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مترجم: زهرا شاه آبادی

پیامی از چیکن هاوس
رولد دال برای من داس��تان هايی خنده دار می گفت که کمی 

چندش آور بودند، ولی خیلی هم دلگرمم می کردند.
وقتی برای اولین بار پسر سوسکی را خواندم، همان مورمور 
را روی س��تون فقراتم حس کردم. با خواندن اين داستان، 
دوس��تان عجیبی پیدا خواهید ک��رد، معمايی هیجان انگیز و 
ترس��ناک را حل خواهید کرد و با يک��ی از چندش آورترين، 
کثیف ترين و حال به هم زن ترين آدم َبده های عمرتان روبه رو 

خواهید شد.
اين کتاب محش��ر است! حالا فقط منتظر جلد دومش هستم. 

بعد چه می شود؟ ام. جی، به ما بگو! لطفًا!

                                                                 
     بری کانینگهام 
ناشر
) چیکن هاوس(
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وقتی می شنوم که سوسک کميابی را گير 
انداخته اند، حس می کنم اسب جنگی پيری هستم 

که صدای شيپور نبرد را شنيده است...
چارلز داروين



فصــل 1
ناپديدشدِن اسرارآميز 
بارتولوميو کاتل

دکتر بارتولومیو کاتل1 از آن جور آدم هایی نبود که به شکل اسرارآمیزی 
ناپدید ش�وند. از آن جور آدم هایی بود که س�ِر میز شام، کتاب های بزرگ 
قدیمی می خوانند و ُخرده های غذا الی ریشش�ان گیر می کند، از آن جور 
آدم ها که کلیدهایش�ان را گم می کنند و هیچ وقت یادش�ان نمی ماند که 
روزهای بارانی، چتر همراه ببرند، از آن جور پدرهایی که ش�اید پنج دقیقه 

دیرتر بیایند دم مدرسه دنبالتان، ولی حتمًا می آیند.
و بیشتر از هر چیز، دارکوس2 می دانست که پدرش از آن جور پدرهایی 

نیست که پسر سیزده ساله اش را ترک کند.
گ�زارش پلیس نش�ان م�ی داد ک�ه در بیس�ت وهفتم س�پتامبر، یک 
1. Bartholomew Cuttle
2. Darkus
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سه شنبه ی کاماًل عادی، دکتر بارتولومیو کاتل، مردی چهل وهشت ساله 
که همسرش را از دست داده بود، پسرش را به مدرسه برد. بعد به موزه ی 
تاریخ طبیعی رفت که مدیر بخش علمی آنجا بود. ساعت ُنه ونیم صبح، 
با منش�ی اش، مارگارت، س�الم و احوالپرس�ی کرد و صبح را در جلسه ای 

مربوط به امور موزه گذراند.
ــور َاندرو  س�اعت یک بعدازظهر، با هم دانش�گاهی س�ابقش، پرفس
ــارد1، ناهار خورد و پس از آن مثل همیش�ه، ب�ا فنجان قهوه اش به  اِپل ی
مخازن حشره شناس�ی در طبق�ه ی پایین رفت. با ِادی، نگهب�ان آن روز، 
س�الم و احوالپرسی کرد، راهرو را تا ته رفت و وارد یکی از مخزن ها شد و 

در را هم پشت سرش بست.
غروب آن روز، وقتی دارکوس دید که پدرش نیامده خانه، همس�ایه ها 

را باخبر کرد. آن ها هم به پلیس خبر دادند.
وقتی پلیس ها به موزه رسیدند و فهمیدند دِر اتاقی که دکترکاِتل واردش 
شده، از داخل قفل شده، ترسیدند که نکند سکته ی قلبی کرده یا اتفاقی 

برایش افتاده باشد. پس یک اهرم فلزی جور کردند و در را شکستند.
اتاق خالی بود.

فنج�ان قهوه ی یخ ک�رده و چند کاغذ و یک میکروس�کوپ روی میز 

1. Andrew Appleyard

بود. چند تا از کشوهای راسته ی قاب باالن1 باز مانده بود و هیچ اثری از 
دکترکاِتل نبود.

او ناپدید شده بود.
مخ�زن هیچ پنجره یا دری به غیراز دِر ورودی، نداش�ت. آنجا تاالری 

کاماًل سرپوشیده بود که حتی هوای آن نیز کنترل می شد.
ماج�رای عجیِب ناپدیدش�دن دانش�مند، خب�ر صفح�ه ی اول تمام 
روزنامه ها شد. این معمای حل نشدنی روزنامه نگارها را دیوانه کرده بود. 
هیچ کس نمی توانست توضیح دهد که دکترکاتل چطور از اتاق بیرون رفته 

است.
تیتر روزنامه ها جیغ می کشیدند: »دانشمندغیبمیشود!»

روزنامه نگارها نوشتند: »پلیس سردرگم شدهاست!»
آن ها گزارش دادند: »پس�رکیتیمرابهپرورش�گاهس�پردهاند!« و در 
ادامه گفتند: »جس�توجوبرایپیداکردنتنهاخویشاوندزندهیدکتر،

یعنیباستانشناسمعروف،مکسیمیلیانکاتل2،آغازشدهاست.«
و روز بعد نوشتند: »باستانشناسدرصحرایسیناگمشدهاست!»

Coleoptera .1، قاب باالن یا سخت بال پوش��ان متنوع ترین راس��ته ی حش��رات هستند که 
ش��امل سوس��ک هایی می ش��وند که یک الیه یا قاب محکم و محافظ روی بال های خود 

دارند. م.
2. Maximilian Cuttle
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و بعد هم ترّحم و دلسوزی شروع شد: »پسرکتنهاست!»
بیرون از پرورشگاه فاستر، روزنامه نگارها جلوی دارکوس را می گرفتند، 
از او عکس می انداختند و با دادوفریاد میان صدای همدیگر می پرسیدند:

- دارکوس، خبری از پدرت نیست؟
- دارکوس، پدرت فرار کرده؟

- دارکوس، پدرت ُمرده؟
پنج سال قبل، وقتی مادر دارکوس ُمرد، دارکوس منزوی و گوشه نشین 
شد. دیگر با دوست     هایش بازی نمی کرد. کسی را هم با خودش به خانه 

نمی آورد.
مادرش، ِازمه کاتل1، خیلی ناگهانی بر اثر ذات الریه فوت کرده بود. 
شوک وحشتناکی بود. پدرش زیر فشار اندوه به زانو درآمده بود. بعضی 
روزها که دارکوس اسمش�ان را روزهای غمگین گذاشته بود، پدرش فقط 
روی کاناپه دراز می کشید، هیچی نمی گفت، تمام روز به دیوار روبه رویش 

خیره می شد و اشک می ریخت.
در غمگین ترین روزهای غمگین، دارکوس چای و بیسکویت می آورد و 
کنار پدرش می نشست و کتاب می خواند. آن روزها برای دارکوس دوبرابر 
سخت تر بود، از یک طرف ازدست دادن مادر و از طرفی دیگر افسردگی پدر.

1. Esme Cuttle

دارکوس یاد گرفت که خودش باید مراقب خودش باش�د. در مدرسه 
با همه خوب بود، ولی دوس�ت صمیمی ای نداشت، چون با کسی حرف 
نم�ی زد. همه چیز را توی دل�ش می ریخت، چون بقی�ه ی بچه ها درکش 
نمی کردند. خودش هم مطمئن نبود بتواند حال و روزش را برای کس�ی 
توضیح دهد. فقط یک چیز برایش مهم بود: اینکه مراقب پدرش باشد و 

کمکش کند تا دوباره خوش حال شود.
باالخره چهار س�ال پس از مرگ مادرش، روزهای غمگین کم و کمتر 
ش�دند و دارکوس با شادی می دید که پدرش از خواب طوالنی غم بیدار 
ش�ده اس�ت. او دوباره یک پدر درست وحسابی ش�د. یکشنبه ها فوتبال 
بازی می کرد. سِر میز صبحانه به دارکوس لبخند می زد و به خاطر موهای 

درهم وبرهمش دستش می انداخت.
نه. دارکوس مطمئن بود پدرش بالیی سر خودش نیاورده، فرار هم نکرده 
و زن دوم هم ندارد. در آن مخزن، اتفاق دیگری افتاده بود. این فکر دارکوس 
را خیلی می ترساند، چون نمی توانست حدس بزند که چه اتفاقی افتاده. 
بنابراین وقتی که خبرنگاران از او سؤاالت احمقانه می کردند، دست هایش 

را توی جیبش می کرد، سرش را پایین می انداخت و جوابی نمی داد.
روزنامه ها هم به همه می گفتند:»پسرکدلششکستهودیگرحرف

نمیزند!»
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ــی میلیان کاتل، را در  وقت�ی باالخره عموی دارکوس، پرفس�ور مکس
مصر پیدا کردند، او یک راس�ت به لندن بازگشت تا مراقب برادرزاده اش 
باشد. روزنامه ها هم که نمی توانستند معمای ناپدیدشدن دانشمند را حل 
کنند و بیش�تر از این برای دارکوس داس�تان بس�ازند، بی خیال این ماجرا 

شدند و دست از سر دارکوس برداشتند.

عمومکس هم دارکوس را به خانه ی خودش در طبقه ی باالی مغازه ی 
ماِم زمین1 برد که مواد غذایی طبیعی و سالم می فروخت. آنجا بین یک 
ردیف مغازه ی به هم چسبیده، میان َکمِدن تاون و پارک سلطنتی ریِجنت 

قرار گرفته بود.
وقت�ی از پله ه�ا باال می رفتن�د، عمومکس گفت: »پس�رجون، باید یه 
هشداری بهت بدم. من همیشه تنها زندگی کرده م. می دونی که... زیاد 
سفر می کنم. هیچ وقت انگلس�تان رو زیاد دوست نداشته م. آب وهواش 
مزخرف�ه. همیش�ه بارون�ی و گرفته س�ت و همچین ب�ه درد حفاری هم 
نمی خ�وره. من که ترجی�ح می دم ع�وِض اینجاموندن، وس�ط صحرای 
س�ینا شترسواری کنم.« نفسی تازه کرد و ادامه داد: »به هرحال، خالصه 
کنم... من زیاد مهمون نواز نیس�تم. مهمون دوست دارم، ولی نمی دونم 

باید باهاش چی کار کرد. با بچه ها هم همین طور.«
دارکوس در س�کوت دنبال عمویش می رفت و از شنیدن صدایش که 

خیلی شبیه صدای پدرش بود، لذت می برد.
عمومکس به اتاق نارنجی روش�نی در سمت چپ اشاره کرد و گفت: 
»آش�پزخونه.« بعد چند قدم باالتر س�مت راس�ت را نش�ان داد. »اتاق 

نشیمن.«

1. Mother Earth
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وقتی از اتاق نشیمن می گذشتند، دارکوس به چند صورتک چوبی دراز 
خیره ش�د که روی دیوارهای آبی تیره آویزان بودند و انگار بهش زل زده 

بودند.
بعد، از یک ردیف پله ی دیگر باال رفتند و به طبقه ی دوم که ش�امل 
اتاق خواب عمومکس و یک حمام بزرگ صورتی بود، رسیدند. عمومکس 
گفت: »چون بیشتر س�ال رو خارج از کشور می گذرونم، دانشگاه به من 

دفتر نمی ده. به خاطر همین، اینجا هم دفترمه، هم خونه م.«
از س�ومین راه پله ک�ه باال رفتند و به طبقه ی زیرش�یروانی رس�یدند، 
عمومکس ادامه داد: »در نتیجه، اتاقی که مال تو می شه... اوم، چه جوری 
بگم... تا حاال انباری من بوده.« به دیوار تکیه داد و نمایشی راه انداخت 
که یعنی خیلی خس�ته اس�ت. دس�تمالی از جیبش بیرون کش�ید. کاله 
س�فری اش را با نوک انگش�ت های پینه بس�ته اش باال زد و عرِق پیشانی 

آفتاب سوخته و چروکیده اش را پاک کرد.
»پوف! پس�رم، هر کاری می کنی، بکن، ولی پیر نش�و! خدا می دونه از 
این همه پله چطوری باید برگردم پایین! ش�اید حتی مجبور بش�ی من رو 
کول کنی!« عمومکس صمیمانه خندید تا نش�ان بدهد شوخی می کرده، 
ول�ی وقتی دید ک�ه دارکوس منظورش را نفهمیده، لبخند زد و س�رش را 
غمگین تکان داد. »تو شاید قیافه ت شبیه مادرت باشه، ولی رفتارت عین 

خود بارتیه. ِازمه همیشه به شوخی های من می خندید، مخصوصًا به اون 
بی مزه هاش.«

دارکوس که می خواس�ت مؤدب باش�د، س�عی کرد لبخند بزند، ولی 
نتوانست و لبخندش بیشتر به پوزخند شبیه شد. حس کرد عمومکس 
دارد او را برانداز می کند. به خاطر همین دست به سینه ایستاد، بازوهایش 
را به ُپلیور سبز گل وگشادش فشرد، سرش را پایین انداخت و به زانوهای 

پاره ی شلوار جینش خیره شد.
به خاطر پوس�ت تیره و چش�م و موی س�یاه دارک�وس، همه می گفتند 
ظاهرش به مادر اس�پانیایی اش رفته. ولی دارکوس وقتی به مادرش فکر 
می کرد، تنها چیزی که در ذهنش نقش می بس�ت، لبخند زیبای او بود. 
ش�کل لب ها و دهان دارکوس هم وقتی لبخند می زد، شبیه مادرش بود. 

ولی از وقتی دید لبخندش پدر را ناراحت می کند، دیگر لبخند نزد.
عمومکس گفت: »موهات چرا این ریختی شده؟«

دارک�وس ج�واب داد: »توی پرورش�گاه فاس�تر که ب�ودم، موهام رو 
تراش�یدن.« دس�تش را روی موهای تیغ تیغی اش کش�ید. نمی خواست 
ب�ه عمویش بگوید ک�ه همان روز اولی که به پرورش�گاه رفت�ه بود، یک 
پسربچه ی قلدر قس�متی از موهایش را تراشیده بود. ادامه داد: »شپش 

اومده بود.«
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عمومکس گفت: »که این طور. گمونم کار درستی کرده ن.« 
اخمی کرد و دستمالش را گذاشت توی جیبش. به سمت راست اشاره 

کرد و گفت: »دست شویی اونجاست.« 
بعد رفت طرف دیگر س�الن و گفت: »اتاقت هم اینجاست.« لبخند 

شرمگینی زد و دِر اتاق را باز کرد. 
»دارا دادام!«

دِر اتاق که باز شد، یک تکه کاغذ خط خطی یادداشت از توی اتاق به 
پ�رواز درآمد و افتاد روی پای دارکوس. اتاق خیلی کوچکی بود. کپه های 
کاغذ کف اتاق را پوشانده بود و تعداد زیادی جعبه هم به شکل نامتعادلی 
روی هم قرار گرفته بود. وس�ایلی که در روزنامه های کهنه و زرد پیچیده 
شده بودند، از پاکت های نیمه بازشان بیرون افتاده بودند. هوا گرفته بود 

و گردوخاک در هوای اتاق پراکنده بود.
دارکوس عطسه کرد.

عمومکس گفت: »عافیت باشه، پسرجون!« و دستش را برد توی اتاق 
و المپ را روشن کرد.

پش�ت جعبه ها دیواری بود ُپر از کش�وهای اداری. چند تا از کش�وها 
نیمه ب�از بودن�د و کاغ�ذ ازش�ان بی�رون زده ب�ود. ب�االی کمده�ا هم، 
ردیف ردیف اطلس جغرافیایی و نقش�ه ی پوستی شل وِول روی هم تلنبار 

ش�ده بود. دارکوس یک نورگیر توی سقف دید. شیشه اش آن قدر کثیف 
بود که بیشتر توی اتاق سایه می انداخت تا نور.

دارکوس گفت: »البد از انبار متنفرین.«
عمومکس گفت: »خب بله... چند سالی می شه...« 

سرفه کرد و نفس بلندی کشید. 
»ِاِهم ِاِهم... که اینجا نیومده م... راستش حاال که فکرش رو می کنم، 
مطمئن نیستم آخرین باری که اومده م اینجا، ِکی بوده... احتمااًل قبل از 

تولد تو...«
دارک�وس لبخند کمرنگ�ی زد، نمی خواس�ت بی ادب به نظر برس�د. 
عمومکس هم ب�ا دیدن لبخند دلگرم کننده ی ب�رادرزاده اش خوش حال 
ش�د و یک کتاب را از جعبه ای باز برداشت و گفت: »پیشینه ی عقالنی 
آدم خواری! اتفاقًا دنبالش می گش�تم!« اخمی کرد و کتاب را انداخت سر 

جایش.
ابری از گردوخاک از جعبه بلند شد و روی صورت دارکوس نشست.
عمومک�س بلندبلند خندید، هم زم�ان دارکوس دیوانه وار دس�تش را 
تکان داد تا گردوخاک را دور کند، عطسه می کرد و آخرَسر هم نتوانست 

جلوی قاه قاه واگیردار عمویش مقاومت کند و زد زیر خنده.
عمومکس گفت: »خالصه که بچه جون، کار زیاد داره.« یک دستمال 
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از جیبش بیرون آورد و به دارکوس داد. »ولی اگه حسابی روش کار کنیم، 
مطمئنم اتاق خواب خوبی از کار درمی آد.«

دارک�وس چمدان�ش را بی�رون، توی س�الن گذاش�ت و گف�ت: »بله 
عمومکس. ممنون. حتمًا عالی می   شه.«

عمومک�س ضربه ای به ش�انه ی دارکوس زد و دارک�وس چند قدم به 
جلو پرت ش�د. »وقتی تمومش کنیم جای دنج و قش�نگی می شه.« کاله 
س�فری اش را درآورد و موهای�ش مثل ابری خاکس�تری ُپ�ر از ایده های 
جدید، روی پیشانی آفتاب سوخته اش ریخت. »به نظرم اول باید همه چیز 
رو ببریم توی سالن، چون اینجا باید حسابی گردگیری و تمیزکاری بشه تا 

آدم توش زندگی کنه.«
دارکوس دس�ت به کار شد. آس�تین های ُپلیور سبز گشادش را باال زد، 
جوری که دس�ت های الغر و س�بزه اش نمایان ش�د و ی�ک کارتن بزرگ 
و س�نگین را از ات�اق بیرون کش�ید. وقت�ی از درگاه رد می ش�د، پایش به 
چارچ�وب در گی�ر کرد و به عق�ب تلوتلو خورد. کارتن کهنه پاره ش�د و 
یک خروار پوش�ه بیرون ریخت که رویشان نوشته بود: پروژه ی فابره1، 

چیزهایی هم شبیِه دندان انسان پخش شد روی زمین.
دارکوس تته پته کرد: »ب�... ببخشید... من...«

1. Fabre Project

عمومکس خم شد و دندان ها را به دقت جمع کرد. »آها... دندون های 
ِنِفرتی تی1. بیا این ها رو بگذاریم یه جای امن. موافقی؟«

چش�م های دارکوس از تعجب گشاد شد و پرسید: »دندون های خود 
ِنِفرتی تی؟ جدی می گین؟«

عمومک�س تأیید کرد: »بدجوری هم ج�دی می گم. من مقبره ش رو 
کش�ف کرد م. از بقیه بپرس�ی، می گن هنوز پیدا نشده، ولی من کشفش 
کردم.« دس�تش را باال گرفت و دندان ها را نش�ان داد: »این ها رو هم از 

تابوتش درآورد م. تابوت ملکه ی زیبا و بدنام مصری.«
- از جمجمه ش کشیدی شون بیرون؟!

عمومکس ش�انه ب�اال انداخ�ت و گفت: »خ�ب، اون که الزمش�ون 
نداشت.«

دارکوس یکی از دندان ها را برداش�ت و گفت: »این ها نباید توی موزه 
باشن؟«

عمومکس گفت: »باید باشن. اگه کسی درست وحسابی به حرف های 
م�ن گوش م�ی داد، االن توی م�وزه بودن. ول�ی نه، گوشش�ون بدهکار 
نبود. می گفتن: ’مگه می ش�ه یه باستان ش�ناس تازه کار همچین کش�ف 
مهمی بکنه؟ اون هم یه پس�ربچه.‘ می گفتن: ’امکان نداره.‘ ولی اشتباه 

1. Nefertiti
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می کردن. اینکه یه نفر سنش کم باشه، دلیل نمی شه کنجکاوی، اراده و 
سرس�ختی بزرگ ترها رو نداشته باش�ه. مگه نه؟« با ناخشنودی هوا را از 
دماغش بیرون داد و ادامه داد: »وقتی باالخره خودشون مقبره رو کشف 
کنن، که می کنن، چون من جاش رو بهشون گفتم، می بینن که ِنِفرتی تی 
بیچاره بی دندونه. و اون وقت این دندون های قش�نگ ثابت می کنن که 

من اول اونجا رو کشف کرد م.«
دندان ه�ا را به دق�ت توی پاکتی ریخت و گفت: »بچه جون، گذش�ته 
همیشه یه راهی پیدا می کنه که خودش را بهت برسونه، حتی اگه نخوای.« 

پاکت را بست و درش را چسباند. 
»ای�ن یک�ی از اولی�ن حفاری ه�ای م�ن ت�وی مص�ر ب�ود. می دونی؟ 
م�ن تازه نف�س ب�ودم. ت�ازه وارد این کار ش�ده ب�ودم و قوانین ب�ازی رو 
نمی دونستم. دارکوس، دنیای بزرگ ترها گاهی خیلی مزخرف می شه. ُپر 
از سیاست و معامله...« بعدش عمومکس کلی درباره ی مزایا و مضرات 
باستان ش�ناس بودن ُپرحرفی کرد. و دارکوس هم با حرکات سر تأییدش 
می ک�رد. به همین ترتی�ب، دوتایی اتاق را خالی کردند، جارو کش�یدند و 
گردگیری کردند. بعد یک پارچه ی روشن مراکشی را روی چهار جعبه ی 
ُپر از کتاب انداختند تا میز دست وپا کنند و سه جعبه ی خالی را هم روی 

هم سوار کردند و قفسه ی لباس ساختند.

عمومک�س از یک چهارپایه باال رفت و با روزنامه ای خیس از س�رکه، 
نورگیر س�قف را پاک کرد. وقتی دس�ت دراز کرد تا پنجره ی نورگیر را باز 
کند و آن طرف شیش�ه اش را هم تمیز کند، دارکوس چیز کوچک سیاهی 
دید که به شیش�ه چس�بیده بود: موجودی با هفت پا... یا شش پا و... 

یک شاخ؟
دارکوس گفت: »صبر کنین!«

ولی عمومکس دیگر دس�تگیره ی پنجره را به سمت خودش کشیده و 
باز کرده بود. آن موجود هم پرواز کرد و رفت.

دارک�وس به پنجره اش�اره کرد، از چهارپایه ب�اال رفت و کنار عمویش 
ایستاد تا بهتر ببیند. 
»اون چی بود؟!«

عمومک�س باال را نگاه کرد و گفت: »چی، چی ب�ود؟!« ولی آن جانور 
هرچه بود، دیگر رفته بود.

اینکه ش�ش پا داشت، یعنی حش�ره بود، مگر نه؟ هیچ جانوری هفت 
پا ندارد. شاید هم یک خفاش یا یک پرنده ی کوچک بود. ولی خفاش ها 
که ش�اخ ندارند. حتی دو تا پرنده روِی هم فقط چهار پا دارند. پس حتمًا 

حشره بود. ولی دارکوس تا آن موقع حشره ای به این بزرگی ندیده بود.
عمومکس سرش را از پنجره بیرون برد و گفت: »خورشید داره غروب 
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می کنه... به پای غروب های مصر که نمی رسه، ولی باید اقرار کنم که این 
شهر هم زیبایی خودش رو داره.«

دارکوس اتاق کوچک را برانداز کرد و گفت: »عمومکس؟«
- بله بچه جون؟

- من کجا بخوابم؟
عمومکس سرش را از پنجره آورد داخل.

دارکوس ادامه داد: »فکر نمی کنم هیچ تختی اینجا جا بشه...«
عمومکس س�رش را به نش�انه ی تأیید تکان داد و گفت: »اگه هم جا 

بشه، که نمی شه، من تخت اضافه ندارم.«
- گمونم می تونم روی زمین بخوابم...

- یا روی سقف!
دارکوس سرش را خاراند و گفت: »آره.« نمی فهمید عمومکس دوباره 

دارد شوخی می کند یا نه.
- منظ�ورم ت�وی ننوئه. یه جور تخت آویزون از س�قف. دریانوردها و 
باستان ش�ناس ها همیش�ه توی ننو می خوابن. برای اینکه چیزهایی مثل 
عق�رب ُدم پهن توی خواب نیشش�ون نزنه. البته ن�ه اینکه اینجا عقرب 
داش�ته باشه، خب... اگه هم داشته باشه، تا االن دیگه مرده . خب حاال 

نظرت راجع به ننو چیه؟

- به نظر خوب می آد.
- عالیه! چون من یه ننوی اضافه دارم.

عمومکس رفت توی س�الن و با یک کیس�ه ی آبی رنگ برگشت. توی 
کیس�ه یک پارچه ی برزنتی زرد بود که مقدار زیادی شن بهش چسبیده 
ب�ود و دو حلق�ه ی بزرگ مس�ی به دو س�رش وصل ب�ود. عمومکس به 
قسمتی از س�قف باالی کشوها اشاره کرد و گفت: »گمونم بتونیم اونجا 

آویزونش کنیم.«
دارکوس مش�تاقانه سر تکان داد. عمومکس از توی کیسه دو چنگک 
برنجی و یک چکش درآورد: »بپر و برو طبقه ی پایین پس�رجون، از توی 
اتاق نشیمن کیسه خواب من رو بیار. گذاشته مش روی یه مبل چرمی. یه 

کوسن هم از روی کاناپه بیار.«
وقت�ی دارکوس برگش�ت طبقه ی ب�اال، عمومکس نن�و را آویزان کرده 
ب�ود. دارکوس هم ذوق زده از قفس�ه ها باال رف�ت و خودش را روی تخت 
جدیدش انداخت که یواش به چپ و راست تاب می خورد. پارچه ی ننو 

مثل پیله دورش را کاماًل گرفته بود و پنهانش کرده بود.
س�رش را بیرون آورد و گفت: »عاشقشم!« عمومکس کیسه خواب و 
کوسن را برایش انداخت توی ننو و گفت: »آره، بد نیست.« با لبخندی 
رضایتمندانه، نگاهی به کل اتاق انداخت و گفت: »حاال وقتشه بریم برات 
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لباس بخریم.« و چمدان دارکوس را برداشت و گذاشت باالی قفسه ها.
- لباس که دارم.

عمومکس لبخندزنان گفت: »لباس نو. با این لباس�ی که پوش�یدی، 
مثل کارتنخواب ها شدی.«

دارکوس یواش گفت: »این لباس بابامه.«
عمومکس سرش را پایین انداخت و گفت: »ُاه! ببخشید دارکوس. من 
یه پیرمرد احمقم.« گلویش را صاف کرد و ادامه داد: »خیلی بی مالحظگی 

کردم.«
دارکوس گفت: »عمومکس...« 

آب دهانش را قورت داد. نمی توانس�ت توی چشم های عمویش نگاه 
کند و حرف بزند. 

»حاال که ش�ما برگش�تین... پلیس مجبور می ش�ه باز ه�م دنبال بابا 
بگرده. مگه نه؟«

عمومکس سر تکان داد. »آره. من فردا توی اسکاتلندیارد، مرکز پلیس 
لندن رو می گم، قرار مالقات دارم.«

دارکوس خودش را کمی از ننو بیرون کشید و گفت: »بهشون بگین... 
که اون فرار نکرده. اون هیچ وقت من رو ترک نمی کنه. مخصوصًا حاال که 

مادرم هم دیگه نیست. حتمًا یه اتفاقی براش افتاده، یه اتفاق بد.«

عمومکس لبخندی زد و گفت: »چش�م. من دقیقًا همین رو بهش�ون 
می گم.« با لحنی خجالت زده ادامه داد: »دارکوس... من واقعًا متأس�فم 
که این قدر دیر برگشتم.« کالهش را دوباره روی سرش گذاشت. »خیلی 
از این بابت شرمنده م. واقعًا تمام تالشم رو می کنم که بفهمم برای بابات 
چ�ه اتفاقی افتاده و ب�رش گردونم خونه. ولی اگ�ه همون طور که حدس 
می زنم، پلیس کمک زیادی نکنه، اون وقت ش�اید مجبور بشیم خودمون 
شروع به تحقیقات کنیم. و برای این کار باید هر دومون حسابی بااراده و 

سرسخت باشیم.«
دارکوس با اطمینان گفت: »می تونین روی من حساب کنین.«

عمومکس گفت: »می دونم که می تونم.« از اتاق خارج ش�د و س�الم 
نظامی داد و گفت: »ش�ام س�اعت هفت آماده می ش�ه. چیپس و ماهی1 

داریم!«
دارکوس به صدای پایین رفتن عمویش از پله ها گوش داد. بعد از توی 
ننو کمی خم ش�د و چمدانش را از روی زمین کش�ید باال و گذاشت روی 
پای�ش. آن را ب�از کرد و از البه الی لباس ها ق�اب عکس پدرش را بیرون 
آورد. وقت�ی به عکس پ�درش با آن موهای جوگندمی و چش�م های آبی 
خندان نگاه کرد، قلبش فش�رده ش�د و دلش پیچ وتاب خورد. دستی به 

1. چیپس و ماهی از غذاهای سّنتی انگلستان است. م.
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دارکوس از بین نرده های تیز و سرنیزه داری که جلوی ساختمان دبیرستان 
کینگ ِاِدلِرد هال1 کش�یده ش�ده بود، به ورودی مدرس�ه زل زده بود. 
ساختمان مدرسه یک ساختمان عظیم گوتیک2 بود که از گوشه وکنارش 
آب چکه می کرد. دارکوس نگاهی به پنجره های باریک، دیوارهای آجری 
دوده گرفته و نقاشی های رویش کرد. زمیِن بازی بیشتر شبیه حیاط زندان 
بود. اگرچه مدرسه ی قدیمی اش خیلی فوق العاده نبود، ولی حداقل زمیِن 

بازی خوبی داشت.
1. King Ethelred

2. گوتیک یک س��بک هنری معماری در میان دوره های رمانس��ک و ُرنسانس است که 
بیش��تر در خدمت کلیساها و بناهای مذهبی بوده است. ساختمان های این سبک معماری 
به طورکلی دارای س��اختار عمودی و باریک و تیز هس��تند و گاهی مرموز و ترس��ناک به 

نظر می رسند. م.

قاب عکس کشید، آن قدر دلش برای پدرش تنگ شده بود که انگار خار 
توی سینه اش فرو رفته بود.

دارکوس توی ننو دراز کش�ید و قاب عکس را کنار بالش�ش گذاشت. 
از دریچ�ه ی نورگیر به س�تاره ها نگاه کرد که یکی یکی در آس�مان پدیدار 
می ش�دند. همان ط�ور ک�ه صورت های فلکی را در آس�مان جس�ت وجو 
می کرد، صورت هایی که بابا جایش�ان را ی�ادش داده بود، با خودش فکر 
کرد که آیا جایی زیر آس�مان شب، پدرش هم ستاره ها را تماشا می کند و 

به او می اندیشد یا نه...

فصــل 2
دبيرستان 
کينگ ِاِدلِرد هال
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گونه
اسم علمی گروهی از جانداران، که به شناسایی نوع آن ها در تمام زبان ها 
کمک می کند. مثاًل در تمام جهان، به َبکس�ِتر می گویند: چالکوسومای 
قفقازی )کرگدنی(، اگرچه ممکن است در زبان شما اسم متداول دیگری 
داش�ته باش�د. اس�م گونه همواره با س�رده ی جاندار در ابتدایش )مثاًل 
چالکوس�وما( و با حروف کج، تایپ می ش�ود. اگر با دس�ت می نویسید، 

به جای کج کردن حروف زیرش خط بکشید. 

لارو
حشرات نابالغ الرو نامیده می شوند. بعضی وقت ها هم بهشان می گویند 
کرم حشره. الروها ظاهری کاماًل متفاوت با حشرات بالغ دارند و معمواًل 

غذای متفاوتی می خورند، یعنی با پدر و مادرشان رقابت غذایی ندارند. 

مارپيچ دوگانه
س�اختار دی ان ِای به شکل یک نردبان مارپیچ است که از به هم پیوستن 

واحدهای سازنده ی رشته ی دی ان ِای ایجاد می شود.

پدر دارکوس به خانه برگشته، اما آیا هنوز 
همان آدم قبلی است؟ چرا یک جورهایی 

عجیب وغریب رفتار می کند؟ باالخره 
معلوم می شود لوکریشا کاتر چه نقشه ی 

خبیثانه ای توی سرش دارد؟ این وسط تکلیف 
سوسک های دارکوس چه می شود؟

داستان در جلد دوم نبردسوسکها 
ادامه دارد. 

جلد بعد را بخوانيد تا 
ادامه ی ماجرا را بفهميد.



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا،ناشرکتابهایخوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


