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»ُهوی! ِایبی اخمو...«
اووووف! متنفـرم از وقت هایـی که من را این طوری صدا می زند. سـرم را 
از روی کتابم باال می آورم و ِبَرندان والِترز را می بینم که توی حیاط مدرسـه 
به طرف من می آید. همین دو دقیقه پیش دیدمش که لوک سیلِور را روی 
تاب گذاشته بود و او را دور خودش می چرخاند. لوک فریاد می زد بّسه! اما 
برنـدان بـدون توجه بـه او، به کارش ادامه می داد؛ تـا جایی که دیگر نزدیک 

بود لوک باال بیاورد.
حتمًا می پرسـید دوربین های مداربسـته این صحنه را ضبط کردند یا نه؟ 
نه خیر! یک گروه از بچه ها که توی حیاط مدرسه بازی می کردند، جلوی دید 

دوربین را گرفته بودند.

* ﹉ فصل *

ِایبی اخمو
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بعد هم نه تنها مشکلی برای برندان به وجود نیامد، بلکه حاال اینجا جلوی 
من هم ایستاده است.

وانمـود می کنـم موهـای قرمـز و صـورت  او می گیـرم و  از  را  نگاهـم 
کَک وَمکی اش را ندیده ام.

»ِهی، ِایبی اخمو! داری چی کار می کنی؟«
شـانه هایم ُمنقبـض می شـود. مـن روی نیمکت با دوسـتانم نشسـته ام و 
سرم به کار خودم است. به عقب نگاه می کنم. با وجود اینکه زمستان است، 

هوا آفتابی است و چشم هایم را می زند.
برندان نگاهم می کند. کی می داند توی ذهنش چی می گذرد؟

امـروز صبـح توی کالس، پاک کُـِن من روی زمین افتاد و برندان آن را با 
پا به تِه کالس شوت کرد. بعد هم زبانش را برایم درآورد. همه ی این کارها 

را زمانی انجام داد که معلممان حواسش نبود.
من به فرانکی و رابین که به ترتیب سـمت چپ و سـمت راسـتم نشسته 
بودنـد، نـگاه می کنـم. هـر دوی آن هـا نگران هسـتند. اصالً دلـم نمی خواهد 
برنـدان تـا چنـد روز من را ِایبی اخمو صدا بزند. برای همین جواب می دهم: 

»برندان! ما داریم تمرین های کتاب رو حل می کنیم.«
فرانکی، رابین و من ده دقیقه است روی یک صفحه کار می کنیم و فقط 

کمی دیگر باقی مانده است.
تصمیـم می گیـرم برندان را نادیده بگیرم و تکالیـف باقی مانده ی کتاب را 
انجـام بدهـم. باید جاهـای خالی را پر کنم. تمرین این شـکلی اسـت: دختر 
.......... )صفت مناسب بگذارید( پشت میز نشسته است و ساندویچ .......... 

)اسم نوعی غذا( می خورد.
از بچه ها می پرسم: »کی می دونه صفت چیه؟«

رابین می گوید: »صفت کلمه ایه که اسم رو تعریف می کنه.«
برنـدان به رابیـن می گوید: »من یه صفت پیدا کـرده م؛ احمق! این طوری 
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نوشـته می شـه: الف، ح، میم، قاف. صفت بچه هاییه که بلد نیسـتن کلمه ها 
رو ِهجی کنن.«

رابیـن قرمـز می شـود و من هم نگاه بـدی به برندان می انـدازم. کنایه ی 
براندن به رابین بود، چون او توی امال و ِهجی کردن مشکل دارد و باید معلم 
خصوصی بگیرد. رابین اصالً احمق نیست؛ او خیلی هم باهوش است و یکی 

از بهترین دانش آموزان کالس ما به حساب می آید.
برنـدان همین طـور کـه بـه فرانکـی نـگاه می کنـد، می گویـد: »و یه صفت 

دیگه... چهارچشم.«
بعد دسـت هایش را دور چشـم هایش گرد می کند و ادای فرانکِی عینکی 
را درمی آورد. از شدت خنده خم می شود و زانوهایش به هم می خورد. بعد 

هم می گوید: »من شاد و بامّزه م. اینم دوتا صفت دیگه.«
رابین می پرسد: »مردم آزار و مزاحم چی؟ اینا هم صفتن؟«

فرانکـی سـنجاق سـرش را روی موهایـش مرتـب می کنـد و می گویـد: 
»عوضی چطور؟«

جواب می دهم: »درسته.«
برندان رو به همه ی ما زبان درازی می کند و می گوید: »برین مشـق هاتون 

رو بنویسین.«
می گویم: »نصفش رو حل کردیم.«

برندان بدون اینکه به حرف من توجه کند، کتاب را از دستم می قاپد. 
فریاد می زنم:  »ُهوی! ِبدش به من!«

او پوزخندی می زند و کتاب را باالی سرش می گیرد. وقتی باالخره کتاب 
را پایین می آورد، می گوید: »هاهاها!« و روی کتاب من عطسه می کند.

رابین جیغ می زند: »حال به هم زن!«
فرانکی می گوید: »واقعًا که!«

حال به هم زن حتمًا یک صفت است.
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برندان می خندد.  »بیا! اینم کتابت، ِایبی اخموی بداخالق.«
می گویم: »ممنون!« اما اصالً دلم نمی خواهد میکروب های کثیف برندانی 
روی کتابم بمانند. برای همین، کتاب را توی سـطل آشـغال می اندازم. یک 

کتاب اضافه دارم.
برندان می گوید: »می خوای اون تمرین رو تمومش کنم؟ جواب تمرین این 
می شـه: یه دختر بوگندو پشـت میز نشسته و ساندویچ آب دماغ می خوره.«
او دوباره می خندد و باالخره می رود تا احتماالً آدم های دیگری را دسـت 

بیندازد.
رابین ُغرُغرکنان می گوید: »خیلی عوضیه.«

می گویم: »آره واقعًا!«
البتـه او هیچ وقـت تـا ایـن حد بد نبـود؛ اما تازگی ها بـرای همه ی بچه ها 
یک اسم ضایع گذاشته، به ناهار آن ها ناخونک می زند و به طرف بچه ها توپ 

پرت می کند.
من می خواهم او را نادیده بگیرم، اما بعضی وقت ها آرزو می کنم ای کاش 
یک قدرت جادویی داشتم و می توانستم طلسمش کنم. خیله ُخب! می دانم 
این آرزو بعید به نظر می رسد، اما آدم هایی را دیده ام که این کار را می کنند. 

من یک آینه ی جادویی توی زیرزمین خانه مان دارم. وقتی نیمه شـب ها 
با برادر کوچکم یواشکی به زیرزمین می رویم، سه بار به آینه ضربه می زنیم؛ 

بعد یک صدای ِفس ِفس از آینه می آید، بنفش می شود و می چرخد.
بعد هم من و برادرم و شازده، گربه مان، را به سرزمین قصه ها و افسانه ها 

می َبرد. 
ماری ُرز هردفعه ما را به یک داستان متفاوت می برد. او یک پری جادویی 
اسـت که توی آینه زندگی می کند. درواقع ما فکر می کنیم که او آنجاسـت، 
چون زیاد از جزئیات زندگی اش باخبر نیستیم. به هرحال، او تاحاال ما را به 
داسـتان سـفیدبرفی، سـیندرال، زیبای ُخفته، پری دریایی، راپونزل یا همان 
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گیسـوکمند، ملکه ی برفی و دیو و دلبر برده اسـت. توی داسـتان ها همیشه 
یـک پـری وجود داشـته که قـدرت جادویی دارد و می توانـد آدم ها را به هر 
چیـزی کـه می خواهد، تبدیل کند؛ مثالً دیو. من یک بار تبدیل به دیو شـدم؛ 

جدی می گویم! یک عالمه مو و پنجه های تیزی داشتم.
وقت هایی که برندان کار زشتی می کند، من با خودم فکر می کنم ای کاش 
می شد او را به یک دیو تبدیل کنم؛ شاید هم یک موش یا حتی یک مورچه 

که بتوانم روی او پا بگذارم.
فکرهای بد را از ذهنم دور می کنم. نه، من لِهش نمی کنم؛ اما شاید او را 
توی یک جعبه بگذارم که سوراخ داشته باشد و خفه نشود. بعد، کمی علف 
یـا هـر چیزی کـه مورچه ها می خورند، توی جعبه بگـذارم و برای یک مدت 

فراموشش کنم.
زنگ کالس به صدا درمی آید و من و فرانکی و رابین بلند می شـویم و در 
انتهای صف می ایسـتیم. از جلو صدای ِپنی، یکی از دوسـتان رابین می آید 

که فریاد می زند:  »بس کن برندان!«
سـرک می کشـم ببینم چه خبر شده اسـت. برندان یکی از پاهای پنی را 
لگد کرده و کفش او پاره شـده اسـت. من اصالً از پنی خوشـم نمی آید، اما 

نباید بگذارم برندان او را اذیت کند.
پنی که موهای ُدم اسبی اش به این طرف و آن طرف می رود، فریاد می زند: 

»خیلی بدجنسی!«
برندان کمی جا می خورد. پنی می آید تِه صف و کنار من، فرانکی و رابین 
می ایسـتد. »دوبـار بهش گفتم این کارو نکن! ولـی معلم ها هیچ وقت بهش 

تذکر نمی دن.«
او درست می گوید. ما باید خودمان مسئله را حل کنیم. شاید دفعه ی بعد 
من از توی آینه ی عجیب وغریبم یک چوبدستی جادویی همراِه خودم بیاورم.



12  شاهزاده قورباغه

در پایـان روز وقتی کـه با برادرم، جونا، بیرون مدرسـه منتظـر بابا بودیم، 
من هنوز ناراحت بودم.

حتی خداحافظی برندان هم وقتی که َسانه َسـانه از کنارم می گذشـت و 
گفت: »خداحافظ ِایبی اخمو!« نتوانست حالم را خوب کند. او خودش پیاده 
از خانه تا مدرسه می آید؛ که این دو حالت دارد: یا بابا و مامانش به او اعتماد 
دارنـد کـه اجازه داده اند خـودش به تنهایی رفت وآمد کند؛ یـا اینکه آن ها هم 
می دانند برندان چقدر وحشتناک است و امیدوارند در راه مدرسه دزدیده شود.

جونا می خندد و می گوید:  »ِایبی اخمو!«
ُخب، جونا یک پسربچه ی هفت ساله است و طبیعی است که این موضوع 

به نظرش خنده دار بیاید.

* فصل دو *

خاطرات آزاردهنده
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من ُغرُغرکنان می گویم: »به من نگو ِایبی اخمو!«
»ولی تو می تونی اخمو باشی.«
»گفتم این جوری صدام نکن!«

 البتـه خـودم هـم می دانـم کـه بعضی وقت هـا اخمـو هسـتم؛ امـا کـی 
بعضی وقت ها اخمو و عصبانی نمی شود؟ مسلمًا جونا.

جونا می گوید: »باشه، باشه! ولی اون چرا تو رو دست می ندازه؟«
مـن نگاهـی بـه برنـدان می کنـم کـه کولـه ی زردرنگـش را روی یکـی از 
شـانه هایش انداختـه و توی کوچه ای می پیچد. آِخیـش! باالخره از من دور 
شـد. جـواب می دهـم: »به خاطر اینکـه اون وحشـتناکه. اون روی کتاب من 

عطسه کرد؛ عمدًا! کارش حال به هم زن بود.«
جونـا ادای عجیب وغریبـی از خـودش درمی آورد. البته مـن به این قیافه 
عادت دارم؛ یک جوری است که انگار توی ذهنش درحاِل فیلم دیدن است.

می پرسم: »یاد چیزی افتادی؟«
جونا سرش را به نشانه ی مثبت تکان می دهد.

وقتی از داسـتان دیو و دلبر به خانه برمی گشـتیم، آینه اشـتباهی جونا را 
هیپنوتیزم کرده بود و حاال بعد از برگشتِن حافظه اش، خاطرات ماری ُرز هم 
تـوی ذهنـش جوالن می دهند! بله، می خواهم بگویم برادر من خاطرات یک 
پـری را بـه یاد می آورد! البته او همیشـه همه چیز را به یاد نمی آورد؛ درواقع 
بعضی وقت ها که چیزی را می بیند، آن چیز او را به یاد خاطره ای می اندازد.

جونـا ناگهـان با حرارت می گوید: »وقتی گفتی روی کتابت عطسـه کرده، 
یاد یه چیزی افتادم.«

هیجـان زده می پرسـم: »چی؟« کی فکـرش را می کـرد آن میکروب های 
کثیف روی کتاب من، بتوانند یک نشانه باشند؟

جونـا می گویـد: »وقتی ماری ُرز کوچیک بوده، ژاک توی صورتش عطسـه 
کرده!«
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ژاک یک جادوگر بود و پسرعموی ماری ُرز. او آدم خوبی نبود. من و جونا 
با او در داستان دیو و دلبر آشنا شده بودیم.

جونـا سـرش را می خارانـد. هـر وقـت کـه خاطره ای بـه یـادش می آید، 
سرش خارش می گیرد. این خارش وقتی خاطره ها یکهو به مغزش هجوم 

می آورند، بیشتر هم می شود!
چشم هایش از تعجب گرد شده؛ همچنان سرش را می خاراند و می گوید:  
»بعد از اون ماجرا، ماری ُرز مریض شد و مجبور شد دو هفته توی رختخواب 
بمونه. تختش خیلی سرد بود. از زیر سقف آویزون بود. اون برای باالرفتن 

و پایین اومدن مجبور بود از نردبون استفاده کنه.«
آهی می کشم و می گویم: »چه جالب! بازم یه خاطره ی بی فایده ی دیگه!«

شاید شما فکر کنید به یاد آوردن بعضی از خاطرات ماری ُرز توسط جونا، 
ممکن اسـت به دردبخور باشـد. شـاید او بتواند به یاد بیاورد که چرا ماری ُرز 
توی آیینه زندگی می کند یا اینکه چطور ما را به داسـتان های شـگفت انگیز 

می برد؛ و یا اصالً چرا ماری ُرز ما را به دنیای این داستان ها می برد.
امـا نه؛ به جای این، جونا همیشـه خاطرات به دردنخـور را به یاد می آورد. 
دقیقـًا مثـل همیـن که پسـرعموی مـاری ُرز چطور او را مریض کـرد و اینکه 

تخِت او به چه چیزی شبیه است.
هفته ی پیش پاره شدن سویی شرِت جونا، او را به یاد این مسئله انداخت 

که روسری ماری ُرز یک بار به شاخه گیر کرده و پاره شده است.
و با خوردن ماسـت بلوبری به یاد این افتاد که ماری ُرز یک بار شـیرینی 

بلوبری خورده است.
این خاطرات به هیچ درد ما نمی خورند.

می پرسم: »این اولین خاطره ایه که امروز یادت میاد؟«
جونـا ابروهایـش را درهم می کشـد و سـرش را تـکان می دهد. »یکیش 
وقتی یادم اومد که سر کالس ریاضی بودم. داشتم با انگشت هام می شُمردم 
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کـه یـادم افتـاد مـاری ُرز دوسـت داره بـدون کمک گرفتـن از دسـت هاش 
دوچرخه سواری کنه!«

»چی؟! چرا این یادت اومد؟«
»حـدس می زنـم شـُمردن با انگشـت هام باعث شـد یاد دسـت های اون 
بیفتـم. نمی دونـم! اون موقـع توی کالس، آقای گوردون صـدا کرد که جواب 
یه سؤال ریاضی رو بدم... ولی من متوجه سؤال معلم نشدم و مجبور شدم 
بـراش یـه تعهدنامه بنویسـم و قول بـدم از دفعه ی دیگه حواسـم به کالس 

باشه. به مامان و بابا نگو.«
طفلکـی جونـا. توی یکی دو هفته ی گذشـته، از این اتفاق ها زیاد برایش 
افتاده؛ فقط هم به این دلیل که خاطرات یکی دیگر، توی ذهن او جا خوش 
کرده اند! مامان و بابا کلی با او حرف زدند و گفتند باید حواسـش را بیشـتر 
جمـع کنـد. حتـی بـرای تنبیه، او را از رفتن به یک مسـابقه ی ورزشـی منع 

کردند؛ اما این اتفاق ها تقصیر او نبود.
دو هفته اسـت سـراغ آینه نرفته ایم. من از ماری ُرز دوری می کنم؛ ُمدام 
نگران اینم که نکند از اینکه جونا خاطراتش را می داند، خوشش نیاید؛ من 

که خودم از چنین چیزی متنفرم.
اگـر مـاری ُرز دلـش نخواهـد بچـه ای کـه همـه ی خاطراتـش را می داند، 
دوروَبـَرش باشـد، چـه؟ او تاحـاال خوب و مهربـان بوده، اما مـا می دانیم که 

همه ی پری ها مهربان نیستند.
شاید هم من اشتباه می کنم؛ شاید این یک امتحان است. شاید ماری ُرز 

منتظر است ببیند آیا ما حقیقت را به او می گوییم یا نه.
به نظر می آید جونا هم اذیت می شود...

می گویـم: »بیا امشـب با مـاری ُرز حرف بزنیم. به آینـه ضربه می زنیم که 
بفهمه می خوایم باهاش حرف بزنیم؛ ولی توی آینه نمی ریم.«

مـا بـه بابا و مامان قول داده ایم نصفه شـب ها برای بـازی در زیرزمین، از 
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تخت بیرون نیاییم. سـر قولمان هم هسـتیم... یا بهتر اسـت بگویم، سـعی 
می کنیم که باشیم!

بایـد بـا مـاری ُرز حـرف بزنیم. دیگر بس اسـت؛ جونا نبایـد کالس دوم را 
تجدید شـود و به خاطر اینکه خاطرات یک پری توی مغزش رژه می روند، به 

دردسر بیفتد.
جونا می گوید: »به نظر فکر خوبیه. تو مطمئنی که نمی خوای توی آینه بریم؟«
سـرم را تـکان می دهـم. »آره. نباید زیـر قولمون بزنیم. فقـط می ریم که 

باهاش حرف بزنیم؛ دیگه به سرزمین قصه ها نمی ریم.«
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سـاعت یازده و پنجاه ونه دقیقه ی شـب، من و جونا در زیرزمین خانه مان 
روبه روی آینه ی جادویی ایستاده ایم؛ شازده هم کنارمان است. هر سه تایمان 

نفس نفس می زنیم.
مـا تـا نزدیکی نیمه شـب خواب بودیم. من فکر کردم سـاعت را برای ده 
دقیقـه پیـش کـوک کرده ام، اما یا فراموش کردم یا سـاعت خراب شـده و 
زنـگ نزده اسـت. خوشـبختانه شـازده پرید روی تخت و مـن را لیس زد و 

باعث شد بیدار شوم. گربه ی خوب و باهوشی است. 
این قـدر گربـه ی خوبـی اسـت کـه وقتی مـا از پله هـای زیرزمیـن پایین 

می آمدیم، ساکت بود و َسروصدا نکرد. بابا و مامان خواِب خواب بودند.
چند وقت پیش بابا و مامان ما را گیر انداختند و چند دقیقه متوجه آینه ی 

* فصل ︨﹥ *

منتظر من باش!
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جادویی شدند، اما بعد ماری ُرز با هیپنوتیزم کاری کرد تا همه چیز یادشان برود.
آینه تقریبًا دوبرابر من اسـت و با پیچ های محکمی به دیوار وصل شـده 
اسـت. قـاب آینـه سـنگی اسـت کـه روی آن نقش ونگارهایـی از پری هـا و 
چوبدستی هایشـان حـک شـده. روی شیشـه ی آینه، مـن می توانم انعکاس 
تصویر خودم را ببینم. پیژامه و یک بلوز آسـتین بلند خاکسـتری پوشیده ام. 
جونـا هـم پیژامـه ی مـرد عنکبوتی اش را پوشـیده اسـت. هیچ کداممان هم 

کفش نپوشیده ایم.
به این فکر می کنم که موهای جونا چقدر به هم ریخته است، اما توی آینه 

می بینم که موهای قهوه ای تابدار خودم از موهای او آشفته تر است.
جونا می پرسد: »حاال وقتش شده که به آینه ضربه بزنیم؟«

می گویـم: »آره.« امـا بـه سـاعتم نگاه می کنـم تا مطمئن شـوم. ای وای! 
ساعتم را دستم نکرده ام. 

ضربه ای به آینه می زنم. »ماری ُرز تو اون جایی؟«
آینه می گوید: »هیسسسس!«

خوب است؛ جواب داد. می گویم:  »سالم ماری ُرز! ماییم... جونا و ِایبی و 
گربه مون شازده.«

شازده میومیو می کند. »ما می خواستیم بهت یه چیزی بگیم. اون جایی؟«
دوباره هیسسسس.

جونـا می گویـد: »می گه هیس، ولی حرف نمی زنـه. می دونی، اون معموالً 
وقت هایی با ما حرف می زنه که ما از یه داستان برگشته باشیم؛ نه قبلش!«
می گویـم: »شـاید بایـد یه بـار دیگه ضربه بزنیـم.« دوباره بـه آینه می زنم. 
نور بنفشـی در فضای اتاق پخش می شـود. »ماری ُرز تو اون جایی؟ می تونیم 
باهات حرف بزنیم؟ ما باید یه چیز مهمی رو درباره ی خاطراتمون بهت بگیم!«

او جوابی نمی دهد.
جونا می پرسد: »ضربه ی سوم رو هم بزنیم؟«
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من با نگرانی می گویم: »اگه یه بار دیگه ضربه بزنیم، آینه ما رو می کشـه 
توی خودش.«

»پس چی کار کنیم؟«
بـا تردیـد می گویـم: »ُخـب... ما به بابـا و مامان قول دادیـم توی قصه ها 

نریم... یعنی زیر قولمون بزنیم؟«
جونا سرش را می خاراند. »امممم... اگه این طوری ماری ُرز باهامون حرف 
می زنه، ُخب آره! من نمی تونم این طوری ادامه بدم. همین االن یه خاطره ی 
دیگـه از مـاری ُرز تـو ذهنـم اومد که داشـت جلـوی آینه یه کُـت رو امتحان 
می کرد. این جوری خیلی اذیت می شـم!« بعد دوباره سـرش را می خاراند و 

موهایش بیشتر سیخ می شود.
»ُخـب... مـا به بابا و مامان قول داده بودیم که شـب به زیرزمین نیایم... 

ولی قولمون رو شکستیم.«
جونا گفت: »چندبار هم شکستیم!«

مـن گفتـم: »خیله ُخب! این کارو بکنیم... ولی اول من برم سـاعتم رو از 
باال بیارم.«

ما نمی توانیم بدون سـاعت به سـرزمین قصه ها برویم. زمان توی قصه ها 
بـا زمـان دنیـای واقعی فرق دارد. گاهی اوقات یک روز در داسـتان، برابر با 
یک سـاعت در خانه اسـت. توی یکی از داستان های قبلی، من مجبور شدم 

ساعتم را به جای کرایه تاکسی بدهم؛ اما بعد یکی دیگر خریدم.
به جونا می گویم: »همین جا بمون تا برگردم.«

به سـرعت از پله هـا بـاال می روم. تا وقتی که برای بار سـوم بـه آینه ضربه 
نزنیـم، آینـه به چرخیدن ادامـه می دهد. یادم می آید سـی ثانیه وقت دارم. 
به سـرعت به طرف اتاق و جعبه ی جواهراتم می روم. جعبه با شـخصیت هایی 
مثل سـیندرال، راپونزل و سـفید برفی تزیین شـده اسـت. البته سفید برفی 
پیژامـه ی سـبزرنگ قدیمـی مـن را پوشـیده اسـت! می بینیـد؟ مـن و جونا 
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بعضی وقت ها ناخواسته قصه هایی را که به آن ها سفر می کنیم، تغییر می دهیم.
درواقـع قبـل از اینکـه به خانـه برگردیـم، کمک می کنیم شـخصیت های 

قصه ها پایان خوشی داشته باشند. 
شـخصیت های روی جعبـه ی جواهـرات مـن همیشـه تغییـر می کنند تا 
معلـوم شـود بعـد از اینکه من و جونا به خانـه برمی گردیم، چه اتفاقی برای 

آن ها می افتد.
دِر جعبه را باز می کنم، اما ساعتم آنجا نیست. ُاه! شاید روی میز تحریرم 
یا روی قفسه ی لباس هایم باشد. ساعتم کجاست؟ اتاق من این قدر نامرتب 

نبود. ساعتم کجایی؟ من وسط اتاق ایستاده ام و به دوروَبَرم نگاه می کنم.
آخ، دمپایی هایـم! یـادم رفتـه بـود آن ها را بپوشـم. همین طـور که دنبال 
سـاعت می گردم، دمپایی هایم را هم می پوشـم. آهان، یادم آمد. سـاعتم را 

روی پاتختِی کنار تختم گذاشته ام. 
یکهو صدای فریاد جونا را می شنوم. »ِایبی!«

نفسم را حبس می کنم. منتظرم بابا و مامانم سراسیمه از اتاقشان بیرون 
بیاینـد و ببیننـد چه خبر شـده اسـت... اما هیچ دری باز نمی شـود و صدای 

پایی هم نمی آید. آِخیش!
چـون نمی خواهـم بـا دادزدن بابـا و مامان را بیدار کنم، توی سـرم فریاد 

می زنم: »دارم میام جونا.«
سـاعت جدیدم را از روی پاتختی برمی دارم. بند نارنجی - سـفیدش را 

دور ُمچم می بندم و به سرعت به طرف زیرزمین می روم.
اما ناگهان متوجه می شـوم جونا و شـازده رفته اند؛ و آینه به شدت درحاِل 

چرخیدن است. مثل وقت هایی که بعد از سه بار ضربه زدن، می چرخد.
َاه!

چه اتفاقی افتاده است؟ چرا آن ها بدون من رفتند؟ جونا هیچ وقت بدون 
من نمی رود.


