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برای مادرم ،الیسا هریس امبروز ،بهخاطر
اینکه کاری کرد تا جادو را باور کنم و

حداقل صدبار همراه با من «جادوگر شهر
از» را تماشا کرد.
س.م

برای بهترین بابای دنیا ،که بهم یاد داد از
روزهای سخت نترسم.
س.ف

﹁︭﹏ اول

در اسمیتویل ﻃوفان نمیآید

امروز یک بعدازظهر زیبای بهاری است و آفتاب میتابد؛ اما حال من صددرصد
عالی نیست .فکر میکنم سرما خوردهام .بینیام گرفته است .روی نردبانی لق
و زهواردررفته جلوی یک خانهی درختی ایستادهام و گربهام ،شازده را در بغل
گرفتهام .البته موقعیتم خیلی مناسـب نیسـت .شازده خیلی دوستداشتنی
است ،اما کمکم دارد سنگین میشود.
د ِر خانـهی درختـی را میکوبـم و صـدا میزنـم« :رابیـن؟ فرانکـی؟ ِپنی؟

شماها اینجایین؟»

خانهی درختی ،توی حیاط پشتی خانهی دوستم ،رابین قرار دارد .بابا و مامان

رابین ،چند سال پیش آن را برایش ساختهاند .این خانه ،مثل یک خانهی واقعی
کوچک ،سقف و در و پنجره دارد و توی آن همیشه به ما خوش میگذرد.
7

چند وقت پیش ،در قصهی شنلقرمزی ،من یک خانهی درختی دیگر هم
ً
دیدم؛ اما
بعدا دربارهی آن توضیح خواهم داد.
صدای پای رابین را از داخل خانه میشنوم« .اومدم!»

فرانکی ،رابین ،من (ایبی )1و پنی ،که روی خودمان نام فراپ گذاشتهایم،
امروز دور هم جمع شدهایم تا روی پروژهی درسیمان کار کنیم .من ایدهی
خوبی برای این کار دارم ،ایدهای که گربهها هم در آن نقش دارند.
رابیـن و فرانکـی ،دوتـا از بهترین دوسـتان من هسـتند .پنی هم دوسـت
گاهوبیگاه من اسـت؛ یعنی بعضی وقتها دوسـت دارم با او وقت بگذرانم و
بعضی وقتها هم آرزو میکنم او را به مدرسهی دیگری بفرستند.
امـروز تـا ظهر مدرسـه بودیـم و پنی و فرانکی بعد از مدرسـه مسـتقیم به
خانهی رابین آمدند؛ اما رابین از من خواست که اگر میتوانم اول به خانهمان
ت دارد یک
بروم و شازده را بیاورم که من هم همین کار را کردم .رابین دوس 
گربـه داشـته باشـد ،اما بابـا و مامانش میگوینـد قبل از اینکـه برایش گربه
بخرند ،او باید مدتی را با گربههای واقعی بگذراند.
رابیـن بـا لبخنـد در را بـاز میکنـد و با صدای بلنـد میگوید« :ایبـی!» تازه

دندانهایـش را ارتودنسـی کـرده و قیافـهاش شـبیه نوجوانها شـده اسـت.

موهای قرمزش پشتسـرش دماسـبی بسـته شـده و چند تار مو دور صورت
ً
واقعا شازده رو آوردی .بامزهترین گربهی
ککومکیاش افتاده است« .هورااا!
دنیـا مـال توئـه ».همانطور کـه از در وارد میشـوم ،او را از بغل من میگیرد.
ً
واقعا شبیه عروسکی!»
رابین در گوش شازده زمزمه میکند« :تو
شازده میومیو میکند؛ انگار میخواهد بگوید متشکرم.

پنی که روی کوسنی روی زمین نشسته ،با اخم به رابین میگوید« :نمیدونم
چرا میخوای گربه بگیری ».بعد موهای بلند طالییاش را که دماسبی بسته،

دور شانههایش میچرخاند« .حتی وقتهایی که بارون میآد ،باید اونها رو
1. Abby
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ببری بیرون بگردونی .آب دهنشون هم آویزونه و کثیفن .تازه ،بو هم میدن».
سالم! میگویم« :بو نمیدن ».و روی یکی از کوسنها کنار فرانکی مینشینم

که خودش را روی کوسنی دیگر جمع کرده.

فرانکی میگوید« :البته اونها بعضی وقتها بو میدن».

با تعجب به او نگاه میکنم .قرار بود فرانکی طرف من باشد.
اعتـراف میکنـم« :خـب ،گاهی وقتهـا ،اما اگه مرتب حمومشـون کنین،
اینجوری نمیشه .شازده که بو نمیده ».حداقل امروز بو نمیدهد.

پنی میگوید« :من یه اسب میخوام .عاشق اسبم .اما گربه؟ نه ممنون».

رابیـن یـک کوسـن کنار پنـی روی زمین میگـذارد و میگویـد« :ایبی! تو

شازده رو از کجا گرفتی؟ از پناهگاه حیوانات یا از پروشدهندهی حیوانات؟»
هیچکـدام .میگویم« :ما شـازده رو هدیـه گرفتیم ».که البته یکجورهایی

راستش را گفتم ،اما رابین هیچوقت حقیقت این مسئله را باور نخواهد کرد.
وقتی با برادرم به یک قصه رفته بودیم ،شازده را گرفتیم.
میدانم این حرف ،مزخرف به نظر میآید ،اما در زیرزمین خانهی ما یک
آینهی جادویی هست.
و یک پری ،به اسم ماریرز توی آن گیر افتاده است .او من و برادر کوچکم،
جونـا را از طریـق آینـه بـه افسـانههای مختلفـی بـرده اسـت؛ مثـل قصههای

شنلقرمزی ،سیندرال و دیو و دلبر .فکر میکنم قصد دارد یک روز ما را به داستانی
ببرد که باعث گیر افتادنش شده تا بتوانیم به او کمک کنیم و آزادش کنیم.

بههرحـال ،وقتـی مـن و جونا به قصهی زیبای خفته رفته بودیم ،شـازده را

هدیه گرفتیم و چون خیلی دوستداشتنی بود ،او را با خودمان به خانه آوردیم.
هرچند مجبور بودیم برای مامان و بابا داسـتانی سـر هم کنیم؛ چون آنها
دربـارهی مـاریرز ،آینه و رفتن به قصهها چیزی نمیدانند .البته مامانبزرگم

میداند .او همراه ما به قصهی شنلقرمزی آمد.

حدس بزنید چه کس دیگری جریان آینهی جادویی ما را میداند؟
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باورتان نمیشود.
از بدشانسی است.
او ...پنی است.
بله ،پنی.
پنی ،دوست گاهوبیگاه من ،ماجرای ماریرز ،سرزمین افسانهها و همهچیز
را میداند.
چرا؟

چـون یـکبـار ،فرانکـی ،رابین ،پنی و مـن به قصهی آلیس در سـرزمین

عجایب رفتیم .ماریرز در بردن ما به قصهی آلیس دخالتی نداشت .همهاش
تقصیر گالک 1بود .گالک ،پری شـروری اسـت که نمیخواهد من ماریرز را
آزاد کنم .او من و دوستانم را بهسوی این کتاب کشاند و ما آنجا گیر افتادیم.
خوشبختانه توانستیم فرار کنیم .وقتی داشتیم آنجا را ترک میکردیم ،روی
فرانکی و رابین ،پودری جادویی پاشیده شد که باعث شد تمام آن اتفاقات را
فراموش کنند؛ اما آن پودر جادویی ،روی من و پنی نریخت.
ایـن ،یعنـی از آن زمـان تا حاال پنی مدام از من میپرسـد که آیا میتواند
شـب در خانهی ما بخوابد تا با من به سـرزمین افسـانهها بیاید ،اما من فکر
نمیکنم این کار خوبی باشـد .افسـانهها ممکن است خطرناک باشند .اگر ما
ً
عمرا به حرفهای من گوش نمیکند و
به یکی از این داستانها برویم ،پنی
ممکن است همهچیز را بههم بریزد .حاال بماند هر دفعه که من و او با فرانکی
و رابین هستیم ،نگران این هستم که راز من را لو بدهد.
فرانکی با سؤالش من را به واقعیت برمیگرداند« .میتونیم پروژهمون رو
شروع کنیم؟»

عینـک قرمزرنگـش را روی صورتـش تنظیـم میکنـد و موهـای قهـوهای

پررنگش را از جلوی چشمهایش کنار میزند« .همهی روز رو وقت نداریم».
1. Gluck
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ً
مطمئنا دوسـت دارد نمرههای خوبی در
اوه! چـه بـر سـر فرانکی آمده؟ خب
مدرسـه بگیرد ،اما او هیچوقت اینطوری نبوده اسـت .امیدوارم همهچیز خوب
پیـش بـرود .میخواهم از او بپرسـم چه شـده که یکدفعه بینـیام میخارد و
عطسه میکنم.

آچییی!

رابین و فرانکی همزمان میگویند« :عافیت باشه».

پنی سریع از من دور میشود و میگوید« :وای ،تو سرما خوردی؟ خدا کنه
من رو مریض نکنی!»

سریع میگویم« :من مریض نیستم ».هیچکسی نمیخواهد دور و بر یک
ً
واقعا دلم نمیخواهد مریض باشم .اگر وانمود کنم
آدم مریض باشد .من هم
مریض نیستم ،ممکن است بدنم باور کند؟ «من فقط یهکم ...بینیم گرفته.
شاید حساسیت باشه ».بعضی وقتها در بهار ،زیاد عطسه میکنم .از پنجره

به بیرون نگاه میکنم .عجیب اسـت ...آسـمان به اندازهی چند دقیقه پیش

آبی نیسـت .بهنظر میرسـد خورشید ناپدید شده و سروکلهی ابرهای تیره و
خاکستری پیدا شد ه و باد هم شدت گرفته است.
رابین میپرسـد« :ایبی! تو به شـازده حساسـیت نداری ،نه؟» شازده را رها

میکند و شازده هم بهسرعت به وسط خانهی درختی میرود و روی قالیچهی
پشمی بنفش میخزد تا چرتی بزند .شازده هر جا باشد میتواند چرت بزند.
فرانکی غرغر میکند« :رابین! معلومه که ایبی به گربهی خودش حساسیت
نداره .اگه اینطوری بود ،باید هر روز عطسه میکرد ،نه فقط امروز».

رابین سرخ میشود و من اخم میکنم .ممکن است حق با فرانکی باشد،

اما او نباید بدجنسی کند.
پنی یکدفعه میگوید« :گوش بدین ،من بهترین ایده رو برای پروژهمون دارم».

من هم سریع میگویم« :من هم یه ایدهی خوب دارم ».فقط بهخاطر اینکه

پنی فکر نکند همهکارهی این مسئله است.
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تکلیفمـان این اسـت که کسـبوکار کوچکی بـرای خودمـان راه بیندازیم؛
کسـبوکاری که به جامعه کمک کند .مهلت این پروژه ،دو هفته اسـت و ما
امروز باید به نتیجه برسیم که میخواهیم چهکار کنیم.
پنی میگوید« :من شروع میکنم ».بدون اینکه به کسی تعارف کند ،تکهای

آدامـس بـا طعم انگور توی دهانش میگذارد و بعد یک دفترچهی قرمز نو و
یک خودکار براق از توی کولهپشتیاش درمیآورد.

کاش مـن هـم یک خـودکار براق ،یـک دفترچهی قرمز و یـک آدامس با
خودم آورده بودم.
پنـی صفحـهی اول دفترش را باز میکند و شـروع بـه خواندن جملههایی

میکند که معلوم است قبالً نوشته« .کسبوکار جدید ما به بچههای کالسمان
یاد میدهد زیباتر شوند و مد روز لباس بپوشند .ما در ازای مبلغ کمی پول ،به

آنها مدلهای جدید مو را یاد میدهیم یا مثالً به آنها میگوییم هدبندهایی
که پوشیدهاند باعث شده مثل هفتسالهها به نظر برسند».

دهانـم از تعجـب بـاز میمانـد« .تو از مـا میخوای به بچههای کالسـمون

دربارهی موهاشون مشورت بدیم؟»

پنی آدامسش را باد میکند و میترکاند« .نهفقط دربارهی مو ،حتی دربارهی

لباس پوشیدن .همه نیاز دارن یکی بهشون کمک کنه تا بتونن سرووضعشون
رو بهتر کنن .مثالً ایبی! تو میدونستی روی تیشرتت یه لکه هست؟»
صبر کنید ،چی؟

فرانکی اعتراض میکند« :نه ،نیست».

پنی به زیر بغل من اشاره میکند« .چرا هست .فرانکی شاید نمرهی عینکت
خیلی درست نیست ،اما زیر بغل سمت راستش رو ببین .زیر راهراههای آبی،
یه نقطهی آبی کوچولو هست .شاید جای خودکاره .نمیدونم چهجوری یا چرا
ً
مطمئنا جاش روی لباس تو نیست».
اونجا خودکاری شده ،اما

به زیر بغلم نگاه میکنم .اول ،هیچچیزی نمیبینم ،اما کمی بعد میبینم؛
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یـک نقطـهی خیلـی ریز آبی .پنی چطور آن را دیده؟ به اندازهی یک ذره غبار
است .میگویم« :هیچکسی متوجه این نمیشه».

پنـی پوزخنـد میزند« .من که متوجه شـدم .اگه من دیـدم ،خب بقیه هم

میبینن .پس تا زمانی که اون لکه رو از بین نبری که بعید میدونم با شستن
هم از بین بره ،نباید از این لباست استفاده کنی .االن دیگه راهراه هم مد نیست».
اما من این لباس را دوست دارم!

فرانکی میگوید« :پنی! من فکر نمیکنم انتقاد از بقیه ،کاری باشـه که به
درد جامعه بخوره».

رابین هم اضافه میکند« :من هم موافقم».

به دوستانم میگویم« :ممنونم».

پنی میگوید« :اما انتقادات من ،به مردم کمک میکنه .من توی مد و زیبایی
حرفی برای گفتن دارم .کفشهای جدیدم رو دیدین؟ خوشگل نیستن؟»

کفشهای جدیدش قشـنگ هستند؛ کتانیهای راحت چهارخانهی سفید

و سـیاه .تیپش خیلی خوب به نظر میرسـد .شلوار جین مشکی براق و بلوز
صورتی پوشیدهاست .البته که بلوزش هم بدون لکه است.
مـن هـم که فقط شـلوار جین با تیشـرت راهراه لکهدار پوشـیدهام .رابین
یک پیراهن خوشـگل آبی و یک سوئیشرت کالهدار سـبز و فرانکی هم شلوار
خالخالی و تیشرتی که عالمت ناسا 1دارد ،پوشیده است.
میگویم« :من هنوز هم فکر میکنم باید دنبال ایدهای باشیم که تو اون به
کسی توهین نشه؛ مثل چیزی که برای من اتفاق افتاد».

پنی پشت چشم نازک میکند« .باشه .بگین تا بشنویم».

بلند میشـوم و میایسـتم .شـروع میکنـم« .خب ،خیلـی از آدمها توی

اسمیتویل گربه دارن ».به شازده اشاره میکنم که خوابیده« .ایدهی من اینه
NASA .1؛ ادارهی کل ملی هوانوردی و فضا ،سازمانی مستقل در حکومت ایاالت متحدهی آمریکا که مسئولیت

برنامههای فضایی این کشور را برعهده دارد.

13

که یه سـرویس خدمترسـانی راه بندازیم برای افرادی که نمیتونن از خونه
بیرون برن و گربههاشون رو بگردونن .شاید اونها مثالً پاشون پیچ خورده یا

مریض هستن ».دوباره عطسه میکنم.

پنـی هشـدار میدهد« :بهتره سـمت من عطسـه نکنی .تازه ایـدهت هم به

خوبـی ایدهی من نیسـت؛ چون همه که گربه نـدارن .من ندارم .فرانکی نداره.
تازه ،رابین هم نداره».

رابین میگوید« :هنوز ندارم».

پنی میگوید« :حاال هرچی .ایدهی ما باید به کار همه بیاد».

فرانکی پیشنهاد میدهد« :اگه سرویس معلم سرخونه راه بندازیم ،چی؟»

پنی میپرسد« :چی باید درس بدیم؟»

فرانکی میگوید« :علوم ،ریاضی و انگلیسی».

پنی میگوید« :بهدردنخوره ».آدامسش را با صدای بلند میترکاند.
فرانکی میگوید« :تو میتونی هنر درس بدی».

پنـی سـرش را تـکان میدهد و میگوید« :درسـته .من یـه هنرمند خیلی
بااستعدادم ،بهترین توی کالسمون».

پشت چشم نازک میکنم .هرچند خیلی هم بیراه نمیگوید.
رابیـن بـا اخـم میگویـد« :نمیدونـم .مـن خـودم معلـم تـوی خونـه الزم

دارم ،چـه برسـه بـه اینکـه بخوام معلم باشـم .پس مطمئن نیسـتم این ایده
به کارمـون بیاد».

فرانکی از او میپرسد« :تو نظری داری؟»
ً
واقعا».
رابین سرش را تکان میدهد« .نه

فرانکی میپرسد« :پس چیکار کنیم؟ باید یه چیزی انتخاب کنیم».

میگویم« :من از نظر خودم خوشم اومده».

پنی میگوید« :خب من هم نظر خودم رو قبول دارم».
فرانکی میگوید« :من هم نظر خودم رو دوستدارم».
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همگی به رابین نگاه میکنیم ،او شـانه باال میاندازد و طرف هیچکدام از
ما را نمیگیرد.
آه! کار گروهی ،بدترین کار دنیاست.

آچچییی! دوباره عطسه میکنم.
پنی میپرسد« :چی بود؟»

میگویم« :پنی! فقط یه عطسه بود ،تازه جلوی بینیم رو هم گرفته بودم!»
می گوید« :نه ،منظورم اون نبود».

بهسختی میشنوم .ناگهان صدایی به گوشم میخورد.
ویرررررر! ویرررررر.
میگویم« :صدایی شبیه مخلوطکن بود».

رابین میگوید« :شاید بابام داره برامون اسموتی 1درست میکنه».

فرانکی میگوید« :فکر نکنم صدای مخلوطکن تا اینجا بیاد».

ویرررررر! ویررررررر!

کن روشن
صدا بلندتر میشود ،بلندتر و بلندتر .حاال دیگر مثل یک مخلوط ِ

صدا میدهد.

شازده از خواب میپرد و آرام میومیو میکند.
آسـمان خاکسـتری بیرون دارد تیرهتر میشـود .انگار شـب شده! باد هم
بهشدت میوزد.
پنـی میگویـد« :اه! میخـواد بـارون بیـاد؟ نمیخوام کفشهـای جدیدم
خراب بشـه!»

شازده یکدفعه بهطرف پنجره میپرد و با صدای بلند میومیو میکند .انگار

پنجبار پشتسر هم زنگ در را میزنند.
چه اتفاقی دارد میافتد؟
smoothy .1؛ اسموتی یا نرمنوش ،یک نوشیدنی مخلوطشده و گاهی شیرینشده است که از میوههای تازه
درست میشود .عالوه بر میوه ،بسیاری از اسموتیها دارای یخ خردشده ،میوهی یخزده ،عسل یا شربت هستند.
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صدای مخلوطکن شدت میگیرد.

ویرررررر! ویررررررر!

رابین میگوید« :بچهها؟ اوضاع ترسناکه!»
ً
میلرزم.
واقعا ترسـناک اسـت! میتوانم بگویم آخرین چیزی که در این

شرایط به ذهن ما میرسد ،پروژهی درسی است.
از روی کوسن بلند میشوم و بهدنبال شازده پشت پنجره میروم.
چیزی میبینم که باعث میشود سر جایم خشکم بزند.
وای .وای .وای.
یک چیز خیلی بزرگ ،خاکسـتری ،چرخان و مخروطیشـکل در آسـمان
اسـت! به اندازهی یک سـاختمان بلند است .همانطور که میچرخد ،به چپ
و راست کج میشود.
واااای!
پنی جیغ میزند« .اون چیه؟»

فرانکی با صدایی لرزان میگوید« :فکر کنم گردباده».

غیرممکن است ،مگر نه؟ در اسمیتویل طوفان نمیآید!
رابیـن در میـان صدای ویرررر و میومیوی شـازده فریـاد میزند« :اممم...
بچهها؟ اون داره مستقیم بهطرف ما میآد».

دهانـم از تعجـب بـاز مانده .آن تودهی چرخان و مخروطیشـکل نزدیکتر

میشود .قلبم تندتر میزند .سریع شازده را بغل میکنم .اوضاع خیلی بد است.
پنی با ترس فریاد میزند« :باید از خونهی درختی بریم بیرون!»

فرانکـی داد میزنـد« :فکـر نکنم وقتی برامون مونده باشـه .نمیخوایم که
وقتی به ما میرسه ،بیرون باشیم!»

وای خـدای مـن! گردبـاد االن تـوی حیـاط خانـهی رابیـن اسـت .نـگاه

میکنـم و میبینـم کـه گردبـاد ،یـک گلدان نارنجـی را مثل یک آبمیـوه با نی
هورت میکشد.
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شـازده را محکمتـر در بغلـم میگیـرم و خـودم را جمـع میکنـم و فریـاد
میزنم« :االنه که بخوره به ما».

همانطـور کـه گردباد ،مسـتقیم با خانهی درختی برخـورد میکند ،همگی

جیغ میزنیم.
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﹁︭﹏ دوم

ﻏافلگیری

ما داخلش هستیم! ما توی یک گردباد هستیم! وای خدای من! گردباد ،ما را
هم مثل آن گلدان قورت داد.
حس میکنم خانهی درختی از زمین کنده شده و در هوا میچرخد .انگار ما

سوار بشقابپرنده توی شهربازی شدهایم .فقط این یکی اصالً باحال نیست!

باشه ،شاید فقط کمی باحال باشد ،اما اگر اینقدر ترسناک نبود ،باحالتر

هم میشد.

همچنان داریم میچرخیم و میچرخیم و میچرخیم .با یک دستم شازده
و با دست دیگر لبهی پنجره را محکم گرفتهام .بند بند انگشتانم سفید شدهاند.
میو میو میو! شازده سروصدا میکند و از بغلم بیرون میپرد .وای نه!
رابین ،فرانکی و پنی هنوز روی کوسنهایشان روی زمین نشستهاند و جلو
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و عقـب میشـوند .خانـهی درختی هنـوز تکان میخـورد و میچرخد و باعث
میشود سرم گیج برود و حالم بد شود.
ً
ً
لطفا باال نیار.
لطفا باال نیار.
فکر نمیکنم چیزی ضایعتر از این باشـد که توی خانهی درختی دوسـتم
باال بیاورم.
همگی بهسـمت چپ ُسـر میخوریم .واااای! شـازده را میبینم که در هوا

معلق است.

همگی بهسـمت راست ُسـر میخوریم .واااای! شازده در جهت دیگر ما در

هوا معلق است.

سعی میکنم او را بگیرم ،اما نمیتوانم .خیلی سریع حرکت میکنیم.
و بعد میافتیم! داریم از آسمان میافتیم!
فریاد میزنم« :محکم بشینین!»

تاااالااپ!

روی زمین فرود میآییم.
همهچیز بدون حرکت است.
همهچیز آرام است.
من یکجورهایی هنوز ایستادهام ،هرچند تمام بدنم میلرزد .پاهایم مثل
ژله میلرزند.
خانهی درختی دوباره روی زمین قرار گرفته و دیگر از اینطرف به آنطرف
حرکت نمیکند.

مـا احتمـاال ً در قسـمت دیگـری از حیـاط پشـتی خانـهی رابین بـه زمین

خوردهایـم .مطمئنـم هـر لحظه ممکن اسـت بابا و مامانـش از خانه با عجله
بیرون بیایند تا از وضع ما باخبر شوند.
میـو میو! شـازده سـروصدا میکند و بهسـمت من میپـرد .از روی زمین
بلندش میکنم .پاهای کوچکش میلرزند.
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سر و گوشش را نوازش میکنم و میگویم« :طفلکی! حالت خوبه؟»
ناله میکند.

نگاهی به اطراف میاندازم و میپرسم« :همه حالشون خوبه؟»

فرانکی ،رابین و پنی ،آهسته از روی زمین بلند میشوند .چشمانشان گرد
شده و همگی ژولیده و نامرتب هستند ،حتی پنی.
پنی میگوید« :خیلی شدید بود .فکر کنم آدامسم رو قورت دادم!»
ً
واقعا ترسناک».
رابین میگوید« :خیلی شدید و

فرانکی میگوید« :خیلی ترسناک .باورم نمیشه که خونهی درختی از جا

کنده شده و حرکت کرده».

رابین میپرسد« :ما توی حیاط پشتی خونه هستیم؟»

به پنجره نگاه میکنم .به طرز معجزهآسایی نشکسته ،اما غبار گرفته است.
سعی میکنم با آستینم پنجره را پاک کنم ،اما دوباره غبارآلود میشود.
فرانکی میگوید« :باید از اینجا بریم بیرون .شـاید خونهی درختی سـقوط
کنه یا یه همچین چیزی».
ای وای.

بهسـمت دسـتگیره مـیرود و سـعی میکنـد در را بـاز کنـد ،امـا تـکان
نمیخـورد.
فرانکی میگوید« :گیر کرده».

میگویم« :بذار ببینم .فکر کنم قفل شده».
سراغ قفل میروم و در را باز میکنم.

خورشید میتابد .آسمان ،آبی و شفاف است .باد نمیوزد.
ً
اینجا
مطمئنا حیاط خانهی رابین نیست.
سـاختمان خانهی رابین اینجا نیسـت .بهجایش دور و برمان پر از گلهای
بلنـد و قشـنگ اسـت .همهجا گلهای رنگارنگ نرگـس و آفتابگردان و الله
دیـده میشـود؛ قرمـز ،آبـی ،بنفـش و صورتی .ساقههایشـان تـا زانوهایمان
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میرسـد! در نزدیکـی مـا پلـی هسـت کـه از روی نهر آبـی میگـذرد .انگار در
زیباترین باغ دنیا هستیم و همهچیز رنگارنگ است.
ما چهارتا بیرون میرویم و روی چمنهای پرپشـت قدم میگذاریم .من
هنوز شازده را در بغلم نگه داشتهام.
رابین میگوید« :وای! گردباد ما رو حداقل یه خیابون دورتر فرود آورده».

ترسولرز ،تمام وجودم را فرامیگیرد.
ً
چرا من حس میکنم ما بیشـتر از یک خیابان دور شـدهایم؟ تقریبا شـک

نـدارم یکجورهایـی گردبـاد ما را به دنیـای دیگری آورده اسـت ،همانطور که
آینـهی جادویـی مـن ایـن کار را میکـرد .اما اینجـا کجا میتواند باشـد؟ یک
افسانه؟ یک کتاب؟ یا جایی دیگر؟
شازده میخواهد از بغلم بیرونبپرد .او را روی زمین ،جایی که انگار جاده
است ،میگذارم.
یک جادهی زرد .یک جادهی زرد که از آجر ساخته شده است.
صبر کنید.
یک جادهی زرد آجری؟
یک جادهی زرد آجری؟
یک جادهی زرد آجری!
گردباد!
خیلی دورتر از افق ،یک دیوار بزرگ سبز میبینم؛ سبز روشن و درخشان،
به رنگ زمرد.
شهر زمرد؟
امکان ندارد.
ای وای!
شهر زمرد!
اینجا ُاز است .باید ُاز باشد.
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ما در قصهی جادوگر شهر ُاز هستیم!
پنی بازویم را میگیرد و آرام میگوید« :ایبی!»

من هم آرام میگویم« :بله؟»

میخندد« .یه حسی به من میگه ما دیگه توی اسمیتویل نیستیم».

لبخند میزنم .نمیتوانم جلوی لبخندم را بگیرم« .تو فهمیدی ما کجا هستیم؟»
او با فریادی گوشخراش میگوید« :آره ،فهمیدم!»

من هم با خنده میگویم« :من هم همینطور».
من عاشـق داسـتان جادوگر شهر ُاز هستم! البته کتابش را نخواندهام ،اما
فیلمش را دیدهام .داسـتان دربارهی دختری بهنام دوروتی اسـت که گردباد
او را از مزرعهاش در کانزاس به سرزمین جادویی ُاز میآورد.
دوباره عطسـه میکنم ،اما پنی فعالً خوشاخالق است و توجهی نمیکند.

خم میشود تا یک اللهی صورتی را بو کند و کمی باالوپایین بپرد« .من از اون
ماجراجویی قبلی تا حاال همهش آرزوی همچین چیزی رو داشتم! هوراااا!»

فرانکی که هنوز نفهمیده چه خبر شده ،دستانش را به کمرش میزند« .بچهها

شماها به ما میگین چی شده یا ما رو توی حس بد بیخبری میذارین؟»

پنی میگوید« :اوه ،تو هم میدونی ما کجا هستیم ».و بعد بهسمت راست

اشاره میکند« .اونجا رو ببینین».
به آنسمت میچرخیم.

ً
گروهـی از مـردان و زنـان قدکوتاه،
تقریبـا همقد من ،بـا لباسهای آبی،
در گـوش همدیگـر زمزمـه میکنند .همگـی کالههای نوکتیز و بلند سرشـان
گذاشتهاند که رویشان زنگوله دارد .چکمههایشان هم نوکتیز است .آنها به
ما و اطراف نگاه میکنند.
فرانکی میپرسد« :اونها کی هستن؟»

میگویم« :اونها مانچکین1ها هستن».
1. Munchkin
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