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مقدمه
مواظب باشید! من نگرانم این کتاب بیش ازحد شما را بترساند!

این کتاب درباره ی ســم است و خیلی ها فکر می کنند سم موضوع ترسناکی 
اســت. مخصوصاً اگر ســم را اشتباهی بنوشــند... آن  وقت دیگر ترس مرگ 

وجود دارد!

خب... اما باید به شــما هشــدار بدهم این کتاب از کالس شیمی ترسناک تر 
و از امتحاِن افتضاح دلهره آور تر است. درواقع اگر سعی کنیم عامل ترس در 

این کتاب را با وحشت سنج اندازه بگیریم، دستگاه منفجر می شود!

نه! اصاًل 
باورم نمی شه!

چه مرگ جالبی!

ک
شتنا

خنده دار ترسناک وح
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بنابراین مطمئناً لرزه به اندامتان می اندازد. این شما را دلسرد نمی کند؟

بله، اما این کتاب در مورد اســرار خطرناک مواد شــیمیایِی ُکشــنده و اثرات 
دردناک نوشــیدن آن هاست. و درباره ی این است که چه سم هایی پوست 
افراد را به رنگ صورتی یا آبی یا زرد درمی آورند، و همچنین همه چیز درباره ی 

گیاهان، مارها، عنکبوت ها و موجودات بی رحم دیگر...
و چیزهای واقعاً تهوع آوری مثل این که چطور در گذشته کسی را زنده زنده 

مومیایی می کردند!

واقعاً نباید این را به شما می گفتم...
شاید بهتر باشد این کتاب را از شما بگیرم!

خب، اگر فکر می کنید به اندازه ی کافی شجاعید، بخوانید. اما کابوس نبینید!

مواد شیمیایی کشنده
اجــازه بدهیــد با این حقیقت واقعاً ترســناک شــروع کنیم. کل دنیا دارد ســم 

تراوش می کند، یا چکه چکه می کند یا شاالپ شاالپ می کند...
• گازهای سمی وجود دارند.	

• و گیاهان سمی	

• و حیوانات سمی	

اما سم چیست؟ خب، بخوانید تا خودتان متوجه شوید!
خب سم چیست؟

ســم ماده ای اســت که عملکرد شــیمیایی بدن را مختل می کند. برای اینکه 
بفهمید چطور این اتفاق می افتد، بیایید آقای بوگندو را به یک لوله ی آزمایِش 
غول پیکر تبدیل کنیم تا ببینیم داخل او چه خبر اســت... بدِن لوله آزمایشــی 

من کتاب های 
ترسناک رو 
دوست دارم!

چه 
حرف هایی!

حسابی 
ترسیدی؟

آقای بوگندو 
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آقای بوگندو مثل بدن هر آدم دیگری با میلیاردها تغییِر )یا به قول دانشمندها 
»واکنش«( شیمیایی در حال جوش وخروش است.

اما ســم ها این تغییرات شــیمیایی مهم را به هم می زنند. واکنش شــیمیایی 
شبیه کودکاِن در حال بازی در زمین بازی است. شاید بازی آن ها بی نظم و 
آشفته به نظر برسد، اما قوانینی دارد و هرکس نقشی به عهده دارد. سم مثل 
یک دســته آدم قلچماق اســت که در زمین بازی دادوبیداد راه می اندازند. 
آن ها بقیه ی بچه ها را تعقیب می کنند تا بازی را به دست بگیرند و آن را طبق 

قوانین خودشان پیش ببرند. 
به عبارت دیگر، سم های مزاحم واکنش ها را نابود می کنند!

چرا سم کشنده است؟
بــدن پیر بیچــاره بــدون واکنش های شــیمیایی نمی تواند زنده بمانــد. بیایید 
دزدکــی نــگاه دیگــری به آقــای بوگندو بیندازیم. او همیشــه بــه واکنش های 

شیمیایی نیاز دارد...

• مغز او به ماهیچه هایش پیام می فرستد.	

• ماهیچه هایش هر وقت و به هر جا که او بخواهد حرکت می کنند.	
• روده هایش غذایش را هضم می کنند.	
• بدنــش با اســتفاده از قنِد غذا و اکســیژِن هوا انــرژی تولید می کند )بدن 	

برای زنده ماندن و انجام واکنش های شیمیایِی بیشتر به انرژی نیاز دارد(.

اما اگر این فعالیت های شیمیایی با سم به هم بریزند، این اتفاق ها نمی افتند. و 
ممکن است بدن آقای بوگندو خوب کار نکند، یا حتی به کلی متوقف شود... 

برای همیشه.

حقایق مرگ بار درباره ی انواع سم 
همان طور که گفتم، جهان پر از سم است. بعضی از انواع سم ها این ها هستند:

• گازهــای ســمی مثل کربن مونوکســید و کلــر - صفحــات 51 و 56 - جلوی 	
تنفس را می گیرند.

• فلزهــای ســمی مثــل ســرب و جیــوه. شــما می توانیــد در صفحــات 65 و 	
69خطرات این سم ها را بخوانید!

آقای بوگندو

ضایعات 
شیمیایی و 
گازها از اینجا 
بیرون می آن

تکالیف علومت 
یادت نره...

مواد غذایی از اینجا 
وارد می شن.

واکنش های شیمیایی 
جالب اینجا اتفاق می افتن.
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• عناصر ســمی به نام شــبه فلزات؛ ازجمله آرسنیک و آنتیموان. در صفحات 	
73 و 76 با آن ها آشنا می شوید، اما پاکت تهوع خود را فراموش نکنید!

• سم های گیاهانی مانند شــابیَزک. در صفحه ی 84 سبزی های وحشت آور 	
باغ ها سالم می کنند.

• سم های حشره ها و حیوانات، ازجمله عنکبوت بیوه ی سیاه و مار سبز مامبا. 	
در صفحه  ی 97 مجبور می شوید با وحشت جیغ بکشید.

• اســیدهایی مثل اســید نیتریک )در ادامه( و مواد شــیمیایی قلیایی مثل 	
چاه باز کن ها. این ها خیلی قوی هستند و درواقع می توانند هر چیزی را در خود 

حل کنند. صفحه ی 128 پر از این واقعیت هاست.
البته اثرات بعضی سم ها حتی از بقیه وحشتناک تر است...

رنگ قرمِز بّشاش می دهد و بدون آن، بدن به رنگ آبی روشن درمی آید.
قبل از اینکه جلوتر برویم، بیایید با چند نفر آشنا شویم. کارشناسان خبره ی 

سم شناسی ما، کنت اُرالندو ومیتو1 و دستیارش دونا ونوما2...

خب کنت، سم موردعالقه ی تو چیه؟

1. Count Orlando Vomito 2. Donna Venoma

• فسفر )صفحه ی 72( باعث می شود پی پی و استفراغ در تاریکی بدرخشند.	
• اســید نیتریک موجب ترشــح آب بینِی کف آلود و ســفید، درد و سوزش و 	

عوارض دیگری می شود که برای کتاب محترمی مثل کتاب ما واقعاً ناخوشایند 
اســت. پزشــکان عصر ملکه ویکتوریا از اسید نیتریک رقیق به عنوان لوسیون 
ضد خارش استفاده می کردند؛ اما آن مفهوم لزِج شل و ولی از لوسیون بود!

• نیترات سدیم از اکسیژن گرفتن خون جلوگیری می کند. اکسیژن به خون 	

هشدار خانوادگی 
ترسناک!

پی پی، ِور ِور، ُعق...

اما من خیلی 
گرسنه ام نیست!

ناهار  میز  را سر  بعد  قسمت 

اگر  بلند نخوانید.  با صدای 

از این هشدار پیروی نکنید، 

به  را  غذایتان  دارد  احتمال 

سم دلخواهی ندارم. تعدادشون خیلی گربه بدهید.
زیاده و من عاشق همه شونم!

حواستون باشه! 
هضم بعضی اطالعات درباره ی سم ها 

خیلی سخته!

شما باید دل و روده ی 
درست وحسابی 

داشته باشید!
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حقیقت شگفت انگیز و ترسناک درباره ی سم ها
وحشــت نکنید! بســیار خب، نمی خواهم شــما را نگران کنم، اما بدانید آدم ها 
پیوسته دارند سم می خورند و می نوشند! درحقیقت مطمئنم هرروز مقداری 
می خورند! گفتم وحشت نکنید! ناهارتان که شما را نکشت، کشت؟ این مواد 

شیمیایی فقط وقتی مسموم کننده اند که مقدار زیادی از آن یک جا باشد. 

و این مسئله، مرگ را به دنبال دارد. اما نگران نباشید؛ اگر صبح های شنبه 
احساسی شبیه به این دارید، ربطی به لیوان آب جمعه شب ندارد! آب فقط 
به شــرطی مســموم کننده اســت که حجم زیادی از آن را ظرف چند ســاعت 

بنوشید.

1. آب سم است! اگر زیاد بنوشید، ترکیب شیمیایی پیام های عصبی را به هم 
می ریزد. احساس سرگیجه و خستگی می دهد و هوشیاری را مختل می کند. 

2. نمک نه  یک سم، بلکه دو سم دارد: سدیم و کلر. سم های توی نمک مثل 
دو تا قلدر طناب پیچ با هم ترکیب شده اند.

اگــر مقــدار زیادی نمک وارد بدن آقای بوگندو شــود )منظورم در حد چند 
قاشق غذاخوری است( ممکن است فعالیت عصب های او را مختل کند و 

کار دستش بدهد.
3. شــکر ســم اســت! چون آِب بدن را می گیرد و وارد خون می شــود. و اگر 
بدن پیر بیچاره بخواهد با دفع ادرار از شــر شــکر خالص شــود، بیشتر خشک 
می شود. شکر می تواند میکروب  را خشک و بدن باریکش را چروکیده کند. 
ترس ندارد! از آنجا که بدن آدم خیلی بزرگ تر از میکروب است، باید یک عالم 

شرط می بندم نمی دانستید!
زبان  در  کلمه  این  دارد.  نام  بوتاکس  دنیا  سم  کشنده ترین 
التینی به معنی سوسیس است، اما هیچ کس دلش نمی خواهد 
سوسیس بوتاکس را گاز بزند. این سم دردناک به طرز ترسناکی 
کشنده است و اگر فقط یک قاشق چای خوری از آن در هوا رها 
شود، می تواند یک ونیم میلیارد نفر را بکشد! حاال الزم نیست 

از خوردن سوسیس بترسید.

غذای مدرسه: حال به هم زن است، اما مسموم کننده نیست.

مسخره بازی 
را بگذار
 کنار!

ما االن 
یک کم به 
هم گره 

خورده ایم...

... و این 
یک پیوند 

واقعیه 1

2

3
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آب نبات شیرین تهوع آور را بلمباند تا به این سرنوشت دچار شود...

بــرای اینکه ببینیم شــکر چقدر مســموم کننده اســت، یک تجربــه از کلوچه ی 
چسبناک و یک لبخند تهوع آور برایتان تعریف کنم.

سؤال سخت در وقت استراحت آقای بوگندو
وسایل مورد نیاز: 

کلوچه ی شیرین چسبناک، لبخند شیطنت آمیز
چندتا از بچه ها، با ادب و نزاکت، دِر اتاق آقای بوگندو را می زنند. با یک لبخند 
شیرین به او کلوچه ی چسبناک تعارف می کنند. )مراقب اند خودشان اول یک 
تکه از آن را گاز نزده باشند.( وقتی آقای بوگندو کلوچه را گاز زد، می گویند...

ماده ی دیگری مثل نمک( چون در این صورت یک تنبیه و پشیمانی حسابی 
نصیبش می شود )البته توی زندان(!

چند ثانیه صبر می کنند تا از سبزشدن صورت آقای بوگندو و سرفه کردنش 
لــذت ببرنــد... و بعد برایش توضیح دهند کلوچه شــکر دارد و می تواند او را 

مسموم کند.
بعد هم با مهربانی برایش توضیح می دهند باید مقدار زیادی شــکر بخورد 
تــا کارش تمام شــود. منظورم این اســت کــه او باید حدود صــد تا کلوچه ی 
چســبناک بخورد تا از اثرات مرگ بار آن رنج ببرد. کســی نمی تواند دویســت 
قاشــق غذاخوری شــکر به یــک لیوان چای آقــای بوگندو اضافه کنــد )یا هر 

چطور مسموم نشویم!
سم ها فقط زمانی کشنده اند که وارد بدن شوند... و این یعنی همه ی مردم 

در امان اند تا زمانی که...

مهم نیست چقدر باشعور باشید، حوادث ممکن است رخ بدهند 
و اگــر بدبیــاری آوردید، شــرط می بنــدم از خواندن قســمت بعد خوش حال 
می شــوید. جایــی که می گوید اگر کســی مســموم شــد، چــه باید کــرد. اما 
 قبــل از اینکه شــروع کنید، مایلــم از مهمانمــان، کارآگاه خصوصی نیویورکی، 

سم را نخورند 
یا نیاشامند.

تزریق 
نشوند.

آن را تنفس 
نکنند.

آن را لمس نکنند 
)بعضی سم ها 

می توانند از طریق 
پوست نفوذ کنند(.

این کلوچه 
سّمیه!

هشدار ترسناک سالمتی!
کس  به  را  آن ها  یا  نکنید  امتحان  را  سم ها  هرگز 

را  مردم  می توانند  سم ها  هرگز!  ندهید!  دیگری 

یک جور  به  گاهی  امتحان کردنشان  و  بکشند... 

مرگ احمقانه منجر می شود.
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می گوتزاخه1، و ســگ باوفایش واتسون 
تشکر ویژه ای بکنم.

مــی گوتزاخه موافقت کــرد نقش فرد 
مســموم را بــازی کنــد. نگــران نبــاش 

واتسون، او فقط تظاهر می کند!

1. MI Gutzache

هوم... انگار اون رو زیادی گرم و راحت نگه داشتی!

سالم!

ها؟

هی، من 
دندون مصنوعی ندارم!

ُعق!

هاپ!

     از او بپرسید چه چیزی خورده 
و چقدر.

        زود با 115 تماس بگیرید و به کارشناسان بگویید چه اتفاقی 
افتاده است. به توصیه های آن ها عمل کنید.

     شخص مسموم باید 
زمـان  سـریع تـریـن  در 
به دکتر مراجعه  ممکن 

کند.

پرستار! فورًا پمپ 
شست وشوی معده رو بیار!

آخ ننه جون!

خب، آقای گوتزاخه، حاال 
می تونی بیدار شی... 

آقای گوتزاخه؟!

خ خ خ خ خ خ

       مطمئن شوید جایش 
گرم و راحت است.

زود با 115 تماس بگیرید و به کارشناسان بگویید چه اتفاقی 
افتاده است. به توصیه های آن ها عمل کنید.

 دهان شخص 
را بررسی کنید و ببینید یک 

یا دندان مصنوعی  تکه غذا 
یا هر چیز دیگری که باعث 
یا  دارد  وجود  شود  خفگی 

نه.

به  ببینید چی خورده؟  می توانید 
دنبال بطری سم، غذای نیمه خورده 
و این چیزها بگردید. آیا روی بدن یا 

لباسش لکه هست؟

      او را در حالت احیا 
قرار دهید... 

این جوری.
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دکتــری که گوتزاخه را درمان می کند، کارشــناس پزشــکی ماســت: دکتر 
گریم گریو1. فقط سعی نکنید دکتر را بخندانید؛ او اصالً حس شوخ طبعی ندارد!

دکتــر اغلــب بــه بیماران مســموم مــاده ای به نــام زغال فعــال می دهد تا 
سم های توی معده را جذب کند. سپس با پمپ شست وشو سم را از بدن 

بیمار مسموم خارج می کند... 

پمپ کردن محتویات معده به بیرون تجربه ی دردناکی است، اما به شما قول 
می دهم در مقایسه با مسموم شدن چیزی نیست! و می دانم چه حالی دارد؛ 
چون نگاهی به فصل بعدی کتاب انداخته ام. شما برای خواندنش باید دل و 

جرئت زیادی داشته باشید!

1. Grimgrave

درد سخت و شدید سم
کنت ُومیتو مشتاق است خطرات بعضی از سم ها را معرفی کند. و این شدنی 
اســت؛ زیرا در این فصل می خواهیم ببینیم ســم ها چرا خطرناک اند. کنت در 

خدمت شماست...

حاال وقت رازهای ترسناک ناخوشایند در مورد طرز کار سم هاست...

انواع مختلف سم چگونه کار می کنند؟

هـشدار!
واژه هــای علمـــی 

در راه هسـتـنــد!
اگر نمی خواهید با علم کور شوید، بهتر است چشم هایتان را ببندید! 

بررسی  را  علمی  واژه ی  چند  باید  سؤال،  این  به  پاسخ دادن  برای 

این واژه های پرطمطراق، می توانید مثل یک  با  کنیم )محض اطالع، 

پژوهشگر باهوش صحبت کنید(.

تو زیادی 
باهوشی، 
سیمپکینز!

مولکول های پروتئین 
و آنزیم ها توی 

سلول های 
من میلیون ها 

اتم دارند!

نمای پرتو ایکس 
از لوله ها

لوله  آب را وارد معده ی 
گوتزاخه می کند.

لوله ی دوم که به پمپ 
متصل است، آب را برای 

آزمایش از بدن بیمار 
خارج می کند.

این باعث می شه دلت 
شکم بزرگدرد بگیره، آقای گوتزاخه!

پمپ 
بزرگ

لوله ها ی بزرگ


