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1

آگاکوکه

آگاکوکه خوک عروسکی کوچولویی بود از جنس حوله های نرم. توی شکمش 
پر از دانه های ریزه میزه ی پالسـتیکی بود و این طرف و آن طرف پرت کردنش 
کیـف مـی داد. پاهای نرمی داشـت که قدوقواره شـان کامالً بـرای پاک کردن 
قطره هـای اشـک مناسـب بـود. وقتی جـک، صاحبـش، خیلی کوچـک بود، 

هر شب در حال مکیدن گوش آگاکوکه به خواب می رفت. 
اسـمش را گذاشـته بودنـد آگاکوکـه، چون وقتـی جک تازه زبـان باز کرده 
بود، به جای »آقاخوکه« گفت »آگاکوکه.« وقتی آگاکوکه نو بود، بدنش صورتی 
روشـن بود و چشـم های پالسـتیکی سیاه و براق داشـت. اما جک دورانی را 
که آگاکوکه آن شـکلی بود، یادش نمی آمد. مسـلمًا آگاکوکه از همان اول هم 
شکل االنش بوده: طوسی و بی رنگ ورو با گوشی که از بس مکیده بود، سفت 
شده بود. چشم های آگاکوکه افتادند و تا چند وقت به جای چشم دوتا سوراخ 
کوچولو توی صورتش داشـت. ولی مامان جک که پرسـتار بود، دوتا دکمه ی 
کوچولو دوخت جای چشم های پالستیکِی گم شده. آن روز عصر، وقتی جک 
از مهدکودک برگشـت، آگاکوکه پیچیده در شـالی پشمی، روی میز آشپزخانه 
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دراز کشـیده و منتظر جک بود تا بیاید و پانسـمان کوچولوی چشـم هایش را 
باز کند. مامانش حتی پرونده ی پزشـکی هم برای آگاکوکه درسـت کرده بود: 

»آکو جونز. عمل جراحی دوختن دکمه. پزشک جراح: مامان.«
بعد از اینکه آگاکوکه چشمش را عمل کرد، دیگر همه به همان اسم »آکو« 
صدایش زدند که کوتاه شده ی آگاکوکه بود. جک از دو سالگی، هرگز بدون آکو 
بـه رختخـواب نرفت. این قضیه اغلب مشکل سـاز می شـد چون معموالً وقت 
خواب که می رسید، آکو غیبش می زد. گاهی خیلی طول می کشید تا مامان و 
بابا موفق شوند آکو را پیدا کنند؛ از جاهای عجیب وغریبی هم سر در می آورد، 

مثالً توی کتانی بابا قایم می شد یا توی گلدانی می چپید. 
هـر بـار مامـان آکـو را پیـدا می کرد کـه خـودش را توی یکی از کشـوهای 
آشـپزخانه جمع کرده یا زیر بالشـتک مبل پنهان شـده، می پرسید: »چرا هی 

قایمش می کنی، جک؟«
جواب این سـؤال یک راز بود، رازی بین جک و آکو. جک می دانسـت آکو 
جاهای سـاکت را دوسـت دارد، جاهایی که می توانست راحت جا خوش کند 

و بخوابد. 
آکو دقیقًا از همان کارهایی خوشش می آمد که جک دوست داشت انجام 
بدهد. هر دو دلشـان می خواسـت بخزند زیر بوته ها و توی سوراخ ُسنبه ها، هر 
دو دوسـت داشـتند کسی بیندازدشـان هوا؛ جک را بابایش می انداخت هوا و 
آکو را جک. تا وقتی آکو و جک دوتایی با هم خوش می گذراندند، آکو از اینکه 

کثیف شود یا تصادفًا بیفتد توی چاله ی آب ناراحت نمی شد. 
یک بار، وقتی جک سه ساله بود، آکو را گذاشت توی سطل بازیافت. جک 
از مامانش شـنیده بود این سـطل برای بازیافت است و پیش خودش خیال 
کرده بود به بازی کردن مربوط است. برای همین هم منتظر ماند تا مامانش 
از آشـپزخانه بـرود بیرون و آکو را انداخت توی سـطل. فکـر می کرد وقتی در 
سطل را بگذارد، آکو شروع می کند به بازی یا مثالً دوچرخه سواری کردن. جک 
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هی توی سطل سرک می کشید که مچ چیزمیزهای داخلش را در حال حرکت 
بگیـرد و وقتـی ایـن را بـرای مامانش توضیـح داد، مامان خندیـد. او برایش 
توضیح داد که »بازیافت کردن« خیلی با بازی کردن فرق می کند. گفت همه ی 
چیزهای توی سطل را می برند و به چیزهای دیگر تبدیل می کنند تا دوباره از 
اول زندگی جدیدی را شـروع کنند. جک اصالً و ابدًا دلش نمی خواسـت آکو 
برود و به چیز دیگری تبدیل شود. برای همین هم دیگر هرگز او را نگذاشت 

داخل سطل بازیافت. 
ماجراجویی هـای آکـو باعث می شـدند بـوی جالبی بگیرد کـه جک خیلی 
از آن خوشـش می آمـد. ایـن بـو مخلوطـی از همـه ی جاهایی بود کـه آکو در 
ماجراجویی هایش رفته بود و همین طور بوی غار گرم و تاریک زیر پتوی جک، 
ردی هم از عطر مامان داشت چون هر بار مامان می آمد به جک شب به خیر 

بگوید، آکو را هم بغل می کرد و می بوسید. 
هرازگاهـی، مامـان می گفـت آکـو کمی بوگندو شـده و باید حسـابی تمیز 
شود. اولین باری که آکو رفته بود توی ماشین لباس شویی، جک خودش را 
انداخته بود کف آشپزخانه و از خشم و ترس جیغ وداد می کرد. مامان سعی 
کرده بود به جک نشان بدهد آکو چقدر از چرخیدن توی ماشین لباس شویی 
کیـف می کنـد. امـا تا شـب که آکو خشـک و نرم و با بوی پودر لباس شـویی 
برگردد توی غار زیر پتو، جک مامانش را نبخشید. طولی نکشید که جک به 
رفتن آکو توی ماشین لباس شویی عادت کرد، اما همیشه دلش می خواست 

هرچه زودتر، همان بوی طبیعی خودش برگردد. 
بدترین اتفاقی که برای آکو افتاد، زمانی بود که جک چهار سـالش بود و 
او را در سـاحل گم کرد. بابا حوله هایشـان را جمع کرده بود و مامان داشـت 
بـه جـک کمـک می کرد ژاکتش را بپوشـد که جـک ناگهان یـادش افتاد آکو 
را جایـی زیـر شـن ها چال کرده، اما درسـت یـادش نمی آمد کجـا. تا نزدیک 
غـروب، همه جـا را گشـتند. دیگر تقریبًا هیچ کس در سـاحل نمانـده بود. بابا 



12

بدجوری کفری شـده بود. جک گریه و زاری می کرد. ولی مامان هی می گفت 
امیدش را از دست ندهد و همه جا را با دست هایش می کَند. سپس، درست 
همـان  وقتـی که بابا داشـت می گفت باید بدون آکـو برگردند خانه، جک پای 
برهنه اش را فروکرد توی شن ها و انگشت هایش به چیز نرمی خوردند. جک 
که از خوشـحالی گریه می کرد، آکو را کشـید بیرون و بابا گفت آکو دیگر حق 
ندارد بیاید سـاحل. حرفش به نظر جک اصالً عادالنه نبود، چون آکو عاشـق 

شن بود و برای همین هم جک او را زیر شن ها چال کرده بود. 
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2

مامان و بابا

کمـی قبـل از اینکـه جک برود مدرسـه، نامه ای آمد که به پـدر و مادرها اطالع 
مـی داد همـه ی بچه هـا باید عروسـِک بغلِی محبوبشـان را روز اول مدرسـه با 
خودشـان ببرنـد. همـه ی بچه هـای کالس جـک با خودشـان خرس پشـمالو 
آوردنـد. امـا جـک آکو را بـرد. تک تک بچه ها به نوبـت می رفتند جلوی کالس، 
اسم عروسک بغلی شان را می گفتند و توضیح می دادند چرا دوستش دارند. 
نوبـت جـک که شـد، گفت چرا اسـم عروسـکش آکو اسـت و ماجـرای عمل 
جراحـی چشـم هایش را تعریـف کـرد و قصـه ی روزی را گفت که زیر شـن ها 
چاَلـش کـرد و چیزی نمانده بود برای همیشـه گم وگور شـود. قصه های آکو و 
ماجراجویی هایـش بچه هـای کالس را خنداند و وقتی حرف جک تمام شـد، 
همه برایش دست زدند. گرچه آکو یکی از کهنه ترین عروسک ها بود، از همه ی 
عروسـک های دیگـر بانمک تـر و جالب تر بود و اصالً بینشـان رقیب نداشـت. 
زنگ تفریح که شد، جک و پسری به اسم ِفرِدی آکو را برای هم پرت کردند. 
درست قبل از پایان زنگ تفریح بود که جک آکو را انداخت توی چاله ی آب. 

آن  شب، آکو مجبور شد دوباره برود توی ماشین لباس شویی. 
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اگـر جـک نمـره ی بدی می گرفـت یا با فردی دعوایش می شـد یا کسـی 
گلـدان سـفالی کج وکولـه اش را مسـخره می کـرد و تـوی مدرسـه روز بدی را 
می گذراند، آکو در خانه منتظرش بود که اشـک هایش را با دسـت های نرم و 
کوچولویـش پـاک کند. هر اتفاقی برای جک می افتاد، آکو در کنارش بود؛ او 
را درک می کرد و می بخشید و بوی آرامش بخش خانه را با خودش می آورد؛ 

بویی که هرقدر هم مامان می شستش، باز دوباره برمی گشت. 
مدتی بعد از اینکه جک رفت مدرسه، شبی از سروصدا بیدار شد. با دستش 

دنبال آکو گشت و در تاریکی بغلش کرد. 
کسـی داشـت فریاد می زد. صدایش کمی شـبیه بابا بود. سـپس صدای 
گرومبی آمد و خانمی جیغ کشـید: صدایش شـبیه مامان بود، اما جک قبالً 
هرگـز صـدای مامـان را این طوری نشـنیده بود. ترسـیده بود. کمـی دیگر هم 
گـوش کـرد. آکو را محکم چسـبانده بود روی دهان و دماغش و می دانسـت 

او هم ترسیده. 
فکر کرد شاید مامان و بابا دارند دوتایی با هم با یک دزد مبارزه می کنند. 
می دانسـت بایـد چه شـماره ای را بگیـرد که پلیس بیاید. پـس در تاریکی از 
تختـش آمـد پاییـن و یواشـکی رفت توی پاگـرد. همین طور که آکـو را توی 
بغلش گرفته بود، روی نوک پا از پله ها رفت پایین. بابا هنوز داشت داد می زد 

و مامان هنوز جیغ می کشید. صدای دزد را نمی شنید. 
سـپس درِ اتـاق نشـیمن بـا صـدای بلندی باز شـد و بابا آمد تـوی راهرو. 
پیژامه نپوشیده بود؛ شلوار جین و پلیور به تن داشت. بابا جک را روی پله ها 
ندید. در خانه را باز کرد، رفت بیرون و آن را پشت سرش کوبید. جک صدای 

ماشین را از جلوی خانه شنید. بابا سوار ماشین شد و رفت. 
جک بی سـروصدا رفت توی اتاق نشـیمن. آباژور افتاده بود زمین و مامان 
روی مبل نشسته بود. صورتش را میان دست هایش گرفته بود و گریه می کرد. 
صدای پای جک را که شـنید، سـرش را باال آورد. جا خورد و بعد گریه اش از 
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قبل هم شـدیدتر شـد. جـک فکر کرد االن مامان همه چیـز را برایش توضیح 
می دهد و اوضاع را روبه راه می کند، اما وقتی دوید پیش او، مامان فقط خیلی 
محکـم بغلش کرد؛ درسـت همان طوری که وقتی یـک جایش درد می کرد یا 

ناراحت بود، آکو را بغل می کرد. 
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3

تغییر

از آن به بعد، بابا دیگر پیش آن ها زندگی نمی کرد. 
مامـان و بابـا، جداجـدا، برای جـک توضیح دادند که دیگـر نمی خواهند با 
هم زن و شـوهر باشـند. جک گفت درک می کند. گفت بچه های دیگری هم 
توی مدرسه هستند که مامان و بابایشان با هم زندگی نمی کنند. فهمیده بود 
که می خواهند جک با این موضوع مشـکلی نداشـته باشـد و برای همین هم 

وانمود کرد مشکلی ندارد. 
اما بعضی شـب ها، بعد از اینکه مامان بوسـش می کرد و در را می بسـت، 
جک سـرش را روی تن بی حرکت آکو می گذاشـت و گریه می کرد. الزم نبود 
بـه آکـو چیزی بگوید، خـودش همه چیز را می دانسـت و درک می کرد. از غم 
سـنگین توی سـینه ی جک خبر داشت. با دست هایش اشک های او را پاک 

می کرد. پیش آکو و توی تاریکی، جک مجبور نبود تظاهر کند. 
کمی بعد از تولد شش سالگی جک، بابا او را برد بیرون که همبرگر بخورند، 

یک جعبه ی گنده ی لِگو به او داد و گفت که خارج از کشور کار پیدا کرده. 
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بابا گفت: »ولی جک، همیشه می تونیم با هم حرف بزنیم. می تونی سوار 
هواپیما بشی و بیای پیشم. خوش می گذره، مگه نه؟«

بـه نظـر جـک، آن قدری که بابـای آدم پیش خودش باشـد و با هم بازی 
کنند خوش نمی گذشت، اما آن را به زبان نیاورد. کم کم داشت عادت می کرد 

خیلی حرف ها را نزند. 
بعـدش، مامـان گفـت شـاید بـد نباشـد خانه شـان را عوض کننـد و بروند 
جایـی کـه به مامان بزرگ و بابابزرگ نزدیک تر باشـد تـا وقت هایی که مامان 
مجبور می شـود تا دیروقت سـر کار بماند، آن ها مواظب جک باشـند. مامان 
توی بیمارستانی بزرگ کار جدیدی پیدا کرده بود و بابابزرگ خانه ی قشنگی 
برایشان پیدا کرده بود که حیاط داشت و فقط دو خیابان آن طرف تر از خانه ی 
مامان بزرگ و بابابزرگ بود. مامان بزرگ و بابابزرگ سگ خیلی شیطان بالیی 

داشتند به اسم توبی. توبی هاپو به نظر جک بامزه بود. 
جک به فرِدی، بهترین دوسـتش، فکر کرد و پرسـید: »باید مدرسـه م رو 

عوض کنم؟«
مامـان گفـت: »آره. ولـی یه مدرسـه ی دیگه هسـت که خیلی بـه خونه ی 

جدیدمون نزدیکه. شک ندارم عاشقش می شی.«
جک گفت: »فکر نکنم خوشم بیاد.«

جـک نه دلش می خواسـت خانه شـان را عـوض کنند و نه می خواسـت به 
مدرسه ی جدیدی برود. به نظر نمی رسید مامان متوجه باشد: جک نمی خواست 
زندگی شان بیشتر از این تغییر کند. می خواست پیش دوست های مدرسه ی 
خـودش باشـد و تـوی خانه ی قدیمی شـان بمانـد؛ جایی کـه او و آکو آن همه 

ماجراجویی کرده بودند. 
مامان بزرگ و بابابزرگ پای تلفن با جک حرف زدند. گفتند چقدر ذوق زده اند 
کـه جـک و مامانش قرار اسـت بیاینـد نزدیک آن ها زندگی کننـد و چقدر قرار 
است توی پارک با هم بازی کنند و خوش بگذرانند. برای همین جک هم گفت 
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اشـکالی ندارد، اما ته دلش چنین حسـی نداشـت. انگار آکو تنها کسی بود که 
درکش می کرد. جک می دانست دل آکو هم برای مخفیگاه های موردعالقه شان 

تنگ می شود. 
چنـد هفتـه بعـد از اینکه مامـان ماجرای خانه ی جدید را بـرای جک گفت، 
جـک بـا آمـوزگارش و فـرِدی خداحافظی کرد. روز بعد، باربرهـا آمدند و هرچه 
خانه ی قدیمی شان را به خانه ا ی واقعی تبدیل می کرد بردند. مامان هم جک 

و آکو را سوار ماشین کرد و برد جایی صد و شصت کیلومتر دورتر. 
جـک ناچـار بـود اعتراف کند سفرشـان خوش گذشـته. آکو نشسـت روی 
پـای جـک. مامـان و جـک بـا هـم »اون چیـه کـه« بـازی کردند و وسـط راه 
ایسـتادند تا پیتزا و بسـتنی بخورند. مامان اجازه داد جک از توی دسـتگاه 
آب نبات فروشی دوتا آب نبات توپی بخرد، یکی برای خودش و یکی برای آکو. 
)البته وقتی برگشـتند توی ماشـین، جک برای مامان توضیح داد که مجبور 

است آب نبات توپی آکو را هم خودش بخورد.(
جـک برخـالف انتظـارش، از خانـه ی جدیـد خوشـش آمـد. اتاق خوابش 
چسبیده بود به اتاق مامان و درخت بلندی پشت پنجره اش بود. پنج دقیقه 
بعد از اینکه رسـیدند، مامان بزرگ و بابابزرگ هم با کیسـه های پر از خوراکی 
آمدند و یخچال را پر کردند. از همان بیرون خانه، تا چشـم توبی هاپو به آکو 

افتاد، طوری نگاهش کرد که پیدا بود نقشه های خبیثی توی سرش دارد.
جـک گفـت: »نکـن، توبی. تـو که می دونی آکـو مال منه!« بعـد هم آکو را 
فروکـرد زیـر پلیورش که جایش امن باشـد. البته گذاشـت کلـه اش از یقه ی 

پلیور بیرون باشد که بتواند ببیند چه خبر است. 
باربرها همه ی اسـباب  و وسـایل آشنایشـان را آوردند توی خانه. مامان و 
مامان بزرگ وسایل آشپزخانه را جمع وجور کردند و جک، بابابزرگ و توبی هاپو 
همراه آکو به گوشـه وکنار حیاط سـرک کشـیدند. حیاطشان یک عالمه جاهای 
جالب برای قایم شـدن داشـت و چند جای بلند و عالی که آکو می توانسـت 
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روی آن ها بنشیند. اما جک او را از خودش جدا نکرد چون به توبی هاپو اعتماد 
نداشت و فکر می کرد ممکن است باز سعی کند او را بگیرد. 

آن شب، جک توی تختش آکو را بغل کرد و بوی آشنا و آرامش بخشش را 
نفس کشید. دوتایی با هم در سکوت به این نتیجه رسیدند که اسباب کشی 
آن قدرهـا هـم کـه جک خیـال می کرد بد نبـود. هنوز پرده هـای پنجره ی اتاق 
جک را نزده بودند و برگ های درخت، مقابل آسمان که کم کم تاریک می شد، 

می جنبیدند؛ جک و آکو آن قدر برگ ها را تماشا کردند که خوابشان برد. 
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4

هالی مکالی

دوشنبه که شد، مامان مچ جک را در حالی گرفت که سعی می کرد یواشکی 
آکو را بگذارد توی کیف مدرسه اش. 

با مهربانی گفت: »نه، جک. اگه گم شه چی؟«
فکـر اینکـه آکـو در مدرسـه ای جدید و بیـن آدم های غریبه گم وگور شـود، 
وحشتناک بود، پس آکو را برگرداند به اتاقش. اما هرچه به دروازه ی مدرسه 

نزدیک می شد، بیشتر می ترسید و احساس تنهایی می کرد. 
قبـل از اینکـه زنـگ بخـورد و جک مجبور شـود برود توی مدرسـه، مامان 

بغلش کرد و گفت: »مطمئنم خیلی بهت خوش می گذره.«
جک چیزی نگفت؛ از بس سعی می کرد قیافه اش وحشت زده به نظر نرسد، 

اخم هایش رفته بود توی هم. 
همـه ی بچه هـای کالس جدیـدش بـه او خیره شـدند. گنده تـر از بچه های 
کالس قبلی اش به نظر می رسیدند. آموزگارشان با مهربانی با جک حرف زد و 
اسمش را پرسید. بعد هم از بقیه ی بچه های کالس خواست یکی یکی بیایند 
جلوی کالس و چیزهایی را که برای درس آشنایی با طبیعت جمع کرده بودند 
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نشان بدهند. مسلمًا جک چیزی نیاورده بود. برای همین هم به بقیه ی بچه ها 
نگاه کرد که برگ و دانه ی بلوط و فندق هایشان را نشان دادند. 

زنگ تفریح شـد و جک گوشـه ای را پیدا کرد که در آنجا کسـی مزاحمش 
نمی شد. 

بعد از زنگ تفریح، آموزگارشـان به همه گفت کتاب های روخوانی شـان را 
بیرون بیاورند. خودش یک کتاب داد به جک و به بچه ها گفت امروز یک روز 
خاص است؛ چندتا از دانش آموزهای بزرگ تر قرار است بیایند سر کالسشان. 
قـرار بـود بـرای هرکدام از بچه ها یک هم گروهی تعیین شـود که در روخوانی 

کمکشان کند. 
در کالس باز شد و یک عالمه بچه های بزرِگ سال باالیی وارد شدند. همگی 
لبخنـد می زدنـد و چند نفرشـان برای بچه هـای کوچک تری که می شـناختند 

دست تکان دادند. جک بیشتر از قبل ترسید. 
دختر قدبلندی بینشان بود که بیشتر از بقیه به چشم می آمد. موهای بلند 
سیاهی داشت که پشت سرش ُدم اسبی کرده بود. برخالف بیشتر دخترهای 
بزرگ تر، دستش را جلوی دهانش نگرفته بود و نخودی نمی خندید. آرام سر 
جایش ایسـتاد و آموزگارشـان از بچه های بزرگ تر خواسـت هم گروهی شـان 
را انتخـاب کننـد. تا چشـم دختر قدبلند به جک افتاد، جک زودی سـرش را 

انداخت پایین و به انگشت هایش نگاه کرد. 
بچه هـای بزرگ تـر البه الی میزها راه افتادند. همه ی هم کالسـی های جک 

هی پچ پچ کنان می گفتند: »هالی! هالی! بیا اینجا، هالی!«
دختری که کنار جک نشسته بود هم مثل بقیه می گفت: »هالی! هالی!«

وقتی دختر بغل دستی اش دید جک نگاهش می کند، برایش توضیح داد: 
»اون دختری رو که موهاش سـیاه و بلنده می بینی؟ اسـمش هالی َمکالیه. 

ژیمناستیک کار خیلی خوبیه. توی تلویزیون نشونش داده ان.«
از جایی خیلی باالتر از سر جک، یک نفر گفت: »سالم.«
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جـک سـرش را بـاال آورد. هالـی مکالـی که تـوی تلویزیون نشـانش داده 
بودند، داشت نگاهش می کرد. 

هالی گفت: »تو تازه اومدی، آره؟«
جـک سـعی کـرد بگویـد »آره.« اما صدایـش درنمی آمد. همه بـه او خیره 
شـده بودنـد و پچ پچ هـای پرهیجان »هالـی، هالی، هالی، بیا اینجـا!« از قبل 

هم بلندتر شد. 
اما هالی مکالی به هیچ کدامشـان محل نداد. یک صندلی آورد و نشسـت 

پیش جک. 
گفت: »هم گروهی تو می شم.«

شاید مقایسه ی یک خوک کوچولوی ُشل وِول با دختر یازده ساله ی قدبلندی 
که توی تلویزیون هم نشانش داده اند کار عجیبی به نظر برسد، اما جک این طور 
فکر نمی کرد. اولین روز در مدرسه ی قدیمی اش، آکو کاری کرده بود دوست پیدا 
کنـد و حاال در مدرسـه ی جدیدش، هالی مکالی هـم همین کار را برایش کرده 
بود. فقط یک ساعت بعد از اینکه هالی هم گروهی روخوانی اش شد، جک دیگر 
پسـرک سـاکت و تازه وارد کالس نبود. او پسری بود که هالی مکالی انتخابش 
کرده بود؛ همان پسـری که هالی مکالی، کمی بعد، دم میز شـلوغ ناهار دید و 

»دوستم، جک« خطابش کرد. 
بقیه ی بچه های کالسش حسابی تحت تأثیر قرار گرفته بودند. حاال دلشان 
می خواسـت با جک حرف بزنند. وقت ناهار، بعد از اینکه سـاندویچ هایش را 
تمام کرد، پسری به اسم روری از جک پرسید می خواهد فوتبال بازی کند یا 
نـه. روری یک عالمـه جوک بامزه بلد بود. آخر وقت که مامان آمد دنبال جک، 
روری دسـت مامانش را کشـید و برد سـمت مامان جک. مادرها برنامه ریزی 

کردند جک چند روز بعد برود خانه ی روری که با هم بازی کنند. 
آکـو خوشـحال بـود از اینکه اولین روز در مدرسـه ی جدیـد آن قدر به جک 
خوش گذشـته اسـت و از شـنیدن ماجراهای هالی مکالی و روری لذت برد. 


