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لینکلن پیرس
پُرفروش ترین اثر نویسنده ی نیویورک تایمز

سارا فرازی



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
همه ی خالق های باهوش
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»اون زشت ترین بچه ایه که تا حاال دیدم.«

ـــه روی  ـــتاده ایم روب ـــه ایس ـــروی مدرس ـــووی راه ـــدی ت ـــن و ِت م
ـــاال  ـــا ح ـــا. ت ـــس  بچه ه ـــت از عک ـــر اس ـــه ُپ ـــات ک ـــوی اعالن تابل
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این همه صورتی و آبی به عمرم ندیده بودم.

همین طـور کـه می خنـدم، سـعی می کنـم عکـس را پیـدا کنـم و 
می پرسـم: »کـدوم یکـی؟«

تـدی می گوید: »تویی؟!« و ادای 
آدم هـای متعجـب را درمی آورد، 
ولـی مطمئنـم می دانسـت کـه 

ایـن عکس من اسـت.

»چی؟؟ وایسا ببینم!...«
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سـروکله ی ِفرانسـیس هـم پیـدا می شـود و می گویـد: »اوهـوم، 
اون نیتـه، درسـته!«

فرانسـیس و تـدی دوتـا از بهتریـن دوسـت های مـن هسـتند. 
شـاید از این کـه عکس 
بچگی هایم را مسـخره 
می کننـد تعجـب کنید 
ــا  ــن عــادت م ــی ای ول
ــان  ــت. جفتش سه تاس
می داننــد کــه بــه زودی 
حالشــان را می گیــرم 
ــاب  ــره بی حس و باألخ

می شــویم. 
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فـوری عکـس فرانسـیس را روی تابلـو پیـدا می کنـم و می گویم: 
»خـب، تـو  چه طور فرانسـیس؟«

فرانسـیس شـانه هایش را بـاال می انـدازد و می گویـد: »همـه ی 
بچه هـا یه جورایی ِخِپل  هسـتن! فکـر کردید اصطـالح بچه چاقالو 

 از کجـا اومده؟«

تدی ُخرناس کشان می گوید: »صددر صد از عکس تو!«
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دستش را روی عکس ها  می کشد. 

یا...

از این کـه مـن و فرانسـیس بـه  خاطـر روی مـخ بـودن  قبـل 
تـدی، محکـم بکوبیـم تووی سـرش، شـاید بهتـر باشـد در باره ی 

بدهـم. توضیـح  بچگیمـان  دوران  عکس هـای 

ایـن تابلـوی اعالنـات خانم شیپولسـکی، دفتردار مدرسـه اسـت. 
برنامه هـا و عکس هـای تابلـوی اعالنـات را او عـوض می کنـد. 

این جـا معمـوالً ُپـر از پوسـترهای مسـخره اسـت، مثـل:
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امـا خانـم شیپولسـکی هفتـه ی پیـش تصمیـم گرفـت یـک کار 
جدیـد بکنـد. اتفاقـی کـه افتـاد، ایـن بود:
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راسـتش، قسـمت آخر اصالً اتفـاق نیفتاد. فقط خواسـتم پیازداغ 
داسـتان را بیشتر کنم!

بـه هـر حـال، این طوری بـود که بـازی »بگـرد و پیدا کن« شـروع 
شـد و خانـم شیپولسـکی بـه تک تـک بچه هـای کالس ششـم 

گفـت عکـس بچگیشـان را بـرای ایـن بـازی بیاورند.

راحت می شه حدس  رو خیلی  »بعضیاشون  فرانسیس می گوید: 
زد.«

ــس  ــک عک ــه ی ــدی ب ت
ــد و  ــاره می کن ــر اش دیگ

می گوید: »اینم ِچسِتر ه.«
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مـن بـه حرف هـای فرانسـیس و تـدی گـوش  نمی دهـم. دارم از 
چـپ بـه راسـت دنبـال یـک... عکـس... خـاص می گردم.

فرانســیس و تــدی 
جلوتــر می آینــد تــا 
ــک  ــس را از نزدی عک
ببیننــد. طبــق معمول 

گیــج می زننــد.

فرانسیس می پرسد: »کی خودشه؟«

جواب می دهم: »یه نگاه بنداز!«

ایناهـاش! بیـن چندتـا بچـه ی مو قشـنگ گیـر افتـاده؛ خـودش 
است! 
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باألخره تدی می گوید: »من کم آوردم، خب بگو کیه؟«

می گویم: »تابلو نیست؟!«

ِجنـی زرنگ تریـن دختـر تـوو کل سـال ششمی هاسـت. مـن و او 
یـک روزی قـرار اسـت هم گـروه بشـویم. )بدبختانـه همیشـه با 

آرتـورِ ضدحـال هم گروه اسـت 
ــاع  ــم اوض ــن مطمئن ــا م ام
نکتــه ی  می شــود.(  عــوض 
مهـم ایـن اسـت که مـن جنی 

را خیلـی خوب می شناسـم.

ادامـه می دهـم: »دیدیـد چـه زود پیـداش کـردم! اون بامزه ترین 
بچـه ی این جاسـت، البتـه بـا یـه فاصله ی خیلـی زیـاد از بقیه...«
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ُعق! سروکله ی جینا هم پیدا شد! اصالً چه ربطی به او دارد؟

یک جـوری کـه معلوم اسـت دسـتش انداخته ام، بهـش می گویم: 
»معلومـه که مطمئنم. شـک ندارم!«
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جینـا بـا پوزخنـد می گویـد: »واقعـًا؟ شـایدم اون قـدرا کـه فکـر 
می کنی، نمی شناسیش!« 

جینا به طرفم می آید و می پرسد: »خب، اگه مال من نیست...«

... و شـروع به کندن عکس 
. می کند

داد می زنـم: »اوهـوی! حق 
نـداری بهـش دسـت بزنی! 

مال تـو که نیسـت!«

او به طرف تابلو می رود...
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عکس را جلوی صورتم می گیرد. پشت عکس نوشته شده:

چنـد بـار پلـک می زنـم و دوبـاره نـگاه می کنم، بـه ایـن امید که 
اشـتباه خوانـده باشـم. اما اشـتباهی در کار نیسـت. عکـس ماِل 

جنی نیسـت. این جیناسـت.

انگار با چوب  بیس بال، محکم کوبیده باشند تووی سرم.
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جینا با پوزخند، حرف هایم را به خودم بر می گرداند: 

تـدی، فرانسـیس و همـه ی بچه هایـی که دورمان جمع شـده اند، 
از خنـده  می ترکنـد. هیـچ کاری نمی توانـم بکنـم. اوضـاع مثـل 
کابوس هایـی اسـت کـه همه لبـاس پوشـیده اند و تو لبـاس زیر!
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جینـا عکـس را می گذارد سـر جایـش. بعد هم مثل یـک ملکه ی 
ِافـاده ای ، بـرای همه دسـت تکان می دهـد و می رود.

نزدیـک اسـت باال بیـاورم. جلـوی نصـف بچه های مدرسـه، مثل 
یـک موجـود فضایـی از سـیاره ی 
احمق ها ایستاده ام. ولی می توانم 
اوضاع را رو به راه کنم. قبالً هم این 
کار را انجام داده ام. فقط چیزی که 
خیلی کُفرم را درمی آورد، شاخ شدن 

جیناست.

جینا یکی از آن آدم هایی است که ازشان خوشم نمی آید. نه! از 
چیزهایی است که اصالً  آن  از  یکی  دقیقًا  بیشتر؛ جینا  این هم 

نمی توانم تحملش کنم. یک نگاه به این لیست بیندازید:


