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دوباره دارم یکی از خواب های مورد عالقه ام را می بینم. خواِب 
اینکه دارم بزرگ ترین قهرمان ُکشتی زیر آب تمام دنیا می شوم. 
پریدن  آماده ی  و  رینگ  باالیی  حلقه ی  روی  می آیم  شناکنان 

می شوم.
فریاد  بلندگو  توی  است،  عروس دریایی  یک  که  گزارشگر 

فصل 1
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شیرجه ای  ضربه ی  یه  می خواد  اون  می کنم  »فکر   می زند: 
بزنه!«

»امشب  می کند:  اضافه  نارنجی،  دلقک ماهی  همکارش، 
هیچ کس نمی تونه حریف این کوسه ی کله چکشی بشه.«

جمعیت شروع می کنند به فریاد زدن: »هررری! هررری!«
یک ضربه ی شیرجه ای کافی است تا حریفم را که کوسه ای 
آبی رنگ است، نابود کنم و بعدش کمربند قهرمانی کشتی زیر 
آبی مال من خواهد بود. از لبه ی رینگ شیرجه می زنم روی 

حریف و نقش زمینش می کنم.
بلندتر می شود.  بلند و  »هررری! هررری!« صدای جمعیت 

خیلی بلند؛ انگار که دارند درست درِ گوشم فریاد می زنند.
»هررری... بلند شو!«

چشم چپم را باز می کنم و نگاهی به دوروبرم می اندازم. رینگ 
کشتی غیب شده و من توی اتاق خوابم هستم. کنار تختم. و 
هامفری، ساعت ماهِی بیدارباشم که خیلی هم پرسروصداست، 

زیر من له شده است.
داد می زند: »برو کنار بذار بیام بیرون!«
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برمی گردم  شناکنان  و  باشه.«  »باشه،  می کنم:  غرولند 
توی تختم. »چرا بیدارم کردی؟! داشتم یه خواب خیلی خوب 

می دیدم.«
هامفری با عصبانیت می گوید: »نگو که باز هم داشتی خواب 

مسابقه ی کشتی می دیدی!«
»چرا اتفاقاً.«

»من از اون خواب متنفرم.«
»چرا؟«

»برای اینکه همیشه آخرش یه بالیی سر من می آد!«
خیره  او  به  عصبانیت  با  و  می کنم  باز  هم  را  راستم  چشم 
می شوم. »همه اش به خاطر اینه که همیشه من رو وسط خوابم 

بیدار می کنی.«
هامفری شروع می کند به شناکردن و چرخیدن باالی سرم. 
ساعت  من  کنم...  بیدار  خواب  از  رو  تو  که  اینه  من  »کار 

بیدارباش تو هستم و تو باید به مدرسه ات برسی.«
ثانیه از یک قدمی مقام  آهی می کشم. چون در کمتر از ده 
قهرمانی جهان در ُکشتی زیر آب، رسیده ام به آماده شدن برای 

رفتن به مدرسه.
»پس باالخره بیدار شدی؟«

»آره!«
»خوبه. فردا می بینمت.«

»بی صبرانه منتظرتم.«
هامفری شنا می کند و از پنجره ی اتاقم می زند بیرون تا صبحانه 

گیر بیاورد. 
چشم راستم را می گردانم و نگاهی می اندازم به عکس بزرِگ 
»گرگور تیزدندان« که به دیوار سنگی پایین تختم آویزان است. 

آب  زیر  ُکشتی  در  جهان  واقعی  قهرمان  تیزدندان  گرگور 
است. توی عکس، او کمربند قهرمانی را باالی سرش 
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برده است و طوری لبخند می زند که می توانید همه ی سه هزار 
بزرگ  گرگور یک کوسه ی سفید  ببینید.  را  و هفده دندانش 
است که عالوه  بر چند ردیف دندان که مثل تیغ تیز هستند، 
پوزه ی کشیده و هیکل خیلی بزرگی دارد. دقیقاً همان طوری 
است که یک کوسه باید باشد؛ ترسناک است، خیلی ترسناک. 
حتی عکسش روی دیوار، حیوان خانگی ام را که یک گربه ماهی 

است به وحشت می اندازد. 
درحالی که اگر کسی کاریکاتور من را می کشید، گربه ماهی ام 
کوسه ی  یک  من  ببینید،  می خندید.  قاه قاه  فقط   احتماالً 
کوسه ی  قبالً  که  کسانی  اطالع  جهت  هستم.  سرچکشی 
سرچکشی ندیده اند، کله ی من شبیه چکش است با چشم هایی 
گرد و آن قدر با فاصله از هم که انگار با هم قهر کرده اند. این 
توی  را  تو  بخواهی  اگر  مخصوصاً  نیست،  خوبی  قیافه ی  اصالً 

دنیای کوسه ها جدی بگیرند.
من یک بار لیست پنج  تا از باحال ترین کوسه های دنیا را تهیه 

کردم که این ها بودند:
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کوسه ی  از  خبری  لیست،  این  در  که  شدید  متوجه  حتماً 
کوسه ی  که  است  این  هم  دلیلش  نیست.  سرچکشی 
سرچکشی اصالً موجود جذابی نیست. در واقع تنها موجوداتی 
که از کوسه سرچکشی ها زشت ترند، کوسه های پرستار  هستند. 
کوسه های پرستار دخترانه ترین نوع کوسه در اقیانوس هستند 
که ممکن است برای شما، البته اگر دختر باشید، جذاب باشند 

ولی برای من نه!
گرگور عالوه  بر اینکه ظاهر خیلی جذابی دارد، می تواند کلی کار 
جالب هم انجام بدهد. ناگهان چیزی به ذهنم می رسد. شاید 
ظاهر من شبیه گرگور نباشد، ولی این دلیل نمی شود که نتوانم 

مثل او باشم. 
بیرون می آیم. می روم سراغ جعبه ی  تختم  از  و  شنا می کنم 
شبیه  صدف هایی  از  کلکسیونی  آن  در  که  قدیمی  جواهرات 
که  را  لیست هایی  و  کرده ام  جمع  ورزشی  مشهور  ستارگان 

طبیعی   ـ  بزرگ  سفید  کوسه ی   .1

است که باید بهترین باشد.

سریع  ترین  که  آبی  کوسه ی   .2

ماهی دریاست. 

و  ترسناک  ـ  ببری  کوسه ی   .3

راه راه است.

دهانش  ـ  نهنگی  4. کوسه ی 

آن قدر بزرگ است که می تواند 

قورت  درسته  را  دلفین  یک 

بدهد.

می  تواند  هم  ـ  5. گاوکوسه 

رودخانه شنا کند، هم  توی 

دریا. این ویژگی خیلی خوبی 

بخواهید  اگر  مخصوصًا  است 

برای تعطیالت بروید سفر.
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نوشته ام نگه می دارم. من یک بار لیستی از کارهای باحالی را 
تهیه کردم که گرگور می تواند انجام دهد. 

لیست را از صندوقچه بیرون می آورم و نگاهش می کنم.
شماره ی یک را که باید بی خیالش شد، معلوم است دیگر.

1. ُکشتی گرفتن ـ او برای 10 سال پیاپی 
قهرمان کشتی زیر آب بوده است.

2. گاز گرفتن و خردکردن قایق ها ـ این برای 
کسانی که بیرون از آب زندگی می کنند حسابی 

ترسناک است.

3. واقعًا بدجنس به نظر رسیدن ـ بدون 
اینکه خودش تالشی بکند.

4. شناکردن سریع ـ با سرعتی برابر 
قایق های تندرو.

5. کمین کردن برای طعمه ـ 
طعمه های او هیچ وقت متوجه 

نزدیک شدنش نمی شوند.

هیچ کس نمی تواند در عرض دو هفته تبدیل شود به قهرمان 
کشتی زیر آب. این کار به سال ها تمرین توی اعماق دریا نیاز 
دارد؛ مثل تمرین وزنه برداری با لنگر کشتی ها، خوردن جلبک های 

مقوی و پرانرژی و شنا کردن دورتادور اقیانوس.
شماره ی دو هم برای من غیرممکن است. اوالً دهان من 
خیلی خیلی کوچک است؛ آن قدر که بعضی وقت ها حتی نمی توانم 
یک خرچنگ را قورت بدهم. تازه، من اجازه ندارم بدون پدر یا 
مادرم به سطح آب بروم. می دانم خجالت آور به نظر می رسد ولی 
خب، من فقط ده سال دارم! آن ها پیش خودشان می گویند من 
قرار است آنجا چه کار کنم؟ مثالً قرار است لب ساحل حمام آفتاب 
بگیرم؟ ضمناً من دوست ندارم سراغ طعمه های عجیبی بروم که 
از قالب های ماهیگیری آویزان اند. همه می دانند وقتی ماهیگیرها 
کوسه ای می گیرند چه کارش می کنند. آن ها باله های کوسه را 
قطع می کنند و باهاش سوپ درست می کنند! بنابراین امکان 
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ندارد من به قیمت از دست دادن باله هایم دست به کارهای 
خطرناک بزنم. تصورش را بکنید آن موقع چه موجود خنده داری 

می شوم! یک کله ی چکشی شکل با بدنی شبیه مارماهی! 
ژاکت براق مدرسه را تنم می کنم و مورد سوم را از لیست 
می خوانم. واقعاً بدجنس به نظر رسیدن!!! هممممم! این یکی 
آسان تر است، ضمن آنکه اگر واقعاً بدجنس به نظر بیایم، شاید 

بعضی از کوسه ها دیگر مسخره ام نکنند. 
و  می بندم  محکم  را  چشمانم  می کنم.  شنا  آینه  جلوی  تا 
ترسناک ترین چهره را برای خودم تجسم می کنم. خیال می کنم 
دارم چندش آورترین اخم دنیا را درمی آورم. از همان اخم هایی 
که گرگور وقتی می خواهد وارد رینگ کشتی شود روی صورتش 
می توانم  االن  همین  از  می آید.  نظر  به  خوب  خیلی  دارد. 
ریک ریف و دستیار کله پوکش، دانی سگ ماهی، را تصور کنم 
 که تا نگاه شان به قیافه ی جدید من می افتد، از ترس تندی 

می روند پشت دیوار مدرسه قایم می شوند.
اما همین که چشم هایم را باز می کنم و خودم را توی آینه می بینم، 
دیگر از آن هیوالی بدجنس که توی خیالم بود، خبری نیست؛ 
همانی که کابوس ریک ریف بود. چیزی که توی آینه می بینم یک 
بچه مدرسه ای است که انگار بدجوری دستشویی اش گرفته و 

به خاطر همین تحت فشار است.
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذ نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


