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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
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و پرمحتوايي نوشته كه مخاطب جوان و بزرگترها را به يك
اندازه تحت تأثير قرار ميدهد.
آلي كنن در داستانهايش از دريچهي چشم نوجوانان 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،
مبتكر ،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 خواننده
نويسندگي از كالج ب َ 
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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تِدِ خوشحال
فكر ميكردم اين دفعه ديگر كارش تمام است.
شيلي نزديك در آهني محوطهي كارگاه نفسزنان و وحشتزده
بهم ميرسد« :پدربزرگ پيش توئه؟»
ـ نه.
براي همين است كه حاال من مثل سگ اين طرف و آن
طرف ميدوم؛ قلبم تاپتاپ ميكند و از نگراني عرق كردهام.
اسقاطي تد خوشحال"
من تو يك گورستان ماشين به اسم "
ِ
زندگي ميكنم .تد خوشحال پدربزرگم است .البته بيچاره اين
روزها تنها چيزي كه نيست ،خوشحال! حاال پدرم اينجا را اداره
ميكند .محوطهي كارگاه ـ كه در واقع حياط خانهي خودمان
تصادفي
هم هست ـ تا خرخرهاش پر است از نعش ماشينهاي
ِ
قراضه و از دور خارج شده و هزار تا سوراخ و سمبه دارد كه
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پدربزرگ پير و ديوانهي من بتواند خودش را قايم كند.
سري به ب ِال ،جرثقيل بزرگمان ميزنم ،چون پدربزرگ گاهي
يادش ميرود كه پدر غدقن كرده او با ماشينآالت سنگين
كار كند .خدا را شكر ،امروز بال خالي و ساكت است و چنگك
كاراوان مچاله ،ثابت مانده .مثل باد الي
گندهاش روي سقف يك
ِ
ماشينهاي اسقاطي ميدوم و البهالي آهنپارهها را ميگردم.
شيلي ميدود پشت گاراژ كه نگاهي تو هواپيماي قديمي بيندازد
كه كابين خلبانش يكي از محلهاي مورد عالقهي پدربزرگ
ي خلبان با چند تا چهارپايه عوض
است؛ هرچند كه حاال صندل 
شده و سقفش تازگيها چكه ميكند .پدربزرگ خيلي سال
پيش مهندس هواپيما بوده ،اما كارش را ازش گرفتند؛ او هم
اين كاسبي را راه انداخته.
ولي االن كجاست؟ از پشت پنجرهي دفتر ،شانههاي پهن
پدر را ميبينم .پاي تلفن است .پدر من خيلي عصبي است و
زود جوش ميآورد و از وقتي كه مادرم ما را ول كرده و رفته
(چهار هفته و دو روز پيش) ،كنار آمدن با او مشكل شده .شيلي
بهتر از من با پدر كنار ميآيد ،البته او با "همهكس" بهتر از
من كنار ميآيد .نميخواهم بروم تو دفتر؛ پدر خيلي بدش
ميآيد وقتي پاي تلفن است ،مثل اجل بپرم تو ،اما ما به كمك
احتياج داريم و من ديگر هول بَرم داشته.
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