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مقدمهي ناشر
خانم آلي كنن با اينكه جوان است ،تجربهها و خاطرههاي با
ارزش و منحصر به فردي دارد ،چون پدر و مادرش سالها زير
نظر سازمان مددكاري اجتماعي ،از بچههاي پرورشگاهي نگهداري
ميكردهاند و او تمام دوران كودكي و نوجوانياش را در كنار
اين بچهها گذرانده و مصائبشان را به چشم ديده است؛ بچهها
و نوجوانهاي بيگناهي كه نمونههايشان در هر جامعهاي زياد
است و زندگي حال و آيندهشان قرباني خطاها و اختالفات پدر و
مادرها ،يا فشارها و مشكالت اجتماعي ميشود؛ بچههايي كه در
زندگيشان از محبت و مهرباني خبري نيست و حكم پروندههاي
بيجاني را دارند كه مقررات اداري سرنوشتشان را تعيين ميكند.
اين نويسندهي باذوق ،با الهام از رنجها و دغدغههاي بچههاي
بيسرپرست يا بَدسرپرست ،يعني واقعيتهايي كه آنها را از نزديك
لمس كرده ،رمانهاي جذاب و پرمحتوايي نوشته كه مخاطب
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جوان و بزرگترها را به يك اندازه تحت تأثير قرار ميدهد.
آلي كنن در داستانهايش از دريچهي چشم نوجوانها و
جوانان آسيبديده به دنيا نگاه ميكند؛ نگاه تيزبينش هيچ
خطايي را ناديده نميگذارد و انتقادهاي بجايش را از زبان و
با طعنههاي طنزآلود آنها به گوش جامعه ،سرپرست ،خانواده،
و حتي دوست و همكالسي ميرساند .قهرمانهايش جسور،
مبتکر ،پرجنب و جوش و آنقدر واقعياند كه مخاطب بياختيار
با آنها انس ميگيرد و مشكالت و عقدههايشان را حس ميكند.
در كتابهايش مكانها ،محيط زيست و حيوانات اهميت
خاصي دارند و ماجرا در قالب كلمات و اصطالحات تأثيرگذار و
گاه شيطنتآميز قهرمان داستان روايت ميشود.
نشر پيدايش كه حمايت ،هدايت و كمك به پرورش فكري
نسل جوان را رسالت فرهنگي و اجتماعي خود ميداند ،اميدوار
است با انتشار آثار منتخب خانم آلي كنن بتواند قدم كوچكي
در راه بازگو كردن مشكالت و نيازهاي اين گروه آسيبپذير
بردارد.
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دربارهي نويسنده
خانم آلي كِنن سال  1975در شهر سامرست انگلستان به دنيا
آمده و دوران بچگي و نوجوانياش را در مزرعهي دورافتادهاي
در ا ِكسمور گذرانده است .آلي كنن داراي مدرك ليسانس
باستانشناسي و تاريخ از كالج بيرمنگام و مدرك فوقليسانس
ثا ِسپاي انگلستان است؛ ضمن اينكه
نويسندگي از كالج ب َ 
خواننده و آهنگساز خوبي نيز هست .خودش ميگويد دوست
دارد در كتابهايش اتفاقهاي زيادي بيفتد و براي همين است كه
قهرمانهايش را با مشكالت و حادثههاي نهچندان كوچك بمباران
ميكند و به شكلي دور از انتظار ،تقريباً از گرفتاري نجات ميدهد.
كتاب جانور اولين و پرفروشترين اثر اين نويسنده است.
اين كتاب نامزد دريافت مدال كارنگي ،جايزهي كتاب بول ُتن 1و
1. Bolton Children’s Book Award
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دو جايزهي داخلي ديگر شده و جايزهي كتاب منچستر 1را به
خود اختصاص داده است .اكثر كتابهاي ديگر اين نويسنده
هم نامزد دريافت جوايز معتبر انگليسي و بينالمللي شدهاند.
دو حرفهي كشيشي و مشتزني در خاندان آلي كنن سابقه
دارد و خوب است بدانيد كه تا به حال هيچ زني نتوانسته او را
در مچاندازي شكست بدهد!

1. Manchester Book Award
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پدر و مادر

مادر ميگويد دخترها نبايد شبها از خانه بيرون بروند؛ راستش
مادر من در مورد خيلي چيزها نظرهاي مخصوص خودش را دارد
و من كه امروز بعد از هزار سال ،براي ديدنش به اين دهكدهي
ساكت و دقمرگي پا ميگذارم ،خيال دارم شروع خوبي با او
داشته باشم .اما همين كه چمدان به دست از در وارد ميشوم،
اولين چيزي كه ميگويد اين است« :لكسي ،چقدر چاق شدي!»
همانجا ميايستم .چيزي كه من ،دوشيزه لكسي جوبي،
دوست دارم از زبان مادرم بشنوم ،اين نيست .شروع خوب،
شروع خوب ،شروع خوب!
با اينكه ميبينم مادر مثل هميشه الغر و شسته رفته است،
ميگويم« :ظاهرا ً ژن ِتيكي و ارثيه».
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سگش از حياط پشت آشپزخانه واق ميزند و خانه را روي
سرش گذاشته .طوري عصباني پارس ميكند كه انگار با يك
گلّه گربه حبسش كردهاند .از پنجرهي اتاق نشيمن صداي
جيرجير چرخ ماشين ميشنوم .رويم را برميگردانم و ماشين
پدر را ميبينم كه با سرعت از جا كنده ميشود .تا به حال
نشده بود پدر مرا بياورد اينجا و از در آهني حياط جلوتر بيايد.
«سالم به لكسي خانوم ».صداي اوئ ِن نامزد مادر است كه از
راهرو ميآيد .اين مرد يك جورهايي مرا ميترساند ،هميشه
همينطور بوده.
اوئن درشت و گنده و خوشقيافه است .به آبنباتش مكي
ميزند و ميگويد« :اوووم ،بزرگ شدي .تو بايد مانكن بشي».
ميگويم« :ممنون ،ولي من دوست ندارم يك عمر از ناهار
خوردن بگذرم و حسرت بكشم».
اوئن چمدان را از دستم ميكشد و من ميگويم« :اُهو !...چه
جنتلمن!»
مادر جلو ميافتد و سه تايي از پلهها باال ميرويم .وقتي ميبينم
مادر دكوراسيون اتاقم را عوض كرده ،حسابي غافلگير ميشوم.
حاال همهچيز سفيد است .روتختي ،ديوارها و حتي موكت .نقش
سياه و سفيد و بزرگي از من َه َتن ،سرتاسر يك ديوار را پوشانده
و يك آيينهي قدي كنار تختخواب ،روي ديوار نصب شده .مادر
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