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پیامی از چیکن هاوس
برای خواندن جلد دوم پسر سوسکی سر از پا نمی شناختم. 
ملکه ی سوسکی شايد حتی بهتر از آن بود. همه ی دوستانمان 
برگش��ته اند و ب��ا ي��ک زن بدجن��س ترس��ناک می جنگند و 
م��ا نمی دانی��م پ��در دارکوس طرف کیس��ت! مهم نیس��ت. 
سوس��ک ها بازهم کم��ک خواهند کرد... ولی آي��ا می توانند 
همه چی��ز را نج��ات دهند؟ مش��غول خواندن ش��ويد. قول 

می دهم شاخک هايتان را با خوش حالی تکان خواهید داد!

             بری کانینگهام 
ناشر
) چیکن هاوس(
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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، ام. جی. لئونارد و 
ناش��ر خارجی آن، چیکن هاوس، برای چاپ این کتاب 
به زبان فارس��ی در ای��ران و همه جای دنیا اجازه گرفته 
و بابت انتشارش، س��هم نویسنده، یعنی صاحب واقعی 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
در ای��ران ی��ا هر ج��ای دنیا چ��اپ کند، ب��دون اجازه و 

رضایت ام. جی. لئونارد این کار را کرده است.



تقدیم به سم و سباستین و آرتور
و به یاد کورنلیا استارکز

ام. جی. لئونارد



»از رفتاری که هر انسان با حیوانات می کند، 
می توان به درون قلبش پی برد.«

ایمانوئل کانت



فصــل 1
سفیدبرفی

کسی آرام به در کوبید. »مادام!«
لوکریش�ا کاتر1 رو گرداند س�مت در. چش�م های بی پلک�ش مثل دو 
مروارید س�یاه می درخشید. چهار پای دراز کیتینی اش به راحتی چسبیده 

بود به سقف سفید اتاق و دامن بلند بنفشش رو به زمین آویزان بود.
� بله ِجرارد2؟

س�رخدمتکار فرانس�وی نمی توانس�ت بی اجازه وارد اتاق سفید شود. 
به خاطر همین، از پشت در جواب داد: »هنرپیشه ی آمریکایی، خانم رابی 

هیسولو جونیور3، برای پرو لباسشون تشریف آورده ن.«

1. Lucretia Cutter
2. Gerard
3. Ruby Hisolo Junior
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� راهنمایی ش کن بیاد پایین.
� چشم مادام.

لوکریش�ا کاتر به صدای پای س�رخدمتکارش که دور می ش�د، گوش 
داد. اینکه می توانس�ت کوچک ترین حرکت�ی را در فضای اطرافش حس 
کند، هیجان زده اش می کرد. بدن جدید و اعضای حسی بسیار قوی اش، 
نیروی جدیدی بهش بخش�یده بود. تش�نه ی روزی بود که به تمام دنیا 

نشان بدهد که واقعًا کیست. و آن روز، دور نبود.
با دس�ت های آدمیزادی اش خودش را کشید به طرف دیوار کنار در و 
با سرعتی باورنکردنی روی پاهای عقبی اش، روی زمین فرود آمد. پاهای 
وسطی اش را خم کرد و گذاشت توی جیب های مخصوصی که داخل درز 
دامن لباسش دوخته شده بود و زیپش را بست. با این کار، اعضای سوسکی 
بدنش را مخفی کرد. بعد کاله گیس سیاهی را که روی میز شیشه ای ولو 
شده بود، برداشت و گذاشت سرش. کت سفید آزمایشگاهی اش را هم از 
پشت صندلی شفاف پالستیکی برداشت و پوشید و عینک آفتابی بزرگش 

را هم به چشم زد تا چشم های مرکبش معلوم نباشد.
جلوی آینه کمی خودش را برانداز کرد و عصای چوبی اش را هم که به 
کنار میزش تکیه داده بود، برداشت. نیازی به عصا نداشت، ولی وقتی آن 
را دست می گرفت، مردم بیشتر باورشان می شد که تصادف کرده است. 

اما حقیقت چیز دیگری بود. او در اتاق شفیرگی، تغییر شکل داده بود.
یک دفع�ه اعصاب سوس�کی اش به کار افتاد. لرزش قدم های کس�ی 
را حس می کرد که بی صدا گام برمی داش�ت. این محافظ ش�خصی اش، 
لینگ لینگ، بود که نزدیک می شد. لینگ لینگ1 کونایچی2 بود، یک زن 
نینجا. زیر نظر توشیتسوگو تاکاماتسو3 آموزش دیده بود، محافظ پویی4، 

آخرین امپراتور چین.
لینگ لینگ جوان ترین بازیگر گروه نمایش موزیکال نیویورک بود، ولی 
وقتی داش�ت با سرعت رکوردشکنی نمایش دریاچه ی قو را اجرا می کرد، 
مچ پایش خرد شد و بازیگری را کنار گذاشت. کفش مخصوص نمایش 

را گذاشت کنار و نینجاتو5 را دست گرفت.
لوکریشا کاتر در را باز کرد. لینگ لینگ با لباس مخصوصش که یک 

کت وشلوار مشکی بود، بیرون منتظر ایستاده بود.
� رّدی از اون سوسک های نکبتی پیدا نشد؟

1. Ling Ling
2. Kunoichi
3. Toshitsugo Takamatsu
4. Pu Yi

Ninjato .5: شمشیر خاص نینجاست که کمی با شمشیر سامورایی متفاوت و از آن کوتاه تر 
است. م.
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لینگ لینگ س�ری ت�کان داد و گفت: »نه. ک�راِون1 و َدنکیش2 هنوز 
دارن دنبالشون می گردن.«

� این کودن ها کاری از پیش نمی برن. کفشدوزک های زرد رو بفرست. 
می خوام همه جای ش�هر زیر نظرم باش�ه. اون سوس�ک های نفرت انگیز 
می تونن همه چی رو خراب کنن. می خوام گیرش�ون بیارین و نابودش�ون 

کنین.
لینگ لین�گ مؤدبانه س�ر ت�کان داد. نبرد ب�ا سوس�ک های کارگاه3، 
غیرمنتظره بود و لوکریش�ا کاتر به باختن عادت نداش�ت. می خواس�ت 
نابودش�ان کند، نه فقط به خاطر اینکه آن سوس�ک ها مدرکی بودند که او 
آزمایش های�ی برای پرورش حش�ره های ترنس ژنیک4 انج�ام داده، بلکه 
به خاط�ر اینکه آن ه�ا جلوی همه باع�ث تحقیرش ش�ده بودند. مجبور 
شده بود به یک عالم آدم رشوه بدهد تا نیفتد زندان و عکس چشم های 
جدیدش در صفحه ی اول همه ی روزنامه ها چاپ نش�ود. این سوسک ها 
هم وقتش را گرفته بودند و هم پولش را. تا خاکسترش�ان نمی کرد، آرام 

نمی گرفت.
1 . Craven
2 . Dankish
3 . Emporium

Trancgenic .4: تغییردادن س��اختار ژنتیک موجودی زنده با اضافه کردن ژن هایی از یک 
موجود زنده ی دیگر. م.

»راس�تی لینگ لینگ، همراه جاس�وس هامون، کفش�دوزک های سّمی 
کوس�ینال1 رو هم بفرس�ت، همون هایی که یازده تا خ�ال دارن. می خوام 
هرکی توی کار من سرک می کشه، نابود شه.« لوکریشا انگشت اشاره اش 
را باال گرفت و ادامه داد: »ولی هیچ کس به بارتولومیو کاتل2 دست نزنه. 

فهمیدی؟ اون مال خودمه.«
لینگ لینگ تعظیمی کرد و عقب عقب رفت.

لوکریش�ا کاتر در را بس�ت. فرار بارتولومیو اوقات�ش را تلخ کرده بود، 
ولی می دانس�ت دوباره برمی گردد. آن مرد نمی توانست جلوی خودش 
را بگیرد. همان طور که آرام با انگش�ت اش�اره به لبش می زد، به قدرت 
آن سوسک های خائن فکر کرد. باید خودش را به خاطر توانایی های آن ها 

تحسین می کرد، ناسالمتی، آن ها از آزمایشگاه او بیرون آمده بودند.
لبخن�د زد. چه کس�ی فکرش را می ک�رد که ترکیب ک�ردن دی ان ای 
بارتولومیو کاتل با دی ان ای سوس�ک، همچین نتایج فوق العاده ای داشته 
باش�د؟ سوسک هایی که از خودشان فکر مس�تقل داشتند و اراده ی آزاد! 
ای�ن خیل�ی جدید ب�ود. قبل از ای�ن هیچ وقت ندیده بود حش�ره ها علیه 
دشمنشان متحد شوند و بجنگند. خیلی هیجان انگیز بود. ولی این را هم 
فهمیده بود که آن سوس�ک ها غریزه ی کش�تن نداشتند. هیچ کدامشان 
1. Venomous Coccinellidae
2. Bartholomew Cuttle
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قاتل نبودند. لوکریش�ا پوزخند زد. احتمااًل قلب مهربان بارتولومیو را به 
ارث برده بودند.

سوس�ک های جدیدتِر لوکریش�ا، نیمی س�گ بودند و نیمی سوسک. 
می شد آموزششان داد و برای اجرای دستورها و جنگ به کارشان گرفت. 

او برده هایی مطیع پرورش داده بود و فعاًل همین برایش کافی بود.
رف�ت طرف آین�ه ی دوطرفه ی پش�ت میزش. رژ لب�ی از جیب کت 
آزمایشگاهی اش بیرون کشید و لب هایش را به رنگ طالیی بّراق درآورد 
و کم�ی به ه�م مالید. باید آن پس�ره ، کریپس1، را به خاط�ر فراری دادن 
سوسک های کاتلی خفه می کرد. همه ی زحمت های این چند ساله اش را 

بر باد داده بود.
ضربه ای به در زدند و صدای خنده ی زیر آشنایی به گوشش رسید.
برگشت و لبخند دروغین مؤدبانه ای روی لبش نشاند. »بفرمایین.«

ج�رارد در را باز کرد و دختری ظریف و موطالیی با گرمکن صورتی و 
دامن سفید خال خالی وارد شد.

لوکریش�ا رف�ت طرف�ش و گف�ت: »راب�ی، عزی�زم، خوش حال�م که 
می بینمت!«

رابی موهای مّواج طالیی اش را انداخت پشت شانه و نگاهی ایرادگیر به 

1. Crips

اتاق نیمه خالی دوروبرش انداخت. »وای! طراح داخلی ت کیه؟« دستش 
را ب�اال آورد. »ن�ه. نمی خ�واد بگی. هرکی هس�ت، اخراج�ش کن. اینجا 
ش�بیه آزمایشگاه ش�ده!« دهانش را کج کرد و گفت: »ترسناکه.« ناخن 
مانیکورشده اش را رو به لوکریشا کاتر گرفت و گفت: »شوِر دانشمندبازی 
رو درآوردی. ای�ن ات�اق یه کمی رنگ الزم داره.« بعد با حرکت دس�ت، 
جاهای مختلف اتاق را نشان داد. »رنگ هلویی یا گلبهی و چند تا کوسن، 
همه کوس�ن دوس دارن. اگه کمک می خوای، که حتمًا می خوای، من یه 

نفر رو می شناسم. می تونم بهت معرفی ش کنم.« و نخودی خندید.
لوکریشا کاتر هیچ جوابی نداد و در سکوت ناراحت کننده ای که برقرار 

شد، فقط مؤدبانه لبخندش را حفظ کرد.
رابی با بی خیالی آهی کش�ید. »من فقط می خ�وام کمکت کنم.« بعد 
از پش�ت مژه های بلندش نگاهی به جرارد انداخت و گفت: »تش�نه مه. 

نوشیدنی چیزی داری؟«
س�رخدمتکار رفت س�مت نیمکت آزمایشگاهِی وس�ط اتاق و از توی 
یخچال زیر آن، بطری سبزرنگ نوشابه و یک لیوان بیرون آورد. لیوان را 

ُپر کرد و داد دست رابی.
لوکریشا کاتر دست هایش را به هم زد و گفت: »خب خب خب، پس 

قراره دل همه رو توی مراسم اهدای جوایز فیلم ببری؟«
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»معلومه که می برم.« رابی نوشابه اش را یک نفس سر کشید. لیوان را 
داد دست جرارد و گفت: »پس فکر کردی برای چی اومده م؟«

لوکریشا کاتر از الی دندان های به هم فشرده اش گفت: »بسیار خب.« 
و ب�ه خودش ی�ادآوری کرد ک�ه این قرار خیل�ی مهمی اس�ت. »جرارد، 

سفیدبرفی رو بیار.«
رابی اخم کرد. »سفیدبرفی؟ سفیدبرفی دیگه کیه؟ من فکر می کردم 
امروز قراره ‘من’ پیراهنم رو پرو کنم! پشت تلفن هم به زیردستت گفتم. 

من دیگه یه ستاره ی مشهورم و اصاًل قرار نیست...«
جرارد صندوق چرخ دار چوبی و تیره ای را که تقریبًا همقد خودش بود، 

آورد توی اتاق.
لوکریشا کاتر گفت: »من به اثرم می گم سفیدبرفی، چون از خالص ترین 

ماده ی سفیدرنگی که توی طبیعت وجود داره، ساخته شده.«
جرارد چفت صندوق را فشار داد، درهای صندوق کنار رفت و پیراهن 
زنانه ی ظریفی را به نمایش گذاشت که از یک چوب لباسی طالیی آویزان 

بود و اطرافش را با نوری که از تاروپودش می پاشید، روشن می کرد.
رابی دست های مانیکورش�ده اش را گرفت جلوی دهانش و با تعجب 
گفت: »ُاه! خدایا! این پیراهن انگار از بال فرشته هاس�ت!« دستش را دراز 

کرد تا آن را لمس کند.

� در واقع از سوسک درست شده.
رابی دستش را عقب کشید: »از چی درست شده؟!«

لوکریش�ا دنب�ال حرف�ش را گرفت: »دقی�ق بخوام بگم، از سوس�ک 
س�ایفوکیلوس1، یه سوس�ک آسیایی. سفیدی ش�دیدش به خاطر الیه ی 
نازک کریستاِل فوتونیک روی پوسته شه. این پوسته از هر کاغذ یا ماده ی 
دیگه ای که انسان ساخته، سفیدتره. ساختار هندسی مولکول هاش خیلی 

پیچیده ست و باعث می شه با تأثیری باورنکردنی نور رو منعکس کنه.«
رابی وحش�ت زده به پیراهن خیره شده بود. »یعنی می خوای بگی این 

پیراهن از حشره درست شده؟! حشره های ُمرده... آره؟«
لوکریش�ا کات�ر دنبال حرفش را گرف�ت: »برای تولی�د همچین رنگ 
س�فید بی نقصی، پوسته ی خارجی سوسک های سایفوکیلوس باید همه ی 
رنگ های نور رو در یک جهت منعکس کنه. این معجزه ایه که به ندرت 
در طبیع�ت رخ م�ی ده. ولی اینکه این پوس�ته های بی نق�ص برای خلق 
پیراهنی اس�تفاده بشن که قراره در جشنی ُپر از چراغ و فلش دوربین ها و 
نورافکن بدرخشه... هرگز سابقه نداشته، هرگز.« مستقیم توی چشم های 
رابی نگاه کرد و ادامه داد: »کسی که این پیراهن رو بپوشه، همه رو مات 

و مبهوت خودش می کنه، یه ستاره ی واقعی می شه.«

1. Cyphochilus



داستان در جلد سوم انتقامملکهیسوسکی 
ادامه دارد. 

جلد بعد را بخوانيد تا 
ادامه ی ماجرا را بفهميد.

در یک آزمایشگاه مخفی در دل جنگل، 
لوکریشا کاتر در حال نقشه کشیدن برای 

نابودکردن دنیاست. آیا  دارکوس، برتولت و 
ویرجینیا موفق می شوند جلوی او را بگیرند؟ 
لوکریشا کاتر ارتشی از سوسک های زامبی 
غول آسا را به جان دنیا می اندازد و کره ی 
زمین نابود خواهد شد. آینده تنها به سه تا 

بچه و سوسک های آنها بستگی داره...



»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 سبك 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.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


