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جایی که مقدماتی چیده می شود و َمقَدم 
خواننده به کتاب گرامی داشته می شود

فصل اول

همه چیز از یک دست دندان مصنوعی شروع شد، یا بهتر است 
بگوییم از نبودن یک دست دندان مصنوعی شروع شد.

درواقع االن که خوب بهش فکر می کنم، می بینم اول داستان 
این هم نبود. شاید داستان از یک دماغ قرمز شروع شد. یک 
دماغ قرمز دلقکی که روزی ناگهان گم شد. اما واقعیتش این 
است که داستان خیلی قبل از این ها شروع شده بود. فکر کنم 
همه چیز از نامه ای شروع شد که یک صبح چهارشنبه به دست 
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مدیر سیرک رسید... یا شاید حتی قبل از آن.
فکر  نه؟  است،  پیچیده  چقدر  داستان  شروع کردن  َاه، 
می کنی ِچفت  وَبستش را خوب جفت کرده ای، ولی وقتی دوباره 
نگاه می کنی می بینی یک تکه  نخ سرگردان از آن طرفش آویزان 
است. آن نخ را می کشی و کل چیزی که ساخته ای ولو می شود 

روی زمین، درست مثل وقتی که یک پلیور بافتنی را بشکافی.
امروز  چرا  کنید  تعریف  دارید  قصد  شما  کنیم  فرض  مثاًل 
به  دیر  بگویید  اولش  شاید  رسیدید.  مدرسه  به  دیر  صبح 
مدرسه رسیدید چون به موقع از خانه راه نیفتادید. این جواب 
نیفتادید؟  راه  خانه  از  به موقع  چرا  خب  اما  است.  سرراستی 
شاید چون شیطان رفته بود توی جلد برادر کوچک ترتان و شما 
مجبور شدید لباستان را عوض کنید، چون برادر کوچک تر روی 
لباستان حلیم ریخته بود. پس دلیل دیرکردن شما این بوده. اما 
شاید کسی بپرسد چرا آن فسقلی امروز صبح این قدر لوس شده 
بود؟ خب ممکن است دلیلش این بوده باشد که شب خوب 

نخوابیده. دیشب توفان شده و رعدوبرق زده و او هم آن قدر 
نازک نارنجی است که هنوز از توفان می ترسد. خب، مطمئنید 
که شروع ماجرا همین جاست؟ خود آن رعدوبرق از کجا آمده 
تلویزیون احتمااًل می گوید: »یک  بوده؟ کارشناس هواشناسی 
توده هوای کم فشار و سرد باالی خلیج بیسکی مشاهده شده 
است.« و شما احتمااًل می پرسید: »خلیج بیسکی کجاست؟« 
نزدیک  انگلستان،  »جنوب  می دهد:  توضیح  احتمااًل  هم  او 
اسپانیا.« اما حتی این هم که تقصیر دیرآمدنتان را گردن اسپانیا 
بروید؟  مدرسه  به  باید  چرا  اصاًل  نیست.  کار  آخِر  بیندازید، 
دیر  اصاًل  بروید،  مدرسه  به  نبودید  مجبور  اگر  اینکه  نه  مگر 
نمی کردید؟ بنابراین می توانید تاریخ آموزش در جهان را بررسی 
کنید و ببینید چه کسی مدرسه را اختراع کرده. )و اصاًل چه شده 

که تصمیم گرفته اند مدرسه ها صبِح به این زودی 
باز شوند.( عالوه بر همه ی این ها شاید بد نباشد 

سؤال هایی هم از پدر و مادرتان بکنید. مثاًل ازشان 
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بپرسید چرا وقتی یک بچه ی مثل ماه داشتند، تصمیم گرفتند 
یک بچه ی دیگر هم بیاورند؟ و مادرتان احتمااًل می گوید وقتی 
بچه بودید و در رختخواب کوچکتان خوابیده بودید، نگاهتان 
کرده و نگران شده که نکند وقتی بزرگ شدید تنها بمانید، و 
پدرتان هم احتمااًل روزنامه اش را ورق خواهد زد و خواهد گفت 
تصمیم او نبوده. پس می بینید که تعیین نقطه ی شروع داستان 

چقدر کار سختی است.
شروع  گم شده  دندان مصنوعی  می کنم،  را  فکرش  که  حاال 
ماجرا نیست و بعدتر به آن می رسیم، خیلی بعدتر )تقریبًا آخرهای 

فصل هفتم(.
قبل از آن پسری هست که باید به شما معرفی اش کنم. او 
یک بچه ی معمولی است، قدش تقریبًا اینقدر است و وزنش 
هم آنقدر... اما صبر کنید ببینم، نکند باز هم دارم 
عجله می کنم. فرض من این است که شما می دانید 

پسر چیست. شاید فرض غلطی باشد. 

بگذارید کمی به عقب برگردیم.
پسر شبیه دختر است، فقط کمی کثیف تر. شبیه مرد است، 
پسرها  کم موتر.  کمی  اما  است،  شبیه سگ  کوتاه تر.  کمی  اما 
و  می دوند  آن طرف  و  این طرف  سروصدا  با  می پوشند،  لباس 

دماغشان را با آستینشان پاک می کنند.
اسم  می دانم،  بله  است.  فیِزلبرت  ما  قصه ی  پسر  اسم 
مسخره ای است. اما مامانش دلقک است و بابایش پهلوان پنبه، 
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از  آورده که اسم مسخره تری  بگویم شانس  اگر ُرک وراست  و 
این نصیبش نشده. او تمام عمرش را با سیرک مسافرت کرده، 
که  هستند  سیرک  اعضای  دوستانش  بیشتر  ازآنجایی که  و 
دارند،  و مضحک  لقب های عجیب وغریب  و  اسم ها  خودشان 
خیلی به مسخره بودن اسمش فکر نمی کند. دسِت کم نه آن قدر 

که من فکر می کنم.
کسی که قرار است این کتاب را بنویسد منم، نه او. »فیِزلبرت« 
طوالنی است و تایپ کردنش وقت می گیرد، اگرچه خوشبختانه 
امالیش آسان است، بنابراین نباید خیلی ُغر بزنم. منظورم این 
است که اگر مجبور بودم در هر صفحه بنویسم »بوروکراسی« 
)کلمه ای که هربار دفعه ی اول اشتباه می نویسمش(، آن وقت 

جا داشت حسابی گله کنم.
اما خوشبختانه باآنکه در همه ی سیرک ها کمی بوروکراسی )یعنی 
کاغذبازی( وجود دارد، داستان فیز به واحد حسابداری، 
تخته شاسِی بازرس مسائل ایمنی یا قفسه ی مخصوص 

نگهداری قراردادهای هنرمندان سیرک که ته کاروان یا همان 
دفتر مدیر سیرک است، ربطی ندارد. یا آن قدرها ربطی ندارد.

خب، کجـا بودیم؟ فکـر کـنـم تـا اینجا پیـش آمده ایم... 
فیِزلبرت استامپ )که اغلب برای صرفه جویی در مصرف جوهر 
فیز صدایش می کنم( پسری است که در سیرک زندگی می کند. 
او کلکسیون کارت کتابخانه دارد و دوستی به نام کوین که به 
هم نامه می نویسند، موهایش قرمز است، کت فراک شیک و 
را آن قدر  را می پوشد، و می تواند نفسش  کهنه ی مدیر سیرک 
آنکه یک پسربچه  از دیدن  تماشاچیان سیرک  حبس کند که 
سرش را در دهان یک شیر نگه داشته، ذوق زده شوند، و این 
از ماجراهای زندگی اوست. فکر کنم  کتاب داستاِن فقط یکی 
دیگر برای مقدمه کافی باشد. واقعًا حرف دیگری ندارم بزنم. 

پس برویم سراغ فصل دوم. قبول؟



وقتی »ماهی« )شیرماهی سیرک( گم 
می شود، پسر دوازده ساله ی داستان ما 
همه جا را دنبالش می گردد و رّدش را 

در آکواریوم دریاساالرِ خال دار پیدا می کند؛ 
آکواریومی که هشت پایی نامرئی دارد و 

ماهی هایش با رنگ های جورواجور نشانه گذاری 
شده اند. اما انگار یک بالیی سِر آکواریوم آمده. 

ماهی هایش )نه شیرماهی، خوِد خوِد ماهی ها( 
یکی یکی غیب می شوند، و دریاساالر، 
سیرک را مقصر این غیب شدن ها 
می داند. آیا فیزلبرت می تواند 

تَه وتوی این ماجرای اسرارآمیز را 
دربیاورد و دوستش را پیدا کند؟ 
بخوانیم تا سر از ماجرا دربیاوریم.

ماهیهایش )نه شیرماهی، خود
یکییکی غیب می

سیرک را مقصر این غیب

َ

ن مجموعه  ا ـی
ا د ا مه د ا رد ...
ن مجموعه  ن مجموعه ا ـی ن مجموعه ا ـی ن مجموعه ا ـی ن مجموعه ا ـی ن مجموعه ا ـی ا ـی
............
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