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سعید متین
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اگر میخواهی در دنیای تبلیغات موفق شوی،
هیچوقت راستش را نگو
راستش را بخواهید ،من بدون نورا 1نمیتوانستم از پس این کار
بربیایم .نورا توی کارهای کامپیوتری از همه بهتر و باهوشتر
است .او دوست من است؛ البته نه فقط به این دلیل ،بلکه بهخاطر
خیلی چیزهای دیگر.
شنبه بعدازظهر بود .خانهی نورااینها بودیم.
طبق معمول کسی آنجا نبود .نورا عصرانه
را آماده کرد( .بیسکویت با کرم کاکائویی،
آب پرتقال ،پاستیل خرسی و پسته) بعد
کامپیوترش را روشن کرد و سایتی را که
دربارهاش با من حرف زده بود ،نشانم داد.
دستش را بهطرف صفحهی نمایش نورانی دراز کرد
و گفت« :بیا جلو! بجنب .میخواهی کمکت کنم؟»
1. Nora

بهش گفتم نه؛ ولی عجله کردم .چند دقیقهای تالش کردم
آن جملهها را بنویسم .از هر سه کلمهای که مینوشتم دوتاش
را پاک میکردم و بعد ،چندلحظهای به چیزی که نوشته بودم
زل میزدم ،بیآنکه بدانم چهکار باید بکنم.
کوخالی اینقدر
هرگز فکر نمیکردم نوشتن یک آگهی خش 
سخت باشد؛ ولی چیزهایی که آدم باید رعایت میکرد آنقدر
زیاد بود ،که آخرسر مخم قفل کرد.
نورا مثل کارشناسها به من یادآوری کرد« :همهچیز باید
روشن ،سرراست ،ساده ،جذاب و دقیق باشد؛ ولی نباید از حد
بگذرد».
همهی این چیزها را نامزد سابق پدرش برایش توضیح
داده بود؛ همانکه از آن سایت همهچیز
میخرید :از جکوجانورهای خانگی تا
شلوار نارنجی و خدمات مربوط به
نقاشی یا وکالت.
با آنهمه فشار و نگرانی ،هیچجور
نمیشد کار پیش برود .نورا گفت:
«پاشو ولش کن .بده به من .تو از یک
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حلزون چالق هم شُ ل و ولتری».
س ِر جایم جلوی صفحهی نمایش نشست .حتی لحظهای شک
به دلش راه نداد .اخمهایش را تو هم کشید و با تمرکز خیلی
زیاد ،موس را گرفت و چیزهایی را که نوشته بودم پاک کرد.
(البته راستش را بخواهید چیز زیادی ننوشته بودم ).گفت:
«باید جوری بگوییم که توجه آدم را جلب کند .راز موفقیت
تبلیغات همین است .میدانستی؟»
مستطیل چشمکزن روی صفحهی نمایش منتظر بود تا
کسی کاری بکند.
نورا گفت« :اول باید اینجا را پر کرد ».بعد جایی توی
صفحه را نشان داد که باز شده بود و میگفت

11

محصول خود را معرفی کنید .پرسید« :چی میخواهی بگوییم؟»
دوباره شک برم داشت .پدرم همیشه میگوید وقتی میخواهی
تصمیم بگیری سیمهایت قاتی میکند .راست میگوید .وقتی
باید چیزی را انتخاب کنم ،فکرم هزارجا میرود و مغزم قفل
میکند (حتی اگر چیز خیلی سادهای باشد مثلاینکه ماست را
ترجیح میدهم یا ژله را) .مثل وقتیکه رمز ورود تلفن همراه را
اشتباه میزنم و صفحهی نمایشم سفید میماند.
از نورا پرسیدم« :به نظرت چی باید بنویسیم؟ شاید بهتر
است بگذاریم سفید بماند».
 نه اص ًال .وقتی توضیح نمیدهی چهجوری است چطور
میخواهی بفروشیاش؟ خودت چیزی را که هیچ اطالعی
دربارهاش نداری ،میخری؟
 نه  ...فکر کنم نمیخرم. البته که نه.این اطمینان نورا گاهی من را میترساند .گاهی هم باعث
میشود خیالم راحت شود .مامانم همیشه میگوید همهی آدمها
خُ لقوخوی خاص خودشان را دارند و هیچکس نباید بهخاطر
خُ لقوخویش خجالت بکشد .اگر قرار بود هرکداممان یکجور
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آبوهوا باشیم ،من یک روزِ بهاری بودم که نه خیلی گرم است
نه خیلی سرد .هیچ ابری توی آسمان نیست و البته آفتاب
خیلی درخشانی هم نمیتابد .برعکس نورا یکی از روزهای گرم
چلهی تابستان بود که آدم از گرما هالک میشود؛ یا شاید
طوفانی پاییزی با تگرگ و رعد و برق و باد شدید .او توجه آدم
را جلب میکند .با صدای رسا صحبت میکند .همیشه دنبال
دردسر میگردد .کاپیتان تیم هندبال است .دختر ترکهای
کالس است و کارگردان گروه تئاتر .درعوض من ترجیح
میدهم مجبور نباشم از صندلیام بلند شوم؛ حتی برای اینکه
بروم حمام و چیزی که بیشتر از همه دوست
دارم ،این است که ردیف آخر کالس
بنشینم تا توجه کسی را جلب نکنم.
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دوست داری
بیشتر
بخوانی؟
اگر از خواندن
«یک عدد مامان
به فروش میرسد»
ل
ذت بردهای ،کتا 
گر
بهای دی ِ
این مجموع
ه را از دست نده.

دنیای
نورا پا درهواست.
پدرش بیکار شده و به خانه
برگشته و میخواهد پدرِ کاملی بشود.
نورا باید برای پدرش کاری دس 
توپا کند،
آن هم خیلی زود .دوستش اسکار در
ابداع نقشههای نبوغآمیز ،استاد است.
ولی چهجوری باید برای مجریهای
تلویزیون کار پیدا کرد؟

اسکار
دیگر تحمل برادر کوچکش
را ندارد .بدی قضیه ای 
ن است که
نورا برای گذراندن تابستان به نیویورک
رفته و بدون او ،اسکار نمیداند مشکل را
چطور حل کند .ولی دوستان خوب ،همیشه کنار
آدم هستند .راه حل این مشکل هم از طریق
ایمیل پیدا میشود :اسکار باید نخودی را با
برادر یا خواهر دیگری عوض کند .فکر
فوقالعادهای است؛ ولی  ...آیا این
فکر جواب میدهد؟

سال
جدید ،آموزگار جدید ...
و دوستهای جدید؟! اسکار دوست
جدید نمیخواهد .فعل ًا و همیشه نورا
بهترین دوست اوست .ولی نورا با دختر دیگری
به نام موریل آشنا شده و میخواهند مهمانیای
ترتیب بدهند که فقط برای دخترهاست .اسکار
دیگر بهترین دوست نورا نیست ،پس راه
دیگری برایش نمیماند جز اینکه توی
کتابخانه آگهی بزند و یکی دیگر را پیدا
کند که بهترین دوستش شود.

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى ِکرِم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

