
مامان مشغول کار است.





یک     

اگر کله ی

           سیاره بود. )یک فکر خالقانه!(

)شاید ...(

)که بیشتر وقت ها توی تصمیم گرفتن 
خیلی وارد است.(



، لیز 
سه:پیشون

 سرشنا

Pichon, Liz

؛ مترجم 
یز پیشون 

..(/نوشته ی ل
 نه )شاید .

: آره!
دآور

 نام پدی
 عنوان و

ش امینی.
ن نو

ستار نسری
؛ ویرا

گ رجبی 
بهرن

هوپا،   ۱۳۹۵.  
 تهران: 

 مشخصات نشر:

ظاهری: 272 ص.
 مشخصات 

س؛    8.  
م گیت

ت: تا
 فروس

۹78-600
دوره: ۹۵76۵-۹-۳-

      
۹78-600

ک: 86۵۵-۱7-6-
شاب

: فیپا
ت نویسی

ت فهرس
  وضعی

  . Yes! N
o.Maybe :ی

   عنوان اصل
یادداشت:

 

-- قرن 2۱م.
)انگلیسی( 

ودکان 
ع: داستان های ک

 موضو

21st
 century -

- Children's st
ories, E

nglish
 موضوع: 

، مترجم
گ،   ۱۳60 - 

، بهرن
ده: رجبی

ه افزو
 شناس

 PZ7 /گره:  ۱۳۹۵ ۴آ88۳پ
ی کن

رده بند
 

 دیویی:          82۳/۹2[ج] 
رده بندی

 

ی: ۴۵۳6۱۱2  
ی مل

ه کتاب شناس
 شمار

تقدیم می شود 
به پِنی داِن دوست داشتنی  کتاب

که خودش کلی کتاِب محشر 
تصویرگری کرد. )پِنی هم 

سوسیسی دوست داشت.(

 TOM GATES #8:

 YES! NO. (MAY BE...) n

Text & Illustrations © Liz Pichon, 2015

هوپا در چهارچوب قانون بین المللی حق انحصاری نشر 
نشر 

امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب را 
 )Copyright(اثر

 )Liz Pichon( داد از نویسنده ی آن
 دنیا با بستن قرار

در سراسر

خریداری کرده است.

انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران 

و مترجمان دیگر مخالف عرف بین المللی و اخالق حرفه ای 

نشر است.

یز پیشون
رگر: ل

ده و تصوی
نویسن

گ رجبی
 بهرن

مترجم:

ش امینی
تار: نسرین نو

ویراس

شاد رستمی
ی: فر

رهنر
مدی

ی پور
مه محمدعل

ی: فاط
وگراف

تایپ

م عبدی
: مری

گرافیک
طراح 

: مرتضی فخری
اظر چاپ

ن

پ نهم: 1396
چا

 2000 نسخه
یراژ:

ت

 تومان
18000 

قیمت:

978-600-9
وره: 5765-9-3

ک د
شاب

978-600-8
شابک: 655-17-6

س/8 
م گیت

تا

د...(
ره! نه )شای

آ

 دوم 
ن، کوچه ی

س: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستو
آدر

دوم غربی، 
الف، پالک 3/1، واحد 

    تلفن: 88998630
صندوق پستی: 1431653765

Ho
opa

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

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

www.hoopa.ir          in
fo@hoopa.ir

پایین تر



من معمواًل توی تصمیم گرفتن خیلی واردم،   
وقتی پای خوردنی وسط باشد.  

امروز صبح تصمیم گیری یک کم سخت بود، بیشتر به خاطر اینکه 
مامان بزرگ ماویس دیروز سرزده آمد خانه مان، 

همراِه یک مقدار 

                              
ی کوچک ُپر از  یک

 جورواجور صبحانه
                        

                                                                                                                       ممنون مامان بزرگ!

وقتی پای خوردنی وسط باشد.  

ماِل من!

 من که مشغوِل کارم.

حشره تعادلش را حفظ می کند.
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چیزهای دیگری هم همراِه خودش آورده بود که خیلی خوشمزه به نظر 
 دوتا بسته 

چیزهای دیگری هم همراه
نمی آمدند. 

و چیپس با طعِم  

                                   و یک  ُپر از                             غرق در شیره.

 مامان بزرگ بهم گفت: »ِهی یادم می ره چیپس الی دندون های 
 ».

بزرگ بهم گفت: »ه
بابابزرگتون

ره چیپس الی دندون

)یک جوری این را گفت انگار من خیلی مشتاقم بدانم.( 
داد، گفت: »برای همین فکر کنم وقتی هم داشت چیپس ها را بهم می داد، گفت: »برای همین فکر کنم 

 ».  از این ها هم خوِشت بیاد
وقتی هم داشت چیپس

احتمااًل 
خیلی زیاد سعی کردم قیافه ام 

!« نشود. شبیِه »
ِدلیا.

!« نشود.
عوضش به مامان بزرگ گفتم بهتر است چیپس ها را بدهد 

چون که                    این طعمه!

 گفت من خیلی برادِر بافکری اَم  و من هم 

 گفتم بله همین طور است. 

ماجرا نتیجه داد، چون االن دیگر این قضیه ی بافکر بودن 
 ، رسمًا تأیید شده است: 

نصیِب ِدلیا می شود، 
و مامان و بابا هم می توانند مواِد غرق در شیره را بخورند.

برشتوک ها را تَهِ تَِه گنجه ی آشپزخانه قایم کردم تا 
مطمئن باشم َکسی قبِل  خودش را به برشتوک مهمان نمی کند.

 برای همین هم امروز صبح خوشحال و سحرخیز آمده ام طبقه ی 
. پایین و دارم بسته های جورواجور برشتوک را 

ولی نمی توانم تصمیم بگیرم که کدامشان را اول بخورم. پالستیکی 
را که دوِر بسته شان پیچیده، می َکنم و همان طور که دارم فکر می کنم،

                                

! آخرش تصمیمم را می گیرم ... 
                                                                 اما تا می خواهم بسته اش را بردارم ...

جلبِک دریایی 

و چیپس با طعِم 
چوب

مواد غرق 
در شیره

                  یکی بخر دوتا ببَر!
   

ی بافکر بودن 

برشتوک
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»اگه اشکالی نداره من این رو می خورم.«

4

هان؟!
شکالت
حلقه ای

برشتوک
پوفا پوفا

غالت
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» داد می زنم: »
کند، همان طور که بسته ی برشتوک را باز می کند، 

                 » می پرسد: »
»مامان بزرگ اون ها رو 

برای من آورده. گفت اونا ماِل منن.«
فقط همین  تا بسته واسه تو مونده دیگه تام! من  «              

یکی رو می خورم.«

، نمی تونی این کار رو بکنی.« می گویم: »  گرفته ام،
ِدلیا شروع می کند شیر ریختن روی برشتوک. 

         » ، معلومه که می تونم، نگاه کن.« 

می گیرد که من  بعد هم کاسه را آن قدر 

دستم بهش نمی رسد.

           

 
             »این صبحانه ی منه و تو هم هیچ کاری نمی تونی بکنی.«

می کند دیگر، یک کاری هست که من می توانم بکنم ... فقط اینکه 

           

ی منه و تو هم هیچ             »این صبحانه

          
به دوبه دو تمام آشپزخانه را دور می زنم          

 و هرجا هرچی قاشق                    می بینم، برمی دارم.

ی                           ،
   ، قاشق ها

)قاشق های چوبی     ، قاشق های چای خوری 

 قاشق!(

 همه شان را می چپانم توی یک کیسه ی پالستیکی و کیسه  را

می گیرم دستم.

پ

ِدلیا دارد تماشایم می کند. آهی می کشد که:
                                                     واقعاً داری همچین کاری می کنی؟

قاشق کناِر کاسه ی ظرفشویی است ...
                                                     واقعا

می بینیمش. و 
طرفش ِدلیا 

ولی من با یک لیِز  کِف زمین

ک حرکِت دست زودتر می رسم به قاشقه.
و ی
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باقی ماجراهای تام گیتس را هم بخوانید:

پایین!نه اون قدر 






