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How Change Your Parents in to Superstars. :یادداشت:  عنوان اصلی
موضوع: داستان های کودکان )انگلیسی( --  قرن ۲۰م. 
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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشــر هوپا« از نویســنده ی کتاب، پیت جانســون، 
برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای 
دنیا اجازه گرفته و بابت انتشــارش، سهم نویسنده، یعنی 

صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
ا گر هر ناشــری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
 در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

پیت جانسون این کار را کرده است.



تقدیم به ِجین و  ِکلر بی نظیر، 

بچه های کتابخانه ی مدرسه ی ِشفیلد، 

با عشق و قدردانی فراوان برای 

همه ی حمایت ها و دل گرمی هایتان
َگنده دماغ ترین آدم دنیا مرا دزدیده بود. 

توی یک انباری پر از صندلی های پالستیکی مخوف حبسم کرده بود. 
باید تا رسیدن بابا و مامانم آنجا می ماندم.

بعد وقتی رسیدم خانه، فکر می کنی اولین کاری که پدر و مادرم کردند 
و  ترس  تا  دادند  بهم  اضافه  توجیبی  پول  پختند؟  کیک  برایم  بود؟  چه 

اضطرابم فروکش کند؟
نخیر. من را فرستادند توی اتاقم!

بابا که از عصبانیت می لرزید، فریاد زد: »می فهمی که نزدیک بود پلیس 
وارد ماجرا بشه؟«

انباری  اون کسی ام که توی  بابا! من  »اما  خیلی عاقالنه توضیح دادم: 
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حبس شده بود...«
کارد به بابا می زدی، خونش درنمی آمد. نعره زد: »لویی!... فقط برو تو 

اتاقت!«
درآمدم: »اما من نگفته م که چه اتفاقی افتاد؛ اتفاق واقعًا جالبی بود.«

مامان از سر خستگی آهی کشید و گفت: »ما دقیقًا می دونیم چی شده.«
اما نمی دانند.

هیچ کس نمی داند، غیر از مدی و من.
و دارم ِجلزِولز می کنم که به کسی بگویم. حاال تو یک لطفی در حق من 

می کنی؟ بگذار تو را در جریان آن بعدازظهر باورنکردنی ام بگذارم.
موافقی؟ چه عااالی!

بزن بریم صفحه ی بعد!

معجزه با حرکت آهسته

فصل 1

پنجشنبه، 22  آوریل
5:30 بعدازظهر

من لویی ام. اسم کامل: لویِی خنده ساز. لو-یی تلفظش کن، نه مثل مدیر 
بااین حال،  لوئیس.  بگوید  داشت  عادت  همیشه  که  قبلی ام  مدرسه ی 
هیچ وقت بهش نگفتم که اسمم را اشتباه تلفظ می کند؛ آدم ترسناکی بود.

فقط یک استعداد دارم؛ اینکه مردم را بخندانم. و از زمانی که یک جانور 
تک سلولی بودم، رؤیایم این بوده که کمدین بشوم.

اما شنبه ها  البته توی مدرسه ام و در حال خمیازه کشیدن،  همین  االن، 
بعدازظهر در یک برنامه ی اینترنتی مشغول کارم. عمرًا حدس بزنی کدام 

یکی! خودت را آماده کن که ذوق مرگ بشوی!
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برنامه ی اینترنتی نوآ و لیلی.
آن ها خیلی غول اند، نه؟ منظورم این است که باالی سه میلیون نوجوان 

آن ها را موقع تمیزکردن دندان هایشان تماشا کرده اند.
خب، در آخِر بعضی از ویدئوهایشان من نقش اصلی را داشته ام. شاید 
حتی من را دیده باشی. یک پسر ُتخس با کله ای پیازی شکل که به بچه ها 

در حل مشکالتشان کمک می کند و جوک می گوید.
حتی اخیرًا، نوآ و لیلی گذاشتند من در یکی از مسخره بازی هایشان باشم. 
با یک ماهی تازه محکم زدند توی صورتم. نمی توانم بگویم چقدر احساس 

غرور کردم. کمی بعد از آن با اسکایپ با من تماس گرفتند...
لیلی گفت: »تو خیلی بامزه ای لویی و ما واقعًا واقعًا دوستت داریم.«

از  آدم هایی ام که  آن  از  )من  به شوخی گفتم: »حق دارین.«  و  خندیدم 
هرچیزی جوک می سازند.(

نوآ گفت: »واسه همین دلمون خیلی برات تنگ می شه.«
خنده بی خنده! دلشان تنگ می شود؟ اما من که قرار نبود جایی بروم.

شاید آن ها قرار بود بروند.
آن ها داشتند می رفتند دنبال سری کاملی از گفت وگوها و مسخره بازی های 

ویژه، تو کل آمریکا.
خندیدم و )به کنایه( گفتم: »من پاسپورتم رو گرفته م.« 

نوآ و لیلی با بی خیالی قاه قاه زدند زیر خنده. 
- و دوست خوبم، پاپی که ستاره ی تردستیه، همین االن با پدربزرگش 

آمریکاست و چند تا برنامه داره. مطمئنم می تونم پیش اون ها بمونم. پس 
الزم نیست نگران جا و غذا و حموم من باشین...

جدًا  بروند.  مجبورند  گفتند  بعدش  خندیدند،  و  خندیدند  لیلی  و  نوآ 
آمار  می دانستند  قطعًا  نمی برند!  خودشان  با  را  من  چرا  نمی فهمیدم 

بینندگانشان بدون من سقوط می کند!
ِکی  تا  تا.  دو  شما  واسه  توپیه  فرصت  »خب،  گفتم:  ِخس ِخس کنان 

نیستین؟«
نمی دانستند. به هرحال، ماه ها و ماه ها. درست قبل از این که از زندگی ام 
بروند بیرون، نوآ گفت: »برنامه های ما رو دنبال می کنی دیگه، مگه نه؟« 

درست قبلش زندگی ام را نابود کرده بودند.
بعد ساعت ها بهت زده و گیج نشستم آنجا.

باالخره به مدی، مشاور و دوست صمیمی ام، گفتم چه اتفاقی افتاده. او 
هم هاج وواج مانده بود، اما گفت: »لویی! هیچ وقت قیافه ت رو یادم نمی ره، 
اون جوری که نوآ و لیلی با ماهِی تازه زدن تو صورتت... خیلی بامزه بودی! 
چی کار  لیلی  و  نوآ  نیست  مهم  بره،  هدر  به  استعدادی  همچین  نمی ذارم 

می کنن.«
برنامه ی  یک  کرد؛  کشف  را  بخندان  مرا  برنامه ی  مدی  بعد،  روز  دو 
استعدادیابی جدید برای کمدین های جوان. مارکوس ِکیپل تهیه کننده بود 
و داشت در کل کشور آزمون هنرپیشگی برگزار می کرد و می گفت: »ممکن 
را هم دعوت می کرد  بچه ها  تازه  باشم!«  بعد در شهر شما  است هفته ی 
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ویدئوهای سه دقیقه ای بفرستند و می گفت: »می خوام طعم شخصیت  تون 
رو بچشم.«

من و مدی کل آخر هفته را به ضبط کردن »طعم من« گذراندیم و بعدش 
مشتاقانه منتظر جواب مارکوس کیپل ماندیم. یک هفته ی کش دار، علف 

زیر پایمان سبز شد. بعد یک هفته ی دیگر...
توی  حتمًا  من  ویدئوی  داشت.  وجود  توضیح  یک  فقط  البته  هیچی. 
و  ساختیم  دیگر  یکی  مدی  و  من  بنابراین  بود؛  شده  گم  پست  اداره ی 

فرستادیم، با پست سفارشی. )اگر نبوغ نیست پس چیست؟(
که  بگویم  برایت  را  رازی  خالصه  به طور  داستانم  وسط  می خواهم 
هیچ کس، حتی مدی، آن را نمی داند. آن قدر از جواب دادن مارکوس کیپل 

ناامید بودم که آرزویی کردم.
خیلی یواش آرزو کردم: »اگه اون بیرون توی دنیا معجزه  ای هست، من 

خبری از مارکوس کیپل بشنوم.«
مورد  در  زیادی  کتاب های  اما  ندارم،  معجزه  به  اعتقادی  من  راستش 
می ارزد،  امتحانش  به  کردم  فکر  دارد.  وجود  چیزها  این جور  و  جادوگرها 

فقط محض احتیاط. به هر حال که هیچ اتفاقی نیفتاد.
تا این بعدازظهر!

لندن  بودیم  رفته  مدی  و  من  و  بود  پاک  عید  تعطیالت  روز  آخرین 
به  روزمان  زوئی.  و  ویکی  دیدیم؛  را  مدی  بزرگ تر  خواهر  دو  اتفاقی  که 
گشت و  گذار و تماشای نمایش های خیابانی در کاِونت گاردن گذشت. بعد 

آن ها برای خوردن یک غذای جانانه ما را بردند بیرون. به قطاِر برگشت 
-تا  می رفتیم  راه  سالنه سالنه  ایستگاه،  بیرون  داشتیم  و  بودیم  رسیده 
خرخره غذا خورده بودیم- که صدایی بلند و قاطع گفت: »ببخشید رفقا!« 
آقایی با ریش امروزی و پیراهن سفیِد یقه باز و کت مخمل بدوبدو از کنار 
)هفت ساله(،  الیوت  برادرم  پسر، هم سن و سال  و یک  زن  رد شد. یک  ما 

دنبالش می رفتند و دو چمدان سنگین را هم کشان کشان می بردند.
مدی گفت: »حرفم را باور نمی کنی که این آقاهه هنرپیشه ست؟«

گفتم: »حتی یه کمی هم به نظرم آشنا می آد.«
و  می انداخت  شلنگ تخته  مصمم  که  می کردیم  تماشایش  داشتیم 
و  بود  شده  پارک  تاکسی ها  کنار  که  شیک و پیکی  ماشین  سمت  می رفت 

گفت: »فکر کنم شما منتظر منین؟«
فقط  که  باشی  داشته  ماشین  یه  باکالس!  »چه  گفتم:  مدی  به  زیرلب 

منتظر تو باشه!«
»من  ایستگاه:  سرتاسر  در  برداشت  موج  سونامی  مثل  اسمش  بعد 

مارکوس کیپل هستم.«
با  معجزه ای  بود.  معجزه  خب...  مثل  که  بود  سخت  باورش  آن قدر 

حرکت آهسته؛ آخر چند هفته پیش درخواستم را ثبت کرده بودم.
فقط فکرش را بکن، اگر من و مدی زودتر یا دیرتر به قطار رسیده بودیم، 
به شکل  زمان بندی مان  اما  می دادیم!  دست  از  را  کیپل  مارکوس  دیدن 

معجزه آسایی فوق العاده بود.
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باید  کنه،  برگزار  هنرپیشگی  آزمون  می خواد  »حتمًا  گفتم:  ِجلزِولزکنان 
بفهمیم کجا.«

مدی جواب نداد. فقط با دهان نیمه باز ایستاد آنجا. واقعًا جوری بود که 
انگار کسی طلسمش کرده. بعدش، یکهو خودش را تکان داد و از آن حالت 

بهت  آمد بیرون و گفت: »نباید از دستش بدیم.«
آخرین چیزی که یادم می آید این است که مدی داشت می دوید دنبال 
می خواهد  کردم  فکر  واقعًا  دیوانه کننده  لحظه ی  یک  در  کیپل.  مارکوس 
شیرجه بزند توی ماشین او. اما در عوض پرید عقب یک تاکسی و داد  زد: 

»اون ماشین رو تعقیب کن!« 
من هم جنگی رفتم دنبالش. راننده کله اش را چرخاند و با کنجکاوی به 
ما خیره شد. مدی با نیش باز گفت: »همیشه دلم می خواسته این جمله 

رو بگم.«
وقتی راه افتادیم، پرسیدم: »مدی! ما دقیقًا داریم چی کار می کنیم؟«

گفت: »معلومه، داریم مارکوس کیپل رو تعقیب می کنیم.« 
به  بره  می خواد  اون  که  نمی کنی  باور  رو  »حرفم  کرد:  اضافه  بعدش 

هتل؟ احتمااًل هتل ِبل وو که شیک ترین هتل این دوروبرهاست.«
پاِپی اش شدم: »خب، بعدش چی کار کنیم؟«

مدی قاتی کرد و گفت: »من از کجا بدونم؟ من که نمی تونم هم زمان به 
همه چی فکر کنم، می تونم؟!«



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذ نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


