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انتشارات پافین
شماره ی 80 خیابان استرند

لندن

خواننده ی عزیز

شـاید یادتـان باشـد در پایـان کتاب قبلـی، چارلی مرغ 
می شود، به شما توصیه کردیم که دیگر هیچ وقت کتاب های 
سـم کوپلنـد را کـه مثًا نویسـنده اسـت، نخوانید. هشـدار 
دادیم او دروغ گویی بدنام و نویسنده ای کم استعداد است.

ولی انگار هنوز همان آش و همان کاسه است.
این همـه هشـدار دادیـم و حـاال ایـن کتـاب جدید توی 
دسـتتان اسـت. تـازه خواندنـش را هـم شـروع کرده ایـد! 

خودتان را به آن راه نزنید. این جمله را دارید می خوانید.
و این یکی را.

پس چرا ول کن نیستید؟
همین االن دست از خواندن بکشید.

هنوز هم دارید می خوانید، نه؟
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چرا چنین اخطار واضحی را نادیده گرفتید؟ البد شما از 
آن آدم هایی هستید که انگشتشان را روی آتش می گیرند 
تا ببینند واقعًا داغ است یا نه، یا آشغال های روی زمین را 
برمی دارند و می گذارند توی دهانشان و می جوند، چون به 
چشمشان شکل کشمش  آمده، با اینکه همان موقع یکی 
بهشان گفته که ‘اون رو نذار توی دهنت؛ آشغاله’. فقط این 

مثال رفتار شما را توجیه  می کند.
خـب بگذاریـد یـک بـار دیگـر سـنگ هایمان را با شـما 
وا بکنیـم: ایـن کتـاب هم بهتـر از کتاب اولی نیسـت. تازه 
شـاید بدتر هم باشـد. خیلی بدتر. ولی خب تا آنجا که ما 

فهمیدیم، انگار شما اخطارها را جدی نمی گیرید.
شـاید این را هم یادتان بیایـد که قول داده بودیم دیگر 
کتابـی از سـم کوپلند منتشـر نکنیم. متأسـفانه وکیل های 
زیـادی بـه عرضمـان رسـاندند که مـا التزام قانونـی داریم 
کـه ایـن کتاب را منتشـر کنیـم ؛ یعنی اینکـه از نظر قانونی 
مجبوریم. ولی شـما مجبور نیسـتید این کتاب را بخوانید. 

خودتان خواستید. بهانه  نیاورید.
اگـر احیانـًا در کتاب فروشـی یا کتابخانه هسـتید و این 
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کتـاب را برداشـته اید، خیلـی راحـت بگذاریـدش زمیـن و 
برویـد. ازتـان خواهـش می کنیـم به جایـش یـک کتـاب 

سودمندتر و آموزنده تر انتخاب کنید.
اگر هم کار از کار گذشـته اسـت و در خانه نشسـته اید و 
شاید جلوی آتش جا خوش  کرده اید یا توی تخت، زیر پتو 
جایتان گرم ونرم شده است و نشسته اید تا کتاب بخوانید، 

فقط باید یک چیزی بهتان بگوییم: 
امیدواریم همان اندازه که ما از انتشـار این کتاب متنفر 

بودیم، شما هم از خواندنش بدتان بیاید.

ارادتمند شما
انتشارات
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فصل ۱
یکی مدام چارلی مک گافین را تعقیب می کرد.

سایه ای بدجنس او را زیرنظر داشت و مدام منتظر بود.
چیزی یا کسـی توی راهروهای مدرسه دزدکی دنبالش 

بود؛ یک وجود خبیث، شیطانی، پنهان و ناشناس.
چارلـی دسـتش را به کمـرش زد و گفـت: »ببین دیلن، 
می دونم دنبالمی. می بینمت. می شه ولم کنی؟ اصًا بهت 
نمـی آد از ایـن کارهـا بکنی. جـدی می گم دیلن، از پشـت 

ستون بیا بیرون.«
دیلن از پشت ستون بیرون آمد.

چارلـی ادامـه داد: »اون کاه مسـخره رو هـم از سـرت 
بردار.«

دیلن کاه مسخره را از سرش برداشت؛ کاهی شل و ول 
و تابستانی که از مامانش قرض گرفته بود.

»اون عینک آفتابی رو هم همین طور. اون رو هم بردار.«
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دیلن عینک آفتابی را هم برداشت.
»حاال دیگه لطفًا دنبالم نکن.«

دیلن بادی به غبغب انداخت، یک قدم جلو آمد و گفت: 
»می دونی که می تونی فرار کنی، مک گافین، ولی نمی تونی 
قایم بشی. نمی تونی... قایم...  بشی.« دیلن لبخندی زد و 
لب هایش شـبیه کرمی تاب خورده شد. »من سایه ی توام. 
نیمه ی تاریکتم. هرجا بری، من هسـتم. تعقیبت می کنم. 

آماده ی حمله   کردنم، درست مثل... مثل... قورباغه.«
»قورباغه؟ حمله ی قورباغه ای؟ قورباغه ها که اصًا حمله 

نمی کنن!«
»خیلـی هم می کنن. به مگس ها حمله می کنن. تو هم 

مگس منی. توی تارم گیر افتادی.«
چارلی مات و مبهوت گفت: »تار... تار قورباغه؟«

»فکـر کـردی خیلـی زرنگی مک گافیـن، نـه؟ اصًا هم 
این طور نیست. ممکنه دوست های کوچولوی احمقت فکر 

کنن که نابغه ای ولی...«
»بعید می دونم همچین فکری بکنن. اتفاقًا به نظرم فلورا 
دقیقـًا برعکسـش فکر می کنه. حتی دیـروز هم بهم گفت. 
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گفت: »چارلی، تو دقیقًا برعکس نابغه ای.«
دیلن دستش را باال آورد و گفت: »بسه دیگه! فقط باید 
بدونـی کـه می گیرمت.« دیلن دسـتش را بـاز کرد. تویش 
یـک قوطی کبریـت بـود. تکانـش داد. خالـی بـود. »صبر 
می کنـم تـا حیوون بشـی. اون  وقت گیـرت می ندازم. اون 
 موقـع دیگـه این قـدر نمی خنـدی. اگه هم بخندی، کسـی 
صدات رو نمی شـنوه. چون توی قوطی کبریت گیر افتادی. 

توی زندان قوطی کبریتی!«
بعـد همان طـور کـه دیوانـه وار می خندیـد، 
دور شـد و چارلـی را در راهـروی خالی تنها 

گذاشت.
کاری از دسـت چارلـی 
برنمی آمد. دیلن داشـت 
را می کـرد.  کار خـودش 
چارلـی حـس کـرد کـه 
دلـش تاپ تـاپ می کند 

بدنـش  در  الکتریسـیته  و 
پخش می شـود. ایـن اولین 
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نشـانه های تغییر کردن چارلی بود. چشـم هایش را بسـت، 
روی تنفسـش تمرکـز کـرد و چنـد بـار نفس عمیق کشـید. 

بعـد چشـم هایش را کامـل بـاز کـرد.
رو کـرد بـه سـایه ی کوچکـی کـه تـه راهـروی دراز بـود 
و فریـاد زد: »آهـای، دیلـن! دیلـن! به نظـرم دارم عـوض 

بـدو!« می شـم! 
دیلن برگشت و تا جایی که می توانست تند دوید.

»بدو دیلن! دارم عوض می شم!«
دیلن دوید و آمد. نفس زنان به چارلی رسید.

چارلی گفت: »اِ، ببخشید. اشتباه شد.«
دیلن با عصبانیت به چارلی خیره شد و گفت: »چی؟«

چارلـی خنده کنـان گفـت: »ببخشـید! به خـدا یه  لحظه 
حسـش کـردم. ایـن داسـتان تغییر کـردن هم یـه فرایند 
پیش بینی نشـدنیه دیگه. حاال شاید دفعه ی بعدی شانس 
بیـاری. البتـه دفعـه ی بعـدی در کار نیسـت. داری وقتت 
رو تلـف می کنـی. آخـه می دونی، من یـاد گرفتم چطوری 
کنترلـش کنـم. به خاطر همین می تونـم صددرصد تضمین 

کنم که دیگه چارلی به هیچی تبدیل نمی شه.«
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چارلـی به دیلن چشـمک زد و بعـد همان طور که قاه قاه 
می خندید، دور شد و دیلن را در راهروی خالی تنها گذاشت.





یادداشت نویسنده
اگر کتاب اول این مجموعه، چارلی مرغ می شود، را نخوانده 
باشـید، احتمااًل االن خیلی گیج شـده اید که داستان از چه 

قرار است.
چه حیف.

باید کتاب اول را می خریدید.
همین جـوری خوش خوشـان اینجا آمدیـد و با خودتان 
گفتیـد: وا، کی گفته الزمه کتاب اول رو بخونم؟ من خیلی 
زرنگـم و مطمئنم همین جور که پیش می ریم، داسـتانش 

دستم می آد.
خـب، حـاال کـی زرنـگ اسـت؟ اصـًا از داسـتان سـر 
درنمی آوریـد، نـه؟ نمی دانید چارلی کی اسـت و دیلن کی 
اسـت و چرا دیلن سـعی می کند چارلی را در قوطی کبریت 
بگـذارد. فقـط می توانم آرزو کنـم در خواندن ادامه ی کتاب 

موفق باشید خنگول ها.

21



یادداشت نویسنده 2
از طـرف انتشـارات به من خبر دادنـد که ظاهرًا اجازه ندارم 
به »خوانندگان ارزشمندم« بگویم »خنگول«. به من دستور 

دادند از شما عذرخواهی کنم. بفرمایید:
من واقعًا، واقعًا، از ته دل عذرخواهی می کنم.*

امیدوارم من را ببخشید.** 
دستور دیگری هم دادند، تا خاصه ی کوتاهی از اتفاق های 
کتاب اول را برایتان بنویسـم. پس شـماهایی که تنبلی تان 

می آید به کتابخانه بروید، بفرمایید این برای شماست:
چارلـی مک گافیـن همـه اش حیـوان می شـود. با کمک 
دوسـت هایش، فلورا، محسن و وگان، می فهمد که هروقت 
مضطرب و پریشان می شود تغییر می کند. با همدیگر کشف 
می کنند اگر چارلی خودش را آرام کند و سعی کند خوشحال 
باشد، می تواند این مسئله را مدیریت کند )البته تا حدودی(. 

* خیلی هم عذرخواهی نمی کنم. دروغ گفتم خنگول ها.
** برایم مهم نیست که من را می بخشید یا نه.
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