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تقدیم به پدرم
متین سعید 

برای نیکو میرایس که هنوز 
سواد خواندن و نوشتن ندارد.



  1  
ناگهانپدِرکاملازراهمیرسد

جمعه شب. پیتزای چهارپنیر و پف فیل. آب نبات شیرین  بیان و 
فیلم دزدان دریایی. بهترین دوستت روی مبل منتظرت است و 
پدرش که تازه همه چیز را روی میزهای عسلی تاشو آماده کرده، 

می گوید: »اسکار، نورا، شام و فیلم آماده اند.«
عالی! برای شروع تعطیالت آخر هفته راهی بهتر از این سراغ 

دارید؟
اسکار  مامان  جمعه ها 
همیشه دیر می آید؛ چون 

توی کتابفروشی کتابکودیل 
)که او صاحبش است(، 
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نشست کتابخوانی دارد. من عاشق گردهمایی کتاب خوان ها هستم 
از جلسه ی  از آن بیشتر عاشق جلسه های قصه خوانی(؛ ولی  )و 
جمعه شب زیاد خوشم نمی آید؛ چون برای پدر و مادرهاست و 
فقط از این کتاب های حوصله سربر می خوانند که شیوه ی درست 
تربیت ما را یادشان می دهند. خودتان می دانید دیگر، از همین 
کتاب هایی که تا عنوانشان را می بینی، دلت می خواهد از پنجره 
پرتشان کنی بیرون: نه گفتن به فرزندانتان را یاد بگیرید، آب نبات 

ممنوع و از این جور چیزها.

جمعه شب ها، پدر اسکار پیش ما می ماند و کارهای عقب افتاده ی 
خانه را انجام می دهد. بعضی وقت ها اتو یا خیاطی می کند. خیاطی اش 
هم انصافاً خوب است! یا همین طور که رادیو گوش می دهد، شام را 
آماده می کند. خیلی ِکیف دارد؛ چون می گذارد اسکار تا دیروقت 
در سالن بماند. تازه به او اجازه می دهد فیلمی را که بیشتر از همه 
دوست دارد، تماشا کند. حتی می گذارد کنترل تلویزیون هم دستش 
باشد. دقت کرده اید پدرها همیشه دوست دارند کنترل دست 

خودشان باشد و به هیچ قیمتی حاضر نیستند آن را ول کنند؟



1213

خالصه اینکه جمعه بود. از ویدئوکلوپ جدیدترین فیلِم دزد 
دریایی مجبوبمان میمی کاتیوسکاس1 را کرایه کرده بودیم. البته قباًل 
توی سینما دیده بودیمش؛ ولی خیلی دلمان می خواست راحت روی 
مبل لم بدهیم و باز هم مجذوب شیطنت های میمی و دوستانش 

بشویم که دریاهای روی زمین را می پیمایند.

1. Mimí Katiuskas

هر لحظه ممکن بود فیلم شروع بشود. پیتزا از توی راهرو نزدیک 
و نزدیک تر می شد و بوی باشکوهی داشت. اسکار منتظرم بود تا 
قاچ اول را بخورد و من  لباس کثیف در دست، با موی خیس از 
پله ها پایین می آمدم. تازه حمام کرده بودم. وقتی داشتم جوراب 
تمیز به پا، خرامان از راهرو می آمدم، شنیدم که می گفت: »بیا 

دیگر، بجنب.«
اسکار دکمه ی پخش را روی کنترل فشار داد و گفت: »شنیده ام 

این یکی تبلیغ های خیلی خوبی دارد.«
من و اسکار عاشق تبلیغ فیلم ها هستیم، بعضی وقت ها حتی بیشتر 
از خود فیلم. وقتی تبلیغ می بینیم واقعاً ِکیف می کنیم و حتی یکی شان 
را هم از دست نمی دهیم. حق با اسکار بود. از تبلیغ ها 
معلوم بود فیلم های خوبی اند. اولی درباره ی 
خانه ی طلسم شده ای بود که حشرات 
حال به هم زنی توی زیرزمینش زندگی 
می کردند و دومی درباره ی خرس 
قطبی خیلی بامزه ای بود که برای 
ماجراجویی به جنگل آمازون می رفت.



دوست داری 
بیشتر 
بخوانی؟

اسکار
مادرسی و هشت ساله اش 
را می فروشد. زنی تقریبًا 

خوش قیافه، بامحبت و دارای صدایی 
دلنشین که رفتن به شهِربازی را دوست 
دارد، یک عالمه قصه بلد است و تقریبًا 

هیچ وقت آدم را دعوا نمی کند. 
پس چرا او را می فروشد؟ چون اسکار فکر 

 می کند از وقتی نخودی به دنیا آمده، 
مادرش دیگر او را دوست 

ندارد.

اسکار 
دیگر تحمل برادر کوچکش 

را ندارد. بدی قضیه این  است که 
نورا برای گذراندن تابستان به نیویورک 

رفته و بدون او، اسکار نمی داند مشکل را 
چطور حل کند. ولی دوستان خوب، همیشه کنار 
آدم هستند. راه حل این مشکل هم از طریق 
ایمیل پیدا می شود: اسکار باید نخودی را با 

برادر یا خواهر دیگری عوض کند. فکر 
فوق العاده ای است؛ ولی ... آیا این 

فکر جواب می دهد؟ 

اگر از خواندن 

»یکعددبابابهفروشمیرسد«

لذت برده ای، کتاب های دیگِر 

این مجموعه را از دست نده. 

سال 
جدید، آموزگار جدید ... 

و دوست های جدید؟! اسکار دوست 
جدید نمی خواهد. فعلًا و همیشه نورا 

بهترین دوست اوست. ولی نورا با دختر دیگری 
به نام موریل آشنا شده و می خواهند مهمانی ای 
ترتیب بدهند که فقط برای دخترهاست. اسکار 

دیگر بهترین دوست نورا نیست، پس راه 
دیگری برایش نمی ماند جز اینکه توی 
کتابخانه آگهی بزند و یکی دیگر را پیدا 

کند که بهترین دوستش شود. 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتاب های خوردنی


