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پیدا کردن شمال به کمک

َبناُت الَنِّعش

شمال

متوقف کردن اسب های افسار گریخته...

می تونین از بچسبین
رو اسب بلند شین

3. وقتی اسب 
آروم شد...

دور زد...ببین کجا میشه

چطور آب
تصفیه کنیم:

فیلتر قهوه

کاغذ توالت

لباس
هرچی بافتش 
محکم تر باشه 

بهتره.

2. مواد شیمیایی بهش بزنین...1. از تو فیلتر آب بریزین.



مقدمه ی یک کودک ناشر!

خواهش می کنم بزرگ نشید!
ما هم یه روز مثل شما و هم سن و ساِل شما بودیم؛

خوش حال بودیم و بی دلیل می خندیدیم!
اما نمی دونیم کی بهمون یاد داد که:

”بهتره زود بزرگ بشید؛ بزرگ شدن و بزرگ بودن، بهتره ...“
و امروز که بزرگ شدیم، مثل چی پشیمونیم!
حاال دنبال یه راهی می گردیم برای برگشتن...

من می خوام برگردم
اولین کاری که برای برگشتن انجام دادیم، 

راه انداختِن یه انتشارات کودک و نوجوان بود؛ انتشارات پرتقال!
با انتشار هر کتاِب خوِب کودک و نوجوان،

ما یه قدم به شما نزدیک تر می شیم.
منتظرمون باشید.

ما برمی گردیم و با هم بازی می کنیم؛
و از کودکی مون لذت می بریم.

منتظر باشید...   



تقدیم به مامان و بابای عزیزم،
دوتا خفن واقعی!
ا.د.





دیباچه

ــدی  ــان به کن ــت. زم ــب اس ــتان عجی تابستان متفاوت است. تابس
می گــذرد. زنبورهــا بــر فــراز گل هــا پــرواز می کننــد؛ شکم هایشــان 
در  خورشــید  طوالنی انــد.  روزهــا  اســت.  تعطیــل  مدرســه  ُمَطــال. 
ــا  ــد هــم، آســمان ت ــی کــه غــروب می کن ــدگار اســت و زمان آســمان مان
ــر  ــذار اســت. دیگ ــان می درخشــد. تابســتان دوره ی گ ســاعت ها، همچن
ــه  ــم ب ــوز ه ــاندید؛ هن ــان رس ــه پای ــار ب ــه در به ــتید ک ــی نیس در مقطع
ــری  ــد داشــت. خب ــش رو خواهی ــز پی ــه در پایی ــی نرســیده اید ک مقطع
از روزهــای مدرســه  نیســت، آخــر هفتــه ای هــم در کار نیســت. دوشــنبه 
ــد؛ ســخت اســت  ــی می گذرن ــه آرام ــم ب ــی ه ــا از پ بی معناســت. روزه

ــه خاطــر سپردنشــان. ب



ــودن. روزهایــی کــه  ــه ب ــدن. روزهــای بیــرون خان ــه مان روزهــای در خان
ــن  ــن دوســتتان، صــرف جســتجوی هفتمی ــه ی بهتری ــن خان در زیرزمی
ــری می شــوند. روزهــای  ــازی کامپیوت ســکه ی مخفــی در صحــرای آن ب
ــری  ــرف یادگی ــه ص ــی ک ــی. روزهای ــای آب ــای بمب  ه ــواره ای. روزه ف
ــرف  ــه ص ــی ک ــوند. روزهای ــت می ش ــب از اینترن ــای عجیب وغری کاره
امتحــان تمامــی چهــل و ســه طعــم بســتنی در بستنی فروشــی می شــوند 
و روزهایــی هــم کــه صــرف پیــدا کــردن بهتریــن ترکیــب ممکــن از طعــم 
و قیــف می شــوند )شــکر، کیــک، واِفــل؛ ســاده یــا شــکالتی(. روزهــای 
ــوند؛  ــا می ش ــای بازی ه ــردن رمزه ــدا ک ــرف پی ــه ص ــی ک ــنا. روزهای ش
ــه در آن،  ــی ک ــد. روزهای ــان کرده ای ــا تمامش ــه پیش تره ــی ک بازی های
بهتریــن دوســتتان بــه ســفر رفتــه اســت و صــرف تماشــای ســریال هایی 
می شــوند کــه پیش ترهــا تماشایشــان کرده ایــد، زیــرا نمی خواهیــد 
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ــام  ــد انج ــت کاری جدی ــفر اس ــتتان در س ــن دوس ــه بهتری ــی ک مادام
دهیــد. روزهایــی کــه صــرف ســاختن معجون هایــی اســرارآمیز بــا 
ــما را  ــان ش ــه پدرت ــی ک ــوند. روزهای ــپزخانه می ش ــود در آش ــواد موج م
ــد. روزهایــی کــه صــرف  ــازی گلــف  می کن ــه همراهــی اش در ب ــور ب مجب
احــداث سرســره های آبــی بــرای مورچه هــا می شــوند. روزهایــی در 
ســالن ســینما، زیــر خنــکای کولــر، کــه صــرف آشــامیدن نوشــابه بــا نــی 
ــرده ی ســینما در حــال  ــر روی پ ــز ب ــه چی شــیرین بیان می شــوند و هم
انفجــار اســت. خــزان، تاریــک و ســرد اســت و بــا نگاهــی بــه گذشــته، 
ــاه  ــی پنج ــد آورد؛ گوی ــر خواهی ــه خاط ــا را ب ــواع روزه ــوع از ان ــاه ن پنج
تابســتان گوناگــون را ســپری کرده ایــد. ایــن کتــاب، پیرامــون تابســتانی 

ــگل اســت. در جن
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1

ــن.  ــن، خــوش اومدی آه، تابستون های یاونی ولی! خــوش اومدی
گل هــای خودرویــی رو کــه تــو جنــگل شــکوفه داده ن، بــو کنیــن! گاوها رو 
بــو کنیــن؛ بــا لب هــای گرسنه شــون دوال شــده ن تــا اون گل هــای خــودرو 
رو از ســاقه ِبکَنــن، بجــون، قــورت بــدن و ِقــی کنــن؛ بــاال و پاییــن، عقــب 
ــن  ــه دهــن، همین جــوری چندی ــاره ب ــه شــکم و دوب ــو، از دهــن ب و جل
و چنــد ســاعت؛ تــا اینکــه گل برگ هــا و مادگی هــا و پرچم هاشــون 
ــن.  ــش می کن ــره هضم ــا باالخ ــن و گاوه ــخوار بش ــن و نش ــه بش تجزی

شــرمنده! چنــدش آور بــود. 
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ولــی خــب، گل هــا اســم های قشــنگی دارن! شــکوفه ی نخــود و گل 
ــک و گل ُرز و  ــال، زالزال ــی. گل پامچ ــره ی کوه ــی و ت ــار، گل طاووس خ
البتــه، بنفشــه ی ســه رنگ کــه بهــش »راحــِت جــون«، »عشــق در ســکون« 

ــن. ــم می گ و »بنفشــه ی کوهــی« ه
ــا  ــا خفــن« و »دوت ــی »دوت ــه، یعن ــن مجموع ــاب اول ای ــا کت ــه دوت اگ
کــه  می دونیــن  باشــین،  خونــده  رو  می شــوند«  خفن تــر  خفــن، 
ــه  ــه و اگ ــی، گل  ایالتی ــه ی کوه ــه. بنفش ــی، گل  خاصی ــه ی کوه بنفش
ــش  ــه کندن ــن ک ــن رو هــم می دونی ــااًل ای ــس احتم ــن، پ ــن رو بدونی ای
ــندیه  ــب کار ناپس ــی خ ــا، ول ــون زندان ه ــه بندازنت ــه اینک ــه. ن غیرقانونی

ــن. ــر بیفتی ــوی دردس ــه ت ــه. ممکن دیگ
البتــه، دردســر تــا حــاال هرگــز نتونســته جلــوی ایــن دوتــا رو بگیــره و 

احتمــااًل هرگــز هــم نمی تونــه.
چقدر بنفشه!

مایلز گفت: »یکی مون بوی بوقلمون می ده.« )مایلز اون راستیه ست.(



نایلز گفت: »چی؟« )نایلز اون یکیه، همون چپیه.(
ــون  ــکرگزاری1. یکی م ــام روز ش ــل ش ــون. مث ــت: »بوقلم ــز گف مایل

ــی ده.« ــکرگزاری م ــام ش ــوی ش ب
نایلز گفت: »آها. آره. تویی.«

مایلز گفت: »ها؟ از کجا می دونی منم؟«
نایلــز بــه چنــد جــای لبــاس مایلــز اشــاره کــرد. »بــه خــودت مریم گلی 

و تــره ی کوهــی چســبونده ی. این هــا رو بــه بوقلمــون می زنــن دیگه.«
مایلز گفت: »خب می تونستی بهم تذکر بدی!«

»گفتم فقط بنفشه بچسبون.«

راســت می گفــت. نایلــز ایــن رو گفتــه بــود. ولــی صبــح زود همــون 
روز، وقتــی وســط جنــگل داشــتن دربــه در دنبــال چندتــا گل می گشــتن 
کــه خودشــون رو باهاشــون اســتتار کنــن، مایلــز فکــر کــرده بــود اگــه یــه 
تنوعــی بــده، باحــال می شــه. یه کــم ســفید. چنــد جــور بنفــش. واســه 
ــک  ــا واَل ــی چندت ــره ی کوهــی و حت ــی و ت ــا مریم گل ــن هــم چندت همی
چیــد. حــاال کــه دمــر خوابیــده بــود رو یــه ســطح بنفــش و بــه ســختی 
ــم روزی می پخــت، داشــت از کارش  ــاب نی ــر آفت نفــس می کشــید و زی

ــد. ــیمون می ش پش
ــوری  ــرد ج ــعی می ک ــد، س ــیمون می ش ــز پش ــه مایل ــی ک وقت های

رفتــار کنــه کــه انــگار پشــیمون نیســت.
مایلز گفت: »به نظر خودم که خوب شده.«

1- روز شــکرگزاری )Thanksgiving Day( روزیــه کــه هــر ســال بــه خاطــر محصــوالت کشــاورزی 

اون ســال، جشــن میگیــرن. چهارمیــن پنجشــنبه ی مــاه نوامبــره. از ســنت های معــروف ایــن روز 

هــم خــوردن یــه بوقلمــون چــاق و خوشمزســت.این رو حتمــًا تــو »مدرســه... اســت« خونده یــن.
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ــون  ــده. بوقلم ــم ش ــو ه ــه خوش ب ــن ک ــر م ــه نظ ــت: »ب ــز گف نایل
دوســت دارم مــن.«

»پس واسه چی داریم بحث می کنیم؟«

»نمی دونستم داریم بحث می کنیم.«
»تو گفتی من بوی بوقلمون می دم!«

ــوی بوقلمــون مــی دی. مــن هیچــی  ــز گفــت: »خــودت گفتــی ب نایل
ــم!« نگفت

ــش  ــن االن ــی همی ــزی بگــی، وقت ــن چی ــی همچی »چطــوری می تون

ــی؟!« ــزی می گ ــه چی ــم داری ی ه
ــه،  ــا ن ــا داشــتن بحــث می کــردن ی ــه بحثشــون در مــورد اینکــه آی ب

ادامــه دادن.
یه جا اون نزدیکی ها، یه شاخه شکست.

یکی شروع کرد به فحش دادن. یکی دیگه زد زیر خنده.
مایلز و نایلز دهن هاشون رو بستن.

سرهاشــون رو کــردن زیــر گُل هــا کــه قایــم بشــن. بــاالی یــه تپــه ی 
ــز  ــز و نایل ــت. مایل ــد داش ــت دی ــا درخ ــه چندت ــه ب ــودن ک ــو ب کوچول
ســینه خیز رفتــن جلــو و تکیــه دادن بــه یــه صخــره ی بــزرگ. از اونجــا، 

ــن. ــد بزن ــه رو دی ــتن بیش می تونس
و مجله هــای  له شــده  بــود — قوطی هــای  آشــغال  بیشــه  تــو 
ــر  ــودال پ ــه گ ــو ی ــه داشــت ت ــه سویی شــرت مچاله شــده ک ــوره، ی پاره  پ
ــده ی درخــت زده  ــه کُن ــه از ی ــه ک ــوی کهن ــه چاق ــرو می رفــت. ی از ِگل ف
ــوب  ــا میخ ک ــه ی درخت ه ــه رو تن ــعار بی ادبان ــا ش ــرون. چندت ــود بی ب

ــودن. شــده ب
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ــوس  ــوک ل ــه ج ــی ی ــدن. یک ــر ش ــگل بلندت ــو جن ــروصداهای ت س
ــد. ــه خون ــگ بی ادبان ــه آهن ــی ی ــرد. یک ــف ک تعری

بعد سه تا پسر، ِورورکنون، با لنگ و لگد وارد محوطه شدن. 
گروهان پاپا.

ــی  ــود. شــلوارهای زیتون ــا از پســرها از هــم ســخت ب تشــخیص دوت
یه شــکلی پاشــون کــرده بــودن و تی شــرت های زیتونــی یه شــکلی 
ــم  ــکلی رو ه ــی یه ش ــی زیتون ــای نظام ــودن و کاله ه ــرده ب ــون ک تنش
گذاشــته بــودن رو کله هــای یه شکلشــون. )دوقلوهــای همســان بــودن.(

ــن  ــه پســر ســوم: قدبلندتری ــن ب ــز نگاهشــون رو دوخت ــز و نایل مایل
پســر، گنده تریــن پســر، پســری کــه داشــت یــه قفــس زنــگ زده رو بــا 

دســت چپــش تــاب مــی داد.
پسره چندتا مدال سنگین ارتشی چسبونده بود به تی شرتش. 



مدال هــاش یقــه ش رو از گردنــش کشــیده بــودن پاییــن و لباســش 
رو آویــزون کــرده بــودن. 

ــر  ــا )ه ــان پاپ ــه ی اعضــای گروه ــا بقی ــود، ام ظاهــرش مضحــک ب
ــب  ــرام طل ــاش احت ــردن. مدال ه ــر نمی ک ــوری فک ــون( این ط دو نفرش
می کــردن. اون هــا نمــاد قــدرت بــودن. )از یــه حراجــی تــو مرکــز شــهر 

ــا ســه دالر.( ــده بودشــون پنــج ت ــی، خری ــی ول یاون
رهبــر گروهــان پاپــا قفســه رو از یــه شــاخه ی کم ارتفــاع تــو حاشــیه ی 
محوطــه آویــزون کــرد. قفــس ِتق تــق می کــرد و تکون تکــون می خــورد.

یه چیزی تو قفس بود.
چیزی که توش بود جیغ کشید.

ــرد و چشــم هاش رو  ــش رو دراز ک ــز گردن ــاال دم صخــره، مایل اون ب
ــو اون قفســه. ــه چــی ت جمــع کــرد. می خواســت ببین



یــه چیــز تیــره اون تــو جابه جــا شــد و محکــم خــورد بــه فلــز. اعضــای 
گروهــان پاپــا دورش جمــع شــدن و خندیــدن. یکی شــون بــا یــه چــوب 
ــم  ــد، یه ک ــغ اوم ــدای جی ــاز ص ــیخونک زد. ب ــش س ــا به از الی میله ه

ــرس. ــوق ناشــی از ت ــا هــم تق وت ــچ و چندت هــم ِپچ پ
نایلز دستش رو گذاشت رو شونه ی دوستش. »چیه؟«

»فکر کنم…« مایلز آروم گفت: »…فکر کنم سنجابه.«

یکی از پسرها اون پایین گفت: »سنجاب احمق.«
مایلز گفت:  »آره. سنجابه.«

رهبــر گروهــان پاپــا حوصلــه ش از ســنجابه ســر رفــت. طــول محوطــه 
ــد  ــرون، بع ــید بی ــت کش ــده ی درخ ــو کن ــه رو از ت ــرد، چاقوه ــی ک رو ط

دوبــاره فــرو کــردش همــون تــو.
یه جور عالمت بود.

دوتا پسرهای دیگه ساکت شدن.
رهبر به یکی شون اشاره کرد.

»پرچم رو ببر باال، َخنَدق.«
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خنــدق گفــت: »بلــه، قربــان. اطاعــت، ســرگُرد بارکیــن.« اســم 
واقعیــش َدنِیــل بــود.

ــن  ــاش بارکی ــش ج ــم واقعی ــه.« اس ــت: »خوب ــن گف ــرگرد بارکی س
بــود. )اگــه دوتــا کتــاب اول ایــن مجموعــه رو خونــده باشــین، احتمــااًل 

ــن.( ــن رو فهمیده ی ــه ای ــون دیگ خودت
خنــدق یــه پرچــم تاشــده از کوله پشــتیش درآورد. وقتــی از یــه 
درخــت بلــوط بــزرگ رفــت بــاال، پرچمــه رو بــاز کــرد و پهنــش کــرد رو 

ــردن. ــت تماشــاش ک ــا جدی ــا ب ــان پاپ ــزرگ، گروه ــه شــاخه ی ب ی
پرچمــه اســکلت ســفید یــه مــار زنگولــه دار رو روی یــه زمینــه ی کامــاًل 

مشــکی نشــون می داد.
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اون بــاال تــو مخفیگاهــش الی بنفشــه ها، مایلــز یــه لبخنــد گَل وگشــاد 
تحویــل نایلــز داد و دوتــا از انگشــت هاش رو آورد بــاال.

ــت های  ــوک انگش ــت هاش، ن ــوک انگش ــا ن ــد و ب ــم خندی ــز ه نایل
ــرد. دوســتش رو لمــس ک

خــب اگــه دو کتــاب اول ایــن مجموعــه رو خونــده باشــین، می دونین 
ــه:  ــه این ــن، قضی ــه. اگــر هــم نخونده ی بعــدش قــراره چــه اتفاقــی بیفت

قــراره بــه جــاش بارکیــن و دارودســته ش حقــه بزنــن.
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