
داستان ھای نه چندان غیرممکن

شھربازی ماه

خدا جون سالم به روی ماهت...





۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
داستان های نه چندان غیرممکن: شھربازی ماه

نویسنده: فیلیپ ریو
تصویرگر: سارا مک اینتایر

مترجم: نیلوفر عزیزپور
ناظر محتوایی: آزاده کامیار

ویراستار ادبی: مانا عسگری
ویراستار فنی: فاطمه صادقیان ـ مریم فرزانه

طراح جلد نسخه ی فارسی: محدثه علیزاده
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مینا فیضی ـ زهرا گنجی ـ شهرزاد شاه حسینی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۸۹۱-۴

نوبت چاپ: اول ـ ۹۹
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی و چاپ: پرسیکا
صحافی: مهرگان

قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان

سرشناسه: ریو، فیلیپ، ١٩۶۶ - م.
Reeve, Philip

عنوان و نام پدیدآور: شھربازی ماه/ نویسنده: فیلیپ ریو؛ تصویرگر: سارا مک اینتایر؛ مترجم: نیلوفر عزیزپور.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۲۲۸ ص.؛ ۱۴٫۵×۲۱٫۵ س م.
فروست: داستان ھای نه چندان غیرممکن.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۸۹۱-۴
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Jinks & O'Hare funfair repair, 2017. :یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان ھای کودکان (انگلیسی) -- قرن ٢٠ م.

Children's stories, English -- 20th century :موضوع
شناسه ی افزوده: مک اینتایر، سارا، تصویرگر

McIntyre, Sarah :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: عزیزپور، نیلوفر، ١٣۶۶، مترجم

PZ رده بندی کنگره: ٧
رده بندی دیویی: ٨٢٣/٩١۴[ج]

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۶١١١٠٨٩
۷۱۴۷۹۰۱



JINKS & O'HARE FUNFAIR REPAIR
(A Not-So-Impossible Tale series)

Copyright © Philip Reeve (text) 2016
Copyright © Sarah McIntyre (illustrations) 2016

Published by Oxford University Press (OUP),
a department of the University of Oxford

 (Copyright( بر اساس قوانین بین المللی، حق انحصاری انتشار
JINKS & O'HARE FUNFAIR REPAIR کتاب

(A Not-So-Impossible Tale series)
به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.













یک
امیلـی تقریبـًا در هر سـروصدایی خوابش می برد، اما سـکوت 
بیدارش می کرد. چون او در شهربازی ماه زندگی می کرد و آنجا 

هم معمواًل حسابی شلوغ بود.
شـهربازی مـاه بلندتریـن سرسـره ی مارپیـچ، طوالنی ترین 
ترن هوایی، خفن ترین ترامپولین، ترسـناک ترین تونل وحشت 
و خوشـمزه ترین پشـمک را در کل کهکشان داشت. هر شب که 
امیلی می رفت تا در اتاقش، باالی دفتر اشیای گمشده بخوابد، 
هیاهوی شـادی و هیجان را از بیرون می شـنید. وقتی مردم از 
باالی سرسـره ی مارپیچ می چرخیدنـد و پایین می آمدند، کلی 

صدای یوهووووو! می آمد.
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تـازه وقتـی سـوار ترن هوایـی بودند، صـدای واااااای! بیشـتر 
هـم بـود. وقتـی هم آهنـگ تونـل وحشـت را می زدنـد، صدای 
یووووهـوووووووووو! می آمـد. صدای ووینـگ از روی ترامپولین 
می آمـد. از این طـرف و آن طـرف هـم صـدای بقیـه ی بازی هـا 
می پیچید؛ وییییژژژ، دانگ، بیلینگ، دونگ. )دستگاه پشمک زنی 
خیلی سروصدا نداشت، اما امیلی بوی آن را حس می کرد. بوی 
شـیریِن شـکر داغ از الی پنجـره اش بـه داخل می خزیـد و وارد 

رؤیایش می شد.(
امیلی عاشق هیاهوی شهربازی بود. این سروصداها برایش 
مثل الالیی ای بود که هر شـب او را آرام به خواب می برد. صبح 
روز بعـد کـه از خـواب بیدار می شـد، هیچ صدایـی نمی آمد جز 
صدای سـوت پاکبانی که بلیت های پاره و پوسـت های شکالت 
را از روی زمین چمِن بین وسایل بازی جمع می کرد. دستگاه ها 
خاموش بودند و شهربازی ماه برای مهمان های جدید، و روز و 

شبی پر از فریاد شادی آماده می شد.
اهالـی شـهربازی مـاه در خانه هـای کوچکـی کنـار  بیشـتر 
وسـایلی کـه مسئولشـان بودنـد زندگـی می کردنـد، امـا امیلـی 
همیشـه توی دفتر اشـیای گمشـده زندگی کـرده بـود. تقریبًا ده 
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سـال قبل تـر، شـبی، یکـی از مهمان هـای حسـابی 
هیجـان زده، تخـم آبـی کم رنگ بزرگـی روی پیچ 
قطـار مرگ، یکـی از بزرگ ترین ترن هـای هوایی 

شـهربازی ماه، گذاشـته بـود. صبح فـردای آن 
روز دو تعمیـرکار سـخت کوش شـهربازی، 
الغرو و پشـمالو، تخم را پیدا کرده بودند. 
آقـای الغرو گفته بود کـه احتماالً، بعد از 

کلـی چرخیـدن توی پیچ هـای قطار 
مـرگ، تخم تا حاال خراب شـده، 

امـا آقای پشـمالو متقاعدش 
کرده بود کـه درهرصورت آن 

را بـه دفتـر اشـیای 
گمشـده ببرند. 

سـال قبل تـر، شـبی، یکـی از مهمان هـای حسـابی 
هیجـان زده، تخـم آبـی کم رنگ بزرگـی روی پیچ 
قطـار مرگ، یکـی از بزرگ ترین ترن هـای هوایی 
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الغرو و پشـمالو، تخم را پیدا کرده بودند. 
آقـای الغرو گفته بود کـه احتماالً، بعد از 

کلـی چرخیـدن توی پیچ هـای قطار 
مـرگ، تخم تا حاال خراب شـده، 

امـا آقای پشـمالو متقاعدش 
کرده بود کـه درهرصورت آن 

را بـه دفتـر اشـیای 
گمشـده ببرند. 
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خانم هشت دسـت، که مسئول اشیای گمشده بود، برچسبی 
روی تخم چسبانده و آن را گذاشته بود در قفسه ، بین کاله ها و 
چترهـا و لباس های فضایی ای که منتظر صاحبانشـان بودند تا 

بیایند و آن ها را پس بگیرند.

امـا هیچ کـس از تخـم آبـی کم رنگ سـراغی نگرفـت. حتمًا 
هرکس آن را روی پیچ قطار مرگ جا گذاشـته بود فراموشـش 
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کـرده بـود. وقتـی تخـم شکسـت و امیلی کوچولو بیـرون آمد، 
خانم هشت دست نمی دانست باید با او چه کار کند، اما الغرو و 
پشمالو اتاق زیرشیروانی را به امیلی دادند و او هم از آن موقع 

به بعد، با خوشحالی همان جا زندگی کرد.
امیلـی تکه هـای پوسـت تخـم آبـی کم رنـگ را در قفسـه ی 
کنـار تختش، بیـن کتاب ها و اسـباب بازی هایش، گذاشـته بود، 
امـا خـودش را بـا ایـن فکر کـه اصاًل کسـی سـراغش می آید یا 
نـه اذیـت نمی کـرد. به نظرش، کسـانی کـه با کلی دردسـر تخم 
بـزرگ آبـی کم رنگـی می گذارند و بعد هـم آن را روی ترن هوایی 
جـا می گذارنـد و می رونـد بعید اسـت پدر و مادر خوبی بشـوند. 
از اینکـه تنهایـی زندگـی می کـرد خیلـی هـم خوشـحال بـود. 
خانم هشت دسـت، که مسـئول اشـیای گمشـده بود، خیلی هم 
شـبیه مامان هـا نبود. بیشـتر به یـک ُاختاپوس گنـده ی فضایی 
شـباهت داشـت. امـا بهتریـن ُاختاپـوس گنده ی فضایـی بود و 
مشـکلی نداشـت کـه امیلـی در اتـاق زیرشـیروانی اش زندگـی 
کنـد. دفتر اشـیای گمشـده درسـت بغـل خانـه و کارگاِه الغرو و 

پشـمالو بود.
امیلـی بیشـتر وقت هـا می رفـت سـرک می کشـید تـا ببیند 
چـه چیـزی را تعمیـر می کنند و گاهی هم پشـمالو بـه او اجازه 
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مـی داد تـا در کارهای کوچک کمک کند، کارهایی مثل باز کردن 
پیسـتون های بـزرگ و عـوض کـردن چرخ دنده هـای خـراب 

دستگاه بازی شانسی.

صبـح آن روز خـاص، کـه ایـن داسـتان شـروع شـد، 
سـکوت مثل هر روز امیلی را بیدار کرد، چند دقیقه سـر 

جایش دراز کشید و فکر  کرد که آن روز مدرسه دارد یا نه.
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دستگاه بازی شانسی.

صبـح آن روز خـاص، کـه ایـن داسـتان شـروع شـد، 
سـکوت مثل هر روز امیلی را بیدار کرد، چند دقیقه سـر 

جایش دراز کشید و فکر  کرد که آن روز مدرسه دارد یا نه.

روزهـای مدرسـه خیلی هم بد نبـود، چون امیلـی مجبور نبود 
بـه مدرسـه ای معمولـی بـرود. مثـل همـه ی بچه هایـی کـه در 
شـهربازی مـاه زندگـی می کردنـد، او هـم در مدرسـه ی چـرِخ 
دانـش درس می خوانـد، یعنـی گردونک آموزشـی که دانشـمند 
معـروف، ِفلومیـش همه چیـز دان، طراحـی کـرده بـود. اسـتاد 
همه چیـز دان کشـف کـرده بود وقتـی مـردم در حـال حرکت اند، 
بهتـر چیـز یاد می گیرنـد )برای همین اسـت که سـفْر ذهن آدم 
را بـاز می کنـد، امـا موقع خواب کسـی چیزی یـاد نمی گیرد(. به 
همیـن خاطر هـم دانش آموزها در مدرسـه ی چـرِخ دانش روی 
نیمکت هایـی می نشسـتند که دور میز اسـتاد می چرخیـد و دور 
مـی زد. وقتـی درس هـا سـخت تر می شـد، نیمکت هـا موقـع 
چرخیـدن بـاال و پاییـن هـم می رفتنـد، مثـل بـازی اسـب های 

رنگی گردان.
این جـوری مـردم موقع یادگیری ریاضیات پیشـرفته حالت 
تهوع می گرفتند، اما خوشـبختانه استاد فلومیش همه چیز دان 
بـه این نتیجه هم رسـیده بود کـه درس زیادی، آن هم در یک 

دوره، به مغز آسیب می زند. 
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بـرای همین مدرسـه ی چرِخ دانـش یک روز در میـان باز بود. 
تـا جایـی که امیلـی یـادش می آمـد، روز قبل به مدرسـه رفته 
بـود، پـس آن روز تعطیـل بـود و می توانسـت هـر کاری دلش 

می خواست بکند.
آخ جون!





امیلی از تختش پرید بیرون، لباس پوشـید و از سرسـره ای 
کـه الغرو و پشـمالو بـرای زود پایین آمدن درسـت کرده بودند 

ُسر خورد و پایین آمد.
تـوی آشـپزخانه از سرسـره پایین پرید و بـرای خودش یک 
لیـوان آب میـوه ی توت َاکلیلی ریخت و ناْن گـرم کرد. همین که 
نـان و آب میـوه اش را خورد و بشـقاب و لیوانش را در ماشـین 
ظرف شـویی گذاشـت، از پنجره پرید توی حیاط و تندتند  سمت 
خانه ی الغرو و پشـمالو دوید. خانه شـان نقلی و تروتمیز بود و 
کنارش کارگاه و ابزارفروشـی  داشـت. روی تابلوی باالی درش 

نوشته شده بود:
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الغرو و پشـمالو بیرون کارگاه بودند و داشـتند ماشین پرنده 
را ُپر می کردند تا ِغـــژی بروند و تمام خرابی ها را تعمیر کنند. 
آقای پشمالو، که البته از اسمش هم پیداست، همه جایش پر 
از مو بود؛ توپ پشـمالوی بزرگی بود که دسـت های پشـمالوی 
بلنـد و پاهـای پشـمالوی کوتاهـی بـه آن چسـبیده بـود و کاله 
شاپویی داشت که روی سرش جا خوش کرده بود. آقای الغرو 
هم کاله شـاپو به سـر داشـت، اما الغر و قدبلند بود. وقتی کنار 

هم می ایستادند شبیه عدد ١٠ می شدند.
الغـرو و پشـمالو قهرمان های امیلی بودند. دوسـت داشـت 
دنبالشـان بـه شـهربازی برود و کمکشـان کند تا دسـتگاه ها را 
امتحـان کننـد و مطمئـن شـوند کـه همه چیـز همچنـان امن و 
باحال اسـت. آرزو داشـت به تیمشـان ملحق شـود و، درسـت 
مثل آن ها، تعمیرکار شـهربازی شود. زندگی باالی دفتر اشیای 
گمشده خیلی هم افتخار نبود، اقاًل نه وقتی که پدر و مادر تمام 
دوست هایش مسئول ترن هوایی و گردونک و تیم های َبَدل کار 
َاَبراِسـکوتِر  دیوار مرگ بودند. اما الغرو و پشـمالو یک جورهایی 
مهم تریـن کار را روی کِل کـره ی ماه انجـام می دادند، پس اگر 
می پرسـیدند که »دیروز بعد از مدرسـه چـی کار کردی؟« باحال 
می شد، اگر می گفت: »راستش، با الغرو و پشمالو کار کردم، ما 
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