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چهل دقیق�هی بعد ،توی تاریکی مطل�ق از دیوار آجری
پایین میرفتم .روی س�رم کاله بافتنی کش�یده بودم و
عینک آفتابی گذاشته بودم و به صورتم واکس زده بودم

و دوربی�ن عکاس�ی بارنی و چراغق�وهی جنکس را توی
جیبم چپانده بودم.

پیش خودم فکر میکردم باید ام�روز دوربین بارنی را از

ت�وی کیفش کِش میرفتم .بعد قیافهی یک آدم ُمرده به
خودم میگرفتم و چاقویی را زیر بغلم فرو میکردم و دراز

میکشیدم و از یکی از بچههای کوچکتر میخواستم ازم

عکس بگیرد .یا با وسایل توی آشپزخانه سالحهای جنگی
میس�اختم و چند تا عکس با آنه�ا میگرفتم .آنوقت
عکسها راکه چاپ میکردم ،بارنی شاخ در میآورد.

طبق قرار من باید دزدکی وارد اتاقی میشدم که احتماالً

تویش فقط ش�صت تا اسپری پاککننده و یک تِی بود و

فردا هم باید یک مأموریت جدید برای مأمور Zدستوپا

میکردیم.
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فکرش را هم نمیتوانید بکنید ...

نیروی ذهن

صر پن

ن ه بود که همهچی به ه ریخت .تازه ام خورده بودی .

قرار بود تابستان بروی ترکیه ،مامان آموز

زبان ترکی میخواند و

سریا کان وروها را تما ا میکرد .بابا پشت می ناهارخوری نشسته
بود و دس ت اه ساندوی ساز را درست میکرد ،معه ت هنانی را که

تویش چس یده بود ،با چاقو کنده بودم و از همانموق خراب ده بود.
من ه نشس ته بودم و روی نیروهای هنیام کار میکردم .ی

مجسمهی چینی حا بهه زن با ی ومینه بود که خالهگو ن دیوانه

بهمناس ت کریسم

به ما هدیه داده بود ،مجسمهی ی

زن چوپان
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و گوسفند  .دا ت سعی میکردم که با نیروی هن بش نمش.
توی تلوی یون ،بروس داگت ،دام پ

بیمارس تان خ

کان وروها ،روی تخت

ده بود و مینالید :ایرین من  ،بروس ،زودبا

ی م چش ها رو باز کن.

مادر گفت :کاس کیسی گیلیور ک تیلینی ه

1

با تمام و ود تمرک کردم .انر ی از چشمان بیرون میزد .با خودم

گفت  :لی ر هن روی با ترین توان هد گیری میکنی ...
اخ ارگو ا الم کرد:

نجالیترین خ ر امشب :دست یری تا ر و

میلیونر ،دن گراندی ،به رم کاله رداری.

چشمان را بست و به ماهی ههای م م فشار آوردم .آتش

صدای خرد دن چی ی بلند د .مامان ی کشید و بابا داد زد:

یا مری مقدس چش های را باز کردم .زن چوپان ت هت ه ده و
لوی ومینه افتاده بود.

از ا پریدم و داد کشیدم :آره نیروی هن

ا ت اه میکردم .دوباره ن اه کردم .سی لحیمی که بابا پر کرده

چه و ش تا لوله توی بینی ایرین فرو رفته بودند.
دکتری

انهی بروس را نواز

داگت و اگه بخوام راس تش رو ب

دو را از ن دی

حر ا

کرد .اون توی کماست آقای

 ...دوربین تصویر چهرهی آن

نشان میداد .مم نه دی ه برن رده .با نیدن این

از چشمان بروس سرازیر د.

بود ،به مجس مه خورده و

سته بود  .بابا ک ود ده بود .چی ی

نمانده بود منفجر ود .حتم ًا مش لی پیش آمده بود .اینطور وقتها

باید پش ت نوارهای الوی
به در ب رم.

پریسلی بابا پناه میگرفت تا ان سال

 :kac kisi geliyor kokteylinize .1در زبان ترکی به این معنی است« :چقدر نوشیدنی میل دارید؟»
2. Elvis Presley
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پرسیدم :چی د

مامان گفت :صدا رو ب ر
اخ ارگو ادامه داد:

اخ ارگو گفت :آقا و خان سایدبات تصمی گرفتهاند که پن قلوهای

ی م یه لح ه

رکت گراندی پی آ سی امروز بعداز هر

بسته د و چه وهفت رکت زیرمجمو هی آن ه تع ی

دند.

فرو اههای زنجیرهای نی لی بیس ویت  ،غ اخوری زنجیرهای دان رگر،
رکت مسافرتی فانشین تورز ...

آرام گفت  :مامان ن ران بودم .ان ار بابا و مامان دیوانه

ده

بودند .مامان ن اه غم ینی به انداخت و برو ور تور تفریحی را از
هت مورالی بوزولدو ،1ایی که میخواستی

روی می بردا ت.

تویش اقامت کنی  ،اتاق ورز  ،استخر ب ر  ،ساح سفید و طو نی،

همه ان روی برو ور بودند .مامان برو ور را بست و پشت لد

را

نشان داد .با حرو در ت زردرن ی نو ته ده بود :فانشین تورز .
گفت :خب ،به ن ر کی امسا تابستون نمیره تع یال
آه  ...روی م

پخش دم.

بابا گفت :ب خشید .و بلند د و راه افتاد سمت در .ا ن میرم

توی حیا به خودم لی

میکن  .خیلی طو نمیکشه.

1. Moralim Bozuldu

را غس تعمید بدهند.

ی  ،یلی ،استین ،ولین و نی
ان ار کس ی که واقع ًا میتوانست نیروی هنش را به کار ب یرد،
خالهگو ن دیوانه بود .حتم ًا ح کرده بود قرار است اتفاق وحشتناکی

برای مجس مهی کریسمسش بیفتد ،س ی انیه ه ن
زن

زد .مامان

ته بود که

التش را روی می گ ا ت و رفت سمت تلفن.

مجسمهی زن چوپان را بردا ت  ،آدامس را از دهان در آوردم و

سر هر دویشان را وص کردم .سر گوسفند را روی تن چوپان و سر
چوپان را روی تن گوسفند .خیلی بهتر د.

و بعد ک ک ما را دس ت یرم د .نه خ ری از اتاق ورز

بود و

نه خ ری از استخر ب ر

یا ساح سفید.

بیدار د و بهزور خود

را از توی س د بیرون کشید و با خمیازهی

سه تا

ال بردا ت و رفت حیا  .بجر ،س

پیر کر ب رگمان،

گ وگشادی بوی دهانش را فرستاد سمت من .ی ی از ال ها را
انداخت توی دهان  .م هی رمگیر توالت میداد .ال را در آوردم
و پر کردم برای بجر .بجر

روی فرق سر .

ال را ندید و

ال درست افتاد

از مأموریتهای فوقالعاده جسورانه
و بامزهی مأمور Zلذت ببرید.

ِ
مأموریت بعدی مأمور Zچیست؟
در داس��تان بعدی یک همس��ایهی جدید به محلهی بن
پوک تمامعی��ار که قب�� ً
میآی��د ،ی��ک کله ِ
ا برندهی یک
قرعهکش��ی بزرگ ش��ده ،مردی بهنام دنیس سایدباتم که
همراه بچههای خیلی آراستهاش همان نزدیکیها زندگی
میکند .بعد از اینکه اعضای چرخوفلک دردسرهایی برای
سایدباتم درست میکنند ،اسمش��ان میرود توی لیست
س��یا ِه سایدباتم .بچهها تصمیم میگیرند با کمک مأمورZ
کمی حال سایدباتم را بگیرند .یک پنگوئن میدزدند ،یک
تکه شهابسنگ میخرند و...

«به عقیـدهی یک کرم ،عجـیب است
که انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»
رابیندرانات تاگور

هوپا ،ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا هم ام با نا ران بینالمللی ،از کاغ های مرغوب با زمینهی کرم استفاده میکند ،زیرا:
میکنند و در نتیجه ،چش هن ام م العه کمتر خسته می ود.
این کاغ ها نور را کمتر منع
این کاغ ها س تر از کاغ های دی رند و ابه ایی کتابهای تهیه ده با آن ،آسانتر است.
و مه تر از همه این ه برای تولید این کاغ ها درخت کمتری ق می ود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

