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مقدمه ی یک کودک ناشر!

خواهش می کنم بزرگ نشید!
ما هم یه روز مثل شما و هم سن و ساِل شما بودیم؛

خوش حال بودیم و بی دلیل می خندیدیم!
اما نمی دونیم کی بهمون یاد داد که:

“بهتره زود بزرگ بشید؛ بزرگ شدن و بزرگ بودن، بهتره ...“
و امروز که بزرگ شدیم، مثل چی پشیمونیم!
حاال دنبال یه راهی می گردیم برای برگشتن...

من می خوام برگردم
اولین کاری که برای برگشتن انجام دادیم، 

راه انداختِن یه انتشارات کودک و نوجوان بود؛ انتشارات پرتقال!
با انتشار هر کتاِب خوِب کودک و نوجوان،

ما یه قدم به شما نزدیک تر می شیم.
منتظرمون باشید.

ما برمی گردیم و با هم بازی می کنیم؛
و از کودکی مون لذت می بریم.

منتظر باشید...   



تقدیم به روح بلند 
استاد مهناز اکبری نازنینم؛
معلم، مادر، دوست.
ا.د.





برای آخرین بار: به یاونی ولی خوش اومدین!
اگه هم هیچ وقت کتاب های این مجموعه رو نخوندین، برای اولین بار: 

به یاونی ولی خوش اومدین!
یاونی ولی ُپرِ تپه ست. یاونی ولی ُپرِ گاوه. تپه ها سبزن. گاوها رنگ های 
مختلفی دارن. بیشتر گاوها سیاه و سفیدن، اما چندتایی گاو قهوه ای هم 
هستن. باب بارکین، گاودار مشهور شهر، ادعا می کنه یه گاو آبی داره، اما 

بقیه می گن خاکستری رنگه. این هم یه عکس از گاو مذکور: 
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می دونیم عکس باال که فقط با جوهر سیاه ترسیم شده، کمکتون نمی کنه 
تشخیص بدین گاو باب آبیه یا نه. متأسفانه پولش رو نداریم که این کتاب ها 
رو رنگی چاپ کنیم. با این حال، امیدواریم از این تصویر لذت برده باشین. 

گاو خیلی خوشگلیه!
آمریکا«  لبنیات  دیهیم  »مروارید شیری  به  رو  ولی  یاونی  بود  نزدیک 
بشناسن، تعبیری که از طرف شورای شهر یاونی ولی رد شد، چون فقط 
یه نماینده می دونست دیهیم یعنی چی )یعنی تاج(. این شهر بیشتر گاو 
داره تا آدم؛ اگه اون جا زندگی می کردین این رو می دونستین، ولی احتمااًل 
نمی دونین، چون آدم های زیادی اون جا زندگی نمی کنن و گاوها هم که 
نمی تونن کتاب بخونن. چندین میلیارد نفر آدم روی زمین زندگی می کنن 

و فقط ۹۹۸۰ نفرشون توی یاونی ولی زندگی می کنن. 
با این حساب: 

چقدر احتمال داره که این شهر کوچک خونه ی نه یکی، بلکه دوتا از بهترین 
حقه بازهای دنیا باشه؟

و چقدر احتمال داره دوتا از چندین میلیارد نفر آدم روی زمین، توی 
یاونی ولی همدیگه رو ببینن و به این نتیجه برسن هم زاد، هم پیاله، رفیق 

شفیق و یار گرمابه و گلستان همدیگه ن؟
چقدر احتمال داره این ِده کوره، حتی برای مدت کوتاهی، به صحنه ی 
نمایش یکی از بهترین جفت های حقه بازی تاریخ، یعنی دوتا حقه باز بدنام 

به اسم دوتا خفن تبدیل بشه؟
خوب  هیچ وقت  ریاضی مون  نمی دونیم.  رو  پرسش ها  این  پاسخ  ما 

نبوده. اما احتمالش پایینه! نامحتمله! بعید به نظر می رسه!
اما. 
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یاونی ولی خونه ی مایلز مرفی و نایلز اسپارکسه. ایناهاشن: 

صبر کنین. ببخشید. اشتباه شده. توی این تصویر فقط می تونین نایلز 
رو ببینین، چون مایلز و نایلز دارن یه حقه سوار می کنن. 
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این هم یه تصویر از پنج دقیقه پیش: 

خیلی بهتر شد. بزنین بریم. 
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یک شنبه بود. پاییز بود. مایلز و نایلز با پالتو های خیلی بزرگ، توی اتوبوس 
خط سه، کنار هم نشسته بودن. خط سه از کنار خونه ی نایلز توی خیابون 
باِترکْریــم رد می شد و از چراگاهی که متعلق به باب بارکین بود می گذشت. 
مایلز و نایلز داشتن می رفتن همون جا. معمواًل با دوچرخه هاشون می رفتن، 

اما امروز کلی چیزمیز همراهشون بود. 
مایلز و نایلز، دوتایی، زیر پالتوهاشون این ها رو به خودشون چسبونده 

بودن: 
◆ سه قوطی رنگ احشام، بنفش تیره

◆ سه قوطی رنگ احشام، سبز روشن

◆ یه شابلون مقوایی که با کارتن درست کرده بودن، طرح خال خالی

◆ یه مترِ خیلی خیلی بلند

◆ قیچی باغبونی

◆ ابزاری که توی یه کیف دستی چرمی پیچیده بودن 

◆ یه چمن زن دستی، ازهم بازشده

مایلز پرسید: »مطمئنی این رنگ می چسبه به موهای تنشون؟«
نایلز گفت: »آره.«

مایلز پرسید: »مطمئن مطمئنی؟«
نایلز گفت: »آره آره. رنگ احشامه. کارش همینه.«

مایلز گفت: »آها. باشه.«

2

11



مایلز چیز زیادی درباره ی رنگ احشام یا خود احشام نمی دونست، چون 
کنار گاوها بزرگ نشده بود. چندین هزار کیلومتر دورتر، توی یه آپارتمان 
صورتی کنار دریا بزرگ شده بود. دو سال پیش، مایلز و مامانش به یاونی 
ولی اومده بودن و با این که فقط دو سال گذشته بود، مایلز حس می کرد 
هر اتفاقی که توی اون شهر کنار دریا افتاده، برای یکی دیگه افتاده. حس 
می کرد زندگی واقعی ش اتفاق هایی بودن که از اون موقع به بعد افتادن. 
مایلز حس می کرد قصه ش تازه از موقعی که نایلز اسپارکس رو دیده شروع 
بهتون  بهترین دوستتون آشنا می شین، معمواًل  با  شده؛ حسی که وقتی 

دست می ده. 
قراره  می کردم  »فکر  بود، گفت:  زده  آفتابی  عینک  خودش  نایلز، که 

عینک آفتابی بزنیم.«
مایلز گفت: »آها. آره.« عینک آفتابی ش رو از توی پالتوش درآورد و زد 

به چشمش. 
پرسید: »چرا عینک آفتابی زدیم؟«

نایلز شونه هاش رو انداخت باال. »پالتوی بزرگ. عینک آفتابی. به نظرم 



مایلز چیز زیادی درباره ی رنگ احشام یا خود احشام نمی دونست، چون 
کنار گاوها بزرگ نشده بود. چندین هزار کیلومتر دورتر، توی یه آپارتمان 
صورتی کنار دریا بزرگ شده بود. دو سال پیش، مایلز و مامانش به یاونی 
ولی اومده بودن و با این که فقط دو سال گذشته بود، مایلز حس می کرد 
هر اتفاقی که توی اون شهر کنار دریا افتاده، برای یکی دیگه افتاده. حس 
می کرد زندگی واقعی ش اتفاق هایی بودن که از اون موقع به بعد افتادن. 
مایلز حس می کرد قصه ش تازه از موقعی که نایلز اسپارکس رو دیده شروع 
بهتون  بهترین دوستتون آشنا می شین، معمواًل  با  شده؛ حسی که وقتی 

دست می ده. 
قراره  می کردم  »فکر  بود، گفت:  زده  آفتابی  عینک  خودش  نایلز، که 

عینک آفتابی بزنیم.«
مایلز گفت: »آها. آره.« عینک آفتابی ش رو از توی پالتوش درآورد و زد 

به چشمش. 
پرسید: »چرا عینک آفتابی زدیم؟«

نایلز شونه هاش رو انداخت باال. »پالتوی بزرگ. عینک آفتابی. به نظرم 

تیپ باحالی می اومد.«
مایلز از دیدن تصویرشون توی شیشه ی اتوبوس کیف کرد. 

گفت: »آره واقعًا. باحاله.«
اتوبوس سر پیچ وایستاد. درهاش با صدای ْســْســْس باز شدن و خانمی 

با کاله و لباس فرم آبی نفتی سوار شد. 
خانمه به پیرمردی که توی ردیف اول نشسته بود گفت: »بلیت.«

پیرمرد بلیت اتوبوسش رو درآورد. خانمه بالفاصله پانِچش کرد ـ  تق تقـ  
و َپِسش داد. 

پیرمرد با مهربونی گفت: »ممنون.«
خانمه بدون این که بگه »خواهش می کنم« راه افتاد. 

»بلیت.«
دخترکوچولویی توی ردیف بعدی دوتا بلیت بهش داد، یکی برای خودش 

و یکی هم برای مامانش. 
دخترک گفت: »مامانم گفت اگه دوست داشتم می تونم بلیت ها رو خودم 

نگه دارم!«



مادرش گفت: »البته دوست نداشت پول بلیت خودش رو بده!«
دخترک خندید. 
مادرش خندید. 

خانم مسئول اتوبوس نخندید. 
حتی لبخند هم نزد. 

بلیت ها رو پانچ کرد ـ تق تق ـ و پسشون داد. 
دخترک زیر لب گفت: »چقدر خانمه بدجنسه!«

مادرش گفت: »شاید امروز روز خوبی براش نبوده.«
مادر اون دخترکوچولو درست می گفت. امروز روز خوبی برای اون خانم 
نبود. صبح اون روز، دامپزشک بهش گفته بود گربه ش، جوِسف، یه خرده 
»تپل مپل« شده. پنج دقیقه بعدش، همسرش که اون هم اسمش جوِسف 

بود، بهش پیامک داده و گفته بود فروشگاه پاپریکا1 نداره. غیرقابل قبول 
بود، چون اون خانم همیشه یک شنبه ها، شام گوالش2 درست می کرد. کل 
هفته رو منتظر گوالش بود. گوالش دومین چیز مورد عالقه ش توی دنیا 

بود. بله؛ اون روز، روز خوبی براش نبود. 
البته انصافًا دخترک هم درست می گفت. خانم مسئول اتوبوس بدجنس 
بود و هول هولی  نامهربون  و  روزهای خوبش هم عبوس  توی  بود. حتی 
بلیت ها رو پانچ می کرد. بیشتر از هر چیزی، حتی بیشتر از گوالش، دوست 

داشت که آدم ها رو از اتوبوس پرت کنه بیرون. 

1.  یــه جــور ادویه ســت کــه از آســیاب کــردن فلفــل خشک شــده تهیــه می شــه، رنگــش تقریبــًا قرمــزه 

و خیلــی خوش بــو هــم هســت.

ــه و  ــبزیجات و ادوی ــت و س ــوش گوش ــه ت ــت ک ــوپ و خورش ــن س ــه بی ــه غذایی Goulash .2؛ ی

ترشــی جات و این چیزهــا هــم داره. گــوالش ریشــه ای َمجــار داره.
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البته نه این که واقعًا پرتشون کنه بیرون. 
این که پیاده شون کنه. 

البته بعضی شب ها، بعضی وقت ها توی خواب لبخند می زد؛ وقت هایی 
که خواب می دید داره مسافرها رو پرت می کنه بیرون. پیرمردها، دخترهای 
کوچولو و مادرها روی ماشین هایی که قطارقطار پشت هم وایستاده بودن 
بودن  دراومده  جاده  بلندی که کنار  البه الی چمن های  و  می زدن  پشتک 

غلت می خوردن. 
پس بله؛ آدم بداخالقی بود. 

خانم مسئول اتوبوس به مردی که بلیتش رو قبل از این که ازش بخواد 
گرفته بود جلوش گفت: »بلیت.«

ته اتوبوس، نایلز دستش رو کرد توی جیب سینه ی پالتوش. 
تمام تن و بدنش گرفت. 
مایلز پرسید: »چی شده؟«

نایلز جیبش رو گشت. 
بعد بقیه ی جیب های کتش رو گشت. 

بعد وایستاد و جیب های شلوارش رو هم گشت. 
مایلز پرسید: »نایلز، چی شده؟«

نایلز سرش رو تکون داد و دوباره همه ی جیب هاش رو گشت. 
مایلز گفت: »نایلز.«

»ما  از توی جیب سینه ش درآورد.  تیکه کاغذ  یه  »مایلز.«  نایلز گفت: 
فقط یه بلیت داریم.«
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مایلز گفت: »منظورت چیه ما فقط یه بلیت داریم؟«
نایلز گفت: »تو چندتا بلیت داری؟«

مایلز گفت: »هیچی!«
نایلز گفت: »همین دیگه.«

مایلز گفت: »ولی تو که گفتی واسه جفتمون بلیت می خری.«
نایلز گفت: »خریدم!«

»پس چرا فقط یکی داری؟«

»البد مال تو رو گم کردم.«

»مال من رو؟! چرا اونی که گم شده مال منه؟«

»چی؟«

3
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مایلز گفت: »شاید مال خودت رو گم کردی. شاید این بلیت منه.«
خانم مسئول اتوبوس به بچه ای که هدفون توی گوشش بود گفت: »بلیت.«
نایلز گفت: »مهم نیست این بلیت کیه.« بلیتش رو جایی نگه داشته بود 
که دست مایلز بهش نمی رسید. »باید هر دومون به مزرعه ی باب بارکین بریم، 
وگرنه عملیات نخستین تماس1 شکست می خوره. این یه کار دونفره ست. 
تازه، هر کدوممون نصف یه چمن زن باهامونه. باید دوتا بلیت داشته باشیم.«

»خیلی ُخب. حاال چی کار  بلیت تالشی نکرد.  برای قاپیدن  مایلز دیگه 
کنیم؟«

نایلز بلیت رو گذاشت توی جیبش و گفت: »فکر کنیم.«
 سر جاشون نشستن و فکر کردن و خانم مسئول اتوبوس داشت به 

ته اتوبوس می رسید. 
»بلیت.«
تق تق!

»بلیت.«
تق تق!

مایلز گفت: »بدجنس به نظر می آد.«
نایلز گفت: »آره.«

»بلیت.«
تق تق!

نایلز گفت: »چیزی به ذهنت رسید؟«
مایلز گفت: »نه. تو چی؟«

First Contact .1؛ اصطالحــی رایــج تــو ادبیــات علمی تخیلیــه کــه بــه اولیــن مالقــات نــوع بشــر بــا 

ــا اشــاره داره. فرازمینی ه
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نایلز گفت: »نه. ولی ُخب یه جورهایی امیدمون به توئه دیگه.«
مایلز گفت: »من؟ چرا من؟«

نایلز گفت: »چون تو وقتی تحت فشاری، بهتر کار می کنی! تخصصت 
همینه!«

مایلز گفت: »ولمون کن بابا.«
کفش هاش رو نگاه کرد. 

آستینت  تو  یه چیزی  ازت! همیشه  تعریف کردم  »چیه؟  نایلز گفت: 
داری! همیشه از مخصمه درمون می آری!«

مایلز گفت: »آره. ولی ُخب االن فشار خیلی زیاده!«
نایلز گفت: »آره. ولی تو وقتی تحت فشاری، خوب عمل می کنی!«

مایلز گفت: »این قدر این رو نگو!«
خانم مسئول اتوبوس نصف راه تا صندلی پسرها رو طی کرده بود. 

»بلیت.«
تق تق!

»بلیت.«
تق تق!

مایلز یه فکری به سرش زد. 
گفت: »یافتم. قایم می شم.«

نایلز گفت: »چی؟«
مایلز روی صندلی ش قوز کرده بود و پالتوش رو از شونه هاش درمی آورد. 

گفت: »قایم می شم. قایمم کن.«
»آفرین!«

پایین،  رفت  مایلز  بعد  دربیاره.  رو  پالتوش  کمک کرد  مایلز  به  نایلز 
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خزید زیر صندلی های جلویی شون و تا می تونست خودش رو جمع وجور 
کرد، اما خیلی جمع وجور نشد؛ بیشتر به خاطر اون همه مزاح ابزاری که به 

خودش چسبونده بود. 
مایلز گفت: »من رو بپوشون.«

نایلز آروم پالتو رو کشید روی مایلز. 
نایلز گفت: »تکون نخور.«

مایلز گفت: »خوب شد گفتی!«
جایی که  رو گذاشت  پاهاش  و  برداشت  رو  آفتابی ش  عینک  نایلز 

احتمااًل کله ی مایلز قرار داشت. 
زمان بندی شون حرف نداشت. 

»بلیت.«
خانم مسئول اتوبوس از باال به پایین به مایلز نگاه کرد. 
مایلز از پایین به باال به خانم مسئول اتوبوس لبخند زد. 

»یه لحظه اجازه بدین، خانم.«

نایلز دستش رو کرد توی جیب سینه ش و دوتا بلیت درآورد. 
دادشون به خانمه. 

»یکی برای منه، اون یکی برای دوستم.«

خانم مسئول اتوبوس پرسید: »دوستت؟«
»بله، دوستم که این پایینه.«

نایلز دستش رو دراز کرد و گوشه ی پالتو رو داد کنار. 
مایلز گفت: »سالم.«

خانمه پرسید: »چرا عینک آفتابی زده؟«
نایلز گفت: »سؤال خوبیه! مایلز، چرا عینک آفتابی زدی؟«

19






