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وضعیت فهرست نویسی: فیپا
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انتشارات پرتقال
تیمی کارناگاه ۲: رقابت خفن

نویسنده: اِسِتفان َپستیس 
مترجم: زهره خرمی

ویراستار: شهرام بزرگی
مدیر هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی پرتقال/ نیلوفر مرادی - سحر احدی
طراح جلد نسخه ی فارسی: امین نصر

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۰۸۷-۱

نوبت چاپ: اول - ۹۶
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لیتوگرافی: نقش سبز
چاپ: کاج

صحافی: تیرگان
قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان



دوففف

تیمیم
اآ هدآ م اچآ هزیا اآ هؤیزهزم ازهگ توم سرشوب
و ارق خفنّقت توم چشم هزشوب  کهب.





ییمیآ کم اآ اآ کاددز  ایز  اممکا هب هک یا همدقم 7

اقن چقزهزیا اآ یدکن کسـت توم لولآ گقر اننم، یک پسـدزنمکه قطبِا 
چزق، کا هدآ امتر کست.

چـرک؟ ُخـب یـک لولآ ازااِن خوب یا توکنم قزشـق و گلولآ هـزم یو یز یک 
قزلـب صزاـوب هک اآ هکادـا کا توم لولـآ  هاقزوه ؛ کیـز  ههوه ب یک هدچقن 

چقزم، خقلا سخت کست:

که به احتمال زیاد  مقدمه ای 
بعدًا آن را می فهمید

الآ! هدزب طوه اآ یا اقنقم، کین یک خرس قطبا کست؛
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لوله ی ُسرُسره ی خطر

اآ کیروا توم یک جوه لولآ م خزص، گقر ار ه!

ُسرُسره م خطر، ُپرسرعت ترین و پقچ پقچا ترین ُسرُسره م هاِا  نقزست.
کیز کیروا خقلا ُپرسرعت نقست؛

چوب چقزم توم هب گقر ار ه کست؛
یک خرس قطبِا یشدزق اآ ارکم ُسرُسره سوکهم ایز م ُقُلدبآ او ه!

ازکین وجو ، کو هک اآ ُسرُسره هکه  ک ه کنم.
و کینجزست اآ پزم هشوه وسط یا هیم.
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چوب کگر یک خرس قطبا اآ خوکسـدآ کش نرسـم، سما یا انم  لرازیا 
انم؛ و کگر  لرازیا جوکب نمک ،  ست اآ هریبکزهم یا انم و سرهخر هم کگر 
ندوکنم هریبکزهم انم، یک ُیشـت  اله کا توم جقبش  هیا هوه  و چشـدکا 

اآ طرف ییزال یا انم.
امم هم، ُخب اآ طوه طبقما چنقن کتفزقا یا کهدم!

گرفتگی

و کگـر شـدز یکـا کا امدریـن ازههگزهزب  نقـز و کا اخت ام، هدـرکه هدزب 
خرس قطبا ازشـقم و چزهه کم نمکشـدآ ازشـقم جز کینکآ پشت سرش سوکه 

ُسرُسره شویم، توم ام  ه سرم کهدز ه کیم؛
یک  ه سر وکقما و خفآ اننمه!

چوب هِب ُسرُسره هدقن طوه یک انم یا هیم؛
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و کا هنجزیا اـآ نشـقدن گزِه گُنـمه م هب خرس قطبـا توم لولآ گقر 
ار ه، هب هقچ هکها نمکه ، جز کینکآ هدزب جز جدع شو ؛

 ه هدقن جزیا اآ ین هسدم!
ایر هب گقر ار ه کم؛

و کصالا هم کا کین وضع خوش از  نقسدم.







فصل
1

ازه  اوازلقنسکا ازهوش ترین ه م  نقز نقست.
ازال اقز و کین هک اآ هب اِب لبزس شطرنجا ازلا ان!

»یواه م کسنز  جمزنِا یزهم تمطقل شمه. ازیم ارم خونآ توب!«
یا گویم: »ولا کین هو نگزه ان... ارصم هو  ههوه ه!«

یا پرسم: »اموم؟«
یا گویم: »کین...« و یسدیقدزا اآ یجسدآ کشزهه یا انم.

که  خیلی بده 
سر نداشته باشی
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»اچـآ! ین سـزعدا هشـت  اله یا گقرم اآ هیط توم کیـن یواه هکه ارم 
و یوکظب ازشـم اسـا چقزم هو نشـکنآ. کگآ از چقزکیا اآ تو یواه هسـت، 

یشکل  کهم، ارو اآ یکا  یگآ اگو.«
»الآ، یشکل  کهم.  هوغ،  هوغ، هدآ ش  هوغ! هدآ یا  ونن ازهوش ترین 

ه م  نقز اقآ.«
شیقیآ هزیش هک یا یزلم و ایر لب یا گویم:  »هزه! عزلقآ!«

یا گویم: »ینم.«
یا گویم: »خوش اآ ازلت.« و از یک  ست ین هک اآ طرف  ِه خروه ُهل یا  هم. 
»ازال اذکه اآ ازهوش ترین ه م  نقز نشوب امم چطوهم ازیم کا  ه اره اقروب.«

نزگمزب وسوسآ یا شوم کا یوقمقدم سوءکسدفز ه انم؛
هویدم هک هزش انم و اگویم اآ کین ین هسدم:هویدم هک هزش انم و اگویم اآ کین ین هسدم:

تيمی 
شال گردن خرابكار

خاص

کین کسم هب قمه یمروف کست اآ کو  هجز هب هک اآ عنوکب انقزب گذکه، هئقس 
و یمیرعزیل ازهگ ترین  هدر ازههگزهِا شـمر و کاددزالا اشـوه یز ادا شزیم 

جمزب، یا شنزخت.
کیز ین کا یوقمقدم سوءکسدفز ه ندا انم.

یک ازه هوشدنمکنآ تر یا انم.
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از مجسـمه ی کارل کوبالینسـکی باال می روم و سـعی می کنم تابلویش را 
از جا ِبکََنم.

از مجسـمه ی کارل کوبالینسـکی باال می روم و سـعی می کنم تابلویش را 
از جا ِبکََنم.

خانم موزه دار جیغ می کشد: «داری چی کار می کنی؟!»
در جواب می گویم: «دارم اعتبار موزه تون رو حفظ می کنم.»

اما موفق نمی شوم.
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چوب اموب کینکآ ازال اپرم،  سدم اآ تزالو ندا هسم؛ و ین هدقن کالب هم 
 ه کهتفزع سآ یدرم سطح ایقن کیسدز ه کم!

ارکم هدقن، ازهم هک یا انم اآ هیط ازهوش ترین ه م  نقز اآ ذهنش یا هسم؛
و تـزاه یا همدـم ازه  اوازلقنسـکا ازکینکـآ یغـز قمهتدنـمم  کشـدآ، 

یجسدآ کش گر ب قمهتدنمم نمکه .
یا پرم ازال و هدقن اآ ازال یا پرم، گر نش یا شکنم؛ و ین و الآ م ازه  

ازهم کا هب ازال ِقل یا خوهیم و یک هکست یا کهدقم اف یواه!

کینجزسـت اآ یک صمکم شکسـدن  یگر هم یا هیم؛ کین یکا یراوط اآ 
پزم ین کسـت!  ه کین شـرکیط، تنمز چقز ینطیا کم هک اآ اآ ذهنم یا هسـم، 

اآ خزنم یواه  که یا گویم:
»ابقن چا ازه ار م!«



گچ پایم من را کُند کرده ۱۷
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وقتی با یک پای راسِت شکسته روی تخت دراز کشیده اید، یا می توانید 
گریه کنید یا خاطرات روزانه تان را بنویسید.

��ده  ���ُ �� ���� �� را 

تیمی خرابکار گریه نمی کند.
پس مشغول نوشتن خاطراتم می شوم:

به دنیا آمدم.
از خودم خفنیت زیادی نشان دادم.

یک امپراطوری بنا کردم.
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و هب کیپرکطوهم هک از وجو  هدآ م یوکنما اآ سر هکهم او ، اآ  ست هوه م؛
یزنع شدزهه م 1:
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کین یز هم کسـت. کو خقلا یمرازب کسـت، کیز نیطآ ضمف هزم خو ش هک 
هم  که ؛

یثالا کینکآ ایز م کصرکه یا انم ین اآ کینجز اروم:
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کلبدآ یمهسآ ارکم هب هزیا اآ اآ هب نقزا  کهنم، خوب کست.
کیـز ارکم اسـزنا اآ  ه وجو شـزب خفنقـت  کهنم، یک چقـز هاکه هنمم 

 ست وپزگقر کست.
کین هم کا یزنع شدزهه م 2:

یک خرس قطبا هفدصم اقلویا اآ کسم گُنمه.
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کو توم قطب شدز  ازهگ شمه، کیز خزنآ کش یثل یک قزلب یخ ایر ههدزب 
هب شم و امو  5000 اقلویدر هکه هیم تز هسقم اآ خزنآ م یز.

امـم هـم ین کو هک کسـدخمکم ار م و تز شـش یـزه کو ، قزالِ کعددز ترین 
خرس قطبا کم او  اآ تزاآ از  کسدخمکم ار ه او م!

کیز امم، چمره م وکقما کش هک نشزب  ک .
هب قمه خقزندش عدقق و ازهگ او  اآ  وست نمکهم  هازهه کش ارف ازنم؛ 

پس اگذکهیم هیط یک چقز هک اگویم:
کگر یک خرس قطبا شـش یزه کو  ارکیدزب سـخت ازه ار ، امکنقم اآ 

کین یک ُایآ کست.
هقچ وقت کو هک  ه  هدر ازههگزها تزب شریک نکنقم؛

قبـو  نکنقم اآ کسـم هژکنسـدزب هک کا  هدر خرکاکزه اـآ  هدر خرکاکزِه گُنمه 
تغققر  هقم.

هکسدا! ازال اآ کین هشمکههز هک  ک م، اگذکهیم کین هک هم اگویم اآ هقچ وقت 
هدچقن ه یا هک اآ یزنع شـدزهه م 3 کسـت، کلگوم انمگا تزب قرکه نمهقم:




