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برای کاِمرون و آلیستِر



I
فصلی که در آن یک جشن تولد 
برگزار می شود و یاد می گیریم 

که باید مراقب شمع ها باشیم

در خانه ی تراس دار کوچکی واقع در شهری انگلیسی به نام بیدل کام1 جشن تولدی 
برپا بود. بیدل کام از آن شهرهایی محسوب می شد که در طول تاریخ اتفاقات زیادی 
به خود ندیده بود. اما متأسفانه مثل هرجای دیگری که مدت زمانی طوالنی اتفاق 
چشمگیری در آن نمی افتد، وقتی اتفاقی هیجان انگیز افتاد، بیش از حد چشمگیر 
شد، در واقع، بیش از آن که مردم آرزویش را داشتند. و در این مورد خاص، منظور 
از »چش��مگیر«، بازشدن دروازه ی دوزخ در زیرزمین یکی از خانه های بیدل کام و 

حمله ی کوتاه مدت شیطانک ها به شهر است.
شاید جای تعجبی هم ندارد که از آن موقع به بعد، بیدل کام هرگز مثل قبل نشد. 
تیم راگبی شهر از زمانی که کوسه های زیرزمینی تعدادی از بازیکنانش را به دندان 
کش��یدند، دیگر در زمین قدیمی راگبی بازی نکرد، صدای ناله ی کاپیتان باش��گاه 
گلف بازه��ای بیدل کام گهگاه از جایی پایین س��وراخ پانزدهم زمین گلف ش��نیده 
می ش��د و ش��ایع ش��ده بود که هیوالیی برکه ی اردک ها را تسخیر کرده است، البته 

هیوالیی بسیار خجالتی که ظاهرًا اردک ها از او بدشان نمی آمد.
ام��ا آن هیوالی داخل برکه یگانه موجود دوزخ��ی ای نبود که در حال حاضر در 
بیدل کام اقامت دائم داشت، که خب همین مسئله ما را به جشن تولد بازمی گرداند. 

1. Biddlecombe
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باید بگویم این جشن تولد، جشن تولدی معمولی نبود. پسری که تولدش را جشن 
می گرفتند مودماغ1 نام داش��ت و ش��بیه موش خرمایی بود که گرِی2 مزمن دارد. 
لباس سرهمی آبی و دلربا به تن داشت که اسمش روی آن سوزن دوزی شده بود. 
این لباس س��رهمی در واقع جایگزین لباس س��رهمی قبلی او بود که روی آن هم 
اس��م مودماغ را خودش سوزن دوزی کرده بود، البته با امالی اشتباه. ولی این بار 
روی لباس جدیدش تمام حروف مرتب و صحیح کنار هم قرار داش��ت، چون مادر 
ساموئل جانسون3 خودش آن ها را روی لباس مودماغ سوزن دوزی کرده بود و اگر 
یک چیز در دنیا وجود داش��ت که خانم جانسون در آن خبره باشد، امالی صحیح 
بود. به این ترتیب، کلمه ی روی لباس حاال »مودماغ« خوانده می شد نه »موغ دما«.
راستش مودماغ چندان هم شیطانک محسوب نمی شد. او برای شیطانک بودن 
ب��ه وج��ود نیامده ب��ود. یک روز چش��م باز ک��رده و دی��ده بود هی��چ راهی به جز 
شیطانک بودن ندارد، اما به هیچ وجه در شیطانک بودن استعداد نداشت. او به عنوان 
یک شیطانک زیادی خوب بود، واقعًا! خب، چه می شود کرد. زیاد پیش می آید که 

افراد به انجام شغل های نامتناسب با خودشان ناچار شوند.4
دور میز آش��پزخانه همه ش��روع به خواندن کردند: »تولد، تولد، تولدت مبارک. 
مبارک، مبارک، تولدت مبارک. بیا شمع ها رو فوت کن، که صد سال زنده باشی. بیا 

شمع ها رو فوت کن، که صد سال زنده باشی...«

1. Wormwood
2. برای کسانی که با گری آشنایی ندارند، باید بگویم که گری بیمارِی مزمنی است که باعث ازدست رفتن موهای 

بدن می شود. مثل این است که بدترین مدل مویی که تا حاال داشته اید روی تمام بدنتان وجود داشته باشد.
3. Samuel Johnson
۴. مثاًل آگوس�توس دوم )Augustus, the Second( )۱۶۹۴–۱۷۳۳(، پادش�اه لهستان و دوک بزرگ لیتوانی 
که او را به نام آگوس�توس غیور نیز می شناس�ند. او توانست به تنهایی تمام پادشاهی خود را غارت کند. درحقیقت 
هم�ه ی دارای�ی اش را ص�رف امور زیر کرد: خرید کهربا و عاج، مغلوب ش�دن در بس�یاری از نبردهایی که اگر در 
آن ها به پیروزی می رسید، واقعًا بهتر می شد، و سرپرستی حدود سیصد فرزندش. جدا از این ها، سرگرمی اصلی او 
بازکردن خمیدگی نعل اسب با مشت هایش و صاف کردن آن بود. به احتمال زیاد، اگر از اول نمایشی برگزار می کرد 
که در آن به صاف کردن نعل اسب و فوت کردن در کیسه ی آب گرم می پرداخت، هم پول خوبی گیرش می آمد و 
هم از زندگی اش لذت می برد. اما تصادفًا و به اشتباه در خانواده ای متولد شد که تا به خودش آمد، دید فرمانروایی 
چندین قلمرو را بر عهده دارد. شما حواستان را جمع کنید که این بال سرتان نیاید. یعنی اگر دیدید در خانواده ای 
هستید که اول اسم پدر یا مادرتان اعلیحضرت می گذارند، یعنی شما هم »شاهزاده فالن« هستید. به جای کلمه ی 
»فالن«، اسمتان می آید. مگر این که واقعًا اسمتان »فالن« باشد؛ آن وقت دیگر جای نگرانی ندارید، چون اسمتان 
نشان دهنده ی این حقیقت است که پدرمادرتان آن قدر برای شما اهمیت قائل نبودند که نامی مناسب برای شما 

انتخاب کنند. درنتیجه، احتمال این که شاهزاده باشید بسیار کم است.

مودماغ لبخندی به پهنای صورت زد. این احساس��ی ترین لبخندی به حس��اب 
می آمد که تا آن موقع  در زندگی اش زده بود. به افرادی که دور میز نشسته بودند 
نگاه کرد، کسانی که می توانست دوست صدایشان کند. اول ازهمه ساموئل جانسون 
و س��گ داشهوندش بازول1، بعد هم هم کالسی های ساموئل یعنی ماریا میر2 و تام 
هاب��ز3. بعد خانم جانس��ون4 که یواش یواش با این مس��ئله که بیش��تر اوقات چند 
شیطانک در آش��پزخانه اش بنشینند کنار آمده بود. سپس ش��ان و گات5، رفقای 
شیطانکش که حاال در نقش کارشناس و توسعه دهنده ی محصوالت در کارخانه ی 
معجون سازی کار می کردند. آن ها به تنهایی باعث افزایش 50درصدی سود کارخانه 
و البته افزایش صددرصدی تعداد انفجارات معجونی ش��ده بودند، انفجاراتی ناشی 
از بی ثباتی معجون تجربی ش��ماره ی 666 ِاسپیگیت. آن معجون را با نام مستعار 
»تانک منفجرکننده« نیز می شناختند و شایعه بود که ارتش قصد دارد از آن جای 

سالح میدانی استفاده کند.
و در آخ��ر چلمن6، چلمن��ی که قباًل به ن��ام »چلمن، بالی جان پن��ج رب النوع 
شرارت« معروف بود و حاال گاهی او خودش را چلمن خان7، چلمِن این کاره8 یا مرِد 
چلمن��ی9 نیز صدا می زد. هیچ کس تا آن موقع  چلمن را چیز دیگری به جز چلمن 
ص��دا نکرده بود. او به خاطر آزارواذیت هایش قباًل یک بار به منطقه ای دورافتاده و 
حوصله س��ربر در دوزخ تبعید شده بود و البته خدمتکارش مودماغ نیز باید همراه 
او می رف��ت. حاال ک��ه آن ها در بیدل کام بودند، مودماغ ترجی��ح می داد خودش را 
دستیار باوفای چلمن بداند تا خدمتکار او. گاهی اوقات چلمن با وسیله ای سخت 
و به یادماندنی بر مالج مودماغ می کوبید تا به مودماغ یادآوری کند که او می تواند 
خودش را هرچیزی که دوست دارد تصور کند، ولی فقط تا زمانی که تصوراتش را 

بلندبلند برای همه بازگو نکند.
ام��ا درنهایت چلمن هم یکی از دوس��ت های مودماغ به حس��اب می آمد. آن ها 
با هم دش��واری های فراوانی را پشت س��ر گذاش��ته بودند و ح��اال در کنار یکدیگر 

1. Boswell 2. Maria Mayer
3. Tom Hobbes 4. Mrs. Johnson
5. Shan and Gath 6. Nurd
7. Nurdster 8. Nurdmeister
9. Nurdman
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در مؤسس��ه ی تس��ت خودروی بی��دل کام کار می کردند. چلمن ب��ا کمک نیروی 
جاودانگی و قابلیِت جان س��الم به دربردن از بدترین تصادفات، در این مؤسس��ه به 
آزمایش ایمنِی خودروهای جدید با دس��تیارِی مودماغ مشغول بودند. البته گاهی 

اوقات کبودی هایی جزئی روی بدن چلمن دیده می شد.
مودماغ تا آن موقع  تولدش را جش��ن نگرفته بود. راس��تش تا قبل از این که پا به 
زمین بگذارد، حتی نمی دانس��ت جشن تولد چیس��ت. اما وقتی با آن آشنا شد، به 
نظرش ایده ی خیلی جالبی رسید. از کیک و کادو گرفته تا دوستانی که تولد مبارک 

می خوانند، همه اش برای مودماغ عالی و باشکوه بود.
خواندن ترانه ی تولد به پایان رسید و همه با چشماِن منتظر به مودماغ خیره شدند.

مودماغ پرسید: »حاال باید چی کار کنم؟«
ساموئل گفت: »شمع ها رو فوت کن.«

وقتی از مودماغ پرس��یده بودند که چند س��الش است، گفته بود که به احتمال 
زیاد فقط چند میلیارد س��ال از زمین جوان تر اس��ت. یعنی حدود 10 میلیارد سال 

سن داشت.
خانم جانس��ون خاطرنشان کرده بود: »این کیک فقط 30 سانتی متر قطر داره. 
10 میلیارد شمع که روش جا نمی شه. حتی امتحان کردنش هم باعث می شه کل 

بیدل کام آتیش بگیره.«
بنابراین طی یک توافق منطقی به این نتیجه رسیده بودند که به جای هر میلیارد 

سال یک شمع بگذارند.
چلمن درس��ت روبه روی مودماغ نشسته بود، یک کاله کاغذی قرمز تولد به سر 
داش��ت و تالشی مذبوحانه برای بادکردن بادکنک می کرد. مودماغ با خودش فکر 
ک��رد که چلمن از زمانی که به بیدل کام پا گذاش��ته، تغییرات زیادی کرده اس��ت. 
پوستش همچنان به سبزی می زد، اما نه به سبزی قبل. االن بیشتر شبیه کسانی 
بود که تخم مرغ فاسد خورده باشند. سرش که از اول شبیه هالل ماه بود حاال کمی 
کوچک تر ش��ده، ولی همچنان دراز و عجیب به نظر می رس��ید. بنابراین همچنان 
نمی توانست در خیابان های بیدل کام آزادانه راه برود، چون باعث ترسیدن بچه ها و 

تصادف ماشین ها می شد، خصوصًا وقت هایی که سرش را می پوشاند.
چلمن گفت: »غلط نکنم، این بادکنک یه مرگی ش هس��ت. اگه محکم تر از این 

فوت کنم، قطعًا دوباره چشم هام بیرون می زنه.«
راس��تش دفعه ی قبل که چش��مانش بیرون زدند حسابی خجالت کشید، چون 
س��اموئل مجبور شده بود با قاشق چش��م هایش را از لیوان لیمونادی که روی میز 

قرار داشت بیرون بیاورد.
مودماغ نفس عمیقی فروداد.

ماری��ا گف��ت: »یادت نره آرزو کنی، اما نباید به کس��ی بگ��ی آرزوت چیه، وگرنه 
برآورده نمی شه.«

چلمن گفت: »فکر کنم قلق این بادکنک دستم اومد.«
مودماغ چش��م هایش را بس��ت و آرزو کرد. سپس ش��مع ها را فوت کرد. صدای 
زوزه ی باد شدیدی در آشپزخانه طنین انداخت. بعد از آن، صدای ترکیدن به گوش 

رسید و بوی سوختگی فضا را پر کرد.
مودماغ چشمانش را باز کرد. چلمن را روبه رویش دید که سرش آتش گرفته است 

و در دستش باقی مانده ی ذوب شده ی بادکنک قرار دارد.
چلمن درحالی که سعی می کرد شعله های آتش را خاموش کند، گفت: »دستت 

درد نکنه... واقعًا دستت درد نکنه!«
مودماغ گفت: »معذرت می خ��وام. تا حاال تو عمرم چیزی رو فوت نکرده بودم. 

نمی دونستم چه جوریه!«
ساموئل گفت: »عجب نفسی داری پسر!... نفست قابلیت اشتعال داره. راستش 

همیشه حس می کردم دهنت بوی بنزین می ده.«
تام گفت: »خوش��بختانه کیک جون سالم به در برد، اما خامه ی روش یه کم آب 

شده.«
چلم��ن گفت: »منم خوب��م. اصاًل نمی خواد نگران من باش��ید. می دونین، آخه 

عاشق اینم که آتیش بگیرم، چون از سرما نجاتم می ده.«
ساموئل چند ضربه ی آهسته به پشت چلمن زد.

چلمن گفت: »جدًا خوبم. نگران نباش.«
- می دونم. داش��تم شعله های پشتت رو خاموش می کردم. روی شنلت سوراخ 

شد، اما فکر کنم مامان بتونه درستش کنه.
خانم جانسون کیک را برید و به همه یک برش داد.
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تام پرسید: »مودماغ! چه آرزویی کردی؟«
چلمن گفت: »اگه بگ��ی آرزو کردی که کله ی من آتیش بگیره، من می دونم با 

تو!«
مودماغ گفت: »مگه نگفتی نباید آرزوم رو به کسی بگم؟«

تام گفت: »چرا، اما اون مال قبل فوت کردن شمع بود. االن دیگه اشکالی نداره.«
- خب، آرزو کردم که همه چی همین طوری که هس��ت باقی بمونه. من این جا 

خوش حالم؛ همه خوش حالیم.
شان و گات به نشانه ی تأیید سر تکان دادند.

به طور کلی، حرف مودماغ با ش��وق و ش��عف و تشویق همه دنبال شد، اما کسی 
متوجه چهره ی درهم کشیده ی چلمن نشد.

II
فصلی که در آن یک نفر یک روح می بیند 

)چه حوصله سربر(

همان طور که قباًل گفتم، شهر بیدل کام نسبت به قبل بسیار عجیب وغریب تر شده 
بود. اما نکته ی جالب این جاست که این شهر از اول هم شهری غیرعادی محسوب 
می ش��د، حتی قبل از این که حمله ای از دوزخ صورت بگیرد. درحقیقت این مردم 
شهر بودند که به چیزهای غیرعادی توجه چندانی نمی کردند، به این امید که شاید 
ب��ا این کار چیزهای غیرعادی باالخ��ره از بی توجهی آن ها به تنگ آیند و بروند پی 

کارشان تا در جای دیگری به غیرعادی بودن خود ادامه دهند.
مثاًل، همه ی شهر می دانستند که اگر یکی از پیچ های خیابان ماکن1 را به سمت 
راس��ت بپیچند و بعد به س��مت چپ، یعنی محل��ه ی پو2، بروند، دوب��اره به همان 
نقطه ی قبل در خیابان ماکن می رس��ند. ساکنان شهر بیدل کام با این ناهنجاری 
عجیب وغری��ب جغرافیایی به این ترتیب کنار آمده بودند که اصاًل از آن مس��یر در 
خیابان ماکن عبور نکنند و درعوض از مس��یر میان بر خیابان مری شلی3 استفاده 
می کردند. گردش��گرانی که از مس��یر میان بر خبر نداش��تند زمان زیادی را صرف 
رفت وبرگشت از خیابان ماکن به محله ی پو می کردند تا این که باالخره یک محلی 

پیدا می شد و نجاتشان می داد.
از دیگر عجایب شهر مجسمه ی هیالری مولد4، معمار برجسته ی بیدل کام، بود. 

1. Machen Street 2. Poe Place
3. Mary Shelley Lane 4. Hilary Mould
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هیچ کس نمی دانس��ت آن مجسمه به درخواست چه ش��خص یا سازمانی ساخته 
شده یا حتی چطور به بیدل کام آمده است. اما ظاهرًا به قرن نوزدهم تعلق داشت، 
یعنی دقیقًا بعد از ناپدیدش��دن مولد. ش��اید اگر در آن زمان کسی پیدا می شد که 
برای او دل تنگ شود، احساس می کرد که ناپدیدشدن مولد بسیار مرموز است. اما 
خب، س��اختمان هایش به قدری بی ریخت وقیافه بودند که هیچ کس به گم شدن او 

کوچک ترین اهمیتی نداد.
ازآن جایی که مولد در زمره ی مردهای خوش تیپ قرار نمی گرفت، مجسمه اش 
نیز درست مثل ساختمان هایی که طراحی شان کرده بود چنگی به دل نمی زد. 
بنابراین، همیشه صحبت هایی راجع به این که یک روز بی سروصدا آن مجسمه را 
ببرند و گم وگورش کنند در میان بود. اما متأسفانه مجسمه هیالری عادت داشت 
از  مردم  که  نداشت  وجود  راهی  هیچ  بنابراین  برود.  آن ور  و  این ور  که سرخود 
موقعیِت روز بعِد مجسمه اطالعی پیدا کنند، هرچند معمواًل نزدیک یکی از شش 
ساختمان هایی که طراحی شان کرده بود پیدایش می کردند، انگار که مهندس آن 

ساختمان ها طاقت جدایی از دسترنج هایش را نداشت.
ش��هروندان بی��دل کام در براب��ر ای��ن پدی��ده ی غیرع��ادی نیز به هم��ان روال 
همیشگی شان چسبیدند. آن ها تصمیم گرفتند مجسمه را به کلی نادیده بگیرند و 
بگذارند ه��ر کاری دلش می خواهد بکند، که البته همان طور که به زودی خواهیم 

فهمید، این هم تصمیم اشتباهی بود.

ظاهرًا حاال مجسمه ی هیالری در خفا و به آرامی به ساختمانی که زمانی کارخانه ی 
آب نبات سازی بود نزدیک می شد، کارخانه ای که حاال به آزمایشگاهی مخفی تبدیل 
شده بود. داخل آزمایشگاه، آبدارچی جدید، یعنی پسری به نام برایان1، ناگهان یک 

روح دید.
واکنش برایان نسبت به چنین اتفاقی قابل بحث است. اول ازهمه رنگش طوری 
پرید که خودش هم ش��بیه ارواح ش��د. سپس یک سینی با س��ه فنجان چای، دو 
فنجان قهوه و یک بشقاب از انواع بیسکویت ها -که شامل بیسکویت جیمی دوجر2، 
یعنی بیسکویت موردعالقه ی پروفس��ور استفان3، رئیس بخش فیزیک ذرات، نیز 

1. Brian 2. Jammie Dodger 3. Professor Stefan

می شد- از دستش افتاد. و درنهایت بعد از این که کمی تلوتلو خورد، درست مثل 
سینی چای پخش زمین شد.

این روِز دوِم کارِی برایان در شعبه ی مخفی سرن1 در بیدل کام محسوب می شد. 
سرن همان مرکز تحقیقاتِی پیشرفته ی واقع در سوئیس است که برخورددهنده ی 
بزرگ هادرونی یا همان دس��تگاه غول پیکر شتاب دهنده ی ذرات در آن قرار دارد. 
دس��تگاه ش��تاب دهنده با بازس��ازی لحظات پس از انفجار بیگ بنگ برای کشف 
رازهای جهان تالش می کرد و باید بدانید که این دستگاه تا آن موقع  در این زمینه 
به موفقیت های چش��مگیری دس��ت یافته بود و ظاهرًا وجود ذره ای به نام بوزون 

هیگز را تأیید کرده بود، ذره ای که به اعتقاد دانشمندان به جهاْن جرم داده است.2
ش��عبه ی بیدل کام س��رن برای بررس��ی رویدادهای عجیب وغریبی که در شهر 
جریان داش��ت تأس��یس ش��ده بود. این رویدادها تا این جای کار عب��ارت بودند از 
زنده شدن مرده ها، تالش اهریمن و دارودسته ی شیطانی اش برای حمله به زمین، 
دزدیدن یک پس��ربچه به همراه س��گ داش��هوند، تعدادی دورف، دو مأمور پلیس و 
مرد بس��تنی فروش و بردنشان به دوزخ. بر دانش��مندان واضح و مبرهن شده بود 
که بیدل کام محل پیوند جهان ما با جهان هایی نه چندان خوشایند است. به همین 
خاط��ر هم تصمیم گرفتند در آن جا دفتری تأس��یس کنند، به این امید که ش��اید 
دوباره اتفاق خیلی بدی در آن جا رخ دهد و آن ها بتوانند همه چیز را تماشا کنند و 

یادداشت بردارند یا حتی در ازای تحقیقاتشان جایزه ای نصیبشان شود.
منتها مش��کلی وج��ود داش��ت، این که مردم بیدل کام هیچ دوس��ت نداش��تند 
دانش��مندان گوشه وکنار شهر کمین کنند و از هرکس��ی که رد می شود امیدوارانه 
بپرسند که آیا تابه حال ربوده یا تسخیر شده اند یا موجودی چنددست به آن ها حمله 
کرده اس��ت یا نه. مردم بیدل کام امید داش��تند که سوراخ بین جهان ها حاال دیگر 
بسته شده یا این که به دستور شورای شهر با چیزی پر شده باشد. حداقل کاری که 
از دستشان برمی آمد این بود که هرآنچه را اتفاق افتاده است فراموش کنند. چون 
اگر فراموش می کردند، شاید آن اتفاقات هم آن ها را فراموش می کردند و این طوری 
می توانستند در صلح وصفا با هم کنار بیایند، درست مثل نجات دادن گردشگران از 

1. CERN
2. اگر بخواهم به زبان ساده تر بگویم، یعنی چیزی که باعث می شود اجساْم جسم باشند.
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پیچ مرموز خیابان ماکن و بی توجهی به مجسمه های قدیمی.
درنتیجه دانشمندان مجبور شدند یواشکی به بیدل کام بیایند و بسیار هوشمندانه 
خود را در محلی امن پنهان کنند. البته باتوجه به این که بیدل کام شهر کوچکی بود، 
همه می دانستند که دانشمندان دوباره به آن جا برگشته اند و حاال تنها کاری که از 
دست مردم برمی آمد این بود که دعا کنند دانشمندان بر اثر آزمایش ها سرشان را 

به باد دهند یا در ُبعدی دیگر ناپدید شوند.
محل دقیق این تس��هیالت مخفی به مراتب کمتر از محل اصلی عملیات س��رن 
در س��وئیس چش��مگیر بود. این ش��عبه در ساختمانی تأسیس ش��ده بود که قباًل 
کارخان��ه و مغازه ی آب نبات فروش��ی قدیم��ی آقای پنی فارتینگ1 نام داش��ت. آن 
ساختمان از زمانی که حادثه ای ناگوار در آن رخ داد خالی مانده بود، حادثه ای که 
به آقای پنی فارتینگ، نردبانی لق و هفده قوطی شیشه ای آب نبات مربوط می شد. 
دانش��مندان برای حفظ ظاهر، مغازه ی آب نبات فروشی را دوباره باز کرده بودند و 
یکی دو س��اعت در روز انواع واقسام آب نبات ها، ش��ربت ها و آدامس های بی نهایت 

ترش عمو ِدبنی2 را در آن می فروختند.3
برایان در واقع آبدارچِی مجموعه نبود، بلکه دستیار آزمایشگاه محسوب می شد. 
بااین ح��ال، ازآن جایی ک��ه تازه کار بود، وظایفش محدود می ش��د ب��ه جوش آوردن 
آب، دم کردن چای و مراقبِت چهارچش��می از بیسکویت های جیمی دوجر )چون 
پروفس��ور اس��تفان باور داشت یک نفر بیس��کویت های جیمی دوجر را از جعبه ی 
بیس��کویت ها می دزدد(. البته پروفسور استفان اش��تباه می کرد، چون »یک نفر« 

بیسکویت های جیمی دوجر را نمی دزدید.
»همه« این کار را می کردند.

عنوان دقیق برایان این بود: »معاوِن دس��تیاِر دس��تیاِر دس��تیاِر دستیاِر رئیِس 
بخِش فیزی��ِک ذرات« یا به طور خالص��ه »م ددددرف ذ«. جالب این که، دقیقًا قبل 

1. Mr. Pennyfarthinge’s Olde Sweete Shoppe & Factorye
2. Uncle Dabney’s Impossibly Sour Chews
۳. فروش آدامِس بی نهایت ترِش عمو دبنی در بس�یاری از کش�ورها ممنوع بود، زیرا ترش�ی محض آن باعث شد 
صورت تعدادی زیادی پس�ربچه بیرون بریزد. س�ایر محصوالت عمو دبنی بدین ش�رح بودند: آدامس انفجاری 
خطرن�اک عم�و دبنی )که به دلیل انفجارات باعث افتادن دندان ها می ش�د(، آدامس ش�برنگ ماورای بنفش عمو 
دبنی )که به دلیل مس�مومیت پرتویی باعث ریزش مو می ش�د( و پاس�تیل های قورباغه ای عمو دبنی )که س�بب 

ناپدیدشدن اسرارآمیز کل جمعیت گونه ی خاصی از قورباغه ها شد(.

از زمین خوردنش همین صدا را از خود درآورده بود: »م ددددرف ذ...« و گرومپ.
سروصدا باعث شد پروفسور استفان که سخت روی برگه ی تحلیل داده ها متمرکز 
بود، خودکارش را زمین بیندازد. و باید بدانید که پروفسور استفان از زمین افتادن 
خودکارها نفرت داش��ت، زیرا خودکارها همیشه بعد از زمین خوردن غلت می زدند 
و به س��مت دورترین دیوار می رفتند. آن وقت پروفس��ور اس��تفان مجبور می ش��د 
چهاردست وپا روی زمین دنبالشان بگردد یا این که معاون دستیاِر دستیاِر دستیاِر 
دس��تیاِر رئیِس بخ��ِش فیزیِک ذرات را برای پیداکردنش��ان صدا بزند. متأس��فانه 

م ددددرف ذ در حال حاضر طاق باز روی زمین افتاده بود و ناله می کرد.
پروفس��ور اس��تفان پرس��ید: »م ددددرف ذ چ��را روی زمین افت��اده؟ هیلبرت!1 
مسئولیت ایشون با شماست. نباید بذارین دستیار هاتون روی زمین بمونن. باعث 

می شن این جا به هم ریخته به نظر برسه.«
پروفس��ور هیلبرت که دس��تیار رئیس بخش فیزیک ذرات محس��وب می شد، با 

تعجب نگاهی به برایان انداخت و گفت: »ظاهرًا غش کرده.«
پروفس��ور اس��تفان گفت: »غش کرده! غش کرده؟ گوش کن ببین چی می گم، 
هیلب��رت! پیرزن های س��ال خورده غ��ش می کنن. خانم های ج��واِن کم بنیه غش 
می کنن. اما دستیار ها غش نمی کنن! بهش بگو همین االن این مزخرفات رو تموم 
کنه. من هوس جیمی دوجر کردم. وقتش��ه بره و چند بسته بیسکویت تازه بخره. 
من که به اون بیس��کویت های روزمین افتاده لب نمی زنم. می تونه اون ها را به اون 

کله پوک های واحد پشتیبانی فنی بده.«
پروفسور هیلبرت گفت: »ما که واحد پشتیبانی فنی نداریم. فقط برایان رو داریم.«

سپس کمک کرد تا برایان بنشیند، که یعنی حاال پروفسور هیلبرت داشت از نظر 
فنی از پشتیبانِی فنی پشتیبانی می کرد!

برایان گفت: »رو... رو...«
پروفسور هیلبرت گفت: »نمی خواد حرف بزنی. حالت اصاًل خوب نیست.«

برایان دوباره گفت: »رو... رو...«
پروفس��ور هیلبرت گفت: »فکر کنم س��رش به جایی خورده. همه ش می گه رو 

رو...«

1. Hilbert
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