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امروز صبح وقتی آمد مدرسه، کلی مرموزبازی درآورد. گفت یک 
درباره ی کالسمان به سرش زده. ولی نمی خواست 

لو بدهد چه فکری!
گفت: فقط با حالت 

عینکش هم یک کم کج بود.

 

گفت: فقط با حالت فقط با حالت 

عینکش هم یک کم کج بود.

لو بدهد چه فکری!

بعداً میگم. سر کالس آلمانی.

دقیقاً!  
باید به ما بگی! هرچی  

باشه، ما یک تیمیم!
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بعد ُپل را دوره کردیم. البته یک کم سخت بود، چون دو نفر بیشتر نبودیم: 
 . ِن یک من و شاِین. شاِین یک مشت  توی شانه اش 

من هم 

ولی ُپل فقط سرش را تکان داد و 
لبخندبه لب گفت: 

 
لبخندبهلب گفت: 
بعداً می گم! 

پُل هنوز هم درست وحسابی نفهمیده  به چه دردی می خورد!

خوشبختانه همان زنگ اول، آلمانی داشتیم 
و پُل یک مجله از توی کیفش درآورد و 

دستش را برد باال.

خانم پی پی  به ُپل اجازه داد حرف بزند. 
او هم توضیح داد که ساختمان جدید اداره ی ُپسِت 

مرکزی در حالِ ساخته شدن است. 

به خاطر همین اداره ی پست یک مسابقه ترتیب داده برای همه ی 
مدرسه های شهر.

 همه مان  
کردیم، البته نه به انداز             ه ی ُپل. 

کالسی که جالب  ترین موضوع 
برای نقاشی را پیشنهاد بدهد، 

برنده ی مسابقه است!

مسابقه به صورت کالسی برگزار می شود. به هر کالسی که برنده ی 
مسابقه شود، اجازه داده می شود که حصار دور محِل ساختمان پست 
را نقاشی کند. نقاشی ها باید شکل تمبر باشند، اما نه هر تمبری. تمبر ها 

باید موضوع خاص خودشان را داشته باشند.

مدرسههای شهر.

جالبکالسی که جالبکالسی که جالبترین موضوع
برای نقاشی را پیشنهاد بدهد، 

برندهی مسابقه است!

مسابقه به صورت کالسی برگزار میشود. به هر کالسی که برندهی 
حصارشود که حصارشود که حصار دور محِل ساختمان پست  مسابقه شود، اجازه داده می
تمبرها باید شکل تمبرها باید شکل تمبر باشند، اما نه هر تمبری. تمبرها  را نقاشی کند. نقاشی

باید موضوع خاص خودشان را داشته باشند.
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صورتش ُپر از کک ومکِ   قرمز شده بود و گفت که یک  
دارد.

من و شاِین به هم نگاه کردیم. قیافه ی شاِین 
جوری شده بود که انگار همان لحظه، اشتباهی 

یک سوسک قورت داده.

بِِرنیکه و کودنش هم

شروع کردند عین مرغ ها ُقدُقدکردن.

فکر خیلی خوب
دارد.

ن به هم نگاه کردیم. قیافهمن و شاین به هم نگاه کردیم. قیافهمن و شاین به هم نگاه کردیم. قیافهی شای

روی تمبرهایمان... تمبر نقاشی می کنیم!
تمبرهای معروف را!

نقاشی تمبرهای باارزش و قدیمی را می کشیم!

دلم یک جورهایی به حال ُپل سوخت، هرچند 
فکرش واقعنی بی مزه بود. روی تمبرها عکس تمبر 
بکشیم! همچین چیز کسل کننده ای فقط به ذهن 

ُپل می رسد!

اسم یک کارتون است که شاِین عاشقش است.   
شاِین خیلی از ستاره   های تلویزیون و این جور چیزها سر درمی آورد، خیلی 

بیشتر از من. 
ولی خانم      پی پی اصالً شاِین را نگاه نکرد. گفت 

که ُپل فکر خیلی خوبی کرده که توی مسابقه 
شرکت کنیم و اگر کسی درباره ی موضوع تمبر، 

فکری به ذهنش می رسد، بگوید.

ستاره   های مشهور تلویزیون را نقاشی 
می کنیم!  مال من!

چه فکر لوسی! این فکرها چقدرکسلکنندهوبیمزه!
آد!ل برمیآد!ل برمیآد! ل برمیُل برمیفقط از پل برمیُل برمیُفقط از ُپل برمیفقط از پل برمیفقط از ُپ

تیمو

بنی
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شاِین دوباره داد زد:

و ِهی دستش را تکان داد، 
ولی خانم      پی پی باز هم 

محلش نگذاشت.

من پیشنهاد دادم را بکشیم. 

چون من عاشق حیوان ها هستم، شاِین 
هم همین طور. این جوری اگر ستاره   های 

تلویزیون را هم نکشیم، شاِین دل خور 
نمی شود.

ولی خانم      پی پی فقط رویش را به من کرد و 
سرش را بفهمی نفهمی تکان داد. 

انگاری زیاد از این فکر من 
خوشش نیامده بود. 

بعد هم اجازه داد بِِرنیکه که دستش را بلند کرده بود، حرف بزند. بِِرنیکه 
هم اول یک تکانی به موهایش داد.

هم از خودشان صدای شگفت زده شدن درآوردند.

پی هم طبق معمول از خانم      پی پی هم طبق معمول از 
نظر بِِرنیکه به وجد آمد.

گفت خیلی فکر  است، 
یک موضوع  برای 

شرکت کردن کالسمان توی مسابقه. 

ِ ِ

حیوونهایی که دارن منقرض میشن. 
اینجوری میتونیم توجه همه رو به 

حفاظت از حیوونها جلب کنیم.

ی دستش را تکان داد، 

ن دوباره داد زد:شاین دوباره داد زد:شاِین دوباره داد زد:

من پیشنهاد دادم
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خانم      پی پی همیشه طرف 
بِِرنیکه را می گیرد. دختر             ه ی ازخودراضی با آن دماغ سرباال و خانواد             ه ی 

پول دارش!

خیلی  شدم! بیشتر به این دلیل که 
بِرِنیکه رسید، نه من. چون  این فکر به ذهن

به نظر من هم موضوع حیوان   های در حال 
انقراض خیلی جالب بود.

ُپل گفت فقط تا فردا وقت داریم که موضوعمان را اعالم کنیم. 
خانم      پی پی هم گفت که همین نظر بِِرنیکه عالی است و همین امروز 

اعالمش می کنیم. 

بعد گفت مطمئن است که ما جایزه 
را می بریم و با حالت مهربانی و افتخار 

به بِِرنیکه نگاه کرد.

پولدارش!

خیلی خیلی  شدم! بیشتر به این دلیل که 
نیکهرنیکهرِنیکه رسید، نه من. چون  ربربِ این فکر به ذهن

بهنظر من هم موضوع حیوان   های در حال 
انقراض خیلی جالب بود.

بعد هم درس آلمانی شروع شد. 

تکلیف شبمان هم این شد که یکی از 
حیوان هایی را که در معرض انقراض 

است، انتخاب کنیم تا اگر توی مسابقه 
برنده شدیم، آن حیوان را بِکشیم.

در ضمن، باید بیاییم پای تخته و حیوانمان 
را برای بقیه توصیف کنیم.

طبق معمول! این خانم      پی پی اگر 
به ما  مشق 

ندهد، جانش درمی رود؟

به خاطر همین، بعدازظهر شاِین آمد خانه ی ما تا از کامپیوتر   

بابا استفاده کنیم. بابا معلم است و معمواًل کامپیوترش را خودش الزم 
دارد، ولی امروز ما کار   داشتیم که باید انجام می دادیم.
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یعنی نجات دادن حیوان ها. چون خیلی بد می شود اگر نسل حیوان ها 
منقرض شود فقط به خاطر اینکه ما بهشان کمک نکرده ایم! 

البته اولش از خنده  ریسه رفتیم، چون بعضی از 
حیوان هایی که در خطر بودند، اسم های خیلی  داشتند. 

 را یادداشت کردیم:

یک عالمه شان را هم ننوشتیم! جدی می گویم! 

 را یادداشت کردیم:

فکر کنم شایِن گفت:

البته آن قدر می خندید که درست 
معلوم نبود چی دارد می گوید. 

بعد شروع کرد به فکرکردن به اینکه سگ پوزه دراز را برای تمبر انتخاب 
کند یا شیطان تاسمانی را.

بعد که عکس سگ پوزه دراز را دید، گفت شبیه موش است 
با دماغ مورچه خوار.

به خاطر همین، شیطان تاسمانی را انتخاب کرد.

فکر کنم شایِن گفت:

البته آنقدر میخندید که درست 
معلوم نبود چی دارد می

چه حیف میشه اگه 
اینها منقرض بشن!

کند یا شیطان تاسمانی را.

دراز را دید، گفت شبیه موش است 
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من نمی توانستم تصمیم بگیرم 
کدامشان را انتخاب کنم. مخصوصاً 

به خاطر اینکه از دیدن حیوان   های در 
 شده بودم.

خاطر اینکه از دیدن حیوان
حال انقراض 

مثالً ببر و کرگدن و گوریل و اورانگوتان و این جور چیزها.

شدم. بعد هم خیلی 

چون دیدم  
هم در حال انقراض اند.

چون ما خودمان یک الک پشت داریم به اسم.
هیسِترز 

و کمی  درست است که هیسِترز همین طوری اش 
 است و تقریباً هیچ وقت از الکش بیرون نمی آید، اما 
به خاطر همین،   

 را به عنوان حیوان خودم انتخاب کردم. 

شدم.

 را بهعنوان حیوان خودم انتخاب کردم. عنوان حیوان خودم انتخاب کردم.  ببر و کرگدن و گوریل و اورانگوتان و اینجور چیزها.

19

باید روی تمبرها حیوون ها رو خیلی قشنگ نقاشی کنیم تا همه ی مردم 
جا بخورن و بیشتر مواظب باشن که یک وقت حیوون ها منقرض نشن!

دقیقاً! حاال اگه اون وزغ های عنکبوتی منقرض 
شدن، اشکال نداره، ولی بقیه رو باید نجات داد!
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بعدش خواستم عکس یک الک پشت را چاپ 
کنم که دیدم از توی چاپگر، عکس یک سطل پر 

از مارماهی آمد بیرون. 

هرچی نباشد، ما هستیم! 
بهترین حامی حیوان ها!

قبل از اینکه کالس شروع شود، من و شاِین و ُپل همدیگر را توی حیاط 
مدرسه دیدیم که بگوییم هرکس چه حیوانی را برای مسابقه انتخاب کرده. 

ُپل گفت خفاِش دماغ نعل اسبی را انتخاب کرده. من زور زدم که 
جلوی خنده ام را بگیرم، ولی خیلی کار سختی بود، چون شاِین داشت 

سعی کردم خیلی عادی بپرسم:

بدون اینکه بخندم. 
چون ُپل خیلی زود بهش برمی خوَرد و قهر می کند.

اون دیگه چیه؟
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 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


