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

هسـت بـه نـام ناکجاآباد1. سـرزمینی ُپر از جـادو؛ در آنجـا پری دریایی ها آواز 

می خواننـد، پری هـا 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 شما را پیدا کند. برای پیدا کردن ناکجاآباد به 

کُلـی شـانس و یک بند انگشـت گرد جادویی نیاز دارید. تـازه 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 اصاًل 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
میا واسـکوِئز1 صبح روز شـنبه که از خواب بیدار شد در دلش 
ذوق عجیبی داشت. انگار قرار بود آن روز اتفاق بزرگی بیفتد.

چشم هایش را مالید و سعی کرد آن اتفاق را به یاد بیاورد. 
بعد یک دفعه یادش آمد: ناکجاآباد.

این کلمه او را از رختخواب بیرون کشـید. دوید طرف پنجره 
و به حیاط  پشتی نگاه کرد. ابرهای سفید دنبال هم در آسمان 
آبـی حرکـت می کردنـد. چمن ها بلند شـده و گل هـای باغچه 
شکوفه زده بودند. اما حواس میا فقط به حصار چوبی بلند بود.

روز قبل، میا، خواهر کوچکش گَبی2 و دوست هایش ِکیت3 
1. Mia Vasquez 2. Gabby
3. Kate
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و لِینی1 فهمیده بودند که با رد شدن از کنار یکی از تخته های 
حصـار کـه َلـق شـده بـود، می تواننـد بـه  جزیـره ی جادویی 
ناکجاآبـاد برونـد. هیچ کس نمی دانسـت کـه راِه بین دو دنیا 
چطور به وجود آمده... حتی پری هایی که بار اول با جادویشان 
دخترها را به ناکجاآباد آورده بودند. اما به نظر میا، این رؤیایی 
بـود کـه بـه واقعیـت تبدیل شـده بود؛ حـاال هر وقـت دلش 
می خواست، می توانست به دنیای پری ها برود، آن هم فقط 

با رد شدن از بین حصار حیاط پشتی خودش!
میا زود دامنی خال خالی و تی شرت صورتی مورد عالقه اش 

را پوشید. موهای سیاه فرفری اش 
روی شـانه هایش ریخته بود. اول 
بـه صندل های زیبایـش فکر کرد، 
اما بعد، به جای آن ها، کتانی اش را 

پوشید. کتانی برای ماجراجویی 
تـوی  همیشـه  و  بـود...  بهتـر 
ناکجاآبـاد کُلـی ماجـرا بود که 

باید به دنبالشان می رفت.
وقتـی میا لباس پوشـید، 
باعجلـه از پله هـا پاییـن و به 

1. Lainey
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آشپزخانه رفت. یک کاسه غالت صبحانه ریخت و بعد خودش 
را روی صندلی کنار خواهرش ُسـر داد. گَبی یک دامن توری 
صورتی و یک جفت بال پری پوشیده بود، لباسی که هر روز 

می پوشید. او با مداد شمعی عکس یک پری را می کشید.
مادرشان جلوی پیشخان آشپزخانه ایستاده بود و فنجانی 
قهوه می نوشـید. گفت: »گَبی، چه نقاشـی قشنگیه. اسم این 

پری چیه؟«
گَبـی گفـت: »اسـمش تینِکـر ِبلـه1. تـوی دره ی وروجـک2 

زندگی می کنه.«
خانم واسکوِئز خندید و پرسید: »این دره کجاست؟«

»یه جایی اون طرِف...« میا از زیر میز لگدی به گَبی زد و او 
هم داد زد: »آی! میا!« وقتی چشم گَبی بهش افتاد، میا اخم 
کرد و سـرش را تکان داد. پدر و مادرشان چیزی از ناکجاآباد 
نمی دانسـتند و میـا هم نمی خواسـت آن ها چیـزی بفهمند. 
حس می کرد اگر بفهمند، ماجراجویی دخترها تمام می شود.
میـا از پنجـره ی آشـپزخانه، می دیـد که پدرش تـوی حیاط 
مشـغول کار اسـت. امیدوار بود کارش زودتر تمام شـود. وگرنه 

نمی توانستند یواشکی از حصار رد شوند.
میا خیلی عادی از مادرش پرسید: »کار بابا تو حیاط خیلی 
1. Tinker Bell 2. Pixie Hollow
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طول می کشه؟ ِکیت و لِینی دارن می آن. می خوایم، اممم... 
بیرون بازی کنیم.«

مـادرش گفـت: »دوسـت هات نمی تونـن امروز بیـان، میا. 
دارم مـی رم بیـرون چندتـا کار انجام بدم و می خـوام از گَبی 

مراقبت کنی.«
میـا داد زد: »چـی؟ امـا مـن بهشـون گفتـم کـه می تونـن 

بیان!«
مـادرش جـواب داد: »بایـد بهشـون زنگ بزنـی و بگی که 

نمی تونن بیان!«
و به ناکجاآباد نروند؟ میا فکرش را هم نمی توانست بکند. 
پرسـید: »واقعًا نمی شـه بیـان؟ همه با هـم می تونیم مراقب 

گَبی باشیم.«
مـادرش گفت: »نه، میا. اگه با دوسـت هات سـرگرم بازی 

بشین، یادت می ره مراقب گَبی باشی.«
میـا گفـت: »یادم نمی ره!« یاِد اولین بـاری افتاد که با پلک 
زدِن یـک پـری َسـر از ناکجاآبـاد درآورده بودنـد. مگـر او و 
دوستانش از گَبی خوب مراقبت نکرده بودند؟ اما، راستش، 

نتوانست این موضوع را به مادرش بگوید.
خانم واسکوِئز گفت: »ِکیت و لِینی می تونن یه وقت دیگه 

بیان.«
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میا شـکایت کرد: »این منصفانه نیسـت! بابایی اینجاست. 
چرا اون نمی تونه مراقب گَبی باشه؟«

»بابایـی امروز سـرش شـلوغه. میا، لطفـًا بداخالقی نکن. 
فقط یه روزه. این قدر بزرگ شدی که مسئولیت پذیر باشی.«

میـا زیـر لب ُغرُغر کـرد: »کی به مسـئولیت پذیری اهمیت 
مـی ده؟« دست به سـینه بـه مـادرش نـگاه کرد کـه کیفش را 

برداشت و رفت.
وقتـی مـادرش رفت، میـا به ِکیت و لِینـی زنگ زد و گفت 
کـه نمی تواننـد بـه آنجـا بروند. بعد بـه طرف میز برگشـت و 
خـودش را روی صندلـی انداخـت و به خواهرش چشـم غره 

رفت.
انگار گَبی متوجه نشد. گفت: »می خوای بازی کنیم؟«

میا تند گفت: »نه خیر.«
گَبی پرسید: »می خوای رنگ آمیزی کنیم؟«

میـا بیشـتر اخم کرد و گفـت: »نه، چرا نمـی ری تلویزیونی 
چیزی تماشا کنی؟«

گَبـی گفـت: »من نباید تلویزیون ببینـم، مگه اینکه مامانی 
بگه عیب نداره.«

میا گفت: »خب، امروز من مسئول تو هستم، و من می گم 
عیبی نداره.«



گَبی سـریع از پشـت میز بلند شد و به طرف اتاق پذیرایی 
دوید. یک لحظه بعد، میا صدای تلویزیون را شنید.

میـا هـم که کار بهتـری نداشـت دنبالش به اتـاق پذیرایی 
رفت. خودش را روی مبل انداخت. توی تلویزیون یک مشت 

هیوالی کارتونی داشتند آوازی احمقانه می خواندند.
میـا آهـی کشـید. به نظـرش چیـزی آزاردهنده تـر از این نبود 
زمانـی که می توانسـت با پری های واقعـی وقت بگذراند، مجبور 

باشـد یک نمایش بچگانه  ی مسـخره را تماشا کند.
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از پنجره ی اتاق پذیرایی به حصار های بلند چوبی نگاه کرد. 
ناکجاآبـاد دقیقـًا آن طـرف حصار بـود. در کمتر از سـی ثانیه 

می توانست به آنجا برسد.
میا فکر کرد، خب، چرا نباید برم؟ می تونم فقط یه سـری 
بزنم و ببینم توی دره ی وروجک چه خبره. قبل از اینکه اصاًل 

کسی بفهمه نیستم، برمی گردم.
میـا به خواهـرش نگاه کـرد. گبی محو تماشـای کارتونش 

بود. میا فکر کرد، توی چند دقیقه که چیزی ش نمی شه.
 آرام از روی مبل پایین آمد و از درِ پشتی بیرون رفت.

پدرش را ندید، اما صدای سـوت زدنش را می شـنید. داشت 
جایـی کنـار خانـه کار می کـرد. همـان موقـع فرصـت داشـت 

که برود.
تخته ا ی که َلق شده بود ماِل حصاری بود که حیاط آن ها را 
از حیاط همسـایه جدا می کرد. میا مجبور بود وقت بگذارد و 
تک تک تخته ها را امتحان کند تا تخته ی َلق را پیدا کند. تخته 
روی میخش به پهلو تاب خورد و شکافی درست کرد که میا 

باید به سختی از میان آن رد می شد.
تـا میـا زانـو زد، نسـیم گرمـی روی صورتـش حـس کـرد. 
می توانسـت بوی یاس و خزه  ی آفتاب خورده را حس کند... 
این  عطرِ دلنشـین دره ی وروجک بود. نفس عمیقی کشـید، 
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بعـد از دریچـه به بیرون خزید و پشـت سـرش تخته را سـِر 
جایش گذاشت.

***
از سـوراخ درخـت، وارد جنگلـی شـد کـه نـور آفتـاب رویش 
سایه روشـن انداختـه بود. سـمت چپش چمنـزاری بود ُپر از 
گل های وحشـی. سـمت راسـتش، رودخانه ی آسـایش1 در 
بسـترش جریـان داشـت و دقیقًا آن طـرف رودخانـه، دره ی 
وروجـک قرار داشـت. میا می دیـد که پری هـا تندتند در هوا 

می پرند و می روند داخل خانه درختی و بیرون می آیند.
میا َسروصدایی از پایین رودخانه شنید. دنبال صدا از پیچ 
رودخانه گذشت و به ُپل چوبی کوچکی رسید. ده ها پری دور 
پل جمع شده بودند. طناب و تکه های چوب و سطل هایی ُپر 

از شن می آوردند.
میـا دید کـه تینِکر ِبـل پرواز کنـان می گذرد. گفت: »سـالم 

تینک. چه خبر شده؟«
تینـک گفـت: »پل خراب شـده.« تازه میا دید که قسـمتی 
از پـل در رودخانه ریخته. »فکـر می کنیم بینگو2، وقتی دنبال 

پری ها می دویده، خرابش کرده.«
»وای نـه!« بینگـو گربه ی میا بود. روز قبـل، از میان حصار 
1. Havendish Stream 2. Bingo
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به ناکجاآباد رفته و کلی دردسـر درسـت کرده بود. »می تونی 
درستش کنی؟«

تینک با خوشحالی گفت: »آره، اما کار زیادی می بره. بهتره 
برگـردم سـر کارم.« دسـتی برای میا تـکان داد و پرواز کرد و 
رفـت. هر وقت تینک می خواسـت چیـزی تعمیر کند، خیلی 

خوشحال بود.
همـه ی پری هـای دورِ پـل به نظـر سـرگرم کار بودند، پس 
میا تصمیم گرفت به خانه درختی برود. شاید آنجا کسی پیدا 

می شد تا با او حرف بزند.
در حیاطـی کـه کََفـش ُپـر از سـنگ ریزه بـود، پری هـای 
جاروِکش را دید که مشـغول نظافت بودند. برای میا دسـت 
تکان دادند، اما بعد به کارشان ادامه دادند. در آشپزخانه هم 
همین طـور بـود. وقتی میـا از الی َدر کوچک بـه آنجا نگاهی 

انداخت، پری های آشپز و نانوا سرشان را باال هم نیاوردند.
دالسـی1، پـری نانـوا، همین طـور کـه خمیر کلوچـه را پهن 
می کـرد، گفت: »امروز توی دره ی وروجک روز شـلوغیه. باید 

به  کُلی پری گرسنه غذا بدیم.«
میا ناامید شـده بود. دلش می خواسـت َسـرِ یک مهمانی 
چای یا بازی گُرگم به هوای پری ها برسـد. اما همه در دره ی 
1. Dulcie
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وروجک حسابی مشغول کار بودند. میا می خواست بداند که 
کمکی از دسـتش برمی آید یا نه... باالخره، گربه ی او بود که 
دردسر درست کرده بود. اما می دانست که نباید گَبی را خیلی 
تنها بگذارد. زمان در ناکجاآباد جورِ دیگری می گذشـت و میا 
مطمئن نبود که از آمدنش یک دقیقه گذشته یا یک ساعت.

وقتی میا برمی گشـت، از کنار خانه ای کوچک رد شد که از 
کدو سـاخته شـده بود و روی یکی از پایین ترین شـاخه های 

خانه درختی قرار داشت. با انگشت به در چوبی کوچک زد.
ُرزِتا1، پری باغبان، در را باز کرد. پیراهن بلنِد چین دار خیلی 
قشـنگی از گِل میخـک صورتـی پوشـیده بود. ُرزِتـا با تعجب 
گفت: »میا! امیدوار بودم یکی بیاد. خوشحالم که تو اومدی!«
میـا، کـه چشـم از لبـاس محشـر ُرزِتـا برنمی داشـت، بـا 

امیدواری پرسید: »داری می ری مهمونی؟«
ُرزِتا از ناراحتی آهی کشید و گفت: »امروز هیچ مهمونی ای 
نیسـت. حتـی پیک نیک هم نداریم. همه حسـابی مشـغول 
تمیز کردن هستن... خب، می دونی که بینگو چه کار کرده؟«

میا پرسید: »تو چرا مشغول نیستی؟«
ُرزِتـا گفت: »خب، بینگو تقریبًا همه چیز رو خراب کرده، اما 
کاری بـه گل هـا نداشـته. پری هـای باغبان کار زیـادی ندارن 
1. Rosetta
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کـه انجـام بدن. واسـه همین من هم لباس هـام رو امتحان 
می کـردم. بعضی وقت ها که حوصله م سـر مـی ره این کار رو 
می کنم. اما االن دیگه همه ی لباس هام رو هم امتحان کردم، 

دیگه چیزی نمونده.«
ناگهان، فکری به ذهن میا رسید. آن قدر فکر خوبی بود که 
تعجـب کرد چرا قباًل به ذهنش نرسـیده. گفت: »چرا نمی آی 
خونه ی من؟ کلی لباس دارم که کاماًل اندازه ت هسـتن.« در 

فکر لباس های عروسکش بود.
گفـت: »منظـورت اینـه کـه از سـوراخ درخت انجیـر برم به 
سـرزمین اصلـی؟ نمی دونم.« انـگار که ُرزِتـا یک دفعه نگران 

شد. »بعضی از پری ها می گن کار خطرناکیه.«
میا خندید و گفت: »خطرناک نیسـت. من دقیقًا از همون 
 جا اومدم! ُرزِتا، باید بیای. یه لباس مخمل صورتی دارم که تو 
تنت خیلی قشـنگ می شـه. وای! یکی هم دارم که با تور آبی 
دوخته شده. یه لباس سبز هم هست که کیِف ِست داره...«

وقتی میا از لباس ها تعریف می کرد، چشم های آبی ُرزِتا از 
ذوق بازتر می شد. آخرسر، با صدای بلند گفت: »دوست دارم 

همه شون رو ببینم!«
میا گفت: »زود باش. بیا همین االن بریم.«

ُرزِتـا کنـار میـا پرواز می کرد و میا هم او را به سـمت سـوراخ 
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درخـت انجیـر می بـرد. ذوق کـرده بـود. ایـن راه حلـی عالـی 
بـرای مشـکلش بود. هم می توانسـت مراقب گَبی باشـد هم 

خـوش بگذراند!
امـا وقتـی به درخـت رسـیدند، ُرزِتـا مکثی کرد و پرسـید: 

»مطمئنی خطری نداره؟«
میا گفت: »اگه خیالت راحت می شه، می تونی بری تو جیبم.«

ُرزِتـا پـرواز کرد توی جیـب میا. بعد میا رفت توی سـوراخ 
درخت و به دنیای خودش برگشت.




