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رالف فریاد می زند: »بازتر کن!«
به زحمت می گویم: »آه ه، امیییی تووووونم.«

»بیشتر!«
»آه ه ه، گففم امیییی توووونم.«

»چی؟«

فصل 1
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»از اََهَنم اییا ایرون!«
»هری!  می گوید:  اخم  با  و  می آید  بیرون  دهانم  از  رالف 

نمی فهمم چی داری می گی تو. چرا رمزی حرف می زنی؟«

حاال که رالف از دهانم بیرون آمده راحت تر می توانم صحبت 
کنم: »نمی تونم دهنم رو بیشتر از این باز کنم. اگه یه کم دیگه جلو 

می رفتی می رسیدی به شکمم.«
امروز اولین روز از تعطیالت است و من و بهترین دوستانم، 
رالف و جو، قرار است به »پارک کوسه« برویم. قرار بود االن 
توی مسیر رفتن باشیم، ولی جو ما را جلوی مغازه ای معطل 
کرد تا برود و سری جدید کارت های ماهی های کپور تزیینی را 
بخرد. در این فاصله رالف هم از فرصت استفاده کرد تا دلی از 
عزا دربیاورد. رالف با چشم های تنگش اطراف را نگاه می کند: 
»پس من باید چی بخورم؟ من یه پیلوت ماهی ام و پیلوت ماهی ها 
غذای باقی مونده ی الی دندون کوسه ها رو می خورند. همیشه 

همین طوری بودم و دوست ندارم چیز دیگه ای بخورم.« 
»من نمی گم چیز دیگه ای بخور. فقط دوست ندارم هر بار برای 

اینکه غذا پیدا کنی تو رو قورتت بدم!«
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رالف دمش را تکانی می دهد و می گوید: »خب اگه تو برای 
من چند تا تیکه میگو الی دندون های جلوت نگه می داشتی، 
بیسکویت  یه تیکه  کردن  پیدا  برای  نبودم  مجبور  دیگه  شاید 

باقی مونده از دیشب، تا ته حلقت برم.«
با زبانم دو تکه از صدف هایی را که دیروز خورده ام از ته حلقم 
پرت می کنم بیرون. رالف دولپی آن ها را می خورد و بعد دوباره 

جلوی من می ایستد و با التماس توی چشم هایم نگاه می کند.
می گویم: »همه اش همین بود.« در همین حال، جو دست 
 خالی از فروشگاه بیرون می آید و با ناراحتی می گوید: »کارت های 

جدید هنوز بهشون نرسیده. فردا براشون می آد.«
رالف ناله کنان می گوید: »خب، من برای اینکه جلوی قاروقور 
دارم.  نیاز  خوردن  برای  بیشتری  چیزهای  به  بگیرم  رو   شکمم 
یه  برای  کوچیک  صدف  تیکه  تا  دو  با  نصفه  میگو ی  تیکه   یه 

پیلوت ماهی که تو سن رشده، کافی نیست.« 

 رالف و جو شناکنان به سمت پارک کوسه حرکت می کنند.
امیدوارم قبل از اینکه به آنجا برسیم کمی سرحال بیایند. دوست 
دارم تعطیالت به ما خوش بگذرد. ولی وقتی بهترین دوستانت 

بی حال و خسته باشند، فکر نکنم خوشی ای در کار باشد. 
ناراحتی  با  من  به  رو  جو  می رسیم،  پارک  ورودی  به  وقتی 
می گوید: »واقعاً مجبوریم بریم تو؟ بدن من هنوز از اتفاقاتی که 

دفعه ی قبل افتاد، درد می کنه.«
رالف یاد اتفاقات دفعه ی قبلی می افتد و یواشکی می خندد. 
باید اعتراف کنم که واقعاً هم خنده دار بود. ماجرای دفعه ی قبل 

این طوری بود:
کشتی . 1 سکان  از  شده  ساخته  چرخ وفلک  روی  پرید  جو 

شکسته، بدون اینکه بداند آن چقدر سریع دارد می چرخد.

داشت . 2 انگار  آن قدر شدید که  پرتاب شد،  بیرون  او سمت 

پرواز می کرد.

1011



بعد افتاد پایین سرسره ی ساخته شده از ساقه ای بی برگ و . 3

لجنی و سعی کرد برعکس از سرسره باال برود، اما با سرعت 

ُسر خورد پایین.

از آنجا افتاد روی تاب ساخته شده از دنده ی نهنگ و شانزده . 4

دور کامل تاب خورد و دوباره سمت دیگری پرتاب شد.

بعد با شدت زیادی روی صندلی فنری اسب آبی فرود آمد . 5

و صدای بینگ بلندی داد. 

از دست داده . 6 را  و بالفاصله مثل هلی کوپتری که کنترلش 

باشد رو به باال، یعنی تقریبًا روی سطح آب، پرتاب شد!

اگر من و رالف با تمام سرعت شنا نکرده بودیم و جو را نگرفته 
همه  هوا.  برود  و  بیرون  شود  پرت  آب  از  بود  ممکن  بودیم، 
می دانند در معرض هوا قرار گرفتن چقدر می تواند برای یک 
عروس دریایی بد باشد. چون گرمای خورشید می تواند او را در 

عرض چند ثانیه بسوزاند و مثل مجسمه خشک کند.

جو با نگرانی تابلوی جلوی ورودی پارک را می خواند. روی آن 
نوشته شده: 

پارک کوسه، تفریح خانوادگی برای همه!
توی  لباِس  مثل  اینکه  به  »من  می گوید:  عصبانیت  با  جو 
ماشین لباس شویِی مامانم در هوا چرخ بخورم نمی گم تفریح! یا 

اسم کله پا پرت شدن توی آسمون رو نمی ذارم تفریح!«
پیش خودم تصمیم می گیرم که بهش نگویم پرت شدنش به 
این طرف و آن طرف چقدر برای من و رالف خنده دار و جالب بود.
اطراف پارک را نگاه می کنم؛ جانمی جان! چرخ وفلک، تاب، 
سرسره و صندلی فنری. بعد نگاهی به جو می اندازم که دارد از 
ترس به خودش می پیچد. می گویم: »باشه! باشه! یه کار دیگه 

می کنیم.« 
راستش نمی دانم چرا از همان اول تصمیم گرفتیم بیاییم پارک 
منطقه ی  در  تعطیالتیم.  توی  که  نیستیم  ما  فقط  االن  کوسه. 
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کوسه ها همه ی بچه ها تعطیل اند. این یعنی پارک تا خرخره پر از 
ماهی و کوسه و دلفین و اختاپوس است. برای همین برمی گردم 
نداره.  جا  »دیگه  رالف می گویم:  و  به جو  رو 
خدا می دونه چقدر باید توی صف منتظر 
بمونیم تا بتونیم سوار تاب بشیم که 

بهترین وسیله ی پارکه.« رالف و جو به نشانه ی تأیید سر تکان 
می دهند و من ادامه می دهم: »دیگه سن ما هم از اینکه بخواهیم 

سوار صندلی فنری بشیم گذشته.« 



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


