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می کند به َزک که کتابخوانی نویسنده این کتاب را تقدیم 
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که جنس هایش را بساط 
می کند.

روزنامه ی اُکفیلد

ترجمه ای برای آقای سورنا گلکار
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 درست جلوی من ایستاده و مدام از کلمه ی 
 استفاده می کند.

یه بازِی جدید داریم تو مدرسه... الی لوی الی... 
یه معلِم جدید هم... الی لوی الی... کسی 

برگه ی جدید الزم داره برای مشقش؟

      )من که نه، هنوز این یکی برگه ام را هم تمام نکرده ام.(

همه ی تالشم را می کنم قیافه ی »دارم تمرکز می کنم« به خودم بگیرم تا 
به نظر بیاید دارم مشِق کالس را می نویسم.  واقعیت 
این است که دارم به همه ی اتفاق های جورواجوری فکر می کنم که امروز 

صبح افتاد...

)سخت است بهشان فکر نـ  ... این هم دلیلش 

آه...
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 پرسیدم: »مگه سنجاب ها امتحاِن دیکته دارن؟«

 جوری گفت: »ممکنه داشته باشن، آدم چه می دونه« 
که انگار حرفش همه چیز را توجیه می کند. بعد فکِر من رفت به 

اتفاِق دیگری که ممکن بود افتاده باشد.
»شاید سنجابه یه خواهِر اعصاب خردکنی 

داره که ِهی بهترین بلوط هاش رو ِکش 
می ره و  کرده!«
)اگر خواهِر من، ِدلیا، سنجاب بود، 
دقیقاً همین کار را با من می کرد.(

تصمیم گرفتیم برویم توی مغازه و یواشکی  نگاهی به روزنامه هه 
بیندازیم تا بفهمیم قضیه واقعاً چیست.

 پرسید: »وقت داریم برای این کار؟«
ساعت مچِی کامپیوتری ام را نگاهی کردم.

)بخواهم دقیق باشم، ده دقیقه. به نظرم آمد می رسیم دیگر.(

؟

روزنامه ی اُکفیلد
سنجاِب خشمگین 
آجیل َپرت می کند!

اَه ه ه ه ه

 و من توی راِه مدرسه بودیم که بیروِن مغازه چشممان 
 به یک تابلوی تبلیغاتِی بانمک.
ی محلِی شهر بود                                                        تابلوئه ماِل روزنامه

ی رویش این بود:                                و جمله ی رویش این بود:
                    که انداختمان به 

گفتم: 
            سؤاِل من اینه که اصالً چی 

     سنجابه رو این قدر 
        عصبانی کرده؟

                                      با لحِن خیلی جدی بهم گفت:

                      شاید سنجابه  امتحاِن دیکته داشته و 
                 امتحانش رو خوب نداده، برای همین هم  

                  ریخته به هم و آجیل                َپرت می کنه همه جا.

لحِن جدی اش حرفش را حتی خنده دارتر هم کرد.

ِهی!

ماِل منه.

حاال هرچی...

خیلی!
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مشکل این بود که یک خانمی کیفش را صاف گذاشته بود روی روزنامه ها 
و این یعنی ما نمی توانستیم هیچِی 

روزنامه را بخوانیم. 

زیِرلبی گفتم: »رو اعصابه ها.«

 دِر گوشم گفت: »اونجا یه نسخه های دیگه ای از روزنامه هست« 
و دسته ی کوچکی روزنامه را بیرون مغازه زیر سایه بانش نشان داد.

پاورچین رفتیم آنجا نگاهی به روزنامه ها بیندازیم و مراقب بودیم چشِم 
مغازه دار بهمان نیفتد، چون مغازه دار خوشش نمی آید خواندنی های 

فروشگاهش را  کنیم  ولی هیچی ازش نخریم.
تازه روزنامه را برداشته بودم و گرفته بودم جلوی 

چشممان که از گوشه ی چشمم دیدم یک چیزی 
بدوبدو دارد می آید سمتمان. هیجان زده داد ِکشیدم: 

 »
بدوبدو دارد می

«
چون چیزی که داشت بدوبدو می آمد سمتمان از آن سگ هایی بود که 

! همیشه دوستشان داشتم. یک 

کالً ماجرای سنجاِب خشمگین را یادمان 
رفت و عوضش نشستیم و سگه را نگاه

کردیم.

من آهی ِکشیدم که: »کاش من هم یه سگ مثِل این داشتم.«
داشتیم همین طوری نگاهش می کردیم که خانمی آمد ملحق شد بهمان.

 ازش پرسید: »این سِگ شماست؟«

خانمه گفت: »آره، ماِل منه، خیلی مهربونه. 
شما دوتا می رین مدرسه ی ُاکفیلد؟«

من گفتم  و بعد ازش پرسیدم: »اسِم سگتون 
چیه؟« چون این سؤاِل خیلی مهم تری بود.

»اسمش هست راهزن. نگرانم مدرسه ی 
شما دو تا دیر بشه اگه عجله نکنین ها.«
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، مشکلی نیست. تازه من یه راِه دزدکی هم برای  «
واردشدن به مدرسه پیدا کرده م، از تو تاالِر غذاخوری. 

این جوری اون مسئول های مدرسه که برگه ی دیرکرد می دن 
دسِت آدم، نمی بیننت.« 

همین طور داشتم  را نگاه می کردم و به نظر می آمد 
او هم نگاهم می کند و خوش حال است.

                    »ورودِی مخفی، چه خوب شد فهمیدم. 
      اون وقت معلِم شما کیه پسرها؟«

 سؤال می کرد، ولی من که مشکلی نداشتم، چون 
ِ

خانمه داشت 
 وقت بگذرانم.

کرد، ولی من که مشکلی نداشتم، چون 
به خاطِر سؤال هایش می توانستم بیشتر با 

جواب دادم: »معلِم من  

 .  

 من  من 

و معلِم 
 چشم های ورقلمبیده ی 

و معلِم

داره و همه چی رو می بینه. خب  گنده 
شاید همه چی رو نه. چند روز پیش متوجه نشد من دارم سِر کالس نقاشی 

می ِکشم، یا اینکه اون دفعه وقتی ادای...

 کشیدِن  درآوردم، نفهمید یک شکالت 
                                                                   انداختم باال و خوردم.« 

                                                                  خندیدم.

 گفت: »من  این کار رو می کنم! 
خوب جواب می ده، اگه الکی ادای  هم 

دربیاری، این شکلی.« و بهمان نشان داد چه شکلی.

 اضافه کرد: »ِهی تام! بهتره دیگه بریم، وگرنه جداً 
خیلی دیرمون می شه.«

» دلم می خواد یک کم دیگه هم 
 رو نگاه کنم!«

 دلم می
                                              

خانمه گفت: »ببخشید پسرها، من هم دیگه باید برم، ولی خوب 
شد باهاتون صحبت کردم. خیلی جالب و آموزنده بود.«

دیگر وقتش بود با  خداحافظی کنم و بعد هم خانمه 
و هم سگه از مغازه دور شدند.
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 و مارکوس قبِل من آنجا بودند و مارکوس حتی از همیشه ی 
خودش هم َدمغ تر به نظر می آمد.

اگر از  1                   تا                      10 درجه بندی کنیم، قیافه اش 
تقریباً                                                                                        11 بود.

با خودم گفتم سعی ام را بکنم و خوش وخندان ازش پرسیدم: 
»سالم مارکوس. به نظر خوش حال می آی. چی شده؟«

گفت: »نشنیدی چی شده؟«

» ، ولی فکر کنم قراره بفهمم.« ، ولی فکر کنم قراره بفهمم.«

»  داره می ره به مراسِم مفصلی مخصوِص معلم ها و برای 
همه مون یک عالمه کار مشخص کرده. این جوری که من می بینم، این هفته 

قرار نیست خوش بگذره.«

                                                 برایشان دست تکان داد و گفت:
!                                                   زودی دوباره 

                    

خانمه جواب داد:              می بینین!
 بهم گفت: 

خانمه جواب داد:              خانمه جواب داد:              
                     

                                         منظوِر من سگه بود، ولی فکر کنم احتمااًل خانمه 
                                           رو هم همراهش ببینیم.
                                خانِم مغازه دار ازمان پرسید:

                                خب پسرها، چیزی می خرین یا فقط 
                                نگاه می کنین؟

این شد که سریع از مغازه اش دور شدیم و کِل راه تا مدرسه را هم دویدیم. 

 

هم دویدیم. 

موفق شدیم بدون اینکه از 
برگه ی دیرکرد بگیریم، یواشکی از دِر مخفِی تاالِر 

 رفت سِر کالِس خودشان و من هم 
برگهی دیرکرد بگیریم، یواشکی از در

غذاخوری وارد شویم. بعد 
تندی روانه ی کالِس خودمان شدم.

دینگدینگ

عصبانی
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پرسیدم: »کی مسئوِل کالسه؟«

              مارکوس ُغرُغر کرد که: »نمی دونم.«

 بهم گفت: »یه معلِم کمکی برامون می آد.«

با خیاِل راحت گفتم: » که! معلم های کمکی همیشه 
 نمی ذاشت. 

 که! معلمهای کمکی همیشه 
می ذارن آدم کارهایی رو بکنه که 

کالس هامون قطعاً حسابی باحال و  می شه.«
 شروع کرد به گفتن که: »یه شایعه هایی هست 

هامون قطعا حسابی باحال و 
تا 

ی دیگر      یک دسته ی 
 شروع کرد به گفتن که: »یه شایعه

که...« 
     کاغذ انداخت روی میزش.

مارکوس آه ِکشید که: » گفتم که 
                                                        بهتون. همه ی این برگه ها، مشق هامونه.«

 زیرلب گفت: »دوستم که می ره مدرسه ی بِز آبی 
به من یه چیِز جالبی گفت.«

تِلِپ

تا بشنود ما داریم درباره ی چی حرف می زنیم. مارکوس 

»بهم گفت معلم کمکیه داره از مدرسه ی اون ها می آد مدرسه ی 
 هم هست.«

»بهم گفت معلم
 و آدِم 

»بهم گفت معلم

پرسیدم:
                     چقدر سخت گیر؟

». » !!! بخوام بگم،  !!! بخوام بگم، 

مارکوس ُغر زد که: 
            

ــ ـه.             اَه ه ه ه ه ه، نــــــــــــــــــــــــ

من که هنوز حالم از دیدِن   خوش بود، سعی کردم نیمه ی 
 ماجرا را ببینم.

من که هنوز حالم از دیدن
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»مطمئنم معلمه  هم بد نیست. 
قبالً هم معلم های کمکی داشته ایم و گذاشته ن یه 

                                          بکنیم دیگه، یادتون می آد؟«

                         بله آقا! ما اجازه داریم سِر کالس شیرینی بخوریم و فیلم هم          
                        تماشا کنیم. اسمش هست »چهارشنبه های بدوِن مشق«.

بعد  چیزهای دیگری درباره ی معلِم کمکی برایم گفت 
که خیلی هم امیدوارکننده به نظر نمی آمدند.

»اسِم معلمه هست  و  شوخی حالی ش نیست.«

»خانم  حتی اسمش هم یه جورهایی سخت گیر 
می زنه.«

مارکوس داشت دزدکی حرف های ما را گوش می داد و به این 
 است...
گوش میهای ما را گوش میهای ما را گوش می مارکوس داشت دزدکی حرف

نتیجه رسید که 

قبال هم معلمهای کمکی داشته
                                          بکنیم دیگه، یادتون می

... و باید با  کالس در میانش بگذارد.
اول به توُپر گفت.

»پیششششت! یه معلم کمکی تازه داره برامون می آد و اسمش 
، به بغلی ت بگو.«

»پیششششت! یه معلم»پیششششت! یه معلم
هم هست 

بعد توُپر به مارک کالمپ گفت...
، یه معلم کمکی تازه داره برامون می آد  «
و اسمش هم هست خانِم َپِدل، به بغلی ت بگو...«

او هم به َپنسی بِِنت گفت...
»یه معلم کمکی تازه داره برامون می آد و عاشِق 

َسفره، به بغلی ت بگو.«
             او هم به جولیا مورُتن گفت...

»یک َکَمکی تی شرِت تازه داره برامون می آد و بگی نگی زرد هم هستن.«

جولیا می پرسد: »چرا یواش داری می گی؟«

»نمی دونم.« بعد جولیا خبر را یواش داد به...
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! برای مدرسه داره یک َکَمکی تی شرِت تازه می آد که  «
زرِد کم رنگ اَن و عکِس یه              هــویــج                     هم روشونه.«

              »هــویــج!                  مطمئنی؟«
اصالً  آن خبری نبود که انتظارش را داشتم.

بَِرد گفت: »جولیا این رو بهم گفت.«

داشتم سعی می کردم بفهمم چرا باید روی تی شرِت مدرسه مان عکِس 
هویج باشد...

 

                                              ... که  شروع کرد با خودکار          
                                              زدن روی میزش.

.

، شنیده ای...؟« «

گفتم: »در مورِد معلم کمکِی تازه؟«

ِور 
ِور 

ِور

وِر 
وِر 

وِر

ِور !

ِور !

ِور
ِور       ِور         

بِرَد هم موفق شد چیزی را که شنیده

از کنارِ میزِ من هم رد شد و خواست  را بهم بدهد.

                                                به                                                    یش بگوید.

َبه َبهزرد

مدرسه ی 
اُکفیلد
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»بشین بَِرد. صبح به خیر بچه های 
کالِس 5اِف.«

                         ما خیلی  جواب دادیم: 
».

 جواب دادیم: 
                                                                  »صبح به خیر 

»من دارم چند روزی می رم یک مراسِم خیلی 
مهم، مخصوِص معلم ها و بابِت همین هم بقیه ی 
هفته رو یک معلِم کمکِی دوست داشتنی ای می آد سِر 

کالستون. می دونم که قراره خوب رفتار کنین و همه ی 
مشق هاتون رو هم انجام بدین. مگه نه؟«

ِمن ِمن کردیم که: »اِه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه، اِم م م م م، آقا.«
)جوابمان جوری نبود که خیلی هم خیاِل آقای فوِلرَمن را راحت کند.(

مارکوس ِهی بهم ُسقلمه می زد و می گفت: »گفتم که بهت! دیدی؟ 
 بهت!« جوری که انگار من حرفش را باور نکرده ام.

ی بهم س ِ

»معلِم تازه تون قراره                            درس دادن توی 
مدرسه ی اُکفیلد بشه.«

 پرسید: »آقا، این ُکپه ی 
برگه مشق ها همه ش ماِل ماست؟«

      »معلومه که ماِل شماست! ولی نترسین، 
           همه شون مشق نیستن.«

 خوش می گذرد.(
 مشق نیستن.

           )به  نظر می آمد دارد حسابی به 

دستش را برد باال.   بعد 
»  ، اسم ، اسِم معلِم تازه مون چیه؟«

                    داشتم توی ذهِن خودم می گفتم...

       خانم گِریِول نه، خانم گِریِول نه، 
                                                 خانم گِریِول نه.
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که  شروع کرد به صحبت...
»هوم م، اسمش خانمِ... خانمِ... خانمِ... نه، 

ببخشید، اسمش یادم رفته.«

بَِرد گلُِوی از تِه کالس داد زد: »اسمش همینه آقا؟«
 انداخت. بَِرد برای اینکه نکند 

 کالس داد زد: »اسمش همینه آقا؟«
حرفش کالس را به 

شوخی اش را نگرفته باشیم، اضافه کرد »خانِم یادم رفت!«

»خیلی بامزه بود بَِرد. گمونم معلمِ تازه تون امروز 
قراره بیاد مدرسه، برای همین هم بعداً اسمش رو 

نگاه می کنم، بهتون می گم.«
، خوش حال بودم.(

کنم، بهتون میگم.
)من از همین که او نگفت 

به  گفتم: »فکر کن معلمی داشتیم که اسمش منگنه بود.« 
پنج دقیقه ی بعدش را به فکر کردن 

درباره ی اسم های دیگری گذراندیم 
که برای معلم ها بامزه بودند.

                                        خانِم بفهم.
                                                                        

                                                                   خانِم بیرون، خانِم شنیدم.

                       خانِم جزیره، خانِم خسته.
                                                                                       خانِم خوابالو.

                               خانِم هیکلی.
                                                                                         خانِم رئیس.

                 خانِم سخت گیر.
                                                                  

                                                                   این را مارکوس اضافه کرد؛ 
                                                                   شوخی مان را خراب کرد.

 یادمان انداخت که:
»آزموِن بازیگری برای نمایِش تازه ی مدرسه 

رو هم یادتون نره. مطمئنم نمایشمون حسابی 
گل می کنه، چون شماها همه تون خیلی 

بااستعدادین!«
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 جوری ابرو باال داد، انگار شگفت زده شده.
 ِ از مارکوس پرسیدم: » 

دیگه چیه؟«

،  ، »منظورم اینه که من می تونم 
 هم بکنم، متوجهی؟ سه استعداده، من این جور آدمی اَم.«

بهش گفتم: »بیشتر به  نظر می آد اسِم یک جور بستنی باشه ها. من یه بستنِی 
 ».  می خوام لطفاً، با خرده شکالت های 

  از حرفم خنده اش گرفت.

«، چون بیشتِر نمایش های مدرسه  زیِرلب گفتم: »همه مون 
را دیده ام.

مارکوس خیلی از خودش مطمئن بود و بهم گفت: »من که 
می رم آزمون بدم برای نقِش اول.«

گفتم: »تو که هنوز نمی دونی نمایشه چیه، ممکنه  
باشه و بعد مجبور بشی سِر آزمون ورجه وورجه کنی یا  بخونی.«

مارکوس با اعتمادبه نفِس زیاد گفت:
»می دونم، ولی این قضیه نگرانم نمی کنه، چون من همونی ام 

که بهش می گن...

».
ِ



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


