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فصل یک

گرِگ خوابیده

مامان گُرگی گفت: »فقط اینکه به نظرم کار جالبی است.«

بابای گرگی گفت: »موافقم. مسابقه ی استعدادیابی مدرسه از 

آن رسم و رسوم های درست وحسابی است. مجبورت می کند از 

الکت بیرون بیایی.«

گرگی گفت: »من دوسـت دارم توی الک خودم باشـم. 

در ضمـن، هیـچ کاری هـم بلد نیسـتم و تازه مسـابقه هم 

همین امشب است.«

صبح شـنبه بود. گرگی پشـت میز آشپزخانه نشسته بود و 



کتابـی درباره ی بالگردها می خوانـد. از نظر او بالگردها خیلی 

جالب بودند. بر ای کار کردن، به دو ملخ نیاز داشتند؛ یک ملخ 

بزرگ روی سرشـان که آن ها را از زمین بلند کند و یکی دیگر 

روی دمشان که جلوی چرخش بالگرد به دور خودش را بگیرد.

مامان گفت: »درست است. تو هیچ کاری نمی کنی. ولی 

بایـد بکنـی. بر ای همین اسـت کـه ازت می خواهیم امروز 

صبح به کالس ژیمناسـتیک بروی. ممکن اسـت خوشت 

بیاید. تازه این جوری می توانی در مسـابقه ی استعدادیابی 

هم شرکت کنی.«

»نه، ممنون.« گرگی این را گفت و کتابش را ورق زد.
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پـدر التمـاس کرد: »حاال یک امتحانـی بکن. تو در هیچ 

کالس متفرقـه ای شـرکت نمی کنـی. تنهـا کارت این بوده 

کـه دور کالس آواز، سـفالگری، کاراتـه، بازیگـری و یوگای 

کودکان را خط بکشی.«

گرگی سرش را باال آورد و گفت: »به این می گویند یک َرویه، 

بابا. این رویه نشان می دهد که دوست ندارم بروم کالس.«

مامـان گفـت: »خب این رویه ی بدی اسـت. تا حاال اصاًل 

بهت سخت نگرفته ایم. بر ای همین امروز باید بروی کالس 

ژیمناستیک؛ یکی به دو هم نکن.«

گرگی کنار دیوار سـالن ورزش ایسـتاد. خانم اِستاکلی، 

مربی ورزش، مربی ژیمناستیک هم بود. از همه خواست 

خودشـان را گـرم کننـد. پسـرها و دخترهـا گـرم کـردن را 

شـروع کردند؛ دست هایشـان را توی هوا تـکان می دادند، 

دور خودشـان می چرخیدنـد و یـا توی سـالن این طرف و 

آن طرف می پریدند.
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پسـرها شلوارک ورزشی پوشیده بودند. دخترها هم سرهمی 

ورزشـی بـه تـن داشـتند. بعضی هایشـان هـم دامن هایـی بـا 

طرح های مختلف پوشیده بودند. بیشترشان صورتی بود. گرگی 

از رنگ صورتی متنفر بود. او همان لباس های همیشـگی اش را 

پوشـیده بود؛ تی شـرت سفید، سـرهمی با کفش کتانی.

خانـم اسـتاکلی دسـت  زد و گفت: »خیلـی خب بچه ها، 

گوش بدهید. این آخرین تمرین قبل از مسابقه ی امشب 

اسـت. حتی اگر تا حاال بـه کالس نیامده اید هم می توانید 

جزء گروه باشید. حرکت ها ساده اند.«

ناگهان درِ ورزشـگاه چهارطاق باز شد و پسربچه ای پرت 

شد داخل سالن. پسرک خودش را جمع  و جور کرد و لبخند 

زد. گرگی با خودش گفت: وای نه؛ لیوینگستن فالت!

لیوینگسـتن همسـایه ی بغلـی گرگی بود. همیشـه او را 
گرگـی1 صـدا می زد؛ با اینکه اسـم واقعـی اش ِرناتا ُولفمن 

بود. از رناتا هم خواسته بود به او بگوید ویزویزک.
1. در کتاب اول مجموعه ی گرگی و ویزویزک، یعنی زیردریایی مقوایی، ویزویزک توضیح می دهد که 
بچه های مدرسه به خاطر تنها و گوشه گیر بودن رناتا، به او می گویند »گرگ تنها«؛ اما لیوینگستن او را 

»گرگی« صدا می زند. م.
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ویزویزک یک مزاحم واقعی بود. همیشه دلش می خواست 

به خانه شان بیاید تا با هم بازی کنند. متوجه نبود که گرگی 

از بازی کردن با بچه های دیگر خوشش نمی آید. رناتا تنهایی 

را دوست داشت و دوست هم نمی خواست. تازه، به نظرش 

بـازی کردن کار بچه ها بـود. گرگی به موضوعات آدم بزرگ ها 

مثـل علـوم عالقه منـد بـود. البتـه یک بـار که ویزویـزک به 

خانه شان آمده بود، با هم زیردریایی ساخته بودند و اتفاقات 

عجیبـی هـم افتـاده بود. ولـی از آن موقع به بعـد دیگر او را 

ندیده و موفق شده بود از دستش در برود.

ویزویزک گفت: »سالم خانم استاکلی. ببخشید دیر کردم. چقدر 

مدل موی امروزتان قشنگ است. چیزی را که از دست نداده ام؟«

»نه، نگران نباش. همین االن می خواسـتیم بر ای آخرین 

بـار قبل از تمرین خودمان را گرم کنیم. همگی گوش کنید. 

از شما می خواهم حیوانی را که دوست دارید جایش باشید 

در ذهنتان تصور کنید. وقتی دسـت زدم، باید شبیه حیوان 

تـوی ذهنتـان در سـالن حرکت کنیـد. همگـی حیوانی در 

ذهنتان دارید؟«
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ویزویـزک فریـاد زد: »بلـه، مـن دارم!« بقیـه ی بچه هـا 

سرشان را در تأیید تکان دادند. خانم استاکلی دست زد.

یکـی از دخترهـا چهار دسـت وپا شـد و مثـل گربه هـا، به 

کمرش کش وقوس داد.

یکی از پسرها مثل خرگوش باال و پایین پرید.

دختر دیگری مثل اسب یورتمه رفت.

ویزویزک بنا کرد به دویدن دور سالن، بال بال زدن و وزوز 

کردن. تشخیص اینکه چه حیوانی است، کار سختی نبود.

اما گرگی چه؟ گرگی لحظه ای فکر کرد، بعد کف سـالن 
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ورزش دراز کشید و همان طور بی حرکت ماند.

خانـم اسـتاکلی آمد باالی سـرش، پایین را نـگاه کرد و 

پرسید: »تو چه  جور حیوانی هستی؟«

»مـن گـرگ ام.« خانم اسـتاکلی گفـت: »جـدًا؟ آخر تکان 

نمی خوری.«

»یک گرگ خوابیدهام.«

»زود بیدار می شوی دیگر؟«

گرگی گفت: »گرگ ها می توانند ده ساعت بخوابند.«




