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فصل اول

رئیـس خوشـحال نبـود، بـرای همین دار و دسـته اش دل ودماغ نداشـت. او 
عصبانی بود. همه می دانسـتند عصبانیتش خطرناک اسـت؛ چون ممکن بود 

ناراحتی اش را سر هرکسی خالی کند.
سردسته ی گروه در سایه ایستاده بود و گوشِی همراهش را سفت چسبانده 
بـود بـه گوشـش. دلش پیچ می خورد. با شـنیدن حرف هـای رئیس نگرانی و 

ترسش تبدیل شد به خشم و دل خوری. باز رئیس بهش زخم زبان زد.
رئیس غرغرکنان گفت: »تو مسـئول این کار بودی. همه چی خراب شـده، 
بوبـو1. معامله مـون بـه هم خورد. پولم از دسـت رفت.« با حـرص گفت: »ازت 

ناراضی ام. می خوام خوشحالم کنی!«
بوبـو اعتـراض کـرد: »ببین رئیس! یهویی شـد. از کجا باید می دونسـتم؟ 

تقصیر من نبود که...«
رئیس گفت: »بهونه ی الکی نیار، بوبو. همیشه باید بدونی چی به چیه.« بعد 
نفس عمیقی کشید. بوبو زهرخند روی صورت رئیس و بوی گند سیگارش را 
تصور کرد. از طرز حرف زدن و رفتار رئیس بدش می آمد؛ از اینکه همه مجبور 

بودند »رئیس« صدایش بزنند.

1. Bobo
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بـا خـودش فکر کرد: از همه ی افراد گروه باهوش ترم. حتی شـاید از خود 
رئیس هم!

رئیـس زیـر لـب خنـده ی چنـدش آوری کـرد: »می خـوام ایـن مسـئله رو 
بی سـروصدا تموم کنی. هیچ کس شـک نمی کنه که تو کی هستی. هیچ کس 
نمی دونـه چی شـده. کسـی دنبال گنـج دزدهای دریایی نیسـت. بعدش  هم 

نمی خوام کسی بو ببره و گیر قانون بیفتم.«
بوبو بی اختیار گفت: »حواسم َجمعه. نقشه م آماده ست...«

رئیس داد زد:  »خفه شو، ابله! نمی خوام چیزی درباره ی نقشه های زیرکانه ت 
بشنوم. کاری رو که گفتم بکن. مطمئن شو که برای نقشه ی اصلی مون مشکلی 

پیش نیاد.« بعد، بی خداحافظی، گوشی را قطع کرد.
بوبو دستش را مشت کرد. دلش نمی خواست کسی بهش دستور بدهد یا 

با لقب بد صدایش بزند.
زیر لب گفت: از کار کردن واسـه این یارو متنفرم... باید روی پای خودم 

وایستم و حالش رو جا بیارم.
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فصل دوم

چشـم های قهوه ای کودی کارسـون1 از تعجب گرد شد، گفت: »طبق افسانه ها، 
تو جزیره ی کاالِورا 2، روح یه دزد دریایی هست که مخفیگاهش اونجا بوده.« 
سرش را از لپ تاپ بلند کرد و به اوتیس، برادر دوقلوی دوازده ساله اش، نگاه 

کرد. اوتیس درست شبیه خودش بود.
اوتیس بدون اینکه سرش را از کتاِب چطور یک دروغ گو را تشخیص دهیم 
بلند کند، یک   دسـته موی قهوه ای را از صورتش کنار زد. بینی کک ومکی اش 
چیـن افتـاد. شـانه بـاال انداخت و گفت: »مـن که به روح اعتقـادی ندارم. بار 
اولت که نیست. چپ می ری، راست می آی می گی: روح، روح، روح، روح!«

دسـتش را دراز کرد و گوِش دود3، گربه ی طالیی اش، را خاراند. دود برای 
تشکر دمش را باال و پایین کرد. طوطی شان، پالی4، با دیدن این صحنه جیغ 

زد: »من هم ناز کن، من هم ناز کن...«
ِری لـی5، دخترعمـه ی محبوب دوقلوها، گفت: »سـاکت شـو، پرنده!« ِری 
بهتریـن دختـری بـود که دوقلوها می شـناختند. ولو شـده بـود روی زمین و 
روزنامه پهن کرده بود جلوی خودش. خانه ی ِری توی خیابان کُلد اِسـتریم6 

1. Cody Carson 2. Calavera
3. Dude 4. Pauly
5. Rae Lee 6. Cold Stream Lane
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نزدیک خانه ی کارسون ها بود. برای همین بیشتر وقتش را با آن ها می گذراند.
کارسون ها در ِدرویل1، شهرکی کوچک در شمال نیویورک، زندگی می کردند. 
هایدن کارسـون2، پـدر دوقلوهـا، از نقاش هـای معـروف بود. هایـدن، قبل از 
مشـهور شـدن، در خانه ای روسـتایی زندگی می کرد و هنوز هم همان جا بود. 
هنگامی که به این خانه آمدند مادر دوقلوها هنوز زنده بود، اما وقتی پسـرها 

خیلی کوچک بودند او را در تصادف رانندگی از دست دادند.
ِری موهای کوتاه مشـکی اش را تکان داد و با اخم گفت: »خب، راسـتش 
مطمئن نیسـتم روح وجود نداشـته باشـه. درباره ی جاهایی که روح توشـون 

می ره و می آد افسانه زیاده. ولی هنوز نمی دونم راسته یا دروغ؟«
آقای کارسـون سـرش را از دفتر طراحی اش بلند کرد. ریز خندید و گفت: 
»شاید روح دزد دریایی باعث شده خاله ایدت3 همه ش تو دردسر بیفته. فردا 
که رسیدیم جزیره، می ریم اونجا رو می بینیم.« خاله ایدت خواهر مادربزرگ 
بچه هـا بـود اما همه خاله صدایش می کردند. خاله توی جزیره کاالِورا وسـط 
دریـای کارائیـب4 مسـافرخانه بـاز کـرده بود امـا از همان ابتدا با دردسـرهای 

جورواجوری روبه رو شده بود.
تقریبـًا هـر روز از راه  دور تماس می گرفت و از مشـکل جدیدش شـکایت 

می کرد: »انگار افتادم رو دورِ بدشانسی.«
کودی پرسید: »راستی، از خاله ایدت چه خبر؟«

آقای کارسون گفت: »مثل همیشه! همه چی می شکنه، آب گرم قطع می شه، 
و از این جور چیزها. فکر می کنی روح دزد دریایی مقصره؟«

کـودی گفـت: »همه چـی از این  روح ها برمی آد. شـاید می خـواد قلمروش 
رو پس بگیره.« سـپس سـرش را چرخاند، رو کرد به همه و گفت: »همچین 

روحی ممکنه بدقلق بشه و کارهای ترسناکی بکنه!«

1. Deerville 2. Hayden Carson
3. Edith 4. Caribbean
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ِری چپ چپ نگاهش کرد. پوزخند زد: »از کاه کوه درست نکن!«
اوتیس گفت: »الکی پیازداغش رو زیاد می کنه. هی حرف می زنه!«

آقای کارسـون گفت: »شـروع یه کار جدید، آسـون نیسـت. از من می پرسـی 
هرکسی که یه  جای جدیدی رو باز می کنه، ممکنه مجبور بشه با همچین مشکالتی 

دست وپنجه نرم کنه.« بعد دفتر طراحی اش را ورق زد و نقاشی را از سر گرفت.
کودی گفت: »کاالِورا یه کلمه ی اسپانیاییه؛ یعنی جمجمه. پس واقعًا اونجا 
جزیره ی جمجمه هاسـت. می گن اون دزد دریایی یه جمجمه روی سـینه ش 

طراحی کرده بوده. طرح های دزدهای دریایی معنی داره!«
اوتیس زل زده بود به صفحه ی کتابش. گفت: »بله... بله... بله... هزااار بار 

گفتی!« کودی خواند:
»یه گربه ی خیس
خندید به اوتیس

آهای بلندگیس
پسر خسیس

دیگه تو این دیس
اصالً غذا نیس

تهش رو تنهایی
خودم زدم لیس.«

عاشق این شعر بود و از هر فرصتی برای خواندنش استفاده می کرد.
اوتیس گفت: »باز این حرف زد! شوخی هات کهنه و بیات شده ان!« اوتیس 
و کودی عاشق کلمه بازی بودند و خیلی دوست داشتند سربه سر هم بگذارند.
کـودی هنوز به شـوخِی خـودش می خندید: »خب، حاال یـه چیز تازه بگم! 
شـایعه شـده بلک  هارت1، همون دزد دریایی، گنجش رو تو جزیره قایم کرده 
امـا یـادش رفته اون رو کجا گذاشـته! برای همین مـی آد دنبالش بگرده! اگه 

Black Heart .1؛ سیاه  قلب
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بقیه ی دزدهای دریایی دنبال گنج اون بگردن، با شمشیرش می ره سراغشون. 
بعضی هـا قسـم می خـورن کـه اون رو دیـده ان و صـداش رو شـنیده ان!« 
چشـم هایش درخشـید: »عالیه. شـاید وقتی رفتیم جزیره، بتونیم ببینیمش 
حتـی شـاید مـا رو ببره پیش گنجش...« سـپس اخم کرد و گفـت: »البته تو 

افسانه ها این طور اومده که هرکسی بخواد بره سراغ گنجش، پخ پخ.«
ِری گفـت: »آخـه وقتی خودش نمی تونه گنج رو پیدا کنه چطور می تونه تو 

رو ببره پیشش!«
اوتیس خندید. »آره خب، تابلوئه!«

کـودی اخـم کـرد: »آره، فکر کنم راسـت می گـی.« اخمش از هم باز شـد: 
»شاید وقتی اونجاییم، پیداش کنه.«

اوتیس آه بلندی کشید و گفت: »کودی! بزرگ شو! روح کدومه؟ گنج دزد 
دریایی کجا بود؟«

کـودی گفـت: »خودت هـم خوب می دونی کـه گنج دزدهـای دریایی پیدا 
شده. تکه هایی از گنج کاپیتان کید1 تو جزیره ی گاردینِر2 نیویورک، زیرِ خاک 
پیدا شده. قبل از اینکه چیزی درباره ی کاپیتان کید بخونم اصالً اسم جزیره ی 

گاردینر به گوشم هم نخورده بود.«
اوتیس گفت: »بله می دونم، ولی جدی جدی به ارواح اعتقاد داری؟«

کـودی گفـت: »آره. همون طـور کـه ِری گفـت دربـاره ی جاهایـی کـه ارواح 
تسـخیر کـردن افسـانه زیـاده. تازه تـوی تلویزیـون برنامه ی شـکار ارواح رو 

نشون می دن.« 
اوتیس با لحن تمسـخرآمیزی گفت: »این ها همه ش خالی بندیه. تا حاال 

به عقلت نرسیده که چیزی پیدا نکردن.«
آقای کارسون دفتر طراحی اش را بلند کرد تا نگاهی به نقاشی اش بیندازد. 
رو کـرد بـه کودی گفت: »خب. اگه روح دزد دریایی اون طرف ها چرخ می زنه، 

1. Kidd 2. Gardiner
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ممکنـه وقتـی می ریـم دیدن خاله ایـدت ببینی ش. می خواسـتم زودتر بهت 
بگم. مسـافرخونه درسـت جایی بنا شـده که، سـال ها پیش، اون دزد دریایی 
زندگی می کرده. صد سـال قبل از اون هم مزرعه ی نیشـکر بوده و بخشـی از 

یه عمارت خیلی بزرگ.«
کودی نفس عمیقی کشید و گفت: »محشره!«

اوتیس گفت: »خب. جالبه ولی هنوز هم به ارواح اعتقاد ندارم!«
از صندلی ای که نزدیک آن ها بود صدای ِخش ِخش روزنامه  آمد. ماکسیم 
َچِترتون1 آرام گفت: »تیتر روزنامه ی امروز چیه؟ فقط جرم و جرم و جرم...« 

از پشت روزنامه به بقیه نگاهی کرد و لبش را َورچید.
ماکسیم مرد دنیادیده و محترمی بود و دوست  و یاور همیشگی خانواده ی 
کارسـون. دسـتیار آقای کارسـون بود و مسـئول برگزاری نمایشـگاه ها و انجام 
تبلیغاتش. نظارت بر امور منزل هم بر عهده ی ماکسیم بود. نگاهی به صفحه ی 
اول روزنامـه انداخـت و گفـت: »دوتا سـرقت بانـک توی مرکز شـهر منهتن2.« 
سپس عینک باریکش را تکانی داد و گفت: »درباره ی اون تبهکارِ الس وگاس، 
مویی کلییز3، هم نوشـته. باز هم عکسـش توی روزنامه ست. انگار مهمونی تو 

یکی از هتل هاشه.«
روزنامـه را کنـار گذاشـت. عکـس مـرد چـاق و قدکوتـاه و طاسـی بـود که 
دست به سـینه ایسـتاده بود. انگشـتری بزرگ، شـبیه نعل اسـب، در انگشـت 
کوچـک یکی از دسـت هایش بـود. دور گردنش زنجیری بـا آویز طالی کارت 
بازی خودنمایی می کرد. ایسـتاده بود جلوی یکی از هتل هایش، درسـت زیر 

تابلوی چراغ دار مارمولک ِگکو4 که اسم آنجا بود.
ماکسیم زیر لب گفت: »کلییزِ مریض!« بعد به عکس اشاره کرد: »تو همه 
کاری دسـت داره. از قاچاق و دزدی بگیر تا جعل مدرک و هرچی که فکرش 

1. Maxim Chatterton 2. Manhattan
3. Moe Kleese 4. Laughing Gecko
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رو بکنـی. ولی هنوز نتونسـتن هیچ کـدوم از جرم هاش رو ثابت کنن. تعجبی 
نداره که جشن گرفته!«

اوتیس به  روزنامه نگاه کرد و گفت: »این همون َمرده سـت که دیشـب اخبار 
نشونش داد. قیافه ش رو یادمه، چون اصالً تو چشم های خبرنگار نگاه نمی کرد. تو 
کتاب هم نوشته آدم های دروغ گو، از ترس، تو چشم طرف مقابل نگاه نمی کنن.«
ِری دست به سـینه ایسـتاد: »اوتیـس! ایـن کتـاب آخـرش تـو رو دیوونـه 
می کنـه. هرجـا مـی ری دروغ گوهـا رو می بینی. وقتی یه چیـزی برات جالب 

می شه دیگه شورش رو درمی آری.«
اوتیس گفت: »نه خیرم!«

کودی گفت: »راست می گه! چند ماه پیش گیر داده بودی به سنگ! تموم 
فکر و ذکرت سنگ ها بودن. قبِل اون هم حشرات! مثل کَنه می چسبی به یه 
موضـوع! از ایـن بـه بعد البد می گی هرکی پـاش رو تکون بده یا دماغش رو 

بخارونه دروغ گوئه!«
اوتیس با اخم گفت: »اوالً که قضیه ی حشرات تقصیر ِری بود که گفت: ‘هر 
سوسـکی حشره سـت ولی هر حشـره ای سوسک نیسـت’ من هم دیگه رفتم 
تو فکرش. بعدش هم خودت که بدتری همه ش می گی گنج و دزد دریایی!«
کودی با حاضرجوابی گفت: »نه به بدی تو! تو همیشه یه چیزی ت می شه.«
اوتیس دهن کجی کرد و ادای کودی را در آورد: »ِور ِور ِور... ِزر ِزر ِزر...«

ماکسیم با جدیت گفت: »بس کنین دیگه!«
سپس روزنامه را برداشت و تکان داد: »باز هم از خالف کاری ها نوشته. اون 
کالهبردار هنوز آزاده. هوووم... نوشته زن گرفته؛ یعنی زنش هم مثل خودش 
خـالف کاره؟ تـا حـاال دو بار مردم سـاده رو گول زده و مـوزه ی هنرهای مدرن 
رو فروختـه بهشـون!« بعـد نگاهی سرسـری بـه مقاله انداخـت و گفت: »حاال 
برای خودش یه اسم جدید دست وپا کرده. بیست تا اسم مستعار داره. هربار 
خودش رو جای یکی جا می زنه: فروشنده، وکیل، دندون پزشک. وای این  رو 
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گوش بدین: یه  نفر از موزه نقاشی دزدیده.«
آقای کارسون که در سکوت طراحی می کرد، سرش را بلند کرد: »از تابلوهای 

من که نبوده؟«
»نه... نه... َون گوگ1 بوده.«

کارسون نقاشی را از سر گرفت و گفت: »وحشتناکه. فکر کن! ِدرویل فقط 
چند ساعت از نیویورک فاصله داره، اما انگار دوتا دنیای کامالً متفاوتن!«

آقای کارسـون عاشـق سـفر رفتن بود و منظره های جورواجوری را طراحی 
کرده بود. از توسان2 گرفته تا توکیو3. دوست داشت زودتر همراه خانواده اش 
بـه  جزیـره ی کاالِورا بـرود. کاالِورا آن قـدر کوچک بود که توی بیشـتر نقشـه ها 
حتی اسـمی هم ازش نیامده بود و به خاطر همسـایگی با جزیره ی بزرگ تر و 

پیشرفته تری به نام تاکاینو4 کوچک و بی اهمیت جلوه می کرد.
صدای جیغی توی فضا پیچید: »غلت بزن.«

گوش دود تیز شد. افتاد و ِقل خورد.
طوطی خندید: »هااا هاااهااا.«

دود ناله ای کرد و نگاه خشمگینی به پالی انداخت. دوباره دراز کشید.
اوتیـس ادامـه ی کتابـش را می خوانـد و کـودی هم در اینترنـت اطالعاتی را 
درباره ی جزیره ی کاالِورا جسـت وجو می کرد. ِری هم روزنامه می خواند که یکهو 
بـه نفس نفـس افتـاد. رنـگ از صورتش پرید. گفـت: »یه گروه حملـه کردن به 
جمال ِمیسون5. توی هالیوود بوده و داشته امضا می داده که چندتا از طرفدارهاش 
دیوونه شدن و بهش حمله کردن. محافظ های شخصی ش سوار ون کردنش و 

از اونجا دور شدن.«
جمال ِمیسـون سـتاره ی چهارده ساله ای بود که هر بچه ی باالی چهار سال 

1. Van Gogh
Tucson .2؛ شهری در ایالت آریزونای آمریکا

Tokyo .3؛ پایتخت ژاپن
4. Tacayno 5. Jamal Mason
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فیلم هایش را دنبال می کرد. جمال، در مجموعه فیلم های اکشن ـ ماجرایی، 
نقـش کارآگاهـی جوان و فوق العاده  را بازی می کرد. جدیدترین فیلمش هم 

طلسم اژدهای سبز 1 بود.
ِری، برعکـس پسـردایی هایش، فیلم هـای کمـدی و درام را بـه فیلم هـای 
رمزآلود یا اکشـن ترجیح می داد، مگر اینکه بازیگرش جمال ِمیسـون می بود. 
دوقلوها حدس می زدند ِری به خاطر جمال اینجور فیلم ها رو دوسـت داره اما 

ِری همیشه انکار می کرد.
کـودی گفـت: »مطمئنم جمال اصالً نترسـیده.« و دوباره مشـغول خواندن 

مطالبی درباره ی جزیره شد.
ِری از جایـش بلنـد شـد: »باید برم خونه و برای سـفر آماده بشـم. خیلی 
خوشحالم که مامان و بابا اجازه دادن باهاتون بیام. فردا صبح می بینمتون.«
همه با ِری خداحافظی کردند. بعد، پسرها رفتند که بخوابند چون باید صبح 
زود برای کالس کاراته بیدار می شدند. بعد از کالس هم قرار بود دسته جمعی 

به  جزیره ی کاالِورا بروند.
اوتیـس تـوی راه پله بـه کودی گفت: »وقتی رفتیم اتاقمون سـمت خودت 

رو تمیز کن!«
کـودی با دسـت آرام بـرادرش را هل داد و گفت: »هروقـت تو تمیز کردی 
من هم می کنم!« دوقلوها همیشه سر اینکه کدامشان شلخته تر است با هم 
بحث می کردند. هر دو می دانسـتند این جروبحث ها شـوخی اسـت و هر دو 

به یک اندازه نامرتب اند.
کمی بعد، هر دو در رختخواب دراز کشیده بودند. اتاق همچنان شلخته بود 
و پسرها درباره ی سفر حرف می زدند. هر دو از اینکه آنجا اینترنت و شبکه ی 

تلفن همراه ندارد، ناراحت بودند.
»ولی خب، می تونیم بریم شـنا و جزیره رو بگردیم. من اسـکیت ُبردم رو با 

1. The Curse of the Green Dragon
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خودم می آرم. می خوام اون قدر تمرین کنم که بتونم حرکت صدوهشتاد درجه ای1 
رو بزنم؛ اما...«

کودی نیم خیز شـد. گفت: »یعنی می خوای اسـکیت ُبردت رو بیاری؟ من 
هـم دوسـت دارم بیـارم، ولی اونجا وسـط دریـای کارائیبه. گمـون نکنم برای 

اسکیت سواری جای زیادی داشته باشه.«
اوتیس گفت:  »شاید.« و انگشتش را به عالمت هیس برد جلوی دهانش.
پشـت در اتاقشـان، پدر آرام با ماکسـیم حرف می زد. پسـرها به سـختی 

متوجه حرف هایشان می شدند.
آقای کارسون گفت: »خودت می دونی خاله ایدت از چیزهای الکی نمی ترسه.«
ماکسـیم گفـت: »می دونـم، می دونم. ولـی پیش می آد دیگه. حـاال واقعًا 

نگران بود؟«
آقـای کارسـون گفـت:  »آره. نمی خواسـتم جلوی پسـرها چیـزی بگم ولی 
خیلی خیلی نگران بود. چلچراغ توی سالن انتظار افتاده. کسی آسیب ندیده، 

ولی...« سپس نچ نچ کرد.
ماکسیم پرسید: »اتفاقی بوده یا کسی از قصد اون رو انداخته؟«

»خاله می گفت اول فکر کرده اتفاقیه، ولی بعدش یه نفر گل  و گیاه باغچه ش 
رو خراب کرده.«

»خب، شاید کار حیوونی چیزی باشه؟«
»جزیـره فقـط پرنـده، قورباغه، ایگوآنا2 و مارمولک ِگکـو داره. فکر نمی کنم 
کار اون ها باشه! آخه نمی تونن برن توی باغچه و کالً همه چی رو نابود کنن.«
»خب، ممکنه اهالی سـگ داشـته باشـن. مگه نه؟ شاید سگه آزاد بوده و 

رفته توی باغچه.«
»آره. حق با توئه. بهش فکر نکرده بودم.«

pop shove-it .1؛ حرکتی در اسکیت بازی که در آن اسکیت زیر پا چرخش 180 درجه ای دارد. 
iguana .2؛ نوعی بزمجه
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مردها حرفشان را قطع کردند. صدای پا کمتر شد و از درِ اتاق دور شدند.
کودی گفت: »عجیبه! شاید افتادن چلچراغ تصادفی نبوده. تو مسافرخونه 

اتفاق های زیادی افتاده...«
اوتیـس آه کشـید و گفت: »می خوای بگـی کار روح دزد دریایی بوده؟ من 

که می گم خاله ایدت الکی می ترسه و نگرانه.«
امـا اوتیس اشـتباه می کرد. توی مسـافرخانه ی جزیـره ی کاالِورا چیزهای 

نگران کننده ی زیادی وجود داشت.


