Hoopa

دومینیک بارکر
تصویرگر :فردریک پیلوت
مترجم :مسعود ملکیاری

سرشناسه :بارکر ،دامینیک
Barker, Dominic
عنوان و نام پديدآور :بالرت ،پسری که حال نداشت قهرمان باشد/
دومینیک بارکر؛ مترجم مسعود ملکياری؛ ويراستار نسريننوش امینی.
مشخصات نشر :تهران :نشر هوپا- ۱۳۹۶ ،
مشخصات ظاهری42۶ :ص.
فروست :بالرت؛.۱
شابک :دوره۹78-۶00-88۶۹-0۱-۶ :؛
۹78-۶00-8۶55-۹7-8
وضعیت فهرستنويسی :فیپا
يادداشت :عنوان اصلی Blart : the boy who didn't want to :
save the world,2006.
يادداشت :کتاب حاضر تحت عنوان "بالرت  :پسری که نمیخواست دنیا را
نجات بدهد" توسط گل آقا در سال  ۱۳۹۱منتشر شده است.
عنوان ديگر :بالرت :پسری که نمیخواست دنیا را نجات بدهد.
موضوع :داستانهای انگلیسی  --قرن 20م.
موضوعEnglish fiction -- 20th century :
شناسه افزوده :ملکياری ،مسعود ،- ۱۳5۹ ،مترجم
رده بندی کنگره8 ۱۳۹۶ :ب22۳۶بPZ۳/
رده بندی ديويی]82۳/۹۱4 :ج[
شماره کتابشناسی ملی48204۹۶ :

نویسنده :دومینیک بارکر
تصویرگر :فردریک پیلوت
مترجم :مسعود ملکیاری
ویراستار :نسریننوش امینی
مدیرهنری :فرشاد رستمی
طراح گرافیک :مریم عبدی
ناظر چاپ :مرتضی فخری
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :واژهپرداز اندیشه
چاپ اول1396 :
تیراژ 2000 :نسخه
قیمت 25000 :تومان
شابک دوره978-600-8699-01-6 :
شابک978-600-8655-97-8 :

BLART 1 - THE BOY WHO DIDN’T WANT
TO SAVE THE WORLD
Text Copyright © Dominic Barker, 2006
Illustrations Copyright © Frédéric Pillot, 2010
First published in Great Britain in 2006 by
Bloomsbury Publishing Plc36 Soho Square,
London W1D 3QY
Published by arrangements with Miles Stott
Children’s Literary Agency

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب

قانون بینالمللی حق انحصاری نشر اثر()Copyright

آدرس :تهران ،میدان فاطمی ،خیابان بیس�تون،
کوچهی دوم الف ،پالک  ،3/1واحد دوم غربی،
صندوق پستی1431653765 :
تلفن88998630 :
info@hoopa.ir

www.hoopa.ir

ً
همهی حقوق چاپ و نش�ر انحصارا برای نش�ر
هوپا محفوظ است.
هرگونه استفاده از متن این کتاب ،فقط برای نقد
و معرفی و در قالب بخشهایی از آن مجاز است.

امتیاز انتشار ترجمهی فارسی این کتاب را در سراسر
دنیا با بستن قرارداد از آژانس ادبی نویسندهی آن،
 ،Dominic Barkerخریداری کرده است.
انتش��ار و ترجمهی این اثر به زبان فارسی از سوی
ناش��ران و مترجمان دیگر مخالف عرف بینالمللی
و اخالق حرفهای نشر است.

ترجمهای برای
پوریا و آبتین ملک یاری

فصــل 1
ً
بگذاری�د همین ابتدای ماجرا این نکته را روش�ن کن�م که بالرت 1اصال

دل�ش نمیخواس�ت قهرمان باش�د ،چ�ون ب�ا داس�تانهای قهرمانانه و

ماجراه�ای دالوران�ه بزرگ نش�ده ب�ود و اهل دس�توپنجهنرمکردن با
مشکالت هم نبود .بالرت بچهی مزرعه بود .او نه افسانهها و قصههای
گذشتههای دور را خوانده بود و نه سرگذشت مردان و زنان خوشنامی که
بهخاطر دیگران جانشان را به خطر انداختهاند .او فقط تصاویر کتابهای
پدربزرگ�ش را نگاه میکرد که تازه بیش�تر آنها هم دربارهی مرضهای
رایج گاوها بود.
1. Blart

 8بلارت1

بلارت ،پسری که حال نداشت قهرمان باشد 9

ب�الرت هیچوق�ت اسبس�واری یا شمش�یربازی ی�اد نگرفت�ه بود و
هیچوقت هم برای نجات دختر زیبایی جان خودش را به خطر نینداخته
ب�ود .او فقط همین را بلد بود که وقتی میخواهی یک گاو را بگیری ،باید
پاورچین پاورچین از پش�ت س�ر به او نزدیک شوی و یکدفعه یقهاش را
بچسبی.
برای همین خیلی عجیب نیس�ت که داس�تان ما با این صحنه شروع
ش�ود :ما ب�الرت را در حالی پی�دا کردیم که با یک پاتیل س�یبزمینی
خردشده در دست ،روی نردهی طویلهی گاوها دوال شده بود تا به دو تا
از گاوهای قهرمان پدربزرگش غذا بدهد.

ب�الرت هیجانزده گفت« :بی�ا اینجا واتل !1یاال دوب !2بیایید ش�ام

بخورید ».واتل و دوب منتظر تعارف دوم نشدند.

وقتی تمام کارتان در زندگی این باشد که در طویلهی پر از گند و کثافت
دور خودتان بچرخید ،غذاخوردن مفیدترین کار روز اس�ت .وقتی آن دو
با ملچمولوچ فراوان و خرخرکنان ،با کله س�مت غذا میآمدند ،بالرت با
قدردانی نگاهشان میکرد .احساس میکرد منظرهای جذابتر از این در
دنیا نیست.
ب�الرت باالخ�ره از روی ن�ردهی طویل�ه بلند ش�د و س�مت خانهی
1. Wattle
2. Daub
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روستاییش�ان رف�ت .طبیعت ،نقاش�ی زیبایی س�ر راهش کش�یده بود.

برای پوش�اندن ضعف هیکل و قیافهاش احتیاج داش�ت که بدبختانه از

روبهرویش خورشید سوزان که پشت تپهای پایین میرفت ،ابرهای تنبل

اینها هم بویی نبرده بود.

س�رگردان را گرم و نورانی میکرد .تصویر ابرها در رودخانهای که از دل
دره میگذش�ت منعکس میشد .سراس�ر دشت سبز و خرم را سایههای

بههرحال بالرت بدون آنکه کف چکمههایش را ِدم در تمیز کند،

یکراست وارد آشپزخانه شد .آنجا کسی انتظارش را میکشید که حتی

کش�یده پوش�انده بودند .باریکههای دود از دودکشه�ای خانههای ده

بالرت را مجبور کرد دو بار نگاهش کند .مهمان داشتند .پدربزرگش از

به هوا میرفت .اس�بی بس�ته به گاری ،پایین جاده ،پرس�ه میزد و نمنم

مهمانهای ناخوانده خوشش نمیآمد .میگفت مردم اول سر حرف را

برمیگش�ت خان�ه .ولی بالرت بیش�تر ب�ه چکمههایش ن�گاه میکرد.

باز میکنند و بعد ،زود پسرخاله میشوند .پدربزرگ همهجا چو انداخته

یکجفت چکمهی ِگلی که با توجه به س�رووضع و قیافهی بالرت خیلی

بود که بالرت مرض ناشناخته و خطرناکی دارد که به هرکسی که عضو

هم توی چشم نمیزدند ،ولی بالرت حسابی توی نخشان رفته بود .از قضا
ِگلیب�ودن چکمهها به بالرت میآمد ،چون خودش هم خیلی دلبر نبود،
کلهی گندهای داشت با چشمهای ریز نزدیک به هم ،دماغ کوفتهای که

خانوادهی آنها نباشد ،سرایت میکند .این شایعه جلوی رفت و آمد
مردم را گرفته بود ،ولی از طرفی هم مانع مدرسهرفتن بالرت شده بود.
تنها روزی هم که بالرت به مدرسه رفت و سعی کرد اوضاع را روبهراه

انگار بهزور وس�ط صورتش فرو کرده بودند و دهانی که همیش�هی خدا

کند ،همهی بچهها با جیغهای بنفش دررفتند .البته تقصیر آنها نبود،

ب�از بود .زی�ر گردن چرکش که اوضاع بدتر از ای�ن حرفها بود .بدنش

چون معلمشان زودتر از بقیه پا به فرار گذاشته بود .اما برگردیم سراغ
مهمان ناخوانده که ردای خاکستری به تن و باشلق 1به سر داشت.

روی آن پاه�ای دراز بهنظ�ر خیلی کوتاه میآمد .تازه یک ژاکت پش�می
خاکستری هم میپوشید که به تنش زار میزد و بدنش را ضایعتر نشان

پدربزرگ گفت« :بالرت! این آقا میخواد تو رو ببینه».

م�یداد .اینه�ا را اضافه کنید به یک تنب�ان آلبالویی که پارچهاش مفت

ت�ا پی�ش از آن ،هی�چ مهمانی به مالق�ات بالرت نیامده ب�ود .یعنی

نمیارزید و تازه جاهای ناجوریاش هم س�وراخ بود .رویهمرفته بالرت

دس�تکم هیچ آدمی به دیدن�ش نیامده بود .فق�ط بعضی وقتها یکی

دس�تکم به یک ش�خصیت جذاب و باحال یا چند مهارت بهدردبخور

 .1نوعی کاله که به یقه یا شنل دوخته شده باشد .مترجم.
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«به عقیدهی یک کرم ،عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور

هوپا ،ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بینالمللی ،از کاغذهای مرغوب با زمینهی ِک ِرم استفاده میکند ،زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس میکنند و در نتیجه ،چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبكتر از کاغذهای دیگرند و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن ،آسانتر است.
و مهمتر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالمتر

