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تام گیتس/3 
همه چی محشر است )نسبتاً(

نویسنده و تصویرگر: لیز پیشون
مترجم: بهرنگ رجبی
ویراستار: هدا توکلی

مدیرهنری: فرشاد رستمی
تایپوگرافی: ساتیا باجالن

طراح گرافیک: مریم عبدی

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای 
نشر هوپا محفوظ است.

 استفاده ی بخش هایی از متن کتاب، فقط 
برای نقد و معرفی آن مجاز است.

سرشناسه: پيشون، ليز
Pichon, Liz

عنوان و نام پدیدآور: همه چی محشر است/ ليز پيشون؛ مترجم بهرنگ رجبی؛ ویراستار هدا توکلی.
مشخصات نشر: تهران: هوپا، ١٣٩۴.

مشخصات ظاهری: ۴١6ص.: مصور؛ ١۴×١8 س م.  
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 Tom gates : everything's amazing (sort of( :یادداشت: عنوان اصلی
یادداشت: کتاب حاضر تحت عنوان"همه چيز عالی است)یک جورهایی)" با ترجمه آتوسا صالحی 

توسط نشر افق در سال ١٣٩۴ منتشر شده است.
عنوان دیگر: همه چيز عالی است)یک جورهایی).

موضوع: داستان های کودکان )انگليسی) -- قرن 2١ م.
شناسه افزوده: رجبی، بهرنگ، ١٣60 -، مترجم
شناسه افزوده: توکلی، هدا، ١٣6١ -، ویراستار

PZ7 /رده بندی کنگره: الف١٣٩۴ 8هـ 88٣ پ
رده بندی دیویی: 82٣/٩2 ]ج[

شماره کتاب شناسی ملی: ۴١۴١5٩0

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب قانون بین المللی 
فارسی  ترجمه ی  انتشار  امتیاز   )Copyright(اثر انحصاری نشر  حق 
 )Scholastic(این کتاب را در سراسر دنیا با بستن قرارداد از ناشر آن

خریداری کرده است.
انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران و مترجمان 

دیگر مخالف قوانین بین المللی و اخالق حرفه ای نشر است.

TOM GATES #3: Everything's Amazing (sort of)
Text & illustrations © Liz Pichon, 2012
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  روی  محشر بودند!

لذت ببرید!لذت ببرید!

روی نان تستهنرمندی هایم 

                                  به خصوص آن  یکی که قیافه ی دلیا را کشیده ام.

هم          

می رسم مدرسه. رسم مدرسه.         
                                                                       

                                                               

برای یاد گرفتن اینکه چطور می شود روی تست نقاشی کشید، نگاه کنید به صفحه ی 407.

  روی 
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  عالی  

        هم برای عینک آفتابی دلیا پیدا کرده ام 
        )که خودش ازشان هیچ خبر ندارد(.

بیرون،      نان های صبحانه ام از توی ُتستر
           دور      باغچه  دویدم.

است  یک

. برای

خارنده ی 
زیر بغل

مترسک
خارنده ی پا

   پایه ی جوراب های بوگندو

           دور      باغچه 
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امروز 

                                                   نمی تواند حالم را  کند!

                                           

                                                                               جز این دوتا کلمه...

از خشکش زده 

که من را سر وقت توی کالس میبیند.که من را سر وقت توی کالس می بیند.

)خیلی پیش نمی آید که آقای فولرمن لبخند بزند.(

                             بعد مارکوس برایم شکلک درمی آورد.

چه قشنگآید که مارکوس شکلک دربیاورد.()خیلی پیش می آید که مارکوس شکلک دربیاورد.(

می گوید،

و لبخند می زند.

چه غافلگیری قشنگی تام
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 توی کالس  

بغل دست من می نشیند و 

ریاضی است. از ریاضی سیر نمی شود و همین برای من 

خیلی به دردخور است، چون من ریاضی را 

دوست دارم:دوست دارم:

              
                                

در نتیجه  سر مسئله ی سختی  گیر می کنم، 
می توانم سریع یک نگاه به 

بیندازم،  درست جواب های 
اینجوری:این جوری:

»درس ریاضی«

        بعد اوضاع بدتر هم می شود...

                            
                         »درس ریاضی

معلم: خانم ورثینگتن«

بدتر هم...

                                        
»همین االن.«

دیگر لبخند نمی زنم.






