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خبر خوب: امروز با اینکه وسـر هفته اسـت اما مدرسه تعطیل است. هورا! 
چـون امـروز یکـی از آن »روز معلم« هایـی اسـت که همه ی معلم ها جلسـه  ی 

خسته کننده دارند، اما ما بچه ها تعطیل هستیم. 
حاال خبر بهتر: قرار است امروز را با بهترین دوست هایم، فرانکی و رابین باشم. 
و امـا خبـر خیلـی خیلـی بـد: اگـر گفتیـد قرار اسـت تا شـبکجـا با هم 
باشـیم؟ حـدس بزنیـد به خانه ی کـی می رویـم؟ نخیر! خانـه ی فرانکی نه. 
خانـه ی رابیـن هـم نیسـتیم. خانـه ی خودمان هـم کـه نیسـتیم. نمی توانید 

حدس بزنید؟
امـروز قـرار اسـت بـه خانه ی پنـی برویـم. بله! پنـی! همان پنـی! آن  یکی 

دوست جونی رابین. همانی که همیشه سعی می کند رابین را از من بدزدد. 

* ﹉ ﹏︭﹁ *

آف ر آف ر

فقطماچهارتا
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االن مامـان و بابـام دارنـد بـا ماشـین، من را بـه خانه ی پنـی می برند. هر 
دوشـان امـروز باید سـر کار بروند. آن ها وکیل هسـتند و امـروز باید به دادگاه 
بروند. مامان و بابای فرانکی و رابین هم سـر کار هسـتند. برای همین مامان 
پنی، که با مامان من توی جلسـه ی انجمن اولیا و مربیان مدرسـه آشنا شده، 

من و رابین و فرانکی را به خانه شان دعوت کرده. 
چه عالی!

وقتـی مامـان ماشـین را جلـوی خانـه ی پنـی نگه مـی دارد، بابـا می گوید: 
»رسیدیم!« عقم می گیرد و اخم می کنم. 

جونـا، بـرادر کوچکـم، کـه دارد از پنجره ی ماشـین بیـرون را نـگاه می کند، 
می گوید: »وای! پنی توی قصر زندگی می کنه؟«

من صاف می نشینم، نگاهی به خانه ی سنگی بزرگ می اندازم و می گویم: 
»بهش می گن عمارت« اما واقعًا شبیه قصر است. ایش... 

می دانسـتم پنـی تـوی خانه ی خیلی بزرگـی زندگی می کند. امـا تا حاال از 
نزدیک ندیده بودمش. من و پنی زیاد با هم دوست نیستیم. 

جونا در گوشم می گوید: »ببین، به نظرت اینجا شبیه قصر داستان عالءالدین 
نیست؟ یادته؟ همونی که اون جن بدجنس می خواست ازش دزدی کنه و...«
چشـم هایم را تنگ می کنم و با آرنجم می زنم به پهلویش: »هیس! جلوی 

مامان و بابا هیچی نگو.«
مامان و بابای مانمیدانند که من و جونا به سرزمین قصه ها سفر می کنیم. 

اما ما واقعًا این کار را می کنیم. قسم می خورم!
وقتی به خانه ی جدیدمان در اسـمیت ویل اسباب کشـی کردیم، من و جونا 
یـک آینـه ی جادویی توی زیرزمین پیدا کردیم. آینه به دیوار میخ شـده و یک 
قاب سـنگی خوشـگل دارد که رویش پری های کوچک حکاکی شـده. من و 
جونـا فهمیدیم اگر نصفه شـب ها سـه بـار به آینـه ضربه بزنیم، پـری مهربانی 
بـه نـام مـاری رز که توی آینه زندگی می کند، شیشـه ی آینـه را به رنگ بنفش 
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درمـی آورد و می چرخانـد. بعـد مـن و جونـا می توانیـم وارد آینـه بشـویم و از 
سرزمین قصه ها سر دربیاوریم. 

تـا حـاال بـه خیلـی از قصه ها سـفر کرده ایـم. مثل سـیندرال، زیبـای خفته، 
دیو و دلبر، هانسـل و گرتل و عالءالدین. من و جونا همیشـه قصه ها را خراب 
می کنیـم. بعضی وقت ها اتفاقـی و بعضی وقت ها هم عمدًا این کار را می کنیم. 

اما بیشتر وقت ها نتیجه اش عالی می شود. 
بیشتر وقت ها!

دسـتم را می کنم توی جیب سوییشـرتم و سنگ کوچک داخلش را لمس 
می کنـم. دیشـب بعـداز شـام رفتـه بـودم پاییـن تـوی زیرزمین و داشـتم با 
گربه مان، شـازده، بازی می کردم. من و جونا معمواًل شـازده را هم با خودمان 
به قصه ها می بریم. )در واقع خود شـازده را هم از توی یکی از همین قصه ها 
پیـدا کردیـم، امـا داسـتانش کاًل فـرق دارد.( سـاعت تازه هشـت شـب بود و 
می دانسـتم ماری رز ما را توی آینه راه نمی دهد. اما گربه ها سـاعت سرشـان 
نمی شـود. شازده مدام سـر کوچک پشمالویش را به آینه می کوبید و احتمااًل 
امیـدوار بـود آینـه بـه رنگ بنفـش دربیایـد و بچرخـد. آینه نچرخیـد اما یک 
تکه ی ریزه میزه از قاب سـنگی آینه افتاد و شکسـت. نصف چوب دستی یکی 
از پری ها بود. من سـریع برداشـتمش و بدو بدو رفتم باال تا چسـب مایع پیدا 
کنـم. ولـی تـوی اتاقم چسـب پیدا نکردم. بعد هـم بابا و مامـان گفتند وقت 
خـواب اسـت. بـرای همیـن، تصمیم گرفتـه ام تا وقتی سـنگ را سـر جایش 
نچسـبانده ام آن را پیـش خـودم نگـه دارم. نباید خطر کنم و یک تکه سـنگ 
جادویـی را همین طـوری به امان خدا ول کنم. کسـی چه می داند این کار چه 

مشکالتی پیش می آورد؟ 
تـازه، من عاشـق این هسـتم که با یک چیز جادویـی این طرف و آن طرف 
بروم. مثل این اسـت که یک شـکالت همیشـه توی جیبت داشته باشی. تازه 

از شکالت هم بهتر است چون آب نمی شود. 
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البته شکالت هم خیلی خوب است. 
جونا آرام می گوید: »وای ببخشین که این رو گفتم.« بعد به صندلی جلوی 

ماشین نگاه می کند ولی خوشبختانه بابا و مامان چیزی نشنیده اند. 
دستی به موهای قهوه ای اش می کشم و می گویم: »اشکالی نداره.«

جونا می خواهد امروز به خانه ی دوسـتش ایزاک برود. شـاید بهتر بود من 
هم به خانه ی ایزاک می رفتم. حداقل دیگر الزم نبود با پنی سروکله بزنم. 

نـه بابـا! پنـی کنـار رابیـن و فرانکـی قطعـًا خیلـی بهتـر از دوتا پسـربچه ی 
تخس هفت سـاله اسـت کـه می خواهند »جنگ دایناسـورها« بـازی کنند. این 

اسم بازی ای است که تازه اختراع کرده اند. 
کمربند ایمنی را باز می کنم. مامان می گوید: »خب اِیبی، ما سـاعت پنج  و 

نیم می آیم دنبالت.«
»ممنونم. خداحافظ مامان، خداحافظ بابا. خداحافظ جونا.«

جونا آن قدر مشـغول بازی با دوتا دایناسـور کوچولوی توی دسـتش اسـت 
کـه حتی سـرش را بـاال نمی آورد تا نگاه کند. فقر می گویـد: »می بینمت. توی 

قصر خوش بگذره. مراقب چاله های دور قصر باش.«
می گویم: »اینجا چاله نداره جونا.« و مطمئنم اصاًل هم خوش نمی گذرد. 

از ماشـین پیاده می شـوم و به طرف در ورودی سـیاه و براق می روم. یک 
کلون به شـکل سـر شـیر روی در است ولی دسـتم به آن نمی رسد. زنگ در را 

می زنم و صدای سه بار آهنگش را از توی خانه می شنوم. 
زنـی بـا موهای سـیاه و کوتاه در را باز می کند. به نظر نمی رسـد مامان پنی 
باشـد چـون خیلـی جوان اسـت. به مـن لبخند می زند: »سـالم. تـو باید چیز 

باشی... ببخشین اسمت چی بود؟«
می گویم: »اِیبی.«

»آهان آره. اِیبی. تو آخرین نفری. بیا تو. من شیال هستم. پرستار پنی.«
اوه! نمی دانستم پنی پرستار دارد. 
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صـدای غرغـر پنی می آید: »اِیبی باالخره اومد؟« دسـت هایش را به کمرش 
زده و آن طرف راهرو ایستاده است. 
اما من خیلی هم دیر نرسیده ام . 

فرانکی با مهربانی می گوید: »سـالم اِیبی.« و انگار نفس راحتی می کشـد. 
وقتی به طرفم می آید، عینک قرمزش را روی دماغش باالتر می برد. 

آرام از او می پرسم: »خیلی دیر کردم؟«
او هم در حالی که ناخن شسـتش را می جود آرام جواب می دهد: »من نیم 

ساعته اومدم. اولین نفری بودم که رسیدم. رابین هم تازه رسیده.«
بیچاره فرانکی. او هم زیاد با پنی دوست نیست. 

رابین چرخی می زند و می گوید: »خونه ی پنی باحاله، نه؟«
بلـه، باحـال اسـت. کـف خانه از مرمر اسـت. یـک راه پله ی پهـن دارد. یک 

لوستر طال هم که بزرگ تر از هر چهارتای ماست، باالی سرم آویزان است. 
ولی چیزی که توجه من را بیشتر جلب کرده لباس های پنی و رابین است. 
جفتشـان شـلوار جین و بلوز نارنجی آسـتین بلند پوشـیده اند. پنی موهای 
بورش را دم اسبی با کش بنفش، محکم باالی سرش بسته. رابین هم موهای 
فرفری قرمزش را دم اسـبی با کش بنفش، محکم باالی سـرش بسـته. کاماًل 
معلوم اسـت که از قصد همه چیزشـان را با هم هماهنگ کرده اند. چون امکان 
ندارد اتفاقی شـبیه به هم لباس بپوشـند. پنی عاشـق این اسـت که با رابین 
هماهنـگ باشـد. ایـن رفتـارش لج آدم را درمـی آورد. تازه پنی خیلی دوسـت 

دارد به رابین و بقیه بگوید چه کار کنند. این بیشتر لج آدم را درمی آورد. 
بـه فرانکـی نـگاه می کنـم. یک تی شـرت قرمز خوشـگل با شـلوار مشـکی 
پوشیده. موهای سیاه و صافش باز است و روی صورتش ریخته. انگار پشت 
موهایـش قایـم شـده. فرانکی کمی خجالتی اسـت. مطمئنـم از تنها ماندن با 

پنی اصاًل خوش حال نبوده. 
مـن هـم موهای قهـوه ای و فرفری ام را باز گذاشـته ام. سوییشـرت کاله دار 
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آبی و شـلوار جین تنم اسـت. معلوم اسـت که من و فرانکی با هم هماهنگ 
نکرده ایم چه لباسی بپوشیم. 

امـا حداقـل من و رابین و فرانکی گردن بند »ف.ر.آ«یمان را انداخته ایم. این 
گردن بندها مهره ای هستند و حرف  اول اسممان رویشان نوشته شده: فرانکی، 

رابین، اِیبی. پنی از این گردن بندها ندارد. 
صـدای پنی را می شـنوم کـه می گوید: »می دونین چی شـده؟ مامانم گفته 
جلسـه ی بعـدی کالس سـوارکاری، می تونـم یکی از دوسـت هام رو هم ببرم. 
رابیـن خیلـی خوش حالـه کـه قـراره باهام بیـاد. تا حـاال اسب سـواری نکرده. 

باورتون می شه؟«
می گویـم: »خیلـی از آدم هـا تـا حـاال اسب سـواری نکـرد ن.« هرچنـد من 
خودم اسب سوار شده ام. البته توی سرزمین قصه ها، برای همین نمی توانم 

چیزی بگویم. 
شـیال که پرستار پنی است می گوید: »خب دختر ها، من برم سراغ آشپزی. 
قراره یه غذای مخصوص برای ناهارتون درسـت کنم. اسـپاگتی با سس گوجه 

و نون سیر.«
من و رابین با هم می گوییم: »به به!«

پنـی اخـم می کنـد و بازویش را می چسـباند به بازوی رابیـن. وقتی من و 
رابین با هم هماهنگ هستیم خوشش نمی آید. 

پنـی بـا بداخالقی می گوید: »زیاد ذوق زده نشـید. شـیال بهترین آشـپز دنیا 
که نیست.« 

نـگاه می کنـم تـا ببینم شـیال این حرف را شـنیده یا نه. اما خوشـبختانه او 
دارد بـه طـرف آشـپزخانه می رود. پنـی ادامه می دهد: »پرسـتار قبلی م، مگی، 
خیلـی خیلـی بهتر بود. از همه باحال تر بود. اما یه بار وقتی داشـته لباس های 
مـارک دار مامانـم رو تنش می کـرده، مامانم مچش رو می گیـره. برای همین 

هم اخراج می شه.«
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فرانکی که دهانش از تعجب باز مانده می گوید: »وای نه، بیچاره مگی!«
پنـی می گویـد: »نخیـرم. بیچاره مامانـم.« بعد می لرزد: »من اصاًل دوسـت 
ندارم کسـی لباس هام رو بپوشـه. شماها دوسـت دارین؟« شانه باال می اندازد 
و ادامه می دهد: »به هرحال، شـیال هم اون قدرها بد نیسـت. بهم اجازه می ده 

تا هر وقتی دلم بخواد تلویزیون تماشا کنم.«
می گویـم: »مامـان و بابـات اینجان؟« چون مامان پنـی این برنامه را چیده 

فکر می کردم خودش هم همین جا باشد. 
پنـی سـرش را تـکان می دهـد و می گویـد: »نـه. اون ها االن لندن هسـتن. 
بابـام یه جلسـه ی کاری داشـت و مامانم هـم همراهش رفت. مامان عاشـق 
لندنه. شهر موردعالقه شه. من هم همین طور. اونجا همه خالف جهت خیابون 
رانندگـی می کنـن. خیلـی باحاله. خیلی دلم می خواسـت باهاشـون برم ولی 

اون ها دوست ندارن من مدت زیادی مدرسه نرم.«
فرانکی می گوید: »پس پرستارت شب  پیشت می مونه؟«

پنی جواب می دهد: »معلومه که می مونه. هرچند شرط می بندم می تونستم 
خودم هم تنها بمونم. من واقعًا مسئولیت پذیرم.«

پنـی شـوخی می کنـد؟ بـا تمسـخر می گویـم: »تـو نمی تونـی تنهـا بمونی. 
بچه های ده ساله اجازه ندارن تنها بمونن. این خالف قانونه.«

پنی چشم هایش را تنگ می کند و می گوید: »من یازده سالمه.«
»به هر حـال خـالف قانونـه. بـه مـن اعتمـاد کن. من ایـن چیزهـا رو خوب 

می دونم چون بابا و مامانم وکیل هستن.« 
من هم می خواهم یک روز وکیل بشـوم. بعدش هم قاضی می شـوم. اما 
اول باید وکیل بشـوم چون این قانون اسـت. من عاشق قوانین هستم. یکی 

از قوانین هم این اسـت که بچه های یازده سـاله اجازه ندارند تنها بمانند. 
رابین می گوید: »برای تنها موندن باید چند  سالمون باشه؟«

»فکر کنم شونزده سال.« شاید هم چهارده سال. صددرصد مطمئن نیستم. 
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البته این را به بچه ها نمی گویم. فقر می دانم یازده سـالگی سـنی نیسـت که 
بچه ها بتوانند تنها بمانند. مطمئنم. 

رابین در حالی که با یکی از فرهای مو هایش بازی می کند می گوید: »خیلی بهت 
حسودی م می شه پنی. بابا و مامانت اینجا نیستن که بهت گیر بدن. حتی خواهر 
بزرگ تـری هـم نـداری که روی اعصابت باشـه. کل ایـن خونه در اختیـار خودته. 
هـر کاری دلت بخواد می تونی بکنـی. خواهر من هیچ وقت نمی ذاره برنامه ای که 

می خوام رو ببینم. بعدش هم باید ساعت ُنه برم بخوابم. خوش به حالت!«
پنـی بـا بدجنسـی به من نـگاه می کند و می گویـد: »آره واقعًا.« بعد دسـت 
می زند و می گوید: »خب بچه ها، حاال که اِیبی هم باالخره اومد، می ریم بیرون 
تـوی حیـاط تا هشـت دیوونه رو بـا کارت بازی کنیم. بعـدش ناهار می خوریم. 
بعدش هم می خوام چندتا از فیلم های اسب سـواری خودم رو نشـونتون بدم. 
بایـد اون فیلمـی که من توی مسـابقه اول شـدم رو ببینین. بعـد اونی که دوم 
شدم و بعد اونی که دوباره اول شدم. بعدش هم باید نمونه کارهام رو ببینین.«

من که از حاال خسته ام می پرسم: »چی هات رو؟«
پنی پشت چشم نازک می کند و می گوید: »نمی دونی نمونه کار چیه؟«

»نه.«
»همـه ی کارهـای هنریـم.« بعد به یکی از نقاشـی هایش اشـاره می کند که 
تصویر یک کاسه ی توت فرنگی روی میز است و می گوید: »می خوام به مامانم 

بگم این  رو قاب کنن.«
نقاشـی خیلی خوبی اسـت. واقعًا خوب است. توت فرنگی ها واقعی به نظر 
می رسند. باید اعتراف کنم پنی هنرمند بااستعدادی است. البته هیچ وقت این 

را به پنی نمی گویم چون فقر باعث می شود بیشتر به خودش مغرور بشود. 
پنـی ادامـه می دهد: »بعـدش هم می خوایم مسـابقه ی لب خوانی داشـته 
باشـیم. مـن خـودم قباًل آهنـگ  رو انتخاب کـرده م. زود باشـین. بیاین بریم. 

همین جوری هم به  خاطر اِیبی از برنامه عقب افتاده یم.«
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پنـی منتظـر جواب ما نمی ماند. دسـت رابیـن را می گیرد و او را به طرف در 
پشتی می کشاند. 

مـن زیـر لب بـه فرانکی می گویم: »َاه چه قدر این دختـره روی اعصابه. من 
اصـاًل دلـم نمی خواد فیلم هـای اسب سـواری ش رو ببینم. اصاًل چـرا باید این 
کار رو بکنیـم؟ بعـدش هـم یعنی چـی که خـودش آهنگ رو انتخـاب کرده؟ 
اگه از اون آهنگ خوشـمون نیاد چی؟ اگه بلد نباشـیم باهاش بخونیم چی؟ 

نمی تونم ادا دربیارم که.«
فرانکی می گوید: »می تونی فقر بگی هندونه.«

»چی؟«
فرانکـی می گویـد: »اگه بلد نیسـتی شـعرش رو بخونی فقر بگـو هندونه، 

هندونه.« بعد، عینکش را روی دماغش باال می برد. 
می خندم و بازویم را می زنم به بازویش. می گویم: »از کجا یاد گرفتی؟«

»یه جایی خوندمش.«
فرانکی خیلی کتاب می خواند. برای مسابقه ی »ماراتن کتابخوانی« مدرسه، 

توی یک ماه، بیست تا کتاب خواند. در واقع روزی یک کتاب می خواند. 
مـن هـم زیـاد کتـاب می خوانم ولـی نه بـه انـدازه ی فرانکی. مـن کارهای 
دیگری هم دارم. مثل مشـق و کالس ورزش و تلویزیون تماشـا کردن و رفتن 

به دنیای قصه ها. 
البتـه خیلـی بیشـتر از پنی کتـاب می خوانم. او برای مسـابقه ی کتابخوانی 

فقر یک کتاب خواند. 
پنـی مـی رود توی ایـوان و داد می زند: »زود باشـین بچه ها. چه قدر لفتش 

می دین.«
زیر لب چیز نه چندان قشنگی نثارش می کنم. 

پنی به من خیره می شود و می پرسد: »چی گفتی؟«
لبخندی الکی می زنم و می گویم: »هیچی، گفتم هندونه.«
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حیـاط خانه ی پنی خیلی بزرگ اسـت و هزارتـا درخت دارد با یک حوض 
و فـواره ی خیلـی بلنـد )که معمـواًل پرنده ها خودشـان را در آن می شـویند(. 
امـا اینجـا هیـچ پرنـده ای دیـده نمی شـود. احتمـااًل آن هـا هم بدجنسـی را 

حس می کنند. 
دور تـا دور حیاط نرده کشـیده شـده. آن طرفش یـک زمین بزرگ چمن با 
کلی درخت قرار دارد. خانه ی پنی دقیقًا کنار باشـگاه گلف الم ریج اسـت. البته 
مـن تـا حاال بـه این باشـگاه نیامـده ام. بابا و مامانـم توی باشـگاه گلف عضو 
نیستند. من تا حاال گلف بازی نکرده ام. البته مینی گلف بازی کرده ام و خیلی 
هـم واردم. یـک بـار چنان در این بازی گل کاشـتم و با چنـان ضربه ای توپ را 

وارد سوراخ کردم که گذاشتند یک دور مجانی بازی کنم. 

* ﹁︭﹏ دو *

هشت هایواقعًادیوانه!
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نسـیم خنکی از میان سوییشـرتم می گذرد. می گویم: »یه کمی سـرده. اگه 
قراره کارت بازی کنیم شاید بهتره توی خونه بمونیم.«

پنـی می گویـد: »نه. من می خوام بیـرون بازی کنیم. هوا بـه اندازه ی کافی 
گرم هست و خیلی هم باد نمی آد.«

البته که خیلی باد می آید. اما بی خیال. اگر باد کارت ها را ببرد من می توانم 
بگویم: »من که بهتون گفته بودم.«

خیلی دوست دارم این جمله را بگویم. 
همه مـان دور میـز توی ایوان می نشـینیم و پنی شـروع بـه پخش کارت ها 

می کند. به هر کداممان هفت تا می رسد. 
می گویم: »من با پنج تا بازی می کنم.«

فرانکی که از خجالت سرخ شده می گوید: »من هم همین طور.«
اما رابین می گوید: »من با هفت تا بازی می کنم.«

وا؟! از کی تا حاال؟
پنی شـانه  بـاال می اندازد و می گوید: »خب، اینجا خونه ی ماسـت و قوانین 

من اجرا می شه.«
ای خدا! این بشـر چه قدر وحشـتناک اسـت. اصاًل نمی فهمم رابین چرا با 

این دختر دوست شده؟
رابیـن موبایلـش را از جیبـش درمـی آورد و می گویـد: »بیاین قبـل از اینکه 

بازی رو شروع کنیم یه سلفی بندازیم.«
رابین خیلی به موبایلش عالقه دارد. البته غیر از عکس گرفتن و زنگ زدن 
بـه خانـواده اش، اجازه ندارد کار دیگری با آن بکنـد. بااین حال هیچ وقت آن 
را کنـار نمی گـذارد. موبایلش یک قاب جینگیلـی صورتی گل منگلی هم دارد. 
رابیـن یکـی از معدود بچه های کالسـمان اسـت کـه موبایـل دارد. حتی پنی 
هـم هنـوز موبایـل نـدارد. برای همین اسـت که رابیـن این همـه موبایلش را 

دوست دارد. 
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او موبایلش را باال می برد، به طرف ما می گیرد و می گوید: »همه لبخند بزنید.«
لبخند می زنیم. 

چیلیک!
رابین می گوید: »ای ول.«

بعـد بـازی را شـروع می کنیم. بازی این طوری اسـت که هـر کس نوبتش 
می شـود یـک کارت می انـدازد و نفـر بعـد بایـد کارتی شـبیه بـه آن را بگذارد. 
یـا باید عددش شـبیه باشـد یا شـکلش. اگـر هیچ کدام را نداشـت، باید یک 
کارت از کارت های روی زمین بردارد. هرکس زودتر کارت های توی دسـتش 
تمام شـود برنده اسـت. من فعاًل هیچ کارتی ندارم که بتوانم روی کارت پنی 
بگـذارم. بنابرایـن هی بایـد کارت بردارم تا... ای ول. باالخـره یک کارت خوب 
پیدا کردم. اما بدی ش این اسـت که حاال کلی کارت توی دسـتم دارم که باید 

زود از شرشـان خالص بشوم وگرنه می بازم. 
بازی ادامه دارد. دوباره نوبت من می شـود و من باز هم باید با کارت قلبی 
بازی کنم. اما ندارم. هی کارت ها را از روی میز برمی دارم تا باالخره یک کارت 

قلبی پیدا کنم.  ای بابا!
پنی با خوش حالی می گوید: »بچه ها بهتون گفته بودم که برای یه برنامه ی 

هنری خیلی خفن به موزه ی شهر دعوت شدم؟«
یک کارت دیگر برمی دارم. َاه این هم که قلب نیست. 

»خیلی دلم می خواد توی برنامه شرکت کنم اما حسابی سرگرم کالس های 
سوارکاری هستم.«

پنـی همچنـان به حـرف زدن ادامه می دهد. »بعدش هم فکـر نمی کنم این 
برنامه هـا در حـد من باشـن. من می خوام تابسـتون توی یـه برنامه ی خاص 

توی نیویورک شرکت کنم...«
ایـن پنـی جدی جدی وسـر بـازی دارد پز می دهـد؟ من یـک کارت دیگر 

برمی دارم. باز هم قلب نیست. 
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»... مطمئنم قبول می شـم. بعدش هم باید برم خوابگاه دانشـجویی. وای 
تصور کنین چه قدر خوش می گذره.«

نکنـد دارد تـالش می کنـد حواس مـن را از بـازی پرت کند؟ بلـه! مطمئنم 
قصدش همین است. یک کارت دیگر برمی دارم.  ای بابا!

»بچه ها راسـتی باید نقاشـی هایی رو که از اصطبل اسـب ها کشـیدم، بهتون 
نشون بدم. خیلی خوب شدن.«

داد می زنم: »پنی!«
»هان؟«

»می شه بس کنی؟«
چشم های پنی از تعجب گرد می شود. می گوید: »چی رو بس کنم؟«

»حرف زدن رو. می خواهی سعی می کنی حواسم رو پرت  کنی؟«
بـا ناراحتـی می گوید: »معلومه که نـه. چه طوری می تونم حواسـت رو پرت 
کنم؟ تنها کاری که باید بکنی اینه که کارت برداری. اینکه کار سختی نیست.«

لبتـه حـق بـا اوسـت. امـا به هرحـال می گویـم: »نمـی ذاری من  خـب ا
کنم.« تمرکز 

فرانکی و رابین به من نگاه می کنند. بعد به پنی. بعد دوباره به من. 
انگار دارند مسـابقه ی تنیس تماشـا می کنند. کاش یکی شـان وارد بحث 
می شـد. البتـه می دانـم این اتفـاق هیچ وقـت نمی افتـد. فرانکـی خجالتی 
اسـت و خـودش را قاطـی بحث نمی کند، رابین هم دوسـت ندارد از کسـی 

طرفداری کند. 
پنی دست هایش را به سینه می زند. »ببخشییییین! دیگه حرف نمی زنم.«

می گویـم: »لطـف می کنـی.« بعـد یـک کارت دیگـر برمـی دارم. َاه! بـاز هم 
خبری از کارت قلبی نیسـت. نکند پنی همه ی کارت های قلب را زیر دسـته ی 

کارت ها قایم کرده؟
پنی با لبخند بدجنسی می گوید: »آفرین. چه قدر خوب تمرکز کردی.«
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یـک کارت دیگـر برمـی دارم. آخ جون! ملکه ی قلب. باالخره درسـت شـد. 
»بیا! ببین.«

اما همین که می خواهم کارت را پیروزمندانه زمین بگذارم، باد می آید و آن 
را از دسـتم می قاپد. داد می زنم: »هی!« اما کارت توی ایوان چرخ می خورد و 

می افتد روی چمن. می گویم: »برگرد اینجا!«
پنی با عصبانیت می گوید: »یه کارت دیگه بردار.«

از جا می پرم. »عمرًا! من همون کارت رو می خوام.«
امـا کارت همچنان از ما دور می شـود؛ مثل یـک بادبادک بدون نخ. »بهتون 

گفته بودم خیلی باد می آد و مناسب کارت بازی نیست.«
پنی می گوید: »اِیبی بی خیال اون کارت شو. این قدر سخت نگیر.«

مـن؟ مـن سـخت می گیـرم؟ او خـودش سـخت می گیـرد. پنـی خـدای 
سخت گیر هاست. 

می گویم: »می گیرمش.« و از سه تا پله ی ایوان می پرم پایین. 
رابیـن می گویـد: »من هم مـی رم کمکش.« و صدای پاهایش را می شـنوم 

که پشت سرم از پله ها پایین می آید. 
هاها! رابین دارد به کمکم می آید. پنی خانم، داشته باش! رابین دنبال من 

می آید، نه تو. دنبال من!
می گویم: »کجا رفت پس؟«

رابین به لبه ی حوض اشاره می کند و می گوید: »ایناهاش.«
می گویم: »ای ول چه چشم های تیزی داری!«

همین که دستم را دراز می کنم تا کارت را بگیرم، باز هم باد می وزد و کارت 
را بلند می کند و می اندازد توی زمین گلف، پشت نرده های سفید حیاط. 

پنی داد می زند: »دیگه رفت. بیا یکی دیگه بردار.«
عمـرًا! امـکان ندارد یـک کارت دیگر بردارم. من همیـن کارت را می خواهم. 

اما چه طوری بگیرمش؟


