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لباس شنا هم بردارم؟
بله! حتمًا برمی دارم. 

لبـاس شـنای آبـی کم رنگم را تـوی چمدان قرمـز می گذارم. قرار اسـت 
برای دیدن مامان بزرگم به شیکاگو بروم؛ خیلی خوشحالم. مامان بزرگ من، 
بهترین مامان بزرگ دنیاست. شیکاگو هم بهترین شهر دنیاست. بله! می دانم، 
االن شـیکاگو سـرد است و نمی شـود برای شـنا به دریا رفت اما مامان بزرگ 
من توی یک آپارتمان زندگی می کند که استخر سرپوشیده و جکوزی دارد. 

من زیاد به استخر عالقه ندارم چون شناگر ماهری نیستم.
ولـی جکوزی! من عاشـق جکوزی ام! مگر می شـود یـک وان بزرگ پر از 

کف را که همه ی نگرانی  هایت را می شوید و می برد، دوست نداشت؟

* فصل یک *

سفر
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مـن و مامـان جمعـه ی ایـن هفتـه، یعنی فقط سـه روز دیگر، بـا هواپیما 
بـه شـیکاگو می رویم. یـک تعطیالت طوالنی داریم و بـرای همین کالس   های 
مدرسه را از دست نمی دهم. این    مسئله برای من خیلی مهم است چون اصاًل 
دوسـت ندارم یک جلسـه هم غیبت کنم. من خیلی خوب جزوه می نویسم و 
دوسـت دارم هرچـه را معلم    ها می گویند، بشـنوم. تازه،     اصـاًل دلم نمی خواهد 

دوستان جدید فراموشم کنند.
تا االن این چیزها را جمع کرده ام:

لباس شنا	 
دوتا شلوار )یک شلوار جین و یک شلوار کشی مشکی(	 
سـه تا بلوز و ژاکت )یک سویی شـرت کاله دار بنفش، یک ژاکت سـفید، 	 

یک بلوز یقه دار سبز      کم رنگ(
دوتا پیژامه و لباس راحتی )یکی نارنجی و یکی ملوانی. زیاد دوستشان 	 

ندارم، اما مجبورم چون فقط همین    ها برایم مانده. متأسفانه پیژامه هایم 
ته کشیده.(

چـرا پیژامه هایـم ته کشـیده؟! چون وقتی آینه ی جادویـی توی زیرزمین 
خانه مان، من و جونا، برادر هفت سـاله ام را قورت داد و ما را به زاِمل )جایی 

که سفیدبرفی را دیدیم( برد، پیژامه ی سبز      کم رنگم را جا گذاشتم.
و وقتی آینه ی جادویی توی زیرزمین خانه مان، ما را به ِفلوم )جایی که با 

سیندرال آشنا شدیم( برد، پیژامه ی بنفش خال خالی     ام را جا گذاشتم.
بلـه! ما یـک آینه ی جادویی توی زیرزمین خانه مـان داریم. این آینه مال 

صاحبان قبلی این خانه است و از اول همین جا بوده.
جعبـه ی جواهراتـم را بـاز می کنـم. مامان بـزرگ برای تولد َده سـالگی ام 
یـک گردن بنـد صدفی به من هدیه داد و فکر می کنـم باید با خودم ببرمش. 
راسـتش مـن فرق صـدف و مرواریـد را دقیقـًا نمی دانـم. مامان بزرگم گفت 
صدف برای سن من مناسب تر است، تا مروارید. به نظرم باید به جای صدف 
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اسمش را بگذارند: مناسب کودکان!
البتـه من معمواًل وقتی مدرسـه می روم ایـن گردن بند را نمی اندازم، چون 
می ترسـم بـه جایـی گیر کنـد و تمـام صدف هـا روی زمین بریزنـد و پخش 

بشوند، ولی جایش توی چمدانم امن است.
مامان بزرگ این جعبه ی جواهرات را هم برایم خریده. روی درش عکس 
همه ی شـخصیت   های داستانی هسـت. مثال راپونزل با موهای بلندش، پری 
دریایی با دمش، سیندرال با کاله آشپزی پف پفی اش و سفیدبرفی با پیژامه ی 
سـبز من. البته می دانید که سـیندرال و سـفیدبرفی همیشه این جوری لباس 
نمی پوشـیدند ولـی بعـد از اینکه من و جونا پایان قصه شـان را عوض کردیم، 

این شکلی شدند.
ایـن کامـاًل اتفاقـی بـود. مـا نمی خواسـتیم قصه هـا را عـوض کنیـم. امـا 

خوشبختانه همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد. الزم نیست نگران باشید.
گردن بند صدفی ام را آرام و با احتیاط روی پیژامه ی ملوانی  توی چمدانم 
می گـذارم. مـن واقعـًا نیـاز دارم پیژامه بخـرم، ولی به مامـان و بابا درباره ی 

لباس های گم شده ام چه باید بگویم؟
شاید بگویم خشک کن لباس هایم را خورده. واقعًا نمی توانم حقیقت را به 
آن ها بگویم. گابریل، پری جادویی که توی آینه ی جادویی سفیدبرفی زندگی 
می کـرد، به ما گفت به کسـی چیزی نگوییم. مـاری ُرز، پری جادویی که توی 
آینـه ی مـا زندگـی می کند، تا حاال حتی یک کلمه هم بـا ما حرف نزده؛ برای 

همین ما نمی دانیم که در سرش چه می گذرد.
پنجشنبه ی هفته ی پیش من و جونا قبل از نیمه شب بیدار شدیم و رفتیم 
تـا بـا مـاری ُرز حرف بزنیـم و یا اگر حرفی نـزد، حداقل مـا را به یک قصه ی 

دیگر بفرستد.
آماده شدیم؛ از پله    ها پایین رفتیم و در زیرزمین را باز کردیم.

دیدیم چراغ ها روشن است. 
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مامان و بابا توی زیرزمین بودند.
اصاًل فکر نمی کردیم آن وقت شب توی زیرزمین باشند.

البتـه زیرزمیـن درواقـع دفتر کار آن ها در خانه اسـت، پس اجـازه دارند 
آنجـا کار کننـد. ولی وقتی بابا و مامان بیدارند و آنجا ایسـتاده اند، ما چطوری 

می خواهیم توی آینه برویم؟ مشکل همین جا بود.
چـرا بابـا و مامـان بایـد این وقت شـب کار کنند؟ نه اشـتباه نکنید! آن ها 

24 ساعته کار نمی کنند، توی نانوایی یا شیرینی پزی هم کار نمی کنند.
بابـا و مامـان مـن از وقتـی کـه بـه اسـمیت ویل آمده ایـم، دفتـر حقوقی 
خودشـان را راه انداخته انـد و االن دیوانـه وار کار می کننـد. بـرای همین من و 
جونا نتوانسـته ایم در طول هفته به آینه سـر بزنیم. وقتی در شـیکاگو زندگی 
می کردیم، مامان و بابا فرصت بیشـتری برای اسـتراحت داشتند و این همه 

کار نمی کردند.
حاال من پشـت میز نشسـته ام و دارم مشـق های ریاضی ام را می نویسم. 
وقتی شیکاگو بودیم هم این میز توی اتاق من بود. ولی االن در اتاق جدیدم 
انـگار بزرگ تـر به نظر  می آید. مـن هنوز به خانه ی جدیدمـان عادت نکرده ام. 
دروغ نیسـت اگـر بگویـم آینه ی جادویی تـوی زیرزمین خیلـی به من کمک 

کرده است که با شرایط جدید کنار بیایم.
تازه به من کمک کرده که دوست های جدیدی پیدا کنم: رابین و فرانکی. 
فرانکی دختر اسـت.  می دانم اسـمش پسـرانه است. من اگر بچه  دار بشوم و 
دختـر باشـد، هیچ وقت اسـم پسـرها را رویش نمی گذارم. خیلـی گیج کننده 
اسـت. روز اول مدرسـه وقتی خانم هلمان، معلم ورزش مدرسـه، ما را به دو 
گروه دخترها و پسـرها تقسـیم کرد، فرانکی را توی گروه پسرها گذاشت. او 

مثل گوجه قرمز شده بود.
البتـه االن وقتـی یادش می افتیـم، می خندیم. ما سـه تا: فرانکی، رابین و 
من، اِیبی. ما یک گروه سـه نفره ایم. سـه سـلطان! یا شـاید هم سه سوسول. 
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یا... دیگر کلمه   ای به ذهنم نمی رسـد که جالب باشـد و با سین شروع بشود. 
اگـر چهـار یـا پنج نفـر بودیم گزینه   های بیشـتری داشـتیم: چهار چـل! چهار 

چموش. چهار چلمن.
باید بگویم داشتن دوتا دوست جدید خوب است؛ یعنی عالی است.

مامان من همیشـه می گوید: »گر صبر کنی ز غوره حلوا سـازم«، یا اینکه 
»هیچ چیز ترسناکی توی دنیا نیست، به جز خود ترس.« این را هم زیاد می گوید: 
»بعد از اینکه همه ی تالشت را کردی،  می توانی از نتیجه ی کارت لذت ببری.« 
بگذریم... من وقتی قاضی بشوم، از همه ی این جمله ها استفاده می کنم. 
بله! من می خواهم وقتی بزرگ شدم قاضی بشوم. البته اول باید وکیل بشوم 

و بعد قاضی، چون قانونش این طوری است.
مدادم را مثل چکش دادگاه توی دسـتم می گیرم و روی دفتر ریاضی     ام 

می کوبم. با صدای بلند می گویم: »ختم جلسه اعالم می شود!«
بدک نیست.

در اتاقم باز می شود و جونا وارد می شود: »چی کار می کنی؟« 
مى گویم: »دارم مشقامو مى نویسم.« 

»پس براى چى با خودت حرف مى زنى؟« 
مـن کـه حسـابى از اینکه مچـم را گرفته، خجالـت کشـیده     ام، مى گویم: 

»چون دوست دارم!«
مى نشـیند روى تختـم و پاهایـش را تـکان مى دهد. »چرا وسـایلتو جمع 

کردى؟« 
برمى گردم و به او نگاه مى کنم. »چرا جمع نکنم؟! چرا تو شونصدتا سؤال 

از من مى پرسى؟« 
»حوصله م سر رفته خب! مى خواى بریم صخره نوردى؟« 

»نه جونا، نمى خوام! باید مشـقامو بنویسـم و بعدشـم وسایلمو جمع کنم. 
سه روز دیگه دارم می رم، می دونی که!«



12  پری دریایی

دوسـت دوران دانشـگاه بابا و پسـرش، آخر هفته به اینجا می آیند، برای 
همیـن مـن و مامان فکر کردیم برای یک سـفر مادر-دختری فرصت خوبی 
اسـت. البتـه حتـی اگر برادرم هـم با ما به شـیکاگو می آمد، صبـح روزی که 
می خواسـتیم به سـفر برویم وسـایلش را جمع می کرد، نه از سـه روز قبل. 
البته نه! حرفم را پس می گیرم. برادر من کاًل چمدانش را نمی بسـت. چون 
بابا و مامان توی بستن وسایل به او اعتماد ندارند. دفعه ی پیش که به سفر 
رفتیم، جونا یک جفت لباس زیر، دوتا جوراب، و یک جفت راکت پینگ پنگ 

برداشته بود. نه تی شرت، نه شلوار و نه کفشی برای خودش آورده بود!
جونـا می گویـد: »فکر نکنم الزم باشـه چمدونتو ببندی. شـنیدم که مامان 
داشـت به بابا می گفت خیلی خسته سـت و ذهنش خیلی درگیره! و احتمااًل 

باید سفر شیکاگو رو عقب بندازه تا پرونده ش تموم بشه.« 
از جایم می پرم. »چی؟ سفرو عقب بندازه؟ نههههه!«

شانه   های الغرش را باال می اندازد. »ببخشید! من این طوری شنیدم!«
»االن توی زیرزمین هستن؟« 

جونا سرش را تکان می دهد. »آره!«
از اتـاق بیـرون مـی دوم و دو طبقـه پایین می روم. جونا هم پشـت سـرم 

می آید. در عرض دو ثانیه به زیرزمین می رسم!
داد می زنم: »مامان!«

چشمم به آینه می افتد. هنوز همان طوری با پیچ چسبیده به دیوار! و هنوز 
همان قاب سـنگی را دارد که چندتا پری جادویی کوچک با چوبدسـتی و بال 

رویش حک شده. هیچ چیز عوض نشده؛ این خوب است!
مامان صندلی اش را به سمت من می چرخاند و می گوید: »بله عزیزم؟« 
من سریع رویم را از آینه برمی گردانم تا مامان و بابا نبینند که به آن زل زده     ام 
و نفهمند این یک آینه ی جادویی اسـت که ما را به سـرزمین قصه    ها می برد.

نه!  آن ها احتمااًل نمی توانند حدس بزنند. به خصوص که حسـابی سرشان 



سفر  13

شـلوغ اسـت و حتی متوجه نشـده  اند که دوتا از پیژامه   های من گم شـده یا 
کتاب های حقوقی شان دیگر توی کتابخانه ی زیرزمین نیست و یا اینکه یکی 

از صندلی   های چرخدارمان غیبش زده.
البتـه ایـن آخـری را فهمیدنـد ولـی فکـر کردنـد آن را تـوی شـیکاگو جا 
گذاشـته اند. حقیقـت این اسـت کـه وقتی به دیدن سـفیدبرفی رفتیـم، آینه 

همه ی این ها را قورت داد.
فکرهایـم را کنـار می زنـم و می گویـم: »مامـان خواهش می کنـم نگو که 
می خوای سفر شیکاگو رو عقب بندازی. خواهش می کنم! خوااااهشششش!«

مامـان کـه چین به پیشـانی اش افتاده، می گوید: »وای عزیزم. متأسـفم. 
می خواستم امشب درباره ش باهات حرف بزنم ولی...«

بـا ناراحتـی می گویـم: »ولی نـداره. االن دیره که بخـوای تصمیمتو عوض 
کنی. مامان بزرگ منتظرمونه. بلیط هواپیما هم خریدیم. منم وسـایلمو جمع 
کردم!« پاهایم را روی زمین می کوبم. می دانم کار بچگانه   ای است ولی دست 

خودم نیست، ناراحتم!
مامـان می گویـد: »مـن امـروز صبح بـا مامان بـزرگ صحبت کـردم. اون 
شـرایط مـا رو می فهمه. گفـت تعطیالت بعدی بریم پیشـش. بلیط هامون رو 
هم می تونیم عوض کنیم و مشـکلی نیسـت. شـاید اون موقع بابا و جونا هم 

بتونن با ما بیان. بعد با هم می ریم هتل و کلی خوش می گذره.« 
اشـک، چشـم هایم را خیـس می کند. »مـن نمی خوام تـا تعطیالت بعدی 
صبـر کنـم. چنـد ماه طول می کشـه.     اصـاًل دلم نمی خـواد توی هتـل بمونیم. 

می خوام پیش مامان بزرگ باشم!«
سـرش را تکان می دهد. »متأسـفم عزیزم. ولی من خیلی سـرم شلوغه. 

سعی کن درک کنی.« 
دلم نمی خواهد درک کنم. دست به سـینه می شـوم. پاهایم را باز هم روی 

زمین می کوبم و اخم می کنم: فقط چون دلم می خواهد!
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  نمی خواهـم مثـل یک بچه رفتـار کنم. ولی... ولی... ولـی... آره! می دانم 
مامانم واقعًا سـرش شـلوغ اسـت و من به عنوان بچه ی بزرگ تر باید منطقی 

رفتار کنم. ناسالمتی َده ساله ام.
مامان می گوید: »واقعًا متأسفم عزیز دلم. ولی می دونی این جور وقتا چی 

می گن؟ گر صبر کنی...«
با غرغر ادامه می دهم: »ز غوره حلوا سازم!«

هرچند این جمله   ای است که االن دلم می خواهد فراموشش کنم.



سرزمین قصه ها  15

شب خوابم نمی برد. توی تختخوابم غلت می زنم و از این پهلو به آن پهلو 
می شـوم. چمدانم که هنوز پر اسـت، روی زمین قرار دارد. دیدنش حالم را 

بدتر می کند، ولی دلم نمی آید وسایلم را دربیاورم.
االن ساعت 11:45 شب است و مامان و بابا یک ساعت است که خوابیده اند. 

هممم...
حس عجیبی دارم.

درسـت اسـت که نمی توانم بـه دیدن مامان بزرگ بروم، ولـی می توانم به 
سرزمین قصه    ها سفر کنم.

بلند می شوم و پتو را کنار می زنم. آره! من همین االن به سرزمین قصه    ها 
و افسانه ها می روم.

* فصل دو *

سرزمینقصهها
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چـرا کـه نه! خوابـم نمی آید. مامان و بابا توی زیرزمین نیسـتند. امشـب 
همان شب است؛ مطمئنم! باید بروم.

به پیژامه   ای که تنم اسـت نگاه می کنم. شـاید بهتر اسـت لباس معمولی 
بپوشـم. البته دفعه ی قبل، آینه فقط به خاطر پیژامه   ای که من پوشـیده بودم 

ما را به سرزمین قصه    ها راه داد.
پیژامـه ی مـن درسـت مثل پرچـم ِفلوم بـود: صورتـی، بـا خال خال   های 
بنفش. ولی اگر ندانم که قرار اسـت به کدام قصه سـر بزنیم، از کجا بفهمم 

چه لباسی باید بپوشم؟ 
فکـر کنـم بهتر اسـت همین پیژامه تنم باشـد کـه اگر آینه راهمـان نداد، 

یک راست برگردم توی تختم.
چشـمم به چمدانم می افتد که درش باز اسـت. وای! من چمدانم را هم 

با خودم می آورم. چرا؟
1. به خاطـر اینکه ما معمـواًل حداقل چند روز توی قصه    ها می مانیم. خوب 

است که چند دست لباس همراهم باشد.
2. چمدانم را قباًل بسته ام.

3. شـاید یـک چیـزی توی چمدانم باشـد که بـه ما کمک کنـد وارد آینه 
بشویم.

پس چمدان هم با ما می آید. ساعتم را به دستم می بندم، )دفعه ی پیش 
یادم رفته بود ببندمش و نمی دانستم چه قدر زمان گذشته( بعد زیپ چمدانم 

را می کشم و به طرف اتاق جونا می روم.
جونا خواِب خواب است.

آرام تکانش می دهم و مى گویم: »هی! مامان و بابا خوابن. بیا بریم پیش 
آینه.« 

اول چشـم چپش را باز می کند و بعد می نشـیند روی تخت. »بریم بریم! 
فقط چرا چمدونتو با خودت آوردی؟« 
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»برای اینکه لباس اضافی داشـته باشـیم. تو هم می تونی وسـایلتو بذاری 
توش.« 

از تخت پایین می پرد و سمت کمدش می دود. »مثال راکت پینگ پنگ!«
برادر من عاشق پینگ پنگ است.

  نمی دانم چرا! من توی ساحل هم دوست دارم کتاب بخوانم و راحت دراز 
بکشم نه اینکه با راکت به یک توپ مسخره ضربه بزنم.

»منظـورم لبـاس اضافـی، شـلوار جین، تی شـرت و ایـن چیزا بـود.     اصاًل 
می دونی چیه؟ من وسایلتو جمع می کنم. تو کفشاتو بپوش.« 

من کتانی هایم را پوشیده     ام و بندهایش را محکم گره زده ام.
دوتـا زیرپـوش بتمـن، یـک شـلوار جین، یـک پیراهـن آبی، مسـواک و 

خمیردندان دارچینی برایش برمی دارم. 
بعـد پاورچین پاورچیـن از پله    ها پایین مـی روم. چمدانم را بلند کرده     ام تا 
سروصدا نکند و مامان و بابا را بیدار نکند. خیلی سنگین است. به جونا اشاره 
می کنـم کـه آن طرف چمدان را بگیرد و دوتایـی بلندش کنیم. ولی او آن قدر 

روی آرام راه رفتنش تمرکز کرده که متوجه من نمی شود.
تـوی پاگرد پله    ها می ایسـتم و نفسـی تـازه می کنم. هیـچ صدایی از اتاق 
خـواب مامـان و بابـا نمی آیـد. در زیرزمین را بـاز می کنم، چراغ    ها را روشـن 

می کنم و وارد زیرزمین می شویم.
   روبه رویمـان آینـه ی قدیمـی اسـت کـه انـدازه اش دو برابـر مـن اسـت. 
شیشـه اش صـاف و تمیـز اسـت. من و بـرادرم تصویـر خودمان را تـوی آینه 
می بینیـم. هرجفتمـان پیژامـه و کتانی پوشـیده ایم. چه بد شـد! هر دوی ما 
پیژامه   های سیاه و سفید یک شکل پوشیده ایم. توی اتاق خواب تاریک جونا، 
متوجه این    مسـئله نشـده بودم. عین دوقلوها شده ایم. مثل خواهران غریب! 
البته  آن ها دوتا خواهر دوقلو بودند و ما یک خواهر و برادر مثاًل دوقلو هستیم.

جونا می گوید: »عین گورخر شـدیم!« موهای کوتاه قهوه   ای جونا حسـابی 
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به هـم ریختـه اسـت. هـر تـار از موهایـش یک  وری کج شـده و یک سـازی 
می زنـد. روی موهـای قهوه   ای فرفری خودم دسـتی می کشـم. دوسـت دارم 

همیشه مرتب باشم و از آن مهم تر، شبیه جونا به نظر نیایم.
سعی می کنم عمیق تر به آینه نگاه کنم تا شاید بتوانم ماری ُرز را ببینم. او 
توی آینه زندگی می کند. یعنی ما این جوری فکر می کنیم که او در آینه زندگی 
می کنـد. راسـتش مـا چیز زیادی درباره ی او نمی دانیـم. فقط می دانیم که او 
یـک پری جادویی اسـت و بعضی وقت ها اگر سـه بار به آینـه ضربه بزنیم، ما 
را به داسـتان   های مختلف می برد. امیدوارم این بار هم آن چیزی را که برای 

سفر به سرزمین قصه    ها الزم است، با خودمان آورده باشیم.
جونا می گوید: »من ضربه می زنم. آماده ای؟« 

امیدوارم جواب بدهد. خیلی مسخره است اگر مجبور بشوم این چمدان 
را دوباره این همه راه تا اتاقم بکشم.

یک...
»وایسا جونا!«

دستش توی هوا می ماند. »هان؟« 
»بیـا سـعی کنیـم این دفعـه دیگه گنـد نزنیم به داسـتان، خـب؟ ما فقط 
می خوایم یه سـر بزنیم و ببینیم چه اتفاقاتی داره می افته. نمی خوایم چیزی 

رو عوض کنیم.« 
  می گوید: »آهان باشه؛ یک...«

  می گویم: »آهان باشـه نداریما! بهت می گم نباید به چیزی دسـت بزنی یا 
با کسی حرف بزنی. مخصوصًا بدون اینکه از من اجازه بگیری. فهمیدی؟« 

»بله مامان خانوم!«
انگشتم را تکان می دهم. »داستان رو خراب نمی کنیم! این قانونه.« 

لب پایینش را بیرون می دهد. »فکر می کنی این دفعه چه داستانی باشه؟« 
»هممم... نمی دونم!«
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»من داسـتان جک و لوبیای سـحرآمیز رو دوسـت دارم. فکر کن چه قدر 
جالبه که یه غول رو از نزدیک ببینی!«

سرم را تکان می دهم. »البته اگه ما رو زیر پاهاش له نکنه!«
»یا داستان عالءالدین! می تونیم روی قالیچه ی جادوییش پرواز کنیم.«

پـرواز کـردن بـا قالیچـه ی جادویـی کمـی ترسـناک اسـت. اگـر بیفتـم 
چـه؟ البتـه از طرفـی هـم خوب اسـت چـون دیگر نیازی بـه هواپیمـا ندارم. 

می گویم: »می تونم با قالیچه ی پرنده برم به دیدن مامان بزرگ.« 
جونا غر می زند: »من نمی تونم با کسی حرف بزنم یا به چیزی دست بزنم، 
اون وقت تو می خوای قالیچه ی جادویی رو بدزدی و باهاش بری شیکاگو؟« 
  می گویـم: »داشـتم شـوخی می کردم بابـا!« بین خودمان باشـد، زیاد هم 

شوخی نمی کردم!
جونا بی قرار است. »حاال می تونیم بریم؟« 

»بله! فقط یادت باشه: به هیچی دست نمی زنی!«
»مگر اینکه بخوام قالیچه رو بدزدم، نه؟« 

می گویـم: »آره درسـته.« بعـد سـرم را تـکان می دهـم. »نه، نه! نه دسـت 
می زنی، نه می دزدی، نه هیچی! خب؟« 

  می خندد. »باشه، باشه! حاال می تونم سه تا ضربه رو بزنم؟« 
»بزن!«

جونا به آینه ضربه می زند. فورًا صدای هیس هیس بلند می شـود. تصویر 
ما توی آینه شـروع به چرخیدن می کند و نور بنفشـی تمام اتاق را پر می کند. 

یک لحظه بعد، آینه مثل جاروبرقی ما را به سمت خودش می کشد.
جونا می گوید: »کار می کنه!«

با یک دست، بازوی جونا را می گیرم و با دست دیگر چمدانم را. می گویم: 
»پس بزن بریم!« و قدم به درون آینه می گذاریم.
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همان لحظه   ای که وارد آینه می شوم، یک عالمه آب، دهانم را پر می کند. 
چی شده؟ توی وان حمام فرود آمده ایم؟ چرا نمی توانم نفس بکشم؟

همه چیز تار اسـت. چشمانم جایی را نمی بیند، برای همین می بندمشان. 
این آب شور است. ولی آب وان که شور نیست. 

من به پشت روی زمین افتاده ام. زمین اینجا شنی است.
هوا می خواهم. اکسیژن! نمی توانم نفس بکشم. ریه  هایم دارد می ترکد.

چشـمانم را بـاز می کنـم و دنبـال روشـنایی می گـردم. سـعی می کنم به 
طرفش شنا کنم.

و بعد... سرفه و سرفه و سرفه! اههههههه!
هـوا... اکسـیژن. آخیش! مـن دارم نفس می کشـم. یک عالمـه هوا وارد 

* فصل سه *

شلپشلپ!
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ریه   هایم می کنم. فکر نمی کردم هوا این قدر خوشمزه باشد. وقتی هوا این قدر 
خوشمزه است، دیگر کی هوس بستنی می کند؟

وقتی از خوردن و بلعیدن هوا دست می کشم )انگار رفته بودم رستورانی که 
به جای غذا، هوا به مشتری هایش می داد!(،  می فهمم که    روبه رویم یک ساحل شنی 
قرار دارد و من دارم به آنجا نگاه می کنم. ولی من در ساحل نیستم، از توی آب به 
ساحل    روبه رویم نگاه می کنم. اینجا هوا روشن است. فکر کنم طرف   های ظهر است. 
چه خبر است؟ دور و برم را نگاه می کنم و می بینم یک موج خفن به سمتم می آید. 
داد می زنم: »نه!« و سعی می کنم از سر راهش کنار بروم که البته موفق نمی شوم!

شلپ!
نه نه نه! من غرق نمی شوم. سرفه و سرفه و سرفه!

قلبـم تنـد می زند. سـعی می کنم قبـل از اینکه موج دیگـری به من حمله 
کند، روی پاهایم بایستم. چه اتفاقی دارد می افتد؟

برمی گردم تا سـاحل را دوباره ببینم؛ خالی اسـت. هیچ کس نیسـت. نه 
توریستی، نه مسافری، نه رهگذری، نه قلعه   های شنی. فقط ماسه   های سفید 

هستند که زیر نور خورشید می درخشند.
پشت ساحل درخت ها هستند و بعد از درخت    ها کوه    ها قرار دارند. وقتی 
اطراف را نگاه می کنم، تا جایی که چشـم کار می کند فقط اقیانوس آبی زیبا 

را می بینم. صبر کن ببینم! چیزی که االن نمی بینمش، برادرم است!
»جونا؟ جونا؟ کجایی؟« 

یعنی کجاست؟ قلبم کف اقیانوس می ریزد.
دقیقـًا وقتـی کـه اشـکم دارد درمی آید و حسـابی هـول شـده ام، جونا از 
زیـر آب بـاال می آید و انگشـت هایش را به نشـانه ی پیروزی نشـانم می دهد: 

»  می بینی چه قدر عالیه؟« آب از سر و رویش می چکد و لبخند می زند.
آخیش! او همین جاست. حالش خوب است. هورا! »جونا، همین االن بیا اینجا.« 

داد می زند: »همین جا خوبه.« 
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برادرم برعکس من عاشق شناکردن است.
مامـان و بابـا می گوینـد وقتی من بچه بودم، نه تنهـا خودم توی اقیانوس 
شنا نمی کردم، بلکه هروقت کس دیگری، مثاًل مامان و بابا، برادرم و یا حتی 

غریبه    ها می خواستند شنا کنند، من حسابی گریه می کردم.
البته االن انگار دیگر این جوری نیستم.

شلپ!
یک موج دیگر می آید و من را زیر خودش غرق می کند.

وااااااای!
سرفه و سرفه و سرفه!

باشه، قبول! من از آب می ترسم. 
البتـه از جکـوزی یـا وان حمام نمی ترسـم اما اقیانـوس و دریا و رودخانه 
چیزهای ترسـناکی هسـتند. حتی برکه    ها هم اگر قرار باشـد داخلشـان شـنا 
کنم، ترسناکند. راستش من از هر نوع آبی که حیوان داشته باشد، می ترسم.

از استخر هم می ترسم.
آخر اسـتخرها ظاهرًا کم عمق هسـتند اما یکهو زیر پایت خالی می شود و 

یک عالمه آب با طعم کلر وارد دهانت می شود!
االن هرچه سریع تر باید از شر این اقیانوس خالص بشوم و قبل از اینکه 
برای همیشه من را ببلعد، از آن بیرون بروم. وقتی می ایستم، انگار لباسم 200 
کیلو شده و کتانی   هایم دیگر کفش نیستند، دوتا آجرند که به پایم چسبیده اند.
جونا که پشـت سـرم شـنا می کند، می گوید: »ما کجاییم؟ به نظرت توی 

داستان جک و لوبیای سحرآمیزیم؟« 
آهان آره! ما توی سـرزمین قصه هاییم. پس باید توی قصه   ای باشـیم که 
اقیانـوس دارد. خیالم راحت می شـود. به جونا می گویـم: »تو االن اینجا جک 

می بینی یا لوبیای سحرآمیز؟« 
قصه ی جک و لوبیای سحرآمیز     اصاًل اقیانوس ندارد!
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جونـا دماغـش را می خاراند. هممم. دماغش کمی قرمز شـده. باید کرم 
ضدآفتـاب بزنـد. ای بابا! فکر کنم کرم ضدآفتاب با خودم نیاورده ام. راسـتی 

چمدانم کو؟
دور و بـرم را نـگاه می کنـم و چند متر آن طرف    تـر چمدانم را می بینم که 

روی آب شناور است. »وسایلمون! باید بگیریمش!«
برادرم شیرجه می زند و می گوید: »من میارمش.« 

اما موج    ها تندتند می آیند و چمدان قرمز من را دور و دورتر می کنند. جونا 
نمی تواند به آن سرعت شنا کند.

»ولش کن جونا! نمی خواد بری.« نمی خواهم دور بشود؛ خیلی خطرناک است.
داد می زند: »ولی من نمی خوام راکت های پینگ پنگم گم بشن!«

»ما که اونا رو با خودمون نیاوردیم!«
»وقتی تو حواست نبود من گذاشتمشون توی چمدون.«

حاال فهمیدم چرا چمدانم آن قدر سنگین بود.
آخر سـر وقتی چمدان اندازه ی یک نقطه ی قرمز می شـود، جونا بی خیال 

می شود و شناکنان پیش من برمی گردد. 
خیلـی خـوب شـد! خیلـی! حـاال مـن دیگـر جز یـک پیژامـه ی خیس و 
کفش هایـی     کـه صدکیلـو شـده  اند، چیزی ندارم که بپوشـم. بـا کلی تالش و 

ناراحتی، خودم را به ساحل شنی می رسانم. 
شـاالپ شـولوپ! وقتی که یکـی از کفش   هایم را از پایـم درمی آورم یک 

عالمه شن و ماسه و آب بیرون می ریزد. 
جونا دقیقًا پشـت سـر من اسـت و به اقیانوس اشاره می کند. »اِیبی! من 

دارم یکی رو می بینم. جک نیست؟« 
از دور نمی توانم بفهمم چه کسی به سمت ما می آید. 

نزدیـک آب می شـوم. سـر یک مـرد را می بینم. ولی جک نیسـت. جک 
از درخـت بـاال مـی رود، شـنا نمی کند. تازه جک همسـن من اسـت ولی این 
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آقـا بزرگ تـر اسـت. صبر کن ببینم! پشـت سـر ایـن مرد یک نفر دیگر شـنا 
می کنـد و بـه طرف سـاحل می آید. فکر کنم یک دختر اسـت. موهای طالیی 
بلندش را می بینم.  آن ها نزدیک و نزدیک تر می شـوند. بله! یک دختر اسـت. 
پشـت سـرش هم یک چیز سبز و نارنجی هست. حوله است؟ می درخشد و 

مثلثی شکل است و من را یاد چیزی می اندازد!
آهان. ُدم است. دختر دم دارد!

این فقط می تواند یک معنی داشته باشد.
با خوشـحالی می گویم: »او یک پری دریایی اسـت. ما توی داسـتان پری 

دریایی کوچک هستیم.«
برادرم می پرسد: »ولی اونی که همراهشه کیه؟ شاید جک باشه!«

  می گویم: »من صددرصد مطمئنم که اون جک نیست.« 
چشـم   های مرد که موهای قهوه   ای تیره دارد، بسـته است و سرش این ور 

و آن ور می افتد. این     اصاًل نشانه ی خوبی نیست. 
  نمی دانم! این فقط یک پری دریایی اسـت یا همانی اسـت که توی قصه 
بـوده. بایـد اصل داسـتان یـادم بیایـد. مامان بزرگم این داسـتان را هـزار بار 
برایم خوانده اسـت. من فقط باید تمرکز کنم تا همه چیز یادم بیاید. مشـکل 

اینجاست که فرصتی برای تمرکز ندارم. 
حـاال پـری دریایـی تقریبًا چهار متـر با ما فاصله دارد؛ به مـا نگاه می کند. 
تعجب می کند، بعد زیر آب پنهان می شـود. یک ثانیه بعد او مرد را به سـمت 

ما هل می دهد و خودش پشتش را به ما  می کند و دور می شود. 
من پری دریایی را صدا می زنم. »وایسا! نرو!«

جونا می گوید: »فکر کنم قرار بود با آدمای توی قصه حرف نزنیم.« 
راست می گوید! َاه!

االن وقت ندارم به این چیزها فکر کنم.
مرد دارد غرق می شود و ما باید نجاتش بدهیم. 


