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ناکجاآباد
آن طرِف دنیایی که می شناسیم، میان دریاهای رؤیا در آن دوردورها، جزیره ای 

هسـت بـه نام ناکجاآباد1. سـرزمینی ُپـر از جادو؛ در آنجـا پری دریایی ها آواز 

می خوانند، پری ها بازی می کنند و بچه ها هیچ وقت بزرگ نمی شـوند. در آن 

سرزمین هر روز ماجرایی اتفاق می افتد و چیزی غیرممکن نیست.

شـما برای رسـیدن به ناکجاآباد دو راه دارید. یکی اینکه خودتان جزیره را 

پیدا کنید و دیگری اینکه جزیره شـما را پیدا کند. برای پیدا کردن ناکجاآباد 

به کُلی شانس و یک بند انگشت گرد جادویی نیاز دارید. تازه با وجود این ها، 

جزیره را فقط وقتی پیدا می کنید که خودش دلش بخواهد پیدا شود.

گاهـی، ناکجاآبـاد به دنیای ما نزدیک می شـود... آن قـدر نزدیک که صدای 

خنده ی یک پری به گوش می رسد. هرازگاهی هم ناکجاآباد درهایش را به روی 

چند آدم ماجراجو باز می کند. اگر از ته دل به جادو و پری ها باور داشته باشید، 

شـاید برایتان اتفاق شـگفت انگیزی بیفتد. اگر یک دفعه صدای زنگوله هایی را 

شنیدید یا جایی که اصالً هیچ دریایی نیست، نسیمی از دریا احساس کردید، 

خوب دقت کنید. ممکن اسـت ناکجاآباد حسـابی نزدیکتان شـده  باشد. شاید 

هم اگر چشم هایتان را ببندید و باز کنید، ببینید در  ناکجاآباد هستید.

روزی، چهار دختر ماجراجو دقیقًا از همین راه به ناکجاآباد رفتند.
این داستان آن هاست.

1. Never Land
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فصل ١

بفرمایید. دوباره همان صدا.
ِکیت َمک ِکِریدی1 خشـکش زد. حتی متوجه نشـد که توپ 
فوتبال از کنارش ِقل خورد و رفت. گردنش را کج کرد و گوش داد.
بلـه، همـان صدایـی بـود کـه تمـام بعد ازظهر شـنیده بود. 
صدایی بلند و آهنگین، مثل صدای زنگوله های کوچک. ِکیت 

همه جای حیاط پشتی را نگاه کرد. یعنی صدای چه بود؟
لِینـی وینِتـرز2 فریاد زد: »گرفتمش.« توپ را به گوشـه ی 
حیـاط بـرد و وقتـی آن را برداشـت، عینک بزرگـش از روی 
دماغـش لیـز خورد پایین. دوباره فریاد کشـید: »گرفتمش! 

حاال ِکیت، خرس  وسطه.«
1. Kate McCrady 2. Lainey Winters

١١ فصفصصفصصفصصفصفففصلصللصللصللصلصصلل
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آن طـرف چمن هـا، بهتریـن دوسـِت ِکیـت، میا واسـکوِئز1، 
دسـتش را به کمرش زد و پرسـید: »چی شـده ِکیت؟« ِکیت 
هیچ وقت به این آسانی ها نمی گذاشت توپ از دستش در برود.

ِکیت پرسید: »این صدا رو می شنوین؟«
میا گفت: »چه صدایی؟«

لِینـی کـه نمی دانسـت چه خبر شـده، جلو آمد و پرسـید: 
»چی شده؟ مگه بازی نمی کنیم؟«

ِکیت دوباره گوش هایش را تیز کرد. دیگر صدای زنگوله ها 
را نمی شنید. نمی دانست چرا، اما هیجان زده شده بود؛ گفت: 

»فکر کنم چیز مهمی نبود.« و دوباره برگشت سرِ بازی.
میا دوباره گفت: »تو االن خرس  وسطی.«

ِکیـت شـانه هایش را بـاال انداخت. این بـازی را خوب بلد 
بود. اسـتاِد بازی هایی بود که دویدن، پریدن، شـوت کردن و 

یا گرفتن داشت. معموالً خیلی وسط نمی  ماند.
گفت: »باشه، لِینی تو بیا جای من. لِینی! لِینی؟«

***

لِینـی جـواب نـداد. بـه آسـمان زل زده بـود. یک دسـته 
فالمینگو از باالی سرش رد شدند.

لِینـی بـا خودش گفـت فالمینگو؟ امکان نـداره. کتاب علوم
1. Mia Vasquez
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کالس سوم لِینی عکس فالمینگو داشت. فالمینگوها در جاهای 
گـرم و آفتابـی کنار اقیانوس ها و دریاچه هـا زندگی می کردند. 

شهرهایی مثل شهر آن ها، جای زندگی فالمینگوها نبود.
شـاید عینکـش کثیـف بـود. آن را برداشـت و به لباسـش 
مالیـد. وقتـی دوبـاره عینک را به چشـمانش زد، فالمینگوها 
رفته بودند و جای آن ها در آسمان، فقط چند ابر َپرمانند بود.

میا فریاد زد: »لِینی!«
لِینی حیرت زده پرسید: »تو هم فالمینگوها رو دیدی؟«

ِکیت و میا طوری بهش زل زدند که لِینی با خودش گفت 
حتمًا اشتباه کردم. حس کرد صورتش سرخ شده.

ِکیت گفت: »می خوایم بازی کنیم اما توپ دست توئه.«
لِینـی بـه توپـی کـه توی دسـتانش بـود، نگاه کـرد. »آها، 
راست می گین.« توپ را روی چمن کاشت. برای آخرین بار 

به آسمان نگاه کرد. هیچ اثری از فالمینگوها نبود.
اما وقتی ابرها به سمت افق حرکت کردند، لِینی می توانست 

قسم بخورد که صدای بال زدن پرندگان را شنیده است.
***

آن طرِف چمن ها، میا کالفه  شـده بود. چرا دوسـتانش آن 
 روز آن قدر مسـخره بازی درمی آوردند؟ میا فقط می خواسـت 

بازی را تمام کند!
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لِینی برای اینکه میا را آرام کند، باالخره توپ را شوت کرد. 
میـا با خـودش گفت خوبـه. دیگه چیزی مزاحـم بازی مون 

نیست.
امـا درسـت همان  موقـع، درِ پشـتِی خانه ی میا باز شـد. 
یک دفعه دختر کوچکی که دامن کوتاه صورتِی توری پوشیده 
بود، بیرون پرید و درحالی که صدای زنبور درمی آورد، سـریع 

از چمن ها رد شد.
میا سر خواهر کوچکش داد زد: »گَبی!« گبی درست دوید 

سمت ِکیت که در حال بردن توپ بود. »مواظب باش!«
دیگر دیر شده بود. گبی و ِکیت خوردند به هم و افتادند.

میـا کـه عصبانی شـده بـود، دوبـاره داد زد: »گبـی! نیا تو 
دست وپامون.«

گبی بلند شد و نشست. بال های لباسی را که پوشیده بود 
صاف کرد. »من نیومدم تو دسـت وپاتون، ِکیت اومد سـر راه 

من. من داشتم پرواز می کردم.«
میا گفت: »پرواز نمی کردی، عین یه حشره ی مزاحم بودی.«
ِکیـت گفـت: »عیب نـداره.« از روی چمن بلند شـد. »گبی 

می خوای باهامون بازی کنی؟«
هم زمان که گبی گفت: »آره«، میا گفت: »نه!«

دوتا خواهر به هم خیره شدند. میا با صدایی که ثابت می کرد 
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خواهر بزرگ تر است، گفت: »گبی تو خیلی کوچولویی، برو یه 
جای دیگه بازی کن.«

گبی زبانش را برای میا درآورد. بعد عصبانی سـمت باغچه 
رفت. با اینکه نباید توی باغچه می  رفت، اما همیشـه دوسـت 

داشت همان  جا بازی کند.
میا گفت: »گبی دست از سر گُل های مامان بردار.«

گبی محلش نگذاشت. دوال شد و دست برد میان الله ها.
با تعجب گفت: »وااای! یه پری!«

میا پشت چشمی برایش نازک کرد. خواهر کوچکش خیلی 
خیاالتی بود. اما حداقل دیگر مزاحم بازی کردنشان نبود. میا 

به بازی برگشت.
همـان لحظـه بـادی وزیـد. میا بـوی دریا را حس کـرد. با 
خـودش فکـر کرد، چه عجیب! اطـراف را نگاه کرد. باد طوری 
وزیـد کـه خش خـش شـاخ وبرگ درختان الغر و اسـتخوانی 
مثـل صدای خش خـش برگ های درختان نخل شـدند. میا 
حس جالبی داشت؛ احساس  کرد اگر از الی نرده ها نگاه کند، 

درست پشت نرده  ها اقیانوس را می بیند.
ولی می دانست چنین چیزی امکان ندارد. چون اقیانوس 

خیلی دورتر از آنجا بود.
باد توپ را گوشـه ی حیاط ِقل داد. سـاقه ی گل ها خم شـد 
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و موهـای دخترهـا در بـاد تکان خورد. تـازه! میا صدایی مثل 
برخورد موج ها به ساحل را هم می شنید.

بقیه ی دخترها هم شنیدند. اتفاق عجیبی در حال افتادن 
بود. به همدیگر نزدیک شدند تا دست های هم را بگیرند.
میا یک دفعه ترسید و داد زد: »گبی؟ گبی! بیا اینجا!«

***

وقتی سروکله ی یک پری توی باغ پیدا شد گبی اصالً تعجب 
نکرد. خیلی وقت ها ادای حرف زدن با پری ها را درمی آورد. بعضی 
وقت ها هم ادای خوِد پری ها را درمی آورد. پری ها همیشـه 
تـوی رؤیای گبی بودنـد، برای همین اصالً به نظرش عجیب 
نبود که یکی از آن ها، وسـط الله های مادرش نشسـته باشد.نبود که یکی از آن ها، وسـط الله های مادرش نشسـته باشد.
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گبی گفت: »سالم پری.«
پری گفت: »من پیریال1 هسـتم. اگه فکر می کنی پری ها 

واقعی هستن دست بزن!«
گبی که بیشـتر از هر کسـی پری  ها را باور داشـت، محکم 
دسـت هایش را بـه هم کوبید. پیریالِی پری از سـر شـادی 

چرخ و فلکی در هوا زد.
وقتی باد بلند شد، پیریال گفت: »باید االن برم خونه.«

گبی با ناراحتی گفت: »حاال نرو!«
باد شدیدی وزید. گبی شنید که خواهرش داشت صدایش 

می کرد: »گبی؟ گبی، بیا اینجا!«
چون فکر می کرد االن باد پیریال را می برد، دو کف دستش 
را دور پری حلقه کرد، آرام او را گرفت و میان دستانش نگه 

داشت، انگار که پروانه ای را نگه داشته باشد.
بعد میا آمد و گبی را گرفت.

تا دسـت میا به گبی خورد، انگار کل دنیا خاموش و روشـن 
شـد. همـه ی دخترها این را حس کردنـد. انگار که با دوربینی 

بزرگ از دنیا عکس گرفته باشند.
ناگهان، حیاط پشتی غیب شد.

1. Prilla
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فصل ٢

دختر ها وسـط سـاحلی تنها ایسـتاده بودند. درسـت همان 
جایـی کـه چند دقیقه ی پیش نرده وجود داشـت، امواج به 
سـاحل شـنی می خوردند. به جای خانه، پشتشـان دیواری 

بلند از جنگل سبز انبوه پیدا شده بود.
از باال صدایی آمد و دخترها آسمان را نگاه کردند. یک دسته 

فالمینگو از باالی سرشان پرواز می کردند.
لِینی زیر لب گفت: »پس واقعًا فالمینگو دیدم!«

میا گفت: »داریم خواب می بینیم؟«
ولی ِکیت فکر نمی کرد خواب باشد. هیچ وقت خوابی تا این 
حد واقعی و واضح، ندیده بود. برای اطمینان نیشگونی از میا 

گرفت.

٢٢ فصفصصفصصفصصفصفففصلصللصللصللصلصصلل
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میا روی دستش را مالید و گفت: »آ آ آ آی، ِکیت !«
ِکیت خندید و گفت: »فکر نکنم خواب ببینیم.«

گبی با ناله گفت: »میا داری دستم رو خیلی فشار می دی.«
میا دست گبی را که محکم در چنگش بود، ول کرد. آن وقت 
متوجـه شـد کـه گبی چیزی توی دسـتانش نگه داشـته. میا 

پرسید: »چی تو دستته؟«
گبی گفت: »یه پری.«

میا عصبانی به خواهرش نگاه کرد و گفت: »گبی، راجع به 
 دروغ چی گفته بودیم؟«

گبی دستش را باز کرد و گفت: »اما من واقعًا یه پری دارم، 
نگاه کن!«

دخترها از وحشت عقب پریدند.
میا نفس نفس زنان گفت: »وای خدای من!«

پری موهای فرفری قهوه ای داشـت و از او نوری به رنگ زرد 
لیمویی می تابید. پری از دیدن دخترها تعجب کرده بود، همان قدر 
که دخترها از دیدنش متعجب شده بودند. سه بار پلک زد و بعد 
در یک چشم به هم زدن مثل تیری که از کمان رها شده، در رفت.

گبی فریاد زد: »برگرد!«
امـا پری سـریع رفت. دختر ها َرِد نـورِ بدنش را وقتی الی 

درخت ها به چپ و راست می رفت، می دیدند.
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ِکیت برگشـت سـمت دوسـتانش و گفت: »چرا خشکتون 
زده؟ بیاین بریم دنبالش!« قلبش از هیجان تندتند می زد.

***

پیریـال زود رفـت سـمت دره ی وروجـک 1 و تـا جایـی کـه 
بال هایش قدرت داشتند، تندتند بال زد. در آن زمان راضی بود 
همه ی زندگی اش را بدهد، درعوض سریع ترین پری دنیا شود.

ولـی بـا ناراحتی با خـودش گفت: »اگه سـریع ترین پری 
دنیا بودم از اول توی این دردسر نمی افتادم.«

دسـته گلی وحشـی را دور زد و کارگاه تینِکر ِبل2 را دید. در 
آن  موقع فقط تینک می توانست کمکش کند.

وقتی پیریال از درِ کارگاه، داخل پرید، تینک با اخم نگاهش 
کرد. وقتی با ظرف وظروفش سرگرم بود، دوست نداشت کسی 
مزاحمش شود. اما وقتی حالت نگاه پیریال را دید، دیگی را که 

تعمیر می کرد، زمین گذاشت و پرسید: »چی شده؟«
پیریال جواب داد: »یه مشکل، یه مشکل خیلی خیلی بزرگ!«

تینک گفت: »باشـه. بیارش اینجا. هر چی که هسـت من 
برات درستش می کنم.«

»نمی تونم بیارمش اینجا.« دست هایش را به هم گره کرد 
و گفت: »می تونی باهام بیای؟«

1. Pixie Hollow 2. Tinker Bell



22

تینک نگاهی به دیگ انداخت. »االن؟ آخه االن وسِط...«
پیریال با التماس گفت: »خیلی ضروریه.«

تینک آهی کشید و گفت: »باشه، حاال مشکلت چیه؟«
پیریال گفت: »فکر کنم بهتره خودت ببینی.« دست تینک 

را گرفت و بیرون برد.
وقتی به ساحل رسیدند پیریال توی هوا ایستاد. با ناراحتی 

گفت: »وقتی اومدم، اون ها اینجا بودن.«



23

تینک پرسید: »اون ها ؟«
از آن دوردسـت ها صـدای فریادی به گوش رسـید. تینک 
گوش های نوک تیزش را تیز کرد. »انگار صدای ناَپری هاست 1.«
پیریال گفت: »همون چیزیه که می خواستم نشونت بدم، بدو.«
پیریـال و تینـک در جنـگل بـه دنبـال صدا رفتنـد. باالخره 

تینک برای اولین بار چشمش به مشکِل پیریال افتاد.
یـا بهتـر اسـت بگوییم، نگاهـش به چهارتا مشـکل پیریال 
افتـاد؛ چهارتـا دختر در جنگل راه می رفتند. قدبلندترینشـان 
جلوتـر از همـه راه می رفـت. صورتش کک مکـی و موهایش 
قرمـز و ژولیده و پرپشـت بـود. موقع راه رفتن عین فنر باال و 
پایین می پرید. دختری که پشـت سرش بود، عینک بزرگی 
داشـت کـه دائمـًا از روی دماغـش لیز می خـورد. دختری با 
موی بلند فرفری همپشـت سـر بقیه راه می رفت که دسـت 
دختر کوچک تری را هم گرفته بود. به نظر می آمد خواهرش 
باشـد. دختـر کوچـک، مدام دسـتش را از دسـت خواهرش 

بیرون می کشید.
تینـک مات ومبهـوت مانـده بـود. کوچک تریـن دختر بال 
داشت. تینک تا حاال ندیده بود که ناپری ها بال داشته  باشند.

Clumsies .1؛ کالمزی ها یا ناَپری ها به کسانی گفته می شود که پری نیستند و در سرزمین پری ها زندگی 
نمی کنند.


