
اراذل و اوباش
جلد ۱: در لباس مبدل

خدا جون سالم به روی ماهت...





َاِرن ِبلیبی 
رژینا قوامی



انتشارات پرتقال
اراذل و اوباش

جلد ۱: در لباس مبدل
نویسنده: َارِن ِبلیبی
مترجم: رژینا قوامی

ویراستار: محمدهادی قوی پیشه
مدیر هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

طراح جلد نسخه ی فارسی: امین نصر
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مهدیه عصارزاده - افسانه قربانی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۰۷۷-۲

نوبت چاپ: اول - ۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی: پروین 

چاپ: کاج
صحافی: تیرگان

قیمت: ۱۵۰۰۰ ناموت

Blabey, Aaron سرشناسه: بلیبی، آرون
عنوان و نام پدیدآور: اراذل و اوباش/ َاِرن بلیبی ؛ مترجم رژینا قوامی 

مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری: ۱۵۰ ص. مصور.

شابک: دوره: ۵-۰۷۶-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸ ؛ ج۱: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۰۷۷-۲
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

.The Bad Guys  :یادداشت: عنوان اصلی
مندرجات: ج.۱. در لباس مبدل

موضوع: داستان های کودکان (انگلیسی) - - قرن ۲۰م.
Children's stories, English -- 20th century :موضوع

شناسه ی افزوده: قوامی، رژینا، ۱۳۷۹- ، مترجم
PZV/رده بندی کنگره: ۱۳۹۶ ۴الف۸۵۳ب

رده بندی دیویی: ۸۲۳/۹۱۴[ج]
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۴۹۲۱۰۳۳



تقدیم به

خانواده و دوستان نمایشگاه کتاب

ر.ق
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پیس!

آهایتو!

7

پیس!

آهایتو!

. ١ ﹏︭﹁ ... ١ ﹏︭﹁ ..



88

آرهخودت.



99

بیااینجا.



1010

گفتمبیا این جا.
چهمشکلیپیشآمده؟

آهان،فهمیدم.

بله،میدانم...



1111

حتمًاداریپیشخودتفکرمیکنی"واااای،چهگرگگُندهی
بدجنسوترسناکی!دلمنمیخواهدباهاشحرفبزنم!

"
اینیاروهیوالست.



مامانبزرگ؟



۱۳۱۳

ببین رفیق، بگذار یک چیزی بهت بگویم...
فقط به خاطِر

... و این که گاهی وقت ها دوست دارم 

شبیه یک خانم پیر لباس بپوشم، دلیل نمی شود که...

و



باشم.

...منهمیکیازدارودستهی

پلیس جنگل 
الف451 102شماره ی شناسایی:آقای گرگ 

اراذل و 
اوباش
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اداره ی پلیس شهر
پرونده ی مظنون

محل سکونت:  جنگل

نام:  آقای گرگ
شماره ی پرونده:  الف451 102 

نام مستعار:   گُنده بک نابکار، آقای تیزدندان، مامان بزرگ

ندارد همدست های شناسایی شده:  

• خراب کردن خانه ها با فوت )سه بچه خوکی که درگیر این ماجرا بودند، 
از ترسشان موضوع را دادگاهی نکردند.(

ُجرم ها: 

وضعیت:  خطرناک، نزدیکش نشوید!

• جعل هویت گوسفندها
• ورود غیر مجاز به خانه ی پیرزن ها

• جعل هویت پیرزن ها
• تالش برای خوردن پیرزن ها

• تالش برای خوردن خویشاوندان پیرزن ها
• دزدیدن لباس خواب و دمپایی روفرشی



1616

ازمنمیشنوی،همهاشدروغاست!

ولیتوکهحرفمراباورنمیکنی،میکنی؟



1717

چونمنهمیکیازاراذلواوباشهستم،درستاست؟



درست نیست!



منفردخوبیهستم.حتیباشخصیتهمهستم.

البتهفقطاوضاعمناینجورینیست...



۲0۲0

چندتارفیقدیگرهمدارم
کهگرفتارهمچینمشکلیهستند؛

برایهمیندعوتشانکردهامتابهمابپیوندند.

حاالهرلحظهممکناست
ازهمیندربیایندداخل.

رفقایمنافرادمحترمیهستند.
ولیمردمدربارهیآنهاهم

اشتباهفکرمیکنند،
درستمثلمن.

پسلطفًاهمینجابمان،ُخب؟


