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اگـر به مـدت کافی بـه عروس هـای دریایی نـگاه کنیـد، تپش 

قلب روح

قلبشان را احساس می کنید. فرقی ندارد آن ها از کدام نوع باشند؛ 
»آتوال«ی خون قرمز با درخشش دل فریب و خیره کننده و یا گونه ی 
»کاله گُل دار« یـا »آرلیـا آریتا« که مثل ماِه نیمه روشـن اسـت. وقتی 
به سرعت جمع می شوند و دوباره خود را رها می کنند، انگار ضربان 

دارنـد؛ ماننـد قلب یک روح؛ قلبی که می توان از آن طرفش دنیای 

دیگری را دید؛ جایی که تمام گمشده هایت در آن پنهان شده اند. 

البتـه عروس های دریایی قلبی ندارند، یعنی راسـتش نه قلب 

دارند، نه مغز، نه استخوان و نه خون؛ اما می توانید مدتی به آن ها 

نگاه کنید تا تپش قلبشان را حس کنید!
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خانم »ترتن« می گوید اگر 80 سال عمر کنی، قلبت سه میلیارد 

بار می تپد. داشتم سعی می کردم چنین عدد بزرگی را تصور کنم. 

سـه میلیارد. سـه میلیارد سـاعت قبل، انسـان های مـدرن وجود 

نداشـتند و فقط غارنشیناِن چشـم گُنده ی ُپرمو روی زمین زندگی 

می کردنـد کـه تنها صدایشـان ِخرِخر بود. سـه میلیارد سـال قبل، 

شـاید زندگـی هم وجود نداشـت؛ و حاال ببین قلبـت چقدر خوب 

کارش را انجام می دهد و می تواند تا سه میلیارد بار پشت سر هم 

بزند؛ البته به شرطی که تا آن وقت زنده باشی.

وقتـی خوابـی، تلویزیـون می بینـی یـا پـای برهنـه در سـاحل 

ایسـتاده ای، قلبـت بـه کار خـودش ادامـه می دهـد. شـاید وقتی 

آنجـا ایسـتاده ای، به درخشـش روشـن سـطح تیـره ی اقیانوس 

نگاه می کنی و از خودت می پرسـی، ارزش دارد دوباره موهایت را 

خیس کنی یا نه. شاید متوجه شوی لباس شنایت برایت کوچک 

شده یا خورشید از همیشه روشن تر است.

حـاال مجبوری کمی چشـم هایت را ببنـدی؛ در این لحظه، مثل 

همه ی مردم، زنده ای.

درست همین موقع، امواج دریا یکی پس از دیگری به پاهایت 

برخـورد می کنـد؛ که اگر دقت کرده باشـی، مثل همان تپش قلب 

اسـت و جای بند لباس شـنایت روی تنت می افتد و شاید بیشتر 

از خورشـید و بند لباسـت، متوجه سـردی آب شـده باشی یا ردی 

که موج ها روی شن های خیس زیر پایت از خود به جا می گذارند. 

مـادرت جایی همین اطراف ایسـتاده و از تـو عکس می گیرد و تو 
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می دانی که باید به سمتش بروی و لبخند بزنی.

اما نمی روی؛ برنمی گردی و لبخند نمی زنی. تنها می ایسـتی و 

بـه دریـا نگاه می کنی و هیچ کدامتـان نمی دانید در این لحظه چه 

چیـزی اهمیـت دارد، یا قرار اسـت چه اتفاقی بیفتـد؛ اصاًل چطور 

می شود دانست؟

و در تمـام ایـن مدت، قلبت به تپیـدن ادامه می دهد. کارش را 

انجـام می دهـد و آن قـدر می تپد تـا وقتی پیامی دریافـت کند که 

حاال نوبت ایستادن است. نمی دانی چه وقت؛ شاید چند دقیقه ی 
دیگر.

چون بعضی قلب ها فقط 412 میلیون بار می زنند.

ممکـن اسـت گمان کنی کـه ُخب، اینکه خیلی زیاد اسـت! اما 

حقیقت این است که این عدد، فقط می شود 12 سال.



4    شاید عرلس دبیایی 



هدف
تفاوتی میان نوشتن گزارش آزمایشگاه مدرسه ی راهنمایی و یک 
مقاله ی علمِی واقعی وجود ندارد. با مقدمه ای شروع کنید که هدِف 
تمام اطالعات مقاله را مشخص کند. ما از این تحقیق چه انتظاری 
داریم؟ چگونه می توان از آن برای رفع مشکالت انسان ها استفاده کرد؟

خانم ترتن

معلم علوم طبیعی کالس هفتم،
مدرسه ی راهنمایی یوجین فیلد مموریال،
گرِو جنوبی، ماساچوست
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در سه هفته ی اول کالس هفتم، به موضوع مهمی پی بردم: اگر 

تماس

آدم ساکتی باشی، نامرئی می شوی!
همیشـه تصور می کـردم مردم بـا چشم هایشـان می بینند، اما 

وقتـی از طـرف مدرسـه ی راهنمایـی یوجین فیلـد مموریـال برای 

اردوی پاییزی به آکواریوم رفتیم، من، یعنی »سـوزی سوانسـون« 

کاماًل نامرئی شـدم! انگار دیده شـدن، بیشـتر از چشـم، به گوش 

مربوط است.

ما در اتاِق »مخزن تماس« ایستاده بودیم و به حرف های کارمند 

ریشوی آکواریوم که با میکروفن صحبت می کرد، گوش می دادیم. 

او گفـت: »دسـت هایتان را صـاف نگـه داریـد«. او توضیـح داد اگر 



سااس    7

دست هایمان را کاماًل بی حرکت در مخزن قرار دهیم، بچه کوسه ها 

و ماهی هـای برقـی کوچک، مثل گربه های خانگی خودشـان را به 

کف دسـتمان می مالند؛ »آن ها به سـمت شـما می آیند، اما یادتان 

باشد دست هایتان را باز کنید و بی حرکت نگه دارید.«

من دوسـت داشـتم کوسـه ای را با دسـت هایم لمس کنم، اما 

اطراف مخزن شلوغ و ُپرسروصدا بود. به خاطر همین، گوشه ای از 

اتاق ایستادم و فقط نگاه کردم.

در کالس هنـر، بـرای ایـن اردو، لباس هایمـان را رنگ آمیـزی 

کـرده بودیـم. دسـت هایمان را با نارنجـی و آبی رنـگ کردیم و حاال 

لباس هایمان مانند لباس فرم آدم های روان پریش شده بود. فکر 

کنـم دلیلـش این بود کـه اگر یک وقـت گم شـدیم، پیداکردنمان 

راحـت باشـد. بعضـی دخترهـای خوشـگل کالس مثـل »آبری له 

ولی«، »مولی سمپسون« و »جنا ون هوز« پایین تی شرت هایشان را 

گره زده بودند، اما لباس من مانند روپوش های زنانه ی بلند، روی 

شلوار جینم آویزان بود.

درست یک ماه از آن فاجعه می گذشت و از همان روز من دیگر 

حـرف نزدم. البته آن طور که دیگران فکر می کنند، کار من اجتناب 

از صحبـت کـردن نیسـت. فقـط تصمیم گرفتـه ام حاال کـه مجبور 

نیسـتم، دنیا را با کلماتم ُپر نکنم. این دقیقًا برخالف ِوراجی هایی 

است که به آن عادت داشتم و بهتر از چیزی است که دیگران آن را 

کم گویی می نامند و از من هم انتظار دارند الاقل چیزهایی بگویم.

اگر همان قدر، کم هم حرف می زدم، خانواده ام اصرار نمی کردند 
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دکتـری را کـه می شـود بـا او درد دل کرد، ببینم. قرار اسـت امروز 

بعـد از اردو پیـش او بروم. رک بگویم منطق آن ها برایم قابل قبول 

نیسـت. منظورم این اسـت که اگر کسـی نمی خواهد حرف بزند، 

پس دکتری که می شود با او درد دل کرد، آخرین فردی است که 

باید پیشش رفت.

از این ها گذشته، من می دانستم چنین دکتری کیست. خانواده ام 

فکر می کردند مغز من مشـکل پیدا کرده؛ البته نه از آن مشـکالتی 

که یادگرفتن ریاضی یا خواندن را سـخت کند. آن ها فکر می کردند 

مشـکل من ذهنی اسـت، ازآن دست مشـکالتی که »فرنی« بهشان 

می گویـد اختالل ذهنی؛ که از کلمه ی »ِخَلل« می آید و به معنی درز 

و شکاف است.

یعنی مغز من دچار شکاف شده است.

»دسـتتان را صـاف نگـه دارید«، کارمنـد آکواریوم ایـن را به کس 
خاصـی نمی گفـت و فرقی هم نداشـت که با کـی صحبت می کند، 

چـون هیچ کس اصاًل بـه او گوش نمی داد. »این حیوانات می توانند 

ضربـان قلـب را احسـاس کنند، الزم نیسـت دسـت هایتان را تکان 

دهید.«

»جاسـتین ملونی« که هنوز موقع خوانـدن چیزی، لب هایش را 
تکان می دهد، سـعی کرد ُدم یک ماهی برقی را بگیرد. شـلوارش 

آن قـدر گشـاد بـود کـه هربـار سـعی می کـرد روی آب خم شـود، 

او تی شـرت رنگ آمیزی شـده اش  لباس زیـرش دیـده می شـد. 

را پشـت ورو پوشـیده بود. ماهـی برقی دیگری رد شـد، او آن قدر 
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سـریع به سـمتش حرکت کرد که باعث شد روی »سارا جانستون«، 

دانش آموز جدید، آب پاشیده شود. سارا آب شور روی پیشانی اش 

را پاک کرد و چند قدم از جاستین دور شد.

سارا دختر ساکتی است و من از او خوشم می آید. او حتی روز 

اول مدرسه به من لبخند زد، اما بعد، »مالی« به سمتش رفت تا با 

او صحبـت کنـد. یک بـار هم در راهرو با آبری حـرف زد و حاال هم 

لباس سارا، مثل آن ها در قسمت کمر گره خورده بود.

دسـته ای از موهایـم را کـه روی چشـمم می ریخت کنـار زدم و 

سـعی کردم پشـت گوشـم نگهشـان دارم؛ امـا موهـای ِفرِفری ام 

دوباره برگشتند سر جایشان.

»دیلـن پارکـر« که یواشـکی پشـت سـر آبـری حرکـت می کرد، 
ناگهان با صدای بلندی فریاد کشید: »کوسه!«

پسـرهایی کـه آنجا بودند خندیدند. آبـری و بقیه ی دخترها که 

دورش بودنـد، جیغ کشـیدند، اما به خاطر حضور پسـرها کمی هم 

خنده شان گرفته بود.

البتـه این موضوع باعث شـد به فرنی فکـر کنم، چون اگر آنجا 

بود، او هم حتمًا می خندید.

دوبـاره خیـس عـرق شـدم. هربار که بـه فرنی فکـر می کردم، 

این جوری می شدم.

چشـم هایم را محکـم بسـتم. تاریکـی باعـث شـد چندثانیـه 

احسـاس آرامـش کنـم؛ اما ناگهـان تصویری به ذهنـم خطور کرد 

که اصاًل خوب نبود. در خیالم دیدم مخزن شکسـته و کوسـه های 



10    شاید عرلس دبیایی 

کوچک روی زمین افتاده اند. این باعث شـد فکر کنم چقدر طول 

می کشد تا حیوانات در هوای آزاد غرق شوند.

حتمـًا همه چیـز برایشـان زیادی سـرد و روشـن اسـت؛ و بعد 

نفسشان برای همیشه بند می آید.

چشم هایم را باز کردم.

گاهی وقت هـا اگـر بخواهـی بعضـی چیزهـا تغییر کننـد، حتی 

نمی توانی اتاقی را که در آن هستی، تحمل کنی.

در گوشـه ای دورتر، تابلویی نمایشـگاه دیگری را نشـان می داد 

که پایین پله بود و رویش نوشته شده بود: عروس های دریایی.

به سمت پله ها رفتم و برگشتم که ببینم کسی متوجه من شده 

یا نه.

دیلـن روی آبـری آب پاشـید و او بازهـم جیغ کشـید. یکی از 

مراقبان به سمت آن ها رفت و تذکر داد.

بااینکه تی شـرت رنگارنگ داشـتم و باوجود موهای ِفرِفری ام، 

کسی متوجه رفتن من نشد.

من آرام از پله ها پایین آمدم که عروس های دریایی را ببینم.

هیچ کس متوجه نشد؛ هیچ کس.
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 تو دو روز پیش، حتی قبل از اینکه من خبردار شوم، ُمرده بودی.

گاهی  وقت ها بعضی  چیزها اتفاق 
می  افتند

بعدازظهـر روزهای آخـر ماه اوت بود؛ یکی از روزهای تابسـتاِن 
طوالنی و دلگیرِ بعد از کالس ششـم. مادرم از داخل خانه صدایم 
کـرد و مـن با دیـدن چهره اش فهمیـدم اتفاق خیلی بـدی افتاده 
اسـت. اول ترسـیدم مبادا مشکلی برای پدر پیش آمده باشد؛ اما 
آیـا بعد از جدایی شـان اگر برای پدر اتفاقـی می افتاد، برای مادرم 

مهم بود؟ بعد فکر کردم شاید برادرم چیزیش شده باشد.
مـادر گفـت: »زو«. یخچـال لحظـه ای غریـد، صـدای چک چِک 
دوش آب و تیک تیـِک سـاعِت روی طاقچـه کـه همیشـه عقـب 

می ماند، در گوشم پیچید.
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پرتوهـای نـور خورشـید، ماننـد ارواحـی کـه از میـان دیـوار رد 
می شـوند، از پنجـره می تابیـد، روی فرش می نشسـت و همان جا 

آرام می گرفت.
مـادر آرام حـرف مـی زد، حتی کلماتش با سـرعتی معمولی  از 
دهانـش بیـرون می آمدند. درواقع همه چیز کُند شـده بـود. انگار 

زمان هم سنگین تر شده بود.
یا شاید زمان کاماًل از بین رفت.

»فرنی جکسون غرق شد.«
چهـار کلمـه. تنها چندثانیه طول کشـید بیرون بیاینـد، اما انگار 

نیم ساعت گذشته بود.
اولین فکری که به ذهنم رسید، این بود که چقدر عجیب است. 
چـرا او نـام خانوادگی فرنـی را گفت؟ یادم نمی آیـد مادر تابه حال 

فامیلی ات را گفته باشد، تو همیشه برایش فرنی بوده ای.
و بعد کلماتی را که به دنبال اسم تو گفت، متوجه شدم.

غرق شد.
او گفت تو غرق شده ای.

مادر ادامه داد: »رفته بود سـفر«. و من دیدم چقدر آرام اسـت و 
شانه هایش اصاًل نمی لرزند. »رفته بود کنار ساحل.«

و بعد انگار بخواهد به روشـن تر شـدن حرف هایش کمک کند، 
گفت: »توی مری لند.«

اما معلوم است که حرف هایش برایم بی معنا بود.
هزار دلیل برای آن وجود دارد. معنا نداشت، چون مدت زیادی 
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از دیـدن تـو نگذشـته بود و تـو به انـدازه ی بقیه زنده بـودی. معنا 
نداشت، چون تو شناگر خوبی بودی؛ حتی از من هم بهتر.

معنـا نداشـت، چـون قـرار نبـود همه چیـز این طور تمام شـود. 
هیچ چیز نباید این طور تمام شود.

اما باوجود این، مادر روبه روی من ایسـتاده بود و این حرف ها 
از دهانـش بیـرون می آمـد؛ و اگـر حرف هایش درسـت بـود، اگر 
چیزهایـی که به مـن می گفت واقعیت داشـت، معنایش این بود 
کـه آخرین بـاری کـه تـو را دیدم، وقتـی روز آخر کالس ششـم با 
گریه در راهرو راه می رفتی و سـاک لباس های خیسـت را با خود 

می کشیدی، آخرین دفعه ای بود که تو را می دیدم.
من به مادر خیره شدم و گفتم: »نه، درست نیست.«
تو نُمرده بودی، نمی توانستی بمیری. مطمئن بودم.

مادر می خواست چیزی بگوید، اما پشیمان شد.
من با صدای بلندتری تکرار کردم: »نه، درست نیست.«

مادر گفت: »سه شـنبه بود«. صدایش از مرتبه ی قبل آرام تر بود؛ 
انگار که فریاد من قدرت او را کم کرده بود. »سه شنبه ی این اتفاق 

افتاده، منم تازه فهمیدم.«
امروز پنج شنبه است.

دو روز کامل گذشته است.
هـر وقـت به آن دو روز فکر می کنـم، به فاصله ی بین رفتن تو و 
خبردار شدن من، یاد ستاره ها می افتم. می دانستی چهار سال طول 
می کشـد تا نور نزدیک ترین سـتاره به ما برسـد؟ یعنی وقتی آن را 
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می بینیم، وقتی سـتاره ای را می بینیم، درواقع داریم گذشـته اش را 
نگاه می کنیم. تمام آن سـتاره های چشـمک زن، همه ی ستاره های 
آسـمان، ممکن اسـت قباًل از بین رفته باشـند، ممکن است در این 

لحظه، آسمان ستاره ای نداشته باشد؛ اما ما حتی نمی دانیم.
من گفتم: »اون می تونسـت شـنا کنه، یادت نیست؟ خوب شنا 

می کرد.«
مادر جوابی نداد. برای همین دوباره تکرار کردم: »یادت نیست 

مامان؟«
مـادر فقـط چشـم هایش را بسـت و صورتـش را بیـن کـف 

دست هایش پنهان کرد. 
من باز تکرار کردم: »غیرممکنه«. چرا او متوجه نمی شـد که این 

اتفاق غیرممکن بود؟
وقتـی مـادر سـرش را بـاال آورد، بسـیار آرام صحبـت می کـرد. 
انگار سـعی می کرد تک تک کلماتش را به من بفهماند: »زو، حتی 

بهترین شناگرا هم ممکنه غرق بشن.«
»یعنی چی؟ چطور ممکنه...؟«

»هـر چیزی معنا نـداره زو. بعضی وقتا بعضی اتفاقا بدون دلیل 
ُرخ می دن«. سرش را تکان داد و نفس عمیقی کشید. »این اتفاق 

واقعی به نظر نمی رسه، حتی برای من.«
و بعد دوباره برای چندثانیه چشم هایش را بست. وقتی بازشان 
کرد، صورتش به طور وحشتناکی درهم رفت و اشک از چشم هایش 
روی گونه هایش سرازیر شد. او گفت: »متأسفم، فقط متأسفم.«
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بـا آن صـورت مچاله شـده اش عجیـب بـه نظـر می آمـد. از آن 
قیافه ای که ساخته بود، متنفر بودم. از او دور شدم، اما آن کلمات 

هنوز در ذهنم می چرخید.
تو غرق شدی.

داشتی در مری لند شنا می کردی.
دو روز قبل.

هیچ کدامشان معنایی نداشت. نه در آن لحظه، نه آخر شب که 
سـتاره ها به مهمانی زمین می آمدند و نه روز بعد که نور خورشـید، 

دوباره در آسمان صبح غلت می خوْرد.
دنیا چطور می توانست دوباره آفتاب را به زمین بیاورد؟

در تمام این مدت، گمان می کردم داستان ما همین بوده؛ داستان 
ما... اما انگار تو داستان خودت را داشتی و من هم داستان خودم 
را. داستان های ما برای مدتی طوالنی آن قدر شبیه هم بود که اصاًل 
باعث شد فکر کنیم داستانمان مشترک است؛ اما این طور نبود.

سـر همین ماجرا فهمیدم همیشـه داستان هر کسی با دیگران 
متفـاوت اسـت. هرگز دو نفر تا ابد باهـم نمی مانند، هرچند مدتی 

فکر کرده باشند این کار شدنی است.
زمانـی بـود کـه مـادرم می دانسـت چـه اتفاقـی برایـت افتاده 
اسـت؛ تاب وقرار نداشـت و من مثل روزهای دیگر، میان چمن ها 
می دویـدم. زمانـی هم بود که افراد دیگری باخبـر بودند، اما مادر 
نمی دانست؛ و لحظه ای هم بود که تنها فرد مطلع از این ماجرا در 

این سیاره، مادر تو بود.
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و این هـا یعنـی اینکـه لحظـه ای هـم بـود که تـو رفته بـودی و 
هیچ کـس روی زمیـن نبود که بداند. تو، تنهـای تنها در آب ناپدید 

شدی و هیچ کس فکرش را هم نمی کرد.
فکر کردن به تنهایِی باورنکردنی تو سخت است.

مـادرم گفت گاهـی بعضی چیزها بی دلیـل ُرخ می دهد. جواب 
مزخرفی است، بدترین جواب ممکن.

خانم ترتن می گوید وقتی اتفاقی می افتد که دیگران نمی توانند 
توضیحش دهند، یعنی دیگر به مرز علم بشـری رسـیده ای و این 
دقیقًا همان جاسـت که به دانش نیاز پیدا می کنی. دانش، فرایند 
پیداکردن توضیحاتی برای موضوعاتی اسـت که کسی قادر نیست 

آن ها را برایت شرح دهد.
شرط می بندم تابه حال خانم ترتن را ندیده ای.

»گاهـی بعضـی چیزهـا بی دلیـل ُرخ می دهنـد«، جـواب خوبی 
نیسـت. اصـاًل پایـه ی علمی ندارد؛ امـا چند هفته، تنهـا چیزی که 

می شنیدم، همین بود.
تـا آن روز کـه در اتـاق زیرزمین ایسـتادم و به عـروس دریایی 

پشت شیشه نگاه کردم.
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پاییـن مخـزن  نمایشـگاه عروس هـای دریایـی، در طبقـه ی 

نامرئی

تمـاس که بقیـه ی شـاگردان کالس هفتم آنجا بودنـد و روی هم 
آب می پاشـیدند، تقریبًا خالی بود. آن پایین خیلی سـاکت بود و 

آرامش زیادی داشت.

اتـاق ُپـر از مخزن های عروس هـای دریایی بود. شـاخک های 

عروس های دریایی لطیف تر از مو بود. شاید آکواریوم در مخزن ها 

نـور منعکـس می کـرد؛ چـون رنگشـان مـدام عوض می شـد. در 

مخزنـی دیگـر در آن نزدیکـی، عروس های دریایـی ای  را دیدم که 

شاخک هایشان مثل حلقه های موی یک دخترِ شناور در زیر آب، 

می چرخید و شاخک های عروس های دریایی مخزن سوم، آن قدر 
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صاف و کلفت بود که انگار با آن ها خودشان را زندانی کرده بودند. 

حتـی مخزنـی بـرای بچه عروس هـای دریایی بود که بـه گل های 

سفید نرم و کوچک شباهت داشتند.

نبودنـد؛  زمینـی  موجـودات  شـبیه  عجیـب،  حیوانـات  ایـن 

غیرزمینی هایـی دوست داشـتنی و آرام. انـگار رقاصانی غیرزمینی 

بودند که نیاز به آهنگ نداشتند.

در گوشـه ی اتـاق، تابلویـی بود که رویش نوشـته بـود »معمای 

نامرئی«. معنای معما را می دانسـتم. مادرم همیشـه من را به این 

نام صدا می زد، مخصوصًا وقتی تخم مرغ را با ژله ی انگور می خوردم 

یا عمدًا جوراب های ناهماهنگ می پوشـیدم. معما به معنای راز و 

رمـز اسـت. من از معما خوشـم می آید، برای همیـن رفتم تابلو را 

بخوانـم. تصویـر بـاالی تابلو، تصویر دو انگشـت بود که شیشـه ی 

کوچکی را گرفته بودند. درون شیشه که تقریبًا دیدنش غیرممکن 

بـود، عـروس دریایـی شـفافی به اندازه ی یـک ناخن شـناور بود.

متن زیر تصویر توضیح می داد که درون شیشه یک نوع عروس 

دریایـی به نـام »ایروکانجی« وجـود دارد که زهرش از سـمی ترین 

زهرهای دنیاست؛ حتی بعضی ها معتقدند هزار برابر سمی تر از ُرِتیل.

نیش ایروکانجی موجب سـردرد وحشـتناک، درد بدن، حالت 

تهوع، تعریق، اضطراب، تپش قلب شدید و خطرناک، خون ریزی 

مغزی و جمع شـدن آب در شـش ها می شـود. وقتـی ایروکانجی 

کسی را نیش می زند، او احساس می کند مرگش حتمی است.

ُخب، به نظر وحشتناک می رسد. به خواندن ادامه دادم:
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تابه حال مرگ هایی به خاطر نیش ایروکانجی ثبت شـده است، 

اما مشـخص نیسـت دلیل اصلی برخی مرگ های دیگر هم نیش 

ایروکانجـی بوده یا اشـتباهًا به عوامل دیگری نسـبت داده شـده 

اسـت. دانشـمندان سـعی می کننـد این زهر را بیشـتر بشناسـند 

و اثـر اصلـی نیـش ایروکانجـی بر بـدن را بهتر درک کننـد. بااینکه 

ایروکانجی هـا در دسـته هایی بـزرگ در سـواحل اسـترالیا زندگی 

می کننـد، نشـانه هایی از زندگی آن هـا در جزایر بریتانیـا، هاوایی، 

فلوریدا و ژاپن نیز دیده شـده اسـت. درنتیجه، بعضی محققان بر 

این باورند که ایروکانجی از محل اصلی زندگی خود یعنی استرالیا 

مهاجرت کرده اسـت. با گرم شـدن اقیانوس ها، احتمال مهاجرت 

آن ها به نقاط دور دیگر نیز بیشتر می شود.

وقتی این مطلب را به پایان رساندم، دوباره و سه باره هم خواندمش.

بـه عکـس آن موجـود کوچـک شـفاف نـگاه کـردم. هیچ کس 

نمی تواند آن را در آب ببیند. کاماًل نامرئی است.

من دوباره به توضیحات نگاه کردم و مدت زیادی به آن کلمات 

خیره شدم.

مرگ های ثبت شده...

مهاجرت به نقاط دور...

سرم سوت کشید و احساس سرگیجه داشتم. انگار در این دنیا 

به جـز مـن، آن کلمات و آن موجودات بی صـدای تپنده ی اطرافم، 

چیزی وجود نداشت.

اشتباهًا به عوامل دیگری نسبت داده شده...
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آن قدر به آن کلمات ُزل زدم که ناآشنا شدند؛ انگار کاماًل به زبان 

دیگری نوشته شده باشند.

فقط وقتی نفس کشـیدم، فهمیدم تا آن موقع نفسـم را حبس 

کرده بودم.

صـدای پچ پچ های هم کالسـی هایم باعث شـد عجلـه کنم و به 

مخزن تماس در طبقه ی باال بروم.

امـا آن بـاال همه چیز تغییـر کرده بود. کارمند ریشـوی آکواریوم 

جـای خـود را به زنی با موهای ُدم اسـبِی طالیـی داده بود. او هم 

همان چیزها را در میکروفن گفت: »دست ها صاف و بی حرکت...« 

لباس هـای رنگارنـگ بچه هـا هـم ناپدید شـده بود. اتـاق مخزن 

تمـاس پر از بچه هایی بود که لباس های فرم سـاده و خاکی رنگ 

به تن داشتند. این ها شاگردان مدرسه ی دیگری بودند.

با خودم فکر کردم شاید هم کالسی هایم بدون من به مدرسه ی 

راهنمایی یوجین فیلد مموریال برگشته اند.

بـه سـالن اصلی آکواریـوم رفتم و به اطراف نـگاه کردم. خیلی 

طول نکشـید کـه بتوانم لباس هایشـان را تشـخیص دهـم. آن ها 

مثـل ماهی هـای رنگـی خـال دار، اطـراف یـک مخـزن غول پیکر 

اقیانوسی وول می خوردند. حتی به خودشان زحمت دیدن نمایشگاه 

عروس های دریایی را نداده بودند. آن ها هیچ چیز راجع به ایروکانجی 

نمی دانستند؛ حتی هیچ وقت به آن فکر نخواهند کرد.

بعد متوجه شدم هیچ کس غیر از من به آن فکر نخواهد کرد.




