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راهنمـای مـوزه چراغ قـوه را زیـر چانه اش گذاشـت. قیافه  ی 
وحشـتناکی در آن نـور پیـدا کـرد و تمـام محتویـات سـوراخ 
دماغـش تـا تـه معلوم شـد. رو به بچه ها گفـت: »کی می خواد 

ماجرای نفرین گربه ی سلطنتی رو بشنوه؟«
همـه ی بچه هـا، از جملـه من و پرادیپ دسـت بلنـد کردیم. 
ایـن اردوی درس تاریـخ بـود و قـرار بـود شـب را در مـوزه 

بمانیم؛ اما انتظار نداشتم این قدر خوش بگذرد! 
راهنمـا گفـت: »تـوی افسـانه های قدیمـی اومـده دو تا دزد 
می زنـن بـه دل بیابون هـای مصـر تا مقبـره ی گربه ی سـلطنتی 
رو پیـدا کنـن. فکـر می کنیـن دنبـال چی بـودن؟ دزدیـدن �نج 
گربـه ی مومیایـی! هیچ کس نمی دونـه دقیقاً چـه اتفاقی افتاد؛ 
ولـی چنـد روز بعـد، اونـا رو آواره و سـرگردون وسـط بیابـون 



۱۰

پیـدا کـردن. یه عالمه خرچسـونه هم از باسنشـون آویزون بود 
و هی �ازشون می گرفت.«

شانه باال انداختم و گفتم: »اَییی! من از حشره ها متنفرم.«
راهنمـا گفـت: »دزدا از تـرس الل شـده بـودن؛ بـرای همیـن 
نتونسـتن تعریـف کنن چه بالیی سرشـون اومـده.« مکثی کرد، 
نگاهـی بـه قیافه هـای متعجـب و اَنـَدر کـف مـا انداخـت و 
ادامـه داد: »اونـا اولیـن قربانی هـای نفریـن گربـه ی سـلطنتی 
بـودن. این طـوری شـد کـه اون مقبـره سـالم و دسـت نخورده 
مونـد... تـا اینکـه اوایـل امسـال، وقتی داشـتن زمیـن رو برای 
سـاختن شـعبه ی جدیـد کافی شـاپ های مون باکـز می َکنـدن، 

یه دفعه این مقبره رو زیر خاک پیدا می کنن.«
پرادیـپ َدِم گوشـم گفـت: »می خـوان کل مقبـره رو از اونجـا 
دربیـارن و منتقـل کنـن بـه مـوزه. هنـوزم درش ُمهرومومـه . 
باستان شناسـا می خـوان سـوراخش کنـن و یه عالمـه دربـاره ش 

مطالعه کنن.«
راهنمـای مـوزه گفـت: »توی افسـانه ها اومـده هرکس قلب 
پاکـی نداشـته باشـه، به محـض ورود بـه مقبـره، به سرنوشـت 

اون دزدا دچار می شه.«
گفتـم: »پـس اون دزدا الِل الل شـده بـودن؟ یعنـی هیـچ 



صدایی از �لوشون در نمی اومد؟«
راهنمـا گفـت: »نـه، اون جـوری نـه. فقـط می تونسـتن بگـن 

میـووو...اَاَاَاَاَ...« به محض 
میـو،  صـدای  درآوردن 
رفـت.  هـوا  بـه  دادش 

جیـغ کشـید، از جا پرید 
زمیـن  روی  چراغ قـوه اش  و 

گفـت:  جیغ جیغ کنـان  افتـاد. 
»یه  چیز خیس �ازم گرفت!«

مـن و پرادیـپ بـا نـگاه بـه هـم 
گفتیم: »فرانکی؟«

فرانکـی، ماهی قرمـز زامبـی مـن، 
نمی آیـد.  خوشـش  گربه هـا  از  هیـچ 

 ، مخصوصـاً از گربـه ی مـارک، برادربزرگـه ی 
خیلـی بـدش می آیـد. فکر کنم منطقش این اسـت که هروقت 
گربـه ای بـه شـما میو کرد، اول باید با یـک �از جانانه خدمتش 

برسید و بعد دلیلش را بپرسید.
نگاهـی بـه لیـوان توی دسـتم انداختم. تا همیـن یک دقیقه 
پیـش، فرانکـی آنجا بود. با هم داشـتیم به قصه های ترسـناک 

نـه، اون جـوری نـه. فقـط می تونسـتن بگـن 
 به محض 

میـو،  صـدای  درآوردن 
رفـت.  هـوا  بـه  دادش 

جیـغ کشـید، از جا پرید 
زمیـن  روی  چراغ قـوه اش  و 

گفـت:  جیغ جیغ کنـان  افتـاد. 
یه  چیز خیس �ازم گرفت!«

مـن و پرادیـپ بـا نـگاه بـه هـم 

فرانکـی، ماهی قرمـز زامبـی مـن، 
نمی آیـد.  خوشـش  گربه هـا  از  هیـچ 
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مـوزه ی باسـتانی گوش می کردیـم؛ ولی االن خبـری از او نبود. 
به سه دلیل وضع بدی بود:

اول اینکـه درسـت اسـت که فرانکـی زامبی اسـت؛ اما هرچه 
باشـد ماهی قرمـز اسـت و نمی توانـد مـدت طوالنی بیـرون از 

آب دوام بیاورد و این طرف و آن طرف ِول بچرخد.
دوم اینکـه فرانکـی زامبـی اسـت و می توانـد هرکـس را کـه 
تـوی چشـمش زل بزنـد، زامبی کند. هیچ دلمان نمی خواسـت 
یک عالمـه بچـه ی پیژامه پـوش زامبـی دورمان را بگیرنـد و با آن 
»ماهـی  کننـد:  تکـرار  پشت سـرهم  مامـان دوز،  شـلوارهای 

فش فشو! ماهی فش فشو!«
از  بچه هـا  تمـام  مـوزه،  راهنمـای  جیـغ  بـا  اینکـه  سـوم 
کیسه خواب هایشـان بیـرون خزیدنـد. همـه زهره تـرک شـده 
بودنـد و بی هـدف این طـرف و آن طـرف می دویدنـد. فرانکـی 
هـم احتمـاالً همـان دوروبَرهـا روی زمیـن بـود و هـر لحظـه 

ممکن بود زیر دست وپا له شود. 
پرادیپ گفت: »دیدمش! کنار قرنیز، توی موقعیت ساعت 

دوازده!«
و  کشید  آهی  انداخت،  من  هاج وواج  قیافه ی  به  نگاهی   
لکه ی  مستقیم!«  یعنی  دوازده  ساعت  »موقعیت  گفت: 



نارنجی رنگی را نشـان داد. فرانکی بود 
لیزلیزخوران  که 

به طرفمان می آمد. 
گفت:  پرادیپ 

رو  بقیه  جلوی  »من 

رو  لیوان  هم  تو  می گیرم. 
بردار و بگیرش!«

به دل شـلوغی زدیم. از دریایی 
زیـر  و  گذشـتیم  جیغ جیغـو  بچه هـای  و  کیسـه خواب  از 
دسـت و پا خودمان را به آن طرف کشـاندیم. سرمان را دزدیدیم 
کـه وسـط آن بلبشـو چـک و لگـد نخوریـم. فرانکـی از بـاالی 
کلـه ی بچـه ی ُچلمنـی شـیرجه زد، بـه بالشـی خـورد کـه عکس 
مرد عنکبوتی داشـت، توی هوا پرت شـد و بعد نشـانه گرفت 

و توی لیوان فرود آمد. 
»نمی تونـی آروم سـر جـات  آرام َدم گـوش فرانکـی گفتـم: 

بشینی و قصه گوش کنی؟«
 پرادیـپ کـه چهاردسـت وپا به طرفمان می آمـد، دنباله ی حرفم 
را گرفـت و گفـت: »به قـول مامانم ’آسـتانه ی حوصله سـررفتگیت 
خیلـی پایینه.‘ خب دیگـه، باید زودتر یه مخفیگاه بهتر برات پیدا 

نارنجی رنگی را نشـان داد. فرانکی بود 

به طرفمان می آمد. 

رو  بقیه  جلوی  من 
رو  لیوان  هم  تو  می گیرم. 

به دل شـلوغی زدیم. از دریایی 
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کنیـم؛ وگرنـه بـا اردنگـی از مـوزه می ندازنمـون بیرون. تـو رو هم 
می ندازن توی توالت و سیفون رو می کشن!«

گفتم: »توالت! خودشه!«
با هم گفتیم: »توالت، بهترین جا برای تمرکز و تفکر!«



ایـده ی  توالـت،  بـه  پناه بـردن  کنیـد  فکـر  اسـت  ممکـن 
عجیب وغریبـی اسـت؛ ولـی نمی دانیـد همیـن ترفنـد چطـور 

بارها و بارها من و پرادیپ را از دردسر نجات داده است.
۱. یک بار که عمه ِسـلیا (که خیلی پیر اسـت و چانه اش موهای 
سیخ سـیخی تیـز دارد) به خانـه ی ما آمده بود، با قایم شـدن توی 

توالت، توانستم از زیر ماچ و بوسه هایش ِقِسر در بروم. 
مـرداک،  خانـم  معلممـان  ورزش،  کالس  سـر  یک بـار   .۲
دنبـال داوطلب می گشـت تـا حرکت جدید را به بچه ها نشـان 
دهـد. مـن و پرادیـپ اجـازه گرفتیـم و بـه دستشـویی رفتیم و 
آن قـدر آنجـا ماندیـم کـه خانـم مـرداک فکـر کـرد مشـکل حاد 
تـوی  نکـرد  مجبورمـان  جلسـه،  آخریـن  تـا  و  داریـم  مثانـه 

تمرین   ها شرکت کنیم.
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۳. یک بار هم مارک و َسنج (داداش بزرگه ی 
مـن و داداش بزرگـه ی بدجنـس ُمِخ  کامپیوتر پرادیـپ) یک بازی 

اختـراع کـرده بودند به نـام بولینگ 
کله پوک هـا. مـن و پرادیـپ به 

و  بردیـم  پنـاه  دستشـویی 
بسـت  آنجـا  را  روز  بیشـتر 
باالخـره  اینکـه  تـا  نشسـتیم 

َسـمی، خواهرکوچکه ی پرادیپ 
در  گرفـت.  دستشـویی اش 

دستشـویی را باز کرد و به ناچار 
لو رفتیم. 

گفتـم:  پرادیـپ  بـه  آرام 
بـه  پرادیـپ  دزدکـی!«  »حالـت 

نشـانه ی تأیید سـر تکان داد. در 
بـه راه  همدیگـر  مخالـف  جهـت 

پاورچین پاورچیـن، نوک پـا نوک پـا و  افتادیـم و خزان خـزان، 
چهاردسـت وپا از سـالن درس بیـرون زدیـم، از راهـروی اصلی 

گذشتیم و به طرف دستشویی ها راه افتادیم. 
وقتـی بـه دستشـویی رسـیدیم، پرادیپ گفت: »بایـد فرانکی 

اختـراع کـرده بودند به نـام بولینگ 
کله پوک هـا. مـن و پرادیـپ به 

َسـمی، خواهرکوچکه ی پرادیپ 
در  گرفـت.  دستشـویی اش 

دستشـویی را باز کرد و به ناچار 

گفتـم:  پرادیـپ  بـه  آرام 
بـه  پرادیـپ   
نشـانه ی تأیید سـر تکان داد. در 

بـه راه  همدیگـر  مخالـف  جهـت 



رو بذاریـم یـه جـای امـن. یه جا که چشـم کسـی بهـش نیفته. 
چی توی بساطمون داریم؟«

هـردو جیـب پیژامه هایمـان را خالی کردیم و هرچه داشـتیم 
روی زمیـن ریختیـم. مـن دو تـا مداد داشـتم، یک نـخ دراز که 
را  نـخ  آن  پشـتکار  بـا  (ماه هـا  بـودم  َکنـده  ژاکتـم  آسـتین  از 
می کشـیدم و باالخـره صبـح آن روز، تالشـم نتیجـه داد و نـخ 
به طـور کامـل از جـا کنـده شـد)، یک دسـته کاغذ تاشـده و با 
گیـره به هـم وصل شـده کـه اطالعـات مصـر باسـتان رویشـان 
نوشـته شـده بود و انگشتر شانسـم که یک آهنربای نعل اسبی 

به آن آویزان بود. 
پرادیـپ هـم یـک سـاندیس کیـوی نیم خـورده داشـت که از 
ناهـار آن روز مانـده بـود، یک ورق برچسـب عکس های مصر 
باسـتان کـه موقـع ورود بـه مـوزه بـه همـه داده بودنـد، یـک 
کاغذ که توی جلد پالسـتیکی ِپِرس شـده بود و مامانش لیسـت 
تمـام آلرژی هـای پرادیـپ و نـام تمـام کسـانی را کـه در مواقع 
و  بـود،  نوشـته  آن  روی  زد  زنـگ  بهشـان  می شـد  ضـروری 
چراغ قـوه ی ضـّد آب مخصـوص طبیعت گـردی کـه قابلیـت 

استفاده زیر آب را هم داشت. 
گفتم: »این چراغ قوه خیلی به دردبخوره!«
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پرادیـپ باتری هـا و المـپ و دل و روده ی چراغ قوه را بیرون 
ریخـت و آن را از روشـویی پـر از آب کـرد. لیـوان فرانکـی را 

بلند کردم و پرسیدم: »چطوره فرانکی؟« 
فرانکـی بی هیـچ معطلی توی چراغ قوه ی پر از آب، شـیرجه 
بسـت.  را  آن  شـفاف  پالسـتیکی  درپـوش  پرادیـپ  و  رفـت 
جیبمـان  تـوی  و  برداشـتیم  دوبـاره  را  خرت و پرت هایمـان 

ریختیم. 
پرادیپ گوشش را به در چسباند و گفت: »انگار سروصداها 



خوابید. حاال دیگه جای فرانکی امنه. می تونیم برگردیم.«
در را کمـی بـاز کردیـم و بـه بیرون سـرک کشـیدیم. سـایه ی 
عظیـم مجسـمه دایناسـور دیپلودوکـوس که توی سـالن اصلی 
قـرار داشـت، تـوی راهـرو افتـاده بود. شمشـیر شـوالیه هایی 
کـه در بخـش قرون وسـطایی مـوزه، جلـوی ورودی بودنـد، 
بـرق مـی زد و شـعله های آتـش مصنوعی توی غار انسـان های 
اولیـه، بدجـوری بـا روح و روان آدم بـازی می کـرد. انگار در و 
و  برگردیـن سـراغ درس  بایـد  »چـرا  آدم می گفـت:  بـه  دیـوار 

مشق؟ یه کم گشت وگذار به کجای دنیا برمی خوره؟«



۲۰

به پرادیپ گفتم: »بیا یه نگاهی به این دوروبَر بندازیم.«
پرادیـپ بـا تردید گفت: »باشـه، فکـر کنم تا خاموشـی یه کم 

وقت مونده باشه.« 
پرادیـپ همیشـه از قانون شـکنی می ترسـد. ایـن یک جـور 
تـرس درونـی اسـت کـه نمی توانـد بـه  ایـن راحتی هـا از شـرش 

خالص شود. ولی من مثل آب خوردن از پسش برمی آیم. 

۲۰



از در بیـرون خزیدیـم. بقیـه ی بچه هـا هنـوز تـوی سـالن 
فعالیت هـای درسـی بودنـد. قـرار بـود شـب هـم تـوی همان 
سـالن بخوابیـم. مـن و پرادیـپ راهمـان را کـج کردیـم و بـه 
قسـمت نمایشـگاه مصر باستان سـر زدیم. آب توی چراغ قوه، 
مشـغول  حسـابی  تـو  آن  فرانکـی  می کـرد.  شاالپ وشـولوپ 
ورجه وورجـه بـود. خـودش را به فنـر ته چراغ قوه می چسـباند 
و بـه جلـو می پریـد. جـوری حـال می کـرد، انگار بـرای خودش 
بُرج وبارویـی به هـم زده باشـد. یک دفعـه تـه چراغ قـوه بـا نور 

سبز روشن شد. 
ببیـن!  رو  اینجـا  »وای  گفـت:  گوشـم  در  آرام  پرادیـپ 
چراغ قـوه ای بـا تکنولـوژی ماهی قرمـز زامبـی، سـاخت تـام و 

پرادیپ.«
ذوق مـرگ گفتـم: »چـه باحـال...« بعـد چیـز مهمـی یـادم 
آمـد. پرسـیدم: »اممم... پرادیـپ، مگه چشـمای فرانکی وقتی 

که اوضاع ناجوری پیش بیاد سبز نمی شه؟«
هنـوز حرفـم تمام نشـده بود که دیدم چیـزی به طرف درهای 
یـک  انـدازه ی  چیـزی  رفـت.  باسـتان  مصـر  نمایشـگاه  بـزرگ 
بچه گربـه کـه دنبالـه ای از باندهای سـفید پشت سـرش داشـت. 
موجود عجیب به گوشـه ای خزید و ناپدید شـد. چشـم هایم را 



۲۲

مالیدم و دوباره نگاه کردم؛ اما غیبش زده بود. 
بـا صدایـی لـرزان پرسـیدم: »یعنـی گربـه ی سـلطنتی بـود؟« 

خودم هم از لرزش صدایم تعجب کردم.
پرادیپ نفس راحتی کشید و گفت: »خیالم راحت شد.«

بـا ِپچ ِپـچ داد زدم: »خیالـت از چـی راحـت شـد؟ آخـه اینـم 
خیال راحتی داشت؟« 

پرادیـپ آرام گفـت: »خیالـم راحـت شـد کـه تو هـم اون رو 
دیـدی. فکر کردم شـبح دیـدم. یا یـه مومیایـی ازگوردررفته... 

یا شبح یه مومیایی.«
نور سبز چراغ قوه مان بیشتر شد. سعی کردم خونسردی ام را 
گشت وگذار  »خیلی خب،  گفتم:  نلرزد.  صدایم  و  کنم  حفظ 
آماده ی  ذهنم  دیگه  حاال  کنم  فکر  بسه.  دیگه  امشب  واسه 
درس و مشقه. چند صفحه رنگ آمیزی هم فکر بدی نیست...« 
چند قدم دور شدم و امیدوار بودم پرادیپ هم با من موافق 
باشد. اما انگار عقربه ی »ترس از قانون شکنی« پرادیپ حسابی 

چرخیده بود و رسیده بود به »هرچه بادا باد«.
صدایـش را پاییـن آورد و گفـت: »تـام، بایـد بریـم دنبالش. 
شـاید ماجـرای بزرگی پشـتش خوابیده باشـه. اگه خـود گربه ی 
سـلطنتی باشـه چـی؟ اون وقـت مـا اولین کسـایی می شـیم که 


