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نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب 
 )Copyright(قانون بین المللی حق انحصاری نشر اثر
امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب را در سراسر 
دنیا با بستن قرارداد از آژانس ادبی نویسنده ی آن، 

Dominic Barker، خریداری کرده است.
انتش��ار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی 
ناش��ران و مترجمان دیگر مخالف عرف بین المللی 

و اخالق حرفه ای نشر است.



بگذاری�د همین ابتدای ماجرا این نکته را روش�ن کن�م که بالرت1 اصاًل 
دل�ش نمی خواس�ت قهرمان باش�د، چ�ون ب�ا داس�تان های قهرمانانه و 
ماجراه�ای دالوران�ه بزرگ نش�ده ب�ود و اهل دس�ت و پنجه نرم کردن با 
مشکالت هم نبود. بالرت بچه ی مزرعه بود. او نه افسانه ها و قصه های 
گذشته های دور را خوانده بود و نه سرگذشت مردان و زنان خوش نامی که 
به خاطر دیگران جانشان را به خطر انداخته اند. او فقط تصاویر کتاب های 
پدربزرگ�ش را نگاه می کرد که تازه بیش�تر آن ها هم درباره ی مرض های 

رایج گاوها بود. 

1. Blart

فصــل 1
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ب�الرت هیچ وق�ت اسب س�واری یا شمش�یربازی ی�اد نگرفت�ه بود و 
هیچ وقت هم برای نجات دختر زیبایی جان خودش را به خطر نینداخته 
ب�ود. او فقط همین را بلد بود که وقتی می خواهی یک گاو را بگیری، باید 
پاورچین  پاورچین از پش�ت س�ر به او نزدیک شوی و یک دفعه یقه اش را 

بچسبی.
برای همین خیلی عجیب نیس�ت که داس�تان ما با این صحنه شروع 
ش�ود: ما ب�الرت را در حالی پی�دا کردیم که با یک پاتیل س�یب زمینی 
خردشده در دست، روی نرده ی طویله ی گاوها دوال شده بود تا به دو تا 

از گاوهای قهرمان پدربزرگش غذا بدهد.
ب�الرت هیجان زده گفت: »بی�ا اینجا واتل1! یاال دوب2! بیایید ش�ام 

بخورید.« واتل و دوب منتظر تعارف دوم نشدند. 
وقتی تمام کارتان در زندگی این باشد که در طویله ی پر از گند و کثافت 
دور خودتان بچرخید، غذاخوردن مفیدترین کار روز اس�ت. وقتی آن دو 
با ملچ مولوچ فراوان و خرخرکنان، با کله س�مت غذا می آمدند، بالرت با 
قدردانی نگاهشان می کرد. احساس می کرد منظره ای جذاب تر از این در 

دنیا نیست.
ب�الرت باالخ�ره از روی ن�رده ی طویل�ه بلند ش�د و س�مت خانه ی 
1. Wattle

2. Daub
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روستایی ش�ان رف�ت. طبیعت، نقاش�ی زیبایی س�ر راهش کش�یده بود. 
روبه رویش خورشید سوزان که پشت تپه ای پایین می رفت، ابرهای تنبل 
س�رگردان را گرم و نورانی می کرد. تصویر ابرها در رودخانه ای که از دل 
دره می گذش�ت منعکس می شد. سراس�ر دشت سبز و خرم را سایه های 
کش�یده پوش�انده بودند. باریکه های دود از دودکش ه�ای خانه های ده 
به هوا می رفت. اس�بی بس�ته به گاری، پایین جاده، پرس�ه می زد و نم نم 
برمی گش�ت خان�ه. ولی بالرت بیش�تر ب�ه چکمه هایش ن�گاه می کرد. 
یک جفت چکمه ی ِگلی که با توجه به س�رووضع و قیافه ی بالرت خیلی 
هم توی چشم نمی زدند، ولی بالرت حسابی توی نخشان رفته بود. از قضا 
ِگلی ب�ودن چکمه ها به بالرت می آمد، چون خودش هم خیلی دلبر نبود، 
کله ی گنده ای داشت با چشم های ریز نزدیک به هم، دماغ کوفته ای که 
انگار به زور وس�ط صورتش فرو کرده بودند و دهانی که همیش�ه ی خدا 
ب�از بود. زی�ر گردن چرکش که اوضاع بدتر از ای�ن حرف ها بود. بدنش 
روی آن پاه�ای دراز به نظ�ر خیلی کوتاه می آمد. تازه یک ژاکت پش�می 
خاکستری هم می پوشید که به تنش زار می زد و بدنش را ضایع تر نشان 
م�ی داد. این ه�ا را اضافه کنید به یک تنب�ان آلبالویی که پارچه اش مفت 
نمی ارزید و تازه جاهای ناجوری اش هم س�وراخ بود. روی هم رفته بالرت 
دس�ت کم به یک ش�خصیت جذاب و باحال یا چند مهارت به درد بخور 

برای پوش�اندن ضعف هیکل و قیافه اش احتیاج داش�ت که بدبختانه از 
این ها هم بویی نبرده بود.

به هر حال بالرت بدون آنکه کف چکمه هایش را دِم در تمیز کند، 
یک راست وارد آشپزخانه شد. آنجا کسی انتظارش را می کشید که حتی 
بالرت را مجبور کرد دو بار نگاهش کند. مهمان داشتند. پدربزرگش از 
مهمان های ناخوانده خوشش نمی آمد. می گفت مردم اول سر حرف را 
باز می کنند و بعد، زود پسرخاله می شوند. پدربزرگ همه جا چو انداخته 
بود که بالرت مرض ناشناخته و خطرناکی دارد که به هر کسی که عضو 
این شایعه جلوی رفت  و  آمد  نباشد، سرایت می کند.  خانواده ی آن ها 
مردم را گرفته بود، ولی از طرفی هم مانع مدرسه رفتن بالرت شده بود. 
تنها روزی هم که بالرت به مدرسه رفت و سعی کرد اوضاع را روبه راه 
کند، همه ی بچه ها با جیغ های بنفش دررفتند. البته تقصیر آن ها نبود، 
چون معلمشان زودتر از بقیه پا به فرار گذاشته بود. اما برگردیم سراغ 

مهمان ناخوانده که ردای خاکستری به تن و باشلق1 به سر داشت.
پدربزرگ گفت: »بالرت! این آقا می خواد تو رو ببینه.«

ت�ا پی�ش از آن، هی�چ مهمانی به مالق�ات بالرت نیامده ب�ود. یعنی 
دس�ت کم هیچ آدمی به دیدن�ش نیامده بود. فق�ط بعضی وقت ها یکی 

1. نوعی کاله که به یقه یا شنل دوخته شده باشد. مترجم.
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»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


