
کتاب بازها

خدا جون سالم به روی ماهت...



سالم 
کتاببازها!

گِریسـونگریسـِولدورودشـمارابـهدنیـایشـگفتانگیز»کتاببازهـا«،
خوشآمـدمیگویـد.مـاانجمـنعاشـقانکتـابومعمـاوجسـتجویگنج

هستیم.شماچطور،اهلشهستید؟
پسشماهمباماهمراهشوید!

واینهمشیوهیبازی:

کتاب مخفی کنید
1.کتابیراانتخابکنیدوبهماجراجوییبفرستید.

2.برایمخفیکردنکتابتانیکمکانعمومیانتخابکنید،مثل:پارک،
کافیشـاپ،کتابخانـه،یاایسـتگاهاتوبوس1. َسـریبهفروشـگاهاینترنتیما
بزنیدتابرایبهترمخفیکردنکتابهایتان،جلدوبرچسباستتاربخرید؛یا
اینکهخودتانآنهارابسـازید.یامیتوانیدکتابتانراباهمانجلدسـادهاش
-هرطورکهباشد-مخفیکنید.بههرحال،بعضیوقتهابهترینتغییرچهره

ایناستکههیچتغییریندهیم.
3.یکسـرنخدرسـتکنیدوآنرادرسـایتبارگذاریکنید.برایبقیهی
کتاببازهـایـکنکتـهیراهنماآمـادهکنیدتامتوجهشـوندچطـورکتابتانرا
پیداکنند.مثال:پایینترینشـاخهیبلندتریندرخت.برایباالبردنسـطح
دشـواری)وجالبتر!کردن(بازی،خیلیازکاربرهاسرنخشـانرابهصورت
کـدیـارمزنوشـتهدرمیآورند،یـاآنراجوابیکمعمـامیگذارند. میتوانید
ازگزینـهی»تولیـدخودکار«کهدروبسـایتهسـتاسـتفادهکنیدتـارایانه
سـرنختانرامخفـیوکدگـذاریکنـد،یـاباالهـامازصفحـهیدایرةالمعمای

1-لطفـابـهمحیطزیسـتاحترامبگذاریدوقوانینومقرراتمکانهایـیکهکتابتانرادرآنهاپنهان
میکنید،رعایتکنید.



وبسایت،خودتانمعمایجدیدیطرحکنید.
4. کتابـیراکـهمیخواهیدمخفیاشکنیـد،ثبتنامکنید.برایهرکتاِب
ثبتنامشـدهیـککـدرهگیریانحصاریصادرمیشـود.داخلجلـدکتابتان
نشانرهگیرینصبکنید.نشانرهگیریتانراازحسابکاربریخوددانلود
وچاپکنید.)میتوانیدنشـانتانرارویکاغذخودچسـبیاکاغذسادهچاپ

کنیدوآنرابهجلدکتابتانبچسبانید.(
5.کتابتـانرامخفـیکنیـد!ازطریقبخش»کتابهایمخفیشـده«در
حسـابکاربـریخود،سـفرکتابتانرازمانیکهبقیـهیکتاببازهاآنراپیدا،

مطالعهودوبارهمخفیمیکنند،دنبالکنید.

کتاب پیدا کنید
1.یـککتابانتخـابکنید.دنبالکتابهاییبگردیـدکهاطرافتانمخفی
کردهانـد.کتابـیراکهمیخواهیدبهجسـتجویشبرویـدازرویعنوان،مکان
ویابهطورتصادفیانتخابکنیدـدیگربهخودتانبسـتگیدارد!یکعنوان
مشـخصراواردکنید.اگرکاربرهاآنکتابرامخفیکردهباشـند،لیسـتیاز

مکانهایمختلفمربوطبهآنمیبینید.
2.سـرنخکتابرادانلودکنید.اگرقبلازدانلودکردنسـرنخکتاب،آنرا
عالمتگـذاریواولازهمـهپیدایشکنید،دوبرابرامتیازبهدسـتمیآورید.
بـهاینکاراعالمجسـتجویکتـابمیگویند.برایاطالعاتبیشـتربهبخش

امتیازاتنگاهیبیندازید.
3.سرنخرارمزگشاییکنید.
4.بهجستجویکتاببروید!



امتیازات
شـمابـهازایهـرکتابیکهمخفـییاپیداکنیـد،وهرکـدامازکتابهای
مخفیشـدهتانکهیکنفرآنراپیداکند،یکامتیازمیگیرید.همینطورکه
امتیـازبـهدسـتمیآورید،رتبهتاندربـازیباالمیرود.هرچـهرتبهتانباالتر
بـرود،بـهامکانـاتویژهیبیشـتریدسترسـیپیـدامیکنید،مثلبازشـدن

صفحاتمخفیوبازیهاومعماهایآنالین.
همچنیـنمیتوانیددرفروشـگاههایکتاببازهـا،امتیازهایتانراباخرید

وسایلالزمبرایشکارکتابوالبتهکتابهایبیشترنقدکنید.
بـرایاینکهامتیازبیشـتریبهدسـتبیاوریـدوبهجسـتجویتانهیجان
بیشـتریبدهید،میتوانیدبراییککتاباعالمجسـتجوکنید.برایاینکار،
بایـدقبـلازدانلودکردنسـرنخکتـاب،گزینهیاعالمجسـتجویآنکتابرا
انتخـابکنیـد.شـمانمیتوانیدبرایکتابـیکهخودتانیایکیازدوسـتانتان
مخفیکردهایداعالمجستجوکنید.اعالمکردنیککتابامتیازشرادوبرابر
میکند.ولیمراقبباشید!کتابهایاعالمشدهبرایهمهیکاربرهانمایش
دادهمیشوند؛یعنیبههمهیکتاببازهاوکارآگاهاِنکتابخبردادهمیشود
کهاینکتابحاالامتیازشدوبرابرشـدهاسـتواینجاسـتکههیجانوارد
ماجرامیشود!آیامیتوانیداولازهمهکتابرابهدستبیاورید،یااینکهیک

شکاردزدقبلازشمااینکاررامیکند؟
شـکاردزدها،کتاببازهاییهسـتندکـهکتابهایاعالمشـدهراهدفقرار
میدهندوتمامتالششـانرامیکنندتاقبلازجسـتجوکنندهیاصلیکتاب،

آنراگیربیاورند.



رتبه بندی ها
دایرة المعـارف بـراون.)0 – 25(یککارآگاهجـوانباهوشوخوشفکر.
دایرةالمعـارفبـراونکارآگاهیاسـتکهدرمحدودهیزندگـیاشهمهبرای
حلمشکالتشـانبهسـراغشمیروندواوهمباقیمتپایین25ِسـنت،به
اضافهیهزینههایپرونده،بهآنهاکمکمیکند.این،مرحلهیورودیبرای

تمامافرادیاستکهبازیکتاببازهاراانجاممیدهند.
نانسـی دُرو.)26 – 50(کنجـکاویوچشـمانتیزبینشـمابـراییافتن
سرنخها،جایگاهتانرادردنیایکتاببازهاباالمیبرد!نانسیدُرویککارآگاه
نوجوانباهوشوزیرکاسـتکهشـروعبهحلمعماهایدههی1930کرده

وتاامروزمشغولحلکردنآنهاست.
َسـم اسـپید.)51 – 100(شماحاالیکجسـتجوگرکتاببیباکومتهور
هسـتید.اینکارآگاهخصوصیکهمخلوقفرزندادبیشـهرسانفرانسیسـکو،
داشـیلَهِمتاسـتدررمان»شـاهینمالت«وسـهداسـتانکوتاهدیگراو

ظاهرشدهاست.
خانم مارپل.)101-150(کارآگاهمشـهورآگاتاکریسـتیخیلیبامهارتتر
ازآناسـتکهبهنظرمیرسـد،وشـماحاالجستجوگرکتابیهستیدکهنباید

دستکمگرفتهشود.
موسـیو سـی آگوست دوپین.)151 – 200(شمادراینبازییکحرفهای
کهنهکارهستید.اغلبازدوپینبهعنواناولینکارآگاهداستانییادمیشود.
شروعژانرجناییرابهخالقاینشخصیت،ادگارآلنپو،درسال1841نسبت

میدهند.
شـرلوک هلمز.)+201(باالترینرتبهبراییککتابباز.شـمااستادمعما،

منطقواستداللهستید.



وآخرین،مهمترینوجالبترینبخش:
کتاب را بخوانید!عالوهبرشکارگنجهایادبی،کتاببازهابرایعالقهمندان
کتابدرتمامسـنین،یکانجمنمجازیخارقالعادهفراهمکردهاسـت.در
حسـابکاربریخودنظراتتانراارسـالکنید،درتاالرهایگفتگویمربوطبه

کتابهاشرکتکنیدودرمحیطیمملوازعشقبهکتابغرقشوید.
کتاببازهـایعزیـز،اینهاقوانینبازیبود!شـعارمـارافراموشنکنید:

»زندگییکبازیاستوکتابهابلیتهایشهستند.« 
گِریسون گریسِولد
خالق»کتاببازها«ومدیرعاملانتشاراتبیساید
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گِریسـون گریسـِولد که موهای نقره ای رنگش مثل بال کبوتر باالی سـرش 
بـاال و پاییـن می رفت، سـوت زنان از خیابـان مارکت پایین می آمـد. او عصای 
پیاده روی مخصوصش را که رنگ های انتشارات بیساید، راه راه رویش کشیده 
شـده بـود، هماهنگ با سـوت زدنـش روی زمین می زد و جلـو می رفت. چند 
لحظـه بعـد، تاکسـی ای از راه رسـید و بـوق زد. راننده که به سـمت شیشـه ی 

سرنشین خم شده بود گفت:
»آقای گریسولد! می خواید برسونمتون؟ این دفعه مهمون هستید، دوست من.« 
»خیلـی لطـف داری، ولـی همین طـوری راحتم، ممنـون.« آقای گریسـولد 
در جـواب و بـه نشـانه ی قدردانـی عصایـش را بـاال بـرد. او ترجیح مـی داد با 
اتوبوس های برقی یا مترو رفت وآمد کند. هرچه باشـد، آن ها رگ های ارتباطی 

شهری بودند که آقای گریسولد عاشقش بود. 
همیـن موقـع زنـی که تلفن همراه به دسـت داشـت، با عجله از آن سـمت 

خیابان به طرف آقای گریسولد دوید.
»پسـر من یکـی از طرفدارای پروپاقرص کتاب بازهاسـت. می شـه باهاتون 

عکس بگیرم؟«

1
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آقایگریسولدنگاهیبهساعتمچیاشانداخت.تاشروعسخنرانیاش
درکتابخانـهیمرکزیزمانزیادیماندهبودومیتوانسـتهرطورمیخواهد
وقتبگذراند.زنبایکدستتلفنهمراهرابافاصلهازخودشاننگهداشته
بودتاعکسبیندازد.آقایگریسولدهمیکدستشرارویشانهیاوگذاشت.
زنپرسـید:»راسـتیواقعیـتداره؟داریـدروییـهبـازیدیگـههـمکار

میکنید؟«
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آقـای گریسـولد در جـواب، زیپ خیالـی روی لب هایش را کشـید و به زن 
چشـمکی زد. بعد در حالی که سـوت می زد و نوک عصایش را روی پیاده روی 
آجـری می کوبیـد، دوباره از میان انبوه عابران پیاده به راهش ادامه داد و اصاًل 

حواسش به دو مردی نبود که تعقیبش می کردند. 
یکـی از مردهـا دراز و بی قـواره بـود و ابروهای سـیاه پرپشـتش از زیر کاله 
لبه داری که برعکس سـرش گذاشـته بود، بیرون زده بود. همراهش هم شبیه 
سـگ بولداگ بود و موقع راه رفتن طوری شـانه هایش را به نوبت جلو و عقب 
می برد که انگار شـانه ها به جای پاهایش او را جلو می بردند. دسـت هایش را 
داخـل جیـب جلوی ژاکـت کاله دارش برده بود و یک لحظـه هم نگاهش را از 

روی هدفش برنمی داشت.
آقـای گریسـولد رفـت داخل ایسـتگاه مترو. وقتـی جلوی ورودی ایسـتاد 
تـا بلیتـش را از کیـف دربیـاورد، یک نفر از پشـت اسـمش را صدا کـرد. آقای 
گریسـولد برگشـت و با دو مردی که تعقیبش می کردند روبه رو شـد. با دیدن 
آن هـا لبخندش محو شـد. سـر ظهر بود و افـراد زیادی به ایسـتگاه رفت وآمد 

نمی کردند. در آن لحظه هم هیچ  کس دیگری توی ایستگاه نبود. 
آقای گریسولد عینک بدون قابش را روی بینی تنظیم کرد و به چشمان مرد 
قدبلند خیره شد؛ »آقایون محترم، من قرار مالقات دارم و داره دیرم می شه.« 
آقای گریسولد به عادت همیشگی اش موقع اضطراب، سبیل چخماقی اش را 
تابی داد. مرد قدکوتاه قلنج انگشـتش را شکسـت و جوری به آقای گریسـولد 
نـگاه کـرد کـه معنایـی جز نفـرت و اهانـت نداشـت و همین باعث شـد آقای 

گریسولد حالت دفاعی بگیرد. 
مرد قدبلند گفت: »ما یه دوست مشترک داریم.«

مرد کوتاه خنده ای شبیه به شیهه ی اسب کرد و گفت: »آره یه دوست.« 
»اوه، بسیار خب.« آقای گریسولد این را گفت و برگشت تا به سمت دروازه ی 

ورودی برود، ولی مرد قدبلند جلویش ایستاد و راهش را بست.
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آقای گریسـولد گفت: »من خیلی عجله دارم. اگه زحمت بکشـید با دفترم 
تماس بگیرید، خوشحال می شم باهاتون قرار بذارم و صحبت کنم.«

آقای گریسـولد عصایش را بین دو مرد برد و سـعی کرد با زور راهش را باز 
کند، ولی مرد قدبلند محکم شانه اش را گرفته بود. 

او گفت: »ما کتاب رو می خوایم.«
آقای گریسولد کیف چرمی اش را محکم بغل کرد. داخلش یک نسخه ی ویژه 
از کتاب »حشره ی طالیی« ادگار آلن پو بود که آن را خودش با ماشین چاپ مدل 
گوتنبرگ 2004 و دستگاه صحافی ای که در خانه داشت، درست کرده بود. قصد 
داشت چهل ونه نسخه ی دیگر هم درست کند، ولی فعاًل فقط همین یکی در کیفش 
بود. او کتاب حشره ی طالیی را به عنوان کلیِد شروع بازی جدید و استادانه اش 
آورده بود. فقط کافی بود به مردم یک راهنمایی و اشاره ی کوچک به کلید بازی 
بکند تا آن ها کارشـان را شـروع کنند. ولی امکان نداشـت این مردها منظورشان 
همین کتاب باشـد. هنوز هیچ کس چیزی درباره اش نمی دانسـت، نه کسـی از 
کارکنان انتشـارات بیسـاید و نه حتی کسـی در زندگی شخصی آقای گریسولد.
آقـای گریسـولد با یقه ی کتـش عرقی را که از کنار صورتـش پایین می آمد 
خشـک کـرد و گفـت: »آقایون، من صاحب یه انتشـارات هسـتم. مـا با صدها 

کتاب سروکار داریم. هزاران کتاب. شما باید جزئیات بیشتری بدید.«
مرد قدکوتاه و چهارشانه گفت: »خودت می دونی کدوم رو می خوایم.« 

او طوری که انگار می خواسـت داخل بینی آقای گریسـولد را ببیند، نزدیک 
آمد و روی نوک انگشـتان پایش بلند شـد. بعد یک دفعه گردنش را به سـمت 

دستیارش برگرداند و گفت: »می دونه کدوم رو می گیم. درسته، َبری؟« 
مـرد قدبلنـد پایـش را روی پـای او کوبیـد و گفت: »قرار شـد همدیگه رو با 

اسم های الکی صدا بزنیم. یادت رفته؟« 
مـرد قدکوتـاه گفت: »حاال هر چی. این یارو پیره. البد گوش هاش سـنگینه 

و خوب نمی شنوه.«
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آقـای گریسـولد از مشـاجره ی کوتـاه بیـن دو نفـر اسـتفاده کـرد، عصـای 
پیـاده روی اش را در هـوا تـاب داد و با قـدرت روی گونه ی َبری کوبید. بعد او را 

به سمت ورودی ایستگاه هل داد و زمین انداخت. 
»کمک!« 

صدایـش در ایسـتگاه غارماننـد منعکس شـد. صدای ضعیفی بود، شـبیه 
صدای رعدوبرق در دوردست. آقای گریسولد برخورِد چیزی شبیه مشت را به 
پشت سرش احساس کرد. بعد کمی تلوتلو خورد و روی زمین افتاد و سرش 
به کف سـنگی ایسـتگاه برخورد کرد. آیا تیر خورده بود؟ تمام تالشش را کرد تا 
نفس بکشـد. خواب رفتگی و بی حسـی در کل کمرش پخش شـد و سرش از 

نقطه ای که به زمین چسبیده بود تیر کشید.
َبری شروع کرد به بدوبیراه گفتن و با عجله جلو آمد. بعد کنار آقای گریسولد 
خم شد و کف دستش را روی پیشانی اش گذاشت؛ انگار دارد دمای بدنش را 

بررسی می کند. »کالید، چی کار کردی!«
کالید گفت: »مگه قرار نبود از اسم های قالبی استفاده کنیم؟« 

َبری داد زد: »باورم نمی شـه! تو اسـلحه داری؟ بهش شـلیک کردی؟ این 
جزو نقشه نبود.«

کالید شانه هایش را باال انداخت: »خب من نقشه رو تغییر دادم.«
»اگه کتاب همراهش نباشه چی؟«

کالیـد داشـت با سـوراخ جیب ژاکتش که اسـلحه را در آن پنهـان کرده بود 
بازی می کرد؛ »معلومه که همراهشه. واسه اون کنفرانس خبری الزمش داره.« 
بـا رسـیدن اتوبـوس برقی از طبقه ی پاییـن که اتوبوس هـا در آن رفت وآمد 
می کردند صدای اعالم ایستگاه شنیده شد. َبری دست هایش را زیر شانه های 

آقای گریسولد برد و او را عقب عقب به سمت یک نیمکت خالی کشاند. 
آقای گریسولد ناله ی خفیفی کرد و به دیوار گرانیتی پشت سرش تکیه داد. 
بعد با صورت روی زمین افتاد. پشـتش به دیوار کشـیده شـده و رّدی طوالنی 
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از خون به جا گذاشته بود.
آقای گریسـولد سـعی کرد روی کیفش بیفتد و آن را از دست مردها نجات 
بدهد، ولی کالید خیلی راحت آن را گرفت و از زیر تن آقای گریسولد بیرون کشید. 
او کتـاب را از داخـل کیـف آقای گریسـولد بیـرون آورد. »حشـره ی طالیی. 
نوشته ی ادگار آلن پو.« آن را برای َبری انداخت و ادامه داد: »باید همین باشه.«

تصویر آن دو مرد پیش چشم آقای گریسولد اول تار و بعد سیاه شد.آقای 
گریسـولد می خواسـت حرفی بزند و جلویشـان را بگیرد، ولی از دهانش فقط 

آه و ناله بیرون آمد. 
َبری نگاهی سطحی  به کتاب انداخت و آن را به گوشه ی ایستگاه پرت کرد. 
کتاب به دیوار خورد و پشت سطل زباله ای افتاد. َبری فریاد زد: »این کتابه جدیده!« 

کالید گفت: »هرچی باشه باألخره کتابه.« 
»اون ناشره! معلومه که همیشه کتاب همراهشه. به ما گفتن دنبال یه کتاب 

قدیمی بگردیم. یه کتاب خیلی قدیمی.« 
اتوبوسـی با لرزش وارد طبقه ی پایین شـد. انبوه جمعیت از اتوبوس برقی 

پیاده شدند و باال آمدند. َبری گفت: »باید از اینجا بریم.«
و هر دو سمت خروجی دویدند.

گروهی از طرفداران فوتبال که لباس های ورزشی مشکی و نارنجی پوشیده 
بودنـد، از پله برقـی بـاال آمدند. یکی از آن هـا به آقای گریسـولد که روی زمین 
افتـاده بود اشـاره کرد و به سـمتش دوید. یک نفر دیگر بـا تلفن همراهش با 
پلیس تماس گرفت. یکی از خانم ها که کنارش نشسـته بود، پشـت سـر هم 

تکرار می کرد: »طاقت بیار. همه چی درست می شه.«
گریسون گریسولد در آخرین لحظه های هوشیاری اش، اصاًل نگران این نبود 
که کمک چه موقع از راه می رسد. تمام ذهنش مشغول کتاب باریک حشره ی 
طالیی بود که بین دیوار و سطل زباله گیر افتاده بود. آن همه زحمتی که کشیده 
بـود، تمام برنامه هایش، همه چیز سـر جایش بود، ولی بدون کتاب حشـره ی 
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طالیی، بازی اش شـروع نمی شـد و گنج گران بها و کم نظیرش هیچ وقت کشف 
نمی شـد. او با تمام وجود آرزو کرد فرد شایسـته ای کتابش را پیدا کند. کسـی 
که وقت بگذارد تا رازهایی را که درون آن است کشف کند و قدر آن ها را بداند.
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سرنخرمزنوشته،جایگزینیحروفبود؛امیلیازاینبابتاطمینانداشت.
کشفکردناینموضوعبخشسادهاشبودومرحلهیدشوارشرمزگشایی
آنبود.اوحروفرادوبارهباترتیبجدیدیکنارهمگذاشتتامعماراحلکند:

برایفرزوبورگیکزوئیپرتابکن.
ولیاینهمنمیتوانسـتجوابدرسـتباشـد.فرزوبورگکیبودوچرا
بایـدبرایـشیکزوئیپرتابمیکرد؟واصاًلزوئیچیبود؟امکاننداشـت

بتواندبهدرجهیآگوستدوپینارتقاپیداکند.
امیلـینفسـشراباپوفبیـرونداد،صفحهیدفترچهاشراپارهومچاله
کـردوکنـاربقیـهیتالشهـایشکسـتخوردهاشانداخـتکهکفماشـین

اسبابکشیشانپخشبودند.
باالییکصفحهیجدید،رمزنوشـتهایراکهچندروزپیشازوبسـایت

کتاببازهاپرینتکردهبود،دوبارهبادقتنوشت.
پدرشوسـطکارشپرید؛»هیخانمشـرلیهلمز،یهخردهاسـتراحتکن
وازمنظـرهلـذتببر.توکـهمیدونییهزمانیکیتوسانفرانسیسـکوزندگی

میکرده،مگهنه؟«
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