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حشره های قوی

تقدیم به کلی
آدم های 

دوست داشتنی

مارک

زک                 ااِل               لیلی

با تشکر از سارا.س

و بابایم که بعضی وقت ها لباس پوشیدنش 

واقعاً آدم را خجالت زده می کرد.
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با اینکه از خانه ی ما فقط چهار دقیقه تا مدرسه  راه است من 
بیشتر وقت ها دیر می رسم مدرسه.

معمواًل دلیلش این است که من و دِرِک )بهترین دوستم 
 )
 )بهترین دوستم 

)ُخب، کمی  مدرسه  راه  سر  دیواربه دیوارمان(  همسایه ی  و 
ها دلیلش این است که حواس من پرت »گپ« می زنیم. بعضی  وقت ها دلیلش این است که حواس من پرت 

و ویفرهای کاراملی می شود به آدامس های میوه ای
مغازه. هر از گاهی هم دلیلش این است که من یک کوه کارهای خیلی 

مهم تر دارم.

کاری که امروز صبح کردم این بود
   )اولین روزی که دوباره رفتم مدرسه(.

بیدار شدم موسیقی گوش دادم.  
گیتار زدم.

قل خوردم از تخت پایین )خیلی کند(. قل خوردم از تخت پایین )خیلی کند(.
دنبال جوراب هایم گشتم

دوباره گیتار زدم.  
متوجه شدم مشق تعطیالتم را انجام نداده ام.

به این فکر کردم که بهانه ی 
خوبی برای همراه نداشتن مشقم دست  و پا کنم )اَه!(.

خواهرم، دلیا، را اذیت کردم. می پذیرم که امروز صبح همین کار وقتم را 
گرفت )هر چند خوش گذشت(.گرفت )هر چند خوش گذشت(.

عینک آفتابی دلیا را قایم کردم.
کتاب  قصه ی مصورم را با خودم بردم توی دست شویی تا بخوانم )تمام این 

ـ ها! ها!(.  مدت دلیا بیرون منتظر بودـ 
مامان که داد می زند...
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دست شویی  بیرون  می شوم )هنوز  رد  دلیا  کنار  از  بدوبدو 
منتظر است و دیگر حسابی هم عنق شده(. به عشق خواهرانه اش محل 

نمی گذارم.              

در وقت باارزشم صرفه جویی می کنم:
موهایم را شانه نزدم

   

در وقت باارزشم صرفه

        دندان هایم را مسواک نکردم )از خیلی وقت پیش(
       مامان را وقت خداحافظی نبوسیدم 

                                                 )این کارها دیگر از سن من گذشته(.
آخرین تکه ی نان برشته را می خورم، بعد تندی ناهار بسته بندی شده و 
دوچرخه ام را برمی دارم. خطاب به هر کس صدایم را می شنود داد می زنم

 
ام را برمیدارم. خطاب به هر کس صدایم را می

بعد حدود دو دقیقه مسیر سرراستی را پا می زنم تا می رسم به مدرسه.

است برای تام گیتس...  یک رکورد جهانی
و بخش واقعاً خوب ماجرا این است که...

هم همین االن رسیده!

          
خیلی خوشحالم که بعد از این تعطیالت می بینمش. لبخند می زنم، 

جوری که به  نظر خودم قشنگ و دوستانه و گرم است.
لبخندم تأثیری روی اِمی نگذاشته. 

جوری به ام نگاه می کند انگار غیرعادی ام )که نیستم(.   

)شروع بدی است برای روزم.(
بعد اوضاع بدتر هم می شود...   

کنم:
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              )که خبر خوبی نیست.(

جای همه ی میزهای کالس را عوض کرده! 

    

االن دیگر جای من درست جلوی کالس است.  از این هم بدتر، مارکوس 
ِملدروی بغل دستی ام است.

 
است. حاال چطور می خواهم نقاشی هایم را بکشم و کتاب  قصه های 
مصورم را بخوانم؟ وقتی جایم  ته کالس بود، می توانستم این کارهایم را از 
به آقای فولرمن 
توانستم این کارهایم را از 

االن دیگر چشم معلم قایم کنم.
ببینم. را  دماغش  سوراخ های  می توانم  بیاورم،  باال  را  سرم  که  نزدیکم 

فولرمن )معلم کالسمان( کل شاگردها را بیرون کالس سر 
پا نگه می دارد. می گوید:

تام گیتس
من دیگه می تونم 

ببینمت!

بچه های  مدرسه  به  دوباره  اومدید  »خوش 
کالس پنجم اِف. من یه غافلگیری    حسابی 

برای همه تون دارم.«
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حشرهحشرهی خیلی قویحشره ی خیلی قوی

ویفر

ویفر
ویفر
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خواهر بداخالق من، دلیا، را بکشید.

                  یک این  شکلی می کشید.

                  بعد عینکش...

                             توی عینک را رنگ می کنید.

)با اینکه حرف توی گوشش  گوش ها... 
نمی رود ها(. و موهای زشت و کثیفش...

...بعد هم یک خط خطی سیاه اضافه 
می کنید...



                   یک مجموعه  رمان گرافیکی

                 از زندگی سراسر طنز و شوخی یک پسربچه ی باحال

سرک کشیدن توی زندگی معرکه ی یک پسربچه ی وروجک که عاشق 

موسیقی و نقاشی است و از درس و مدرسه فراری، چه مزه ای دارد؟

با تام گیتس همراه شوید و حسابی بخندید!

                  

ت:
اس

ده 
کر

شر 
منت

وپا 
ر ه

نش
پرنده ی غول پیکر
کتاب حمل کن!

نگاه کنید!






