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Biscuits, bands and very big plans.
Text & Illustrations © Liz Pichon, 2018

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

خریداری کرده است.

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، لیز پیشون، و ناشر خارجی آن، اسکولاستیک، 
برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت 

انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، 

بدون اجازه و رضایت لیز پیشون این کار را کرده است.
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زیاد داره.نقاشی هم

ی این ها توی یه کتاب.سخت بود گنجوندِن



متوجه هستید منظورم 
چیست دیگر؟

خرگوِش گنده ی

بیسکویت به دست

آره!

طالبی

میوه های دیوانهدارودسته ی 

ـودن
ک

نقاشی سنج
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ذار یه 
ِهی، ب

ر از فضا 
مقدا

هم بی نقاشی 

بمونه!

دامس
آ

آدامس

نهایت سعی ام را 
می کنم.
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برای دررفتن از کارهای  از این 

حوصلهَسربَری مثِل ناخن گرفتن استفاده کنید،
که  وقت هایی  از  دررفتن  برای  همین طور 

می خواهند توی خانه ازتان بیگاری بکشند. آخر کدام بچه ای 
پیدا می شود که این کارها را دوست داشته باشد؟

بیِن آدم هایی که من می شناسم، هیچ کس!
)مگر اینکه مارکوس ِملدرو دوست داشته باشد. باید ازش بترسم.(

دارم...من دوست 

من است برایتان:

همین که 

تام، می تونی این حوله ها رو ببری 
طبقه ی پایین؟

 باید کتابم رو بذارم زمین...
اِه، بی خیال، خودم 

می برمشون.

اگر مشغوِل خواندنش باشید، احتماِل اینکه پدر و مادر و معلم ها 
شده.( مزاحمتان بشوند، کمتر است. )این واقعیت

، می تونی... ببخشید، ندیدم داری کتاب 
می خونی... از ِدلیا می خوام اون کار رو بکنه.

تمرکز کرده ام.

کنید خواندِن کتابه جزِو مشق های مدرسه تان است، 
حتی اگر نیست.

، می شه لطفًا 
کنی؟

، می
اتاقت رو 

باشه... ولی برای مرتب کردِن اتاقم باید 
این مشِق خیلی مهمم رو بذارم کنار.

اِه، ُخب پس بهتره اول به 
درس ومشقت برسی.

اگه اصرار 
می کنی باشه.

)خیلی سریع کتاب را باز می کند و از نو شروع می کند به خواندن و نقاشی کردن.(

 به نظر می آید 
مشغوِل کاری 

هستید.

این 
کتـاب

، را دست 



1819

 کتابتان را همراه داشته باشید تا بتوانید 
. هر وقت الزم شد،

وقتشه ناخن های 
پات رو بگیری.

)همین طور مشغوِل 

خواندن می مانم.(

معرکهگروه موسیقی های 

)همین طور مشغوِل خواندن بمانید، همین طور مشغوِل خواندن بمانید.(

ببخشید مامان، چیزی گفتی؟ داشتم این 
کتاِب محشر رو می خوندم...

اگه داری کتاب می خونی که 
بعداً هم می شه ناخن های 

پات رو بگیری.

امیدوارم این توصیه ها به دردتان بخورند. )حتماً می خورند.(
عیِن من از خواندن و نقاشی کردن لذت ببرید.

فضای 

خالی برای 

نقاشی کردن

این هم
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 و نورمن قرار است یک کم بعدتر بیایند خانه ی ما که چند تا 
ترانه ی تازه بگوییم.

خیلی مهم است کسی یا  حواسمان را پرت نکند...
مگر اینکه پای خوردنی  های خوش مزه وسط باشد. آن وقت به خودمان 

استراحت می دهیم. این قضیه برایمان مجاز است.

خوردنی
آره!هورا!یوهو!

بعِد اتفاقی که دیروز توی مدرسه افتاد، تصمیم گرفتیم برای گروه 
 جلسه ی تمریِن اضطراری  بگذاریم.

ِ اتفاقی که دیروز توی مدرسه افتاد، تصمیم گرفتیم برای گروه 

این اتفاقی است که افتاد:

بود و چندنفری جمع  تفریح  شده بودیم و داشتیم درباره ی زنِگ 
گروه های موسیقی محبوبمان گپ می زدیم. )خودتان هم این کار را می کنید 

دیگر.(

همه هم نظر بودیم که کِل عاَلم 
 اون قدرها است، همه غیر از مارکوس. مارکوس گفت:

هم خوب نیستن.

حرفش آدم را ناراحت می کرد )که چیِز تازه ای هم نیست(. مطمئنم 
واقعیتش این است که را دوست دارد، چون سِر کنسرِت آن ها 

و خوش حالی می کرد.  دیده امش که باال و پایین
این است که به حرفش محل نگذاشتم و عوضش این را گفتم:

چی؟ ما گروِه خوبی ایم دیگه، نه؟« «
می خواستم یک جورهایی شوخی کنم، ولی وقتی هیچ کس 
جوابم را نداد، فکر کردم کسی حرفم را نشنیده. این بود که حرف هایم را 

.
جوابم را نداد، فکر کردم کسی حرفم را نشنیده. این بود که حرف

دوباره گفتم، فقط این دفعه خیلی 

 و نورمن دست هایشان را بردند باال.

گفتم: »شما دو تا که معلومه دوست دارین، شما اعضای گروهین.«
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بهـترین  ولی  هسـتین،  »گـروِه  گفـت:   

نیستین. کلی گروه های موسیقِی بهتر از شما هست.« حرفش یک ذره
 بود.

 گفت: »من نمی تونم بگم شما 

ست هیچ آهنگی نزدید.« 

تونم بگم شما 

گروِه محبوِب من هستین، چون 

گمانم حرفش  بود.

 اضافه کرد: »من که اجراتون رو شنیده م و 

  گروِه محبوِب من نیستین.«
قشنگ می شد اگر  گفته بود ما گروِه موسیقِی خوبی هستیم ها.

 نورمن پرید هوا و افتاد به دادزدن.

» هیچ کدوم ترانه های  رو که 

ما آماده کردیم، نشنیدین.

 هم موافق بود که: » می گه.«
من هم مشتم را بردم هوا و اضافه کردم: »ماها این جوری ایم دیگه.«

تمام مدت هم داشتم فکر می کردم:

مارکوس گفت:کدوم ترانه های جدید؟

من رو که دیگه نمی تونین گول بزنین. ترانه های 

جوری گفت که انگار کار باشد کلی ترانه درباره ی 
ویفِر کاراملی بگوییم. )راستش فکِر خیلی خوبی هم هست.( جوری که 

 هم کاًل همین مسیر را دنبال کرد و گفت: »سرمون خیلی 

مارکوس پرسید: »چی؟«

 داشت سعی می کرد کاری کند قضیه ی آهنگ های تازه مان 
خیلی هیجان انگیز به نظر بیاید. حتی روی خوِد من هم تأثیر گذاشت. قطعاً 

این را می توانم بگویم که باعث شد واقعاً دلم بخواهد بیفتم به ترانه گفتن.

 دارن حتی از  هم بهتر می شن.«

 دیگه!
تونین گول بزنین. ترانههای 

 البد درباره ی 

شلوغ بوده و ترانه های جدیدمون خیلی محرمانه ن. اینه که فقط باید صبر 
چیز هست که می تونم بگم...« کنین تا براتون اجراشون کنیم. ولی فقط 

انگار نمی خواهم رازی را بروز بدهم، بهش گفتم: »شاید! شاید هم نه!«



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند 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 میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


