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پیشگفتار

دنیا مانند کاغذی دسـت نخورده، سـفید بود. بوم پهناور آسمان بر باالی چشم انداز 
برفی گسترده شده و رد قلم مو آن را با تعدادی ابر محو تزیین کرده بود. همه چیز 

در سکون و آرامش بود. 
ناگهان، چیزی تکان خورد. جسـمی کوچک و تیره داشـت با حرکِت خود خطی 
راست کنار دره رسم می کرد؛ نوعی حیوان، یا درواقع، طرحی از آن. هیکلی خط خطی 
و پشمالو با دست و پا و دم. احتمااًل، یک سگ. هرچه بود، هدفی مشخص را دنبال 

می کرد: می خواست فرار کند. 
گوش های نوک تیزش باالی سـرش سـیخ شـده بود و مثل برق دوید سـمت 
بیشـه ی کنار تابلوی راهنما. حدودًا، بعد از هر ده قدم، برمی گشـت و با چشـمان 
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وحشـت زده ی جوهری پشـت سـرش را نگاه می کـرد. انگار زمان کـش آمده بود. 
سگ داشت به درخت ها نزدیک و نزدیک تر می شد. صد متر، پنجاه متر، ده متر. 

بعد... مثل تیری که از چله رها شود، پرید داخل درختان گرافیتی. 
ده ثانیه سکوت. 

سپس، صدایی آمد. 
قبل از شنیدن، می شد حسش کرد؛ اول لرزه ای به دل آدم می انداخت و به دنبالش، 
وزوزی آهسته و بم به گوش می رسید. صدا رفته رفته بلندتر شد. بلندتر. و بلندتر. یک 
دقیقه ی بعد، سراسـر دره درخشـید، چون میلیاردها دانه ی برف داشـت با ریتم صدا 

می لرزید. 
سپس، خودرویی عظیم، غول پیکر و رعب آور از افق پدیدار شد... 





 ... پینات حقایقی جالب 
کشف می کند
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تنبیه

»مـن نبایـد تـوی کتاب تمرین فیزیکم اسـب تک شـاِخ خون آشـام نفس آتشـیِن 
خال خالی نقاشی کنم.«

پینات جونز برای بار چهارصدونودوششم این جمله را نوشت. این کار تقریبًا دو 
ساعت زمان برده و باعث شده بود انگشت وسط دست چپش ورم کند. اگر آقای 
داکینـز، معلمـش، را فاکتـور بگیریم، فقط او بود که هنوز از مدرسـه به خانه نرفته 

بود. دستش را باال برد و گفت: »قربان، تموم شد.«
داکینز سرش را از روی جدولش بلند کرد. خرده چیپس های سرکه نمکی ریش 

سیاهش را مزّین کرده بود. 
با ریشخند گفت: »که این طور، پِرنیال .« آمد سمت میز او و دسته ی بزرگ کاغذ 

را زیرورو کرد. 
پینات آن قدر عصبانی بود که حس کرد صورتش دارد قرمز می شود. متنفر بود 
از اینکه کسـی به این اسـم صدایش کند. شـاید توی شناسـنامه اش نوشته باشد 
»پرنیـال آن جونـز«، ولی از بدو تولد تا حاال اسـمش »پینات« بوده. تازه، حتی قبل 
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از تولد. بابا بارها بهش گفته بود: »وقتی مامانت چندماهه تو رو باردار بود، مردم 
توی اینترنت می گفتن تو اندازه ی بادوم زمینی1 هسـتی. واسه همین هم اسمت 
شـد پینات.« حتی در هنرسـتان ملودی، مدرسه ی قبلی اش، همه با همین اسم 
صدایش می کردند، ولی نمی شد از داکینزِ دهن گشاد هم چنین انتظاری داشت. 
داکینـز پیروزمندانـه کاغذهـا را در هـوا تـکان داد و گفـت: »دقیقـًا سـی ویک 
طـرِف ایـن برگه هـای A4 رو پـر کردی. با توجـه به این نکته که حداکثر شـونزده 
خـط تـوی هـر صفحه جا می شـه، با یه حسـاب سرانگشـتی می شـه گفت فقط 
چهارصد و نود و شش  تا از پونصدتایی رو نوشتی که قرار بود بنویسی. یعنی 99/2 
درصد کار رو انجام دادی. همون طور که می دونی، از هر دانش آموز خوش شانسی 
که به مدرسه ی نوابغ علم و ریاضی َسن هیوِبرت بیاد انتظار می ره تمام وظایفش 
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رو به طـور کامـل انجـام بده. صد... در... صد. در این مورد، واضحه که تو 0/8 درصد 
با رسیدن به این هدف فاصله داری.«

پشت ریش کثیفش داشت لبخندی خودپسندانه شکل می گرفت. 
»بـرای مجـازات از زیـر کار در رفتـن، نه تنها تکلیفت رو کامـل می کنی، بلکه صد 
خط دیگه هم بهش اضافه می شـه. به  احتمال زیاد، تا اون موقع من هم می تونم 
جدولم رو تموم کنم، کوفته ی اسکاتلندی م رو بخورم و برای دیدن چالش دانشگاه  

به موقع برسم خونه.«
»ولی، قربان...«

»ولی بی ولی، جونز. بنشین پای کار. نمی دونم توی مدرسه ی قبلی ت چه جوری 
با شـاگردتنبل ها کنار می اومدن، ولی اینجا باید یاد بگیری دقیق و متعهد باشـی. 

خالقیت سبک سرانه جاش توی سن هیوبرت نیست. به هیچ وجه.«



راک ِول رایلی

وقتی پینات داشـت کشان کشـان خودش را به در مدرسه 
می رساند، چشــمش خورد به پسر الغر قدبلندی که توی 
ایسـتگاه اتوبوس منتظرش بود. موهایش عین یک توپ 
سیاه از کله اش بیرون زده بود. راک ِول رایلی به محض دیدن 

پینات لبخند زد، بلند شد و یک سیب برایش انداخت. 
«گفتم شاید گرسنه ت باشه.»

پینـات آهـی کشـید و گفت: «ممنون، ولـی واقعًا الزم 
نبود منتظر وایستی.»

«نه، مشـکلی نیسـت. توی این فاصله یه کم شـیمی 
مـرور کـردم. سـاختار اتمـی خیلـی باحالـه، نیسـت؟ 
می دونسـتی اگه سـدیم با نافلزهایی مثـل کلر واکنش 

راک ِول رایلی



بده، الکترون بیرونی ش رو کامل از دسـت می ده؟ پوسـته ی خارجی ش از بین 
مـی ره و دیگـه هیچی ازش باقی نمی مونه. هیچِی هیچی. نادا 2. مخ آدم سـوت 

می کشه!«


