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»نوع نگاه شماست که اهمیت دارد، 
نه چیزی که به آن می نگرید.«

هنری دیوید ثرو1

»برای ساخت قلعه ای در میان ابرها 
قوانین معماری به کار نمی آیند.«

جی. کی. چسترتون2

1- Henry David Thoreau
2- G. K. Chesterton





تبریک

به تمام  آبنبات سازهای آینده!

شما برای شرکت در دور جدید رقابت 

ساالنه ی  آبنبات سازی پذیرفته شده اید

حامی مالی رقابت: انجمن قنادان

از شرکت کنندگان ناحیه ی سوم درخواست می شود
دو روز قبل از شروع رقابت، در کارخانه ی 

 آبنبات سازی زندگی شیرین حاضر باشند: 

لوگان سویت1
مایلز اولیری2

دیزی کارپنتر3
فیلیپ رنسفورد سوم4

1- Logan Sweet
2- Miles O’Leary
3- Daisy Carpenter
4- Philip Ransford III





روزنامه ی اسپرینگ
ِهیِون ِهرالد1

1- Spring Haven Herald

انجمـن قنـادان نتایـج دور جدید 
رقابت ساالنه ی  آبنبات سازی را اعالم 
کرد. برای ورود به این رقابت بسـیار 
مهـم کـه صـد سـال قدمـت دارد، از 
سی ودو شـرکت کننده ی دوازده ساله 
از سرتاسـر کشـور دعـوت شـده بود 
که  آبنباتی کاماًل جدید بسـازند. طبق 
گفتـه ی منابـع آگاه، رقابـت امسـال 
واقعـًا دشـوار بوده اسـت. روز رقابت 
غیرمترقبـه ای  اتفاقـات  چنـان  بـا 
همراه شـد که حتی پایه های صنعت 

 آبنبات سـازی را بـه لـرزه انداخت. از 
جمله ، می توان به خبر تکان دهنده ی 
از کارخانه هـای  بسـته شـدن یکـی 
مشـهور  آبنبات سـازی کشـور اشـاره 
کـرد.  آبنباتی که برنـده ی این رقابت 
شـود، به زودی در سرتاسـر کشور در 
دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با 
وجود این، هنوز تصمیم گرفته نشده 
که کدام کارخانه قرار اسـت کار تولید 

این  آبنبات را بر عهده بگیرد. 

خبر فوری
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روزگاری چهـار بچه بودند به نام هـای لوگان، مایلز، فیلیپ و دیزی. همگی 
آن ها تازه دوازده سالشان شده بود و هیچ کدامشان هنوز خبر نداشتند که قرار 

نیست زندگی شان یک جور پیش برود. 
شاید بپرسید آن ها چه ویژگی خاصی داشتند که باعث شده بود از بین صدها 
متقاضی دیگر انتخاب شوند؟ چرا هر کدام از آن ها این طور از تِه دل می خواستند 
برنـده شـوند، آن قـدر که حاضر بودند در این راه هر خطـری را به جان بخرند؟

شاید بهتر باشد خودتان ببینید. 
بگذارید با لوگان شـروع کنیم، چون هر چه باشـد او پسـر آقای  آبنبات سـاز 
اسـت، ولی فکر نکنید حاال چون موقع تولد بوی شـکالت می داده، این رقابت 

به نفع او پیش می رود. 
سـخت ترین وظیفـه بـه عهده ی لوگان اسـت، چـون باید نقش چشـم ها و 
گوش هـای شـما را بـازی کنـد. به دقت بـه چیزهایی کـه درباره ی دیگـرانـ  و 

درباره ی خودش ـ می گوید و چیزهایی که نمی گوید توجه کنید. 
دیگران هم این فرصت را پیدا می کنند، ولی انصاف این اسـت که با لوگان 
شـروع کنیم، چون پدر او بود که به شـکلی سخاوتمندانه از دیگران دعوت کرد 
تا به کارخانه بیایند. او می خواست به آن ها هم کمک کند تا برای رقابت آماده 
شـوند، و حـاال مایلـز، دیـزی و فیلیپ این جا جلـوی کارخانه ی  آبنبات سـازی 
زندگی شـیرین ایسـتاده بودند و نمی دانسـتند باید به آن درهای عظیم چوبی 

ضربه بزنند یا همین طور سرشان را بیندازند پایین و بروند داخل؟

چیزهایی که الزم است بدانید





بخش اول

لوگان
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لوگان برای این که بفهمد صبح شده، الزم نبود چشم هایش را باز کند. بوی 
دل چسب پشمک که مثل نسیم به اتاقش می وزید، از هر ساعت زنگ داری بهتر 
عمل می کرد. غلتی زد و دماغش تقریبًا مماس با دریچه ی تهویه قرار گرفت. 
البد فکر کرده اید اگر اتاق خوابتان توی یک کارخانه ی  آبنبات سـازی باشـد، 
باید تختخوابی شکل  آبنبات چوبی هم داشته باشید، ولی لوگان یک ماه پیش، 
وقتی دوازده ساله شد، خودش را از شّر تختخواب  آبنبات شکلش خالص کرد؛ 
این که نمی توانست موقع خواب زانوهایش را خم کند اعصابش را ُخرد می کرد. 
او شـروع یک روز جدید را دوسـت داشـت، چون هر روز پر از موقعیت ها و 
اتفاق های تازه بود )و هر روزِ او پر بود از عطر شکالت، کارامل، شیرینی بادامی 
و شکر کاراملی پشمکی(. نسیمی که از پنجره ی باز می وزید، به اتاقش زندگی 
می بخشید. صفحات کتاب های مصورش جوری باال و پایین می شدند که انگار 
داشتند نفس می کشیدند. طرح های کاغذی روی دیوار بال وَپر می زدند. کُرک 
روی اژدهای عروسکی اش موج برمی داشت، طوری که انگار داشت با سرعت 

زیاد حرکت می کرد، در حالی که اصاًل از جایش تکان نمی خورد. 
لوگان، طبق روال هر روز صبح، روی نفس کشیدنش تمرکز کرد. نفسش را داد تو و 
داد بیرون. با هر نفس چیزهایی را که خوشحالش می کرد شمرد: یک روز جدید، لذت 
بردن از حضور در این جا، پدر و مادرش، کارخانه، تمام کسانی که این جا کار می کنند. 

فصل اول
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تـو... بیـرون... تـو... بیرون. ضرب آهنـگ نفس هایش را بـا صدای همهمه 
و ِغژِغژ آشـنای دسـتگاه های  آبنبات سـازی هماهنگ کرد، دستگاه هایی که در 
تمام طول روز روشـن بودند. صدای ِجِلزوِولز ریشـه ی شیرین بیان روی اجاق 
باعث شد وسط نفس کشیدن مکث کند. تا چند دقیقه ی دیگر مادرش شروع 
می کرد به خرد کردن چوب دارچین. بعد آن ها را می ریخت داخل حریره ی جو 
دوسری که هر روز صبح درست می کرد. لوگان همیشه دوست داشت خودش 

را برای دیدن این قسمت به آشپزخانه برساند. 
پدر لوگان بیرون در اتاق او زد زیر آواز: »امروز باید چی کار کنیم؟«

لـوگان خودبه خـود جـواب داد: »باید  آبنبات درسـت کنیـم!« صدایش هنوز 
گرفته و خش دار بود. 

»چرا  آبنبات درست کنیم؟« پدرش بدون این که منتظر جواب او بماند، مثل 
هر روز صبح، ادامه ی ترانه را خواند: »تا لبخند رو روی لب تموم مردم بیاریم!«

لوگان از تخت بیرون پرید تا لباس بپوشد و زیرلب با خودش گفت: »تا لبخند 
رو روی لب تموم مردم بیاریم.« تمام کارکنان کارخانه پیراهن هایی با یقه های 
سـفید و شـلوارهایی به رنگ قهوه ای روشـن می پوشیدند )البته کسانی که در 
فضای خارجی کار می کردند شلوارک می پوشیدند(. لوگان هنوز رسمًا در کارخانه 
کار نمی کرد، ولی تمام روز فکروذکرش پوشـیدن یونیفرم رسـمی کارخانه بود. 
عالوه بر این، تمام لباس های بازی اش کف زمین روی هم تلنبار شده بود. 
راسـتش را بخواهید،  فقط لباس ها نبود، بیشـتر وسایلش کف زمین کُّپه شده 
بودند. پدر و مادرش خیلی وقت بود تسـلیم شـده بودند و از او نمی خواسـتند 
آن جـا را تمیـز کند. وقتی بیرون اتاق آن همه کار هیجان انگیز برای انجام دادن 

بود،  کی دلش می خواست وقتش را برای تمیزکاری هدر بدهد؟
وقتـی شـنید مـادرش بـه همین زودی شـروع کـرده به خرد کـردن چوب 
دارچین، جا خورد. برگشت تا به ساعت روی میزش نگاه کند. معمواًل صبحانه 
را نیـم سـاعت بعـد می خوردند. بعد نفسـش توی گلویش گیـر کرد؛ هر لحظه 


