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تقديم به بچه های مهربانى كه 

هميشه مراقب حيوانات هستند.

ن.ا.





دو تـا آدِم گنـده كـه لبـاس هشـت پا و كوسـه تنشـان كـرده 
بودنـد، بـا موسـيقى رپـى كـه از بلندگوهـای آكواريـوم پخـش 

مى شد، مى رقصيدند. 
با آقای كوسه و آقای هشت پا

كيف مى كنى از اُردو، نمى شناسى سر از پا
وقتى ميای به آكواريوم شهر

خوش مى گذره بهت و كف زمين مى شى پهن
در پايـان آهنـگ، ژسـتى گرفتند و رقصشـان را تمـام كردند. 
مى خواسـتم همـراه بـا سـه بازديدكننـده ی ديگـر كـه كنارمـان 
ناگهـان دوسـت صميمـى ام  ايسـتاده بودنـد، كـف بزنـم كـه 

پراديپ گفت: »آهنگش قشنگه ها، ولى حيف قافيه نداره.«
َكت وكلفتـش  و  پòسـتيكى  مسـخره ی  لبـاِس  آن  بـا  كوسـه 



۱۰

گفت: »چى گفتى؟«
پراديـپ اضافه  كرد: 
رو  راسـتش  »ُخـب 

پهـن  و  شـهر  بخـوای 
هم قافيه نيستن.«

ناراحتـى  بـا  كوسـه 
خـم شـد سـمت مـا تا 
را  خودمـان  قيافـه ی 

توی دندان های گنده ی سفيدش ببينيم. 
آب دهانـم را قـورت دادم و گفتـم: »خـب البتـه اون قـدرام 
مهـم نيسـت. مـا قشـنگ فهميديـم چـى مى خوايـن بگيـن!« 
نگاهـى بـه پراديـپ انداختـم كـه يعنـى »ببنـد؛ وگرنـه دو تـا 
بـا لباسـای عرقـى كوسـه و هشـت پا، له وَلَورده مـون  رقـاص 

مى كنن.«
مـردی كـه لباس هشـت پا پوشـيده بـود، يكـى از پاهايش را 
نـداره  »ارزشـش رو  آرام گفـت:  آقـای كوسـه.  انداخـت دور 

رفيق. بزن بريم.«
كوسه آه كشيد و با افسوس گفت: »حق با توئه.«

داشـتند مى رفتند كه پراديپ يكى از پاهای هشـت پا را گرفت. 



گفـت: »ببخشـيد؟ فقـط مى خواسـتم يه چيزی رو مشـخص 
كنـم. شـما تـوی شـعر گفتيـن آقـای هشـت پا هسـتين؛ ولـى 
درنتيجـه…«  پـس  نيسـت؛  تـا  پاهاتـون هشـت  تعـداد  اüن 
همين كـه هشـت پای غول پيكـر به طرفـش خيز برداشـت و پای 

پòستيكى اش را بلند كرد، پراديپ خودش را عقب كشيد. 
هشت پا داد زد: »حاü مگه فرقى هم داره!«

»خـب راسـتش اين جـوری بچه هـا دچـار اشـتباه مى شـن و 

باعث بدآموزی…«
پريدم وسط حرفش: »پراديپ! هيسسسس!«

آقـای كوسـه خـودش را انداخـت وسـط. »بسـه ديگـه. ديگه 
تحمـل ايـن وضع رو ندارم! مـن نرفتم دانشـكده ی نمايش كه 

تو يه اتاق پر از بچه های حال به هم زن، آواز بخونم…«
هشـت پا اضافـه كـرد: »اونـم تـو لبـاس هشـت پا!« گمانـم 

موقعى كه داشت اين  را مى گفت يكى از پاها را تكان داد. 
پراديپ تصحيح كرد: »منظورتون هفت پاست ديگه؟«

همـه ی  و  مـى دم!«  اسـتعفا  »مـن  كشـيد:  جيـغ  هشـت پا 
پاهايش را پرتاب كرد توی هوا. 

آقای كوسـه هم اضافه كرد: »منـم همين طور!« و دوان دوان 
دور شد. 



۱۲

پراديپ، َسـمى (خواهر سه ساله ی 
و  ايسـتاديم  مـن،  و  پراديـپ) 
بـا  كـه  كرديـم  تماشايشـان 
راهـرو  تـوی  عصبانيـت 

دور مى شدند.
َسـمى سعى كرد ادای 
آقـای كوسـه را  راه رفتـن 
دربيـاورد. جليقـه ی نجات 
زردرنگـى به تـن داشـت كه توی 
فروشـگاه يـادگاری، بـه پـدرش التمـاس كـرده بود برايـش بخرد. 
پشـت جليقه، يک باله ی كوسـه درسـت كرده بودند و َسـمى از 
وقتـى  كـه جليقـه را پوشـيده بـود، داشـت ادای كوسـه ها را 

درمى آورد. 
َسـمى  دام…«  دام  دام،  دام  دام،  دام…دام  دام…دا  »دا 

زيرلـب اين هـا را خواند و حمله كرد سـمت من و عين كوسـه ها 
ماوازخـون  مماهى هـای  »چـرا  گفـت:  گرفـت.  گاز  را  آسـتينم 
مصمانـى مونـن؟« دندان هايش را سـفت به هم چسـبانده بود. 
پراديـپ آه كشـيد: »مـن فقـط مى خواسـتم بهشـون كمـک 

كنم.«

پراديپ، س
و  ايسـتاديم  مـن،  و  پراديـپ) 
بـا  كـه  كرديـم  تماشايشـان 

دربيـاورد. جليقـه
زردرنگـى به



آرام به شـانه اش زدم: »گمون كنم اينجا رو دوسـت نداشتن. 
تـا  اسـتخون هشـت پا  تـو  كوبيـدی  آخـر رو  ميـخ  تـو فقـط 

طاقتشون طاق بشه و استعفا بدن.«
پراديـپ گفـت: »هشـت پاها اسـتخون نـدارن؛ پـس از نظـر 

فنى همچين چيزی غيرممكنه؛ اما به هرحال ممنون.«
َسـمى گفت: »ماهى فش فشـو عصبانى نيس.« دندان هايش 
را از هـم بـاز كرده بود و بطری آب آكواريوم شـهر را برداشـته 

بـود كـه مـن ماهى قرمز زامبـى خانگى ام، 
فرانكى را تويش انداخته بودم. 

تـوی بطـری اكليلى، چند تـا ماهى 
پòسـتيكى را داخل مخزن نازكى پر از 
مايـع، آويزان كـرده بودند؛ برای همين 
به نظـر مى رسـيد ماهى هـا دارند توی 
آب آشـاميدنى ات وول مى خورنـد. از 
سـال اول كه با اردوی مدرسـه به اينجا 
داشـته  نگـه  را  بطـری  بوديـم،  آمـده 
بـودم. هيچ كـس متوجـه نمى شـد يک 
ماهـى ديگر هـم آنجاسـت؛ حتى اگر 
يـک ماهى قرمـز زامبـى بـود كـه بـا 

قرمز زامبـى خانگىام، 

تـوی بطـری اكليلى، چند تـا ماهى 
پòسـتيكى را داخل مخزن نازكى پر از 
همين 
هـا دارند توی 
خورنـد. از 
سـال اول كه با اردوی مدرسـه به اينجا 
داشـته  نگـه  را  بطـری  بوديـم،  آمـده 
شـد يک 
ماهـى ديگر هـم آنجاسـت؛ حتى اگر 
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باتـری  بـه زندگـى برگشـته  و آشـغال های سـبز مى خـورد و بـا 
چشم هايش هيپنوتيزم مى كند. 

حداقل اميدوار بودم كسى متوجه نشود. 
پراديـپ نگاهـى ِبِهـم انداخـت كـه يعنـى »فرانكـى رو هـم 

آوردی آكواريوم؟«
نگاهـم بهـش جـواب داد: »مـن فرانكـى رو مدرسـه بـرده م، 
مـوزه بـرده م، سـفر، پيک نيـک، مسـابقه و تئاتـر مدرسـه هـم 
بـرده م. دلـم نمى خـواد تنهـا جايـى رو كـه بايد توش باشـه، از 

دست بده!« 
»ماهى هـا  يعنـى  كـه  كـرد  نگاهـم  طـوری  دوبـاره  پراديـپ 

معموüً توی آكواريوم هستن. از آكواريوم بازديد نمى كنن!« 
بلند گفتم: »خب اüن ديگه مى كنن!«



ســمى گفــت: »ماهــى فش فشــو، ســòم بــده.« بطــری فرانكى 
ــود. پيراناهــا شــنا  ــوم پيراناهــا۱ نگــه داشــته ب را جلــوی آكواري
ــه  ــان ب ــòً حواسش ــد و اص مى كردن
مــا نبــود، تــا وقتــى  كــه فرانكــى 
بــا آن دندان هــای كج وكولــه 
و گنــده اش بــه يكيشــان 
يک دفعــه،  زد.  لبخنــد 
يــک  در  همه شــان 
يورشــى،  حركــت 
بــه  را  خودشــان 

شيشه كوبيدند. 

۱ . پيرانا يک جور ماهى گوشتخوار است كه در آب شيرين زندگى مى كند. بعضى از انواع پيراناها مهاجم و خطرناک اند.

ــود. پيراناهــا شــنا  ــوم پيراناهــا نگــه داشــته ب را جلــوی آكواري
ــ ــد و اص مىكردن

مــا نبــود، تــا وقتــى
بــا آن دندان

و گنــده
يک زد.  لبخنــد 

همه
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پراديـپ، َسـمى و مـن يكهـو پريديم عقب و من شـايد جيغ 
كوچكى هم كشيده باشم. 

امنيـت  مى توانسـتم قسـم بخـورم فرانكـى درحالى كـه در 
كامل توی بطری اش شنا مى كرد، پيش خودش پوزخند زد. 

باشـه  بهتـر  شـايد  »اوم،  گفـت:  پراديـپ 
بريـم مخزن بعدی. گمـون نكنم فرانكى 

دلش بخواد با اينا دم خور بشه.«
راسـتى،  »آفريـن.  دادم:  جـواب 
ِكـى  باورنكردنـى  آنتونيـوی  برنامـه ی 

شروع مى شه؟«
گاز  را  مـن  پـای  كوسـه ها  مثـل  داشـت  درحالى كـه  َسـمى 

مى گرفت گفت: »ممن ممى خوام َمشت پا ممينم.«
پراديـپ جـواب داد: »قـراره يـه سـاعت ديگـه بريـم كنـاِر 
آكواريـوِم كوسـه، پيـش باباهـا و مارک و سـنج. همـون موقع 
مى خـوان بـه كوسـه غذا بدن. بعدشـم مى ريم كنـار آكواريوِم 
همـون  يـا  هشـت پا  پيش گويى هـای  برنامـه ی  و  هشـت پا 

آنتونيوی باورنكردنى شروع مى شه.«
جفـت باباهايمـان از وقتـى كه بـه آكواريوم رسـيده بوديم، 
چسـبيده بودنـد بـه گوشى هايشـان و سرشـان بـه پيغام هـا و 

باشـه  بهتـر  شـايد  باشـه اوم،  بهتـر  شـايد  اوم، 
بريـم مخزن بعدی. گمـون نكنم فرانكى بريـم مخزن بعدی. گمـون نكنم فرانكى 



ايميل هـای كاری گـرم بـود. به محض اينكه از فروشـگاه بيرون 
آمديـم، همان جـا كـه بـرای َسـمى جليقـه ی نجـات كوسـه ای 
خريـده بودنـد و بـرای مـن و پراديـپ جاكليدی هـای دريايـى، 

رفته بودند به كافه تا به كارهايشان برسند. 
َسـنج (برادربزرگـه ی خبيـث پراديـپ كـه اتفاقاً مـِخ كامپيوتر 
هـم بـود) و مـارک (بـرادر بزرگه ی  مـن) با هم 

گم وگور شده بودند و ما را با َسمى تنها گذاشته بودند. 
البته راسـتش بد هم نشـده بود؛ چون مى توانسـتيم فرانكى 
را از تـوی كوله پشـتى ام دربياوريـم تـا بتوانـد يـک دِل سـير 
آكواريـوم ببينـد؛ هرچنـد تـا آن موقـع تنهـا كاری كـه كـرده بود 
ايـن بـود كـه يـک ده پـا را بترسـاند، يـک كوسـه ماهى را سـكته 

بدهد و پيراناها را زهره ترک كند. 
چيـزی كـه مـن و پراديـپ واقعاً دلمـان مى خواسـت ببينيم، 
آنتونيـوی باورنكردنـى بـود. سـابقه ی غيب گويى هـای دقيق او 
بـرای يـک هشـت پا حيرت انگيز بـود. تا آن وقت، نتايج بيشـتر 
از بيسـت بـازی فوتبـال، پنـج مسـابقه ی اسب  سـواری، يـک 
مسـابقه ی بوكس سـنگين وزن ها، سـه انتخابـات جهانى و يک 
تغييـر ناگهانـى در قيمت شـكòت های توليد شـيلى را درسـت 

پيش بينى كرده بود. 
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گفتم: »خيلى خب پس وقت داريم. بيا يه چرخى بزنيم.«
همين طـور كـه بـه گردشـمان در قسـمت آمازونى هـا ادامـه 
مى داديـم، فرانكـى كم كـم بى قـرار شـد. نگاهى بـه بطری آبش 
انداختم. چشـم هايش به رنگ سـبز روشـن زامبى طـور درآمده 
بـود و باله هايـش ِفـر خورده بود به سـمت باü. آمـاده ی حمله 

بود. 
پرسيدم: »فرانكى، چيزی شده؟«

فرانكـى بـه دری پشـت آكواريـوم پيراناهـا اشـاره كـرد كـه 
رويـش نوشـته بودنـد »فقط كاركنـان«. در كمى بـاز بود و روی 
زميـن كمـى آب جمـع شـده بـود. چيـزی شـبيه رد پنجه هـای 
كوچـک و خيسـى روی زميـن ديـده مى شـد كه از تـوی چاله ی 

آب مى گذشت.
َسـمى داد زد: »كثيفـه!« و بـا تاتى تاتـى كوسـه ای اش رفـت 

سمت آب. 
همين كـه راه افتاديـم تـا موقعيـت را بررسـى كنيـم، يـک 
از  يكـى  بـا فـک مربعـى و زخمـى روی  سـرايدار مونقـره ای 

گونه هايش، از دِر »فقط كاركنان« بيرون آمد. 
او عòوه بـر ُكـت مخصـوص سـرايدار آكواريـوم شـهر، يـک 
كòِه لبـه دار هـم به سـر داشـت و چتـری به دسـت گرفتـه بـود 



كـه سـفت آن  را بسـته بـود. بـه 
انداخـت.  نگاهـى  اطرافـش 
بعـد دكمـه ای را روی پهلـوی 

چتـر فشـار داد. چتـر درجا 
كلـه ی  يـک  و  شـد  دراز 

تهـش  از  جارويـى 
بيـرون زد. فـوراً تمـام 
شـواهد را پـاک كـرد، 
بعـد دوبـاره دكمـه را 
جـارو  و  داد  فشـار 
داخل چتر غيبش زد. 

كòهـش را عقب داد و 
نگاهـى بـه مـا انداخـت كـه 

يعنـى »اينجا چيزی واسـه ديدن نيسـت. راهتون رو بكشـيد و 
بريـد.« خوانـدن نـگاِه آدم بزرگ هـا معموüً كار سـختى اسـت؛ 

اما اين يكى واضح بود. 
دسـت َسـمى را گرفتيـم و دوبـاره راه افتاديـم سـمت بقيه ی 

ماهى ها. 
از پراديپ پرسيدم: »چتر باحال سرايدار رو ديدی؟«

 را بسـته بـود. بـه 
انداخـت.  نگاهـى  اطرافـش 
ای را روی پهلـوی 

چتـر فشـار داد. چتـر درجا 
ی 

تهـش  از  جارويـى 

كòهـش را عقب داد و 
نگاهـى بـه مـا انداخـت كـه 



۲۰

پراديـپ پچ پچ كنـان جـواب داد: »آره. تـو ديـدی چطـوری 
تمام جاپاها رو پاک كرد تا ما نتونيم بررسى شون كنيم؟«

گفتم: »شايد فقط زيادی تميزه.«
پراديـپ اضافـه كـرد: »يـا شـايدم داره يـه چيـزی رو قايـم 

مى كنه.«
گفتـم: »هرچـى كه هسـت، چشـمای فرانكى هنـوزم داره با 
نـور سـبز زامبى طـور بـرق مى زنـه؛ اين يعنـى يه كاسـه ای زير 

نيم كاسه  ست. فكر كنم بايد حواسمون به سرايداره باشه.«
بهـش نمى خـوره سـرايدار  »قبولـه. خيلـى  پراديـپ گفـت: 

باشه.«
ماهى هـای  از  پـر  بـزرگ  آكواريـوم  يـک  كنـار  از  داشـتيم 

استوايى رد مى شديم كه سنج و مارک را ديديم. 
پچ پچ كنان گفتم: »برگرديم. برادران خبيث اون جلوئن.«

همگى پشِت آكواريوم پناه گرفتيم. 
پراديـپ پچ پـچ كـرد: »فكـر مى كنـى اون دو تـا يـه ربطـى بـه 

آب روی زمين داشته باشن؟«
جواب دادم: »بيا تعقيبشون كنيم تا سر دربياريم.«

از كنـار آكواريـوم ماهى هـای اسـتوايى خزيديـم جلو. وقتى 
بـه گوشـه ی راهـرو رسـيديم، مـارک و سـنج رفته بودنـد. تنها 



چيـزی كـه مى توانسـتيم ببينيـم، يک دِر »فقـط كاركنـاِن« ديگر 
نزديـک آكواريـوم دلقک ماهـى بـود، كنـار ده بيسـت تا بچه ی 
سه چهارسـاله كـه هـى مى گفتنـد »ِنمـو! ِنمـو رو پيدا كـردم!« و 
دست هايشـان را مى كوبيدنـد بـه شيشـه. آن طـرِف در، يـک 

تكه لوله ی پòستيكى را تكيه داده بودند به ديوار. 
پراديپ پرسيد: »كجا رفتن؟«

»شـايد فقـط مى خواسـتن از مـا دور بمونـن!« بعـد فهميدم 

حتـى فكـرش هم احمقانه اسـت كه دليل غيرخبيثانه ای پشـت 
كارهـای آن دو نفـر باشـد. »يـا شـايدم واقعـاً مى خواسـتن يـه 

كار خبيثانـه بكنـن، هـوم؟ امـا 
آخـه تـوی آكواريـوم چـه 

كار خبيثانـه ای مى شـه 
كرد؟«

نـگاه  َسـمى  بـه 
را  فرانكـى  كـه  كرديـم 

تـوی بطـری نگه داشـته 
داشـتند  بـود. جفتشـان 

ادا  دلقک ماهى هـا  روبـه 
دلقک ماهى هـا  درمى آوردنـد. 

كار خبيثانـه بكنـن، هـوم؟ امـا 
آخـه تـوی آكواريـوم چـه 

شـه 

را  فرانكـى  كـه  كرديـم 
تـوی بطـری نگه داشـته 
داشـتند  بـود. جفتشـان 

ادا  هـا 
ماهىهـا 



۲۲

اصòً با اين كار حال نكرده بودند. 
پراديـپ گفـت: »راسـت مى گـى. بيـا آروم باشـيم و قسـمت 

ماهى های استوايى رو نگاه كنيم.« 
راه افتاديـم سـمت َسـمى. تابلـو بـود كـه فرانكـى دارد از 
مى كنـد؛  كيـف  بامـزه  كوچولـوی  دلقک ماهى هـای  ترسـاندن 
امـا ناگهـان، انـگار كه چيز مشـكوكى ديده باشـد، سـر جايش 

خشكش زد. 
چيـزی نمانـده بـود بـه آكواريـوم بزرگـى برسـيم كـه دورش 
پرده ی سـياهى داشـت و رويش تابلويى زده بودند كه مى گفت: 

مـن و پراديـپ برگشـتيم تا ببينيم فرانكى كجـا را نگاه مى كند 
»دِر  يـک  از  كـه  افتـاد  مونقـره ای  سـرايدار  بـه  چشـممان  و 
كاركنـاِن« ديگـر رفت تو. اين در درسـت كنار آكواريـوم آنتونيو 

قرار داشت. 


