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﹉ ﹏︭﹁

مامانبزرگاینجاست!

آره االن جمعه ساعت سه بعدازظهر است. 
ر هفته است،  می دانم به چه فکر می کنید. به این فکر می کنید که چون آ
بری از ناگت های سرد  وش حالم. دو روز مدرسه نمی روم؛ امتحان ندارم؛ 
بوفه ی مدرسه نیست؛ مجبور نیستم زن های تفری با دوست هایم در ص 

ر بمانم.  سوار شدن به تاب منت
همه ی این ها درست، اما دلیل واقعی هیجان االن من چیست

حدس بزنید چه  کسی برای بردن من و برادرم از مدرسه آمده و االن هم 
ر ماست  آن بیرون منت

مامانبزرگ!
آره. مامان بزر
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یلی باهوش و استاد  مامان بزر من فو  العاده است. او مهربان، بامزه، 
دانشگاهی در شیکاگو است. همان جایی که من قبال زندگی می کردم؛ پیش 

انواده ام به اسمیت ویل بیایم. از این که همراه 
اطر ما مامان بزر را زیاد نمی بینیم. در واق از وقتی به اینجا  به  همین  

آمده ایم او را ندیده ایم. 
« و بـه ماشـین جیـ زردرن  بـا شـور و حـرارت می گویـم: »اونجاسـت
مامان بزر اشاره می کنم که جلوی مدرسه پار شده. مامان بزر با لبخند 
اکستری اش تا  از ماشـینش پیاده می شود. قدکوتاه است. موهای موج دار 

زیر چانه می رسد و چشم های فندقی روشنی دارد. 
« و به طر او می دود.  وش حالی فریاد می زند: »مامان بزر جونا با 

ودش  ل می کنـد و دور  « و او را ب مامان بـزر می گوید: »پسـر رشـیدم
اند.  می چر

جونا فق هفت سـالش اسـت و به سـنی نرسـیده که برای چنین چیزی 
جالت بکشد. 

ل  « و من را ب ودم وش حالی می گوید: »این هم ایبی  مامان بـزر بـا 
می کند. 

من با این که ده سـالم اسـت، اما باز هم برایم آغوش مادربزر بهترین 
ل دنیاست.  ب

وش حالم.« یلی  به او می گویم: »از این که اینجا هستین 
ر هفته پیش ما بماند چون بابا و مامان  یالت آ مامان بزر قرار است تع

برای یک کنفران کاری رفته اند. 
مامان بزر در پشت جی را باز می کند و می پرسد: »همگی آماده ی رفتن 

» ونه هستین به 
وش حالی سرم را تکان می دهم. قبل از این که از مدرسه بیرون بیایم،  با 

ی کرده ام.  داحاف با فرانکی و رابین، دوتا از بهترین دوست هایم 
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جونـا وقتـی که دارد سـوار ماشـین می شـود، بـا هیجان می گوید: »شـر 
» وراکی های صبحونه رو بخوریم. درسته می بندم قراره برای شام هم همون 
ندد. »معلومه. نون تسـت فرانسـوی با کره، شربت افرا و  مامان بزر می 

ودم از شیکاگو آوردم.« ه  مون که با  توت فرنگی تازه ی باغ
ای صبحونه رو بخوریم.« امروز تا  می گویم: »من عاشـ اینم که شـام، غ

وبی بوده.  یلی  حاال که روز 
وقتی سوار می شوم و کنار جونا می نشینم، نگاهی به کوله پشتی مامان بزر 
می اندازم که روی صندلی جلو است. جلد یک کتاب سورمه ای رن را می بینم 
که نصفش از کی بیرون زده است. وای من این کتاب را می شناسم. این 
کتاب بزر قصه های پریان اسـت که حدود صد داسـتان دارد. مامان بزر 
واند. شاید حتی  یلی کوچک بودیم، قصه  می  برای من و جونا از زمانی که 

از آن زمان که تازه راه افتاده بودیم. 
کمربنـدم را می بنـدم و می گویـم: »می بینم که کتـاب مورد عالقه ی ما رو 

هم آوردین.«
مامان بزر روی صندلی راننده می نشـیند و می گوید: »معلومه که آوردم. 
ونم. البته اگه هنوز هم به قصه عالقه  واب براتون یکی دوتا قصه می  قبل از 

داشته باشین.«
جونـا رو بـه من ابروهایش را باال می انـدازد و می گوید: »البته که هنوز هم 

» یلی دوست داریم. مگه نه ایبی عالقه داریم 
» ارم. آهسته می گویم: »هیسس انگشتم را روی لب هایم می گ

مامان بزر از توی آینه  نگاهی به ما می اندازد. انگار کمی گی شده. 
ب، بله. من و جونا هر دو کمی عجیب وغریب رفتار می کنیم. 

چرا چون ما واقعا توی قصه های پریان می رویم. 
بیشتر انگار توی آن ها میافتیم. 

جدی می گویم 
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الدین، شاهزاده نخودفرنگی. این ها تعدادی از  سـیندرال، سـفیدبرفی، عال
قصه هایی هستند که به آن ها سفر کرده ایم. 

ببینیـد، مـا یک آینه ی جادویی در زیرزمینمان داریم. وقتی نصفه شـب ها 
ودش می برد و وارد یک قصه ی  ل  سه بار به آن ضربه بزنیم، او ما را به دا

افسانه ای می کند. 
البته معموال؛ چون آینه همیشه به ما اجازه ی رفتن نمی دهد. 

د، به  ر امـا اگـر آینـه شـروع بـه سـروصدا کند و بعـد بنفـش شـود و ب
سـرزمین قصه ها می رویم؛ من، جونا و گربه ی کوچک قهوه ای و سـفیدمان، 

شازده. 
مامان بزر چیزی )در این مورد( نمی داند. هی آدم بزرگی درباره ی آینه ی 
اطر مامان بزر است که من با قصه هایی  جادویی چیزی نمی داند. اما به  
یلی  که به آن ها رفته ام، آشنایی دارم. این که ما با این قصه ها آشنا هستیم 
صوص وقتی من و جونا سـعی می کنیم بفهمیم قرار  به کمکمان می آید، به 

است چه اتفاقی در داستان بیفتد. 
ب از  انه رانندگی می کند، می گوید: » مامان بزر همان طور که به سمت 

اوضاع و احوالتون توی اسمیت ویل همه  چی رو برام تعری کنین.«
ما هم تعری می کنیم. از مدرسـه، دوسـت هایمان و شـازده برایش حر 
می زنیم. البته که درباره  ی آینه ی جادویی توی زیرزمین چیزی نمی گوییم )و 
ودمان آورده ایم حرفی نمی زنیم(.  درباره ی این که شازده را هم از یک قصه  با 
انه، من و جونا و مامان بزر در حیا پشـتی دو دسـت بدمینتون  توی 
رد که اصال برایم مهم نیست  وش می گ بازی می کنیم. این قدر دارد به من 
ب، شـاید کمی برایم مهم باشد چون  یلی  جونا برنده شـود. آن هم دو بار )
واهـم جلـوی مامان بـزر فقـ مـن بازنده باشـم(. بعد با شـازده راه  نمی 
وبی با هم برقـرار کرده اند.  یلـی  ه ی  می رویـم. مامان بـزر و شـازده راب
زدار او را مالش می دهد و شازده هم هر  مامان بزر گوش های نرم و بدن 
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بار، دم تکان می دهد. 
ورد. می دوم  انه زن می  انـه برمی گردیم، تلفن توی آشـپز وقتـی به 
تـا تلفـن را جـواب بدهـم. جونا هم شـازده را در جای مخصوصش، گوشـه ی 
ارد. در همین حال، مامان بزر نان و تخم مر درمی آورد تا  انه می گ آشپز

وش مزه اش را درست کند.  تست فرانسوی 
» تلفن را بر می دارم. »سالم

»ایبی پنی ام.«
ورم. پنی دوست بهترین دوستم، رابین است.  جا می 

اما من و پنی چندان با هم صمیمی نیستیم؛ حتی با آن که یک بار با من 
به دنیای یکی از قصه ها آمده. 

» مردد می گویم: »سالم پنی. چی شده
واب بزرگش  ب.« می توانم او را تصور کنم که توی اتا  پنی می گوید: »
نشسته و دارد با مو های طالیی اش که دم اسبی  بسته ور می رود. »چون توی 
ـت نمـره ی 89 روـ  که تقریبا معادل نمـره ی الفهـ  گرفتم، می تونم  آزمـون ل
ونه ی ما بخوابـن. من هم  سـه تا از دوسـت هام رو دعـوت کنـم تا شـب رو 
تـا االن رابیـن رو دعـوت کـردم. بلـه، اون دوسـت صمیمی منـه. رابین گفت 
وش مزه ای درسـت می کنی. تو هـم اگه بخوای  تو سـاندوی  شـکالت های 
می تونـی بیـای. آهان، راسـتی فرانکی رو هم دعـوت می کنم چون قصه های 

ترسنا جالبی بلده.«
اطر ساندوی  درست  کردن دعوت شده ام. پشت چشم ناز  من فق به  
ونه ی همکالسـی( سـاندوی شکالت  وابیدن )تو  می کنم. اما وای شـب 
رد  وش می گ و قصه های ترسنا با دوتا از بهترین دوست هایم. چه قدر 

وبه. فق باید از مامان بزرگم اجازه بگیرم. اون اومده تا  یلی  می گویم: »
نم که موافقت می کنه.« م ر هفته مراقب من و جونا باشه. اما م آ

بـرش رو بـده. ما  پنـی بی صبرانـه می گویـد: »پـ هـر وقت تونسـتی 
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وش مزه و بسـتنی بخوریم. موق صبحونه کرپ بسـتنی  وایم پیتزای  می 
« ت داحاف وریم. فردا ظهر هم می تونن بیان دنبالت.  هم می 

با گوشی تلفن در دستم سری پیش مامان بزر می روم و جریان دعوت 
پنی را می گویم. 

» رتون عالی نیست از مامان بزر می پرسم: »به ن
مامان بـزر موافقـت می کنـد. »پیشـنهاد جالبیـه.« همـزن را مـی آورد و 
تخم مر هـا را در یـک کاسـه ی نقـره ای هم می زند. »دوسـتت وقتی بشـنوه 

نمی تونی بری حتما ناراحت می شه.«
صبر کنید. چی؟

» ورتون چیه چرا نمی تونم برم سرم را پایین می اندازم. »من
رونیم تو،  وایم با هم وقت بگ مامان بزر با زرنگی می گوید: »چون می 

من و جونا.«
صدای میومیو از طر تشک شازده می آید. 

جونا می گوید: »و شازده.«
» مامان بزر با لبخند می گوید: »البته، و شازده

رانم.  واهم وقتم را با مامان بزرگم بگ گونه هایم دا می شود. من واقعا می 
رانده ایم  اما او تا یکشنبه شب اینجاست و ما تا همین االن هم با هم وقت گ

دو دست بدمینتون بازی کرده ایم
ونه ی دوستم. قراره همگی پیتزا  واد برم  یلی دلم می  می گویم: »اما من 
و بسـتنی و سـاندوی شـکالتی بخوریم. تازه قراره قصه های ترسنا هم برای 

همدیگه تعری کنیم. صب هم با همدیگه کرپ بستنی بخوریم.« 
وب شـد یادم اومد. قبل از این که بیام مدرسـه  مامان بـزر می گویـد: »
دنبالتون، رفتم یه کافی شاپ« و به کیسه ی قهوه ای رن روی پیشخان اشاره 
شخاشـی برای تو،  می کنـد. »فـردا صب نون شـیرینی داریم نون شـیرینی 
کنجدی برای جونا و مخلو برای من. نون شیرینی ساده هم برای شازده.«
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ه مامان بـزر دارد درباره ی نان شـیرینی حر می زند  چـرا در ایـن لح
این که فاجعه است

» ونه ی پنی فا بگین که می تونم برم  ، ل با التماس می گویم: »مامان بزر
واهش می کنم قبول کنید. لطفًاًاًاًاًا!

سفم ایبی، اما نه.« یک تکه از نان را در  مامان بزر به من می گوید: »مت
مخلو تخم مرغی که هم  زده، فرو می کند. 

وشت نمی اومد.« جونا به من یادآوری می کند: »تو که از پنی 
 » وشم می آد ی وقت ها ازش  م می کنم و به او می گویم: »بع به جونا ا
دوباره به مامان بزر نگاه می کنم. شاید بتوانم بیشتر با او صحبت کنم. باید 
واقعیت هـا را بـه او بگویـم. بابا و مامان من وکیل هسـتند و آن ها این طور در 
ر برای پرونده هایشان.  واست تجدیدن پرونده هایشان برنده می شوند؛ با در
واهم قاضی  ب البته می  واهم وکیل بشوم ـ  وقتی من بزر شدم، می 

واهد بود.  وبی  بشوم، اما اول باید وکیل شد ـ پ این تمرین 
برای مامان بزر توضی می دهم: »فق یه شبه. دوتا از بهترین دوست هام 

وام غایب باشم.« هم هستن. نمی 
مامان بزر سرش را تکان می دهد. »ایبی، من اومدم اینجا که پیش شماها 
باشم. پ جواب من منفیه. می تونی هفته ی بعد بری شب اونجا بخوابی.«

اشته.  پنی که هفته ی بعداین برنامه را ندارد. همین هفته قرار گ
می گویم: »اما من همه ی اون برنامه ها رو از دست می دم. اون ها قراره تا 
دیروقت بیدار بمونن و رازهاشون رو به هم بگن. اگه من نرم هی کدوم از اون 

 » رازها رو نمی شنوم
مامان بزر می گوید: »ما هم می تونیم تا دیروقت بیدار بمونیم و رازهامون 

رو به هم بگیم.«
واب قصه  لشـان کنیم و موق  مامان بزر ها برای این وجود دارند که ب

تعری کنند؛ نه این که رازهایمان را بهشان بگوییم. 
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جونا پیشنهاد می کند: »من توت فرنگی ها رو درمی آرم.«
مامان بزر به او می گوید: »ممنون عزیزم.«

 » لوم از مامان بزر می پرسـم: »پ واقعـا نمی تونم برم بـا قیافه ای م
چشم هایم از حدقه بیرون زده و گرد شده اند. لبخندی هم روی لبم است. 
می گویـد: »نـه.« لحـن صدایش طوری اسـت که انگار می گویـد دیگرازمن

سؤالنکن. 
وای چه بد 

یلی طول می کشـد. سـه بار آه  به پنی زن می زنم. گرفتن شـماره ها انگار 
می کشم. وقتی پنی تلفن را جواب می دهد، توضی می دهم که نمی توانم بروم. 
ـی، طفلک همه ی بازی ها و سـرگرمی ها رو از دسـت  پنـی می گویـد: »آ
ر شب بیدار می مونیم و م بندهای دوستی با مهره هایی که  می دی. ما تا آ
بابام از فرانسه آورده درست می کنیم. تو تنها کسی هستی که از این م بندها 

 . « ت داحاف ب دیگه  نداری. 
اه اه

یلی بد است.  او 
واهم م بند درست کنم، ساندوی شکالت و قصه های ترسنا هم  می 
وش  واب،  واهـم بـا فرانکی و رابین یک شـب تا موقـ  واهـم. می  می 

رانم، حتی اگر پنی هم باشد.  بگ
وبـی بـاش و آب پرتقـال رو بیـار.  ـه ی  مامان بـزر می گویـد: »ایبـی، ب

» می آری
وبی  یلی  ه ی  ال می روم. احساس نمی کنم ب غرغرکنان به طر یخ

یلی لوس شده ام.  هستم. ح می کنم 

وش مزه باشد؛ اما  ب شاید تست  فرانسوی )دست پخت( مامان بزر 
انه ی دوستم بروم.  من هنوز خیلی خیلی ناراحتم که نمی توانم به 
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اصال درست نیست که رابین و فرانکی با پنی م بند دوستی داشته باشند 
و با من نداشته باشند. نه اصال. 

وریم و یک فیلم سینمایی می بینیم، مامان بزر  بعد از این که پ فیل می 
وری یه هو این قدر دیر شـد از وقت  امـوش می کند. »وای چ تلویزیـون را 

واب ایبی رسیده.« شته و وقت  واب جونا که گ
یلی دوسـت دارم وقتی شـما از ما نگهداری می کنین تا  جونا می گوید: »

دیروقت بیدار باشیم« و دستش را باال می برد تا بزند قدش. 
ب مامان بزر ها برای همین هسـتن  مامان بـزر هـم می زند قدش. »

دیگه. گاهی کمی قانون شکنی بد نیست.«
وبه، پ  نفسـم را حبـ می کنـم و می گویـم: »اگه کمی قانون شـکنی 

» ونه ی دوستم وابیدن برم  می شه من امشب برای 
م می کنـد. »ایبی، جوابت منفیـه. این حر  مامان بـزر کمـی بـه من ا
وابیدن.« ترها هم احتماال تا االن  یلی دیره. اون د رمه. دیگه نپرس.  آ

عا نخوابیده اند.  آ ن ها ق
ه ها. بیاین بریم باال. بـرای هر دوتاتون  مامان بـزر می گویـد: »بیایـن ب

قصه می گم.«
واهد قصه  گوش بدهم.  حتی با این که عاش قصه  هستم، االن دلم نمی 

یلی ناراحت هستم.  فق می دانم که 
درحالی که مامان بزر کتاب بزر قصه های پریان را می آورد، من و جونا 
واب بپوشیم و بعد در اتا جونا همدیگر را  به اتا هایمان می رویم تا لباس 
واند که من تا حاال نشنیده ام. درباره ی  می بینیم. مامان بزر داستانی را می 
انمی کـه هی دوسـتی نداشـته. احتماال شـاید اجازه نداشـته به  شـاهزاده 

انه ی کسی برود. 
ارد،  وابیدن می رسـد. مامان بزر جونا را در تختش می گ ره وقت  باال
ارد.  پیشانی اش را می بوسد و بعد به اتا من می آید تا من را هم در تختم بگ
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روندن  مامان بزر لبه ی تختم می نشیند. »ایبی، تو می فهمی، درسته گ
یلی مهمه. بعدا از این برنامه ها با دوست هات باز هم داری،  ونواده  وقت با 

اما شاید مدت ها طول بکشه تا ما دوباره بتونیم همدیگه رو ببینیم.«
... حتی اگه امشـب  راه گلویم بسـته شـده. می گویم: »می دونم. من فق
یلی  اونجا می رفتم، تمام روز فردا و یکشـنبه رو باز با هم بودیم. این دیگه 

» ونواده هست که زیادتر از وقت برای 
ب.« لحن صدایش طوری اسـت  مامان بـزر چانـه اش را ورمی چیند. »
یلی زیاد نیسـت.  یلی از تو ناامید شـده ام. »برای من  انگار می گوید من 
رونم. تو نوه ی  واد باهات وقت بگ من مدت هاسـت تو رو ندیدم و دلم می 

تری که نوه ی منه.« تری مورد عالقه ی منی. تنها د د
یر، ایبی.« م می شود تا پیشانی ام را ببوسد، بعد می ایستد. »باشه شب به 
می گویم: »کاش مامان و بابا اینجا بودن.« اشکم پلک هایم را می سوزاند. 

اشتن برم.« »اون ها می 
دمر می شوم و سرم را توی بالش فرو می برم تا گریه نکنم. 

مامان بزر با صدایی آهسـته می گوید: »دیگه داری بی ادب می شـی ایبی. 
اطر این رفتارت  این اون ایبی ای که من می شناسم نیست. امیدوارم صب به  

واهی کنی.« ر ع
ارد.  از اتا بیرون می رود و در را نیمه باز می گ

سرم را توی بالش می برم. بالش را روی زمین پرت می کنم و برمی گردم. 
هنم  وابم نمی برد. همه ی فکر و  آه می کشـم و به سـق زل می زنم. اصال 

آنجا و پیش م بندهای فرانسوی ای است که امشب درست می کنند. 
انه ی پنی.  کاش می شد تا مامان بزر حواسش نیست یواشکی بروم 

بلند می شوم و می نشینم. 
ه صبر کنید.  یک لح

دبانه  یلی م انه ی دوستم اگر  یعنی می شود آینه ی جادویی من را ببرد 
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دبانه یلی م یلی  از ماری رز بخواهم 
ماری رز همان پری ای است که در آینه گیر افتاده. همان کسی است که من 

و جونا را به داستان های زیادی برده. 
انه ی پنی بفرسـتد قشن  وب می شـود اگر ماری رز من را به  چه قدر 
ه ها من از اولش  وس برنامه هایشان می رسم بعد به  آن ها می گویم هی ب

هم اینجا بودم
انه برگردم. به ساعتم نگاه می کنم. دو ساعت  و بعد هم می توانم صب به 

دیگر نصفه شب است. 
آینه ی جادویی، دارم می آیم. 
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﹁︭﹏ دو

بزنبریم

وب است. زن  چشـم هایم سـاعت 11:45 شـب یک دفعه باز می شوند. 
ساعتم را برای ساعت 11:55 کو کرده بودم، اما االن دیگر نگران این نیستم 
کـه مامان بـزر صدای زن سـاعت را بشـنود. اگر صدای زن را می شـنید 
بر شـده، به اتاقم بیاید و آن وقت همه ی  ممکـن بـود برای این که ببیند چه 

راب می شد.  برنامه هایم 
امـوش می کنـم، پتـو را کنـار می زنـم و آهسـته از تختم  زنـ سـاعت را 
وابی را به تن دارم که اسم  ودم نگاهی می اندازم. لباس  زم. به  بیرون می 
حیوانات رویش نوشـته شـده. مامان بزر آن را برایم فرسـتاده بود. شـاید از 
واب هستم. به  هر حال  دست مامان بزر ناراحت باشم، اما عاش این لباس 

واب باشم، مگر نه انه ی دوستم بروم بهتر است با لباس  برای این که به 
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ارج می شوم و به راهرو می روم.  کفش هایم را می پوشم، به سرعت از اتاقم 
» واب آلود می پرسد: »داری چه کار می کنی صدایی 

از جا می پرم. 
جوناسـت که در چهارچوب در اتاقش ایسـتاده. چرا این موق شـب بیدار 

است 
چشـم هایش را می مالد و می گوید: »صدات رو شـنیدم.« موهای فرفری 
وابی با عک توپ فوتبال پوشیده؛ همان  قهوه ای اش به هم  ریخته. لباس 

که مامان بزر شب عید برایش فرستاده بود. 
ـودم را مرتب می کنم و به جونا می گویم: »دارم  موهـای فرفری قهوه ای 

ونه ی پنی که شب اونجا باشم« و به طبقه ی پایین می روم.  می رم 
وای نصفه شـبی با  جونـا دسـتم را می گیـرد و می گویـد: »چـی نـه می 

» واب بری بیرون نمی تونی این  کار رو بکنی لباس 
 » وام از راه آینه برم دستم را از دستش بیرون می کشم. »نه احم می 
ونه ی پنی نمی فرسته. هی  نده. »آینه ماری رز تو رو  جونا پقی می زند زیر 
تقاضایی رو از کسی قبول نمی کنه. تازه پنی هم که توی قصه  زندگی نمی کنه. 

یلی بزرگه اما قصر واقعی که نیست.« ونه ش  درسته که 
دبانه.« یلی م دبانه ازش بخوام.  سر می شوم. »شاید بفرسته. اگه م

» جونا می پرسد: »اگه مامان بزر بیاد و ببینه نیستی چی
»چـرا بیـاد و ببینـه اون که چیزی از آینه نمی دونـه.« رو به طر اتا بابا 
و مامـان می کنـم که انتهای راهرو اسـت. مامان بزر تـوی اتا مامان و بابا 

وابیده. 
» سته ست پیره وابش می بره  یلی زود  «

می گوید: »من هم باهات می آم پایین.«
می گویم: »جونا...«

قبـل از این کـه بـه او بگویـم که تنها می روم، با عجلـه به اتاقش می رود و 
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رد  با کفش  و سوییشـرت کاله دارش برمی گردد. بعد به سـرعت از کنارم می گ
و پایین می رود. 

« اصال فکر  ونه ی پنی نمی بـرم ـودم  آهسـته می گویـم: »مـن تو رو با 
واهد با برادرش  انه ی دوسـتم بروم. هی ک نمی  نمی کردم با برادرم به 

انه ی دوستش برود.  وابیدن به  برای 
مخصوصا برادر کوچکش. 

ونه ی پنی می فرسته،  جونا هم آرام می گوید: »اگه ماری رز بگه که تو رو به 
» من نمی آم

شازده میومیو می کند. از اتا جونا بیرون می آید و دنبالش به پایین می رود. 
ارج شده.  اوضاع از کنترل 

بـه دنبـال جونـا و شـازده پاییـن مـی روم و می گویـم: »هیسـ بهتـره 
» مامان بزر رو بیدار نکنین

سه تایی با عجله از اولین ردی پله های کناری به طر زیرزمین می رویم. 
دقیقا جلوی آینه می ایستم و به جونا و شازده می گویم: »عقب بمونین.«

یلی بزر اسـت؛ بزر تر از من اسـت و به دیوار پی شـده. قابش  آینه 
ین شده.  سـنگی اسـت و رویش با عک  پری ها و چوب دستی هایشـان تز
انه آمدیم این آینه همین جا بود. باورتان می شـود کسـانی که  وقتی به این 

وش  به  حال ما  اشته  باشند  قبل از ما اینجا بودند آینه را جا گ
بـه سـاعتم نـگاه می کنـم. دقیقـا نصفه شـب اسـت. چـه عالـی عاشـ 

وقت شناسی هستم. 
سه بار به آینه ضربه می زنم. 

ونه ی  به آینه می گویم: »سالم ماری رز. منم ایبی می تونی من رو ببری 
» دبانه یلی م فا  فا یه ل پنی ل

سـروصدایی از آینه شـنیده می شود. بعد نور بنفشی از آن بیرون می زند و 
یدن می کند.  ره آینه شروع به چر باال


