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شـما هم این طوری هسـتید که وقتی چیزی اذیتتان می کند، مدام به آن فکر 
می کنید؟

به زندگی من خوش آمدید!
االن من با مامانم روی نیمکت نشسته ایم و مسابقه ی فوتبال برادرم را تماشا 

می کنیم. آیا این بازی، حواس من را از مشکالتم پرت می کند؟ نه، اصاًل!
تیم »سرعتی های اسمیت ویل« )که تیم جونا1 هم هست(، با تیم »آکادمی 
گربه های  وحشـی فرایتون« بازی می کند. با اینکه هوا آفتابی اسـت و نسـیم 
هـم مـی وزد و مادرم هم از بوفـه برایم لیموناد صورتی خریده، اما نمی توانم به 
آنچه امروز در مدرسه اتفاق افتاده، فکر نکنم. آن اتفاق، مثل جای نیش پشه 

1. Jonah

* فصل یک *

با صورت به زمین خوردن
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است که مدام می خارد. آه می کشم و در نیمکت فرو می روم. یک ُقُلپ دیگر 
از شربت آبلیمو می خورم.

مامانم رو به من می کند: »ایبی!1 تو حالت خوبه؟ به نظر، دل ودماغ نداری!«
توضیح می دهم: »فرانکی2 و رابین3 با هم جروبحث کردن و ازم خواسـتن 
طرف یکی رو بگیرم.« فرانکی و رابین، هر دو از بهترین دوستان من هستند.

مامان اخم می کند و می گوید: »به نظر عجیب می آد! می خوای به من بگی 
چه اتفاقی افتاده؟«

داخـل زمیـن، بازیکنـان فوتبال دنبـال توپ می دوند. جونـا را می بینم که با 
هم تیمی هایش در حال دویدن اسـت. امیدوارم ناراحت نشـود که حواسـم به 

بازی اش نیست.
بـه مامـان می گویم: »خب، فرانکی برای شنبه شـب بـه مهمونی تولد داریا4 
دعوت شـده. داریا تازه وارده و بچه های زیادی رو نمی شناسه. به خاطر همین، 

فرانکی گفته می ره مهمونی تولدش.«
مامان می گوید: »فرانکی چه مهربونه!« او نگاهی به زمین می اندازد تا جونا 

را ببیند و بعد دوباره رو به من می کند. »خب، پس مشکل چیه؟«
دوبـاره آه می کشـم: »فرانکـی از قبـل، بـا رابیـن و مـن بـرای شنبه شـب 

برنامه ریزی کرده بود. شب های فراف«.
»ف«، »ر« و »ا«، اول اسـم های فرانکی، رابین و ایبی اسـت و »ف« آخر هم، 
اول کلمه ی فیلم اسـت. ما سـه تا، حتی گردنبندهایی داشتیم که »فرا« رویش 
نوشته شده بود؛ اما بعد، پنی هم به گروه ما اضافه شد ـ که او هم از دوستان 

صمیمی رابین است ـ و بعد، اسم گروهمان »فراپ« شد.
ما از دو هفته پیش، شب های فیلم  دیدنمان را مشخص کرده ایم؛ اما تا حاال 
فقط من و رابین و فرانکی توانسته ایم شرکت کنیم. پنی، شنبه شب ها همیشه 
سـرش شـلوغ اسـت. او همه جا با بابا و مامانش می رود؛ مثل عروسـی ها یا 

1. Abby 2. Frankie
3. Robin 4. Daria
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تولدهـا. پنـی به مـا می گوید: »ما یه خانواده ی خیلی سرشناسـیم!« و موهای 
دم اسبی طالیی اش را تکان می دهد. البته این مسئله از نظر من ایرادی ندارد. 
از اینکه فقط خودمان سـه تا، در شـب های فیلم دیدنمان هسـتیم، خوشحالم. 

زنده باد »فرا«ی اصلی!
مامـان سـیخونکی بـه من می زند: »و تو ناراحتی که چـرا این دفعه فرانکی 

نمی تونه بیاد؟«
سر تکان می دهم: »آره، اما من به اندازه ی رابین ناراحت نیستم. اون خیلی 

از دست فرانکی شاکی شد.«
از یادآوری خاطره ی دعوای دوتا دوسـتم، اخم هایم در هم می رود و به یاد 
می آورم که آن دو چطور بعد از زنگ آخر، در راهروی مدرسه با هم جروبحث کردند.

فرانکی به رابین اخمو گفت: »جشـن تولد فقط یک  بار در سـاله. شـب های 
فیلم دیدنمـون هـم هر شنبه سـت. پس اگـه نیام هم خیلی مسـئله ی مهمی 

نیست.«
اما اگر فرانکی شب فیلم  دیدنمان را از دست بدهد، مسئله ی مهمی است. 
ما نوبتی میزبان این برنامه هستیم. هفته ی اول من میزبان بودم )چون فکر 
خـودم بـود(؛ هفته ی پیش، نوبت فرانکی بود و این هفته، نوبت رابین اسـت. 
میزبان، حق انتخاب فیلم را هم دارد. ما یک ظرف بزرگ ذرت بوداده درسـت 
می کنیم و در یک ظرف دیگر، حداقل پنج تا شکالت را با هم مخلوط می کنیم؛ 
مثل اسمارتیز، شکالت شیری، شکالت بادام زمینی... دهنم آب افتاد! همیشه 

هم یک پارچ آب میوه داریم. من عاشق شب های فیلم  دیدنمان هستم.
فرانکی، عینک قرمزش را روی بینی اش باال داد و رو به من کرد: »به رابین 

بگو که حق با منه.«
رابین موهای فرفری طالیی رنگش را که کمی هم به قرمزی می زند، پشت 
شـانه اش انداخـت و بـه مـن گفت: »بـه فرانکی بگو وقتـی که از قبـل، برنامه 
داشتیم،  پس باید بهش احترام بذاره و به خاطر برنامه های بهتر ما رو نپیچونه.«
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فرانکی اسـتدالل کرد: »اون ها برنامه های بهتری نیسـتن، فقط برنامه های 
متفاوتی ان.«

من از اینکه به مهمانی تولد دعوت نشده ام، متعجب هستم. البته خوشحالم 
که دعوت نشده ام؛ چون اوضاع خیلی پیچیده می شد.

گفتم: »اممم... من... خب... اممم....« چند قدم عقب رفتم.
البته که من می خواستم فرانکی به شب فیلم  دیدنمان بیاید؛ اما آیا درست 
بـود کـه دعـوت داریا را رد کنـد؟ آن هم دعوت دختری را که تازه به مدرسـه ی 

ما آمده؟
جواب درست یا غلط چه بود؟  من که نمی دانستم. باالخره گفتم: »من باید 

برم تماشای مسابقه ی فوتبال جونا« و باعجله از مدرسه خارج شدم.
همان طور که روی صندلی ها کنار هم می نشینیم، از مامان می پرسم: »شما 

چی فکر می کنین؟«
امیـدوارم بـه مـن بگویـد چه باید بکنـم. او واقعـًا خوب نصیحـت  می کند. 
مامان، وکیل است. بابا هم همین طور. بابا امروز مشغول کار روی یک پرونده 

است؛ برای همین نتوانست برای دیدن مسابقه ی جونا بیاید.
مامان از من می پرسد: »خودت چی فکر می کنی؟«

»ای بابا!«
کاش می دانستم چه فکری باید بکنم. بحث وجدل بین دوستانم مسئله ی 
دشوار و مهمی است؛ اما من می خواهم وقتی بزرگ شدم، قاضی شوم، پس 

باید بتوانم مسائل سخت را حل کنم.
اعتراف می کنم: »فکر کنم حق با هر دوتاشونه.«

مامان می گوید: »پس بهشون بگو. بگو که هر دوشون درست می گن و بذار 
مشکل رو حل کنن.«

فکر نکنم به این راحتی ها باشد. ابروهایم را در هم می کشم و یک ُقلپ از 
شربت آبلیمویم را می نوشم.
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مامان ناگهان به زمین توجه می کند. صاف می نشـیند و دسـت هایش را به 
نشانه ی دعا باال می برد و آهسته می گوید: »آفرین جونا! تو می تونی!«

من سـرک می کشـم تا ببینم. توپ فوتبال به جونا می رسد که در محوطه ی 
جریمه است. من هم در آن لحظه رابین و فرانکی را فراموش می کنم و برای 
جونا دسـت به دعا می شـوم. برادر کوچکم همان طور که به سمت توپ می رود، 

نگران به نظر می رسد و...
وای نه!

یک بازیکن از تیم مقابل، توپ را از جونا می گیرد. او توپ را از جونا می دزدد!
شانه های مامان پایین می افتد و می گوید: »وای! طفلک جونا!«

حـاال جونـا دارد تالش می کند مانع ورود توپ به دروازه ی تیم اسـمیت ویل 
شـود. تـالش، کلمـه  ای کلیدی اسـت. مـن از ترس خـودم را جمـع می کنم و 
می بینـم کـه برادرم پایش پیچ می خـورد و با صورت روی زمین چمن می افتد 

و توپ، صاف وارد دروازه شان می شود.
ای بابا،  ای بابا!

خانمی از روی صندلی، با بلندگو فریاد می زند: »آفرین گربه های وحشـی!« 
و بغل دستی هایش هم با صدای بلند فریاد می زنند.

مامـان بـا نگرانی می گویـد: »خدا کنه جونا حالش خوب باشـه!« جونا بلند 
می شـود و کشان  کشـان به طـرف مربی و هم تیمی هایش مـی رود که دور هم 

جمع شده اند. حداقل آسیب ندیده است.
مامان به زانوی من می زند و می گوید: »فکر کنم امشب، از اون شب هاییه 

که بستنی الزمیم. باید به یکی روحیه بدیم.«
می گویم: »وای، آره!« جونا به کمی تفریح نیاز دارد. من هم همین طور.

چند دقیقه بعد، بازی تمام می شود. تیم گربه های وحشی، برنده ی مسابقه 
است و طرف دارهای تیم اسمیت ویل حالشان گرفته شده.

جونـا پیـش مـن و مامـان می آید و بـه زمین خیره می شـود. چـون زمین 
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خـورده، سـر و صورت و لباسـش خاکی شـده. به مـا می گوید: »مـن بدترین 
فوتبالیست دنیا هستم.«

مامان او را بغل می کند و می گوید: »تو بازیکن خیلی قوی ای هستی. حتی 
بازیکن های قوی هم توپ رو از دست می دن. برد و باخت، جزئی از بازیه.«

جونـا می گویـد: »آره، ولی من از باختن متنفرم. همـه می دونن تقصیر منه 
که باختیم. من اشـتباه کردم.« دوباره سـرش را پایین می اندازد و می بینم که 

چشم هایش پر از اشک است.
بریـم  راه  دیگـه، سـر  بسـه  »خـب،  می کنـد:  پیشـنهاد  به آرامـی  مامـان 
بستنی فروشـی.« اما جونا سـرش را تکان می دهد. وقتی او پیشـنهاد بسـتنی 

خوردن را رد می کند، یعنی مسئله، خیلی جدی است.
یک دفعه فکری به سرم می زند. می دانم چه چیزی جونا را سرحال می کند. 
آن چیز بستنی نیست؛ سفری است که با آیینه ی جادویی مان انجام می دهیم.

بله، درسـت شـنیدید. من یک آیینه ی جادویی دارم. این آیینه در زیرزمین 
خانه مان است. وقتی من و جونا نیمه شب سه بار به آن ضربه بزنیم، آیینه ما 

را به دنیای قصه ها می برد.
اگـر فکـر می کنیـد دارم شـوخی می کنـم، اشـتباه می کنیـد. ما تـا حاال به 
دوازده تـا قصه رفته ایم. سـیندرال، هانسـل و گرتـل، شـنل قرمزی. البته این ها 

مهم ترین هایش بوده است.
ما هیچ وقت از قبل نمی دانیم که به کدام قصه می رویم یا اینکه چرا ماری رز 
ـ همان پری که طلسـم شـده تا در آیینه زندگی کندـ  ما را به آنجا می فرسـتد؛ 

اما همین هم کیف می دهد.
بابـا و مامـان ما چیزی از آیینـه ی جادویی نمی دانند؛ به همین دلیل من و 

جونا نمی توانیم هر شب به آن سر بزنیم چون خیلی خطرناک می شود.
اما امشب باید این کار را انجام بدهیم.
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وقتـی چنـد دقیقـه قبل از نیمه شـب، سـاعتم زنگ می خـورد، از تخـت بیرون 
می پرم و خیلی سـریع لباس خوابم را عوض می کنم و شـلوار جین، تیشـرت و 
سوییشـرت می پوشم. سـاعتم را هم می بندم. وقتی در دنیای قصه ها هستیم، 
ساعتم همیشه زمان را به وقت خانه مان به من نشان می دهد. اگر شبی باشد 
که فردایش باید به مدرسه برویم، باید تا قبل از ساعت ۷ صبح به اسمیت ویل 

برگشته باشیم؛ چون آن موقع، بابا و مامان برای بیدارکردنمان می آیند.
سـریع بـه اتـاق جونـا مـی روم. روی تختـش ولو شـده و موهـای قهوه ای 
فرفری اش سیخ سـیخی شـده اند. او همیشـه موقع خواب، موهایش نامرتب 

می شود. امشب انگار در خواب هم لب ورچیده است. آخی طفلک جونا!
به آرامی شانه اش را تکان می دهم و می گویم: »پاشو، پاشو، وقت آیینه ست.«

* فصل دو *

چطور داداش کوچکمان 
را سرحال کنیم؟
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جونا چشم هایش را باز می کند و غرغرکنان می گوید: »چیه؟«
می گویم: »وقت رفتنه.«

می پرسد: »کجا؟«
من هم می پرسم: »فکر می  کنی کجا؟ دنیای قصه ها دیگه!«

بالش را روی سرش می گذارد و می گوید: »نه، حالش رو ندارم.«
می گویم: »می دونم! اتفاقًا چون می خوایم سرحال بشی، باید بریم.«

جونا هم قباًل برای من همین کار را کرده اسـت. هیچ چیز به اندازه ی رفتن 
به دنیای قصه ها و افسانه ها نمی تواند حواستان را پرت کند.

من خودم هم هنوز سر دعوای فرانکی و رابین حالم گرفته است. این طوری 
حواس خودم هم پرت می شود.

جونا اصرار می کند: »هیچی نمی تونه سرحالم کنه، ولم کن!«
بالش را از روی صورتش برمی دارم. »نه، بیا دیگه! خوش می گذره.«

»خوش نمی گذره. اصاًل حوصله ندارم با یه شاهدخت غرغرو سروکله بزنم.«
می پرسم: »کدوم شاهدخت غرغرو؟ ما ِکی شاهدخت های غرغرو دیدیم؟«

می نشـیند و دسـت هایش را بـاالی سـرش تـکان می دهـد: »مـا همیشـه 
شـاهدخت های بداخالق می بینیم. شـاهدختی که توی داستان شاهزاده خانم 
و قورباغه بود، خیلی بهونه می گرفت. توی داسـتان شاهزاده نخودفرنگی هم، 

اون شاهدخت واقعی، بچه ی لوس و ننری بود.«
خب، البته بیراه نمی گوید.

می گویـم: »اما ما شـاهدخت ها و آدم های معمولی شـگفت انگیزی رو هم 
دیدیـم. شـنل قرمزی رو یادتـه؟ می دونم از شـنل قرمزی خوشـت می اومد..« 

جونا می گوید: »آره شنل قرمزی خیلی خوبه.«
جونا به شنل قرمزی عالقه داشت! خیلی جالب بود و می خواهم درباره ی این 
موضوع اذیتش کنم. اما االن می خواهم سرحالش کنم نه اینکه خجالتش بدهم.

می گویـم: »شـاید یکـی به خوبِی شـنل قرمزی رو ببینیم یا مثـاًل...« فکری 
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بـه ذهنم می رسـد، »شـاید هـم جک رو ببینیم! توی داسـتان جـک و لوبیای 
سحرآمیز!«

جونا لب هایش را ورمی چیند: »ما هیچ وقت جک رو نمی بینیم.«
داستان جک و لوبیای سحرآمیز، همیشه داستان مورد عالقه ی جونا بوده. 
هر وقت که از داخل آیینه به یک قصه می رویم، جونا امیدوار است در قصه ی 

جک فرود بیاییم؛ ولی تا حاال که نشده.
می گویم: »خب، تا حاال نشده؛ ولی شاید امشب همون شب باشه.«

»همین جوری الکی داری می گی.«
شـانه باال می اندازم: »تا وقتی نریم که نمی فهمیم. باید سـریع بریم وگرنه 

امشب رو از دست می دیم.«
جونا مردد شده  است و می گوید: »بااااشه.« باالخره از تخت بیرون می آید. 

»ولی من لباس عوض نمی کنم و با پیژامه م می آم یا اصاًل نمی آم.«
می گویم: »باشـه.« و سوییشـرتش را از جالباسی پشـت در برمی دارم: »اما 

این رو بیار. بعضی وقت ها توی قصه ها هوا خیلی سرده.«
جونا آهسته صدا می کند: »شازده! بیا پسر!«

گربه ی خیلی دوست داشـتنی ما، در محل خوابش در کنج اتاق جونا بیدار 
می شود. او دمش را تکان تکان می دهد و جست وخیزکنان به طرفمان می دود. 
شـازده همیشـه با ما به دنیای قصه ها می آید. ما او را در داسـتان زیبای خفته 

پیدا کردیم؛ اما این یک داستان دیگر است.
من و جونا آهسته از جلوی اتاق بابا و مامان رد می شویم و از پله ها پایین 

می رویم.
مـن کفـش  کتانـی ام را از داخـل راهـرو برمـی دارم و مـال بـرادرم را هم به 
طرفش پرتاب می کنم. بند کفش ها را می بندیم و باعجله از پله های زیرزمین 

پایین می رویم. شازده هم پابه پای ما به سرعت پایین می آید.
آیینه ــ که کمی از من بزرگ تر اسـت ــ به دیوار پیچ شـده است. قابش از 
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سـنگ درسـت شده و رویش تصاویر پری ها و چوب دستی  جادوگری حکاکی 
شـده. خودم را در آیینه برانداز می کنم؛ موهای من هم نامرتب شـده. سـعی 

می کنم موهای فرفرِی قهوه ای ام را درست کنم.
وقت رفتن است.

به جونا می گویم: »افتخار بده و ضربه بزن.«
می گویـد: »کـه چـی مثـاًل!« صدایـش آهسـته و بـدون هیچ ذوق وشـوقی 
است. به آیینه ضربه می زند. یک بار، صدای فس فس می آید. دو بار، بنفش 

می شود. سه بار، شروع به چرخش می کند.
با خوشحالی می گویم: »داره کار می کنه! هورااا!«

جونا هم پشت چشم نازک می کند و زیر لب می گوید: »هورااا. همینطوری 
می  گم، عمرًا ما به قصه ی جک و لوبیای سحرآمیز بریم.«

»هیس! هر چی باشـه، خوش می  گذره.« دسـت جونا را می گیرم و فشـار 
می دهم و با هم داخل آیینه می پریم.

گرومپ!
مـا روی یـک دسـته کاه در جایـی که به نظر طویله اسـت، فـرود می آییم. 
دیوارهایش انگار از چیزی شبیه چوب ساخته شده و بوی طویله هم می دهد، 

شبیه بوی باغ  وحش؛ اما من هیچ حیوانی نمی بینم.
توی قصه ی جک و لوبیای سحرآمیز، طویله هست؟

خدا کند این طویله در داستان جک و لوبیای سحرآمیز باشد.
شـازده بلنـد می شـود و طویلـه را بـو می کشـد کـه البتـه خالی اسـت. جونا 
می ایستد، کش وقوسی به خودش می دهد و کاه ها را از پیژامه اش می تکاند. آه 

بلندی می کشد. معلوم است که هنوز هم سرحال نشده.
از پنجره ی کوچک، نور به داخل می تابد. می ایستم تا بیرون را نگاه کنم. هوا 

روشن، اما مه آلود و ابری است.
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جونا اخم می کند: »شرط می بندم که ساقه ی لوبیا نمی بینی.«
اعتراف می کنم: »اممم... نه نمی بینم.« تنها چیزی که می بینم خانه ی خیلی 
کوچکی است که با چوب هایی شبیه آنچه در طویله دیدیم، ساخته شده اند و روی 
سقفش یک دودکش آجری دارد. خانه و کاه دانی با حصارهای قهوه ای شل وول 
احاطه شـده اند و در آن طرف، تپه هایی سرسـبز قرار دارد. امیدوارانه می گویم: »ما 

توی یه ده و جایی خارج از شهریم. ساقه ی لوبیا هم که توی ده سبز می شه.«
شازده هم انگار با من موافق باشد، میومیو می کند.

جونا غرغرکنان می گوید: »ولش کن. عمرًا که ما توی قصه ی جک و لوبیای 
سحرآمیز باشیم. شاید ماری رز بذاره همین االن برگردیم.«

»مااا! ماااا! «
خشکم می زند. یک گاو! همین االن صدای ما مای یک گاو از بیرون آمد. من 
یکی که فکر می کنم صدای گاو بود. هیچ چیز دیگری صدای مااا مااا نمی دهد.

در داسـتان جـک و لوبیـای سـحرآمیز هم یک گاو هسـت. اتفاقـًا یکی از 
بخش های مهم داستان هم هست.

هیجان زده می پرسـم: »جونا تو هم اون  صدا رو شـنیدی؟ شنیدی؟ صدای 
گاو بود! ما ما کرد!«

جونا می  گوید: »خب که چی!« ولی کمی شوروشـوق در صدایش مشـخص 
است.

به سمت دیگر پنجره می روم و یک چیزهایی می بینم! آره!
یـک خانم الغراندام هم سن و سـال مامانم روی یـک چهارپایه کنار یک گاو 
خیلـی الغر قهوه ای نشسـته اسـت. آن خانم یک لباس مندرس خاکسـتری 
و کفش های کهنه ی قهوه ای پوشـیده  اسـت. یک دسـتمال گل دارِ زرد هم دور 

سرش بسته و یک سطل حلبی زیر گاو نگه داشته  است.
زن به گاو می گوید: »زود باش شاهزاده خانم میلکا! گاو خوبی باش و کمی 

شیر بده. باشه؟«
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چشم هایم از تعجب گرد می شود. آهسته می گویم: »جونا بیا ببین!« باعجله 
می آید سمت من و کنار پنجره می ایستد.

به آن خانم نگاه می کنیم که چطور مثل کشاورزان در نمایشگاه ایالتی، شیر 
گاو را می دوشـد. من خودم تا حاال شـیر گاو را ندوشـیده ام و فکر نمی کنم که 

هیچ وقت دلم بخواهد این کار را بکنم.
جونـا آهسـته می پرسـد: »تـوی داسـتان جـک و لوبیای سـحرآمیز، اسـم 

گاوشون شاهزاده خانم میلکا بود؟«
سـعی می کنـم داسـتانی را کـه مامان بزرگ برایمـان خوانده بـود، به  خاطر 
بیاورم. می گویم: »شـاهزاده میلکا به  نظرم آشـنا نمی آد؛ اما نمی دونم. قصه ی 
جـک و لوبیـای سـحرآمیز، روایت های مختلفـی داره.« من داسـتان اصلی را 

می دانم؛ اما خیلی وقت است که آن را نخوانده ام. بین خودمان بماند!
گاو دوباره می گوید: »ماااا ماااا «

زن آه می کشد: »حتی یه قطره شیر هم نداری. هفت روزه شیر ندادی!« او 
با لحن اعتراض آمیزی ادامه می دهد: »شیر تو تنها چیزی بود که می تونستیم 
توی بازار بفروشـیم و پول دربیاریم. حاال چی کار کنیم؟ پول نداریم و غذامون 

هم کمه؛ باید تو رو بفروشم.«
بـه جونـا می گویـم: »خانمه می خواد گاو رو بفروشـه. شـنیدی؟ این دقیقًا 
همون چیزیه که توی داسـتان جک و لوبیای سـحرآمیز اتفاق می افته. دقیقًا! 
ماماِن جک می خواد گاوشون رو بفروشه. پس اون خانم، ماماِن جکه.« بازوی 

برادرم را می گیرم: »جونا ما توی اون داستان هستیم! ردخور نداره!«
چشم های جونا از تعجب، اندازه ی نعلبکی شده اند. »مطمئنی؟!«

نمی خواهم االن هیچ قولی بدهم؛ ولی ظاهرًا که این طور است.
بعد هر دو می شـنویم که آن خانم می گوید: »شـاهزاده خانم میلکا! به جک 

می گم تو رو ببره بازار.«
جک؟
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او گفت جک!
من و جونا هم زمان به نفس نفس می افتیم و به همدیگر نگاه می کنیم. ما 

در داستان جک و لوبیای سحرآمیز هستیم. واقعًا! یوهووو!
جونا می گوید: »باورم نمی شه، ما واقعًا اینجاییم!«

بـا خوشـحالی می گویـم: »بیا، بیا بریـم خودمون رو معرفـی کنیم. می گیم 
می خوایم جک رو ببینیم.«

درِ طویلـه را بـاز می کنـم و بیرون می روم. هوا عجیب وغریب اسـت؛ نه گرم 
اسـت نه سـرد، اما رطوبت دارد. باران نم نم می بارد؛ آن قدر نیسـت که احتیاج 
به کت بارانی باشـد ولی موهای فرفری من حتمًا به خاطر این رطوبت، بیشـتر 

فر می خورد.
 انتظـار دارم جونـا باعجلـه به سـمت آن خانم برود، خـودش را پرت کند یا 

پرواز کند. ما قرار است جک را ببینیم؛
اما جونا دم در خشکش می زند. یک قدم عقب می رود و یک قدم دیگر.

می گوید: »نه!«
چی؟

او می گویـد: »مـن نمی خوام... نمی خوام جک رو ببینـم.« تکانی می خورد، 
چرخی می زند و در طویله ناپدید می شود.



20

من هم به دنبال جونا به داخل طویله می روم.
می پرسم: »چی شده؟ تو که آرزو داشتی جک رو ببینی!«

آه بلندی می کشد و می گوید: »آره، هنوزم می خوام.« روی کاه ها می نشیند 
و زانوها را به سینه اش می چسباند. شازده هم به کنارش می آید و صورتش را 

چند بار به او می مالد.
فوری می گویم: »پس...«

جونا سـرش را چند بار تکان می دهد و می گوید: »نمی خوام اون چیزی که 
همیشه اتفاق می افته، این بار هم بشه.«

می پرسم: »همیشه چه اتفاقی می افته؟«
دست هایش را در هوا تکان می دهد: »ما قصه  ها رو عوض می کنیم!«

* فصل سه *

امااینجکه!
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درسـت می گوید؛ ولی ما که از قصد، داسـتان ها را تغییر نمی دهیم، حداقل 
معمواًل از قصد نیست؛ اما راست می گوید، ما همیشه داستان ها را عوض می کنیم.

می گویم: »آره، فکر کنم همین طوره.«
می گویـد: »نمی خـوام قصه ی جک و لوبیای سـحرآمیز رو عوض کنم. این 

قصه، همین جوری که هست، خوبه!«
آهان، حاال متوجه شدم.

سـعی می کنـم او را آرام کنم: »جونـا! ولی اوضاع معمواًل خوب پیش می ره 
یا درواقع حتی بهتر می شه!«

یـک دسـته یونجه را با پایـش پرتاب کرد: »تو دیدی کـه امروز توی فوتبال 
چی شد. من خراب کاری کردم. تازگی ها همه چی رو خراب می کنم. نمی خوام 

داستان جک هم خراب بشه.« سرش را روی زانوهایش می گذارد.
می گویـم: »تـو خـراب کاری نکـردی. اون فقـط یـه بـازی بـود. االن هـم کـه 
اینجاییم.« اشاره می کنم: »به  نظرت می تونیم حسابی حواسمون رو جمع کنیم؟ 
ببینیم اوضاع چه جوری پیش می ره؟ ما که نمی خوایم فقط تو طویله قایم بشیم. 
می دونم اگه جک رو نبینی، خیلی پشیمون می شی. واقعًا پشیمون می شی.«

لب پایینش را گاز می گیرد: »آره، احتمااًل پشیمون می شم.«
»حتمًا پشـیمون می شـی. زود باش، پاشو!« دستش را می گیرم و بلندش 

می کنم.
جونـا می گویـد: »بایـد خیلیخیلی مراقب باشـیم، باشـه؟ نمی خـوام هیچ 

اشتباهی بکنم. جک... جک... قهرمان منه.«
می گویم: »واقعًا؟« کمی اغراق آمیز به نظر می آید.

جونا سر تکان می دهد: »آره، اون خیلی شجاعه. خیلی هم خوب از درخت باال 
می ره. از هیچی هم نمی ترسه! مثل برادر بزرگیه که من همیشه می خواستم.«

»برادر بزرگ تر؟ خواهر بزرگ تر به اندازه ی کافی، خوب نیسـت؟« من قطعًا 
شـجاع هسـتم. از خـودم تعریف نمی کنم امـا، به خاطر همـه ی قصه هایی که 
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واردشـان شـده ام، می توانم خوب از همه چیز باال بروم. از ارتفاع خیلی خوشم 
نمی آید؛ اما من از موهای راپونزل بدون هیچ مشـکلی باال رفتم. )جونا کسـی 

بود که گند زد به موهایش!(
جونا سرخ می شود: »خواهر داشتن هم خوبه! منظورم رو که می فهمی!«

دقیقـًا منظـورش را نمی دانـم؛ امـا نمی خواهم االن با جونـا جروبحث کنم. 
می پرسم: »بریم و سالم علیک کنیم؟«

»آره!«
بعد از این صحبت ها، بهتر است که واقعًا در داستان جک باشیم. بهتر است 
کسی به اسم جیل1 این اطراف نباشد که آماده ی بردن یک سطل آب و پایین 

رفتن از تپه باشد.
جونا درِ طویله را باز می کند و شازده هم دنبال ما بیرون می آید.

نم نم باران شروع شده است. کاله سوییشرتم را می پوشم. جونا هم همین 
کار را می کند. دیدید؟ من می دانستم که آوردن سوییشرت فکر خوبی است.

به سمت آن خانم می رویم. می گویم: »اممم، سالم؟«
او بـا شـنیدن صـدای مـن از جـا می پـرد و می گویـد: »سـالم. مـن رو 
غافلگیـر کردین. کم پیش می آد کسـی از شـهر تا اینجا بیـاد.« لهجه اش مثل 

بریتانیایی هاست.
مااااا... گاو صدا می کند و دمش را تکان می دهد. شازده هم دوستانه برای 

گاو، میومیو می   کند.
می گویـم: »مـن ایبی ام، این هم برادرم جوناسـت. این یکـی هم گربه مون 

شازده ست.«
آن زن می گوید: »اسم منم آداست.2 این هم شاهزاده خانم میلکاست.«

دستی به گاو می کشد. آدا از ما می پرسد: »شما دوست های جک هستین؟«
من و جونا به هم نگاه می کنیم و چشم هایمان از تعجب باز می شود. جونا 
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