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مقدمه  ۷

قبل از این که شروع کنیم، باید نکته اى را درباره ى بچه هایى 
که باهاشان می گردم روشن کنم. 

من هیچ وقت از اسـم و حتی شـعار گروهمان حمایت نکرده، نمی کنم و 
نخواهم کرد.

ما (البته به جز من) خودمان را با این اسم صدا می کنیم:
موتورمغزها.

چرا؟
چون این مغزهای متفکر هستند که مثل موتور، جهان را اداره می کنند.

حاال با اجازه ی شما، باید بروم و دهانم را بشورم. آخر می دانید، هر بار که 
مجبور می شوم این جمله را تکرار کنم، حالم به هم می خورد. 

بگذریـم. مـا تقریبـًا ده دوازده نفـری می شـویم. همگـی از آن بچه هایـی 
هسـتیم که ترجیح می دهیم سـر زنگ ناهار، به جای نشسـتن و حرف زدن 
دربـاره ی این کـه کی رفته تولد فالنی یـا کی توی راهرو با کی حرف می زده 
و این جور چیزها، سر موضوعات علمی و فناوری روز بحث کنیم. ما معموالً 
توی یکی از کالس های خالِی علوم دور هم جمع می شویم. اگر به هر دلیلی 
یکی از آن کالس ها در دسترس نباشد، توی راهرو می پلکیم یا توی سالن 
ورزش جمع می شویم. در واقع هر کاری از دستمان بربیاید انجام می دهیم 
تـا از ناهارخـوری و بچه هایی که ناهارشـان را آن جـا می خورند، دوری کنیم. 

مقدمه



۸  رباتی که سیر نمی شود

باور کنید، بیشتر موتورمغزها دلیل موجهی برای این کارشان دارند. باالخره 
یا هر کداممان را حداقل یک بار مسخره کرده اند یا برایمان قلدری کرده اند 
و یا از همه بدتر، مجبورمان کرده اند به بعضی از بچه ها توی نوشتن مشق ها 

یا آماده شدن برای امتحان کمک کنیم. 
برای همین هم ما خودمان را از بقیه جدا می کنیم؛ خودمان سربه سـر هم 
می گذاریم یا برای هم قلدربازی درمی آوریم، البته بدون آسیب جسمی. همه ی 
گیـر دادن هـا و قلدربازی های ما، فکری و ذهنی اسـت. منظورم این اسـت که 
نمی شود یک گروه بچه خرخوان که خودشان هم این اسم را انتخاب کرده اند، 
دور هم جمع کرد و توقع نداشت که با هم کمی رقابت دوستانه داشته باشند.

یا خیلی رقابت دوستانه داشته باشند.
راسـتش حـاال که خـوب فکر می کنم، شـاید رقابت ها همیشـه هم دقیقًا 

دوستانه نباشد.
حاال وقتش است که درباره ی خود بچه  ها صحبت کنم.

می توانم تک تک موتورمغزها را نام ببرم. اسم، مهارت خاص و عالقه ی هر 
کدامشـان را برایتان بگویم و بعد هم یکی دوتا از بهترین شاهکارهایشـان را 
برایتان تعریف کنم... مثل آن دفعه که َالِن۱ جاروبرقی شان را جوری درست 
کـرد کـه یک ونیـم اینچ باالتـر از زمین توی هوا معلق می مانـد، یا آن بار که 
اِدسـلی۲ دوهزارتـا نِی جمع کرد تا بتواند گلولـه ی کاغذی ُتفی اش را پرتاب 

کند، آن هم از روی یک ساختمان. 
می توانم این کار را بکنم، ولی راستش را بخواهید حق تک تکشان است 
کـه کتاب جداگانه ای برایشـان نوشـته شـود. برای همین فقـط به بچه های 
قسمت اول داستانمان می پردازم؛ همان چهار نفری که شما باید بشناسید تا 

بفهمید چطور شد که یک عالمه موجود گرسنه را ول کردند وسط... 

1- Alan
2- Edsley



مقدمه  ۹

ای وای!
دارم زیاده روی می کنم. 
این تازه مقدمه است. 

بگذارید یک بار دیگر امتحان کنم.
چهـار نفری که شـما باید بشناسـید، من، َدن۱، ِجری لیـن۲ و جان ِهنری 

ناکز۳ هستیم. 
من و دن از کالس دوم دوست شدیم. از همان زنگ تفریحی که با هم جور 
شدیم و با یک سری شاخه و سنگ و یک مشت تی شرت که از زمان مهدکودک 
توی سبد گمشده ها مانده بود، سنگر درست کردیم. دن خیلی زبروزرنگ است 
و یک کمی هم جدی. او تنها کسی است که ترجیح می دهم دوروبرم باشد، البته 

به جز وقت   هایی که اعصاب ندارد یا َپکَر است.
درباره ی جان هنری ناکز نظرم این نیست. البته اعتراف می کنم که او هم 
تقریبًا باهوش اسـت. قبول؛ خیلی باهوش اسـت. ولی او همه ی هوشش را 
هدر می دهد (ناگفته نماند که عالوه بر هوشش، یک عالمه پول پدر و مادرش 
را هم به باد می دهد). او درباره ی ابرها تحقیق می کند و میزان بارش باران 
را انـدازه می گیـرد و نظریه هـای مفصلـی دارد کـه می گویـد روزی از همین 
روزها، جهان با یک فاجعه ی هواشناسـی نابود می شـود. خیلی هم به خاطر 
نظریه هایش به خودش می بالد و این اخالقش اوضاع را سخت تر می کند. 
ِجـری هـم... خب، بگذارید فقط این را بگویم که اگر بی خیالی های ِجری 
نبود (و همیشه به ما شیرکاکائو نمی داد) احتماالً خیلی وقت پیش از دست 

جان هنری ناکز دیوانه شده بودم.
مثل وقت هایی که...

1- Dan
2- Jerry Lin 
3- John Henry Knox



۱۰  رباتی که سیر نمی شود

ولی صبر کنید.
دوباره دارم زیاده روی می کنم.
شاید بهتر باشد شروع کنیم.

به زودی با بچه ها آشـنا می شـوید، بعد خودتـان می توانید تنهایی تصمیم 
بگیرید که در مورد هر کدامشان چه فکری کنید.



فصل اول  ۱۱

جعبه اى جلوى در ورودى خانه مان است.
بزرگ است
و قهوه ای.

گوشه هایش فرو رفته و کناره هایش زخمی شده.
مال من است.

از کجا می دانم؟
از آن جایـی کـه یـک نفـر روی جعبـه، با ماژیک ضخیم مشـکی نوشـته: 

ِکِندی۱. 
معمـوالً اگـر جعبـه ای به صـورت اتفاقی جلـوی در ورودی باشـد، حدس 

می زنم از طرف پدربزرگم است. ولی این 
دست خط پدربزرگم نیست. او خوش خط 
این یکـی...  ولـی  می نویسـد،  تمیـز  و 

خرچنگ قورباغه است.
فقـط می توانـم حدس بزنم که شـاید 

پدربزرگم عمدًا دست خطش را تغییر 
داده تا حسـابی غافلگیر شـوم. شاید 
چیـزی کـه داخلـش گذاشـته این قدر 

1- Kennedy

.۱
معمـوالً اگـر جعبـه ای به صـورت اتفاقی جلـوی در ورودی باشـد، حدس 

می زنم از طرف پدربزرگم است. ولی این 
دست خط پدربزرگم نیست. او خوش خط 
این یکـی...  ولـی  می نویسـد،  تمیـز  و 

فقـط می توانـم حدس بزنم که شـاید 



۱۲  رباتی که سیر نمی شود

خوب است که نمی خواسته از همان اول بدانم از طرف اوست.
با خودم فکر می کنم آن پیرمرد چه نقشـه ای در سـر دارد، ولی بعد یادم 
می آید جعبه ی بزرگی جلوی در ورودی اسـت که با خط خرچنگ قورباغه ای 

اسمم رویش نوشته شده.
بـه عبـارت دیگـر، ذوق مرگ تر از آنم کـه بتوانم این جا بایسـتم و به چیز 
دیگری فکر کنم. می خواهم بازش کنم. می خواهم همین االن بازش کنم. 

برای همین جعبه را کشان کشان می برم تو.



فصل دوم  ۱۳

خب، سعى مى کنم کشان کشان ببرمش تو.
ولی خیلی سنگین است.

منظورم از سنگین در حد چیزی پر از آهن پاره است. این قدر سنگین که 
انگار کامیون تکه تکه شده ای را توی جعبه گذاشته اند.

هـی زور می زنـم و زور می زنـم تا بلندش کنم. آن قـدر زور می زنم تا آخر 
فریاد کمرم درمی آید و پیشانی ام خیِس عرق می شود. 

بعد به سـمت حیاط پشـتی می دوم و چند تکه چوب ضخیم پیدا می کنم. 
آن هـا را کنـار در ورودی مـی آورم و نوکشـان را زیـر یـک طـرف جعبـه جـا 
می انـدازم. اگـر بتوانـم از چوب هـا به عنوان اهرم اسـتفاده کنـم و یک طرف 

جعبه را فقط یک ذره باال بیاورم، بعد می توانم...
قرچ!
تق!
تلق!

قبل از این که بتوانم حتی نیم اینچ جعبه را باال بیاورم، همه ی چوب های 
ضخیم یک دفعه رویم می شکنند. 

پایم را پس می کشم و تقریبًا به جعبه لگد می زنم.
خوشـبختانه قبل از این که پایم به جعبه بخورد، پشـیمان می شـوم. چون 
لگد زدن به جعبه ی فوق سـنگینی که احتماالً داخلش پر از پاره آهن اسـت، 

.۲



۱۴  رباتی که سیر نمی شود

کاری از پیش نمی برد. یعنی غیر از این که همه ی انگشت های پایم بشکند، 
فایده ی دیگری ندارد. 

برای همین می روم تو، بدون جعبه... و به دن زنگ می زنم.



فصل سوم  ۱۵

«َدن.»
«ِکن.»

«بیا این جا.»
«نمی شه.»

«تو رو خدا!»
«آخه نمی شه.»
«چرا نمی شه؟»

«چون که.»
«چون که...»

«چون دستم بنده.»
«بنِد چیه؟»

دن لحظه ای مکث می کند. بعد می گوید: 
«یه چیزهایی.»

آه می کشم.
«داری اون برنامه ی مزخرف رو نگاه می کنی، مگه نه؟»

دن می گوید: «کدوم برنامه ی مزخرف؟»
«همونی که اسمش پینه دوز نمی دونم چی چیه. همونی که توش ُپِر حشره 

و این چیزهاست. اتحادیه ی پینه دوز ها.»

.۳


