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شنبه شب است و رابین، دوست جدید و دوست داشتنی من، امشب قرار 
است خانه ی ما بخوابد. 

ما توی زیرزمین هسـتیم. رابین حرکات ورزشی جدیدی را که خواهرش 
به او یاد داده، به من نشان می دهد. خوب داریم پیش می رویم. 

از وقتی به اسمیت ویل آمده ایم، این اولین باری است که یکی از دوستانم 
شب را پیش ما می ماند. 

رابین اولین دوست صمیمی من در اسمیت ویل است. 
راسـتش من توی اسـمیت ویل دوتا دوسـت خیلی صمیمی دارم: رابین و 
فرانکـی؛ اما چون فقط یک تخت تاشـو توی اتاقم هسـت، اجـازه دارم هربار 

یکی از دوستانم را دعوت کنم. 

* فصل یک *

خواب بی خواب!
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تازه به قول مامان، وقتی دوتا بچه توی خانه ی ما بخوابند، حسـابی شـلوغ 
می شود برای همین، فرانکی را دفعه ی بعدی دعوت می کنم. 

کمی سـرگیجه دارم؛ که همین باعث می شـود سـخت خوابم ببرد. اما کی 
گفتـه کـه وقتی دوسـتتان به خانه تان می آید تا شـب را پیش شـما بگذراند، 
حتمًا باید بخوابید؟خ می توانید کل شـب را بیدار بمانید و حرف های درگوشـی 
مهمی به هم بزنید. می توانید یواشـکی به آشـپزخانه بروید و اگر مواد الزم را 
دارید، اسـمورز1 درسـت کنید. من مواد الزمش را چهارشـنبه از سـوپرمارکت 

نزدیک خانه خریدم.
خالصه اینکه وقتی دوستتان به خانه تان می آید، اصاًل الزم نیست بخوابید؛ 

فقط باید خوش بگذرانید. 
ناگهان چراغ های زیرزمین روشن و خاموش می شوند. 
رابین دوروَبَرش را نگاه می کند و می گوید: »چی بود؟«

من ترسیده ام؛ می گویم: »نمی دونمخ«
با نگرانی به آینه نگاه می کنم. عتیقه است و دو برابر من قد دارد. روی قاب 
آینه که از جنس سنگ است، نقش فرشته های کوچک با چوب دستی هایشان 

حک شده. تازه این یک آینه ی معمولی نیست؛ جادویی است. 

صدای خنده ی برادر هفت ساله ام را از طبقه ی باال می شنوم. 
فریاد می زنم: »جوناخ با چراغ ها بازی نکن.«

زیرزمین دوباره تاریک می شود. 
دوباره فریاد می زنم: »روشنش کنخ ماماااااان. جونا رو ببین. َاهخ«

چراغ ها دوباره روشن می شوند و باز صدای خنده می آید. 
ُغرُغرکنان می گویم: »ببخشید، داداش های من خیلی اذیت می کنه.«

رابین می گوید: »نه بابا، داداش های کوچیک خیلی بامزه ن.«

S’mores  -1: نوعی شیرینی آمریکایی
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فقط کسی که داداش کوچک نداشته باشد، بهشان می گوید بامزه!
رابین یک خواهر بزرگ خیلی خوب به نام دالیا دارد.

دالیـا بـه رابیـن حرکات ورزشـی یـاد می دهـد، گوشـواره هایش را قرض 
می دهـد و بـه او یاد می دهد چطور رنگ لباس هایـش را باهم هماهنگ کند. 

دالیا عمرًا خواهرش را اذیت نمی کند. 
سر جایم برمی گردم و می پرسم: »ُخب، کجا بودیم؟خ«

بـه تصویرمـان در آینـه نـگاه می کنـم. موهای رابیـن بور اسـت و فرفری. 
دالیـا بـه او یاد داده که چطوری به موهایـش ژل بزند تا حالتش تغییر نکند. 
موهای قهوه ای من تاب دار و مسخره است. پیژامه هایمان هم نشان می دهد 
چقدر باهم فرق داریم. رابین تاپ و شلوار مشکی براق پوشیده )که قباًل مال 
خواهـرش بـوده(. پیژامه ی جدید من هم خیلی بامزه اسـت )رویش عکس 
جای پای گربه دارد(، اما در کنار تیپ رابین، خیلی بچگانه به نظر می رسد.

رابین متوجه می شـود که من به تصویرمان در آینه خیره شـده ام و برایم 
دست تکان می دهد. الک سبز زده. می گوید: »این آینه هه یه کم عجیب غریبهخ 

نه؟« و بعد به شیشه ی آینه دستی می کشد. 
هرچند با او موافقم، می پرسم: »منظورت چیه؟«

من می توانم این چیزها را درباره ی آینه مان بگویم:
• یک پری کوچک به نام ماری ُرز توی آن زندگی می کند.

• وقتـی سـه بار به آن ضربـه بزنی، آینه می چرخـد، هیس هیس می کند و 
بنفش می شود.

• شما را می بلعد و به سرزمین قصه ها می برد.
بـرای همیـن، اینکـه بـه این آینه فقـط بگوییـد عجیب وغریب، انـگار آن را 

دسِت کم گرفته اید.
رابین چینی به دماغش می اندازد. »انگار داره ما رو می پاد. طلسم شده ست.«
زورکی می خندم و بعد سـریع بحث را عوض می کنم: »گرسـنه ت نیست؟ 
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من که دارم از گرسنگی می میرم. بیا بریم باال. اسمورز دوست داری؟«
می گوید: »آره، معلومه دوسـت دارمخ کی دوست نداره؟ ولی اول می خوام 

یه زنگ به خواهرم بزنم.«
 بعد تلفن همراهش را از روی میز برمی دارد. 

رابیـن هرجا می رود، گوشـی اش را با خودش می بـرد و مدام به این و آن 
پیام می دهد. البته فقط چندتا از بچه های کالسـمان تلفن همراه دارند؛ برای 

همین، به همه نمی تواند پیام بدهد؛ فقط به بعضی ها.
اما من نمی توانم به کسی پیام بدهم. 

نمی توانم به کسی زنگ بزنم. 
البتـه از خانـه زنـگ می زنـم، اما وقتی بیرونـم، نمی توانم با کسـی تماس 
بگیرم. وقتی توی ماشینم، نمی توانم؛ وقتی توی مدرسه ام، نمی توانم؛ و وقتی  

هم که توی پارک هستم، نمی توانم.
من تلفن همراه ندارم. کاش داشتم. 

فرانکی هم تلفن همراه ندارد، اما این کمکی به حالم نمی کند. تازه فرانکی 
دوتا برادر کوچک تر هم دارد؛ دوتاخ می توانید تصورش را بکنید؟ دوتا جونا؟ وایخ
حـاال از بحـث تلفن همراه کـه بگذریم، عمرًا بگـذارم رابین بدون من توی 

زیرزمین بماند؛ با وجود آینه  ی جادویی، خیلی خطرناک است. 
دروغکی می گویم: » اینجا خیلی بد آنتن می دهخ بیا باال.« 

البتـه اصـاًل نمی دانـم دروغ گفته ام یـا نه، چون تلفن ندارم کـه بدانم اینجا 
آنتن می دهد یا نه. 

رابین دنبالم باال می آید و من به اتاق نشـیمن می برمش تا تماس بگیرد. 
می گویم: »ُخب، من می رم اسمورز درست کنم. هروقت تلفنت تموم شد، بیا.«
وقتی به آشپزخانه می روم، مامان که مشغول خالی کردن ماشین ظرفشویی 

است، می پرسد: »رابین کجاست؟«
می گویم: »داره تلفنی حرف می زنه؛ با تلفن همراهشخ«
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مامان فقط لبخند می زند. 
می نشـینم روی میز آشـپزخانه و پاهایم را تاب می دهم. »می شـه منم یه 

تلفن داشته باشم؟«
مامان می خندد و یک دسته بشقاب را روی کابینت می گذارد. »نه خیر نمی شهخ«

می گویم: »ولی من الزم دارم.«
می گوید: »تو الزم نداری، فقط دلت می خواد تلفن همراه داشته باشی.« 

»من هم می خوام، هم الزم دارم.«
»برای چی؟«

»برای اینکه پیامک بزنم، با دوستام در ارتباط باشم، شما هم بدونی من کجام.«
مامان بازهم می خندد. »من که همیشه می دونم تو کجایی.«

البته مامان چیزی درباره ی آینه ی جادویی توی زیرزمین نمی داند؛ و اینکه 
به فلوم، خردل و زامل رفته ام.
»یه گوشی برات می گیرم.«

قلبم ُتند می زند. »می گیری؟خ«
»آره، وقتی بزرگ تر بشی.«

»چرا االن نمی تونم داشته باشم؟«
مامـان فنجان  هـای قهوه را تـوی کابینت می گـذارد و می گوید: »چون االن 
خیلـی بچـه ای. االن الزم نـداری، یه کـم بچه باشخ تو یه عمـر وقت داری که 

اسیر تکنولوژی بشی. الزم نیست از کالس پنجم این کارو شروع کنی.«
اما من دلم می خواهد اسـیر تکنولوژی باشـم؛ هرچه زودتر، بهترخ »از ِکی 

می تونم اسیر تکنولوژی بشم؟«
»وقتی بری راهنمایی، دوباره درباره ش حرف می زنیم.«

»اووووهخ حاال کو تا راهنماییخ یه قرن طول می کشه.«
مامـان می گویـد: »زمان خیلی زود می گذره. فقـط ازش لذت ببر. حاال بیا 

اسمورز درست کنیم.«



12  زیبای خفته

اگـر نظـر مـن را بخواهیـد، زمـان اصاًل سـریع نمی گـذرد؛ خیلـی هم کند 
می گذرد. انگار قرار اسـت حاالحاالها بچه بمانم. دلم می خواهد زودتر بزرگ 

شوم؛ کلی برنامه دارم. 
بعد از دبستان، به راهنمایی می روم و بعد هم دبیرستان و پیش دانشگاهی 
و دانشگاه. وقتی مدرسه ام تمام شود، وکیل می شوم و بعدش هم قاضی. 

قاضی ها حتمًا تلفن همراه دارند.
احتمااًل وقتی حوصله شان سرمی رود، به بقیه ی قاضی ها پیامک می دهند.
اسمورز خیلی خوش مزه شده. کمی هم برای جونا درست می کنم. از من 
می خواهد که با کچاپ برایش درسـت کنم. جونا دیوانه ی کچاپ اسـت، اما 

قطعًا جوابم نه است.
به هرحال جونا اسمورزها را می خورد و مدام لب هایش را با زبان می لیسد. 
ساعت نه ونیم من و رابین توی اتاقم می رویم و چراغ ها را خاموش می کنیم. 
رابین بازهم با تلفنش مشغول است. مامانش زنگ زده تا شب به خیر بگوید. 
او خیلـی به تلفنش معتاد شـده؛ که البتـه حق هم دارد. من هم اگر تلفن 

همراه داشتم، مدام با آن َورمی رفتم.
رابین دور اتاق راه می رود و با مامانش صحبت می کند. »باشه مامان. آره خوبه.«
مکث می کند. کنار کشوهایم می ایستد و جعبه ی جواهرات مستطیلی شکلم 

را لمس می کند؛ جعبه ی خیلی خیلی خاص و ویژه ام را.
رابین پشـت چشـمی نازک می کند و می گوید: »گفتم بهش. قول می دم. 

نگران نباش. شب  به خیر.«
گوشی را قطع می کند و تلفنش را توی کیف نارنجی چرمی اش می اندازد 
که کل وسـایلش را توی آن گذاشـته. می دانم که کیف قباًل مال دالیا بود. از 
رابیـن می پرسـم: »همه چی مرتبه؟« از ته دل امیـدوارم مامانش به او نگفته 

باشد پاشو بیا خانه!
می گوید: »آره خوبه.«
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 بعد به جعبه ی جواهراتم اشاره می کند و می گوید: »من عاشق اینم.«
ذوق می کنم. »مرسی، اینو مامان بزرگم بهم داده.«

مامان بـزرگ من توی شـیکاگو زندگـی می کند و خیلی دلـم برایش تنگ 
شـده. چند ماه اسـت ندیدمش. قرار بود آخر هفته ی پیش، خودم تنهایی با 
هواپیمـا بـروم ببینمش، اما یکهو باد و طوفان شـد و همـه ی پروازها با تأخیر 
انجام شـد. مامان هم ترسـید که نکند توی فرودگاه سـرگردان شـوم؛ برای 

همین، به من اجازه نداد بروم. 
البته اگر تلفن همراه داشتم، دیگر این همه نگران سرگردان شدن من توی 

فرودگاه نبود. 
داشـتم می گفتم؛ دلیل اینکه جعبه ی جواهراتم آن قدر خاص اسـت، فقط 

این نیست که مامان بزرگم آن را به من داده؛ دالیل دیگری هم دارد.
رابین می پرسد: »اینا کی َان روی جعبه؟«

آهانخ اصل ماجرا همین است.
می گویم: »اینا قهرمان های قصه هان.«

کمی نزدیک تر می شـود. »آها، آرهخ این زیبای خفته سـت، اینم عالءالدینه 
روی قالیچه ی پرنده ش. این سفیدبرفیه؟ چرا پیژامه پاشه؟«

چه سؤال خوبیخ
سفیدبرفِی روی جعبه ی من، پیژامه ی سبز روشن پوشیده. 

درواقع پیژامه ی سبز من را پوشیده. 
چرا؟

ُخب تابلو اسـت که سـفیدبرفی همیشـه این جوری لباس نمی پوشـد؛ اما 
وقتی آینه ی توی زیرزمین، من و جونا را با خودش به سرزمین قصه    ها برد، 

پایان قصه ی سفیدبرفی را عوض کردیم.
همـه ی قهرمان هـای داسـتان ها و پایان هـای جدیدشـان روی جعبـه ی 
جواهرات من ظاهر می شوند؛ فقط روی جعبه ی من. هفته ی پیش کتاب های 
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کتابخانه ی مدرسـه را زیرورو کردم و فهمیدم پایان قصه ها، همان اسـت که 
همیشه بوده.

اما جعبه ی من، پایان های جدیدی برای قصه ها دارد.
البتـه بـه رابین چیزی در این بـاره نمی گویم، چون من و جونا نباید به بقیه 

حرفی بزنیم. 
بااینکه خیلی دلم می خواهد به او بگویم؛ اما نمی توانم. 

الکی می گویم: »نمی دونم چرا سفیدبرفی پیژامه پوشیده. مسخره ست واقعًاخ«
بعد هم خمیازه می کشـمخ اما نه، باید بیدار بمانم؛ دلم می خواهد تا صبح 

حرف بزنیم.
بعد رابین خمیازه می کشد؛ که عجیب نیست، چون خمیازه ُمسری است. 

رابین توی تخت می خزد.
می گویـم: »چنـد دقیقـه چشـم هامون رو ببندیم و بعد به حـرف زدن ادامه 

بدیم.«
رابین می گوید: »باشه، فقط چند لحظه...«

کمی می خوابیم؛ بعد دوباره بلند می شـویم و خوش می گذرانیم و اسـمورز 
می خوریم؛ البته اسمورز بدون کچاپخ چشم هایم را می بندم. 
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با صدای بلندی از جا می پرم و توی تختم می نشینم. 
به سـاعتم نگاه می کنم: 11:55 دقیقه ی شـب اسـت. َاه، چه بدخ اصاًل قرار 

نبود این همه بخوابیم. فقط می خواستیم کمی چرت بزنیم.
صـدای َتَرق ُتروِق دیگری می شـنوم. به تخت تاشـو نـگاه می کنم که ببینم 

رابین خواب است یا نه. تخت خالی استخ
هان؟

یعنی کجاست؟
نکند همه ی این ها خواب بوده؟ رابین واقعًا خانه ی ما مانده است؟خ

نگاهم به کیف نارنجی اش می افتد که روی زمین است. 
نه خیرخ رابین حتمًا  اینجا بوده و هنوز هم هست. اما کو؟

* فصل دو *

هشیار و بیدار
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نکند زیر پتو قایم شـده؟ جونا همیشـه وقتی قایم باشک بازی می کردیم، 
زیر پتو قایم می شد. از تخت پایین می روم و پتویش را کنار می زنم. نه خیرخ 

رابین  اینجا نیستخ
هوم...

وایخ در اتاق کامل باز اسـت. یادم می آید قبل از اینکه بخوابم، بسـتمش. 
البد رابین رفته دستشویی. مطمئنم چند دقیقه دیگر برمی گردد.

صبر می کنم.
لبه ی تختم می نشینم. 

و باز هم منتظر می شوم. 
خیلـی طـول می کشـد. بایـد بروم سـری به او بزنـم، ببینـم حالش خوب 
اسـت یا نه. توی راهرو روی نوک پا راه می روم و به دستشـویی می رسـم. در 

دستشویی باز است و چراغش خاموش. رابین  اینجا نیستخ
آرام صدایش می زنم: »رابین؟«

جوابی نمی دهد. 
کمی بلندتر صدا می زنم: »رابینخ«

در اتـاق جونـا باز می شـود. »منو صدا زدی؟« جونا لباس خواب سـوپرمن 
پوشیده و چندتا بازی رایانه ای توی دستش است.

می گویم: »نه. تو چرا بیداری؟«
»داشـتم بازی می کـردم. یه بازی جدیده درباره ی تمسـاح هایی که کاراته 

بازی می کنن.«
 َتَرقخ

جونا به پایین پله    ها نگاه می کند و از من می پرسد: »تو هم شنیدی؟ انگار 
صدا از زیرزمین بود.«

من هم مطمئنم صدا از زیرزمین آمده است.
می گویم: »رابین نیستش، ممکنه رفته باشه توی زیرزمین؟«
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بازهم صدای َتَرق ُتروق دیگری از زیرزمین می آید. 
یعنـی رابیـن بـه زیرزمین رفته؟ آخـر آنجا چه می کند؟ امـکان ندارد آنجا 

رفته باشد. چرا هول شده ام؟
جونا می گوید: »فکر کنم توی زیرزمینه.«

من و جونا به سـرعت دو طبقه را پایین می رویم. وقتی دِر زیرزمین را باز 
می کنم، بازهم صدای َتَرق ُتروق می شنوم. 

صدا می زنم: »رابینخ تو  اینجایی؟«
باعجلـه چندتـا پلـه ی دیگـر را هـم پاییـن مـی روم و او را می بینـم کـه با 

پیژامه اش دور اتاق راه می رود و حالت صورتش عجیب وغریب است. 
می پرسم: »رابین؟ خوبی؟  اینجا چی کار می کنی؟ چیزی جا گذاشتی؟«

جوابی نمی دهد و فقط دور اتاق راه می رود. 
با تعجب می گویم: »نکنه از ایناست که توی خواب راه می رن؟خ«

جونا چشم هایش را می مالد و می گوید: »شایدم زامبیه، ها؟«
می گویـم: »نه خیـرمخ رابیـن زامبـی نیسـت.« البتـه خیلی شـبیه زامبی ها 

شـده است. 
جونا می گوید: »شاید فقط شب ها تبدیل به زامبی می شه. برای همینم تو 

تاحاال نمی دونستی.«
نه، عمرًا این طوری نیست. »رابین داری ما رو می ترسونی هاخ حرف بزن دخترخ«
رابیـن به جـای جواب دادن، با صـورت به آینه ی جادویـی برخورد می کند. 

صدای هیسسسسس می شنوم. 
وای نه نه نهخ آینه دارد بیدار می شود. 

رابین یک قدم عقب می آید. 
با اینکه حسابی هول شده ام، اما به طرفش می دوم... ولی دیگر دیر شده. 

او یک بار دیگر به آینه برخورد می کند. وقتی آینه بنفش می شود، کل بدنم 
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از ترس می لرزد. اگر رابین یک بار دیگر به آینه برخورد کند، آینه می خوردش 
و او را با خود به دنیای قصه ها می برد.

نباید بگذارم این اتفاق بیفتد؛ باید جلویش را بگیرم. 
بـا صـدای بلنـد می گویـم: »مـاری ُرز؟  اینجایـی؟ صدامو می شـنوی؟ لطفًا 

دوستمو با خودت نبر. بسه رابین، بسه.«
دستم را دراز می کنم تا رابین را از پشت بگیرم، اما دیگر دیر شده. رابین 

برای سومین بار به آینه برخورد می کند. 
اول تصویرش می چرخد؛ انگار توی ماشین لباسشویی گیر افتاده باشد.

نه نه نهخ
بعـد آینـه رابیـن را به سـمت خـودش می کشـد. باالخره دسـتم بـه رابین 

می رسد و می گیرمش. 
فریاد می زنم: »نه نروخ« حس می کنم نفسم باال نمی آید. 

من با یک دسـت رابین را چسـبیده ام و با دسـت دیگرم جونا را گرفته ام. 
اول پـای راسـت رابیـن تـوی آینـه مـی رود، بعـد کل پایش و بعـد هم نصف 

صورتش غیب می شود. 
نمی توانم بگیرمش؛ دستم از دور کمرش جدا می شود و آینه رابین را می بلعدخ 

نهخ قرار نبود این طور بشودخ
می گویم: »بدو جونا... ما هم باید بریم. نباید تنهاش بذاریم.«

البته چاره ی دیگری هم نداریم؛ آینه دارد جوراب هایمان را می کشـد و ما 
را با خودش می برد. 

حرف جوراب شد، این را بگویم که جوراب های جونا سوراخ است؛ می توانم 
دوتا شصت پاهایش را ببینم. چرا این ها را دور نینداخته؟خ

برادرم می گوید: »اِی َول بزن بریمخ«
چشـم هایش از خوش حالـی بـرق می زنـد. برعکـس مـن، جونـا عاشـق 
ماجراجویـی اسـت. البتـه من هم معمواًل دوسـت دارم که با آینـه به جاهای 
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مختلـف برویـم؛ امـا امشـب نـهخ االن وقتش نبودخ مهمان داشـتم و دوسـت 
داشتم خوش بگذرانیم. 

اگر رابین وقتی که خانه ی ماسـت، به دسـت یک جادوگر مسـموم شـود یا 
تبدیل به یک موش شود، دیگر هیچ وقت به او اجازه نمی دهند به اینجا بیاید. 
جونا می پرسد: »به نظرت کجا داریم می ریم؟ جک و لوبیای سحرآمیز؟«
»چـرا همیشـه خیـال می کنی داریـم می ریم به سـرزمین جـک و لوبیای 

سحرآمیز؟خ«
می گوید: »تو دلت نمی خواد یه غول رو از نزدیک ببینی؟«

قبـل از اینکـه بتوانم جوابش را بدهم و بگویم نـه، دلم نمی خواهد؛ آینه ما 
را قورت می دهد.
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رفتن توی آینه اصاًل درد ندارد؛ انگار که روی ابرها راه می روی. 
وقتی به زمین می رسیم، می فهمیم که توی یک ُبرج سنگی فرود آمده ایم. 
یک راه پله ی گرد پشـت سـر ماسـت که می پیچد و باال می رود و حداقل 15 تا 
پله دارد؛ شاید هم بیشتر. چندتا پنجره ی دایره ای هم هست که نور خورشید 

از آن ها می تابد. 
روی زمین یک عالمه ظرف و ظروف هست؛ از کتری گرفته تا لیوان. انگار 

توی گاراژی هستیم که مردم وسایل اضافه شان را توی آن نگه می دارند.
هوای  اینجا مرطوب اسـت؛ مثل حمام می ماند. بوی شـیرین و خوبی هم 
می آید؛ مثل بوی گل. مثل آن وقتی که جونا شیشه ی عطر مامان را انداخت 

زمین و شکست. مامان اصاًل خوش حال نشد!

* فصل سه *

این جوراب ها مخصوص 
پیاده روی هستند


