
ماهی چاق گنده ی من
که زامبی شد

نجات زامبی ماهی

خدا جون سالم به روی ماهت...







ديروز برادر بزرگم، مارک، تبديل شد به يک  
واقعـى. البتـه مـارک تقريبـاً هميشـه بدجنـس بـوده، معمو�ً 
مى كنـد،  پـرت  چيزميـز  سـمتم  بـه  يـا  مى دهـد  ُهـل  را  مـن 
زندانـى ام مى كنـد، مثـل تـوپ شـوتم مى كند ايـن َور و آن َور و 
از اين جـور كارهـای خبيثانـه، امـا اين آخری ها به يک شـيطان 
واقعى تبديل شـده. ماجرا از آنجايى شـروع شـد كه حرف زدن 

مارک به طور ناگهانى تغيير كرد.
داد زد: «ِهى! تام! كنترل  ا ز راه  دور! همين حا�!»

مـارک داشـت بريده بريـده حـرف مـى زد؛ انـگار كـه چيـزی 
تـوی سـرش كوبيده باشـند و مغـزش يک تكان اساسـى خورده 
باشـد. كنتـرل  را از دسـتم قاپيـد و لگـدی هـم نثـار پايـم كرد. 

بعد زير لبى  گفت: «كودن!»
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بهتريـن دوسـتم، ِپراديـپ كـه همسـايه ی بغلى مـا ن اسـت، 
مى گويـد «كـودن» اسـمى اسـت كـه برادرهـای بزرگ تـر روی 
برادرهـای كوچكشـان مى گذارنـد. بـرادر او، َسـنج كـه خيلـى 
هـم بدجنـس اسـت، ِپراديـپ را همين جوری صـدا مى زند. از 
مدرسـه  ای  در  و  او  از  دور  َسـنج،  دوسـتم،  خـوِب  شـانِس 
دوران  در  فقـط  هميـن  بـرای  مى خوانـد.  درس  شـبانه روزی 

تعطي¾ت مدرسه مى تواند ِپراديپ را حسابى اذيت كند. 



به مامانم هشـدار دادم كه مارک دارد بدجنس تر مى شـود، 
امـا مامـان گفـت كـه چـون مـارک توی سـن بلوغ اسـت، حال 
و اوضاعـش هورمونـى شـده اسـت. مـن نمى دانـم هورمونـى 
يعنـى چـه، امـا حس مى كنـم معنايش چيـزی شـبيه «ُغرُغرو» 
اسـت، چـون مـارک دائـم در خانـه ُغر مى زنـد و بـه همه چيز 

گير مى دهد.
خبيثانـه  كارهـای  اين جـور  اهـل  مـارک  كـه  گفـت  مامـان 
نيسـت ( هرچنـد، مامـان دقيقاً از لفـظ خبيث اسـتفاده نكرد، 
امـا كلمـه ی دقيقـش هميـن اسـت) و همـه ی اين هـا به خاطـر 

آن است كه كلى هورمون توی بدنش رژه مى روند. 
درسـت همـان وقتـى كه بـا خودم فكـر مى كردم مـارک ديگر 
نمى توانـد از ايـن بدتـر بشـود، مامان بـزرگ و بابا بـزرگ بـرای 
تولدش وسـايل آزمايشـگاه هديه گرفتند. هديـه توی جعبه ای 
بـزرگ بـه دسـت مـا رسـيد. رويـش بـا خطى درشـت و رسـمى 

نوشته شده بود: 

هشدار!
فقط برای استفاده ی کودکاِن باالی12سال! 

حتماً زیر نظر والدین استفاده شود!
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وقتـى داشـتم روی جعبـه را مى خوانـدم، مارک از پشـت زد 
توی سرم.

«به اين دست نمى زنى ها! حاليت شد؟»
در حالى  كه سرم را مى ماليدم، از آنجا دور شدم. چون هم 
دردم گرفته  بود و هم تمايلى نداشتم يک تو سرِی ديگر بخورم.

مـارک يـک روپـوش سـفيد از تـوی جعبـه بيـرون آورد و به 
اشـيای داخـل جعبه نـگاه انداخت؛ بطری و بالـون، لوله های 
شيشـه .  جنـس  از  همـه  كوچـک،  همزن هـای  و  آزمايـش 



شيشـه های واقعـِى شكسـتنى. مامـان بـه وسـايل آزمايشـگاه 
نگاهى كرد، خم شد و رو به من گفت: 

«عزيـزم، بهتـره بـه اينا دسـت نزنى. چـون ممكنه يـه ب¾يى 
سرت بياد.»

مـارک روپـوش را پوشـيد و چرخـى زد. دكمـه ی يقـه اش را 
بست و دستانش را توی جيب ها تكان داد.

لبخنـد ترسـناكى روی صورتـش نشسـت، لبخنـدی كـه بـا 
ديدنـش همـه ی تنم مورمور شـد. عين وقتى كه يـک هزارپای 
ُگنـده روی بازويتـان وول مى خـورد. من چنين حسـى داشـتم، 

منتها توی دلم. 
مـارک بـه يـک دانشـمند بدجنس تبديل شـده بـود، اما من 
هنـوز نفهميـده  بـودم بدجنسـى اش تـا كجاهـا مى توانـد پيش 
بـرود. به هر حـال فـردای آن  روز كـه بـا يـک ماهى قرمـز بـه 

خانه آمد، شيرفهم شدم. 
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مـا قبـ¾ً هم ماهى قرمز داشـتيم. آن ها را توی جشـن كليسـا 
و بـا پرتاب كـردن توپ هـای پينگ پُنـگ تـوی تُنگى كـه ماهى ها 
در آن شـنا مى كردنـد، برنـده شـده بوديـم، امـا خيلـى زنـده 
كـه  اسـت  ايـن  به خاطـر  مى گفـت  مامـان  بودنـد.  نمانـده 
ضربه مغـزی  و  خـورده  سرشـان  تـوی  پينگ پُنـگ  توپ هـای 

شده اند.  
مـن هم وقتى چهار سـالم بود، ضربه مغزی شـدم. داشـتم 
مى دويـدم كـه اتفاقى با دِر ورودی خانه تصـادف كردم، چون 
مـارک درسـت همان موقـع در را به صـورت اتفاقى بسـته بود 
و بـاز هـم به صـورت كامـ¾ً اتفاقـى داد زده بـود: «بـدو تـام، 
ايـن ماجـرا بـه روزهايـى برمى گـردد كـه مـارک فقـط  بـدو!» 

بدجنس بود، هنوز خبيث نشده بود! 



تـوی  را  نـور چراغ قـوه ی كوچكـى  كـه دكتـر  يـادم مى آيـد 
چشـم هايم انداخت و پرسـيد كـه آيا مى توانم تمـام توپولوها۱ 

را نام ببرم.
من در جواب گفتم 
توپولوها اص¾ً باحال 

نيستند و بعد روی 
كفش های دكتر با� 

آوردم، نه از روی 
بدجنسى، يک جورهايى 

مجبور بودم. دكتر 
گفت من ضربه مغزی 

شده ام و بايد شب را توی بيمارستان بمانم تا 
وضعيتم تحت كنترل باشد. 

فـردای روزی كـه مـارک صاحـب وسـايل آزمايشـگاه شـد، با 
يـک كيسـه ی پ¾سـتيكى كـه تويـش يـک ماهى قرمـز بـود، از 
مدرسـه بـه خانـه برگشـت و يک راسـت از پله هـا بـا� رفـت. 

من و مامان هم دنبالش رفتيم.
من پرسيدم: «رفته بودی جشن كليسا؟»

۱- چهار شخصيت خيالى در يک برنامه ی تلويزيونى محبوب كودكان
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نگاهـى بـه مـن انداخـت و در حالى  كـه هدفون ها يـش را از 
گوشـش بيرون مى كشـيد، گفت: «كـودن، اين رو از فروشـگاه 

حيوانات خونگى خريده م، واسه ك¾س علوِم اين هفته.»
مامـان  آنكـه  از  پيـش  كاری...»  چـه  واسـه  ماهـى  «آخـه 
سـؤالش را تمـام كنـد، مـارک از تـوی كيفش نامـه ای درآورد و 

گذاشت كف دست مامان.
مامان بلند خواند: «ك¾س هفتِم ميم آزمايش هايى درباره ی 
داد.  خواهد  انجام  دريايى  موجودات  بر  آلودگى  تأثيرات 
دانش آموزان، فردا عكس هايى از آزمايش های  خود را در ك¾س 
نشان خواهند داد.» مامان به مارک نگاه كرد و همين طوری 
كه از پله ها پايين مى آمد، گفت: «بسيار خب، اگه واسه تكليف 
نفع  به  كاری  يه  داری  دست كم  نداره،  اشكالى  مدرسه ست، 

طبيعت انجام مى دی.»
جعبه ی  و  پوشيد  را  دانشمندی اش  سفيد  روپوش  مارک 
دِر  داشت  كه  همين طور  آورد.  بيرون  را  آزمايشگاه  وسايل 
باز مى كرد، من دوباره حس كردم هزارپا توی دلم  جعبه را 
آن  از  يكى  مارک  كه  بود  رسيده  وقتش  مى خورَد.  وول 
خنده های «يوهاهاهايى»  را سر بدهد، 

اما انگار هنوز مانده بود تا راه  و چاه را ياد بگيرد.



مامـان از پاييـن پله هـا داد زد: «مارک، تا مـن مى رم خريد، 
مراقـب برادرت بـاش! زود برمى گردم.» صدای بسته شـدن در را 

كه شنيدم، به مارک نگاه كردم. 
معمـو�ً به محـض اينكه مامـان بيـرون مى رفت، مارک شـروع 
مى كـرد بـه اذيت كردن مـن. مثل وقتى  كه ُمچـم را موقع خواندن 
كلكسـيون عتيقـه اش از كتاب هـای مصـّوِر «بازگشـت حمله ی 
اشـباح زامبـى» گرفـت و مـن را تـوی حولـه ی حمـام پيچيـد و 

گذاشـت تـوی دريچـه ای كه 
خانـه  بـه  گربـه  ورود  بـرای 
تعبيـه شـده بود. دسـت آخر 
به خاطر شـكايت همسـايه ها 
از داد و فريـاد مـن بـود كـه 
مامـان از سـر كار بـه خانـه 

برگشت و نجاتم داد.
يادش به خير! ياد روزهای خوب گذشته كه مارک فقط خيلى 
يک    به  تبديل  او  حا�  اما  بود،  بدجنس 
واقعى شده بود و آن قدر مشغله داشت كه فرصت نمى كرد به 
اين فكر كند كه مرا جايى بچپاند يا گير بيندازد. راستش قب¾ً 

شكنجه و آزار كم تر، اما داد و فرياد بيشتری در كار بود.



مـارک كـه به سـمت كمـد ديواری مى رفـت، ُغرُغركنـان به من 
گفت: «به هيچى دست نمى زنى كودن!»  

بعـد بـا تُنـگ قديمـِى ماهى قرمـز برگشـت، آن را پُـر از آب 
كـرد و ماهـى را تويـش انداخـت. مـن صورتـم را بـه شيشـه ی 
تُنـگ چسـباندم. ايـن ماهى قرمـز از آن  هايـى كـه در جشـن 

برنده شده بوديم، تُُپل تر بود. 
چشم های ورقلمبيده ی ُگنده و دم بلند و تاب داری با سه تا 
باله داشت. اگر خيلى توی صورتش دقيق مى شدی، شبيه يک 
برای  را  چشم هايم  من  بود.  چپ  چشم های  با  دريايى  پری  

ماهى چپ كردم، او هم چشم هايش را برای من چپ كرد.
مارک سخت مشغول خواندن برچسب يكى از وسايل شيشه ای 
آزمايشگاه بود. ماهى به سمتم شنا كرد و از پشت شيشه به من 
و  باز  كوچكش  دهان  شد.  خيره 
بسته مى شد. مى دانم به  نظر 
احمقانه مى آيد، اما قسم 
را   دهانش  مى خورم 
كه  مى داد  تكان  جوری 
مى گفت:  داشت  انگار 

«كمكم كن.» 

و  باز  كوچكش  دهان  شد.  خيره 
بسته مى



مـارک سـرپوش شيشـه را برداشـت. حس هزارپايـى كه توی 
آزمايـش  لولـه ی  چندتـا  شـد.  بيشـتر  مى خـورد،  وول  بدنـم 
برداشـت و بطـری حـاوِی مـاده ی سـبزرنگى را تـكان داد. مـن 

پرسيدم: «داری چى كار مى كنى؟»
«مخلـوط مى كنـم.» ايـن را با عصبانيت گفـت و مقداری از 

ماده ی سبزرنگ را ريخت توی تُنگ آب.  
«وايسـتا، ايـن بـه ماهيـه صدمـه مى زنـه!» داد كشـيدم و 

سعى كردم بطری را از دستش بقاپم.
مـارک بـا يـک دسـتش مـرا روی زميـن پـرت كـرد و با دسـت 
ديگـرش مقـداری پـودر قهـوه ای رنگ بـا تكه های سـبز ريخت 
تـوی تُنگ ماهى. سـعى  كـردم از روی زمين بلند شـوم، اما او 
محكم نگهم داشـته بود و كتانى  بزرگش را روی سـينه ام فشـار 
مـى داد. گوشـى اش را برداشـت تا از ماهـى ای كه در آب كثيف 

شنا مى كرد، عكس بگيرد.
«چـه ب¾يـى... سـِر... ماهيـه... ميـاد؟» ايـن را به زحمـت و 

با آخرين ذره ی هوايى كه توی ريه هايم مانده بود، پرسيدم.
«نمى دونـم، ايـن يـه آزمايشـه.» ايـن  بـار مـارک دقيقـاً مثل 
زود  چـه  پسـر!  خنديـد.  تمام عيـار  يـک  
جيبـش  تـوی  را  گوشـى  بعـد،  بـود!  گرفتـه  يـاد  را  درسـش 
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گذاشـت. «دوبـاره ميـام تـا يـه 
عكـس ديگـه بگيـرم، بعدش 
مى تونـم بشـورمش.» مارک 
مـن  روی  از  را  پايـش 
برداشـت و با�áخره توانستم 
كلـى هـوا توی سـينه ام فرو 

بدهم.
گفتـم: «چـى  بـا سـرفه 

رو بشوری؟»
ديگـه.»  ماهـى  رو  «اَه، 
تـوی  را  هدفـون  دوبـاره 
از  گذاشـت،  گوش هايـش 
پله هـا پاييـن رفـت و داد زد: 

«يادت نره، به هيچى دست نمى زنى، كودن! گرفتى؟»
من گفتم: «آره، گرفتم.» اما كام¾ً نگرفته بودم.

ايسـتادم و سـعى كـردم رّد كفـش مـارک را از روی تى شـرتم 
پـاک كنـم. تـازه آن  موقـع بـود كـه چشـمم بـه تُنـگ ماهـى 

افتاد. به نظر خوب نمى رسيد.
بـه  و  مى خـورد  پيچ وتـاب  تُنـگ  تـوی  ناراحتـى  بـا  ماهـى 



حباب هـای سـبز كثيـف تُـک مـى زد. دوبـاره به سـمت شيشـه 
شـنا كرد. من كه از ميان آب سـبز كدر، مسـتقيم به چشم های 
ُگنـده و ورقلمبيـده ی ماهـى خيره شـده بـودم، خطرناک ترين 

كار همه ی عمر كوتاهم را كردم. به ماهى دست زدم.


