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سپاسگزارم

تام گیتس از بچه های همه 

کشورهایی که کتاب هایش را 

خوانده اند، تشکر می کند.

بله!
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متوجه نشده گمش کرده.
حتماً از روی روپوشش

متوجه نشده گمش کرده.
سینهآویز

 افتاده.
 از روی روپوشش
         

این است که پسش بدهم )آخرسر(.
 دانش آموز برگزیده داد 

این است که پسش بدهم )آخرسر(.
سینه آویز به اش

این است که پسش بدهم )آخرسر(.

هایش را سر موقع انجام داده بود و ظاهراچون همه ی مشق هایش را سر موقع انجام داده بود و ظاهراً 
توی کالس خیلی

تالش کرده.
سینهآویز را زده به روپوشش، از وقتی

        یک لحظه هم دست از ُپز دادن برنمی دارد.
  سینه آویزم 
   رو 

       نگاه کنین.
هم قبل مارکوسسینه آویز دانشآموز 

برگزیده داشت، ولی من ندارم )هنوز(. 
هر ترم دانش آموزهای

 داشت، ولی من ندارم )هنوز(.
 

 مختلفی را انتخاب می کند و بهشان سینه آویز می دهد. من متوجه شده ام 
اگر سینه آویز دانش آموز برگزیدهداشته باشی، معلم ها هم وقتی می بینندت 

مهربان تر رفتار می کنند و کلی بیشتر به ات لبخند می زنند.

                         

مال من نیست، صاحبش مارکوس ِملدرو 

 
                         

است.              

زیر میزم پیدایش کردم 

و برداشتمش.

معلم ها لبخند می زنند



4

ناهار را هم می توانی تو کتابخانه بگذرانی )عالی می شود دیگر، 
چون می توانم بنشینم کتاب  مصور بخوانم(.

سینه آویزهای این ترم عالی است.
چون میتوانم بنشینم کتاب 

برای تنوع هم که شده، من هم می خواهم
مشق هایم را سرموقع انجام بدهم.

می خواهد. سینهآویز دلم   

وای!
این وسط، این  هم تصویری از مارکوس    
وقتی فهمید سینه آویزش را کرده.

و تصویری هم از مارکوس وقتی 
سینه آویزش را پس گرفت.

قیافه ی 
بداخالق

نکرد. هم  تشکر  ازم  نکرد.حتی  هم  تشکر  ازم  حتی 
من هم برای

این نقاشی را ازش کشیدم.

                                 

من کله  
نیستم.

به  نظر خودم که بابت 
این نقاشی ها باید یک
سینه آویز دانش آموز 

برگزیده به ام بدهند.
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بله آقای فولرمن، می شوم.

)حاال دیگر حرفش را هم زده ام و این اتفاق حتماً باید بیفتد.(  

دوست و همسایه ی ( دِرک
برمی گردیم خانه. درباره ی همه جور از مدرسه  دیواربه دیوارمان( داریم 

حرف می زنیم، مثاًل:
دیوارمان( داریم 

مسائل مهمی
 به خانه که برسیم می خواهیم چی بخوریم و

تست

 این دفعه کی قرار است
دانشآموزبرگزیدهبگیرد.

دفعه کی قرار است
سینهآویز    

نقاشی  صرف  که  را  تالشی  همان   تو  اگر  خیلی زیاد است جزو دانش آموزهای برگزیدهمی کنی، صرف مشق هایت هم بکنی، احتمالش تام، 
آقای فولرمنبشوی.

جلویمان  کسی را می کسی را می بینیم که یک کم شبیه خواهر بزرگ تر
بداخالقماست.

اون دلیاست؟ دِرک ازم می پرسد
مطمئن نیستم، می خوره باشه دیگه؟ من هم می گویم

زنمداد می زنم
 «

»...

می گویم: »صدام رو نمی شنوه.«  ولی محلم نمی گذارد.

داد بزنیم.« پیشنهاد می کند: »
بشیم.« »یه کم هم نزدیک تر می گویم:

این می شود که نزدیک تر می شویم...

داد بزنیم.«

شویم...
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می آید این دفعه را که می بینم،
 دیگر شنیده.

اُه ه ه ه ه  هسالم کنم، 
ولی نظرم عوض شد... سریع.   

نیستم دلیا  هم از دیدن ما
خوشحال باشد.

اَه ه ه ه ه  ه!

 هم از دیدن ما

اَهههه

می دویم.   کل مسیر مانده تا خانه را 
»خواهرت  دارد می رود توی خانه شان که می گوید:

خیلی خوشحال نبود، بود؟«
دلیا به اش می گویم: »نگران نباش،
خوشحال نیست. همیشه همین شکلیه.«

)واقعیت است دیگر.(
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این است که مامان بیشتر وقت ها
خیلی خوب را

این است که مامان بیشتر وقت

دلیلش این است که:
ها فوری خورده میشوند.خانه ی ما خوردنی ها فوری خورده می شوند.

شکالت با مغز 
کشمش

را نگه دارد  دوست دارد بعضی
 برای وقت هایی که مهمان می آید
 )اعصاب آدم خرد می شود دیگر(.

بیسکویت؟

من سرخود بخورمشان.
در پیدا کردن خوردنی ها

                دیگر حرفه ای شده ام.

)ام م م م م، بگذار ببینم.( خیلی طولی نکشید.

شکالت          

شببعدازظهرصبح

می بینمت.جفتمان می گوییم خداحافظ.جفتمان میگوییم
                                  

   

می روم تو.
کاًل از ذهنم بیرون می رود و  دلیا        در را می بندم، 

 
 از ذهنم بیرون می

یادم آمده راهی آشپزخانه می شوم، چون همین االن
  

یک بسته ی مامان چند روز پیش

شکالت با مغز  خرید. خرید.
کشمش

 خرید.
)اوم م م  اوم م م اوم م م.(

کشمششکالت با مغز 



چشم های ورقلمبیده تان را باز کنید تا بقیه ی کتاب های 

معرکه، عالی، محشر، نبوغ آمیز، فوق العاده و خیلی 

ویژه ی را هم جا نیندازید!

ب َبر
ی کتا

شره ها
ح

منتشر کرده است:مجموعه ی تام گیتس نشر هوپا از 



تشکر ویژه از بچه هایی که 

همه ی جلدها را خوانده اند.

بله!
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