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برای دارودسته ی مینوی ها: 
امیرحسین و امیرعلی و 

محمدمهدی و نیکان

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
کوپونس،  ژائومه  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 

برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای 

انتشارش، سهم نویسنده، یعنی  بابت  دنیا اجازه گرفته و 

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   

              ژائومه کوپونس این کار را کرده است.
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اردو



کیفکتابها

کیفهیوالها

کولهپشتی

س���وار آن اتوب���وس ش���دن کاری نداش���ت، ولی قب���ل از آنک���ه لحظه ی 
سوارش���دن برسد، مجبور ش���ده بودم همه جور چرت وپرتی سر هم کنم. 
برایتان توضیح می دهم چند روز قبلش چه اتفاقی افتاد. این جوری دستتان 

می آید که اوضاع چطور پیش رفت.

داشتیم می رفتیم اردو.
 سه روز و دو شب! 

الزم نیست بهتان بگویم وقتی قضیه ی اردو را 
فهمیدم، کم مانده بود پس بیفتم. برای آدم های معمولی اردورفتن فوق العاده 
اس���ت، ولی... اگر خودتان را بگذارید جای من. اگر ش���ما با ده تا هیوال 
زندگی می کردید، چه کار می کردید؟ هیوالها را چه کار می خواستید بکنید؟



اتفاقی که چند روز پیش افتاد

گوی���ا چن���د ماه بوده هم���ه درب���اره ی آن اردو صحب���ت می کرده اند، ولی 
نمی دانم چرا من متوجه نشده بودم.

یادتانباشددوشنبهمیرویم
اردویمزرعهمدرسهیِوردوریا.

اردو؟اردویچی؟
کشکچی؟چرا؟چطور؟

آگوس،اردوخیلی
حالمیدهد.

هیوالهاراچهکارکنم؟شبها
چطوریکتاببخوانیم؟چهجوریباخودم
ببرمشان؟چطوراستخودمرابزنم

بهمریضیوبمانمخانه؟

اصالً»مزرعهمدرسه«یعنیچی؟مثلاین
استکهبگویی»رستورانزمینفوتبال«

یا»داروخانهقهوهخانه«!

خودم���ان کم بیچارگی داش���تیم، توی اردو هم قرار ب���ود مطلبی درباره ی 
همه ی چیزهایی که می دیدیم، بنویسیم و بدبختی بزرگ این بود که باید 
دونفری می نوشتیم. حاال فکر می کنید من با کی افتادم؟ معلوم است! با 

لیدیا لیِنس!

یکمطلبعالیمینویسیم
آگوس.بافهرستمطالب
ومقدمهونتیجهگیری!خیلی

تروتمیزوشستهرفته.

آرهلیدیا،آره.
هرچیتوبگویی!

چونمیدانی...
آره،آره.البته!ورورور...نظرتچیست؟
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همین که رسیدم خانه، با پدر و مادرم حرف زدم تا بگویم اردورفتن به نظرم 
برنامه ی مزخرفی است. مشکل این بود که نامه ای از طرف مدرسه به 

دستشان رسیده بود که همه چیز را خیلی واضح گفته بود.

یعنیمیخواهیبگویینمیخواهی
برویاردو؟یکذرهمسئولیتپذیری
همخوبچیزیاستپسرم!یکذره

مسئولیتپذیرباش.

آگوس،حاالمگراردوچهاش
است؟آنجاهیوالکهنمیخوردت!

گفتهیوال؟بامزهبود!

والدین گرامی،

یادآوری می کنیم که حض��ور دانش آموزان در اردوی س��ه روزه ی 

ی��ا بس��یار مه��م اس��ت. در این اردو  مزرعه مدرس��ه ی وردور

دانش آموزان مطلبی آماده می کنند که مکمل درس های 

الکسی است و می آموزند در کنار هم شاگردی هایشان 

زندگی کنند.

پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

مدیریت

 

پ���در و مادرم آب پاکی را ریختند روی دس���تم: بی بروبرگرد باید می رفتم 
اردو. ولی هیوالها را چه کار می کردم؟ خوش���بختانه خودش���ان دراین باره 

تصمیم گرفتند.
باهاتمیآییم!

شبهاچهکار
کنیم؟

یکداستانیازخودتبتراش
تابتوانیجدابخوابی.

چطورانتظارداریدباورکنند
همچینحساسیتیدارم؟

بگوبهخوابیدنکنار
بقیهحساسیتداری!

مثلآبخوردن!بایک
یادداشتازطرفپدرو
مادرتویکنسخهاز

طرفپزشکت!
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آن روز عصر آقای پَتی پَن و خانم َقلَمبو یادداش���ت و نس���خه ی پزشکی را 
جعل کردند. و هنوز نمی دانم چه جوری، اما مدرسه قبولش کرد!

ولی هنوز خیلی مسائل مانده بود که باید حل می کردم. مثالً باید می رفتم 
کتابخانه و دنبال کتاب هایی می گشتم که زیاد سنگین نباشند.

گفتیکتابهاییمیخواهیکه
وزنشانکمباشدوخوبباشند؟

داستانهایخالصهشده،
رمانکوتاه،قصه،شایدکتاب

تصویریایچیزی...
هیچوقتکسیازمکتابیکه
وزنشکمباشد،نخواستهبود!

خبآخرمیخواهمبا
خودمببرماردو.

حاالسهروزکتابنخوانی،
آسمانبهزمیننمیآیدها!

بلهکهمیآیداِما!
پسچیکهمیآید!

راستی،خبرداریمعلمتان
سرماخورده؟نهایتًاقرارشده

منباهاتانبیایماردو!

ایبابا!

17 16




