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تقدیم به برادرانم:
وحید و فرید
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سعید متین
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فصلی دربارهی چیزهای واقع ًا فاجعهبار

تابستان گذشته سه تا اتفاق واقع ًا فاجعهبار افتاد:
نورا بهترین دوستم رفت نیویورک.
مادرم دو تا فکر وحشتناک به کلهاش زد.

بله میدانم جوری که من گفتم انگار فقط دو تا بوده؛ ولی درواقع
سه تاست .حاال برایتان بهتر توضیح میدهم.
شروع میکنم از...

اولین اتفاق فاجعهبار
نورا نهتنها بهترین دوست من ،باهوشترین و بامرامترین و شادترین
دختر کالس ،واردترین آدم به کارهای کامپیوتری و  ...است ،بلکه
عالوه بر همهی اینها ،ستارهی تلویزیون هم هست.
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همهچیز به نیمسال گذشته برمیگردد که دوتایی به پدرش
کمک کردیم یک کار اجرای تلویزیونی تازه پیدا کند.
پدر نورا مارتین گاالن است ،مجری مسابقهی معروف «هر
کسی که خنگتره ،این بازی رو میبره» و موفقترین برنامهای
که فصل پیش پخش شد« :ساختن پد ِر کامل» .البته درنهایت
تهیهکنندههای برنامه فکر کردند برای بخشهایی از مسابقه با
مجری جوانی هم بهجز مارتین گاالن قرارداد ببندند .حدس بزنید
ِ
گاالن بزرگ!
کی؟ خب معلوم است! دوستم ،نورا
اینطوری شد که نورا االن برای خودش یکپا آدم معروف
است و من هم اسکار هستم :بهترین دوست معروفترین دختر
مدرسه.
همهچیز به خوبی و خوشی پیش میرفت تا اینکه ماه ژوئیه
رسید و اوضاع شروع کرد به تغییر .مدرسه تمام شد و اولین
فصل از برنامهی نورا و پدرش هم تمام شد .من و دوستم که
میخواستیم تعطیالت را بهتر از همیشه بگذرانیم ،یک میلیون
برنامه برای اوقات فراغتمان چیدیم.
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عالی برای تعطیالت
فهرست برنام ههای
گاالن و اسکار لیرون
تهیه و تنظیم :نورا
تنی با مزهای عجیب
کجور بس
اختراع ی 
ض وسط پارک شهر
بتنی در حو
آ 
شای ستارهها با مایو
تما
وردست در اینترنت
ستجوی کشورهای د
ج
ه ،خودمان دو نفری
ن یک پیتزای خانواد
خورد
نکردن مز هی قهوه
امتحا
خت حیاط همسایه
باالرفتن از در
رب ههای ولگرد محله
خیسکردن هم هی گ
سر هم ،بدون اینکه
یلم ترسناک پشت
دیدن دو ف
کدام از ترس بمیریم
هیچ
یشود
ینکه ببینیم چه م 
ست هی آووکادو برای ا
کاشتن ه
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باز هم بود ،ولی مهمترینشان همینها بود .مطمئن بودم این
تعطیالت هیجانانگیزترین تعطیالت تمام زندگیام میشود.
تا اینکه دومین روز بعد از تعطیلی مدرسه ،نورا خیلی پکر آمد
دیدنم و گفت که هیچکدام از کارهای فهرست را نمیتوانیم بکنیم.

13

با ناراحتی ازش پرسیدم« :چرا؟ یکی جالبتر از من پیدا کردهای
که بهترین دوستت بشود؟»
جوری نگاهم کرد که معلم ریاضی ،وقتی ستون ششم
جدولضرب را بلد نیستم نگاهم میکند .گفت« :خُ ل شدهای؟»
زیر لب گفتم« :خب االن دیگر معروف هستی»...
نورا که از شدت عصبانیت سرخ شده بود گفت« :خیلی خُ لی!»
بعد پرسید« :تو خیال میکنی من از آن احمقهایی هستم که قدر
چیزهای مهم را نمیدانند؟»
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با سر جواب منفی دادم .نورا بعد از اینکه رنگ طبیعیاش
برگشت ،ادامه داد« :موضوع این نیست .دلیلش این است که
پدرم میخواهد تابستان را در نیویورک بگذرانیم».
باید اعتراف کنم کم مانده بود از حسادت منفجر بشوم .گفتم:
«خدا شانس بدهد!»
ولی نورا دوباره کمی قرمز شد و گفت« :چه میگویی؟ اسمم
را نوشته آموزشگاه زبان انگلیسی! هر روز باید بروم
کالس .ساعت هفتونیم شروع میشود .برای ناهار
فقط یک ساعت وقت استراحت داریم و بعدازظهر هم
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دوست داری
بیشتر
بخوانی؟
اگر از خواندن
«یک عدد نخود
ی به فروش میرسد»
لذت بردهای ،کتا 
بهای دی ِ
گر
این مجمو
عه را از دست نده.

اسکار
مادرس 
یوهشتسالهاش
را میفروشد .زنی تقریب ًا
خوشقیافه ،بامحبت و دارای صدایی
دلنشین که رفتن به شهرِ بازی را دوست
دارد ،یکعالمه قصه بلد است و تقریب ًا
هیچوقت آدم را دعوا نمیکند.
پس چرا او را م 
یفروشد؟ چون اسکار فکر
میکند از وقتی نخودی به دنیا آمده،
مادرش دیگر او را دوست
ندارد.

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؟

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

