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مقدمه  7

وانـدن جلدهای اولش، یک جـا بروید و  تنهـا کتابـی که می توانیـد بدون 
جلـد چهارم اش را بخوانید جن سـتارگان اسـت. در واقـ جلد چهارم جن 
زم نیسـت کتاب های قبلی اش را بخوانید،  وب اسـت که  سـتارگان آن قدر 
1 بدشان می آید. اما  مگر این که بخواهید بدانید که چرا همه از جار جار بینک
تله ی بازی با جن سـتارگان فر دارد. اگر شـما تله ی بازی را از جلد چهارم 
یلی گی می شـوید و بعدش از سر عصبانیت توی سایت های  شـروع کنید، 
واندن کتاب های قبلی  اینترنتـی بـه کتاب بد و بیراه می گوییـد. اگر مدتی از 
واهیـد یـک مرور سـری بکنید، آن چه در ادامـه آمده به  شـته و حـا می  گ

ورد:  واهد  دردتان 
ودمان، یک پسر 12 ساله  چند وقت پیش در همین کهکشان راه شیری 
ـ دنیای یـک بازی کامپیوتری کشـیده شـد.  بـه نـام جسـی ریگزبـی به دا
وشـایند نبود چون همیشـه از بازی هـای کامپیوتری  این اتفا برای جسـی 
ـورد و با  ـ بازی به دوسـتش اریـک کانرِد بر بـدش می آمـد. جسـی در دا
های شـنی، کـه اندازه ی یک  ایـی گنده مبارزه کرد و با هیو وند هـای ف آ
ایـی بسـیار قدرتمند رو در رو شـد که  انـه بودنـد، درافتـاد و بـا یـک آدم ف
اسـمش هایندنبر بود. اریک و جسـی درنهایت توانستند فرار کنند ولی این 
یر  سشان به نام مار امکان پ ه های ک فرار فق با فداکاری یکی دیگر از ب

شد. مار جایشان در بازی را گرفت تا آن ها بتوانند فرار کنند. 

1- ar ar Binks

مقدمه

اگر�کتاب�های�قبلی�را�نخوانده�اید
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ات مار  ی به بایونوسـافت جسـی و اریک برای ن در کتاب حمله ی نامر
دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد و از راه بازی ای به نـام راز بقا که، شـبیه بازی 
پوکمون گو اسـت، مخفیانه وارد شـرکت بازی سازی بایونوسافت می شوند. بعد 
سـی رپتور و البته  از این که جسـی و اریک از دسـت موجوداتی م پاگنده، و
ی شـرکت بایونوسـافت فـرار کردند، با کمک یکـی از کارمندهای  از دسـت ر
ساب بایونوسافت یعنی آقای گرگوری موف شدند مار را از دا کامپیوتر ها 
راب شود و تمام  بیرون بکشند؛ اما این کار باع شد که سیستم بایونوسافت 
موجودات کامپیوتری ای که دا بایونوسافت بودند، وارد دنیای واقعی شوند. 
در کتـاب شـورش روبات هـا، روبات هایی که از یکی از بازی ها بایونوسـافت 
رابـکاری کردند.  بیـرون آمـده بودنـد به جـان دنیای واقعـی افتادنـد و کلی 
ِ بازی  رنا انه و پار شـهر را به مرحله هـای  ب، کار آن روبات هـا فاضـ
ودشان تبدی کردند و البته اریک را هم دزیدند. جسی با دوستش مار و 
تر استرالیایی به اسم سم متحد شد  یک روبات مهربان به اسم راجر و یک د
ارند روبات ها او را با یک موشـک  ات بدهند و نگ تـا بـه کمـک هم اریک را ن
ـات پیدا کرد، آقـای گرگوری  بـه کـره ی مـاه بفرسـتند. بعد از این کـه اریک ن
پیششـان آمـد و از آن هـا پرسـید کـه درباره ی مـردان یونیفرم پوشـی که برای 
یب بود ولی از  یلی ع سـازمان کار می کردند به کسـی چیزی گفته اند یا نه 
یب تـر حر هایی بود که بعدا جسـی از زبان پسـر آقـای گرگوری یعنی  آن ع
چارلی، شنید. چارلی می گفت که آن شخ آقای گرگوری واقعی نیست بلکه 

یک روبات انسان مانند است که جایش را گرفته. پدر چارلی گم شده بود. 
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وای با بیارم نه می 
داشـتم اریک را به سـمت صندلی پرنده می بردم تا سـوارش شویم. گفتم: 

» »چی نه بابا حال می ده
 اریـک با من ک ک می کرد که سـوار نشـود. گفت: »اصـ هم حال نمی ده 
رم بیشـتر م  وبی نیسـت. به  ن ر من وسـیله ی بازی  و تـازه ش هـم به ن
ته شـده که  ماشـین مخصوص حالت تهوع می مونه. رسـما برای همین سـا

» باع بشه آدم استفرا کنه
اریک ح داشـت. اگر با صندلی پرنده آشـنا نیسـتید باید بگویم وسیله ای 
ال را به شما می دهد: بدن انسان در یک دقیقه چند بار   است که جواب یک س
با و پایین شـدن را می تواند تحم کند، قب از این که حالش به هم بخورد 
یک کابین دو نفره ی لرزان و غیرقاب پیش بینی در کار اسـت و کلی قسـمت 
ورد می کنید.  ورید تقریبا به همه شـان بر آهنی که وقتی شـما پی و تاب می 

واقعا وسیله ی  بازی باحالی نیست. 
ول آن ماشـین  لبخندزنـان دو بلیت به نوجوان بی حوصله  ای دادم که مسـ

ونکی بود.  ِ چر مر
اریک گفت: »جسـی اص می شـنوی من چی می گم راجر تو سـعی کن 

» راضی ش کنی

ی مانند است که واگن ها  1-صندلی پرنده یک وسیله ی بازی در شهربازی هاست که متشک از یک ری بی
ند. ودشان هم می چر ند و هم زمان به دور  به دورش می چر

فصـل اول

فصل 1
صندلی�پرنده1
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» »بیپیتی بووووپ
راجر روبات پرنده ای اسـت که از بازی دنیای ابر روبات های3 آمده. بعد از 
اطر یک اشـتباه کامپیوتری وارد دنیای واقعی شـد، به ما کمک کرد  این که به 
ات بدهیم. اگر اولین  تا اریک را از چن روباتی غول پیکر به اسم گولیاترون ن
تان  بار اسـت که اسـم راجر را شـنیده اید پ احتما جمله ی قبلی واقعا گی
کـرده اسـت ولـی قول می دهـم که اگر کمـی دیگـر بخوانید همه چیـز برایتان 
واهد شـد. راجر در درگیری ما با گولیاترون نابود شـد ولی پدر یکی  روشـن 
عات یدکی راجر، دوباره او را  از دوسـتانمان به اسـم اقای گرگوری با کمک ق
انه ی من و  ت. بعد از آن راجر به همراه همیشگی ما تبدی شده و بین  سا
ارد هی کدام از ما مدت زیادی  اریک مدام در حال رفت و آمد است و نمی گ
اطر این که یک روبات پرنده ی هوشـمند داشـتیم، در محله  تنها بمانیم. ما به 
یابان های اطـرا می آمدند تا کارهای راجر  ه ها از  معـرو شـده بودیم و ب
را ببیننـد. گاهـی وقت ها چندتا تردسـتی هم رو می کرد کـه اتفاقا همان موق 
وران حرکت  ول شده بود: تلو تلو  هم به اجرای یکی دیگر از آن حرکاتش مش

ودش در می آورد.  می کرد و صداهای ترسناکی را از 
واست از دستگاه دور شود.  وشش نمی آد.« و  اریک گفت: »ببین راجر هم 
« و پشـت لباس اریک را  گفتـم: »راجـر تو همین جا بمون ما زودی می آیم
ودم به دا واگن کشیدمش. اریک سعی کرد فرار کند ولی  گرفتم و دنبال 

دیگر دیر شده بود و من به دا کشیده بودمش. 
ول دسـتگاه گفـت: »موفـ باشـین.« و درِ تابوتمان را بسـت. به جای  مسـ
ودتان باشـید، گفت موف باشـید.  رد یا مواظـب  ـوش بگـ این کـه بگویـد 

نف عمیقی کشیدم. واقعا هم باید موف می شدیم. 
آن نوجوان به سمت باجه ی کنترل برگشت و دستگاه را روشن کرد. شروع 
کردیم به با رفتن تا وقتی که کام توی هوا بودیم. آن موق به سمت اریک 
ـوام یه چیز مهمی  اطـر این آوردمت این جا چون می  برگشـتم و گفتـم: »به 
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زم بود که تنها باشیم.« بهت بگم. ولی 

ودت بهم بگی  اریک گفت: »اون وقت نمی تونستی توی اتا من یا اتا 
» حتما باید می اومدیم توی این وسیله ی بازی مسخره

یبی در  »گوش کن ببینم. تو بعد از داستان روبات ها تا حا متوجه چیز ع
» مورد آقای گرگوری نشدی

شته. از  اراند و گفت: »نمی دونم. دو ماه از اون موق گ اریک دماغش را 
یبه.« ورده ع رم همیشه یه  یب و غریب بود نه به ن ورده ع اولش هم یه 
»یادته وقتی پلی ها اومدن اولین چیزی که از ما پرسـید چی بود اص 
وبه یا نه یا این که چه اتفاقی افتاد به جاش فق پرسید  نپرسید حالمون 

» که به کسی چیزی از سازمان گفتیم یا نه

درج عک صفحه 13
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» ب »آره یادمه 
» یب نیست رت ع رش اص نفهمیدیم سازمان چی بود به ن »ما آ

واسته از ما حفاظت کنه.« ب شاید می  «
ورش این نبوده.« »ولی شاید من

ول نوجوان چند  تـر رفتیم و مسـ اریـک چ چـ نگاهم کـرد. باز کمی با
نفر دیگر را هم سـوار واگن زیری کرد. نف عمیقی کشـیدم و برایش تعری 
ـر چارلی پدرش واقعا پدرش نیسـت و یک روبـات جای او را  کـردم کـه به ن
گرفته. قب از این که بیاییم شهر بازی فکر می کردم باید کلی وقت صر کنم 
تا اریک را قان کنم که داستانم واقعی است ولی اریک بعد از سه جمله قان 

ه بود.  وری توط شده بود. اریک عاش ت
« چشـم هایش گشـاد شـده بودند  یلی باحاله اریـک گفـت: »چه باحال 
ره واگن ها پر شـدند و صندلی پرنده شـروع به  ـب کرده بود. با و کلـی تع

» ب چرا یدن کرد. پرسید: »  چر
مور ها آقای گرگوری رو دزدیدن و یه روبات شـبیه  گفتـم:  »فکـر کنم اون م

ن بشن ما چیزی به کسی نمی گیم.« م بهش رو فرستادن تا م
یید تکان بدهد ولی چون صندلی  اریک سـعی کرد سـرش را به نشـانه ی ت
ید، فق توانسـت چانه اش را کمی تکان دهد. اریک  پرنده با سـرعت می چر
ب اگه بابای چارلی واقعا یه روبات  ـه چیزی یادش آمد و گفـت: » یـک لح

جاسوس باشه...«
یدیم تا اریک توانسـت دوبـاره حرفش را  ودمان چر چنـد بـار دیگـر دور 
یدیم. »پ  ادامـه دهـد. »اون بوده که راجر رو درسـت کرده...« و دوبـاره چر
ر بودم تا اریک بتواند  یدیم. منت اگه این طوری باشـه...« دو بار دیگر هم چر
ه بگیـرد. »یعنی فکر می کنـی اون راجر رو  افـکارش را جم بنـدی کنـد تا نتی

» هم تبدی به یه روبات جاسوسی کرده
گفتم: »دقیقا. همین فکر رو می کنم.«
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یدن دارد حالش بد  اطر چر اریک رنگش کمی سبز شد. نمی دانستم به 
»... بری که شنیده است. سعی کرد حرفش را ادامه بدهد. »چرا می شود یا 

راند. بـرای همین مـن جمله اش را  ـات سـختی را می گ اریـک واقعـا لح
تمـام کـردم. »نمی دونـم چـرا دارن جاسوسـی مـا رو می کنن. فکـر کنم فق 

راب نمی کنیم.« ن بشن که نقشه هاشون رو  م وان م می 
اریـک بـا یـک دسـتش مـن را گرفت و با دسـت دیگرش سـفت بـه میله 
یره شـد. »تو که  « و بـا چشـمانی گشادشـده بـه مـن  چسـبید. داد زد: »نـه
ورا  اشـتی  می دونسـتی قـراره بیایـم سـوار صندلی پرنده بشـیم، چـرا گ

» ات بخورم سبزی
» ای وای ببخشید. حواسم به اینش نبود.«

ره صندلی پرنده کند شد.  با
ن نقشـه ای  ب پ تو ا اریک در حالی که رن به رن می شـد، گفت: » 
« معلوم بود که نقشـه داشـتم. چند هفته ای بود که داشـتم رویش کار  داری
ات  موریت ناگ. مخف ن اشـتم م می کردم. گفتم: »آره دارم. اسـمش رو گ
آقای گرگوریه. باید این آدم ها رو گیر بندازیم. کلش رو برات می گم ولی...«

»ولی چی؟«
به بیرون از واگن نگاه کردم. راجر داشت ما را نگاه می کرد و برایمان دست 

تکان داد. گفتم: »ولی باید دوباره سوار بشیم.«
» اریک گفت: »می کشمت
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موریت نا را  انه ی چارلی رفتیم تا فـاز 1 م مـن و اریـک دو روز بعد بـه 
شـروع کنیم؛ یعنی جسـت و جوی مخفیانه. تمام شـب قبلش را بیدار بودم و 
کلـی هـم عر کرده بودم. در عو اریک طوری بود که انگار توی قرعه کشـی 
بخت آزمایی برنده شـده باشـد. البته آن سـاعت جاسوسی  احمقانه اش را هم 
ـودش آورده بـود؛ با ایـن وجود که من کلی بهش سـفارش کرده بودم که  بـا 

این را نیاور. 
انـه رسـیدیم راجـر دسـت تلسـکوپی اش را جلـو برد و  وقتـی بـه حیـا 
انیـه بعـد آقای گرگوری آمـد و در را باز کـرد. با دیدن  انـه را زد. چنـد  زنـ 
ـوب که اومدیـن از دیدنتون  ندان شـد. »جسـی اریک چه  مـا چهـره اش 

« راجر دستی برایش تکان داد.  وشحال شدم. تو هم همین طور راجر
م آقای گرگوری چارلـی گفت که بیایـم این جا تا با هم  اریـک گفـت: »سـ

» ونه ست قایم باشک بازی کنیم. 
ن می رم بهش می گم بیاد. شماها بیاین تو.«  آقای گرگوری گفت: »البته ا
» ورین قب از این که آقای گرگوری برود، بهمان گفت: »شماها بستنی می 

اریک گفت: »بله ممنون.«
ـت و رفت که  آقـای گرگـوری دسـتش را تـکان داد و ابرویـش را با اندا

بستنی بیاورد. 
« پایم را  نی ایـن یارو روباتـه م اریـک بـه مـن نگاه کـرد و آرام گفـت: »م
اشـتم تا سـاکتش کنم. البته اولین باری بود که اریک بعد  روی انگشـتش گ

فصـل دوم

فصل 2 

جست�و�جوی�مخفیانه



فصـ دوم  15

انـه ی چارلی می آمد. من بار چهارمـم بود. اولین باری  از فهمیـدن ماجـرا، به 
کـه آمـدم واکنشـم م اریک بود. بعـد از حر هایی که با چارلی در مدرسـه 
سـمه های روباتیـک دیزنی لند1 به چشـمم می آمد.  زدم همـه ش قسـمت م
یلـی معمولی و غیرواقعی داشـتند. ولی این  بـا آن روبات هایـی که حرکات 
انه شـان می دیـدم، یک طور دیگـر بـود. در بدترین حالت  چیـزی کـه من در 
اطر  ودم بود؛ گرم، مهربان و بامزه. چیز ها را هم به  آقـای گرگـوری عین پدر 
ورد قیافه اش شـبیه به  می سـپرد. حتی یک بار وقتی بسـتنی اش را تندتند 

کسی شد که سرش از سرما درد گرفته است. 
یب وغریب  انه ی چارلی می گشتم، بیشتر چیز های ع ولی هر چه بیشتر در 
یلی محکم پلک  رم آمد آقای گرگوری  ورد؛ م یک بار به ن به چشمم می 
ورم را می فهمید،  واسـت چشـم هایش را ببندد. اگر من می زند، انگار که می 
انیه  یـک بـار متوجه زمان مابین پلک زدن هایش شـدم. دقیقا هـر کدام پن 
طول می کشید. 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ یک پلک ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ یک پلک. 
یلی می گفت احتما یا این که موق  چیز هـای دیگـری هم بود. م این کـه 
ی می کـرد. دقیقا هر  العـه قبـ از هر بار ور زدن، انگشـتش را کمی  م
بار، حتی یک صفحه را هم بدون این کار ور نمی زد. معمو هم دستشـویی 

یلی طول می کشید.  رفتن هایش 
ودم هـم چندان  ر  می دانـم می دانـم. حـا کـه ایـن چیزها را گفتم بـه ن
ـام می دهند، نیسـتند. شـاید همه شـان  شـبیه بـه کارهایـی کـه روبات هـا ان
اطر به  ـام می دهند. البته ما بـه  همین  کارهایـی باشـند کـه آدم بزر ها ان
انه ی یک نفر بدون جلب  آن جا آمده بودیم. بهترین راه برای جسـت و جوی 
انه ی چارلی مدرکی وجود داشـت که  توجه، قایم باشـک بازی اسـت. اگر در 
ابت می کرد آقای گرگوری روبات اسـت، باید پیدایش می کردیم و به پلی 

نشانش می دادیم. 

1- پار تفریحی دیزنی لند، نام یک شهر بازی با مالکیت و مدیریت شرکت والت دیزنی است.
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بـرای این که بتوانیم جلوی چشـم آقای گرگـوری و راجر با هم حر بزنیم 
چندتا کلمه ی رمز درسـت کرده بودیم. ترشـی معنی اش این می شـد که حالم 
خوبـه. تـن ماهـی معنی اش این می شـد که توی دردسـر افتـاد م و تله موش 
معنایش این بود که همین حاال روبات ها را ببرین یه جایی و سرشـون رو گرم 

کنین چون من یه چیز مهم پیدا کردم. 
چارلی لبخند گنده و الکی ای روی صورت داشـت. انگار او هم داشـت م 
 » ه ها ترشی دیگه نه م ب من شرشـر عر می کرد. چارلی آمد و گفت: »سـ
تیم تا بتوانیم ازشان در صحبت های  احتما باید رمز های سـاده تری می سا
یبی با من دسـت بدهد  معمولی اسـتفاده کنیم. چارلی سـعی کرد به طرز ع

ونسرد باشد.  مت دادم که  راب شد. با دستم بهش ع که در نهایت 
» با لحنی نه چندان معمولی گفتم: »می آین بریم قایم باشک بازی کنیم

» چارلی هم با لحنی شبیه به من گفت: »آره حتما
ودتـون باشـین چون مـن توی  اریـک گفـت: »شـما دوتـا بهتـره مراقـب 

قایم باشک مدعی هستم.«
ابت کـرد که آن جمله  بـه هی عنوان  اریـک در نیـم سـاعت بعـدش به ما 
ـوب بگردد بلکه حتی نمی توانسـت  صحـت نداشـته اسـت. نه تنهـا بلد نبود 
ره فیلم بـازی کنـد تـا تابلو نباشـد که دارد دنبـال چیزمیزهـای مربو به  یـک 
ارم و وقتی اریک را پیدا  روبات ها می گردد. اولین بار قرار شـد من چشـم بگ
انه  انه بود ولی قایم نشـده بود بلکه داشـت کشـوی آشپز کردم توی آشـپز
ارد چون  رش تصمیم گرفتیم اریک همیشـه چشـم بگ را زیر و رو می کرد. آ
ممکن بود ما را لو بدهد. اریک و راجر دنبال من و چارلی می گشتند و ما هم 

انه را زیر و رو می کردیم.  گوشه به گوشه ی 
اشته بودیم باز هم جست و جویمان  حتی با وجود این که اریک را هم کنار گ
اصـی نداشـت. چون هر بار که ح می کردم دارم به یک سـرن  ـه ی  نتی

واهرهایش من را می دیدند.  نزدیک می شوم یکی از برادر یا 
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واهر   یک بار وقتی داشـتم پشـت تلویزیون، سـیم ها را بررسی می کردم 
» ی موکنی کوچکش ِچینی من را دید و گفت: »آهای شی کا  دا

کریستین هم یک شمشیر نوری جن ستارگان از زیر تخت در آورد. »چن 
واست شمشیر لیرزی اش را دست من بدهد تا باهاش بازی  « می  ِشتاره ها

» کنم. »چن شتاره ها چن شتاره ها چن شتاره ها
زد:  جیـ  می گشـتم  را  اتاقـش  داشـتم  وقتـی  هـم  انـواده  نی نـی 

« و من را لو داد.  »آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
ب نکردم  برای همین وقتی داشـتم دستشـویی و حمام را می گشـتم، تع
که کسـی وارد شـد. دا وان حمام قایم شـده بودم و داشـتم پرده ی حمام 
ا را بگردم که در باز شد.  واقعا دیگر نمی دانسـتم باید ک را بررسـی می کردم 
یلـی ناجور بود که  انـدم و آرام سـر جایم نشسـتم. دیگر  چشـم هایم را چر
انه  ـه  کوچک ها که توی ک  لـو دهـم  آن جا هسـتم. تازه اگر یکی از همان ب
تابلویـم کـرده بودند، وارد حمام شـده بود که اوضاع ده برابر بدتر هم می شـد. 
صبر کردم تا صدای آب را بشـنوم ولی به جایش صدای باز شـدن در قفسه ی 
ه باشـد چون کمد در ارتفاع قرار گرفته  دارو  آمد. این نمی توانسـت کار یک ب

بود. آرام از کنار پرده نگاه کردم. 
آقـای گرگـوری بود. قلبـم به تپش افتاد. آرام عقب رفتم تا این که قسـمت 
یلی کوچکی از صورتم معلوم شـد. یک چیزی از کمد برداشـت. ممکن بود 

همین سرن ما باشد. دقی تر نگاه کردم. یک... 
 یک ریش تراش بود. 

کنـ شـدم. این جـا م یک جاسـوس نشسـته بودم و حـ می کردم 
فنـم ولـی تنها چیزی کـه گیرم آمده بـود ریش تراش آقـای گرگوری  یلـی 

بود. احساس حماقت کردم. 
صبر کنید داشت چی کار می کرد

آقـای گرگـوری ریش تـراش را به بر زد ولی به جای این که روشـنش کند 
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ر عمرم  ام داد که نمی توانم تا آ کاب را از ماشـین جدا کرد. بعدش کاری ان
هنم پاکش کنم.  از 

کاب بر را به پوستش چسباند. 

درج عک صفحه 22



فصـ سوم  19

هنم داد می زد: »تن ماهی! تن ماهی! تن ماهی!« یک صدایی توی 
واسـت بلند شـوم و فرار کنم یا این که با بیـاورم ولی بدنم بدون  دلـم می 
حرکت مانده بود. دیدم که آقای گرگوری پوسـت انگشـتش را آرام کشـید. در 
ن دو تکه شد و یک سوکت بر از زیرش  ب انگشتش از انتهای نا کمال تع
بیرون زد. بعدش آرام کاب بر را به سوکت دستش وص کرد. دهانش شروع 
یلی زیادی  انیه با سـرعت  بـه حرکـت کـرد، اولـش آرام بود ولی بعـد از چند 
رم آشـنا آمد. دسـتش را تکان داد و  رش کاری کرد که به ن حرکت می کرد. آ
ت. انگار داشت تمام اتفاقاتی را که در طول روز افتاده بود،  ابرویش را با اندا

اطراتش را به جایی می فرستاد.  تکرار می کرد. شاید داشت تمام 
یبی  دقیقـا بعـد از این کـه ابرویـش را با برد، چشـم هایش به صـورت ع
ودم باشد، صدای آرامی از دهانم  گشـاد شـدند. ناگهان بدون این  که دسـت 
یره شد و بعدش برگشت و سرش  ارج شـد. آقای گرگوری سـری به آینه 
انـد. من سـری پشـت پـرده قایم شـدم و دا وان فـرو رفتم. پرده  را چر
آن قـدری کلفـت بود که من فق حالت سـر آقای گرگـوری را می دیدم. تقریبا 
یره شـده بود. نف کشـیدنم را متوق کردم تا لو نروم.  انیه به حمام  ده 
اگـر مـن می توانسـتم ببینمـش یعنی او هم می توانسـت مـن را ببیند آماده 
شـده بودم که به مح این که من را پیدا کرد، داد بزنم تن ماهی، ولی پرده 
اشـت و از  را کنـار نـزد. به جایـش آرام برگشـت و آن کاب بـر را توی کمد گ

ارج شد.  آن جا 
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به مح این که در بسـته شـد، نفسـم را بیرون دادم چون نزدیک بود که 
ر شـدم  فـه بشـوم. سـر نخی را کـه باید، پیدا کـرده بودیـم. یک دقیقه منت
و بعـدش از جایـم بیـرون آمـدم و کاب بر را از کمد برداشـتم و یواشـکی از 

ارج شدم.  دستشویی 
» »چن شتاره ها

از تـرس یـک متـر به هوا پریـدم. برادر چارلی با آن شمشـیر مسـخره اش 
ه ها  « قب از آن که باز یکـی از آن ب ن نـه ایسـتاده بـود. آرام بهـش گفتم: »ا
انه اریک را دیدم که  دوبـاره مـن را لـو بدهد، از پله ها پایین رفتم. توی آشـپز

ورد و حتی دنبال ما هم نمی گشت.  داشت بستنی می 
ن بسـتنی ها رو  گفتـم: »اریـک « او گفـت: »اِ  ببخشـید آقـای گرگوری ا
1 با تکه های  آورد. بایـد بهـت می گفتـم ولی آقای گرگوری بسـتنی موس تـر
ت آورده. تو هم می دونی که من چقدر جفتشـون رو دوسـت دارم. یادم  شـک

رفت بهت بگم.«
» است »چارلی ک

»گفتم که من وقتی بستنی ها رو دیدم یادم رفت...«
» بره انه و گفت: » چه  همان موق چارلی پیدایش شد و  آمد دا آشپز
وشـمزه ای  یلی  وری مادرت بسـتنی های  اریـک گفت: »بسـتنی می 

ره.« می 
« از انتهای راهـرو آقای  وشمزه سـت مگه نـه یـک صـدای دیگر گفـت: »

گرگوری پیدایش شد. 
رم...« ه ها به ن بدنم داشت مور مور  می شد. گفتم: » ب

« و  اریـک گفـت: »  ای بابـا ول کـن دیگـه جسـی. گفتم کـه ببخشـید حله
اطر  برگشـت سـمت چارلی و ادامه داد: » جسـی از دسـتم ناراحت شـده به 
ه  ـورم. ولی آ این کـه بـدون این  که به شـما بگم، اومدم و دارم بسـتنی می 

ت است. : موس تر یک مزه و برند معرو بستنی است که حاوی تکه های شک oose Tracks -1


