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اولیـن بـار بـود که جیـک مک کویِد دوازده سـاله بـا هلیکوپتـری نظامی تا لب 
مرزهای دشمن پرواز می کرد، اما آن قدرها هم کار سختی نبود. 

البته آدم بدها همین طور هی با مسلسل و خمپاره انداز و موشک های هایدرا 
به سمتش شلیک می کردند، اما جیک با هلیکوپترش همه را جاخالی می داد. 
ژنـرال کـه کنـار جیک نشسـته و کمربند ایمنـی اش را هم بسـته بود گفت: 

»آفرین پسر!«
»همه ش هندسه و ریاضیه قربان.«

»حاال باید بریم گروگان ها رو نجات بدیم!«
شـش نقطـه ی سـبز روی نمایشـگر هولوگرافیـک روی شیشـه ی جلـوی 
هلیکوپتر چشمک می زدند. این نقاط مختصات دقیق مکان گروگان ها را نشان 
می دادند: پشـت دیوارهای یک دژ نظامی بیابانی و هلیکوپتر هم داشـت صاف 

می رفت طرفش. 
گلوله ی آتشـین ناجور دیگری سـمت راست جیک ترکید. بعدی هم از بیخ 

گوشش گذشت. جیک فورًا فرمان را کشید سمت چپ.
کامپیوتر هلیکوپتر اعالم کرد. »هشـدار! جتی جنگی پشـت  سـر شماسـت. 

آماده ی حمله ی موشکی باشید.«
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جیـک گفـت: »یه ژانگولر بازیه که ما هم بلدیم.« دکمه ها را فشـار داد و چند 
کـد الگوریتمـی را کـه در واقع خودش نوشـته بود، وارد کرد. با این کار موشـک 
سـایندوایندر1 هلیکوپترش در مسـیر ُمدور و پیچیده ای خارج می شـد و جیک 
طوری آن را بومرنگی به سـمت عقب شـلیک می کرد که هیچ خلبان هلیکوپتر 

دیگری جرئتش را نداشت.
جنـرال داد زد: »اگـه موشـک دومـش بـه خودمـون بخوره کباب می شـیم 

پسرجون، کباب!«
»کباب کجا بود قربان!«

جیک کوبید روی دکمه ی شلیک.
موشک در میان دود داغ و سفیدی پرتاب شد. باال رفت و از روی هلیکوپتر 
قوس برداشت، بعد چرخید و دور زد و عین اجل معلق، جت دشمن را غافلگیر 

کرد و با ویژگی حرارت یابی فروسرخش صاف کوبید توی دم جت.
بوووووم!

جیک داد زد: »ایـــــنه!« و همان طور که روی صندلی اش نشسته بود قر داد.
ژنرال فریاد زد: »احسنت!«

»ریاضی و فیزیکه قربان، ریاضی و فیزیک.«
سیگنال هشدار با صدای دو بوق کوتاه و پشت  سر هم روشن شد. 

ژنرال داد زد: »لعنتی... موشـکه آخرین سـالحمون بود!« چراغ های هشـدار 
پررنگ تـری روی صفحه کلیـد فرمان چشـمک زدنـد. »ولی آدم بدهـا هنوز هم 

موشک دارن، هم خمپاره زن، یه تانک هم دارن!«
جیک گفت: »چه خوب.«

»چی خوبه؟!«
»این که تانک دارن قربان، قرض می گیریمش!«

جیـک چند کد دیگـر هم روی صفحه کلید کامپیوتـر هلیکوپتر تایپ کرد. تا 

1. Sidewinder
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همیـن چنـد ماه پیش تنها چیزی که می توانسـت تایپ کند، پیام هایی بود که 
با یک انگشـت می نوشـت و کلی هم شـکلک می گذاشت که خودش را درگیر 
امـالی آن همـه کلمـه نکند؛ اما بعد، همه چیز یک شـبه از این رو به آن رو شـد. 

جیک مک کوید نابغه شد. 
»من می تونم با انتقال گرما، داده های سیستم دشمن رو هک کنم، بعد با کمک 
سنسـورهای حرارتی کامپیوتر خودم فرماندهی و کنترل تانک رو دسـت بگیرم!«

»ولی آخه تانک دشـمن یه تی۲۶زِده. سـنگین ترین تانک دنیاسـت. به ِگل 
نشسته. سوختش ته کشیده. نمی تونه تکون بخوره.«

»این مسـائل موقتیه قربان. واسـه  همین هم هسـت که از مسـائل ریاضی 
باحال تره! حاال یه چشمه نشونشون می دیم.«

جیـک الکترومگنت سـوپرهیدرولیک گنده ای را که زیر شـکم هلیکوپترش 
وصل بود به کار انداخت. از یک آشغال دانی فلزات ضایعاتی گیرش آورده بود. 
»بیگ گَرِبـر1!« درسـت به درد همیـن هلیکوپتر می خورد، یعنی پیشـرفته ترین 
هلیکوپتر در انبار مهمات سری ارتش. اصاًل جیک برای همین آن را برای این 

مأموریت انتخاب کرد. 
»از اینجـا بـه بعدش دیگه فقط با بردارها و مماس ها سـروکار داریم قربان و 
درجه ی انحراف. درجه  ی انحراف رو نباید فراموش کرد. توی همه ی دفترچه های 

راهنمای پرواز هست.«
جیک چند کار را ماهرانه و بدون اشتباه انجام داد. به محض اینکه آهنربای 
سنگینش با تانک غول پیکر برخورد کرد و آن را از روی زمین بلند کرد، صدای 
بلند برخورد فلز به گوشش رسید. تانک مثل یک یویوی چهل تنی از هلیکوپتر 

آویزان شده بود و تاب می خورد. 
البته جیک هنوز هم باید با خمپاره هایی که به سـمتش شـلیک می شدند و 
چندتایی شلیک موشک دیگر سروکله می زد، اما جاخالی  دادن از این انفجارها 

1. Big Grabber
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روی الگوی یک رسم نقطه ی سه بعدی ساده بود. باالخره جیک درست به موقع 
و با در نظر گرفتن قوس تانک آویزان، شلیک کرد.

گلوله ای که از لوله ی تانک شلیک شد دیوار دژ را سوراخ کرد. 
جیک دوباره شلیک کرد. 

سوراخ، تونل شد. 
تانـک را یـک وری کرد. بعـد با زدن کلیـدی، الکترومگنـت را خاموش کرد. 

تی۲۶زد به پرواز درآمد و توی شن های بیابان فرورفت.
جیک که دیگر از وزن تانک خالص شده بود، به راحتی می توانست هلیکوپتر 

را برای فرودی نرم آماده کند. 
شش گروگان وحشت زده از تونل فرار بیرون دویدند و سوار هلیکوپتر شدند. 
ژنرال گفت: »آفرین، پسـر! رکورد جهانی بازی شبیه سازی جنگ هوایی رو 

زدی!«
جیک صدایی شـنید. صدای زنگ ها بلند شـده بود. مردم اسـمش را تکرار 

می کردند و برایش کف می زدند. 
هدست و عینک واقعیت مجازی اش را درآورد. 

روی نمایشـگر بزرگ سـالن جشن هتل، اسـمش باالترین اسم در تابلوی 
امتیازات بود!
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مجری برنامه که کنار جیک روی سـکو ایسـتاده بود اعالم کرد: »باهوش ترین 
بچه ی دنیا، هوشمندترین کامپیوتر جهان رو شکست داد!«

آهنگ گوپس گوپس پیروزی از بلندگوهای غول پیکر پخش شد. جیک برای 
ششـصد بازیکن و طرف دارهایی که توی سـالن جشـن مارکیز سـلطنتی جمع 
شده بودند، دست تکان داد. همان هتلی که مامانش توی آن مسئول هماهنگی 
برنامه هـا بود. از نظر جیک، ایـن بازی  های رقابتی اینترنتی، که اولین تورنمنت 
بازیکن های ارشد زینکل1 بود، بهترین مراسمی بود که مامانش یا هتل تابه حال 

میزبانش بوده اند.
ده  دوازده  بازیکـن کاردرسـت بـا ویرتوسـو زینـکل درافتاده بودند. ویرتوسـو 
زینـکل هوشـمندترین، سـریع ترین و قوی ترین هوش مصنوعی بـود که ِزین 
زینکل افسانه ای تا حاال طراحی اش کرده بود. برای همین هم ده  دوازده اسم 
روی تابلوی امتیازات به چشم می خورد؛ اما باالترین اسم مال کسی نبود جز 

جیک مک کوید!
گریس گارسیا از سکو باال آمد و خودش را به جیک رساند. »عجب نقشه ای 
برای تانکه کشـیده بودی جیک!« گریس هم یکی دیگر از کالس هفتمی های 

1. Zinkle
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مدرسه ی متوسطه ی ریِور ویو بود. یکی از باهوش ترین دانش آموزهای مدرسه. 
و از نظـر جیـک صددرصد جالب ترینشـان؛ البته جگرش را نداشـت نظرش را 

توی روی گریس بگوید. »گل کاشتی!«
»اممم... ممنون.«

صورت کک مکی و رنگ پریده ی جیک گل انداخت. تقصیر گریس بود. هربار 
که چشم های گریس برق می زدند و به جیک لبخند می زد، جیک سرخ می شد. 
»عشق کی بودی تو، جیگر؟« کوجو، رفیق صمیمی اش هم از سکو باال آمده 
بود. کوجو هم باهوش بود، هم بامزه و هم به دالیلی کشـته مرده ی برنامه های 
تلویزیونی دهه ها ی هفتاد و هشتاد. ازجمله سریالی به اسم کوجک که تازگی ها 

کشفش کرده بود. 
یک بار به جیک گفته بود: »اصاًل شاید همزادیم. اون کوجکه، من کوجو. حاال 
درسـته که اون یه مرد گنده ی یونانی کچله و من یه پسـر جوون و خوش تیپ 

سیاه پوست، ولی خب... هر دومون آب نبات چوبی دوست داریم.«
عشـق کـی بودی تـو، جیگر؟ هم تکیـه کالم کوجک بود، کـه بالفاصله افتاد 

توی دهان کوجو. 
گریـس گفت:  »معلومه که عشـق کیـه. کل این جماعت. َفنَتسـتیکو1 بودی 

جیک!«
جیـک کـه تازگی هـا تـوی زبان اسـپانیایی راه افتـاده بود بـه گریس گفت: 
»گراسـیاس۲.« اسـپانیایی را بـه روش سـنتی یـاد گرفته بود. امـا چیزهایی را 
کـه باعـث پیروزی اش توی بازی کامپیوتری شـده بودند... خب، بیشترشـان 
را مدیـون آب نبات هـای ژلـه ای بـود. آب نبات هـای جویدنی علـوم خوراکی که 
فقـط گریس، کوجو، جیک و دوسـت خل وچل مخترعشـان، حـازم فاروقی از 

وجودشان باخبر بودند. 

Fantástico .1؛ در اسپانیایی یعنی »فوق العاده«
Gracias .۲؛ در اسپانیایی یعنی »ممنون«
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گریس پرسید: »با پول جایزه چی کار می کنی؟«
جیک گفت: »می دم خیریه دیگه.«

»ای ول. بگو کدوم خیریه، خودم کارهاش رو هماهنگ می کنم.«
شـاید جیـک باهوش ترین بچـه ی دنیا بود، امـا گریس گارسـیا پول دارترین 
بچه ی دنیا بود. آن هم به لطف گنجینه ی مدفون خانوادگی اش که سـه دوسـت 
وقـت نجـات دادن مدرسه شـان آن را بیرون آورده بودنـد. بله خب، گریس یک 
عالمه پول خرج کفش های ورزشـی کرد. )بعضی هایشـان از آن ایر جردن های 
خیلی رنگارنگ بودند.( اما حساب تعداد خیریه هایی که گریس به آن ها کمک 
کرده بود از دست جیک دررفته بود. آن هم جیکی که خیلی خوب حساب وکتاب 

می کرد. یکی از آن آب نبات ها از جیک یک نابغه ی ریاضی ساخته بود. 
مرد جوان الغر اندامی که شـلوار جین آبی به پا داشـت و یقه اسـکی مشکی 

پوشیده بود توی سالن جشن از میان جمعیت عبور کرد.
محافظی امنیتی راه را برایش باز می کرد. مرد، عینکی با شیشه های گرد و 
بدون فریم به چشم زده بود و موهایش جوری بود انگار چتری های ژولیده اش 
را با ناخن گیر کوتاه کرده اند. جیک بالفاصله مرد را شـناخت. ِزین زینکل بود. 
رئیس سـازمان زینکل که سـازنده ی کامپیوترهای زینکل، زی فون ها، زی پدها 
و سیسـتم های بـازی زی باکس و یک عالمه نرم افزار بـود. زینکل مغز متفکر 
پشت ویرتوسو بود. همان کامپیوتر کوانتومی ابرهوشمندی که جیک االن توی 

یک مسابقه ی بازی کامپیوتری شکستش داده بود.
زینکل سرشـناس ترین میلیاردر صنعت تکنولوژی بود. از همه ی نابغه های 

دره ی سیلیکون1 بیشتر سرش می شد و تازه فقط بیست ونه  سالش بود.
یک گروه از دسـتیاران مشـتاق زینکل هم دنبالش راه افتاده بودند که همه 
یقه اسـکی مشـکی و جیـن آبـی پوشـیده بودند. یکـی از مردها داشـت چک 

Silicon Valley .1؛ منطقه ای که به خاطر شرکت های انفورماتیک مطرحش و نوابغ تکنولوژی ساکن در آن 
شناخته می شود. 
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مقوایی بزرگی را، به ارزش بیست هزار دالر، به اسم جیک  مک کوید  می نوشت.
وقتی کوجو چک را دید گفت: »داداش، مطمئنی می خوای همه ش رو بدی 

خیریه؟«
جیک به گریس نگاه کرد. گریس لبخند زد. 

گریس گفت: »من یه گروه حامی حیوانات می شناسم که این پول واقعًا به 
کارشون می آد. می تونن برای سگ ها و گربه ها پناهگاه بسازن.« 

جیک هم در جواب لبخند زد و گفت: »آره. همه رو می دم کوجو.«
»ای ول. من هم بودم همین کار رو می کردم. خصوصًا واسـه ی... می دونی 

دیگه... سگ  و گربه ها. جونم درمی ره واسه ی سگ و  گربه ها.«
زینکل، محافظش و دستیارهایش خودشان را به باالی سکو رساندند.

زینکل عینکش را با انگشت کوچکش باال داد و گفت: »تبریک می گم آقای 
مک کوید.«

»ممنونم آقا.«
خانمـی پرسـید: »مایلیـن با چک عکـس بگیرین؟« او هـم عینکش عین 

عینک زینکل بود. 
زینکل تشر زد: »االن وقتش نیست، کریستینا!«

»نه االن که نه آقا. منظورم اینه که بعدًا. هروقت وقتش بود.«
زینـکل دوبـاره بـه جیک نگاه کرد. لبخندش طوری بـود انگار صورتش را به 

درد می  آورد. 
»جیک، تو اولین بازیکنی هستی که تونسته ویرتوسو رو شکست بده. امروز 
بعدازظهر باید آنالیزش کنیم ببینیم مشکل هوش مصنوعی ش چی بوده. مگه 

نه کریستینا؟«
»بله قربان. در اولین فرصت.« 

لبخنـد زینـکل پت وپهن تر شـد. »جیک، بایـد بگم کاری که بـا تانک کردی 
خیلی... غیرمعمولی بود.«
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جیک شانه باال انداخت. »توی لحظه تصمیم گرفتم دیگه. احتمااًل یه جایی 
که ویرتوسو فکر می کرده می رم این وری رفتم اون وری.«

خواهر کوچولوی جیک، اِما، که نه ساله بود و کالس چهارم، به زور راهش را 
از میان جمعیت باز کرد. مامانشان هم پشت  سرش آمد. 

اِمـا گفـت: »جیـک، دوسـتم اِیـوری می خواد باهـات عکس بگیـره. خیلی 
طرف دارته. نمی دونم چرا. عقل نیست تو کله ش که...«

مامانشان با خنده گفت: »مؤدب باش اِما.« 
»دارم یه کـم سربه سـرش مـی ذارم دیگـه مامان. کسـی سربه سـرش نذاره 

کله گنده می شه!«
جیک خندید. »بی خیال اِما. بیا بریم با اِیوری عکس بگیریم. بعدًا می بینمتون 

آقای زینکل.« 
اِما افتاد جلو و جیک هم به دنبال خانواده اش از سـکو پایین رفت. گریس 
گفت: »شـرمنده که نشـد عکس بگیرین آقای زینکل.« چک مقوایی بزرگ را 

قاپید. »بابت این هم ممنون!«
کوجـو کارت ویزیـت نازکی را به دسـت زینـکل داد و گفت: »اگه خواسـتی 
اون عکسه رو با جیک بگیری بگو بروبچت زنگ بزنن به بروبچ جیک که من 

باشم، جیگر. من همه کاره ی نابغه مونم.«
کوجو و گریس هم افتادند دنبال جیک. 

وقتی هر سه از سکو پایین می رفتند، زینکل چپ چپ نگاهشان کرد.
»کریستینا؟«
»بله قربان؟«

»ماشینم کجاست؟«
»دم دره قربان.« 

»چرا دم دره؟ دم در دوره! می خوامش! زود من رو از اینجا ببرین بیرون!«
»بله قربان. همین االن.«



1۶

محافظ های امنیتی مردم را کنار زدند و تا در خروجی راه باز کردند.
زینکل دوباره عینکش را با انگشت کوچکش باال داد. 

و بعـد در تمـام مسـیرش تا خیابان، بارها و بارها اسـم جیـک مک کوید را 
زیرلب تکرار کرد.
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۳

چند روز بعد، جیک، کوجو و گریس توی اتاق پشـت صحنه ی یک اسـتودیوی 
تلویزیونی بودند. قرار بود جیک در آن استودیو، توی مسابقه ی داغ پرسش آباد

شرکت کند. 
چنـد روز قبـل، گریس سـر کالس مطالعات اجتماعی به جیـک گفته بود: 
»شهردار عاشق برنامه ی پرسش آباده. اگه بتونی بری توی این برنامه و برنده 

شی، قول می دم خودش بخواد ببیندت.«
کوجو هم گفت: »و اگه بخواد ببیندت، اول باید ما رو ببینه تا باهاش در مورد 

پروژه ی بازیافتمون حرف بزنیم.«
و این طوری شـده بود که جیک دعوت مسـابقه را قبول کرده بود. حاال هم 

گریس داشت به صورتش پمادی چرب وچیلی می مالید. 
کوجو به دماغش چین انداخت و گفت: »حاال مگه مجبوره گریم کنه؟«

گریس گفت: »برنامه ی تلویزیونیه دیگه. همه توی تلویزیون گریم می کنن.«
»حتی فوتبالیست ها؟«

جیک گفت: »اون فرق داره.«
کوجو پرسید: »چه فرقی؟ فوتبال رو مگه توی تلویزیون نمی بینـ...«

گریس با لحنی جدی گفت: »کوجو!«
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کوجو دست هایش را باال برد و تسلیم شد. 
جیک قرار بود با دو قهرمان همیشگی پرسش آباد رقابت کند: دکتر زِلدا ِملینگر 
کـه اسـتاد دانشـگاه بود و َدنـی فانِتین که قبـاًل از حرفه  ای هـای کارت بازی بود.

قـرار بـود میلیون هـا بیننـده )از جملـه شـهردار( تماشایشـان کننـد. از آن 
برنامه های تلویزیونی بود که نمی شـد نبینی: باهوش ترین بچه ی دنیا در برابر 

باهوش ترین بزرگ سال های دنیا.
گریس پرسید: »استرس داری؟«

جیک گفت: »یه کم.« با عجله به دور و بر اتاق نگاه کرد که مطمئن شود کسی 
به حرفشان گوش نمی دهد و بعد پرسید: »اگه وسط مسابقه اثر اسمش رونبرها 

از بین رفت چی؟«
کوجو بی هوا گفت: »آب نبات ژله ای ها رو می گی؟ به اون ها می گی اسمش رونبر؟ 

آب نبات های آقای فاروقی رو؟«
گریس گفت: »کوجو؟!«

»شرمنده. یادم نبود هنوز باید راجع به حازم و اممم... اختراع شیرینش با 
اسم های مستعار حرف بزنیم.«

گریس یادآوری کرد. »آقای فاروقی نمی خواد تا وقتی نتونسته اسمش رونبرهایی 
رو که به جیک داده دوباره بسازه، کسی از آزمایش های عخ چیزی بدونه.«

کوجـو گفـت: »راسـتش رو بخوای خودش اسـمش رونبرها رو بـه اونی که 
خودت می دونی نداد.«

راسـت می گفت. جیک توی اتاق پشـت صحنه ی سـالن کنفرانس هتلی که 
مامانـش در آن کار می کرد یک شیشـه آب نبات ژله ای بی صاحب پیدا کرده بود. 
اتاقـی کـه سـخنران ها قبل از اینکه بروند پشـت تریبون در آن آماده می شـدند. 
آن شـب، توی سـالن جشن یک گردهمایی علمی خیلی بزرگ برگزار شده بود. 
جیک گرسـنه بود. آب نبات ها را دید. روی شیشـه هیچ اسـمی ننوشـته بودند. 
کسی هم نبود که بیاید بگوید صاحب آب نبات هاست. برای همین هم جیک کل 
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شیشه را توی دهانش خالی کرد. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که یکهو نابغه شد. 
یکی از عوامل پشـت صحنه که روی گوشـش هدسـت داشت در اتاق را زد. 

»آماده این آقای مک کوید؟«
جیک گفت: »اِ... آره گمونم.«

»خیلی هم خوب. پس بریم سر صحنه.«
گریس گفت: »موفق باشی!«

کوجو هم شیرش کرد. »خودت باش. همین خود جدید و باهوشت، نه اون 
خود قدیمی ُاسکلت.«

جیک دنبال آن مرد راه افتاد و رفت توی استودیوی روشن و برای مامانش 
و اِما که روی صندلی تماشاگرها نشسته بودند دست تکان داد. گریس و کوجو 
هـم کنـار آن ها نشسـتند. جیک به رقیب هایـش، دکتر ملینگـر و آقای فانتین 

سالم داد.
دکتر ملینگر که استاد دانشگاه بود گفت: »شانس یارت باشه بچه جون.«

آقـای فانتین هم که بازیکن حرفـه ای کارت بازی بود گفت: »چون بدجوری 
الزمش داری.« هر دو قهرمان نیشـخند به لب داشـتند. جیک برایشـان مثل 

یک سوسک ریزه میزه بود که می خواستند لهش کنند. 
گریـس از روی نیمکـت داد زد: »نـذار برن رو مخت! مخـت اون قدر پره که 

جا برای این ها نداره.«
آهنگ مخصوص مسـابقه پخش شـد. تماشـاگرهای توی اسـتودیو برایشان 
دست زدند. مجری معروف برنامه رفت سمت میزش که شرکت کننده ها را معرفی 
کند. جیک ناچار روی جعبه ا ی چوبی ایستاده بود. قدش به میکروفون نمی رسید.

مجری گفت: »می خوام اولین سؤال پرسش آباد رو بخونم. شرکت کننده های 
محتـرم لطفـًا اگـه جـواب رو می دونین زنگ بزنیـن... اما لطفًا صبـر کنین تا 

سؤال رو کامل بخونم.«
جیـک بـا دکمـه ی زنگـش ورمی رفـت. دسـت هایش عـرق کـرده بودنـد. 



۲۰

می دانسـت که کف دسـت و زیربغل آدم یک عالمه غده ی تعریق دارد. وقتی 
کسـی مضطرب شـود، عصب ها غده هـای تعریق را بـه کار می اندازند. اگر این 

عصب ها بیش فعال باشند، آدم اسیر هایپرهیدروزیس1 می شود. 
جیک خداخدا می کرد جواب سؤال اول همین هایپرهیدروزیس باشد.

ولی نبود. 
مجری سـؤالی را از روی کارت خواند که روی صفحه ی نمایشـگر اسـتودیو 

هم ظاهر شد. 
»پدرِ جان پنج پسر دارد. آلن، بلن، کلن و دلن۲. اسم پسر پنجم چیست؟«

اولین کسی که زنگش را زد قهرمان کارت بازی بود. 
مجری گفت: »بفرمایین آقای فانتین؟«

فانتین با اعتمادبه نفس گفت:  »ایلن3. مشـخصه که هر پنج اسـم بر اساس 
یه دنباله ی الفبای انگلیسی گذاشته شدن. اِی، بی، سی، دی. پس اسم بعدی 

می شه ایلن.«
قیافه ی استاد دانشگاه هم رفت توی هم. جواب او هم همین بود. 

مجری گفت: »شرمنده . غلط بود.«
جیک زنگش را زد. 

»بله آقای مک کوید؟«
»اممم... اسـم پسـر پنجم جانه. آخه توی سـؤال گفتین پدرِ جان پنج پسر 

دارد. پس اسم یکی از پسرهاش جانه دیگه.«
»درسته!«

از اینجا به بعد بود که غده های تعریق کف دست جیک آرام گرفتند.
مسابقه همین طور ادامه داشت و جیک از هر دو رقیب بزرگ سالش زودتر 

زنگ را می زد و همه ی جواب هایش هم درست بود. 

hyperhidrosis .1؛ نوعی بیماری که منجر به تعریق بیش ازحد بدن می شود.
2. Alan, Blan, Clan, Dlan 3. Elan
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وقت آگهی بازرگانی که رسید جیک به مشت رفقایش مشت زد. 
کوجو گفت: »داری می ترکونی جیگر!«

گریس گفت: »دلم واسه ی استاد دانشگاه و بازیکن حرفه ای می سوزه. چه 
جالب. اسم دوتاشون کنار هم شبیه عنوان یه فیلم لوسه.«

جیک پرسید: »می گم به نظرتون یه کم بهشون رحم کنم؟«
»استعدادهای ما به خاطر کمک کردن به بقیه ست، نه خودمون.«

کوجو گفت: »اما خب توی مسـابقه های تلویزیونی از این بچه مثبت بازی ها 
نداریم!«

گریس خندید. »کوجو راست می گه. برو خوش بگذرون.«
جیک پیش خودش فکر کرد آره، خوش می گذرونم. چون هر لحظه ممکنه 

استعدادهام ته بکشن.



۲۲

۴

حـازم فاروقـی پژوهـش فوق سـری اش را توی آزمایشـگاه جدیـد و تروتمیز 
کالج موقتًا کنار گذاشـته بود تا اسـتراحت کند و پرسـش آباد را توی موبایلش

تماشا کند. 
همان طـور کـه جیـک سـؤال ها را یکی یکی جـواب می داد، تشـویقش کرد. 
»کارت درسته شماره ی یک!« هم زمان با تماشای برنامه، با حواس پرتی لیوان 
آزمایشگاهی را که پر از مایعی قرمز روشن بود، تکان می داد. مایع قل قل کنان 
بخار کرد. به جیک می گفت شماره ی یک چون جیک مک کوید اولین )و فعاًل 

تنها( کسی بود که قرص های علوم خوراکی حازم را خورده بود. 
آخ کـه وقتـی حـازم بتوانـد آزمایشـش را دوبـاره تکرار کنـد و آب نبات های 
ژلـه ای اش را بـه تولید انبوه برسـاند، علوم خوراکی چـه غوغایی توی دنیا به پا 
می کننـد. آن وقـت دیگر سـبدهای عید پاک مثل قبل نخواهـد بود!1 هیچ چیز 
مثل قبل نخواهد بود. بیماری ها درمان خواهند شد. ماشین ها با آب نمک کار 
خواهند کرد. ناهار خودبه خود درسـت خواهد شـد. دنیا خیلی بهتر خواهد شد، 

چون مردم دنیا خیلی باهوش تر خواهند شد.
شماره ی یک قدر هوش تازه اش را خوب می دانست. حتی از سهم گنجی که با 

1. در سبد عید پاک، به جز عروسک خرگوش و تخم مرغ، آب نبات و شکالت هم می گذارند.
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