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کاترین َاِپل ِگیت
آناهیتا حضرتی کیاوندانی



دوست خیالی از خیال تا واقعیت

ای کاش یکـی می اومـد و یـه آمـاری می گرفت ببینه چند درصـد آدما توی 

زندگیشون دوست خیالی داشتن.

شاید همه دارن و فقط روشون نمی شه به بقیه بگن؛

می ترسن که بقیه درموردشون فکر بد کنن!

این رو باش؛ دیوونه!

منم یه دوسـت خیالی داشـتم! اولین بار، وقتی که 7 سـالم بود دیدمش و تا 

پنجم ابتدایی باهاش دوست بودم.

قضیه ش کامالً محرمانه ست! شرمنده، نمی تونم لو بدم!

خالصه که خوندن این کتاب باعث شد دوباره دوست خیالیم رو ببینم؛

اونم بعِد سال ها که اشتباهی فراموشش کرده بودم...

دوسـت خیالی تـون رو جـدی بگیریـن و هیچ وقت فراموششـون نکنین. با 

دوستای واقعی تون در مورد دوستای خیالی تون صحبت کنین... فرق زیادی 

بین خیال و واقعیت نیسـت؛ اما این بزرگ شـدِن لعنتی، کارو خراب می کنه 

و اشتباهی به آدم می گه که واقعیت مهم تر از خیاله!

کی گفته!

خیلـی از چیـزای خیالی، خیلـی بهتر و لذت بخش تر از خیلـی چیزای واقعی 

هستن.

تا آخر عمر یادتون نره که واقعیت بهتر از خیال نیست.

مقدمه ی یک کودک ناشر!



تقدیم به تو که قلب مهربان مادرم 

را بـه دلسـوزی های پـدرم پیونـد 

زدی و ایمـان را در دلـم نشـاندی





بخش یک





  1 فصل ل  ا

منچندچیزمهمدربارهیگربهیموجسوارفهمیدم؛

1

اولینچیز:اویکگربهیموجسواراست.

دومیـنچیـز:رویتیِشـرَتشنوشـتهبـود:»گربههاَسـرور،

سگهاخاکبرَسر.«

سـومینچیـز:یـکچتربسـتهتویدسـتشداشـت.انگار

همهاشنگرانخیسشـدنبود؛کهالبتهوقتیخوببهشفکر

میکنی،میبینیباموجسواریجوردرنمیآید.

چهارمینچیز:انگارهیچکِسدیگریتویساحلنمیدیدش.

سواریکموجِدرستوحسابیشدهبودوخیلینرم،سواری

میکرد؛اماهمینکهنزدیکسـاحلشد،اشتباهیچترشراباز
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غ کرد.َوِزشُتنِدباد،اورابهآسمانُبردوگربه،ازبغلگوشمر

دریاییردشد.

غدریاییهممتوجهاشنشد. حتیانگارمر

مثلبادکنکیازجنسَخز،آمدباالیسرمن.مستقیمباالرا

نـگاهکـردم،اوهمصافپایینرانگاهکردوبرایمدسـتتکان

داد.

کُـِتسفیدمشـکی،ازآنمدلهایپنگوئنـیتنشبود.انگار

میخواستبالباسرسمیاش،بهیکجایرؤیاییبرود.

خیلیهمبهنظرمآشنامیآمد.

زیرلبیگفتم:»ِکِرنشا.«

بـهاطرافـمنگاهـیانداختم.ازجلویکسـانیکـهقلعههای

شنیمیساختند،فریزبیبازها1وآنهاییکهخرچنگهارادنبال

میکردند،ردشـدم؛اماکسـیراندیدمکهبهآنگربهیپرندهی

چتربهدستنگاهکند.

چشمهایمراسفتبستموتاده،آرامشمردم.

بهنظرمبرایاینکهدیوانهنشوم،دهشمارهکافیبود.

َمنگشدهبودم؛اماگاهیایناتفاقمیافتاد؛مثلوقتیکه

خیلیگرسنههستموصبحانهنخوردهام.

وقتیچشمهایمرابازکردم،نفسراحتیکشیدم.دیدماثری

ازگربهنیستوفقط،آسماِنآبیوبیانتهارامیبینم.

چندمترآنطرفتر،چتریمثلیکنیزهیخیلیبزرگ،افتاد

تویشنها.

1. فریزبی نوعی بازی است که بازیکن هایش صفحه ی ِگرِد بشقاب مانندی را برای هم پرتاب 
می کنند.



  3 فصل ل  ا

پالسـتیِکچتـر،قرمـزوزردبودورویـش،عکسموشهای

کوچکیدیدهمیشـد.رویدسـتهاشبامدادرنگینوشتهشده

بود:»اینچرخونکمتعلقبهِکِرنشااست.«

دوبارهچشـمهایمرابستم.تادهشـمردموبعدچشمهایم

رابـازکـردم.چتریاچرخونکیاهرچی،مثلهمانگربهناپدید

شدهبود.

اواخرماهژوئنبود؛گرموقشنگ؛امامنسردمبود!

حسـم،درسـتمثللحظهیپیشازپریدنتویعمیقترین

قسمتاستخربود.

انـگارداریدبهجاییمیروید،هنوزنرسـیدهاید؛امامیدانید

کهراهبرگشتینیست!





  5 فصل م د

موضـوعایـناسـتکهمـناصالًاهـلخیالبافیودوسـِت

2

خیالیگرفتننیستم.

جـدیمیگویـم.امسـالپاییـزمـیرومکالسپنجـم.تـوی

سنوساِلمن،اصالًخوبنیستکهفکرکننددیوانهای.

منعاشقحقیقتهستم.همیشهاینطوربودهام؛چیزهای

واقعـی،قوانیندودوتاچهارتایی،حقیقتیکهمثالًمیگویدکلم

بروکسلبویجورابسهروزماندهمیدهد.

خیلهُخب!شـایدایندومیبیشترسلیقهایباشد.بههرحال،

منخودمتاحاالجورابسـهروزماندهنخوردهام؛برایهمین،

ممکناستقضاوتمدرستنباشد.
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حقیقتهـابـرایدانشـمندانبسـیارمهمانـد؛مـنهـمکه

میخواهمبعدهادانشـمندبشوموعاشقحقیقتهایطبیعی

هستم.مخصوصًاآنهاییکهمردمباشنیدنشتعجبمیکنند

ومیگویند:»وایمگهممکنه؟«

مثـلاینحقیقتکـهیوزپلنگهامیتواننـدهفتادمایلدر

ساعتِبَدوند.

یااینکهسوسـک،بدونسـرشمیتواندتـادوهفتهزندگی

کند.

غشاخدارعصبانیمیشود،ازچشمهایش یااینکهوقتیوز

خونمیریزد.

مـندوسـتدارمحیوانشـناسبشـوم.مطمئـننیسـتم

چهجورحیوانی.اآلنکهواقعًاازخفاشهاخوشـممیآید.البته

یوزپلنگها،گربهها،سـگها،مارها،موشهاوکرگدنهاراهم

دوستدارم.شایدبعدًابتوانمیکیازآنهاراانتخابکنم.

دایناسـورهاراهمدوسـتدارم،ولیسـالهاپیشمنقرض

شدهاند.منودوستم،ماریسول1،تامدتهادلمانمیخواست

باستانشناسشویمودنبالفسیلدایناسورهابگردیم.دوستم

همیشـهاسـتخوانهایباقیماندهازغذایشراتـویآکواریوِم

شـنیمیکاشـتتابرایتمرینعملیاتحفاری،ازآناسـتفاده

کنیم.

منوماریسـول،اینتابسـتان،یکجورگروهخدمترسـانی

بهحیواناتخانگیراهانداختیم.اسمش»گردشگرِیحیوانات«
است.

Marisol .1



  7 فصل م د

بعضـیوقتهـاکـهحیوانـاترامیبریـمگـردش،دربارهی

حقیقتهـایطبیعیحـرفمیزنیم.ماریسـولدیروزمیگفت

خفاشمیتواند1200پشهرادریکدقیقهبخورد.

چیزهایواقعیخیلیبهترازداسـتانهاهسـتند؛داستانرا

نمیتوانیدببینیدیادستتانبگیریدووزنشکنید.

البتهکرگدنهاراهمنمیتوانیدتویدسـتتانبگیرید!وقتی

داسـتانهاراعمیـقمیخوانید،میبینیدکـهدروغاند؛منهم

دوستندارمدروغبشنوم.

هیچوقتازچیزهایسـاختگیخوشـمنمیآمد.وقتیبچه

بـودم،هیچوقتلباسهایَبتمنییاطرححیوانرانپوشـیدم.

هیچوقتهمنگرانهیوالهایزیرتختِخوابمنبودم.

مامـانوبابـاممیگوینـدزمـانمهدکـودک،دورِکالسراه

میرفتموبههمهمیگفتمکهمنشـهردارکُرهیزمینهستم،

امافقطچندروزاینکارراکردهام.

حتمًادوبارهرفتهبودمتویفازخیالبافی؛اماخیلیازبچهها

دوستهایخیالیدارند.

روزی،مامـانبابـاممـنراُبردنـدتاتـویفروشـگاه،»بانی

خرگوشـهیعیِدپـاک«راببینم.رویچمنهـایمصنوعی،کنار

غِمصنوعیگُنده،تویسبدمصنوعیایستادیم. تخممر
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وقتینوبتمنشدکهبابانیعکسبیندازم،نگاهمافتادبه

پنجههایبزرگشوآنهاراکشیدم.

دسـتیـکمردتویآنبود.حلقـهیطالومویهایریزریزِ

بورداشت.

جیـغزدم:»ایـنَمـردهکه!بانیخرگوشـهنیسـت!«دختری

همشـروعکردبهگریهوزاریکردن.مدیرفروشـگاهمارامجبور

کردآنجاراترککنیم.منسـبدمجانیشـکالتتخممرغیهارا

نگرفتم.باآناسباببازیگُندههمعکسنینداختم.

آنجابودکهفهمیدمآدمهاهمیشـهدوسـتندارندحقیقت

رابشنوند.



  9 فصل مود

بعدازماجرایبانیخرگوشهیعیِدپاک،خانوادهیمنکمکم

3

نگرانشدند.

غیرازآندوروزیکهفکرمیکردمشهرداردنیاهستم،دیگر

نشـانهایازخیاالتیبـودندرمـندیدهنشـدهبـود.همهفکر

میکردندشایدبیشترازسنممیفهممیازیادیجدیهستم.

بابـامباخودشفکرمیکردکهشـایدبهتربودبیشـتربرایم

قصههایپریانبخواند.

مامانـمفکـرمیکـردکهشـایدنبایداجـازهمـیدادآنهمه

فیلمهـایُمسـتندنـگاهکنـم؛فیلمهاییکـهتویـشحیوانات

همدیگررامیخوردند.
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ازمادربزرگـممشـورتگرفتنـد؛میخواسـتندبداننـدکهمن

بیشترازسنمرفتارمیکنمیانه.

مامانبزرگگفتنگراننباشند.

بهشانگفتهبودمهمنیستکهچقدرگُندهترازسنمبهنظر

بیایم،چونوقتیبهسـننوجوانیبرسـم،خودبهخوددرسـت

میشوم.



  11 فصل مراهد

چندسـاعتبعدازاینکهِکِرنشـاراتویساحلدیدم،دوباره

4

ظاهرشد!

ایندفعهدیگرموجسوارینمیکرد؛چتریهمدستشنبود.

بازهمهیچکساورانمیدید.

بازهمفقطمنمیدانستمکهآنجاست.

سـاعتحـدودشـشبعدازظهربـود.منوخواهـرکوچکم،

رابین1،تویاتاقنشـیمنآپارتمانمانبرشـتوکبازیمیکردیم؛

برایوقتیکهگرسنههستیدوتاصبحچیززیادیبرایخوردن

ندارید،برشتوکبازی،کلکخوبیاستتاجلویگرسنگیتانرا

Robin .1
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بگیرید.

اینبازیراوقتیاختراعکردیمکهازگرسنگی،شکمهایمان

بهقاروقورمیافتاد؛مثالًشکممنُغرمیزدکه:»وااایهوِسیه

تیکهپیتزایِپِپرونیکردهم!«بعدشـکمخواهرممیگفت:»آره،

یاشایدبیسکوییتباطعِمکرهیبادومزمینی!«

رابینعاشقبیسکوییتاست.

برشـتوکبازی،خیلیبازِیراحتیاسـت.تنهـاچیزیکهنیاز

دارید،چندتابرشـتوکیاچندتکهناناسـت؛حتیمیتوانیداز

اسـمارتیزهماسـتفادهکنید،البتهاگرمامانتانآندوروَبرنبود

کهبگوید:»بازمشـیرینیجات؟«نمیدانمشـایدشماهمبهجز

شبهایعید،تویخانهتانرنگشیرینیواسمارتیزرانبینید!

تـویخانوادهیماچشـمبههـمبزنی،اینجـورچیزهاتمام

میشود.

اول،هدفـیراانتخـابکنیـد.چیـزیمثلکاسـهیـافنجان

خیلیخوباست.ازسطلآشغالاستفادهنکنید،چوناحتماالً

میکـروبدارد.منبعضیوقتهاازکالهلبهدارِرابیناسـتفاده

میکنم؛البتهشایدآنهمهمچینتمیزنباشد.یکدختربچهی

پنجساله،ممکناستخیلیعرقکند.

کاریکهبایدبکنید،ایناست:سعیکنیدبرشتوکرابیندازید

تویسـبد؛همانکاسـه،فنجـانویامثالًکاله.تـاوقتیامتیاز

نیاورید،نمیتوانیدبرشتوکرابخورید.حتمًاحواستانباشدکه

هدفراخیلیدوربگذارید،وگرنهخوراکیتانزودتماممیشود.

کلکـشایناسـتکهانداختنبرشـتوکداخلسـبد،آنقدر
طولبکشـدتاگرسـنگییادتبرودیاحداقلبرایمدتییادت


