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»کتونی هات رو بپوش.«
جونـا، بـرادرم، زیـر پتـو قایم می شـود. »وای نـه ِایبی! باز شـروع کردی؟ 

نصفه شبه ها!«
می گویم: »بعله بعله، دوباره شـروع کردم. بعدشـم، هنوز نصفه شب نشده؛ 

سه دقیقه وقت داریم.«
»ولـی مـن دلـم نمی خـواد دوبـاره یواشـکی بریم تـو زیرزمیـن. می خوام 

بخوابم.«
می پرسم: »هنوز چیزی درباره ی آینه ی جادویی مون یادت نیومده؟«

زیر لب می گوید: »نه، هیچی!«
»پس نباید بخوابی. پاشو... یااّل!«

* ﹉ فصل *

کاش خاطره ها بازگردند!
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داسـتان از این قرار اسـت که ما یک آینه ی جادویی توی زیرزمین داریم. 
نصفه شـب ها اگـر سـه بار بـه آن ضربه بزنیـم، آینه ما را می بلعـد و با خودش 
بـه سـرزمین قصه هـا می برد. درواقـع اول بنفش می شـود، بعد هیس هیس 

می کند و می چرخد؛ بعد هم ما را قورت می دهد و با خودش می برد.
حاال مشکل اینجاست که برادرم باور نمی کند آینه ی توی زیرزمین، جادویی 
است. این خیلی مسخره است، چون تا االن شش بار همراِه من به دنیای قصه ها 
سفر کرده! اما دفعه ی آخری که به سفر جادویی رفتیم، پری جادویی که توی 
آینه زندگی می کند و اسـمش ماری ُرز اسـت، جونا را اتفاقی هیپنوتیزم کرد.

جونا االن همه چیز را درباره ی زندگی اش به یاد می آورد؛ مثاًل اسمش، اسم 
من، اینکه توی اِسـمیت ویل زندگی می کنیم و... اما هیچ کدام از سفرهایمان 

را یادش نمانده!
حتی یک ذّره هم چیزی یادش نمی آید.

واقعًا غم انگیز نیست؟
مـا این همـه کارهـای باحـال کردیـم و چیزهـای جدیـد دیدیـم، امـا او 
هیچ کدامشـان را به یاد نمی آورد. ما با سـفیدبرفی زندگی کردیم؛ با سیندرال 
براونی پختیم؛ حتی جونا توی داسـتان ملکه ی برفی، طلسـم شـده بود... اما 

هیچی یادش نیست؛ هیچی!
این طوری من خیلی احساس تنهایی می کنم.

فریـاد می زنـم: »زود باش! بیا بریـم.« البته من نباید زیاد بلند حرف بزنم؛ 
چون مامان و بابا خوابند و اصاًل دلم نمی خواهد االن بیدار شوند.

از تِه دلم امیدوارم وقتی ببیند آینه چطوری کار می کند، همه چیز یادش بیاید.
تا االن هر کاری کردم، فایده ای نداشته. یک بار مجبورش کردم کفش های 
فوتبالـی اش را تـوی خانـه بپوشـد. امیدوار بـودم یادش بیاید چطـوری با آن 
کفش های لعنتی، موهای راپونزل را خراب کرده بود و من مجبور شده بودم 

موهایش را کوتاه کنم.
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به او سیب دادم که شاید یادش بیاید سفیدبرفی را دیده بودیم.
حتـی جعبـه ی جواهرات توی اتاقم را به او نشـان دادم. نقاشـِی روی این 
جعبه، نشـان می دهد شخصیت های داستان هایی که ما دیده بودیمشان، چه 

اتفاقی برایشان افتاده بود.
اما فایده ای نداشت! هنوز هیچی از سفرهای هیجان انگیزمان یادش نمی آید.

جونـا همین طـور کـه از تخـت پایین می آیـد و کفش هایش را می پوشـد، 
زیر لب ُغر می زند: »چقدر گیر می دی تو!«

شازده، گربه ی کوچولوی ما، دوروَبِر پاهای جونا می چرخد.
بـه ُغرُغرهـای جونـا اهمیتـی نمی دهـم. »سـاعتت رو دسـتت کـردی؟« 
ساعت ُمچی هایی که از خانه با خودمان به سرزمین قصه ها می بریم، تنها راه 

برای فهمیدن زمان توی خانه هستند.
»آره.«

 می گویم: »آفرین! حاال آروم دنبالم بیا.« و از پله ها پایین می روم.
اصـاًل دلـم نمی خواهـد مامان و بابـا را بیـدار کنیم. آن ها هیچـی درباره ی 
آینـه ی جادویـی نمی داننـد. مـاری ُرز عمدًا هیپنوتیزمشـان کرد و باعث شـد 
خاطره هایشـان پاک شـود. تازه، ما به آن ها قول دادیم که دیگر نصفه شب ها 
به زیرزمین نرویم. من دوست ندارم قولم را بشکنم؛ اما ُخب چاره ی دیگری 
نداریم. من باید به یاد جونا بیاورم که چه اتفاق هایی افتاده و این تنها راهش 

است. البته... راستش رفتن توی آینه، خیلی حال می دهد.
شازده دنبالم می آید و من هنوز صدای ُغرُغر جونا را از پشت سرم می شنوم.

وقتی از پله های زیرزمین پایین می روم، به جونا می گویم در را ببندد.
بعد به او اشاره می کنم نزدیک تر بیاید و روبه روی آینه بایستد.

آینه دوبرابِر من و قابش سنگی است؛ روی قاب، پری های جادویی با بال و 
چوبدستی های سحرآمیزشان حک شده اند. شیشه ی آینه تمیز و صاف است. 
ما می توانیم تصویر خودمان را توی آینه ببینیم؛ درست مثل هر آینه ی دیگری. 
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من موهای قهوه ای فرفری ام را می بینم که تا شـانه ام آمده؛ بعد هم جونا را 
می بینم با آن موهای قهوه ای به هم ریخته و شازده را با بدن کوچک پشمالویش.

سه بار به آینه ضربه می زنم.
نفسم را حبس می کنم.

هیچ اتفاقی نمی افتد.
نه می چرخد، نه بنفش می شود و نه هیس هیس می کند!

َاه! من چه شانس بدی دارم.
یک هفته است شب ها جونا را به زور با خودم می آورم توی زیرزمین تا به 

آینه ضربه بزنیم؛ اما ماری ُرز هنوز راهمان نداده است.
چرا؟ ُخب او بعضی وقت ها این طوری رفتار می کند. بعضی وقت ها فقط اگر 
لباس های خاصی پوشـیده باشـیم، راهمان می دهد؛ مثاًل پیژامه ای که شـبیِه 

پرچم سرزمین یکی از قصه ها باشد.
او به ما نمی گوید باید چی بپوشیم و همین کار را سخت می کند.

چند روز پیش من کفش باله پوشیدم تا شاید آینه ما را به داستان دوازده 
شـاه ُدخت بفرسـتد. امروز هم ُخرده های نان را توی جیب لباسـم گذاشتم تا 

یاد داستان هانِسل و ِگِرِتل بیفتد و ما را به آنجا ببرد...
اما فایده ای نداشت!

به جونا می گویم: »بذار یه بار دیگه امتحان کنم...«
»نه خیرم! الزم نیست. ما آینه ی جادویی نداریم.«

»چرا، داریم. ساعت چنده؟«
جونا ساعتش را نگاه می کند. »دوازده و پنج دقیقه.«

ای بابا! بازهم بدشانسـی آوردیم. »فکر کنم امشـب دیگه نمی شـه... دیر 
شده.« آه بلندی می کشم. »فردا دوباره امتحان می کنیم.«

شـازده پنجه هایـش را بـه آینـه می کشـد. او هـم متوجـه موضوع شـده و 
می خواهد کاری کند که جونا همه چیز را به یاد بیاورد.
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جونا می پرسـد: »نمی شـه یه چند شـب بی خیال بشـیم؟ چهارشـنبه تولد 
مامانه. من هنوز براش کادو نگرفته م.«

می گویم: »می تونیم کادوی من رو دوتایی بهش بدیم.«
من توی کالس هنر، یک تابلوی نقاشـی برای مامان کشـیدم. عکس یک 
گلـدان پـر از گل هـای ُرز را نقاشـی کـردم. مامـان عاشـق گل ُرز اسـت. من 
واقعًا از اینکه شـب ها یواشـکی دوروَبِر خانه می پلکم، احساس گناه می کنم. 

امیدوارم دادن این کادو به مامان، حال خودم را هم بهتر کند.
مطمئنم از این نقاشی خیلی خوشش می آید؛ عالی شده. البته حاال باید تا 

فردا صبر کنم خشک شود و آن وقت ببینم واقعًا عالی شده یا نه.
می گویم: »بذار یه بار دیگه ضربه بزنم...«

جونا می گوید: »نه نه نه! من نمی خوام دوباره با آینه حرف بزنم.«
»فقط یکی دیگه...«

»نه! ِایبی! داری می ترسونیم! ما آینه ی جادویی نداریم. اگه بی خیال نشی، 
من به مامان و بابا می گم که تو دیوونه شدی.«

»وایسا جونا... نرو!« او باید به یاد بیاورد. »بذار یه خوراکی برات بیارم. یه 
سیب دیگه می خوری؟ یا براونی؟«

شـازده ُدمش را تکان می دهد. جونا دسـتش را روی گوشش می گذارد و 
از پله ها باال می دود.

فکر کنم گرسنه نیست.
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روز بعد، توی کالس هنر فهمیدم درباره ی نقاشی ام اشتباه فکر می کردم.
اصاًل عالی نشده؛ اصاًل!

گل های ُرِز من اصاًل شبیه گل های ُرز واقعی نیستند؛ فقط شبیِه یک سری 
لکـه ی قرمزنـد! تصور کنیـد لکه های قرمزرنگی روی زمیـن ریخته و بعد هم 
جونـا بـا کفش هـای فوتبالی اش روی آن ها پریده اسـت. گل هـای من دقیقًا 

همین شکلی شده اند!
خانم ِبِکر که باالی سـرم ایسـتاده، می گوید: »ِایبی... تو تالشت رو کردی. 

خوبه.«
تالشم رو کرده م؟!

همه می دانند که این جمله، یعنی تو اصاًل استعداد نداری!

* فصل دو *

چیک چیک!
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اما ُخب... حقیقت این است که حق با خانم ِبِکر است؛ نقاشی من خوب نیست.
فرانکی، رابین و ِپنی، کنار من نشسته اند.

فرانکی و رابین بهترین دوست های من هستند.
ِپنی دوسـت رابین اسـت؛ یعنی راستش یک جورهایی خودش را به زور به 
رابین چسـبانده. مطمئنم رابین را مجبور می کند موهایش را ُدم اسـبی ببندد 

که شبیه هم باشند.
یک بـار وقتـی تـوی حیـاط بودیم، ِپنـی گیر داده بـود که او و رابین شـبیه 
دوقلوها هسـتند. البته حرفش خیلی مسـخره بود، چون موهای ِپنی طالیی 

است و موهای رابین قرمز.
من ترجیح می دهم توی مدرسه، به موهایم سربند بزنم. با تشکر!

فرانکی هم موهای مشکی اش را دوطرف سرش بافته.
مـن و فرانکـی موهایمـان را شـبیِه هم درسـت نمی کنیم تا بـه زور به همه 
نشان بدهیم ما دوست های صمیمی هستیم؛ واقعًا نیازی به این کار نداریم.
خانم ِبِکر ُجفت پا می پرد وسـط افکارم. »وای ِپنی! عجب نقاشی قشنگی. 

جزئیات نقاشی رو خیلی عالی و دقیق کشیدی.«
عالی و دقیق؟ واقعًا؟!

نگاهی به نقاشی ِپنی می اندازم.
دهانم از تعجب باز می ماند.

واقعـًا عالـی کشـیده. گل هـای ُرزش قرمـز و بـّراق و قشـنگ اند. انـگار 
نقاشی اش را مخصوص روز مادر کشیده.

رابین می گوید: »عالیه!«
فرانکی می گوید: »واقعًا قشنگه! چطوری یاد گرفتی این قدر هنرمند باشی؟«

ُخب حاال! بس کنید! درست است که ِپنی نقاشی قشنگی کشیده، اما حاال 
دلیل نمی شود که فکر کنیم خیلی هنرمند و خفن است.

آب دهانم را قورت می دهم.
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ِپنـی می گویـد: »من همیشـه نقاشـی کشـیدن رو دوسـت داشـته م.« بعد 
قلم مویـش را تـوی آب می زنـد و تمیـزش می کنـد. موهای ُدم اسـبی اش از 

این طرف به آن طرف تکان می خورد. »یه جورایی ذاتیه.«
پشـت چشـم نازک می کنم. دست خودم نیسـت؛ دخترک حسابی خیال 

َبَرش داشته و ُپز می دهد.
رابیـن و فرانکـی بقیـه ی زمـان کالس را صـرف تعریف کـردن از کارهای 

هنری ِپنی می کنند: ِپنِی پیکاسو... ِپنِی خفن... ِپنِی هنرمند!
حـاال اصـاًل چـه اهمیتی دارد که او نقاشـی اش خوب اسـت و من نه؟ من 
که نمی خواهم وقتی بزرگ شدم، نقاش بشوم! من می خواهم قاضی بشوم. 
برای قاضی شـدن، الزم نیسـت بلد باشم گل های ُرز را نقاشی کنم! همین که 

باهوش و قضاوت کن باشم، کافی است.
مـن سـعی می کنـم تا وقتی که زنـگ می خـورد، گَندی را که به نقاشـی ام 

زده ام، درست کنم.
ِپنـی چنـد دقیقه بعـد می گوید: »ُخب... حـاال فقط باید امضـاش کنم و... 

دیگه کارم تموم می شه.«
قلم مویش را توی رنگ مشکی می زند و اسمش را با خودنمایی مسخره ای، 

پایین نقاشی می نویسد.
رابین خیلی جدی می گوید: »این نقاشی یه روزی میلیون ها دالر می ارزه.«

جلوی خودم را می گیرم که باال نیاورم. البته اگر روی نقاشـی ارزشـمند و 
زیبای ِپنی باال بیاورم، دیگر آن را نمی بینم و راحت می شوم.

هوم! فکر بدی هم نیست ها!
رابیـن و فرانکـی نقاشی هایشـان را می گذارنـد لـب پنجـره ی کالس تـا 
خشـک شـود؛ اما ِپنی نقاشـی اش را می گذارد روی میز بماند و بعد می رود 
دسـت هایش را بشـوید. من هم همان جا می ایسـتم و به نقاشـی خودم کنار 

نقاشی ِپنی نگاه می کنم.
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از نقاشی خودم متنفرم.
از نقاشی ِپنی خوشم می آید.
نه! از مال او هم بدم می آید.

لیوان آب ِپنی نزدیک نقاشی اش است.
خیلی نزدیک...

خیلی خیلی نزدیک!
و بعد... اتفاقی می افتد...

من آرنجم را به لیوان آب می زنم... عمدًا!
چیک... چیک... چیک...

آب روی نقاشی ِپنی می ریزد و همه جایش پخش می شود.
دلم ُهّری می ریزد.
من چی کار کردم؟!

رنگ هـا قاطـی می شـوند؛ گَند می خورد به نقاشـی. گلبرگ ها توی برگ ها 
فرو می روند و برگ ها هم توی گلدان...

وای نه! خاک تو سرم!
شاید کسی ندیده باشد.

صدای جیغ بلندی می شنوم. »نقاشیم!«
ُاه! فهمید.

ِپنـی به طـرف میزمـان می دود. جیـغ می زند: »کمک کنیـن! آب ریخته رو 
نقاشیم. حوله بیارین برام. نقاشیم خراب شد.«

رابین و فرانکی باعجله می روند دستمال بیاورند؛ اما فایده ای ندارد. وقتی 
دستمال ها را برمی داریم، از نقاشی، جز چندتا لکه، چیزی باقی نمانده است؛ 

لکه هایی که حتی از لکه های من هم بدترند؛ خیلی بدتر!
ِپنی با ناامیدی می گوید: »نقاشیم...«

رابین بغلش می کند. »عزیزم... ِپنی...«
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فرانکی هم بغلش می کند و می گوید: »خیلی قشنگ بود.«
خانم ِبِکر می گوید: »خیلی متأسـفم! شـاید بتونیم درسـتش کنیم... بذار 

چندتا دستمال دیگه بیارم.«
ِپنـی می گویـد: »باورم نمی شـه...« بعد رو می کند به مـن. »ِایبی، تو دیدی 

چه اتفاقی افتاد؟«
صورتم سرخ می شود. »من... اِمممم... آره... تقصیر من بود. دستم خورد 

به لیوان آبت... متأسفم...«
ِپنی با شک و تردید نگاهم می کند. »اتفاقی بود؟!«

مـن دروغکـی می گویم: »معلومه که اتفاقی بود! من چرا باید از قصد روی 
نقاشیت آب بریزم؟«

هنوز با شک نگاهم می کند.
رابین و فرانکی هم همین طور.

بابـا تقصیـر مـن نبود! ُخب... باشـد! تقصیر مـن بود! امـا در اصل تقصیر 
ِپنـی بـود، چون با آن ُدم اسـبی مسـخره و دوقلـو دوقلو کردن و این نقاشـی 
زشـتش - و البتـه اینکـه رابیـن را از مـن دزدیـده - اعصابـم را ُخـرد کـرد!

حالم بد است.
فقـط یـک آدم بد و عوضی می تواند نقاشـی یک نفر دیگـر را عمدًا خراب 

کند. من آدم بدی هستم؟ افتضاحم؟
ُبغضم را قورت می دهم...

حکِم من: گناهکار!
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یک گل ُرز گُنده، محکم می زند توی سرم!
فریاد می کشد: »تو یه هیوالیی! یه هیوالی چشم سبز.«

یک گل دیگر َدِم گوشم فریاد می زند: »ِایبی! تو داری جیغ می زنی.«
من جیغ می زنم: »نه خیرم، من جیغ نمی زنم!«

تازه می فهمم روی تختم نشسته ام و جونا هم کنارم است. نصفه شب است.
»چی شده؟«

جونا می گوید: »تو داشتی تو خواب جیغ می زدی.«
قلبم ُتندُتند می زند. »واقعًا؟«

»آره، یه عالمـه جیـغ زدی. صدات تا اتاق من می اومد. یه چیزایی درباره ی 
یه هیوالی چشم سبز می گفتی.«

* فصل سه *

حمله ی گل های ُرز
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کابوس می دیدم. گل های ُرِز ِپنی به من حمله کرده بودند.
ُلپ هایم سرخ می شود. آن ها من را هیوالی چشم سبز صدا می کردند. این 
اصطالحی اسـت که مامان بزرگم اسـتفاده می کند. هیوالی چشم سـبز یعنی 
کسی که به دیگران حسودی می کند. حق با آن ها بود. فکر کنم بعد از کاری 

که با نقاشی ِپنی کردم، حقم بود چنین خوابی ببینم.
من یک هیوال هستم؛ یک هیوالی چشم سبِز حسود.

جونا می پرسد: »بریم؟«
با ناراحتی می گویم: »کجا؟«

می گوید: »پایین. االن ساعت یازده و پنجاه وهشت دقیقه ی شبه.«
صاف می نشینم. »فکر کردم دیگه نمی خوای به آینه فکر کنی.«

»آخه خوابم نمی بره. اگه کار نکرد، می تونیم تمساح پرنده بازی کنیم؟«
»االن؟!«

تمسـاح پرنـده یک جـور بـازی اسـت که بـرادرم اختـراع کـرده. درباره ی 
تمساح هایی است که می توانند پرواز کنند.

بـا ناراحتـی می گویـد: »آره... آخه امروز نشـد بازی کنم. بابـا و مامان گیر 
داده بودن که درس بخونم.«

معلـم جونـا چنـد روز پیش بـه مامان گفته بـود او کمـی از بقیه ی کالس 
عقب است. برای همین، مامان و بابا سعی می کنند توی درس ها به او کمک 
کنند. هرچند، جونا ترجیح می دهد توی چیزهای دیگری مثل بازی کردن با 

تمساح های پرنده، کمکش کنند.
از تخـت پاییـن می پرم؛ »باشـه... بزن بریم.« سـعی می کنم نقاشـی ای را 
که برای مامان کشـیده ام و الی یک دسـتمال روی میزم است، نبینم. کاش 
مجبور نبودم این نقاشی را به او بدهم. هم خیلی زشت است و هم من را یاد 

بالیی می اندازد که سر ِپنی و نقاشی اش آوردم.
بـه کمـد لباس هایم نگاه می کنم. لباس هایم را عـوض کنم؟ نه، بی خیال! 
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همین پیژامه ی پشـمی خوب اسـت. شـاید ماری ُرز بخواهد ما را به داسـتان 
شـاهزاده و نخـود سـبز ببـرد. اگـر به آنجـا برویـم، می توانم روی یکـی از آن 
بیسـت تا تشـک، ُچرتی بزنم. خمیازه می کشـم؛ به خاطر کابوسی که دیده ام، 

هنوز احساس خستگی می کنم.
جونا هم پیژامه ی پشمی اش را پوشیده.

سعی می کنم دِر اتاقم را روی شازده ببندم. »تو همین جا بمون، شازده.«
میو میو می کند.

»آروم باش! شـازده، نمی شـه ببریمت. دفعه ی قبلی که با ما اومدی، کلی 
دردسر درست کردی.«

سفر کردن به قصه ها خیلی حال می دهد، اما بعضی وقت ها هم خطرناک 
است. دلیلی ندارد شازده هم بیاید و همه چیز را بدتر کند.

اما او بازهم با صدای بلند میو میو می کند.
جونا می گوید: »این جوری مامان و بابا رو بیدار می کنه ها!«

َاه! از دست این شازده! حق با جوناست. در را باز می کنم. »باشه... بیا بریم.«
از جونا می پرسم: »جونا... یادت میاد شازده رو از کجا آوردیم؟«

جونا اخم می کند. »از پناهگاه حیوانات؟«
»نه! یه پری جادویی توی قصه ی زیبای ُخفته، چوبدسـتیش رو تکون داد 

و شازده ظاهر شد.«
جونا می گوید: »آها! باشه... تو راست می گی!«

حتی توی تاریکی هم می بینم که برایم پشت چشم نازک می کند.
بعد از اینکه دِر زیرزمین را می بندم و روبه روی آینه می ایسـتم، می گویم: 

»حاضری؟«
جونـا می گویـد: »آره... فقـط هروقت کاِرمون تموم شـد، بهـم بگو که بریم 

تمساح پرنده بازی کنیم.«
آه می کشم. او اصاًل حرف های من را باور نمی کند.
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ضربه ی اول را می زنم.
هیسسسسسسس!

وای! وای! وای!
صدای هیس هیِس آینه بلند شد.

آخ جون! 
فریاد می زنم: »جونا، کار می کنه! می شنوی؟«

چشم هایش از تعجب گرد شده. »هیس هیس می کنه!«
ضربه ی دوم را می زنم. نور گرم و بنفشی از آینه به بیرون می تابد.

به طـرف جونـا برمی گـردم. دهانش از تعجب باز مانـده. »می بینی جونا؟« 
شبیه یک قورباغه ی کارتونی شده که چشم هایش از حدقه بیرون زده است. 

»می بینی؟«
با صدایی لرزان می گوید: »آره... می بینم. بنفشه... هیس هیس می کنه... 

همون طوری که تو می گفتی شده!«
شازده میو میو می کند.

ذوق زده می گویـم: »آره، می دونـم... آمـاده بـاش!« ضربـه ی سـوم را هـم 
می زنم و آینه می چرخد... انگار که توی ماشین لباسشویی گیر افتاده باشیم، 

ِهی می چرخیم و می چرخیم...
جونا می گوید: »می چرخه!«

»گفتم که! حاال دستم رو بگیر تا بریم تو.«
ناباورانه می پرسد: »بریم تو آینه؟«

دسـتش را می گیرم. »بعله! می خوایم بریم توی یه داسـتان جدید. شازده 
تو هم حاضری؟«

شـازده میومیـو می کنـد و جلوتر از مـا راه می افتد. من و جونا هم پشـت 
سرش می رویم.


