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اُربی باهوش ترین ربات جهان بود. برای همین مخترعانش می خواستند 
را کشف  ناشناخته  سیاره های  باید  آن جا  در  بفرستند.  فضا  به  را  او 
می کرد. اُربی هم خیلی باهوش بود و هم خیلی مهربان! دلش می خواست 
کارهای خوب بکند, به جای این که تنهایی در فضا پرواز کند. به همین 
دلیل از کارخانة ربات سازی فرار کرد. اما اُربی دو تا دوست جدید پیدا 
کرد که قایمش کردند: فردریکه و لینوس. آن ها ماجراهایی را با هم از 
سر گذراندند. آن ها همچنین، سه تایی، دو تا دزد به نام های ادی و کراله 
را گیر انداختند. بعد از این ماجراها اُربی، که دلش می خواست جهان را 
بشناسد و به آدم ها و همین طور به حیوان ها کمک کند، یک اُربی کوپتر 
ساخت و سفری دور و دراز را شروع کرد. البته او به دوستانش قول 

داد که خیلی زود به دیدنشان برود.

سرنوشت 
ُاربی





ُاربی داناتر از همة دایر＼ المعارف های جهان بود و می توانست تمام 
که جوابی  بود  ذهنش  در  سؤالی  اما  کند،  را حل  ریاضی  مسائل 
او  به  باید  هدیه ای  چه  لینوس  تولد  برای  »ُاربی  نداشت:  برایش 
آلپ می گذشت  کوه  باالی  از  ُاربی کوپترش  با  که  موقعی  بدهد؟« 
این سؤال را از خودش کرد. ُاربی کوپتر شبیه هواپیما بود و ُاربی 
خودش آن را اختراع کرده بود. این ماشین پرنده از قطعات کهنه ای 
درست شده بود که ُاربی آن ها را در انباری پیدا کرده بود. یک وان 
قدیمی، یک موتور گازی زنگ زده، ترومپتی که لوله اش گرفته بود و 
همین طور مقدار زیادی خنزرپنزر هم توی آن انباری بود. ُاربی در 
راه خانة دوستش لینوس بود که روز بعد تولدش بود. حتمًا مالقات 

غافلگیرکننده ای می شد!
شاید ُاربی بتواند خودش وسیله ای بسازد و آن را هدیه بدهد. مثاًل 
جاروی مخصوص اتاق کودکان؟ چون لینوس خوشش نمی آمد خودش 

1
نجات دادن در 

دقیقة نود!
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اتاقش را تمیز کند! یا مثاًل 
ساعتی بدون زنگ بسازد؟ 
لینوس بدش می آمد  چون 
صبح ها ساعت زنگ بزند.

فکر  این  در  ُاربی 
بود که چه چیزی به 
بدهد  هدیه  لینوس 
شدیدی  طوفان  ناگهان  که 
مثل  ُاربی کوپتر  شد.  شروع 
پوست گردو روی دریای عمیق تکان تکان می خورد. 
خوشبختانه  چون  نبود،  هم  خیالش  عین  ُاربی  اما 

ربات ها دریازده نمی شوند.
شدید  تکان های  این  از  ُاربی  تازه 

خوشش هم می آمد.
را  ُاربی کوپتر  او  که  موقع  همان 
ماهرانه به نوک کوهی می برد چیز عجیب و غریبی روی صخرة زیر 
ُاربی کوپتر دید. »ُاربی باید با دقت بیشتری نگاه کند!« ُاربی این را 
گفت و به کوه نزدیک شد. برای این که بتواند بهتر ببیند دوربینی را 

که خودش اختراع کرده بود روشن کرد.
»یک موش خرمای کوچولو آن جاست! به کمک احتیاج دارد!«

تک و تنها  کوچولویی  موش خرمای  بود:  دیده  درست  ُاربی 
ایستاده بود روی صخره. خیلی هم ترسیده بود و از ترس سر تا پای 

بدنش می لرزید.



یکدفعه بخشی از صخره خرد شد و موش خرمای کوچولوی 
بامزه لیز خورد به طرف دره!

وقتی ُاربی این صحنه را دید، با تمام قدرت پایش را روی پدال 
گاز فشار داد. ناگهان ُاربی کوپتر مثل تیر دررفت و به حرکت درآمد! 
وقتی ُاربی کوپتر به صخره خورد، صدای خیلی بلندی آمد، صدایی 
مثل بنگ, و بعد مثل هواپیما فرود اضطراری کرد! البته برای ُاربی 
اهمیتی نداشت، چون در لحظات آخر توانسته بود موش خرما را در 

هوا بگیرد و نجاتش بدهد.
ُاربی به موش خرما کوچولو که با چشم های گردشده به او 

نگاه می کرد دلداری داد و گفت: »پیش ُاربی 
جایت امن است! منتظر می مانیم تا طوفان 

تمام شود، بعد راه را نشانت می دهم تا 
برگردی پیش دوستانت!«

موش خرما  نرم  پوست  ُاربی 
کوچولو را نوازش کرد و پرسید: 

»اسمت چیست؟«

ندات دادن در دقیاة نود!  13
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»اسم من  با زبان موش خرمایی اش گفت:  موش خرما کوچولو 
مورمل است! ُاربی، تو خیلی مهربانی!«

بعد دوباره از ُاربی پرسید: »تو آدمیزادی؟«
ُاربی جواب داد: »ُاربی ربات است!« و بعد ماجرایش را برای 
لینوس است،  راه خانة دوستش  این که در  تعریف کرد و  مورمل 

چون تولدش است!
مورمل گفت: »متأسفم که ُاربی کوپترت خراب شد!«

ُاربی برای مورمل توضیح داد: »ُاربی اصالً از این اتفاق ناراحت 
نیست، چون مورمل را نجات داده!«

مورمل گفت: »اما حاال، با این اتفاقی که افتاد, به موقع به تولد 
لینوس نمی رسی!«

اما این کاِر  ُاربی کوپتر را تعمیر کند،  باید  ُاربی  »درست است! 
آسانی نیست. ُاربی از کجا می تواند قطعات یدکی پیدا کند؟«

موقع  چون  داشت،  احتیاج  قطعات  آن  به  فوری  خیلی  ُاربی 
درب و داغان شده  ُاربی کوپتر  قطعات  از  خیلی  با صخره  برخورد 
بود. دستة قهوه ساب خراب شده بود، ترومپت له شده بود و زنجیر 

دوچرخه هم گره خورده بود.



2
تولد لینوس

باالخره وقتش شد: تولد لینوس شد!
مامانش با صدای بلند گفت: »تولدت مبارک!« و آن روز صبح 
هدیة تولدش را داد! توی مدرسه هم برایش دست زدند و هورا 

کشیدند.
با این حال، لینوس وقتی از مدرسه برگشت و با بهترین دوستش 
فردریکه در اتاقش نشست خوشحال و سرحال نبود. دلش برای 

ُاربی تنگ شده بود. 
لینوس با ناراحتی گفت: »چقدر خوب می شد ُاربی هم این جا 

بود!«
او  »ُاربی خیلی زود می آید!  فردریکه دلداری اش داد و گفت: 

فراموشمان نکرده!«
لینوس پرسید: »یادت می آید که چطور ُاربی با کمک ما آن دو تا 

دزد، ادی و کراله، را گیر انداخت؟«
فردریکه گفت: »بله، البته!«
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ناگهان فردریکه چیزی یادش آمد: 
»من هنوز هدیة تولدت را نداده ام!« و 
بعد بسته ای را که جلوی در گذاشته 

بود به لینوس داد.
لینوس فریاد زد: »ممنونم!« و 
بسته  هیجان زده  و  کنجکاوی  با 
را باز کرد. شگفت زده فریاد زد: 

»وای! ربات اسباب بازی!« آن 
کوچک تر  اسباب بازی  ربات 

به  سرش  بود،  ُاربی  از 
تا  سر  و  بود  مربع  شکل 

پایش فلزی بود.
ُاربی  وقتی  »تا  گفت:  فردریکه 

نیامده, این کمی سرت را گرم می کند!«
ربات  آن  به همه جای  نگاهی  لینوس  آن که  از  نداخت بعد  ا

متوجه چیزی شد و گفت: »این ربات کوکی است!«
درست  او  دارد!«  مهربانی  صورت  چه  »ببین  گفت:  فردریکه 
می گفت. آن ربات فسقلی چشم های بامزه ای داشت و همة صورتش 

می خندید.
لینوس گفت: »چطور است برویم پارک و باهاش بازی کنیم؟« 
فردریکه خوشحال بود که دوستش را سرحال می دید. بعد خیلی 

سریع به طرف زمین بازِی پارک دویدند.
در نزدیکی تاب و سرسرة بزرگ برکه ای بود. مرغابی ها توی آن 
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دور هم جمع شده بودند و از دیدن آن موجود فسقلی حلبی تعجب 
کرده بودند. لینوس ربات را روی زمین گذاشت و کوکش کرد.

»ببین چطور راه می رود!« لینوس این را گفت و ربات فسقلی را 
به حال خودش رها کرد. بعد هر دویشان تاب بازی کردند و ربات 
فسقلی را تماشا  کردند که قدم رو می رفت و در همین حین سر و 

دست هایش را هم می جنباند.
فردریکه با صدای بلند گفت: »چقدر بانمک است! باید برایش 

اسم بگذاریم!«
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لینوس گفت: »روبی چطور است؟«
فردریکه گفت: »اسم خوبی است!«

موقعی که مشغول تماشای روبی بودند لینوس چیزی را به خاطر 
آورد. گفت: »من قباًل با ُاربی این جا آمده ام! وقتی آن گروه بدجنس 

دوچرخه ام را به زور ازم گرفتند، او کمکم کرد!«
یکدفعه سر و کلة همان چهار پسر پیدا شد. فردریکه پرسید: »اوه! 

منظورت این هاست؟«
همان موقع لینوس هم آن ها را دید. بله، همان ها بودند: بوریس، 
زاکی، اولف و آرکان. آن ها خودشان را قوی ترین بچه های پارک 
ـ البته این حس بیشتر با اذیت کردن بچه های کوچک تر  می دانستندـ 

در آن ها به وجود آمده بود.
لینوس به فردریکه گفت: »بهتر است برویم، با این عوضی ها 
نمی شود درافتاد.« یادش نرفته بود که آن چهار تا چطور او را روی 

بوته های گزنه انداخته بودند.
اما فردریکه در این فکر نبود که عقب نشینی کند:

همة  مال  بازی  زمین  کرده اند!  »خیال  گفت:  شجاعت  با 
بچه هاست!« و بعد جلوی لینوس را گرفت. اما آن چهار گنده بک 

نظر دیگری داشتند.
بوریس، رئیس آن گروه چهارنفره، فریاد زد: »هی، شما دو تا! 
، بزنید به چاک! این تاب مال ماست!« بعد نیشش را باز کرد و  یاالاّ
به  دندان های کج و کوله اش را نشان آن ها داد. سه پسر دیگر هم 

تقلید از او با پررویی نیش هایشان را باز کردند.
فردریکه هم با پررویی گفت: »بهتر است بروید دندانپزشکی، 

حتمًا تخفیف خوبی می گیرید!«
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بوریس به بقیه عالمت داد و با بنده نوازی گفت: »ما معمواًل با 
دخترها کاری نداریم، اما در مورد تو استثنا قایل می شویم!« بقیة 
آن  از روی  را  فردریکه  و  لینوس  و  کردند  تاب حمله  به  پسرها 
هل دادند روی زمین. آرکان که روبی را پیدا کرده بود گفت: »اوه، 
نه، این جا را، ببینید چی پیدا کرده ام!« ربات فسقلی روی چمن ها 
ایستاده بود و آماده بود تا کوکش کنند و راه برود. بوریس از سر 

فضولی روبی را از روی زمین برداشت.
لینوس با شهامت فریاد زد: »روبی را بگذار زمین!« او می خواست 
ربات را از چنگ بوریس دربیاورد، اما حساب زاکی را نکرده بود که 
برایش پشت پا می گیرد. لینوس زمین خورد و زانویش زخمی شد، 

فردریکه فوراً به دوستش کمک کرد تا سرپا بایستد.
فردریکه مضطرب و نگران از لینوس پرسید: »خوبی؟!« برای آن 
چهار تا پسر گستاخ مهم نبود که چه بالیی سر لینوس آمده. آن ها از 

دیدن ربات فسقلی با آن چهرة خندانش خوشحال بودند. 
پرسید:  رفقایش  از  اولف  لحظه  همین  در 
کارهایی  چه  حلبی  این  با  که  می داند  »کسی 

می شود کرد؟«
آرکان گفت: »تا حاال در مورد ورزش پرتاب 

ربات چیزی شنیده اید؟« بعد روبی را بلند کرد و توی 
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برکه انداخت. از نظر رفقایش کارش خیلی بامزه بود، اما از نظر لینوس 
و فردریکه اصاًل بامزه نبود:

آن ها با هم فریاد زدند: »شما خیلی پستید!« و دوان دوان به طرف 
برکه رفتند تا ربات فسقلی را پیدا کنند. فردریکه روبی را از آب درآورد 
و گفت: »گرفتمش!« اُه، خدایا! دست و پای ربات فسقلی از مفصل کج 

و یک وری آویزان شده بود. طفلک بیچاره دیگر نمی خندید.
بوریس شروع کرد به ُلُغز خواندن: »عین قوطی نوشابه غر شده. 
بیفتید!« و  به مغازه گیر  برنگرداندن قوطی نوشابه  به خاطر  شاید 
بقیه هم بعد از حرف او شروع کردند به خندیدن. بعد آن چهار تا 
پریدند روی تاب ها و جوری تاب بازی  گنده بک خیلی خونسرد 

می کردند که انگار پادشاهان زمین بازی اند.
فردریکه عصبانی گفت: »به شان نشان می دهم با کی طرف اند!«

لینوس گفت: »الزم نکرده! بهتر است دیگر برویم!« و بعد هر 
دویشان برگشتند.

زاکی پشت سرشان فریاد زد: »هی، حواستان باشد! این تاب ها مال 
درست و حسابی  کتک  »وگرنه یک  کرد:  تهدیدشان  بوریس  ماست.« 

می خورید!«
در تمام راه خانه فردریکه و لینوس یک کلمه هم با هم حرف نزدند. 
هر از گاهی فردریکه با خودش می گفت: »اگر ُاربی این جا بود, حقشان 
را کف دستشان می گذاشت!« لینوس به روبی که حاال غمگین به نظر 

می آمد خیره شده بود. بعد گفت: »عجب جشن تولد بیخودی!«
آرزو  آن ها  داشتند،  مشترکی  غم  فردریکه  و  لینوس  شب  آن 
درس  احمق ها  این  به  و  بود  آن جا  ُاربی  کاش  ای  که  می کردند 

درست و حسابی ای می داد.



داد، می خواست  را نجات  آن که موش خرما کوچولو  از  بعد  ُاربی 
خیلی سریع پرواز کند و برود پیش لینوس و فردریکه، اما اول باید 

ُاربی کوپتر را تعمیر می کرد.
ُاربی این طرف و آن طرف را گشت تا وسایلی را که الزم دارد 
پیدا کند. بعد فریاد زد: »ُاربی سیم الزم دارد تا ضخیم ترین قسمت 

را تعمیر کند! اما در این کوهستان از کجا سیم پیدا کند؟«
او در تکنولوژی نابغه بود، اما شعبده باز که نبود. موش خرما به 
کمک ُاربی آمد. او جایی را در صخره سراغ داشت که کوهنوردان 

طناب بلندی آن جا گذاشته بودند.
ُاربی گفت: »خیلی ممنونم موش خرما! این طناب به اندازة سیم 

محکم است!«
موش خرما یک بطری پالستیکی خالی و همین طور یک چادر 
پاره هم به ُاربی نشان داد و گفت: »ُاربی ! این ها به دردت می خورد؟«

3
ُاربی دوباره 
این جاست!
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بعد ادامه داد: »آدم ها اغلب اوقات زباله هایشان را این جا می ریزند!«
ُاربی با خودش گفت: »ُاربی از این کار آدم ها خیلی عصبانی 
است، اما می تواند چیزهای خوبی بین این آت و آشغال ها پیدا کند!«
درب و داغان  ترومپت  جایگزین  را  پالستیکی  بطری های  بعد 
به هم گره  خوردة  زنجیر  حرفه ای  تعمیرکاری  مثل  و  کرد، 
پاره پوره  از چادر  کرد.  راست و ریس  را  دوچرخه 
هم برای محافظت در برابر باد و باران استفاده کرد. 

خیلی زود ُاربی کوپتر دوباره آمادة پرواز شد.
روز بعد زمان خداحافظی فرارسید. موش خرما دوباره 

از ُاربی تشکر کرد و آن ها یکدیگر را در آغوش گرفتند!
ُاربی با صدای بلند به دوستش گفت: »خدانگهدار!« و 

بعد در میان ابرها ناپدید شد. 
کمی بعد، ربات باهوش محاسبه کرد: »زمان احتمالی 
است!« چون  ساعت 33 : 17  لینوس  به  رسیدن  و  فرود 
موتور تازه تعمیر شده بود و خوب و بی نقص کار می کرد 
و باد هم از پشت می وزید، ُاربی کوپتر به سرعت به طرف 

جلو پیش می رفت.
و  کرد  پیدا  ادامه  مهمی  حادثة  هیچ  بدون  پرواز 
درست  ُاربی  فرارسید!  دیدار  زمان  بعد  ساعت  چند 
سر ساعت 33 : 17 روی پشت بام خانة لینوس فرود آمد. 
مثل تکاورها از ناودان پایین رفت تا به پنجرة اتاق لینوس رسید. 
خیلی خوب می توانست لینوس و فردریکه را ببیند که روی زمین 

نشسته اند. به نظر می آمد ناراحت اند.
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لینوس به روبی فسقلی که کاماًل خراب شده بود نگاه کرد و بعد 
شروع کرد به گله و شکایت کردن: »روبی بیچاره! اگر ُاربی این جا 

بود، این اتفاق نمی افتاد!« 
فردریکه دوستش را دلداری داد و گفت: »من هم دلم برای ُاربی 

تنگ شده! اما او حتمًا برمی گردد پیشمان!«
یکدفعه صدایی به گوششان خورد، انگار کسی به پنجره می زد و 

آن ها چه می دیدند؟ ُاربی بود که می خندید و برایشان 
دست تکان می داد! داشتند خواب می دیدند؟! 

پنجره  از  داشت  که  بود  ُاربی  واقعًا  نه! 
می آمد توی اتاق لینوس.

خیلی  »ُاربی  زد:  فریاد  ُاربی 
بهترین  که  است  خوش شانس 
و  می بیند!«  دوباره  را  دوستانش 

بعد لینوس و فردریکه 
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تمام  ُاربی  شدند.  خوشحال  خیلی خیلی  آن ها  گرفت.  آغوش  در  را 
اتفاقاتی را که در طول سفر برایش افتاده بود برای آن ها تعریف کرد. 
از  ربات کوچولو  دادند.  به حرف هایش گوش  با دقت  دوستانش هم 
لینوس عذرخواهی کرد: »ُاربی واقعًا متأسف است که نتوانست روز 

تولد لینوس این جا باشد.«
حتمًا  بودم،  تو  جای  هم  من  ندارد!  »اشکالی  گفت:  لینوس 
موش خرما را نجات می دادم!« و با ناراحتی ادامه داد: »اگرچه دیروز 

بدترین جشن تولد تمام عمرم بود!«
فردریکه با ناراحتی توضیح داد که دیروز توی پارک چه اتفاقی 

افتاده و ربات اسباب بازی درب و داغان را به ُاربی نشان داد.
ُاربی دوستانش را آرام کرد و گفت: »نگران نباشید، ُاربی همة 
مشکالت را حل می کند! اول باید فکری برای آن پسرهای زبان دراز 
کرد، متأسفانه آن چهار تا از تنبیِه دفعة قبل درس عبرت نگرفته اند. 
اما ُاربی خیلی صبور است و درس خوبی به آن ها می دهد. بعد هم 

به روبی کمک می کند. همه چیز روبه راه می شود!«
فردریکه پرسید: »باید فکری کنیم و ببینیم کجا باید تو را قایم 
کنیم ُاربی! کلبة مادربزرگم چطور است؟« همه با پیشنهاد فردریکه 

موافق بودند. موافقتشان را اعالم کردند و دست به کار شدند.
ده دقیقه بعد سه نفری توی کلبه بودند. ُاربی با ُاربی کوپتر پرواز 
کرده بود، و سریع تر از دوستانش که با دوچرخه می آمدند به آن جا 

رسید.
وقتی ُاربی داشت ُاربی کوپتر را پارک می کرد، لینوس بی صبرانه 
گفت: »نقشه ای داری که چطوری به حساب آن کله پوک ها برسیم؟«
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ُاربی بار دیگر پرسید: »آن چهار تا فکر می کنند تاب های پارک 
مال آن هاست؟«

فردریکه جواب داد: »آره، تازه آن ها سنشان بیشتر از آن است که 
در زمین بازی پارک بازی کنند.«

یعنی چه  دارد!«  نقشه ای  او  را شنید.  »ُاربی خوب حرف هایتان 
ُاربی رفت  البته نقشه اش اصاًل محرمانه نیست. بعد  نقشه ای دارد؟ 
انباری پشت کلبه که همه جور خرت و پرتی تویش پیدا می شد. رادیوی 
خراب، ماشین لباسشویی زنگ زده، ترازوی قدیمی، صندلی گهواره ای 
درب و داغان و... . اکثر مردم به این چیزها خنزر پنزر و آت و آشغال 
می گویند, اما از نظر ُاربی، مخترع نابغه، این آت و آشغال ها گنج بود.
فردریکه از روی کنجکاوی پرسید: »ُاربی، چی می خواهی بسازی؟«

ُاربی جواب داد: »س ض ک!«
لینوس که دلش می خواست بیشتر بداند پرسید: »س ض ک دیگر 

چیست؟«
ُاربی ماشین لباسشویی قدیمی را به طرفی هل داد و توضیح داد: 

»سالح ضد کله پوک ها!«
چه  یعنی  کردند،  نگاه  ُاربی  به  حیرت زده  فردریکه  و  لینوس 

فکری توی سر داشت؟
همان موقع موبایل لینوس زنگ خورد و او گفت: »سالم مامان، 
دارم با فردریکه بازی می کنم! اُه، حواسم به ساعت نبود، بله، همین 

اآلن می آیم خانه!« بعد تلفن را قطع کرد. وقت شام بود.
فردریکه با صدای بلند گفت: »من هم باید بروم خانه!« زمان در 

کنار ُاربی مثل برق و باد گذشته بود.
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ُاربی با بدجنسی خندید و گفت: »ُاربی این جا می ماند و راه حل 
درست و حسابی ای برای تنبیه آن چهار تا کله پوک پیدا می کند!«

لینوس و فردریکه از ُاربی خداحافظی کردند اما همچنان مشتاق 
بودند دربارة س ض ک بیشتر بدانند.

و  کرد  تف  رباتی اش  دست های  کف  نمایشی  حالتی  با  ُاربی 
دست  به  کار شد.

یکدفعه ُاربی صدایی شنید: »میو، میو!« لوال، گربة چاق همسایه، 
ُاربی را پیدا کرده بود و می خواست بپرد روی دوشش.

ُاربی که وقت نداشت به لوال گفت: »ُاربی اآلن نمی تواند برایت 
شیر بیاورد!« او می خواست همان شب کار ساختن سالح را تمام 
و  برداشت  را  قدیمی ای  لوله آب  کرد،  را شروع  کارش  بعد  کند. 
با اراّه به چهار قسمت مساوی تقسیمش کرد. بعد با آمپلی فایری 
قدیمی، ماشین لباسشویی، یک عالم پیچ، میخ و سیم چهار تا موتور 
سالح  ساختن  کار  نیمه شب  از  بعد  کمی  ساخت.  کوچک  جت 
ضدکله پوک ها تمام شد. این سالح از چهار تا لولة کوچک با موتور 

جت روی آن ها تشکیل شده بود.
ُاربی سالح را توی کارتن کوچکی گذاشت و آن را با ُاربی کوپتر 

به زمین بازی پارک برد.



ُاربی چه نقشه ای برای آن چهار پسر خودخواه کشیده بود؟ لینوس 
و فردریکه آن قدر مشتاق بودند از نقشة دوستشان باخبر شوند که 
در مدرسه به هیچی جز نقشة ُاربی فکر نمی کردند. وقتی مدرسه 
تعطیل شد، آن ها خوشحال سوار بر دوچرخه پیش ُاربی رفتند. اما 

متأسفانه ُاربی آن موقع دربارة نقشه اش حرفی نزد.
ربات کوچولو مرموزانه گفت: »ُاربی به زمین بازی می آید، آن جا 

همه چیز را برایتان توضیح می دهد!«
نباید  ُاربی کوپتر پرواز کند، چون  با  ُاربی آن روز نمی توانست 
دیده می شد, برای همین هم لینوس و فردریکه او را با واگن یدکی 
که پشت دوچرخه بسته بودند به زمین بازی بردند. وقتی رسیدند، 

سه تایی پشت بوته ای قایم شدند.
»خب، باالخره به مان می گویی چه نقشه ای داری ُاربی؟« 

لینوس و فردریکه داشتند از فضولی می مردند.

4
رکورد جهانِی پرش 

از روی تاب



ُاربی نگاهی به تاب ها انداخت و گفت: »س ض ک زیر تختة تاب 
نصب شده! ُاربی آن را با کنترل از راه دور هدایت می کند!«

لینوس هیجان زده پرسید: »س ض ک به چه دردی می خورد؟«
ُاربی آهسته گفت: »مراقب باش...!« آن ها گوش هایشان را تیز 
به  دقت  با  می داد  توضیح  نقشه اش  دربارة  ُاربی  وقتی  و  کردند 

حرف هایش گوش می کردند.
نیم ساعت بعد آن چهار تا نوجوان گنده بک سررسیدند! جوری 
بوریس  آلمان اند.  پادشاهان  انگار  می زدند  قدم  بازی  زمین  توی 
آهنگی شاد از گوشی اش پخش کرد. صدای آهنگش درست مثل 
صدای دریل بود! بقیة بچه ها از زمین بازی فرار کردند، چون از این 
گروه می ترسیدند. و مرغابی ها هم سرشان را توی آب فروبردند، 
چون تحمل کارهای این چهار تا را نداشتند. فقط لینوس و فردریکه 
طوری رفتار کردند که انگار عین خیالشان هم نیست. آن ها رفتند 



رکورد جهانیش پرش از روی تاب  29

روی تاب ها نشستند و برای همدیگر جوک تعریف کردند. 
البته ُاربی هم از مخفیگاهش، که پشت بوته ها بود، همه چیز 

را زیر نظر داشت.
بوریس متعجب فریاد کشید: »شما هم همان چیزی را می بینید که 
من می بینم؟! آن دو تا کرِم دیروزی تاب های ما را اشغال کرده اند!« 
بوریس سر درنمی آورد که فردریکه و لینوس با چه جرئتی سوار 

تاب ها شده اند.
پیشانی اش  روی  برف پاک کن  مثل  را  دستش  داشت  که  زاکی 

حرکت می داد گفت: »شاید این دو تا خل اند!«
بوریس دست هایش را به هم مالید و غرش کنان گفت: »بله، البته 

که خل اند... من هم داروی خوبی برایشان سراغ دارم!«
بلند دندان قروچه کرد و تهدیدکنان گفت: »یا  زاکی با صدای 

فوراً می زنید به چاک یا یک بادمجان می کارم پای چشمتان!«
می کردند،  نگاه  برکه  از  دقت  با  را  همه چیز  که  مرغابی ها، 
هیجان زده بال هایشان را به هم زدند. بعد سر و صدا کنان گفتند: »چرا 

این بچه ها فرار نمی کنند؟! آن ها حتمًا کتکشان می زنند!«
بوریس، که نیشش قد کوسه ای باز شده بود و جای دندان های 
نداشته اش خالی بود، باز هم تهدید کرد و گفت: »تا سه می شماریم! 

اگر نزنید به چاک، شوت می شوید وسط برکه کنار مرغابی ها!«
از  بازی دیگر  فردریکه خونسرد گفت: »بازی کردن در زمین 

سن و سال شما گذشته!«
دلش  ببندید، کسی  را  فلنگ  »اگر  کشید:  داد  زاکی خشمگین 

برایتان تنگ نمی شود!«



30  ماجراهای ُاربی ـ 2

لینوس گفت: »خون خودتان را کثیف نکنید!«
تا آن قدر  لینوس؟ این چهار  فردریکه گفت: »می دانی چیست 

چاق و بی خاصیت اند که نمی توانند درست تاب بازی کنند!«
لینوس سرش را به نشانة موافقت با حرف فردریکه تکان داد و 

جواب داد: »دقیقًا! بدنشان اصاًل روی فرم نیست!«
اولف برای این که قضیه را برایشان روشن کند دهانش را باز 
می توانیم  این که  به  معروفیم  ماها  درنیاورید!  »ِهی، خل بازی  کرد: 

خیلی باال تاب بخوریم!«
لینوس کمی فکر کرد و بعد گفت: »ببخشید ها، ولی ما این جوری 

فکر نمی کنیم!«
نشانمان  می گویید،  راست  »اگر  کشید:  فریاد  فردریکه  بعدش 

بدهید که چقدر می توانید باال بروید!«
آن دو تا از روی تاب ها پریدند پایین و تاب ها را در اختیار آن 

چهار پسر گذاشتند.
بوریس فریاد زد: »یاالاّ پسرها! مسابقه شروع شد!« و با یک پرش 

پرید روی تاب. البته دوستانش هم از او تقلید کردند.
ُاربی، که همه چیز را خیلی خوب زیر نظر داشت، راضی به نظر 

می رسید. کلکش گرفته بود!
آن پسرها مدام باالتر تاب می خوردند و تیرک تاب زیر وزن 

سنگین آن ها به شکل خطرناکی غژغژ می کرد.
لینوس و فردریکه نگران به اُربی نگاه کردند و اُربی هم با نیش باز 

به آن ها چشمک زد. بعد اُربی کنترل قدیمی را توی دستش گرفت.
بوریس، که سعی می کرد باالتر برود، غرید: »حاال ما توی باال 

رفتن با تاب رکورد می زنیم!«


