
خدا جون سالم به روی ماهت...

پشت و رو

سوزان فرانسیس

نیلوفر امن زاده



سرشناسه: فرانسیس، سوزان، 1959- م. 
Francis, Suzanne

عنوان و نام پدیدآور: پشت و رو/ گردآوری شده توسط سوزان فرانسیس؛
]تصویرگر دیزنی. پیکسار[؛ ترجمه ی نیلوفر امن زاده.

مشخصات نشر: تهران: پرتقال، 1394
مشخصات ظاهری:  123 ص، مصور 

شابک: 978-600-8111-37-5
وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

Inside out : The junior Novelization, ]2015[ :یادداشت:عنوان اصلی
یادداشت: گروه سنی: ب، ج.

موضوع: داستان های کودکان انگلیسی 
موضوع: عواطف در کودکان 

موضوع: مغز 
شناسه ی افزوده: امن زاده، نیلوفر، 1370- مترجم

شناسه ی افزوده: شرکت پیکسار 
Pixar Firm :شناسه ی افزوده

رده بندی دیویی: 1394 پ 347 ف 92/ 823 دا
شماره کتاب شناسی ملی: 4116584

 انتشارات پرتقال 
 پشت و رو 

 نویسنده: سوزان فرانسیس 
 ترجمه : نیلوفر امن زاده 

 دبیر مجموعه: رامتین فرزاد
 سرپرست ویراستاری: شهرام بزرگی

 ویراستار: شبنم حیدری پور
 مدیر هنری: شگون شریفی 
 صفحه آرا: حامد دهقان نیری
 لیتوگرافی: واژه پرداز اندیشه

 چاپ و صحافی: واژه پرداز اندیشه
 نوبت چاپ: اول - 95

 تعداد: 1000 نسخه 
 قیمت: 11500 تومان 





مقدمه ی یک کودک ناشر!
اینم از رایلی! 

همون "درون و بیرون"، "پشت و رو" و "اینساید َاوت" که سینماهای 
ایران با این اسم ها دوبله ش کردن و نشون دادن. 

شما هم شاید انیمیشنش رو دیده باشین. دیدین؟
تجربــه ی خونــدن یــه کتــاب، بعــد از دیــدن فیلمــش بــرای مــن خیلــی 
جالب بود. وقتی کتاب رو می خوندم، انگاری تو ذهنم یه ســری تصویر 
می اومــد کــه دوســت داشــتم اونا رو بــا لحظه هایی که تــوی فیلم دیده  
بــودم، قاطــی کنــم و یــه تصویــر جدیــد بســازم. حتــی وقتــی کتــاب رو 
می خوندم، اندازه ی خوشحالی و تعجب و نگرانیم انگاری فرق داشت. 
ایــن کتــاب هــم بــرای مــا، هــم بــرای پــدر و مادرهــا ُپــر از لــذت و البته 
تعجبه! تعجب از اینکه چطوری اونا می شن سازنده ی ما و چطوری ما 
می شیم اینی که هستیم! چطوری و کجا تصمیم می گیریم که بخندیم 

یا داد بزنیم یا بترسیم. 
یه عالمه لذت بردم. امیدوارم شما هم این کتاب رو با خودتون ببرین 

خونه و لذتش رو ببرین. 
بهمــون بگیــن حس و حالتون از خوندن زندگی رایلی چی بود. از هر 

راهی که دوس داشتین.



برای بهاره
که شادِی مقر فرماندهِی ذهِن من بود.
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روزی کــه رایلــی بــه دنیــا آمــد، شــادی ناگهــان خــودش را 
تــوی یــک جــای عجیــب و زیبا دیــد: توی ذهــن رایلی. شــادی، 
مجموعــه ی درخشــانی از ذرات زردرنــگ انــرژی بود و یکی از 
احساســات رایلی کوچولو به حســاب می آمد. او از داخل مقر 
فرماندهــی، که مرکز کنتــرل جهاِن ذهنِی رایلی بود، همه چیز 

را از دریچه ی چشم  های رایلی می دید. 
شــادی پشــت میز فرمان ایســتاد؛ وســیله ای که احساساْت 
از آن بــرای کنتــرل واکنش هــای رایلــی اســتفاده می کردند. او 
بــا شــگفتی بــه پــدر و مــادر رایلی که بــرای اولین بــار به دختر 
زیبایشــان نگاه می کردند، خیره شــد. مامان با مهربانی گفت: 

1
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»سالم رایلی.«

بابا حیرت زده گفت: »نگاش کن… وای که چه دختر قشنگی!« 
ُســر  مســیری  در  درخشــان،  طالیــی  گــوی  یــک  ناگهــان 
خــورد و ســمت راســت میــز فرمــان قــرار گرفــت. شــادی گوی 
عجیب وغریب را برداشــت و آن  را با دقت توی دســتش نگه 
داشت. داخل گوی، تصویر پدر و مادر رایلی را دید که لبخند 
می زدنــد. تصویــِر بابــا از توی گوی طالیــی گفت: »وای که چه 
دختر قشــنگی!« این اولین خاطره ی خوب رایلی بود که توی 
ذهنــش شــکل گرفــت. شــادی گــوی را دوبــاره تــوی مســیرش 
گذاشــت و ِقل خوردن آن را نگاه کرد. گوی به ســمت قفســه ی 

خاطره ها در عقِب مقر فرماندهی رفت.
گرفــت  و تصمیــم  شــد  رایلــی  زود عاشــق  شــادی خیلــی 
خــودش را وقــف او کنــد و هــر کاری کــه از دســتش برمی آید، 
بــرای خوشــبختی او انجــام دهــد. فکــر می کــرد تــا ابــد فقــط 
خودش و رایلی خواهند بود، اما سی و سه ثانیه بعد از تولد 
رایلــی، شــخص دیگــری در کنــار میــز فرماندهــی ظاهر شــد و 

شروع به کار کرد. یک دفعه رایلی زد زیر گریه. 
تازه وارِد آبی رنگ، با ناراحتی گفت: »من غم هستم.«

شادی درحالی که با مالیمت خانِم غم را از میز فرماندهی 
کنار می زد، گفت: »خودم درستش می کنم.« بعد، چندتا دکمه 
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را فشار داد و گریه ی رایلی قطع شد. 
چند ساعت که گذشت، سروکله ی احساسات بیشتری توی 
مقر فرماندهی پیدا شــد تا هر بار رایلی به آن ها نیاز داشــت، 
کنتــرل اوضــاع را بــه دســت بگیرنــد. بــا هــر احســاس ِ جدیــد، 
گوی های خاطره در رنگ های مختلفی تشکیل می شدند و به 
طرف قفســه ها ُســر می خوردند. هر رنگ، متعلق به احساسی 
بود که رایلی در لحظه ی شکل گیرِی خاطره، تجربه کرده بود. 
شــغِل تــرس این بود که مراقب رایلی باشــد. هــر بار رایلی 
به چیزی نزدیک می شــد که به نظر آقای ترس خطرناک بود، 
چیزهایی مثل ســیم برق، ِاســِکیت و ســگ ها، او را راهنمایی 
می کــرد. »مواظــب بــاش!« تکیــه کالم او بــود. همــه ی خاطرات 
رایلــی کــه مربوط بــه ترس بودنــد، توی گوی هــای بنفش رنگ 

ذخیره می شدند، هم رنِگ خوِد آقای ترس. 
خانِم انزجار ســبزرنگ بود. او چشــم های تیزی داشت و هر 
چیــزی کــه می شــد بــه آن »َاه َاه« گفــت را ســریع پیــدا می کرد. 
هــر وقــت رایلی بــا چیزهــای چنــدش آوری مثل کلــم بروکلی، 
نقاشی های زشت و آدم های کثیف روبه رو می شد، مسئولیت 
کنتــرل بــه عهــده ی او بود. خاطره های چنــدش آور رایلی توی 

گوی های سبزرنگ جمع می شدند.
هــر وقــت اتفــاق ناعادالنــه ای بــرای رایلــی می افتــاد، آقای 
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عصبانیــت ــــــ که قرمز، قدکوتاه و جوشــی بود ــــــ کنترل امور 
را به دست می گرفت. بی عدالتی های زندگی واقعًا کفرش را 
در می آورد! عصبانیْت همیشه مراقب بود تا تعادل احساسِی 
رایلــی به هم نریــزد، برای همین توی موقعیت هــای ناعادالنه، 
همیشــه بــرای دادزدن، اخم کــردن و ُغریدن آمــاده بود. وقتی 
خیلی عصبانی می شد، آنقدر جوش می آورد که کله اش آتش 
می گرفــت! خاطرات عصبانِی رایلی تــوی گوی های قرمزرنگ 

ذخیره می شدند. 
هــر احســاس، شــغل و مســئولیت های خــودش را داشــت، 
امــا آن هــا اغلب اوقات کنترل امور را با رضایِت خودشــان به 
شــادی می ســپردند. شادی می دانســت که هر کدام از آن ها به 
نوعی مهم هستند… البته به جز غم! شادی دلش می خواست 
رایلی همیشــه شــاد باشــد، بنابراین همه ی تالشــش را می کرد 

که غم را تا حد امکان از میز فرماندهی دور نگه دارد. 
شادی به عنوان رهبر احساسات رایلی، کارش را به بهترین 
شــکل انجــام مــی داد، به خاطر همین بیشــتِر خاطــرات رایلی 
طالیــی بودنــد، درســت به رنگ خوِد شــادی. مهم ترین گوی ها 
مربــوط به خاطــرات اصلی بودند؛ خاطراتی که درخشــان تر 
از خاطرات معمولی به نظر می رسیدند. این خاطرات، وقتی 
شــکل می گرفتنــد کــه رایلــی یکــی از لحظات مهــم زندگی را 
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تجربه می کرد، مثل وقتی که دوساله بود و توی بازی هاکی 
با پدر و مادرش، اولین ُگل زندگی اش را زد!

خاطــرات اصلــی، از طریــق رشــته های بلنــدی بــه جزایــر 
روشــن  را  آن هــا  و  می رســاندند  نــور  رایلــی  شــخصیتِی 
بودنــد  بــرق  ســیم های  بــه  شــبیه  رشــته ها،  ایــن  می کردنــد. 
کــه از مقــر فرماندهــی تــا دره ای عمیــق ادامــه داشــتند و بــه 
جزیره هــا وصــل می شــدند. جزیره هــا، شــخصیت رایلــی را 
می ســاختند و هــر کدامشــان مربــوط بــه جنبه هــای مختلــف 
شــخصیت او بودنــد. مثــالً خاطره ی اصلِی اولیــن ُگل رایلی، 
جزیــره ی هاکــی را روشــن می کــرد. به جــز جزیــره ی هاکــی، 
جزایر مســخره بازی، خانواده، راستگویی و دوستی هم از 
پنجره هــای مقر فرماندهی دیده می شــدند… آن ها شــبیه به 
چنــد شــهربازی  کوچک بودند. احساســات، عاشــق این بودند 
کــه پشــت پنجــره ی مقــر فرماندهــی بایســتند و روشن شــدن 

جزیره هــا را نگاه کنند. 
رایلی دوران کودکِی بســیار شــادی را پشــت ســر گذاشــته 
بود. او با پدر و مادرش در شهر کوچکی در ایالت میِنه سوتا 
بــا  وقت گذرانــدن  هاکــی،  بــازِی  عاشــق  می کــرد.  زندگــی 
دوســتانش و اســکیت روی یــخ دریاچــه بود. شــادی همیشــه 
مواظــب بــود کــه در پایــان هر روز، بیشــتر گوی هایــی که در 
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مقــر فرماندهــی ُســر می خوردنــد، طالیــی باشــند. امــا وقتی 
رایلی یازده ســاله شــد، پدر و مادرش تصمیم بزرگی گرفتند 

و همه چیــز تغییر کرد. 
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2
پــدر رایلــی کســب وکار جدیــدی را شــروع کــرده بــود. برای 
همین، پدر و مادر رایلی خانه شــان در مینه ســوتا را فروختند 
بــه همیــن  مــکان کردنــد.  نقــل  بــه سن فرنسیســکو  و همگــی 
ســادگی، زندگی رایلی از این رو به آن رو شــد. سفر با اتومبیل 
از این ســِر کشــور به آن ســِر کشــور، طوالنی بود و احساسات 
رایلی بی طاقت شده بودند. انزجار به بقیه نگاه کرد و گفت: 
»اصالً واسه چی تو همین ماشین بوگندو زندگی نکنیم! انگار 
همــه ی عمرمــون رو قــراره اینجــا بمونیم.« شــادی بــرای اینکه 
اوضــاع را آرام کنــد بــه آن هــا گفــت کــه ایــن ســفر طوالنــی به 
آن هــا وقــت کافی می دهــد تا خانه ی جدید را تصــور کنند. او 
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یک دیســک ابری شــکل را داخل شــکافی توی میــز فرماندهی 
قرار داد و احساســاْت شروع کردند به خیال پردازی درباره ی 
خانــه ی جدید. شــادی، عاشــق تصویر خانه ی نــان زنجبیلی با 
ِکرِکره هایی از جنس شــکالت بود. عصبانیت دوســت داشــت 
قلعه ی تاریکی را تصور کند که چند اژدها باالی آن می چرخند 

و از دهانشان آتش بیرون می آید. 
باالخره وقتی اتومبیلشان داخِل کوچه پیچید، احساساْت 
مضطربانــه منتظــر ماندنــد. همین که رایلــی از اتومبیل پیاده 
شــد و به خانه نگاه کرد، همگی نفسشــان را توی ســینه حبس 

کردند…
ایــن خانــه هیــچ شــباهتی بــه چیزهایــی کــه تجســم کــرده 

بودند، نداشت. 
شادی با اینکه به خانه ی جدید اما بی رنگ ورو ماتش برده 
بود، لبخند زد و گفت: »شاید داخلش قشنگ باشه.« اما داخل 
خانــه حتــی بدتر بــود! خانه، کوچــک و تاریک و ترســناک بود 
و بــوی نــم مــی داد. عصبانیــت فریــاد زد: »یعنــی قــراره اینجــا 

زندگی کنیم؟؟؟«
غم پرسید: »مجبوریم اینجا بمونیم؟«

ترس مضطربانه پرســید: »ممکنه کسی در اثر اسباب کشی 
بمیره؟«
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انزجار با انگشــتش موِش ُمرده ای را گوشــه ی خانه نشــان 
داد و گفت: »حالم داره به هم می خوره.« 

شــادی بــه همــه یــادآوری کــرد که بابــا چند روز پیــش گفته 
بود اتاق خواب جدید رایلی فوق العاده اســت و پیشــنهاد داد 
که برای دیدن اتاق به طبقه ی باال بروند. رایلی هیجان زده از 

پله ها باال رفت تا اتاق را ببیند. 
ترس با دیدن فضای ماللت آور اتاق گفت: »نه، نه، نه، نه!«

اتــاق بــه طــرز مســخره ای کوچــک بــود و ســقف شــیبداری 
داشــت که باعث می شــد حتی کوچک تر به نظر برسد. همه ی 

احساساْت غمگین شدند. 
انزجار گفت: »کم کم داره به موش ُمرده هه حسودیم می شه.« 

غم هم گفت: »ولی رایلی نمی تونه اینجا زندگی کنه!« 
شــادی مثــل همیشــه ســعی کــرد همــه را وادار کنــد کــه بــه 
نیمــه ی ُپــر لیوان نگاه کنند. او با هیجان گفت: »یه جا خوندم 
کــه یــه اتــاق خالی بــه معنای یه فرصت جدیــده!« بعد، از همه 
خواســت اتــاق را در حالــی تصور کنند که رایلی وســایلش را 
در آن چیــده اســت »تخــت رو می ذاریــم اونجــا، میــز رو هــم 
می ذاریم اونجا…« چیزی نگذشــت که همه شــان داشتند فکر 

می کردند چطور می توانند اتاق را از این رو به آن رو کنند. 
ترس گفت: »چراغ خواب هاکی رو هم می ذاریم اینجا…« 
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آن هــا مدتــی به پوســترها، کتاب ها و ســتاره های شــبرنگی 
رایلــی فکــر کردنــد و حالشــان بهتــر شــد. شــادی گفــت: »بیاین 

بریم وسایلمونو از کامیون اسباب کشی بیاریم!« 
رایلــی دوان دوان از پله هــا پاییــن آمــد تــا ببینــد کامیــون 
اسباب کشی رسیده یا نه. وقتی وارد اتاق نشیمن شد، بابا را 
در حــال قطع کــردن تلفــن دید و متوجه شــد که دلخور اســت. 
بابــا گفــت: »حــدس بزنیــن چــی شــده! کامیــون تــا پنجشــنبه 

نمی رسه اینجا.« 
مامان گفت: »جدی می گی؟«

ایــن خبــر کل خانــواده را مضطــرب کــرد و مامــان و بابــا 
شــروع بــه جروبحــث کردند. مامــان گفت: »تو گفتــی کامیون 

دیروز می رسه!«
بابــا گفت: »خــودم می دونم چی گفتم. اونا بهم گفته بودن 

دیروز می رسه!«
نقــل مــکان بــه خانــه ی جدید اصالً شــروع خوبی نداشــت. 
شــادی فــورًا دســت به کار شــد: »من یــه ایده ی عالــی دارم!« و 
حباب ایده را که روی میز فرماندهی قرار داشت، فشار داد. 
ناگهــان رایلــی لبخنــد زد. چــوب هاکــی اش را تــوی دســت 
گرفــت و یــک تکــه کاغــذ مچالــه را روی زمیــن انداخــت. بعــد 
گفــت: »َانِدرســون حرکتــش رو شــروع می کنــه. اون داره بــه 
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دروازه نزدیــک می شــه!« و بازی کنــان تکــه کاغــذ را بــا چــوب 
هاکی اش این طرف و آن طرف برد.

بابا دســته جارویی را برداشــت و گفت: »کور خوندی!« و با 
دسته جارو شروع به بازی کرد. 

رایلی با جوراب هایش روی کفپوش چوبی ُســر می خورد، 
انگار اســکیت پوشــیده بود. او تکه کاغذ را به سمت شومینه 
هدایت کرد و آن را شوت کرد توی شومینه. »شوت می زنه… 

و ُگل! جانمی جان!« صدای رایلی ُپر از خوشحالی بود. 
احساســاْت هورا کشــیدند و شــادی برگشــت تا از پنجره ی 
پشــتِی مقــر فرماندهی به بیرون نگاه کنــد. جزیره ی خانواده 
از دور می درخشید. نورش تأمین شده بود و در حال کار بود. 
رایلــی درحالی که دور مامان اســکیت می کــرد، گفت: »زود 

باش مامان بزرگ!«
مامان گفت: »مامان بزرگ؟« و موهایش را ُدم اســبی بســت. 
ســپس دروازه بــان شــد و بالشــی را برداشــت تا با کمــک آن از 

شومینه محافظت کند.
بــرای یــک لحظــه، کل خانــواده اضطرابشــان را فرامــوش 
کردنــد و از بــازی بــا یکدیگــر در یــک اتــاق نشــیمن خالی لذت 
ُبردند. یک گوی خاطره ی طالیی شروع به ِقل خوردن در مقر 

فرماندهی کرد. 
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سپس موبایل بابا زنگ خورد و فورًا به بازی پایان داد. 
بابــا بعــد از قطع کــردن تلفــن گفــت: »ســرمایه گذار بــه جــای 

پنجشنبه، امروز اومده. من باید برم.« 
مامان گفت: »اشکالی نداره. ما حواسمون به همه چی هست.«
بابــا گفــت: »تــو بهترینــی.« و مامان را بوســید. ســپس برای 

رایلی دست تکان داد و گفت: »فعالً، خوشگله!« 
ترس گفت: »بابا َترکمون کرد.« 

غــم گفــت: »فکــر کنــم دیگــه دوســتمون نــداره. ایــن خیلــی 
غم انگیــزه.« و بــه ســمت میــز فرماندهــی رفــت. »االن من باید 

میزو هدایت کنم، نه؟« 
شادی فورًا راه او را سد کرد. »می دونی چی فهمیدم؟« او 
در تــالش بــود راهی برای بهترکــردن اوضاع پیدا کند. »رایلی 
هنوز ناهار نخورده!« سپس یک گوی خاطره را از توی دیوار 
برداشت و اجرایش کرد. خاطره، تصویر یک پیتزافروشی را 

نشان می داد که با ماشین از جلویش رد شده بودند. 
رایلی به مامان گفت: »من پایین خیابون یه پیتزافروشی 

دیدم. می خوای امتحانش کنیم؟« 
مامان گفت: »پیتزا االن خیلی می چسبه!« 

اینکــه  از  لبخنــد زد.  هــورا کشــیدند و شــادی  احساســات 
می دید اوضاع دوباره بر ِوفِق مراد شده، خوشحال بود.
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»ایــن دیگــه چــه کوفتیــه؟« ایــن فریــاد آقای ترس بــود؛ او 

داشــت رایلی و مادرش را نگاه می کرد که پشــت پیشــخوان 
پیتزافروشــی ایســتاده بودند و به پیتزای ُپر از بروکلی نگاه 

می کردند. 
عصبانیــت بــا غضب گفت: »تبریک می گم سن فرنسیســکو! 
تــو پیتــزا رو نابــود کردی! اول هاوایی این کارو کرد و حاال 
تــو!« او این هــا را بــا فریــاد گفــت و وقتی یاد تکه هــای آناناس  
افتاد که مردم هاوایی دوست داشتند روی پیتزا بگذارند، به 

خودش لرزید. 
حــال رایلــی و مــادرش خیلی گرفته شــده بــود. همین طور 

3
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کــه داشــتند به ســمت خانــه قدم می زدنــد، مامان گفــت: »این 
دیگــه چه جــور پیتزافروشــیه کــه فقط یــه مدل پیتــزا داره؟« 
شادی آهی کشید و به دیوار خاطرات آن روز نگاه کرد. تعداد 

گوی های طالیی زیاد نبود. 
ســپس رایلی و مادرش شــروع کردند به گپ زدن درباره ی 
سفر طوالنی شان به کالیفرنیا. مامان از رایلی پرسید: »کدوم 

قسمت سفر رو بیشتر دوست داشتی؟« 
شــادی گفــت: »دایناســوره خــوب نبــود؟« و دوان دوان بــه 
ســمت میــز فرماندهــی رفــت تــا خاطــره ی مربــوط بــه آن را 

پخش کند. 
ایــن خاطــره ی شــاد، رایلــی و مــادرش را نشــان مــی داد که 
کنــار یــک دایناســور بزرگ ســیمانی در کنار جــاده ای در ایالت 
یوتا ایستاده بودند تا عکس بگیرند. بابا روی زمین زانو زده 
بود تا از آن ها عکس بگیرد ولی اتومبیل به خاطر شیب جاده 
داشــت عقب عقــب  می رفــت و بابــای رایلــی اصــالً حواســش 
بــه آن نبــود. هــر چقــدر رایلــی و مامان ســعی می کردنــد او را 
متوجــه کنند، بابا ســرگرم عکاســی حرفه ای اش بــود. باالخره 
وقتی متوجه شد که دیگر دیر شده بود و ماشین با پای یک 

دایناسور سیمانی دیگر برخورد کرد!
رایلی با لبخند گفت: »من اونجایی که ماشین به دایناسور 


