریع متوجه ماجرا می شود.

می پرسـد: »چندبـار به شـما دوتا گفتـم که توی خونه توپ بـازی نکنین؟ 
صدبار؟ هزاربار؟«
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جونا جواب می دهد: »احتماالً یک میلیون بار.«
مادر سرش را تکان می دهد. »ُخب بچه ها... باید اینجا رو تمیز کنین. اول 
تیکه های شکسته رو خیلی خیلی بااحتیاط بردارین و بعدش جارو بزنین.«

وای! مامان توپ طالیی را دید!
تـوپ را برمـی دارد و بـا دقت به آن نگاه می کند. از ما می پرسـد: »این رو 

از کجا آوردین؟«
مـن رو بـه جونـا، ابروهایم را باال می اندازم تا بـه او یادآوری کنم درباره ی 
شـاهزاده قورباغـه چیـزی نگویـد. بابـا و مامـان نمی دانند که مـن و جونا به 
داسـتان های افسـانه ای سـفر می کنیم. پری ای که توی داستان سفیدبرفی 
دیدیم، به ما گفت چیزی به آن ها نگوییم. من هم خیلی دختر حرف گوش کنی 

هستم و خیلی خوب دستورات او را اجرا می کنم.
جونا همین طور که توپ طالیی را از دست مادر می گیرد، می گوید: »یادم 

نمیاد.«
البته شـاید هم دروغ نمی گوید؛ چون فقط هفت سـالش اسـت. مطمئنم 

باید خیلی فکر کند تا یادش بیاید این توپ را از کدام قصه آورده ایم.
می دانم که باورکردنش سـخت اسـت، اما ما واقعًا به قصه های افسـانه ای 
سفر می کنیم. علتش را نمی دانم؛ فقط می دانم که این اتفاق ها یک جورهایی 
به ماری ُرز مربوط می شـود. او یک پری اسـت که طلسـم شده و توی آینه ای 
در زیرزمیـن خانـه ی مـا زندگی می کند. این آینـه زمانی که ما به این خانه در 
اِسمیت ویل آمدیم، اینجا بود. حدسم این است که ماری ُرز هم قبل از ما اینجا 

بوده است.
می خواهیـد بدانیـد آینـه ی جادویی چطـور کار می کند؟ اگر ما نیمه شـب 
سـه بار بـه آن ضربـه بزنیـم، بنفش می شـود و می چرخد و مـاری ُزر ما را به 

دنیای قصه ها می برد.
تنها مشکلمان این است که ما نمی توانیم خودمان قصه را انتخاب کنیم؛ 
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یعنـی فقـط وقتی که به آنجا می رسـیم، می فهمیم کجـا آمده ایم. این جوری 
حسابی غافل گیر می شویم؛ مثالً یک دفعه می بینیم توی قصه ی پری دریایی 
هسـتیم! امیدوارم شـناکردن را دوسـت داشـته باشـید. من که از شناکردن 

خوشم نمی آید.
مامـان دوبـاره تـوپ را از دسـت جونـا می گیـرد و می گویـد: »ُخب، چون 
خودتـون اعتـراف کردیـن که من یک میلیون بار بهتـون تذکر داده بودم که 
اینجا توپ بازی نکنین، این توپ رو برای مدتی از جلوی دستتون برمی دارم.«

جونا با ناراحتی می گوید: »ولی من خیلی دوستش دارم!«
جونا ناراحت است. بهتر است قبل از اینکه مادر تلویزیون یا چیز دیگری 

را از جلوی دستمان بردارد، جاروکردن را شروع کنم.
مامان اضافه می کند: »شـما دوتا، تا آخر شـب حق اسـتفاده از تلویزیون، 
تلفن، آی پد و کامپیوتر رو ندارین. این طوری، دفعه ی دیگه که توپ دستتون 

می گیرین، یادتون می افته که برین بیرون بازی کنین.«
من می گویم: »نـــه، مامان!«

می خواهم چیز دیگری بگویم، اما قیافه ی مامانم نشان می دهد اگر یک 
کلمه بیشتر حرف بزنم، تا دو روز نمی توانم تلویزیون تماشا کنم.

یک کیسه زباله بر می دارم و خیلی با احتیاط، تکه های شکسته شده را توی 
آن می گذارم.

بابـا همین طـور کـه از پله های زیرزمیـن باال می آید، می پرسـد: »این همه 
َسـر و صدا واسـه چیه؟« پوشه ای توی دسـتش دارد. »َسـر و صداتون نذاشت 
کارم رو انجـام بـدم.« او نگاهـی بـه چراغ شکسـته و بعد هم بـه من و جونا 

می اندازد. بعد، سرش را تکان می دهد. »این رو شکوندین؟«
 ما هم زمان می گوییم: »ببخشید...«

بابا با جدیت می گوید: »سریع جمعش کنین.«
می گویم: »داریم همین کارو می کنیم.«
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بابا نگاهی به من می اندازد. »از تو بعیده، اِیبی.«
بابا و مامان هر دو وکیل هسـتند و وقتی روی یک پرونده ی خیلی مهم 
کار می کننـد، بداخـالق می شـوند؛ بعد هـم توی این جور روزهـا، وقتی من و 

جونا کار اشتباهی انجام می دهیم، خیلی به چشمشان می آید.
متأسـفانه امروز خیلی حواسشـان به ما هست. همه چیز هم از یادداشت 

مدرسه برای مامان و بابا شروع شد.
توی کالس درس، خانم مزرمن سر من داد زد: »ِایبی، بّسه!«

وقتی دِر گوش دوستم، رابین، حرف می زدم و از او پاک کُن می خواستم، 
خانم معلم من را دید.

رابیـن با شـوخی به من گفـت: »مال خودت نی نی کوچولو شـده؟« بعد از 
این حرفش ما به خنده افتادیم و اینجا بود که دردسر من شروع شد.

خانم مزرمن یک بار دیگر هم موقع حرف زدن من را دید؛ این دفعه ِپنی، 
دوسـت رابین، پرسـید چرا می خندیم. رابین هم جریان نی نی کوچولو را به 
او گفتـه بـود و او هـم به من گفت نی نی کوچولو؛ اما من خوشـم نیامد، چون 
به نظرم کمی توهین آمیز است. برای همین، به او گفتم دهانش را ببندد و 
خانم مزرمن شـنید و این باعث شـد نامه ای برای مامان و بابا بنویسـد و به 

آن ها بگوید من بی ادب بوده ام.
بابـا و مامـان بـا دیـدن نامه من را تنبیـه کردند و گفتند اجـازه نمی دهند 
بـه خانـه ی دوسـتم، فرانکی، بروم. من و فرانکی قـرار بود با هم تکلیف های 

مدرسه را انجام بدهیم و بازی کنیم.
امشـب، موقـع شـام، بابـا و مامـان بـه مـن و جونا اجـازه ندادنـد قبل از 
تمام کردن کل غذایمان، دسر بخوریم. من مجبور شدم همه ی مارچوبه های 

توی بشقابم را بخورم. َاه َاه!
می دانیـد مارچوبـه چیسـت؟ یـک چیزی اسـت کـه مـزه ی خمیردندان 
می دهد! تازه آن هم نه خمیردندان آدامسـی، بلکه از همان خمیردندان های 
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معمولـی. تـازه مامـان و بابـا بعـد از خـوردن مارچوبه هـا گفتنـد باید همه ی 
اسـفناج های توی بشـقابم را هم بخورم. اسـفناج! کسـی هسـت که واقعًا از 

اسفناج خوشش بیاید؟ نه، هیچ کس! من هم اسفناج را نخوردم.
بعد از شـام هم آن ها اجازه ندادند ما کیک میوه ای بخوریم. می دانم که 
کیک میوه ای زیاد هم دسـر خفنی نیسـت، اما از هیچی بهتر است. خالصه 
که این برنامه ی امشب ما بود و حاال هم از تلویزیون دیدن محروم شدیم.

این بدترین شـبی اسـت که تا حاال داشـته ام، چون نه می توانم تلویزیون 
ببینم، نه به خانه ی فرانکی بروم و نه دسر بخورم.

جونا خیلی با احتیاط تکه ی شکسـته ی دیگری از چراغ را بر می دارد و آن 
را توی کیسه زباله می گذارد. من هم می روم و جاروبرقی را می آورم. از دست 
بابا و مامان خیلی ناراحت شده ام. وقتی این کار تمام شود، باید چه کار کنم؟ 
مشق هایم را که نوشته ام، پس فکر کنم مستقیم باید به تختم بروم و بخوابم.

خیلی مسخره است!
گربه مان، شازده که آن را هم از یکی از داستان های افسانه ای آورده ایم، 

به من نزدیک می شود و دور پاهایم می چرخد.
مامان به بابا می گوید: »بیا این شـازده رو ببر پایین تا روی شیشـه های 

شکسته راه نره.«
بابا دِر زیرزمین را باز می کند و می گوید: »زودباش، شازده.«

شـازده پشـت سـر بابا از پله ها پایین مـی رود. گربه مـان تازگی ها خیلی 
حرف گوش کُن شده است. هفته ی قبل بابا به او یاد داد کلیدهای خانه را از 

روی میز آشپزخانه بیاورد.
جاروبرقی را روشن می کنم. چه خوب که شازده اینجا نیست، چون از صدای 
جاروبرقی می ترسد. به این فکر می کنم که او آن پایین مشغول چه کاری است.
لبم را گاز می گیرم. اگر به آینه ضربه بزند، چه می شـود؟ اگر بابا ببیند و 

مشکوک شود، چی؟
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ای کاش اتـاق کاِر بابـا و مامـان آن پایین نبود. شـاید آن هـا به راز ما پی 
ببرنـد! بایـد میزهـای کارشـان را به اتاق نشـیمن بیاورند و اجـازه بدهند ما 
بچه ها توی زیرزمین بازی کنیم. تازه توی زیرزمین هم هیچ المپی نیست 

که بشکند.
فقط یک آینه ی جادویی آنجاسـت. شـاید بهتر باشـد با توپ طالیی آنجا 

بازی کنیم.
ای کاش االن هـم تـوی زیرزمیـن بـودم و با آینه ی جادویـی به یک قصه 

سفر می کردم.
ُخـب، حـاال کـه نمی توانم بـا فرانکی بـازی کنـم، تلویزیون ببینم و دسـر 
بخورم، یک کار جالب می توانم انجام بدهم. مامان چیزی درباره ی سـفر به 

قصه های افسانه ای نگفت؛ پس اجازه دارم این کار را بکنم.
مگرنه؟

درست است.
ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه ی شب، زنگ ساعت من را بیدار می کند. 
سـریع آماده می شـوم. بلوز آسـتین بلند، شـلوار جین، سویی شـرت سـفید و 
خاکسـتری و کفش هایم را می پوشـم. دنبال ساعتم می گردم. ساعتم باعث 
می شـود مـن بدانـم توی خانه مـان چه زمانی اسـت. زمان در داسـتان های 
افسانه ای خیلی کُندتر از خانه مان می گذرد؛ مثالً شاید یک روز در داستان، 

مساوی با یک ساعت در اسمیت ویل باشد.
ساعتم را که روی جعبه ی جواهرات است، برمی دارم. جعبه ی جواهراتم 
خیلی جالب اسـت؛ عکس شـخصیت های داسـتان ها روی آن کشیده شده، 
امـا هربـار که مـن و جونا از یک داسـتان بر می گردیم، شـخصیت های روی 
جعبه تغییر می کنند؛ مثل سفیدبرفی که االن پیژامه ی کُهنه ی من را پوشیده 
اسـت! من خیلی این پیژامه را دوسـت داشتم، اما کاری نمی شود کرد. من 

آن را توی داستان جا گذاشتم.
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آهسته به اتاق جونا می روم. او از تختش پایین می پرد.
با خنده می گوید: »می دونستم امشب می خوای بری توی یه داستان.«

او شلوار جین و سویی شرتش را پوشیده و آماده است.
شـازده هم که روی زمین خوابیده، بیدار می شـود و میومیویی می کند و 

ُدمش را تکان می دهد.
»زود باشین، بچه ها!«

شـازده و بـرادرم دنبـال مـن از پله هـا پایین می آیند. شـازده را همیشـه 
همراهمـان می بریـم، چـون اگر نیایـد، کلی َسـر و صدا راه می انـدازد و بابا و 

مامان را بیدار می کند.
آرام بـه زیرزمیـن می رویم و آینه ی جادویـی را می بینیم. آینه روی دیوار 
نصب شـده اسـت. اندازه اش تقریبًا دوبرابر من اسـت و قاب سنگی ای دارد 
که روی آن نقش و نگار پری های افسانه ای حک شده است. خیلی زیباست. 
نمی دانم چرا آدم هایی که قبل از ما توی این خانه زندگی می کردند، این را با 
خودشان نبرده اند. مگر می شود آینه ی به این قشنگی را فراموش کرد؟ فقط 
آدم هایی که بلد نباشند درست قضاوت کنند، دست به همچین کاری می زنند.
راستش من خیلی خوب از عقل و منطقم استفاده می کنم و همه چیز را 
قضـاوت می کنـم. آن قدر به این کار واردم که می خواهم وقتی بزرگ شـدم، 
قاضی بشـوم. درواقع اول باید مثل پدر و مادرم وکیل بشـوم  و بعد قاضی، 
چون قانونش این طوری اسـت. اما باالخره من یک روزی لباس قاضی ها را 

می پوشم و چکش قضاوت را دستم می گیرم.
رو به جونا می گویم: »بیا! وقتشه.«

جونا می گوید: »بذار این دفعه من به آینه بزنم.«
او ضربه ای می زند و صدای هیس هیس اتاق را پر می کند.
صدا می زنم: »ماری ُرز؟ من و جونا اینجاییم. تو اون جایی؟«

جونا دوباره ضربه می زند؛ آینه بنفش می شود. می خواهد ضربه ی سوم را 
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بزند، اما صبر می کند و می گوید: »ِایبی؟ شاید نباید بریم...«
»چی؟ واسه چی؟ چرا؟«

»ببیـن، مـا به اندازه ی کافی توی دردسـر افتادیم. اگه بابـا و مامان گیرمون 
بیارن، چی؟ این دفعه دیگه حتمًا توپ طالیی رو برای یه هفته ازمون می گیرن.«
می پرسم: »چه جوری می خوان گیرمون بندازن؟ ما تا ساعت هفت صبح که 
اونا از خواب بیدار می شن، بر می گردیم؛ یا حتی تا ساعت شیش و چهل و پنج 

دقیقه که ساعتشون زنگ می زنه، خونه ایم. ما همیشه به موقع برگشتیم.«
جونـا یـک قـدم بـزرگ بر می دارد؛ شـازده هم بـه دنبالش مـی رود. جونا 

می گوید: »نمی دونم.«
می گویم: »ببین، بابا و مامان امشـب با ما بدرفتاری کردن. نه دوسـتی، نه 
کیکی، نه تفریحی! البته من که کیک میوه ای نمی خواسـتم! کیک میوه ای 
بدترین دسر دنیاست! ولی اونا حتی نذاشتن ما ازش بچشیم. این کارشون 
اصالً منصفانه نیسـت. اونا امشـب سـرحال نبودن و حال ما رو هم گرفتن.« 
بعد، ادامه می دهم: »بیاین... داریم می ریم.« ضربه ی سوم را به آینه می زنم. 
گرد و غباِر بنفِش توی آینه بیشتر و بیشتر می شود. بعد، مثل یک جاروبرقی، 

ما را به طرف خودش می کشد.
مـن می پـرم توی آینـه و یک دفعه چیزی توی دهانم مـی رود. این دیگر 

چیست؟ مزه اش خیلی بد است؛ تلخ، مثل اسفناج.
ُتـف می کنـم. روی زمیـن َدَمر افتـاده ام. به دور و َبَرم نـگاه می کنم... یک 
جایی اسـت که با میله های چوبِی آبی محاصره شـده اسـت. پشـت میله ها، 
درخت هـای بلنـدی دیـده می شـود؛ جنگل اسـت. چیـز جدیدی نیسـت. ما 

معموالً توی یک جنگل فرود می آییم. افسانه ها پر از جنگل هستند.
می ایسـتم و نگاهی می کنم. آسـمان آبی کم رنگ با ابرهای پنبه ای اسـت 
و خورشید هم می تابد. فکر کنم اینجا بعدازظهر است. هوا کمی سرد است. 

خوب شد من و جونا سویی شرت پوشیدیم.
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راستی، جونا کجاست؟
دنبال جونا می گردم، اما به جای جونا، چند ردیف سـبزیجات می بینم که 
دورتادورم کاشـته شـده است. اسـفناج... کلم... هویج! بابا و مامان حتمًا از 

اینجا خوششان می آید.
اما جونا و شـازده را نمی بینم. البته خیلی نگران نمی شـوم، چون قبالً هم 

این طوری شده است. مطمئنم خیلی زود پیدایشان می شود.
تا سه می شمارم.
یک... دو... سه.

ُخب، االن دیگر وقتش است که نگران شوم.
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به خودم می گویم: »نترس! نترس!«
نکند یادم رفته شازده و جونا را بیاورم؟ آخر من قبل از آن ها آمدم.

به اطراف نگاه می کنم تا ببینم از کجا آمده ام.
یکـی از بوته هـای اسـفناج در حـاِل تکان خوردن اسـت. شـاید هنوز وقت 

هست که آن ها هم بیایند.
خم می شوم و داد می زنم. »جونا؟ شازده؟ کجایین؟ زود باشین.«

هیچ اتفاقی نمی افتد. تکان های بوته کمتر می شـود. ای، وای! اگر نیایند 
چه می شود؟ من باید از توی همان بوته به خانه برگردم؟

هیچ وقت توی افسانه ها تنها نبوده ام. االن هم اصالً دلم نمی خواهد تنها باشم.
َاه!

* فصل دو *

سرزمین سبزیجات
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باید برگردم. نه... آره... نه... آره!
ناگهـان جونـا روی یـک بوته ی ُتُربچه ظاهر می شـود. شـازده هم بعـد از او 
پیدایش می شود؛ میومیویی می کند و بالفاصله دنبال یک پروانه ی سفید می رود.

هوراااا! باالخره آمدند. نفس راحتی می کشم.
جونـا می نشـیند و یـک بـرگ اسـفناج از دهانـش در مـی آورد. »َاه! بـازم 

اسفناج؟ اسفناج همه جا هست. دست از سر ما بر نمی داره!«
می پرسم: »چه اتفاقی واسه تون افتاد؟ من ُمردم از نگرانی.«

»چـه اتفاقـی واسـه ی مـا افتـاد؟ تقصیـر تو بـود! وقتی که می خواسـتی 
ضربـه ی سـوم رو بـه آینـه بزنـی، باید صبـر می کردی مـا به آینـه نزدیک تر 
بشـیم. ِایبی، خیلی ترسـناک بود! تو همیشـه دست من رو می گرفتی. چرا 

این بار نگرفتی؟«
وای، درست است! فکر کنم حق با جوناست. می گویم: »ببخشید.«

می گوید: »اشکال نداره.« بعد می ایستد و تکه های اسفناج را از شلوارش 
جدا می کند. »این دفعه رو می بخشمت... چون ما باالخره تونستیم خودمون 
بیایـم.« جونـا دماغـش را بـاال می کشـد و به اطـراف نگاه می کنـد. »ما توی 
کدوم داسـتانیم؟« یک برگ دیگر اسـفناج از توی موهایش بیرون می آورد. 
»صبر کن، ببینم... اینا سـبزیجاته.« چشـم هایش برق می زند. »ِایبی، خودت 
می دونی چه چیزایی جزِء سبزیجات حساب می شن دیگه؟ لوبیا! یعنی من 
دارم به آرزوم می رسم؟ یعنی ما توی قصه ی جک و لوبیای سحرآمیزیم؟«
جونا همیشه فکر می کند ما به داستان جک و لوبیای سحرآمیز آمده ایم؛ 

عاشق این قصه است.
می گویـم: »فکر نکنم لوبیا جزِء سـبزیجات باشـه. فکر کنـم حبوباته... یا 

شایدم میوه...«
جونـا دسـتش را تکان می دهـد و می گوید: »خنـده داره! معلومه که جزِء 
سبزیجاته! خب، به نظرت ما االن توی داستان جک و لوبیای سحرآمیزیم؟«
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جوابسییسدهم:س»یمکنه.«
جونـرسذوقسجدهسییسشـود.س»واقعـًر؟!سآخسجـون!سیـرسبهسقصهسیسجـکسوسلوبزریس

 حاسآیزیساویدمم؛سیطمئنم.«
 اشسراسنواجشسییسکنم.س»خزلیسایزدوارسننرش.سبذارسبنزنزمسچیسییسشه.«
جونرسییسگومد:س»برمدساجسرویسنادهسهرسبپاممساونسورسوسبنزنزمسچهسخناه.«سبعدس

ییسدودسوسفامردسییسجند.س»جک،سکزرمی؟سیرسدارممسیزرمم.«
ییسخندم.س»دلتسروسصربونسنین!«

نیدمکسنادهسهرسییسشومم.ساولسشرجدهسوسبعدسجونرسییسپاندسوسآخاس اسهمسخودم.
ییسگومم:س»اِیسَول!سخوبساجسرویسنادهسهرسردسشدمم.«

جونرسییسگومد:س»صناسکنزب!سکالهسیبسکو؟«
نگرهیسبهسآنسطافسنادهسهرسییسانداجمسوسکالهشسراسییسبزنمسکهسبهسچندسباگس

ا فنرجسگزاسکادهسا ت.س»اونسجر ت.«
»بذارسبامس امعسبزرریش.ساالنسباسییسگادم.«

جونـرسدرسحـرِلسبرالرفتـبساجسنادهسهر ـتسکهسمـکسپاندهسیسبیرگس ـفزدسکهس
یعلومسنزستساجسکزرسَ اسوسکلهساشسپزداسییسشود،سبهس متساوسپاواجسییسکند.

فامردسییسجنم:س»جونر!«
باادرمسرویسجیزبسییسافتد.

پاندهسبرالیس اساوسبرسعصنرنزتسَ اسوسصداسییسکند.
ییسگومم:س»بهسنظامسامبسپاندهسِههسنمیسخوادستوسباگادیساونسجر.«

درسهمزـبسیوقـعسیتوجهسعالیتیسییسشـومسکـهسبرالیسنادهسهرسقـاارسدارد؛سبرس
حاوفسبیرگسنوشتهسشده:سیحلس کونتسگزرهسخواران:سبزاونسبمرنزد!

جونـرسبـرسنرراحتـیسییسگومد:س»معنیسدمگهسد ـتمسبهسکالهمسنمیسر ـه؟سیبس
کالهمسروسییسخوام.سکیسسییسدونهسیرسکیسباییسگادممسشزکرگو؟« 

یرستویسشزکرگوسبیرگسشدهسامم،سایرسحرالسخرنهسیسجدمدیرنسمکسعرلمهسدورتاس
اجسشزکرگو،سدرسا مزتسوملسا ت.
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ییسگومم:س»ُخب،سآخهسیرسگزرهسخوارسنزستزم،سجونر.سنمیستونزمسباممساونسطاف.«
جزا!سجزا!سجزززززا!

پاندهسیسگُندهسَ اسوسصداسییسکندسوسبرلسهرمشسراسُتندسُتندسبهسهمسییسجند.
ییسگومـم:س»حـرالسچهسجوریسییسخوایسبهسامـبسپاندهستوضزحسبدیسکهسچقدرس

کالهتسروسدو تسداری؟«
جونرسآهیسییسکشدسوسبرسنرراحتیسییسگومد:س»خداحرفظ،سکالهسقشنگم...«

اجسنادهسهرسدورسییسشومم.سجونرسهنوجستویسلکسا ت.
 متسچپمرنسمکسدرمرچهسوس متسرا تمرنسمکسجنگلسقاارسدارد.

ییسگومم:س»بزرمبسباممسطافسجنگل.ساالنسحوصلهسیسشنرکادنسندارم.«
جونرسُغاُغاکنرنسییسگومد:س»توسهزچسوقتسحوصلهسیسشنرسنداشتی.«

د تورسییسدهم:س»بهسطافسجنگل!«
سبهس متسدرختسهرسییسرومسوسجونرسوسشرجدهسهمسدننرلمسراهسییسافتند.

امبسجنگلسخزلیسخفبسا ت؛سمکسعرلمهسدرختسبرسفرصلهسیسکمسدرسکنررسهمس
قاارسگافتهساند.سصدایسِخشسِخِشسباگسهرسراستویسبردسییسشنوم.

ییسگومم:س»بزرمبساونسقدرسباممسترسبهسمهسچزییسبا زم.«
جونرسییسپا د:س»یثالًسبهسمهسلوبزریس حاسآیزی؟«

ییسگومم:س»یثالًسهاچی!سمهسچزییسکهسبهسیرسنشونسبدهستویسکدومسقصهسامم.«
همرنسطورسکهستویسجنگلسراهسییسرومم،سیتوجهسییسشـومسخورشـزدسدرسحرِلس
پرمزبسآیدنسا ت.ساحتمرالًسنیدمکسغاوبسا ت.سامبساصالًسخناسخوبیسنزست.س
یرسبهسروجساحتزرجسدارمم.سمعنیسقاارسا تسیرسدرستررمکیستویسجنگلسبرشزم؟
تویسجنگلسهرسحزوانسهریسخطانرکیسیثلسخاسسوسگاگسهستندسکهسیمکبس

ا تسیرسراسبخورند.
کسیسچهسییسداندسامنزرسچهسحزوانسهرمیسدارد؟سبعضیسوقتسهرسحزوانسهرستویس
افسـرنهسهرسقدرسسهریسجردومیسدارند!سبرورسکنزدسرا ـتسییسگومم.سیبسقوربرغهسوس
گوجِنس ـخنگوسدمدهسام.سشـرمدسشزاهریس خنگوسمرسیثالًساژدهرمیسکهساجسدهرنشس


