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لینکلن پیرس
پُرفروش ترین اثر نویسنده ی نیویورک تایمز
نسترن فتحی



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...   

مقدمه ی یک کودک ناشر!



تقدیم به
مامان و بابای خیلی عزیز
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تـا حـاال دقـت نکـرده بـودم کـه دفتـر توبیـخ و مـوارد انضباطی 
چه قدر حوصله َسر َبر است. 
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هیــچ خبــری نیســت. مهم تریــن 
ــخ و  ــر توبی ــووی دفت ــه ت کاری ک
مــوارد انضباطــی بایــد انجــام 
بدهــی ایــن اســت که: 1( ســاکت 
بنشــینی و ســرت را بگــذاری روی 
میــز، یــا 2( صــد مرتبــه بنویســی 
»مــن دیگــر موقــع فلــوت زدن 

ــم.« ــروصدا نمی کن ــکی، س ــن پاپوس ــری ِاِل ِم

)البتـه اآلن بـه خاطر سـروصدا راه انداختن موقع فلـوت زدِن مری 
الـن پاپوسـکی این جـا نیسـتم. ایـن مـورِد انضباطـِی هفتـه ی 

پیش بود که اصالً هم عمدی نبود!( 



3

منظـورم ایـن اسـت که خـوِد اتـاق از سـوت وکوری، کالً کپک زده. 
این جـا فقـط دوتـا کاغـذ چسـبانده اند؛ روی یکـی نوشـته »لطفًا 
سـکوت را رعایـت کنیـد« و روی آن یکـی هـم بـرای کسـانی کـه 

خنگ  تـر هسـتند، نوشـته »حرف زدن ممنـوع«. حاال ما نخواسـتیم 
تلویزیـون بگذارنـد این جـا ولـی اگـر دوتـا پوسـتر باحـال هم به 

دیوار بزنند، نمی میرند. 

دیدیـد چه طـور کم تـر از یـک ثانیـه جـواب آدم را می دهـد؟ بـاز 
هـم تـوو کـف یکـی از آن کتاب هـای به دردنخورش اسـت.
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»می شه سه سوته برم کالس هنر و بیام؟«

ابرویش را می اندازد باال. »کالس هنر؟ برای چی؟«

ابرویـش می آیـد پاییـن. »نیـت، مدرسـه ی 38 هیچ وقـت دنبال 
ایـن نبـوده که دفتـر توبیـخ و مـوارد انضباطی رو باحـال کنه!«

جواب می دهم: »دقیقًا!«
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بلـه، واقعـًا جـواب قانع کننـده ای بـود. احتمـاالً خانـم سـرویکی 
شـده.  بلنـد  نـدارم«  چرت و پـرت  »حوصلـه ی  دنـده ی   از  امـروز 
بعضی وقت هـا خوش اخالق تـر از ایـن اسـت، البتـه وقت هایـی 
کـه فقـط خـودش و مـن باشـیم. امـروز سـه تا بچـه ی دیگر هم 

این جا هستند. 
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نفـر بعـدی هـم کـه خـودم هسـتم! احتمـاالً می خواهیـد بدانید 
چه طـور کارم بـه این جا کشـیده . خـب، این یک قضیـه ی دونفره 
بـود. تقصیـر من هم نبـود؛ حتی یـک ذره. همه اش تقصیـر آرتور 
بـود. البتـه ایـن وسـط من توبیخ شـدم و هیـچ بالیی سـِر آرتورِ 

خر شـانس نیامد. داسـتانش طوالنی اسـت.
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یـک واقعیـت ثابت شـده: همیشـه حـق بـا آرتـور اسـت! بیایید 
بـا ایـن واقعیـت رو بـه رو بشـویم. آرتـور کمپوت   شـانس اسـت. 
دوست داشـتنی اسـت. باهوش اسـت. تـووی همه چیز اسـتعداد 
دارد. همـه ی معلم هـا دوسـتش دارنـد؛ بچه هـا هـم همین طور. 
حتـی مـن هـم ازش خوشـم می آیـد و به خاطـر همـه ی این ها 

اصـالً چشـم دیدنـش را ندارم.

می دانیـد دیگـر چه چیـزی روی مخ 
مـن راه مـی رود؟ همین کـه به لطف 
آرتـور توبیـخ شـده ام و به جلسـه ی 

پیشـاهنگی هـم دیر می رسـم.

بلـه. مـن دیگر پیشـاهنگ1 شـده ام. قبـالً اصالً دلم نمی خواسـت 
دوروَبـر پیشاهنگ شـدن بچرخـم؛ چـون هر بـار که فرانسـیس و 
تـدی از اردوی پیشـاهنگی برمی گشـتند، یـا دچـار مسـمومیت 

غذایـی شـده بودنـد یا یک چیـز بدتـر از آن.

1- پیشاهنگی یعنی شرکت توو برنامه های گروهی ای که خیلی نرم و زیرپوستی به بچه ها درس 
زندگی و تجربه های فراوان می ده! یه پیشاهنگ خوب کسیه که روحیه ی هم کاریش باالست و 
چنتا مهارت به دردبخور هم داره، واسه این که هر جا رفت اونی باشه که حسابی به درد می خوره!
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امـا باألخـره مخـم را زدنـد تـا امتحانـش کنـم. آن قدرهـا هم که 
فکـر می کـردم ِسـَتم نیسـت. چندتـا بخـش نچسـب دارد کـه با 
چیزهـای خـوب دیگرش جبران می شـود؛ مثالً لباس پیشـاهنگی. 

لباس پیشـاهنگی حـرف ندارد.

به هر حال، اآلن دیگر جلسـه ی پیشـاهنگی  شـروع شـده. شـاید 
بتوانـم خـودم را به بخش دومش برسـانم. شـاید!...

کالهـش خیلـی باحـال اسـت. اعتـراف می کنم تـا قبـل از این که 
پیشـاهنگ بشـوم، فکر می کردم ایـن کاله ها را فقط فرانسـوی ها 

یـا پانتومیم بازهـا می گذارند سرشـان.
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ایـول! از روی صندلـی  کنـده می شـوم و مـی دوم تـووی راهـرو تا 

بـه کمدم برسـم. لبـاس پیشـاهنگی را برمـی دارم و می پرم تووی 
دستشـویی تا بپوشـمش. سـی ثانیه ی بعد...


