
این کتاب برایت ضرر دارد

خدا جون سالم به روی ماهت...





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

انتشارات پـرتقـال
این کتاب برایت ضرر دارد

نویسنده: پسودانیموس بوش یا همون نمی دونم چی نیموس بوش
مترجم: مرجان حمیدی

ویراستار ادبی: فاطمه حمصیان کاشان
ویراستار فنی: معصومه ارچندانی ـ لیال اثنی عشری

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مینا فیضی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۶۵۶-۹
نوبت چاپ: اول ـ ۹۸

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی: پرسیکا

چاپ: پرسیکا
صحافی: مهرگان

قیمت: ۵۴۰۰۰ تومان

Bosch, Pseudonymous سرشناسه: بوش، پسودانیموس
عنوان و نام پديدآور: این کتاب برایت ضرر دارد[کتاب]/ پسودانیموس بوش؛ مترجم: مرجان حمیدی؛ تصویرگر: گیلبرت فورد.

مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاھری: ۳۵۲ ص: مصور ؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۶۵۶-۹
وضعيت فھرست نویسی: فيپا

 This book is not good for you ,c 2009. :يادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان ھای نوجوانان (انگليسی) -- قرن ٢٠ م.

  Young adult fiction, English-- 20th century :موضوع
Ford, Gilbert شناسه ی افزوده: فورد، گیلبرت، تصویرگر

شناسه ی افزوده : حمیدی، مرجان، ۱۳۶۱ - ، مترجم
PZ رده بندی کنگره: ٧

رده بندی دیویی: ٨٢٣/٩١۴ [ج] 
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۷۳۵۵۹۹

۷۰۹۲۹۰۱



تقدیم به ایندیا و ناتالیا
وقتی به اندازه ی کافی بزرگ شدند. 
پ.ب



THIS BOOK IS NOT GOOD FOR YOU
(Secret, #3)

Copyright © 2009 by Pseudonymous Bosch
Illustrations copyright © 2009 by Gilbert Ford

Published by Little, Brown Books for Young 
Reader

A division of Hachette Book group, Inc.



9

مزاحم نشوید



اوممم... 

لـه  شـاه توت  یـک ذره  لمـه...  یک عا

مـزه ی  بلـه...  اوممـم...  می کنـی... 

نافذی دارد، هل است؟ عین کره توی 

تمـام...  می شـود...  آب  آدم  دهـان 

  . . اومممم.

آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ   آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
!  .  .  . م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا   ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا هـا آ



 . . آمممممم. آ آ آ آ آ

روی زبـان نـرم اسـت... امـا مـزه ی 

مغـز داخلـش تندوتیـز اسـت... مقدار 

خیلی کمی... دارچین و... یا شـاید هم 

شـیرین بیان؟... زیاد شیرین نیست... 

عالی است باید یکی دیگر هم بخورم... 

آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ   آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
!  .  .  . م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا   ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا هـا آ
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اِ، تویی. 
خدا را شکر. 

یک لحظه فکر کردم... خب، مهم نیست چه فکری کردم. 
سؤال مهم این است: باید باهات چه کار کنم؟

آخر می دانی، من ـ دلستسابی آمانده ی گذیالیی مزت ـ
ببخشـید، دهانم پر بود. داشـتم می گفتم که: من درست وحسـابی آماده ی 
پذیرایی ازت نیستم. سرم خیلی شلوغ است. عالمت مزاحم نشوید را ندیدی؟

دارم چه کار می کنم؟ یک کار خیلی مهم؛ کاری که دارم می کنم همین است. 
خب، اگر اصرار داری بدانی، باید بهت بگویم دارم شکالت می خورم. اما آن طور 

که فکر می کنی نیست! حرفم را باور کن. جنبه ی کاری دارد؛ تحقیق است. 
 این کتاب، تمام و کمال درباره ی شکالت است و ـ شو که ملت ممی کاهد ـ
ببخشـید، نتوانسـتم جلوی خودم را بگیرم و یک گاز دیگر نخورم. تو که دلت 

نمی خواهد درباره ی چیزی بنویسم که هیچ اطالعی ازش ندارم، مگر نه؟
چی گفتی؟ انتظاری غیر از این هم از من نداشتی؟

چه عالی! از رأی اعتمادت ممنونم. 
اجازه بده چیزی را برایت بگویم: من دیگر آن نویسنده ی ترسوی قبل نیستم 
و دیگـر اجـازه نمی دهم پرت وپال بهم بگویی. حـاال خواننده های دیگری هم دارم؛ 
خواننده هایی قدرشناس، خواننده هایی که بلدند چطور باید با نویسنده ها رفتار کنند. 
مثـاًل ایـن جعبـه ی شـکالت ِ خیلـی تلِخ خیلـی بـزرِگ خیلی گـراِن خیلی 
خوشـمزه ای را که دارم می خورم ببین. نه اینکه بخواهم الکی منم منم کنم ها، 

اما یکی از طرفدارانم این را برایم هدیه فرستاده است. 
روی آن یادداشت هم گذاشته بود:

برای پ. ب. بهترین نویسنده ی دنیا. 
چی؟ حتمًا کلکی در کار اسـت؟ امکان ندارد کسـی از ته دل چنین حرفی 

به من بزند؟
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خیلی خب، برو بیرون! همین حاال! امکان ندارد وقتی نشسته ای روبه روی 
من و بهم توهین می کنی این کتاب را بنویسم. 

اصـاًل بهـت می گویـم چه کار کنیم: روی میزم یک فصل از کتاب هسـت که 
تازه تمامش کرده ام. جایش توی کتاب، خیلی بعدتر است، اما تو می توانی تا 

من هنوز سرم با... تحقیق گرم است آن را بخوانی. 
شـبیه یک جـور پیش گفتـار اسـت یا اگر دلـت می خواهـد می توانی بگویی 
یک جور َاموز بوش1 اسـت؛ چیزی که قبل از رسـیدن غذای اصلی، ذائقه ات را 

غلغلک می دهد.2

حاال که صحبت از غذا شـد، بعد از این نوبت خوردن کدام شـکالت اسـت؟ 
نوقای کاراملی یا گاناش تمشکی...؟

ده بیست سی چهل پنجاه شصت... 

1. Amuse-Bouche
2. توی رستوران های مجلل، معمواًل سرآشپز قبل از پذیرایی با غذای اصلی، َاموز بوش می فرستد سر میزتان. 
َاموز بوش کلمه ای فرانسوی است که ترجمه اش می شود دهان را سرگرم کن. تو را نمی دانم، اما من که دهانم 

خیلی شوخ طبع است و خوب سرگرم می شود. ن.
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فصل پانزدهم

 اَموز بوش
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پرنده ای سرش را از الی میله های آهنی رد کرد و به بازوی دختری که سمت 
دیگر میله ها بود ضربه زد. پرنده، سبز روشن بود و سینه ای سرخ و تاجی زرد 

داشت و با چشم های درشتش التماس می کرد. 
دختر گفت: »صبور باش دوست من! وای خدا، تو چه پرنده ی شکمویی هستی!«

)درواقـع، دختـر داشـت فرانسـوی حـرف مـی زد و حرفـی که زد ایـن بود: 
»َپسـیانس، مـون َامـی! زوت َالـوغ، تـو اِس َان اوِوزو َاویـد!1« امـا نسـخه ی 

فرانسوی اش کمی بی ادبانه تر است.(
دختـر خندیـد، دسـتش را باز کرد و یک تکه ی کوچک شـکالت خردشـده 

نشان داد که هم رنگ پوست لطیفش بود. 
پرنده همه اش را یک جا قورت داد، بعد ملتمسانه به دختر نگاه کرد. 

»شرمنده، امروز فقط همین قدر گیرم اومد.«
پرنده جیغ زد ـ نمی شد گفت برای تشکر است یا اعتراض ـ و بعد پر زد و 

دور شد. دم بلندش توی باد تکان می خورد. 
وقتی پرنده توی جنگل انبوه ناپدید شـد، دختر پشـت سرش فریاد زد: »تو 

باید برای من غذا بیاری! اونی که توی قفس پرنده ست منم ها!«
با ناراحتی روی توده ای روزنامه ی کهنه نشست که در واقع حکم تختخواب 
را داشـت و همین طور تنها منبع سـرگرمی او در سـلول سیمانی اش بود. پرنده 
مایه ی اذیت و آزار بود، اما بهترین قسمت روز برای دختر همان وقت هایی بود 
که پرنده به مالقاتش می آمد. حاال دیگر چیزی نبود که چشم انتظارش باشد. 

»بجنب، سیمون2!«
یکی از نگهبان ها، زن درشت ُیبسی که اسمش دیزی3 بود، به قفس دختر 

نزدیک شد. »دوباره باهات کار دارن.«

Patience, mon ami! Zut alors, tu es un oiseau avide! .1؛ به فرانسوی: صبور باش دوست من! 
لعنتی، عجب پرنده ی حریصی هستی! م.

2. Simone 3. Daisy
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سـیمون بـا خـودش گفت به ایـن زودی؟ از دفعه ی قبل فقط یک سـاعت 
گذشته بود. 

توی اتاِق چشیدن منتظرش بودند. 
هر سـه نفر، طبق معمول، روی آن صندلی های بلند نقره ای پشـت آن میز 
مرمر دراز نشسـته بودند، با همان روپوش های آزمایشگاهی سفید درخشان و 

دستکش های سفید درخشان. 
آن ها اصالً  خودشان را معرفی نکرده بودند، اما دختر رویشان اسم گذاشته 
بود: اسـم مرد برنزه با موهای نقره ای را گذاشـته بود دکتر، زن زیبای بلوند با 
لبخند یخی، عروسک باربی بود و مرد نابینایی که عینک آفتابی تیره به چشم 

داشت، دزد دریایی. 
شبیه اعضای دادگاه بودند؛ شبیه قاضی ها. 

با این تفاوت، و نکته ی عجیبش همین بود، که آن ها منتظر رأی او بودند. 
دختر روی نیمکت کوتاه سـنگی روبه روی آن ها نشسـت، همان نیمکتی که 

وقتی رویش می نشست حس می کرد قدش شصت سانتی متر است. 
روال کار همیشـه یکی بود: اول مجبورش می کردند یک لیوان آب بنوشـد. 
برایـش توضیـح داده بودند کـه آن آب دوبار تصفیه شـده و هیچ گونه امالحی 

ندارد؛ آبی کاماًل بی مزه که چشایی اش را پاکسازی کند. 
بعد دزد دریایی توی بشـقاب سـفید سـاده ی جلوی او یک تکه ی مربعی 

کوچک شکالت می گذاشت. 
دزد دریایی به آن می گفت َپِله دوق1؛ بالش طال.2

بعد در سکوت منتظر جواب او می ماندند. 

1. Palet d’Or
»بالش طال« خیلی  اما من فکر می کنم  »دیسک طال«،  یا  »پالت«  َپِله دوق می شود  2. ترجمه ی درست تر 

رمانتیک تر است. ن.
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گفته بودند او َاَبرچشنده است؛ کسی که تعداد پرزهای چشایی زبانش دوبرابر 
افراد معمولی است. اما خودش می دانست تعدادش بیش از این هاست.1

دختر از وقتی یادش می آمد می توانسـت تفاوت های جزئی میان مزه ها را 
تشخیص دهد. 

این عسل شکوفه ی پرتقال است یا شبدر؟ شبدر. شاه توت یا بویسن بری2؟ 
انگورفرنگی. آویشن لیمویی یا شاه پسند لیمویی؟ هیچ کدام، علف لیمو. 

او مثـل یکـی از آن خبره هـای هنـر بـود که با یک بار نشسـتن پشـت پیانو 
می تواننـد سـمفونی ای را کـه فقـط یـک بار شـنیده اند تمـام و کمـال بنوازند. 

ذائقه اش معادل گوش موسیقی بود. 
حـاال، تـوی این اتاق سـرد که آن همه با خانه اش فاصله داشـت، سـرش را 
انداختـه بـود پاییـن و به َپِلـه دوق نگاه می کرد. آن قدر تیره بود که به سـیاهی 

می زد و مثل ابریشم می درخشید. 
با احتیاط به گوشه اش گاز کوچکی زد و چشم هایش را بست. 

چنـد هفتـه بود وادارش می کردند تکه هایی را امتحـان کند که یکی از یکی 
تیره تـر بـود. بعضی شـان آن قـدر شـکالتی و متراکم بودنـد که به ِگل شـباهت 

داشتند و مزه ی بعضی شان آن قدر قوی بود که آدم را غافلگیر می کرد. 
امـا ایـن یکـی با بقیـه کاماًل فرق داشـت، انـگار یک جـور َاَبرشـکالت بود؛ 

جوهره ی شکالت. 
بهترین چیزی بود که در تمام عمرش چشیده بود. 

و همین طور بدترینش. 
یک عمر احسـاس را در یک لحظه تجربه کرد و اشـک هایش روی صورتش 

جاری شد. 
مزه ی آن شـکالتـ  در واقع مزه های آن شـکالت، چون آن شـکالت مزه ی 

1. برای اینکه بفهمی تو هم َاَبرچشنده هستی یا نه، آزمونی را که در بخش ضمائم کتاب آمده امتحان کن. ن.
Boysenberry .2؛ میوه ای حاصل پیوند شاه توت و تمشک. م.
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خیلی چیزها را داشتـ  ُبردش به دوران کودکی، به مزرعه ی کاکائوی خانوادگِی 
قدیمی شان در جنگل های استوایی. 

خاطـره ی ریشـه های ُپرگـره ِ درخت هـای کاکائـو و زمیـن مرطـوب و معطر 
به سرعت از جلوی چشمش رد شد... 

یـاد گل هـا افتـاد... آن گل هـای کوچـک صورتـی کـه تمـام طول سـال باز 
می شـدند... روی شـاخه نبودنـد... درسـت روی تنه ی درخت کاکائـو بودند... 

انگار درخت به نوعی سرخک گل گلی مبتال شده باشد... 
و یاد غالف کاکائو افتاد... سـرخ و زرد... مثل غروبی آتشـین... شکلشـان 
طوری بود که انگار حاوی بذری بیگانه اند یا شاید کندوی پریان شرورند... اما 
داخلشـان مغز شـیرین چسـبناکی بود و او دوست داشـت بین دست هایش 

فشارشان بدهد و لهشان کند... 
و دانه ها... باورش نمی شد آدم ها از آن دانه های ریز ترش چیز فوق العاده ای 
مثـل شـکالت درسـت می کننـد... امـا خیلـی زود توانسـت با یک نـگاه انواع 

مختلفشان را تشخیص بدهد... کریولیو1ی ترد... فورسترو2ی ارغوانی...3
چقدر توی مزرعه خوشحال بود...! چقدر جایش امن بود...!

و بعـد آن روز وحشـتناک رسـید... ورود سـه غریبـه ی فریبنـده... که از او 
پرسیدند چطور این قدر درباره ی شکالت چیز می داند... از توانایی چشایی اش 

تعریف کردند... قول آینده ی بهتری دادند... 
و بعد گریه اش، وقتی از خانواده اش جدایش کردند... 

درک تدریجی اینکه زندانی است... 
اینکه زندگی اش متعلق به خودش نیست... 

1. Criollo 2. Forastero
3. شاید من و تو این چیزها را ندانیم، اما چون سیمون توی یک مزرعه ی شکالت بزرگ شده بود، می دانست 
به  به نظرم متوجه خواهی شد که بیشتر مردم  بااین حال،  از دانه درست می شود: دانه ی کاکائو.  شکالت 
دانه های کاکائو می گویند میوه ی کاکائو. برای دیدن فهرست کامل تر اصطالحات شکالت، به شوکوواژه نامه ی 

بخش ضمائم رجوع کن. ن.
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عروسک باربی با هیجان گفت: »داره اثر می کنه! قیافه ش رو ببینین!«
دکتر با احتیاط بیشـتر گفت: »انگار داره... واکنش نشـون می ده. سـیمون، 

می تونی بهمون بگی چه مزه ای حس می کنی؟ چی داری می بینی؟«
دزد دریایی مشت دستکش پوشش را گره کرد و مصرانه گفت: »بله، بهمون 

بگو! باالخره دستور تهیه م رو پیدا کردم؟ این شکالت منه؟«
سیمون دهانش را باز کرد تا جواب بدهد، اما... 

ناگهان دیگر نتوانسـت ببیند، نتوانسـت بشـنود، حتی نتوانسـت دستش را 
حس کند. 

تمام حس هایش را از دست داده بود. 
سعی کرد جیغ بکشد، اما هیچ صدایی از گلویش خارج نشد. 

چه بالیی داشت سرش می آمد؟
این چیز وحشتناکی که خورد چه بود؟
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عروسک باربی با هیجان گفت: »داره اثر می کنه! قیافه ش رو ببینین!«
دکتر با احتیاط بیشـتر گفت: »انگار داره... واکنش نشـون می ده. سـیمون، 

می تونی بهمون بگی چه مزه ای حس می کنی؟ چی داری می بینی؟«
دزد دریایی مشت دستکش پوشش را گره کرد و مصرانه گفت: »بله، بهمون 

بگو! باالخره دستور تهیه م رو پیدا کردم؟ این شکالت منه؟«
سیمون دهانش را باز کرد تا جواب بدهد، اما... 

ناگهان دیگر نتوانسـت ببیند، نتوانسـت بشـنود، حتی نتوانسـت دستش را 
حس کند. 

تمام حس هایش را از دست داده بود. 
سعی کرد جیغ بکشد، اما هیچ صدایی از گلویش خارج نشد. 

چه بالیی داشت سرش می آمد؟
این چیز وحشتناکی که خورد چه بود؟

بخش اول

پیش غذاها



فصل یکم

جعبه ها
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»هچوووووووو!«
مکـس ـ ارنسـت1 آن قدر شـدید عطسـه کـرد که تا پنـج ثانیه بعـد موهای 

سیخ سیخی اش تکان می خورد. 
»دقت کردی؟ پلک زدم؟«

بـه دوسـتش کاسـاندرا2 نـگاه کـرد کـه کنـارش دوال شـده بـود. گوش های 
نوک تیزش از پشت موهای بافته ی بلندش زده بود بیرون. 

»یه جایی خونده ام هر بار عطسـه می کنیم، پلک می زنیم. واسـه ی همین 
همیشه سعی می کنم ببینم می تونم چشم هام رو باز نگه دارم یا نه.«

کاس زیر لب گفت: »ببخشید، نگاه نکردم...«
مدت هـا قبـل یـاد گرفته بـود نصف حرف های مکسـ  ارنسـت را نشـنیده 
بگیرد؛ مهارت بقای ضروری برای هر کس که می خواسـت با وراج ترین پسـر 

شهر دوست صمیمی باشد. 
»سوپ فوری و حشره کش چه ربطی به هم دارن...؟«

داشـت سعی می کرد کلمه هایی را که روی کارتن ها خرچنگ قورباغه نوشته 
شده بود بخواند، اما بیشترشان خط خورده بودند: 

وسایللولهکشی

خرسعروسکیوموشاسباببازی

دستکشبیسبالودوربینمخصوصاپرا

ُگلخشک،طعمهیحشرهبرایماهیگیری،مگسخشکشده)واقعی(

1. Max-Ernest
2. Cassandra
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جریمههایرانندگی

کنسروتنماهی/سوپفوری/حشرهکش

»آخ آخ، فکـر کنـم دوباره باید... هچوووو!« مکسـ  ارنسـت دوباره عطسـه 
کرد. »به خاطر مایِت1 گرد و خاکه، بهشون حساسیت دارم...«

کاس جعبـه را کنـار زد ـ جعبـه ای نبود که دنبالش می گشـت ـ و ایسـتاد. 
ناگهان، بیشر از پانزده سانتی متر از دوستش بلندتر شده بود. 

»آره، راسـت می گـی، چطـور ممکنـه حتـی یکـی از صدتـا حساسـیتت رو 
فراموش کنم؟«

مکـسـ  ارنسـت متوجه طعنه ی کاس نشـد، حرفش را اصـالح کرد و گفت: 
»منظـورت چیـه؟ تـا جایی کـه می دونم فقـط شصت وسه تاسـت... بـذار ببینم، 
گنـدم، گـردو، بادام زمینـی، پیکـن2، توت فرنگـی، حلـزون صـدف دار... آهـا، و 

البته شـکالت!«
کاس رفت سـراغ جعبه ای که پشـت جعبه ای بود که تازه داخلش را دیده 

بود و گفت: »بجنب دیگه، می خوای کمک کنی پیداش کنم یا نه؟«

تابستان بود و کاس بعدازظهرها توی مغازه ی عتیقه فروشی پدربزرگ هایش 
کار می کرد. روی در ورودی که این طور نوشته شده بود.

آتش زدم به مالم
هر چیزی که تا حاال 

دلت خواسته نخواسته!

Mite .1؛ موجوداتی میکروسکوپی، از شاخه ی بندپایان. م.
Pecan .2؛ نوعی گردوی گرمسیری. م.


