
قصه هایی از جاده ی دیکاوو ۱:

اسبت را زین کن آقای نینکر

خدا جون سالم به روی ماهت...







- www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
قصه هایی از جاده ی دیکاوو ۱: اسبت را زین کن آقای نینکر

نویسنده: کیت دی کامیلو
تصویرگر: کریس ون دوسن

مترجم: هادی معتمدنیا
ویراستار: محسن محمدبیگی

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / سندس حمیدیان - فریبا دولت آبادی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۴۶۳-۳
نوبت چاپ: اول - ۹۷

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: اندیشه ی برتر

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

DiCamillo, Kate  سرشناسه : دی کامیلو، کیت
عنوان و نام پديدآور: اسبت را زین کن آقای نینکر/ کیت دی کامیلو، کریس ون دوسن؛ ھادی معتمدنیا.

مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال ، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاھری: ۸۰ ص.؛ ۲۱/۵×۱۴/۵ س م.

فروست: قصه هایی از جاده ی دیکاوو.
شابک: ۳-۴۶۳-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸؛ دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۴۶۴-۰ 

وضعیت فھرست نویسی: فیپا
   Leroy Ninker saddles up, 2014. :يادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان ھای کودکان (آمریکایی) -- قرن ۲۰ م.
  Children's stories, American -- 20th century :موضوع

شناسه ی افزوده: ون دوسن، کریس، ۱۹۶۰ - م.
 -Van Dusen, Chris, ۱۹۶۰ :شناسه ی افزوده

شناسه ی افزوده: معتمدنیا، ھادی، ۱۳۵۸ -، مترجم
 Motamed nia, Hadi :شناسه ی افزوده

PS ۳۶۰۹ /رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۵الف۸ی
رده بندی دیویی: ۸۱۳/۵۴

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۴۹۷۶۱۱
۷۰۹۵۹۰۱



برای هومن و نیکی





۷

لِـروی نینکـر۱ در دکه  ی خوراکِی سـینمای ماشـین روِی۲ 
بیژو۳ کار می کرد. 

کار لـروی ایـن بـود کـه در لیوان هـا نوشـیدنی بریـزد و 
ذرت های بو داده را کَرِه ای  کند و به مشتری ها لبخند بزند. 

لروی می  گفت: «خیلی ممنونم!» 
یا می گفت: «دوست دارید ذرت را بیشتر کره  ای کنم؟»

1- Leroy Ninker
۲- نوعی از سینما در محیط باز که تماشاگران می توانند با نشستن در ماشین خود، فیلم 

را روی پرده ی بزرگ تماشا کنند.
3- Bijou

﹁︭﹏ اول



۸

بعضی وقت ها هم می  گفت: «ِیپی یا یو۱.»
لروی ِیپی یا یو می  گفت، چون در دلش آرزویی داشت؛ 

او آرزو داشت که گاوچران شود. 
چهارشنبه شب  ها در بیژو دوتا فیلم ِوسِترن پشت سر هم 
نمایـش داده می  شـدند؛ لـروی هم محو تماشـای کوه   های 
ارغوانـی و دشـت  های وسـیع و گاوچران  هـای روی پـرده  ی 

بزرگ سفید سینما می  شد. 
گاوچران  ها کاله مخصوص سرشـان می گذاشتند؛ چکمه 
پایشان می کردند و همراهشان کمند داشتند. آن ها مردهایی 
با ابهت بودند که راه و رسم مبارزه با ظلم و بی  عدالتی را بلد 

بودند؛ مردهایی که هرگز از چیزی نمی  ترسیدند. 
لروی نینکر که به پرده  ی سـینما خیره شـده بود، زیرلبی 
گفت: «ِیپی یا یو! این آینده  ی من است. من به دنیا آمده ام 

تا گاوچران بشوم.»
بئاتریس لیپلونی۲ پرسید: «داری با کی پچ  پچ می  کنی؟»

بئاتریس بلیت فروش سـینما بود. وقتی همه  ی بلیت های 
سـینما فروش می  رفتند و فیلم شـروع می  شـد، بئاتریس به 
دکه  ی لروی می  رفت تا هم ذرت بوداده بخورد و هم فیلم را ببیند. 
یا  خوشحالی  و  شادی  هنگام  اسب سوار  گاوچران های  که  لفظی   :Yippie-i-oh-۱

موفقیت در امری به کار می برند. 
2- Beatrice Leapaleoni





۱۰

لـروی بـا صـدای بلنـد جـواب داد: «پچ  پـچ نمی  کنـم. 
گاوچران  ها که پچ  پچ نمی  کنند.»

بئاتریس گفت: «بگویم که دارم به چی فکر می کنم؟»
لروی گفت: «البته...»

بئاتریـس گفـت: «توی همـه  ی این فیلم هـا، گاوچران ها 
چی دارند؟» 

لروی نینکر که هنوز به پرده ی سـینما زل زده بود، گفت: 
«کاله... چکمه هم دارند.»

بئاتریس گفت: «دیگر چی؟»
لـروی گفـت: «کمنـد.» و دسـتش را روی کمند خودش 

گذاشت. 
بئاتریس گفت: «و؟»

لروی گفت: «و این که می  توانند رد  پاها را دنبال کنند.»
بئاتریـس از تـه دل آه کشـید. «منظورم چیزی اسـت که 
بشـود دیـدش، چیـزی کـه االن دقیقـًا داری روی پـرده ی 
سـینما می  بینـی.» بئاتریـس لحظـه ای مکث کـرد و گفت: 

«چیزی که گاوچران ها روَیش نشسته اند.»
لروی نینکر کالهش را از سر برداشت و سرش را خاراند. 
بئاتریـس دوبـاره آهی کشـید و گفـت: «لـروی، منظورم 

اسب است. هر گاوچرانی باید یک اسب داشته باشد.»



۱۱

لـروی نینکـر مـردی کوچک اندام بـود امـا رویایی بزرگ 
توی سـرش داشـت. او از آن آدم هایی بود که وقتی حرف 
حسـاب می شـنیدند، آن را قبـول می کردنـد. کاله، کمنـد، 
چکمـه و ِیپـی یا یـو گفتن، بدون اسـب فایده  ای نداشـت. 
حـق بـا بئاتریـس بـود. بدون اسـب کـه نمی  توانسـت یک 

گاوچران واقعی بشـود! 
بئاتریـس گفـت: «خوب، پس برای گاوچران شـدن یک 
چیـزی کـم داری. بایـد برای خودت یک اسـب پیـدا کنی؛ 
امـا نگـران نبـاش، چـاره  ی کارت این جاسـت.» بئاتریـس 



۱۲

یـک نسـخه از روزنامه  ی گیزفورد ۱ را توی دسـتش گرفت؛ 
عینکـش را روی صورتـش جا  به  جـا کـرد؛ صدایش را صاف 

کرد و گفت: «گوش کن!»
بئاتریس شـروع کرد به خواندن. «اسِب فروشی. پیر اما 

عالی و سرحال. فوق العاده ارزان.»

لـروی گفـت: «ِیپـی یـا یـو.» و کیـف پولـش را درآورد و 
پول  هایـش را شـمرد. بعـد نگاهـی به بئاتریـس انداخت و 

گفت: «فوق العاده ارزان یعنی چه قدر؟»
بئاتریس گفت: «به نظرم باید از خود فروشنده بپرسی.»
لـروی دوبـاره پول  هایـش را  شـمرد و گفـت: «بلـه، فقط 

امیدوارم که پولم کافی باشد.»

1- Gizzford Gazette



۱۳

بئاتریس گفت: «فقط باید افسـار سرنوشـتت را بچسبی 
و رامش کنی.» 

لـروی گفـت: «دقیقًا! بایـد خودم آینده ام را بسـازم. من 
یک اسب می خرم.»

بئاتریـس آگهـی فـروش اسـب را از روزنامـه بریـد و به 
لروی داد و گفت: «بفرما، موفق باشی.»

لروی با دقت آگهی را تا زد و توی کیف پولش گذاشـت 
و گفت: «ِیپی یا یو.» 

بئاتریـس گفـت: «یادت باشـد کـه دندان  هایش را خوب 
نـگاه کنی، ُسـم  هایش را هم همین طـور؛ وضعیت دندان و 

ُسم اسب  خیلی مهم است.»
لروی نینکر تکرار کرد: «دندان و ُسم!» 

بئاتریس گفت: «دقیقًا.»



آن شـب لـروی اصًال خـوب نخوابید. فقط خواب اسـب 
می  دید؛ مخصوصًا خواب دندان و ُسم اسب.

البتـه بئاتریـس را هـم تـوی خـواب دیـد. تـوی خـواب 
بئاتریس صدایش را صاف می  کرد و می  گفت: «افسار اسب 



سرنوشتت را بچسب. افسار سرنوشتت را بچسب.»
لروی توی خواب گفت: «بعدش باید چی کار کنم؟»

بئاتریس خیلی جدی گفت: «بعدش باید رامش کنی.»



۱۵

 

صبـح روز بعـد، لـروی صبحانـه  اش را کـه خـورد، کاله 
گاوچرانی  اش را به سـر کرد و چکمه هایش را به پا. نگاهی 
به آگهی فروش اسب روزنامه  ی   گیزفورد انداخت و آدرس 
فروشنده را با صدای بلند خواند. «جاده  ی شانزدهم، سمت 
چپ، سـومین خانه .» بعد دوباره تکرار کرد تا مطمئن شـود 
که آدرس را فراموش نمی  کند. «جاده  ی شـانزدهم، سـمت 

چپ، سومین خانه .» 

و  ﹏︭﹁



۱۶

لـروی آگهـی را تـا زد و تـوی کیـف پولـش گذاشـت و 
کالهـش را مرتـب کرد. آماده بود تا افسـار سرنوشـتش را 
بچسبد و رامش کند؛ آماده ی خریدن اسب بود. پس پای 

پیاده راه افتاد. 
خورشـید درسـت آن باال، وسط آسمان بود و آسمان آبِی 
آبی بود. لروی سالنه سالنه قدم می  زد و خودش را در میان 

یک دشت وسیع تصور می  کرد. 
ماشـینی از کنـارش گذشـت و پسـری کـه روی صندلی 
عقب ماشـین نشسـته بود، با دسـت لروی را نشـان داد و 

گفت: «نگاه کن مامان، یک گاوچران فسقلی.»
لروی کمرش را صاف کرد و سینه اش را جلو داد. 

ــبم  ــدن اس ــرای خری ــه ب ــتم ک ــی هس ــن گاوچران «م
مــی روم. مــن مــردی هســتم کــه اســب سرنوشــتش را 

می کنــد.» رام 
ماشـین دیگـری از کنارش گذشـت؛ کسـی یـک قوطی 
نوشـابه را از پنجره  ی ماشـین به بیرون پرت کرد که به َسـر 

لروی خورد.
لروی گفت: «ای ِبُخشـکی شانس.» ایستاد و کالهش را 
برداشت و سرش را مالید. با خودش گفت: «عصبانی نشو، 

آرام باش. فقط به اسبت فکر کن.»



۱۷

 

لروی دوباره کالهش را روی سرش گذاشت و به راهش 
ادامـه داد؛ به اسـبش فکر می  کـرد و در خیالش می  گفت: 
«امیـدوارم اسـب چـاالک و قدرتمنـدی باشـد. اسـمش را 

می  گذارم طوفان.» 
لروی آن   قدر از اسـم طوفان خوشش آمده بود که چند لحظه 

ایستاد و به شکوه اسمی که انتخاب کرده بود، فکر   کرد. 



لروی زیر  لبی گفت: «طوفان» 
بعد فریاد زد: «طوفان!»

این بهترین اسم ممکن برای یک اسب بود. 
لروی دوباره فریاد زد: «برو طوفان، برو، یوهووو.»

گاوچران قصه  ی ما شروع کرد به دویدن. داشت می  رفت 
تا اسب رویاهایش را ببیند! نباید وقت را تلف می  کرد. 

همین طور که لروی داشت کنار جاده می  دوید، فریاد زد: 
«دارم می  آیم طوفان!»

وقتـی لـروی بـه مقصـدش رسـید، غـروب شـده بود و 
پاهایش درد می  کرد. 

زنی در را باز کرد و گفت: «بفرمایید، با چه کسی کار دارید؟»
لروی گفت: «برای آگهی فروش اسب آمده  ام.» 



۱۹

زن گفت: «پس شما می  خواهید ِمی  بلین۱ را بخرید.»
لروی گفت: «ِمی  بلین؟»

زن گفت: «از این طرف َهنک۲.»
لروی گفت: «هنک؟»

زن به سـمت پشـت خانـه راه افتاد. لـروی هم دنبالش 
رفـت. زن سـرش را برگردانـد و گفـت: «اجـازه بـده قبل از 
این کـه بپرسـی خـودم بگویـم؛ مـن َپتی المارک۳ هسـتم. 

می  بلین هم آن جا است.»
پتی المارک از حصار باال رفت. 

لروی هم همین کار را کرد. 
پتـی المارک گفـت: «بفرمایید این هم می  بلین خانم.» و 
دسـتش را برای اسـب داخل محوطه تکان داد و فریاد زد: 

«می  بلین»
اسب با شنیدن اسم خودش، شیهه  ای کشید و به سمت 

آن ها دوید. مادیان بزرگی بود و بلند شیهه  می کشید. 
پتی المارک گفت: «می  بلین! بیا با هنک آشنا شو.»

اسب دوباره شیهه  کشید و دهانش را باز کرد. لروی از این 

1- Maybelline
۲- مخفف اسم ِهنری؛ در گفت وگو وقتی اسم طرف مقابل را ندانیم خودمان اسمی برای 

طرف در نظر می گیریم. در این جا پتی، لروی را هنک صدا می زند.
3- Patty LeMarque



۲۰

فرصت اسـتفاده کرد و نگاهی به دندان  های اسب انداخت؛ 
خیلی دندان نداشت. آن طور که معلوم بود، می  بلین چهارتا 

دندان بیشتر نداشت.
اسـب ها چندتا دندان داشتند؟ بئاتریس این را به لروی 

نگفته بود. 
لروی نگاهی به ُسم  های اسب   انداخت. آن ها هم چهارتا 

بیشتر نبودند. 
 انگار همه چیز روبه راه بود. 

لروی نینکر گفت: «ِیپی یا یو!» 
اسـب بینـی  اش را بـه صورت لـروی مالید. بینـی بزرگی 
داشـت. روی بینـی  اش چندتا تـار مو هم بـود و واقعًا بوی 

بینی اسب می  داد. 
پتی المارک گفت: «از تو خوشـش می آید. به نظرت این 
عالی نیسـت؟ از هر کسـی خوشـش نمی  آیـد. می  بلین با 

تمام اسب  ها فرق دارد؛ البته من نباید این را بگویم.»
لروی گفت: «نه، خواهش می کنم.»




