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می گویم: »تو تا االن بیست تا کتاب خوندی؟ عالیه!«
فرانکی، بهترین دوستم، می گوید: »ممنونم ِایبی.«

ما سر یک میز شلوغ توی سلف سرویس مدرسه نشسته ایم و ناهار می خوریم.
فرانکی ادامه می دهد: »تو چندتا کتاب خوندی؟«

می گویم: »فقط ُنه تا.« و گازی به ساندویچ پنیرم می زنم.
فرانکی سرش را تکان می دهد. »خوبه.« و عینک قرمزش را روی بینی اش 
جابه جا می کند. کتاب بیست ویکم اش روی میز، کنار ماسِت میوه ای است.

ایـن مـاه، مـا کالس پنجمی هـا مشـغول یـک کار باحـال هسـتیم. پـدر و 
مادرهـای مـا باید برای هر کتابی که می خوانیم، کمی پول کنار بگذارند. بعد، 
کل پولـی کـه از راه کتاب خوانـدن مـا جمع شـده، خرج کمک بـه کتابخانه ی 

* ﹉ فصل *

پولهایپنی
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مدرسـه می شـود. بابـا و مامان مـن و فرانکی برای هر کتابـی که می خوانیم، 
دو دالر کنـار می گذارنـد؛ یعنـی من تا االن هجـده دالر جمع کرده ام و فرانکی 
چهل تا. کسی که بیشترین مقدار پول را جمع کند، به خانم کتابدار در انتخاب 
کتاب هایی که کتابخانه باید سفارش بدهد، کمک می کند. فردا آخرین مهلت 

جمع آوری این پول است.
اگـر مـن برنـده شـوم - که البتـه بعید اسـتـ  می دانم چـه کتاب هایی را 
برای کتابخانه انتخاب کنم: یک عالمه کتاب درباره ی افسانه های قدیمی. االن 
کتابخانـه ی ما فقط سـه تا کتاب افسـانه ای دارد. هفته ی پیـش که من رفته 
بودم یکی از آن ها را قرض بگیرم، هیچ کدامشان نبود و همه شان را بچه های 
دیگر گرفته بودند. فکر کنم کالس سـومی ها یک درسـی درباره ی افسانه های 

قدیمی دارند. ُخب، خوش به حالشان؛ اما این کمکی به من نمی کند.
چرا من عاشق افسانه های قدیمی ام؟ چون بهآنجاسفرمیکنم. باور کنید 
راست می گویم؛ قسم می خورم. من تا االن به قصه های سفیدبرفی، سیندرال، 
پری دریایی، زیبای ُخفته، راپونزل یا همان گیسوکمند، ملکه ی برفی، دیو و 
دلبر و شاهزاده قورباغه سفر کرده ام. البته من هیچ وقت نمی توانم داستانی را 
که قرار است به آن سفر کنم، خودم انتخاب کنم؛ همیشه اتفاقی از وسط یک 
قصه سر درمی آورم. برای همین، دوست دارم کتاب های داستانی بیشتری 
درباره ی افسانه ها توی کتابخانه باشد تا من بخوانم و با دنیای آن ها آشنا شوم.
وقتـی به داسـتانی سـفر می کنم که قبـالً آن را خوانـده ام و می دانم قرار 

است چه اتفاقی بیفتد، خیلی بهتر است.
بله، درسـت اسـت! من می توانم از بابا و مامانم بخواهم برایم کتاب هایی 
دربـاره ی افسـانه ها بخرنـد، اما راسـتش آن ها از وجود آینـه ی جادویی خبر 
ندارند و من نمی خواهم به من مشکوک شوند. قبالً یک بار وقتی که از یکی 
از قصه ها برمی گشـتیم، نزدیک بود ُمچ من و برادرم، جونا، را بگیرند. البته 

به خیر گذشت، اما آن ها وکیل هستند و باهوش!
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من و برادرم چه طوری به سرزمین قصه ها و افسانه ها می رویم؟ ُخب، ما 
یک آینه ی جادویی توی زیرزمین خانه داریم. اگر نصفه شب ها سه بار به آن 

ضربه بزنیم، یکهو سر از یکی از داستان ها درمی آوریم.
جدی می گویم.

ببینیـد، یـک پری جادویی به اسـم ماری ُرز توی آینـه ی ما گیر افتاده که 
من و جونا را با خودش می برد توی آینه. ما نمی دانیم چرا آنجا گیر افتاده، 
اما می دانیم که طلسـم شـده اسـت. ما حتی نمی دانیم چرا من و برادرم را 
بـه دنیـای قصه ها می برد. فقـط می دانیم که او برای ما مأموریت ویژه ای در 
نظر گرفته است. فکر کنم مأموریت ما این است که طلسم او را باطل کنیم؛ 

البته مطمئن نیستم.
با صدای فرانکی رشته ی افکارم پاره می شود. »تا فردا چندتا کتاب دیگه 

می خونی؟«
می گویـم: »امـروز ایـن کتابی رو که دسـتمه، تموم می کنـم و کتاب های 

خونده شده م می شه ده تا.«
این مدت همه جا درحاِل مطالعه بودم: توی خانه، توی سرویس مدرسه، 

زنگ ورزش.
حتـی دیشـب 22 صفحـه از کتابـم را تـوی وان حمام خوانـدم! البته کار 
خوبـی نکـردم، چـون کتابـم افتـاد تـوی آب و خیس شـد. البته هنـوز قابل 

خواندن است، اما نم دارد.
به رابین، دوست خوب دیگرم، می گویم: »تو چی، رابین؟«

رابین سـرش را از روی کتابش بلند می کند. یک سـاندویچ بوقلمون هم 
توی دسـتش اسـت. »من پنج تا خونده م... ولی بابا و مامانم برای هر کتاب 
سه دالر درنظر گرفته ن. بنابراین من تا االن پونزده دالر جمع کرده م. اِی َول!«
رابیـن تـوی درس علـوم بهتریـن اسـت، اما تـوی خواندن و نوشـتن، نه. 

خوش حالم که پدر و مادرش این تصمیم را گرفته اند.
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دسـتی تکان می دهم و می گویم: »ببخشـید، نمی خواسـتم مزاحم کتاب 
خوندنت بشم. ادامه بده.«

ِپنی از آن طرف میز می گوید: »من فقط یه کتاب خونده م. از مطالعه متنفرم.«
می گویـم: »ُخـب پس تو نمی تونی اونی باشـی که قراره کتاب ها رو برای 

کتابخونه انتخاب کنه.«
بلـه، قبـول دارم! ایـن حرف من از روی بدجنسـی بود؛ اما راسـتش من 
زیاد از ِپنی خوشم نمی آید. من، رابین و فرانکی یک گروه هستیم؛ بهترین 
دوسـتان برای هم. پنی دوسـت رابین اسـت برای همین پیش ما نشسـته. 
ِپنـی هـم مثـل رابیـن همیشـه موهایـش را ُدم اسـبی می بندد. ایـن دو نفر 

دوست دارند شبیه هم باشند. َاه َاه! حال آدم را بد می کنند.
ِپنی حبه ی انگوری توی دهانش می اندازد. »راستش، احتماالً من همون 
آدمـی ام کـه قـراره کتاب ها رو انتخاب کنه. بابا و مامانـم صد دالر برای این 

کار کنار گذاشته ن.«
چی؟! من می گویم: »صد دالر؟! مگه چندتا کتاب قراره بخونی؟«

پنـی موهایـش را دور انگشـتش می پیچـد. »یه دونه! مامـان و بابا قراره 
بـرای خونـدن همین یـه کتاب، صد دالر بهم ِبدن. منم که یه کتاب خونده م. 

بنابراین، االن صد دالر دارم.«
دهانـم از تعجـب بـاز می ماند. پـدر و مادر پنی می خواهنـد برای خواندن 

فقط یک کتاب به او صد دالر بدهند؟! چه کار احمقانه ای!
امکان ندارد یک روزی بابا و مامان من همچین کاری بکنند.

ِپنی می خندد. »شـاید بهتر باشـد به جای یه اسکناس صددالری، یه عالمه 
سکه بیارم. فکرش رو بکنین: سکه های ِپنی! پول های ِپنی! چه قدر باحاله، نه؟«
به نظر من ده هزارتا سـکه سـنگین اسـت؛ باحال نیسـت! چه قدر کارها و 

ایده های این ِپنی روی اعصاب است.
پنـی ادامـه می دهد: »امیدوارم بتونم برای مدرسـه یه عالمه مجله ی مد و 
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فشن سفارش بدم... یا کلی کتاب درباره ی اسب ها.«
پنی عاشق اسب است؛ همیشه توی کیفش عکس برگردان های اسب دارد.

امـا امـکان نـدارد مـن بگذارم ایـن اتفاق بیفتـد و همه ی کتابخانـه پر از 
کتاب های اسبی و مجله های مد شود. من نمی توانم با لباس مِد روز و تیپ 

خفن بروم و ماری ُرز را نجات بدهم.
اصالً حاال که این طور شـد، اگر من برنده شـوم، از کتابدارمان می خواهم 
هم کتاب های افسـانه ای برایمان سـفارش بدهد و هم کتاب هایی درباره ی 
طلسـم و جـادو. این جوری می توانـم به ماری ُرز کمک کنم طلسـمش باطل 

شود. بنابراین من باید برنده شوم.

سر میز شام می گویم: »مامان؟ بابا؟ می شه برای هر کتابی که می خونم، 
بیشتر از دو دالر بهم بدین؟«

مامان کاسه ی خورش را دستم می دهد و می پرسد: »مثالً چقدر بیشتر؟«
توی ذهنم حساب وکتاب می کنم. من تقریبًا ده تا کتاب خوانده ام؛ پس... 
»مثـالً بـرای هـر کتاب ده دالر بهم بدین.« من می توانـم صد دالر جمع کنم. 
وای نـه، صبـر کنیـد! این جوری مـن و پنی باهم برابر می شـویم. »ده دالر و 
یک ِسنت برای هر کتاب، چطوره؟« این طوری من صد دالر و ده سنت جمع 

می کنم و برنده می شوم.
مامان می گوید: »عزیزم این خیلیه! من فکر می کنم همون دو دالر برای 

هر کتاب کافیه و برات انگیزه ی خوبیه که ادامه بدی.«
اشتهایم کور می شود. »ولی کافی نیست... این جوری من می بازم.«

بابـا یک قاشـق غـذا توی دهانش می گذارد و می گویـد: »ایبی... من فکر 
می کنم تو هدِف این بازی رو فراموش کردی. قرار نیست کسی برنده بشه؛ 

فقط می خوایم به کتابخونه کمک کنیم.«
توی صندلی ام فرو می روم. می دانم که حق با آن هاست؛ اما...
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جونا هم به جای اینکه پشـت من در بیاید، با غذایش بازی می کند. الو؟ 
جونا خان! تو نمی دانی این قضیه چه قدر مهم است؟

البتـه کـه نمی دانـد. من چیـزی به او نگفتـم. به او نگفتم کـه می خواهم 
کتاب هایـی دربـاره ی طلسـم و جادو و این چیزها سـفارش بدهـم؛ اما االن 

جلوی مامان این ها هم نمی توانم چیزی بگویم.
تکه ای از پوره ی سیب زمینی از توی قاشق جونا روی پایش می افتد.

گربه مان، شـازده، معلوم نیسـت از کجا پیدایش می شـود و می پرد روی 
پای جونا و مشغول لیس زدن پوره ی سییب زمینی می شود.

جونا می گوید: »نکن، شازده! برو پایین.«
شازده تازگی ها خیلی بازیگوش شده است. هفته ی پیش کتانی های جدید 
مامان را جوید. بعد هم پرید روی میز من و یکی از کتاب هایی را که قرار بود 
بخوانم، به دهان گرفت و پرت کرد زیر تخت. آخر هفته ی قبل هم ساندویچ مرغ 
بابا را کش رفت؛ جالب تر از همه اینکه دیروز برگه های ریاضی جونا را خورد!
البتـه احتمـاالً جونـا ایـن یکـی را از خـودش درآورده؛ چون شـک ندارم 

مشق هایش را ننوشته بوده و همچین قصه ای سرهم کرده است.
به هر حال، مامان و بابا تربیت شازده را به عهده ی جونا گذاشته اند؛ تا االن 

که شازده نمره ی قبولی نگرفته است.
جونا می گوید: »اگه بازم لیسم بزنی، می برمت توی اتاق بغلی.«

را  ناراحـت  ادای گربه هـای  را تکـرار نمی کنـد و  شـازده دیگـر کارش 
درمـی آورد! امـا همه اش َاَلکی اسـت؛ چون می بینم که هنـوز با خوش حالی 

پوره های سیب زمینی دور لب هایش را لیس می زند.
همان قـدر کـه مـن توی مسـابقه ی کتاب خوانـی گنـد زده ام، جونا هم در 

تربیت شازده گند زده است.
من تا دیروقت بیدار می مانم تا دهمین کتابم به اسم روز آرزوها را تمام 
کنـم؛ امـا نمی توانـم تمرکز کنـم. بااینکه کتـاب باحالی اسـت، االن یک ربع 
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می شود که روی یک صفحه گیر کرده ام و جلوتر نمی روم. خمیازه می کشم. 
حاال حتمًا باید خودم را مجبور کنم که این کتاب تمام شود؟

که چی؟
من که به هر حال می بازم. نمی توانم بیشتر از پنی پول جمع کنم، پس 
برنده نمی شوم و نمی توانم به کتابدارمان پیشنهاد بدهم کتاب هایی درباره ی 

اسطوره ها و طلسم ها سفارش بدهد.
به ساعت نگاه می کنم؛ االن 11:40 شب است.

ماری ُرز فقط بعد از سـاعت 12 ما را توی آینه راه می دهد؛ بیسـت دقیقه 
تا آن موقع مانده است.

حاال که نمی توانم از همین جا به او کمک کنم، شاید بهتر باشد بروم توی 
آینـه و ببینـم توی دنیای قصه ها چه کمکی از دسـتم برمی آید. حداقل توی 
قصه ها ما می توانیم از جادو اسـتفاده کنیم؛ برعکس اسـمیت ویل که خبری 

از جادوَجمَبل نیست.
کتابم را می بندم و می نشینم.
حاال می دانم باید چه کار کنم.



14  عالءالدین

شلوار جینم را با یک تی شرت زرد، یک سویی شرت آبِی زیپ دار و کفش های 
ورزشـی ام می پوشـم. از آنجایی که من هیچ وقت نمی دانم قرار اسـت به کدام 
قصه سفر کنیم، نمی دانم دقیقًا چه لباسی باید بپوشم. ممکن است به لباس 
شـنا نیـاز پیـدا کنم یا حتی کاپشـن خیلی گـرم. توی داسـتان ملکه ی برفی، 
کاپشـن خیلی الزمم بود. نمی دانید چه قدر هوا سـرد بود. امشب با یک لباس 

معمولی می روم و امیدوارم مناسب شرایط جوی آنجا باشد.
دوروَبـَرم را نـگاه می کنـم تا سـاعت ُمچی جدیـدم را پیدا کنـم. وقتی به 
دنیای قصه ها می رویم، حتمًا باید سـاعت داشـته باشیم؛ چون می فهمیم که 
سـاعت تـوی خانه چند اسـت. گذر زمان توی قصه ها بـا اینجا فرق می کند. 
بعضی وقت هـا، یـک روز تـوی یـک قصـه، مسـاوی با یـک سـاعت در خانه 

* فصل دو *

عملیاتکمکبهماریُرز
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اسـت. بعضی وقت ها هم دو سـاعت توی قصه، مسـاوی با یک سـاعت توی 
اسمیت ویل است. تا وقتی به آنجا نرسیم، هیچی معلوم نیست.

به طرف جعبه ی جواهراتم می روم که روی کمدم اسـت. روی جعبه عکس 
شخصیت های مختلف داستان ها نقاشی شده است. من سفید برفی را دوست 
دارم. البته سفید برفِی من کمی متفاوت است، چون پیژامه ی من را پوشیده! 
من و جونا همیشـه گند می زنیم به داسـتان هایی که به آن ها سـفر می کنیم. 
برای همین، شخصیت های داستانِی روی جعبه ی جواهرات من به همان شکلی 
درمی آینـد کـه من و جونا باعثش شـده ایم. به همه ی شـاهزاده خانم ها لبخند 

می زنم، دِر جعبه را باز می کنم و ساعتم را برمی دارم.
آرام دِر اتـاق جونـا را بـاز می کنـم و سـعی می کنم بیدارش کنم. »پا شـو 

جونا. بیا بریم پیش آینه ببینیم می تونیم به ماری ُرز کمک کنیم یا نه.«
شـازده می پرد روی تخت جونا. بعد عروسـک جونا را که یک شـیر بامّزه 

است، برمی دارد و تکانش می دهد.
شیر را از دهانش درمی آورم. »نکن شازده!« َاه َاه! خیس شده.

جونا که بیدار شده، با اخم می گوید: »شاید بهتره شازده رو تنبیه کنیم و 
با خودمون نبریمش.«

می خنـدم. »نـه بابـا، این جوری نمی شـه. اگـه نبریمش، همـه ش میومیو 
می کنه و مامان بابا بیدار می شن. بهتره باهامون بیاد.«

شازده با خوش حالی می گوید: »میووووو!«
و به طرف در می دود.

جونا از تخت پایین می آید و می پرسد: »ولی اگه شازده کاِر خیلی خیلی 
بدی توی قصه انجام بده چی؟ شاید بهتر باشه صبر کنیم یه کم آروم بشه.«

َتق... َتق... َتق!
صدای پاهای شـازده را می شـنوم که از پله ها پایین می رود. او زودتر از 

ما به زیرزمین رفته است.
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»نه جونا، نمی تونیم صبر کنیم.«
البتـه واقعیت این اسـت که می شـود تـا فردا هم صبر کـرد، اما من دلم 
می خواهـد االن بـروم. حاال که فهمیده ام پنی فقط با خواندن یک کتاب قرار 
است در مسابقه ی کتاب خوانی برنده شود، حتمًا باید به دنیای قصه ها بروم 
تـا کاری بـرای ماری ُرز انجام بدهـم و این حس بدی که دارم، از بین برود. 
دوست دارم فکر کنم کاری خفن تر از برنده شدن توی مسابقه ی کتاب خوانی 
انجام داده ام. به هر حال، باطل کردن یک طلسم، خیلی خیلی مهم تر است.

جونا سـریع حاضر می شـود. تی شرت آبی، سویی شرت و کتانی هایش را 
می پوشـد. بعد به طرف زیرزمین می دویم. شـازده دِم دِر زیرزمین منتظر ما 

مانده. در را باز می کنم و سه تایی از پله ها سرازیر می شویم.
درسـت روبـه روی مـا یک آینه ی جادویی قـرار دارد. تقریبـًا دو برابر من 
است؛ یک قاب سنگی دارد که روی آن نقش پری ها و چوب دستی هایشان 

حک شده؛ سطح آینه صاف و تمیز است.
یکهو خمیازه می کشم؛ طوالنی.

جونا می گوید: »انگار خیلی خسته ای.«
دوباره خمیازه می کشم، اما این دفعه دستم را جلوی دهانم می گیرم.

»نه بابا، خسته نیستم. خوبم.«
بله! ممکن اسـت کمی خوابم بیاید، اما مشـکلی نیسـت؛ حل می شـود. 

»بزن بریم. ماری ُرز االن تو دردسر افتاده.«
دیگر نمی خواهم حتی یک ثانیه را از دسـت بدهم. یک بار به آینه ضربه 

می زنم. صدای هیس هیِس همیشگی اش بلند می شود.
دوباره ضربه می زنم و اتاق پر از نور بنفش می شود.

تصویر خودمان را توی آینه می بینم. شـازده بنفش شـده؛ موهای تیره و 
پوست روشن من و جونا هم به رنگ بنفش درآمده است.

می گویم: »آماده باشین.« و برای آخرین بار ضربه می زنم.
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تصویر بنفشمان می چرخد.
شازده به طرف آینه می دود و غیبش می زند.

من فریاد می زنم: »وایسا شازده!«
به نظرتان او صبر می کند؟ نه!

دست جونا را می گیرم و دوتایی می پریم توی آینه.
رفتن توی آینه اصالً کار سـختی نیسـت؛ درد هم ندارد. درسـت مثل این 

است که وارد فضای باز شده باشی.
انتظار دارم روی چمن فرود بیاییم. بیشتر قصه هایی که ما به آن ها سفر 
کرده ایم، توی جنگل اتفاق افتاده اند. من معموالً مجبور می شـوم چمن ها را 

از َسروصورت و لباس هایم پاک کنم.
اما این دفعه فرق می کند.

ما وسط یک جاده ی خاکی فرود می آییم.
ِتِلپ!
آخ!

چیزی به سرم خورد؛ انگار رفتن توی آینه، بعضی وقت ها درد هم دارد.
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سرم را با دست می مالم.
آخ... واااای!

یکی می گوید: »ببخشید.«
به سمت چپم نگاه می کنم. یک پسر نوجوان با موهای مشکی، چشم های 
درشـت سـیاه و پوسـت تیره به طرفم می آید. پارچه ای به یکی از زانوهایش 

بسته و یک توپ نیم دایره ای توی دستش است.
»خوبی؟ ببخشید خورد به سرت.«

»خوبم.« بعد به جونا نگاه می کنم که کنارم نشسـته، اما ظاهرًا چیزی به 
سرش برخورد نکرده است. اطراف را نگاه می کند و لبخند می زند.

خوش حال می گوید: »فکر کنم توی داستان جک و لوبیای سحرآمیزیم.«

* فصل ︨﹥ *

آخ!
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بعید می دانم. جونا همیشه همین فکر را می کند.
صدای دیگری از دور می آید: »شرط می بندم نمی تونی من رو بزنی. مطمئنم.«
آقـا پسـِر مـؤدب اولی توپ را پرت می کند به سـمت پسـر دیگر. توپ به 

بازویش می خورد.
پسـر دومـی می گویـد: »باالخره من رو زدی.« بعد اخـم می کند و می رود 

کنار چندتا بچه ی دیگر می نشیند.
نکنـد تـوی کالس ورزش یکـی از قصه هـا فـرود آمده ایـم؟ دوروَبـَرم را 
نگاه می کنم. حدودًا شـش تا بچه هسـتند که کمی از من بزرگ ترند. لباس 
ورزشـی پوشـیده اند و انگار عرق کرده اند. دوروَبِرمان مدرسـه یا زمین بازی 
نیسـت و فقط یک جاده ی باریک دیده می شـود. آسـمان آبی است و آفتاب 

حسابی داغ.
شانس آوردم کاپشن نپوشیدم.

دختـری بـا موهای قهوه ای که آن ها را ُدم اسـبی بسـته، سـر مـن و جونا 
فریاد می زند: »می شه از سر راه برین کنار؟«

دستپاچه بلند می شوم و می گویم: »ببخشید.«
دوست دارم بدانم چه بازی ای می کنند. شاید یک بازی جادویی! بازی ای 
کـه مـا چیزی از آن نمی دانیم، چون فقط تـوی قصه ها اتفاق می افتد. »جونا 

بیا. شازده کجایی؟«
صدای میویی می شنوم و می بینم شازده به توپ ُزل زده است.

»نه شازده! اون مال تو نیست.«
او توجهی به من نمی کند و همچنان به توپ چشم دوخته است.

جونا می گوید: »نه شازده، اون رو نمی گیری ها! وای، ِایبی! من هیچ کدوم 
از اسباب بازی هاش رو نیاورده م.«

قبل از اینکه شازده توپ را با دندان هایش بگیرد، من می پرم و او را بغل 
می کنم. شـازده عاشـق توپ بازی اسـت و همین باعث می شود ما به دردسر 
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بیفتیم. توی داسـتان شـاهزاده قورباغه، شـازده توپ طالیی را گرفت و کل 
داستان را عوض کرد.

دوروَبـَرم را نـگاه می کنـم تـا ببینم توپ را برای کدامشـان بایـد بیندازم. 
از دختـر موقهوه ای می پرسـم: »اسـم بازی تـون چیه؟ تـوپ جادویی؟ توپ 

طالیی؟ توپ افسانه ای؟«
دختر می گوید: »توپ ُاردکی.«

»چـه باحـال! یعنـی ُاردک هـا هـم باهاتـون بـازی می کنـن؟ جادوییـه؟ 
توپ هاتون پرواز می کنن؟«

»نه بابا! فقط وقتی کسی رو با توپ می زنی و اون نمی تونه توپ رو بگیره، 
از بازی می ره بیرون.«

جونا می گوید: »آها! ما هم توپ بازی می کنیم تو مدرسه.«
چه بازی حوصله سربِر معمولی ای!

جونـا ادامـه می دهـد: »مـن عاشـق توپ بـازی ام؛ خیلـی هم خـوب بازی 
می کنم. امروز تو مدرسه مسابقه رو بردم.«

پسری که اول دیدیم و پارچه ای به زانویش بسته بود، می پرسد: »بچه ها، 
دوست دارین باهامون بازی کنین؟«

جونا ذوق زده می گوید: »آره!«
من هم زمان با او می گویم: »نه!«

جونا که لب ولوچه اش آویزان شده، می گوید: »چرا نه؟«
سعی می کنم خونسرد باشم و با عصبانیت جوابش را ندهم. »برادر خوبم! 

تو نمی دونی چرا نه؟«
جونا ُغرُغرکنان می گوید: »ُخب باشه... فهمیدم!« بعد به بچه ها می گوید: 
»به هر حال مرسی!« بعد دنبال من و شازده راه می افتد و به طرف تخته سنگی 

می رویم که همان اطراف است.
صدایش را می شنوم که زیر لب ُغر می زند: »اصالً باحال نیستی.«


