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1
پرنسس و ساحره

سوفی تماِم عمرش آرزو داشت که دزدیده شود!
آن شب تمام بچه ها توی تخت خواب هایشان آرام و قرار نداشتند؛ 

چـون اگـر مدیر مدرسـه گیرشـان می انداخت، دیگر 
هیچ وقت به خانه برنمی گشتند، به اختیار خودشان 
زندگی نمی کردند و نمی توانستند خانواده هایشان را 

ببینند! این بچه ها، آن شـب خواِب دزدی را می دیدند که 
با چشم هایی قرمز و بدنی مثل بدن هیوالها، آمده بود که 

آن هـا را از تـوی تخت خواب هایشـان بدزدد و 
فریادهایشان را در گلو خفه کند.
امـا سـوفِی خیاالتی، عاشـق 
افسانه ها بود و خواب شاهزاده ها 

را می دید!
مهمانـِی  در  را  خـودش 
باشـکوهی تصور می کرد که به 
افتخارِ او در قصر برپا شده بود. 

صدهـا نفر از طرفدارانش در 
شـده  جمـع  مهمانـی 
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بودند و او در میان آن ها، مثل الماس می درخشـید. پیش خودش فکر کرد، 
این اولین بار اسـت که این همه شـاهزاده دورش را گرفته اند و خرامان خرامان 
به سمتشـان رفـت؛ امـا ناگهان با صدای برخورد چکشـی به دیـوار اتاقش، از 

خواب پرید و رؤیایش خراب شد!
صبح شده بود! 

»بابا، من اگه کم تر از ُنه ساعت بخوابم، چشمام ُپف می کنه.« پدرش داشت 
یک میله ی کج وکوله را با میخ، باالی پنجره ی اتاقش محکم می کرد. شیشه ی 

پنجره، حاال زیر یک سری قفل و نیزه و پیچ مدفون شده بود.
»همـه می گـن امسـال تو انتخاب می شـی. بهـم می گن موهـات رو از ته 
بتراشم و به صورتت ِگل بمالم. به خیالشون من این مزخرفات رو باور می کنم. 
مطمئنم امشب هیچ کس اینجا نمیاد.« سوفی گوش هایش را مالید و با اخم 
بـه پنجـره ای نگاه کرد که زمانی دوست داشـتنی بود، اما حاال مثل النه ی یک 

ساحره به نظر می رسید.
»قفـل! چـه ایده ی جدید و جالبی!  چرا قبالً کسـی بهش فکر نکرده بود؟« 
پدر با آن موهای نقره ای اش که در اثر عرق کردن برق می زد، گفت: »نمی دونم 
چرا همه فکر می کنن اون کسی که قراره انتخاب بشه، تویی؟! اگه خوب بودن 

شرطیه که مدیر مدرسه دنبالشه، باید دختر گانیلدا رو انتخاب کنه.«
سوفی با حرص گفت: »ِبل؟!«

پـدرش گفـت: »اون یـه دختر کاملـه؛ برای پدرش غـذای خونگی میاره تا 
آسـیاب، باقی مونـده ی غذاهـا رو هـم به اون عجـوزه ی توی میـدون می ده.« 
سوفی طعنه را توی صدای پدرش حس کرد. او حتی یک بار هم برای پدرش 
غذا درست نکرده بود؛ حتی بعد از مرگ مادرش. البته برای این کارش، دلیل 

خوبی هم داشت: روغن و دوده، منافذ پوستش را می بست!
او می دانسـت که این موضوع ناراحت کننده اسـت؛ منظور پدرش این نبود 
که گرسـنه مانده، اما سـوفی همیشـه فقـط غذاهای موردعالقـه ی خودش را 
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برای او درسـت می کـرد؛ مثالً چغندر کوبیده، خـورش کلم بروکلی، مارچوبه ی 
جوشـانده و اسـفناج بخارپز. اما اصالً به همین خاطر که سـوفی راگوی گوشت 
بـره و سـوفله ی پنیر خانگی به آسـیاب نبرده بود، پـدرش آن قدر خوش اندام 
مانده بود و مثل پدر ِبل، یک دفعه ِخِپل نشـده بود! آن عجوزه ی زشـِت توی 
میدان هم ادعایش می شد گرسنه است، درحالی که روزبه روز چاق تر می شد؛ 
و اگر ِبل باعث وبانِی چاقی آن زن بود، نه تنها دختر خوبی به حساب نمی آمد، 

بلکه شیطانی ترین عمل ممکن را انجام داده بود!
سـوفی بـه پدرش لبخندی زد و گفت: »به قول خـودت همه ش خرافاته.« 
از تختش بیرون پرید و به دستشـویی رفت و در را محکم بسـت. توی آینه، 
خوب به صورتش نگاه کرد. عوارض زود بیدار شدن در ظاهرش دیده می شد: 
موهای بلند و طالیِی تاب دارش درخشـش همیشـگی را نداشـت، چشم های 
سبز یشمی اش بی فروغ به نظر می رسید و لب هایش خشک شده بود؛ حتی 
پوست صورتی اش هم بی رنگ شده بود. بااین وجود، باور داشت که هنوز هم 
یک پرنسس است. پدر او، برخالف مادرش، نمی توانست ببیند که چه دختر 
اسـتثنایی و بی نظیـری دارد. مـادرش در آخرین نفس ها گفته بود: »سـوفی، 
زیبایی تو وصف ناپذیره و دنیا در مقابلش هیچه.« مادرش به جای بهتری رفته 

بود و حاال قرار بود همین اتفاق برای او بیفتد. 
او امشب به جنگل برده می شد، زندگی جدیدی را شروع می کرد و رؤیای 

همیشگی اش تحقق پیدا می کرد.
 حاال باید قسمت های مختلف برنامه را بررسی می کرد.

بـرای شـروع، بـه پوسـتش تخم ماهی مالیـد که بوی گند پا مـی داد؛ اما 
فایده اش این بود که جوش ها را از بین می برد. بعد، پوستش را با آب کدوتنبل 
ماساژ داد و با شیر ُبز شست. بعد هم روی صورتش ماسک خربزه و زرده ی 
تخم الک پشت گذاشت. در مدت زمانی که منتظر خشک شدن ماسک بود، یک 
کتاب داستان به دست گرفت و آب خیار خورد تا پوستش نرم و شفاف شود. 
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کتاب را باز کرد و صفحه ی موردعالقه اش را آورد؛ همان قسمتی که عجوزه ی 
پیـر از بـاالی تپـه در یک بشـکه ی تیغ تیغـی ِقل می خـورد و پایین می آمد و 
درنهایت تنها چیزی که از او باقی می ماند، دست بندی بود که با استخوان های 
یک پسربچه ساخته شده بود! همین طور که به استخوان ها ُزل زده بود، یاد 
خیارها افتاد. از خودش پرسـید: »اگه هیچ خیاری توی جنگل وجود نداشـته 
باشه چی؟ اگه پرنسس های دیگه خیارها رو تموم کرده باشن چی؟« اگر هیچ 

خیاری پیدا نشود، او خشک می شود، او پژمرده می شود، او ...   
تکه های خشک خربزه روی صفحه ی کتاب افتاد؛ سوفی به طرف آینه رفت 
و دید پیشانی اش از شدت نگرانی چروک خورده است. با خودش گفت: »اول، 
خوابم خراب شـد، حاال هم که این چروک ها...« اگر با همین سـرعت پیش 
می رفت، تا بعدازظهر تبدیل به یک عجوزه ی پیر می شد. عضالت صورتش را 

شل و آرام کرد و از فکر سبزیجات بیرون آمد. 
برنامـه ی زیباسـازی سـوفی همچنـان ادامه داشـت؛ او در ایـن مدت، از 
چیزهایی مثل َپرِ غاز، ترشی سیب زمینی، سم اسب، کَره ی بادام هندی و یک 
شیشه ی کوچک خون گاو استفاده کرد. بعد از دو ساعت تالش، سوفی با لباس 
صورتی شاد، کفش های پاشنه بلند شیشه ای براق و موهای بافته شده، از خانه 
بیرون زد. قبل از رسـیدن مدیر مدرسـه، یک روز وقت داشـت تا برنامه ریزی 
کند و به او نشان بدهد که چرا خودش باید دزدیده شود، نه سابرینا و تابیتا 

و هیچ دغل باز دیگری.
***

بهترین دوسـت سـوفی در قبرسـتان زندگی می کرد. با وجود خلق وخوی 
خاصی که سـوفی داشـت ـ تنفر از نور کم و رنگ خاکسـتری و خشـونت ـ 
از او انتظـار می رفـت کـه دوسـت صمیمی اش را در خانه ی خودشـان مالقات 
کنـد، یـا اینکـه اصالً به یک دوسـت صمیمی دیگـر دل ببندد؛ امـا او به جای 
ایـن کار، تمـام روزهـای این هفته را از تپه ی پایین قبرسـتان باال رفته بود تا 
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دوسـتش را ببیند. توی راه هم حواسـش بود که حتی یک لحظه، لبخند از 
روی لب هایـش محـو نشـود؛ چون لبخندزدن یکی از قسـمت های مهم عمِل 
نیک بود. برای رسیدن به قبرستان، باید یک کیلومتر راه می رفت و از کلبه ی 
کنار دریاچه و برج کوچکی که لبه های سبز داشت و به خاطر نور آفتاب سوخته 
بـود، رد می شـد تا به جنگل برسـد. درحالی که از آنجا عبـور می کرد، انعکاس 
صدای چکش در گوشش می پیچید و پدرانی را می دید که برای درها سایه بان 
درسـت می کردند، مادرانی که مترسـک درسـت می کردند، پسران و دخترانی 
که از ایوان کلبه ها آویزان شده بودند و آدم هایی که غرق کتاب خواندن بودند. 
 ایـن صحنه هـا عجیب وغریب نبودند، چون بچه هـای گاوالدان در کنار خواندن 
افسانه ها، کارهای کوچک دیگری هم انجام می دادند؛ اما امروز، سوفی متوجه 
شـد که چشـم های آن ها موقع خواندن کتاب، نگران و آشـفته اسـت؛ جوری 
صفحه های کتاب را جسـت وجو می کردند که انگار زندگی شـان به آن بستگی 
دارد. چهار سـال پیش هم بچه ها همین قدر آشـفته شده بودند؛ می ترسیدند 
طلسـم شـامل حالشـان بشـود؛ اما آن موقع هنوز نوبت او نرسـیده بود. مدیر 
مدرسه فقط افرادی را انتخاب می کرد که سنشان از دوازده سال گذشته بود و 

دیگر نمی توانستند خودشان را بچه جا بزنند. 
حاال نوبت او بود.

به خاطر تقالیی که برای باالرفتن از تپه کرده بود و سنگینی سبدی که توی 
دستش بود، پاهایش درد گرفته بود. با خودش فکر کرد که آیا این باالرفتن 
باعث شـده پاهایش ورم کند؟ همه ی پرنسـس های افسـانه ها تناسب اندام 
یکسـانی داشـتند؛ داشـتن پای ورم کرده، مثل داشـتن بینِی عقابی و پاهای 
بـزرگ، برای یک پرنسـس غیرممکن بود. برای اینکه حواسـش از نگرانی ها 
پرت شود، شروع کرد به شمردن کارهای خوب دیروزش؛ اول به غازهای برکه، 
مخلوط عدس و تره فرنگی داده بود. این مخلوط، اثر پنیرهایی را که بچه های 
احمق توی دریاچه می ریختند، از بین می برد. بعد، یک شیشه محلول صورِت 
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دست سـاز، حـاوی لیمـوی جنگلی، به یتیم های شـهر هدیـه داده بود؛ چون 
معتقد بود که هدیه ای باارزش تر از داروی مراقبت از پوسـت وجود ندارد! در 
آخر هم یک آینه در کلیسا نصب کرده بود تا مردم اول خودشان را در آن ببینند 

و بعد، مرتب و آراسته روی نیمکت کلیسا بنشینند.
آیا این ها کافی نبود؟

دوباره نگران شد و یاد خیارها افتاد. شاید می توانست یک جایی در جنگل 
خیار ذخیره کند! تا شـب کلی وقت داشـت که خیار جمع کند؛ اما حمل کردن 

آن همه خیار برایش سخت بود.
آیا مدرسه برایش کمک می فرستاد؟

شاید بهتر بود قبل از رفتن، آب خیارها را بگیرد.
»کجا داری می ری؟«

سرش را برگرداند و رادلی را دید که با آن موهای قرمزِ کم رنگ و دندان های 
بیـرون زده، می خنـدد. رادلی نزدیک قبرسـتان زندگی نمی کـرد؛ اما تمام روز 

عادت داشت در کمین او بنشیند. سوفی گفت: »می رم دوستم رو ببینم.«
رادلی پرسید: »چرا با ساحره ها دوست می شی؟«

 »اون ساحره نیست.«
رادلـی گفت: »اون هیچ دوسـتی نداره، عجیب غریب هم هسـت. به خاطر 

همین ساحره ست.«
سوفی جلوی خودش را گرفت که نگوید خوِد رادلی ساحره است. به جایش 
لبخندی به او تحویل داد که نشان دهد تا همین جا هم خیلی لطف داشته که 
او را تحمل کرده است. رادلی گفت: »مدیر مدرسه اون رو می ندازه تو مدرسه ی 

شرورها. اون موقع باید یه دوست جدید واسه خودت دست وپا کنی.« 
سوفی با حرص گفت: »اون دو نفر رو انتخاب می کنه!«

 رادلی گفت: »برای مدرسـه ی خوب ها حتمًا ِبل رو انتخاب می کنه، چون 
هیچ کس به خوبی اون نیست.«
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 لبخند بر لب سوفی خشک شد. 
رادلی دوباره گفت: »ولی من می تونم دوست جدید تو بشم.« 

 سوفی با عصبانیت گفت: »درحال حاضر به اندازه ی کافی دوست دارم!«
 رادلی سـرخ شـد و گفت: »آها!... باشـه... من فکر کردم...« و بدون آنکه 

جمله اش را تمام کند، دررفت. 
سـوفی او را نگاه کرد که با موهای پخش در هوا، به سـرعت از تپه پایین 
مـی دود. پیـش خـودش گفت: »گنـد زدی!« حاال به خاطر رادلـی، یک ماه کار 
خوب و لبخند زورکی را به باد داده بود. چرا تمامش نکرده بود؟ چرا نگفته بود 
»باعث افتخار من است که تو دوست من باشی؟« می دانست کار درستی انجام 
نداده، چون مدیر مدرسـه مثل کشـیش نیکوالس که شب قبل از کریسمس 
می آمـد، در مـوردش قضاوت می کرد؛ اما نمی توانسـت این کار را انجام دهد، 
چون او زیبا و رادلی زشـت بود. فقط یک شـرور، گول آن دغل باز را می خورد. 

مسلمًا مدیر مدرسه این موضوع را درک می کرد. 
سـوفی دروازه ی زنـگ زده ی قبرسـتان را بـاز کـرد و برخـورد علف هـا را 
بـا پاهایـش حـس کرد. روی تپه، سـنگِ قبرهای پوشـیده از خـزه، از زیر تل 
برگ های خشک بیرون زده بودند. سوفی از کنار ردیف قبرها رد شد. هیچ وقت 
به قبر مادرش نگاه نکرده بود؛ حتی روز مراسـم خاکسـپاری! امروز هم قصد 

نداشت این کار را انجام دهد.
ردیف ششـم را که رد کرد، چشـمش به درخت هایی افتاد که شـاخه های 

آویزان داشتند. به این فکر کرد که فردا این موقع، کجاست. 
پالک 1، درست وسط قبرها بود. دروپنجره های خانه، مثل کلبه های دیگِر 
کنار دریاچه با تخته چوب پوشـانده نشـده بود، اما این باعث نمی شـد زیبا و 
قابل سـکونت به نظر برسـد. پله هایی که به ایوان می رفتند، با الیه ای از کپک 
سبز پوشیده شده بودند. شاخه های درخت ها دور کلبه پیچیده بودند و سقف 
زاویه دار و تیز خانه - که سیاه و الغر بود - مثل کاله یک ساحره به نظر می رسید. 
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سوفی از روی پله هایی که زیر پایش ِغژِغژ می کردند باال رفت و سعی کرد 
بو را نادیده بگیرد؛ بوی گند مخلوط سـیر و گربه ی خیس! سـرش را برگرداند 
تا به پرندگان بی سر روی زمین - که بی شک قربانی گربه شده بودند - نگاه 

نکند. 
ضربه ای به در زد و آماده ی دعوا شد. 
صدایی با بی ادبی گفت: »برو گم شو!« 

سـوفی صدایش را نازک کرد و گفت: »چاره ای نداری جز اینکه با بهترین 
دوستت حرف بزنی.«

»تو بهترین دوست من نیستی!«
سوفی پرسید: »پس کیه؟« فکر کرد شاید ِبل به آنجا آمده باشد. 

»به تو ربطی نداره.«
سوفی نفس عمیقی کشید؛ نمی خواست اتفاق رادلی دوباره برایش بیفتد.
»آگاتا، ما دیروز باهم خیلی خوش گذروندیم. فکر کنم بد نیست امروز هم 

دوباره باهم باشیم.«
»موهای من رو نارنجی کردی!«

»بعدش که درستش کردیم، مگه نه؟«
»تو همیشـه ِکرِم ها و معجون هات رو روی من آزمایش می کنی تا ببینی 

چه جوری می شن.«
سـوفی گفت: »مگه دوسـت برای همین کارها نیسـت؟ دوسـت ها باید به 

همدیگه کمک کنن!«
 »ولی من به زیبایی تو نیستم!«

سـوفی سـعی کرد جواب خوبی برای این حرف دسـت وپا کند، اما آن قدر 
طولش داد که صدای دورشدن پای او را شنید. 

سوفی داد زد: »معنیش این نیست که نمی تونیم دوستای خوبی باشیم!«
یک گربه ی آشنا و کچل و چروکیده، از آن طرف ایوان، رو به او ُغرید. 
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»بیسکوئیت آورده م.« 
صدای پا قطع شد. 

»بیسکوئیتای واقعی یا خودت درستشون کردی؟«
 سوفی از گربه که داشت دزدکی به او نگاه می کرد، فاصله گرفت و گفت: 

»نرم و کَره ای؛ همون جوری که دوست داری!« 
گربه ساکت شد. 

»آگاتا بذار بیام تو.«
»تو گفتی بو می دم.«

»بو نمی دی.«
»پس چرا دفعه ی قبل گفتی؟«

»چون دفعه ی قبل بو می دادی. آگاتا گربه داره تف می کنه!«
»شاید بوی انگیزه های پنهانی به دماغش خورده!«

گربه پنجه هایش را نشان داد.
»آگاتا درو باز کن.«

گربـه ی آگاتـا که اسـمش »ملک الموت« بـود، صورت او را خنـج انداخت. 
سـوفی جیغ کشـید. ناگهان دسـتی آمد و گربه را پرت کرد آن طرف. سـوفی 
بـاال را نـگاه کرد. آگاتـا گفت: »پرنده هـای ملک الموت تموم شـده ن.« موهای 
ُقُلمبه ی مسـخره اش مثل گنبدی بود که به روغن آغشـته شـده باشد. لباس 
مشکی و کَت کلفت و بی ریختش که مثل گونی سیب زمینی بود، نمی توانست 
پوسـت رنگ ورورفته و اسـتخوان های بیرون زده اش را بپوشـاند. چشـم های 

کفشدوزک مانندش، از صورت گودرفته اش بیرون زده بود.
سوفی گفت: »فکر کردم بریم پیاده روی. چطوره؟«

آگاتا به سمت در خم شد و گفت: »هنوز دارم به این فکر می کنم که چرا با 
من دوستی!«

سوفی گفت: »چون خیلی شیرین و بامزه ای.«
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آگاتا گفت: »مامانم می گه من تلخ و عبوسم؛ بنابراین یکی از شماها دارین 
دروغ می گین.« و به سمت سبد سوفی رفت و دستمال روی سبد را کشید تا 
نگاهی به بیسکوئیت های سبوس دار بی کَره بیندازد. آگاتا نگاه خشمناکی به 
سوفی انداخت و برگشت توی خانه. سوفی پرسید: »نمی ریم پیاده روی؟«آگاتا 
داشت در را می بست که نگاه ملتمسانه ی سوفی را دید؛ انگار سوفی هم مثل 

او، خیلی دوست داشت به پیاده روی برود.
آگاتا از کنارش رد شد و گفت: »یه پیاده روِی کوتاه؛ ولی اگه حرفای ُپرافاده 

و خودبینانه بزنی، می گم ملک الموت تا خونه دنبالت بیاد.«
سوفی دنبالش دوید و گفت: »ولی این جوری که کالً باید حرف نزنم!«

بعـد از چهـار سـال، کم کـم یازدهمیـن شـب از یازدهمین ماِه سـال از راه 
می رسید و حاال در اواخر روز، میدان شهر، آماده ی آمدن مدیر مدرسه می بود؛ 
مردها شمشیرهایشان را تیز می کردند و نقشه ی حفاظت شب را می کشیدند 

و زن ها بچه ها را به صف می کردند و مشغول کار می شدند.
اول، از بچه هـای خوش چهـره شـروع می کردنـد؛ موهایشـان را کوتـاه و 
دندان هایشان را سیاه و لباس هایشان را پاره می کردند تا زشت و نامرتب به نظر 
بیایند. بچه های زشـت را هم حسـابی می شسـتند و لباس هایی با رنگ های 
روشن تنشان می کردند. مادرها از بچه هایی که اخالق و رفتار خوبی داشتند، 
می خواستند بدرفتاری کنند و خواهرهایشان را کتک بزنند. به بچه های شرور 
رشـوه می دادند تا توی کلیسـا دعا کنند و از بقیه خواسـته می شـد که سـرود 
رسمی روستا را بخوانند. نام سرود این بود: »معمولی ها عاقبت به خیر می شوند«.
اضطراب مردم شهر، مثل یک بیمارِی واگیردار شده بود. در یک کوچه ی 
تاریـک، آهنگـر و قصـاب، کتاب داسـتان ردوبـدل می کردند تا بـا خواندنش 
سرنخی برای نجات پسرهایشان پیدا کنند؛ زیر برج کج ساعت، دوتا خواهر 
داشتند از تبهکاران افسانه ها فهرست درست می کردند تا از رفتارهایشان الگو 
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بگیرند؛ یک گروه پسر خودشان را به هم زنجیر کرده بودند، چندتا دختر زیر 
شیروانی مدرسه قایم شده بودند و کودکی که ماسک زده بود، از الی بوته ها 
بیرون پرید تا مادرش را بترساند و همان جا یک ُاردنگی بخورد! حتی عجوزه ی 
پیـرِ بی خانمـان هم وارد عمل شـده بود و جلوی آتـش باالوپایین می پرید و 
می گفت: »کتاب داسـتان ها رو بسـوزونین! همه رو بسوزونین!« اما هیچ کس 
گـوش نمـی داد و هیچ کتابی هم سـوزانده نمی شـد. آگاتا با نابـاوری به این 
رفتارها نگاه می کرد. »چطور ممکنه تموم مردم شهر به افسانه ها اعتقاد داشته 

باشن؟!« 
»چون اون ها واقعی هستن.« 

آگاتا ایستاد و گفت: »تو جدی جدی اعتقاد داری افسانه ها هستن؟!« 
سوفی گفت: »معلومه که اعتقاد دارم.«

»یعنی مدیر مدرسه دو نفر رو می دزده و به مدرسه می بره، بعد به یکی درِس 
خوب بودن یاد می ده و به یکی درِس شر بودن؟! آخرش هم فارغ التحصیل 

می شن و می رن توی دنیای افسانه ها؟!«
»دقیقًا همین طوره!«

»اگه یه اجاق دیدی، بهم بگو!«
»واسه چی؟«

»می خـوام سـرم رو بـذارم توش! بگـو ببینم، دقیقًا توی این مدرسـه چی 
درس می دن؟«

سوفی گفت: »توی مدرسه ی خوب ها، به دخترا و پسرایی مثل من، درس 
می دن که چطور قهرمان و پرنسس بشن و با عدالت حکمرانی کنن و همیشه 
شـاد باشـن. توی مدرسـه ی شـرورها هم به دخترا و پسـرا درس می دن که 
به جادوگرای شـرور و غول های گوژپشـت تبدیل بشـن و از جادو و نفرین و 

طلسم های خبیثانه استفاده کنن.«
»طلسم های خبیثانه؟ کی این ایده رو داده؟ یه بچه ی چهار ساله؟«
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 »آگاتا، می تونی نمونه ش رو توی داستان ها ببینی؛ بچه های گم شده مثل 
جک، ُرز و راپونِزل. اون ها هرکدوم ماجرای متفاوتی دارن.«

»من هیچی نمی بینم، چون داستان های احمقانه نمی خونم!«
»پس چرا یه دسته کتاب کنار تختت داری؟«

آگاتـا اخـم کرد و گفت: »ببین، کی گفته این داسـتان ها واقعی َان؟ شـاید 
این ها حقه ی کتاب فروش باشـه، شـاید روش بزرگ ترها باشـه که بچه ها رو 
بترسـونن تـا بـه جنگل نرن. هرچی که هسـت، نـه کار مدیر مدرسه سـت، نه 

طلسم خبیثانه.«
 »پس کی بچه ها رو می دزده؟«

»هیشـکی. هر چهار سـال یه بار، دوتا آدم احمق یواشکی می رن تو جنگل 
تا پدر و مادرها رو بترسـونن، ولی مثالً گم می شـن یا گرگ ها می خورنشـون. 

داستان همینه... و افسانه ِهی ادامه پیدا می کنه!«
»احمقانه ترین توضیحی بود که تا حاال شنیده م!«

آگاتا گفت: »فکر نکنم این وسط، اون آدم احمقه من باشم.«
سوفی وقتی احمق خطاب می شد، خونش به جوش می آمد.

»تو فقط ترسیدی، همین!«
آگاتا خندید و گفت: »آخه من چرا باید ترسیده باشم؟«

»چون می دونی که داری با من میای.« آگاتا دیگر نخندید و نگاهش را از 
سوفی به طرف میدان برگرداند. روستایی ها جوری نگاهشان می کردند که انگار 
رازی را کشـف کرده بودند. یک خوِب صورتی پوش و یک شـرورِ سـیاه پوش؛ 
جفـِت کاملـی برای مدیر مدرسـه.آگاتا خشـکش زده بود و یک عالمه چشـِم 
نگـران را می دیـد کـه به او ُزل زده اند. اولین فکری که به سـرش زد، این بود 
کـه از فردا او و سـوفی در آرامش می توانسـتند باهم قـدم بزنند. در کنارش، 
سوفی داشت بچه ها را تماشا می کرد که سعی می کردند چهره اش را به خاطر 
بسپارند تا اگر یک روز توی داستان هایشان ظاهر شد، او را به یاد بیاورند. بعد 
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به این فکر کرد که آیا آن ها به ِبل هم همین طوری نگاه می کنند؟ 
از بین جمعیت، ِبل را دید. 

ِبل با سر تراشیده و لباس کثیف، توی خاک زانو زده بود و به سروصورتش 
ِگل می مالید. سوفی نفس راحتی کشید، چون به نظرش ِبل هم عین دیگران 
شده بود. دلش می خواست مثل همه ازدواجی معمولی داشته باشد؛ ازدواج 
با مردی که چاق و تنبل است و مدام دستور می دهد؛ دلش می خواست مدام 
غذا بپزد و بشـوید و بسـابد و خیاطی کند؛ می خواسـت ِپِهن جمع کند و شیر 
گوسـفند بدوشـد و آنها را سـر بُبرد؛ می خواسـت آن قدر در گاوالدان بماند که 
پیر شود و موهایش عین دندان هایش سفید شود. مدیر مدرسه هرگز بل را 

انتخاب نمی کرد، چون او پرنسس نبود. 
سـوفی، پیروزمندانـه به روسـتایی ها نگاه کـرد و از اینکه مورد توجه آن ها 

قرار گرفته است، خوش حال به نظر می رسید.
گفت: »آگاتا بزن بریم!«

سوفی برگشت؛ چشم های آگاتا به جمعیت خشک شده بود.
»کجا؟«

دور از این مردم.«

خورشید مثل یک گوی قرمز شده بود. دو دختر، یکی زشت و دیگری زیبا، 
کنار دریاچه نشسته بودند.

سوفی خیارها را در یک کیسه ی حریر جمع می کرد و آگاتا چوب کبریت به 
آب می انداخت؛ بعد از دهمین کبریت، سوفی چپ چپ نگاهش کرد. 

آگاتا گفت: »این کار بهم آرامش می ده!«
سوفی داشت تالش می کرد آخرین خیار را هم در کیسه جا دهد. 

»چرا یکی مثل ِبل دلش می خواد اینجا بمونه؟ کی اینجا رو به یه افسانه 
ترجیح می ده؟«
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آگاتا گفت: »کی دلش میاد خونواده ش رو برای همیشه ترک کنه؟«
سوفی گفت: »منظورت که من نیستم؟ نه؟« و هر دو ساکت شدند. 

سوفی پرسید: »تاحاال از خودت پرسیدی که چرا پدرت رفته؟«
»گفتم بهت؛ بعد از تولد من، ما رو ترک کرده.«

»ُخب کجا رفته؟! دورتادورِ ما جنگله! وقتی این قدر یهویی ناپدید شده...« 
سـوفی شـروع به داستان بافی کرد: »شاید راهی برای ورود به داستان ها پیدا 

کرده! یه ورودِی جادویی! شاید اآلن اون طرف، انتظار تو رو می کشه.«
»شـاید هم برگشـته پیش زنش، تظاهر کرده من وجود ندارم و ده سـال 

پیش، اتفاقی توی آسیاب ُمرده.«
سـوفی لبش را گاز گرفت و دوباره سـرگرم خیارها شـد. »من هر دفعه که 

اومده م خونه تون، مامانت نبوده.«
آگاتا گفت: »جدیدًا می ره شهر. تو محله ی ما خیلی مریض پیدا نمی شه؛ 

شاید به خاطر محیطشه.« 
سـوفی گفـت: »مطمئنًا همینـه.« این را گفت، چون می دانسـت هیچ کس 
حتی برای درمان قرمزی پای نوزاد هم پیش مادر آگاتا نمی رود، چه برسـد 
بـه درمـان بیمـاری. بعد ادامه داد: »فکر نکنم قبرسـتون جای جالب و راحتی 

واسه مردم باشه.«
آگاتـا گفـت: »قبرسـتون خوبی هـای خـودش رو داره! همسـایه ای وجـود 
نداره که شـلوغ کنه، فروشـنده های وقت و بی وقت نمیان اون جا، دوست های 
کنجکاوی که ماسک بزنن و کلوچه ی رژیمی بخورن هم نداره که بهت بگن تو 

می ری به مدرسه ی بدها توی سرزمین جادویی.« 
بعد هم با آسودگی، کبریت دیگری را پرت کرد.

سوفی خیارها را زمین گذاشت و گفت: »پس من کنجکاوم؟«
»کی گفت این طرفا آفتابی بشی؟ من داشتم از تنهایی خودم لذت می بردم.«

»تو همیشه من رو به خونه ت راه می دی.«


