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وقتی خانه ی این ها بودم، یکی از گربه هایش 
روی  سوئیِشرتم خوابیده، چون انگاری یک عالمه

گربه چسبیده به لباِس من!
سوئیش

قضیه های این جوری معمواًل من را ناراحت نمی کند، 
                                      ولی اندازه ی 

                                                          
                                                          این دفعه  زیاد است.

می دانم اگر مامان و بابا لباسم را ببینند، شروع می کنند گفتِن 
چیزهایی مثل:

داره به حیوون  »می دونی ِدلیا
چیزهایی مثل:

دیگه، نه؟«

»چرا گذاشتی گربه ی دوستت بپره روت؟«   

»نمی تونی جلوی چشِم ِدلیا نباشی؟«

)این کار که نشدنی است.( 

ها بودم، یکی از گربههایش 

بودنمی                                        ولی اندازهی 
                                                          

                                                          این

اِه...

لیا نباشی؟«

)این کار که نشدنی است.( 

هم ترجیح می دادم جلوی چشِم ِدلیا نباشم، چون گربه ی 
است برای معاشرت کردن.

هم ترجیح میدادم جلوی چشم
مارک خیلی موجوِد 

                                 سعی می کنم مقداری از  را با

 بتکانم.

کنم مقداری از 

                                            

 بعد یکی از ترفندهای مامان یادم می آید: 
چند تکه نوارچسب  می پیچد دوِر دستش و پشم ها را می َکند. 

این است که مقداری نوارچسب  
برمی دارم و شروع می کنم کشیدِن نوارچسب 

روی سوئیشِرت، از باال تا پایین. انگار سوئیشِرتم 
یک گربه ی خوب باشد. نصِف یک حلقه 

نوارچسب را تمام می کنم و سعی ام این است 
که به نتیجه ای که می خواهم برسم، ولی بیشتِر 

هنوز روی سوئیِشرت است.  گربه ی مارک 

آه! این است که بی خیال می شوم.

حاال همهجا ُپِر تکه نوارچسب های موچسبیده است. می خواهم از 
 .

خواهم از 
به سرم

های موچسبیده است. می
دیگری شرّشان خالص شوم که

ِ

                                 سعی می

                                            

ِهنوز روی سوئیِشرت است.هنوز روی سوئیشرت است.هنوز روی سوئیشرت است.

 .
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ِ دورانداختن، به کمکشان این نقاشیها را میاینکه عوِض دورانداختن، به کمکشان این نقاشی ها را می کشم.

......                                                    
                                                                   )من توی کاِر بازیافت نابغه ام.(

                          این یک مسابقه است.
                    این یک موجوِد                                   ست...

                        
                                              جوابتان را انتخاب کنید.

                                                       )یواشکی نگاه نکنید ها! 
                                                      جواب توی صفحه ی بعدی...(   

                          این یک مسابقه است.
                    این یک موجوِد                                   ست...

؟

ی بعدی...(   

                        
                                              

                                                       )یواشکی نگاه نکنید ها! 
                                                      جواب توی صفحه
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یک

ست.

شده یکله ی تازگی

 است.

12

یک

ست.

شدهیکلهی تازگی

 است.
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بتوانند  فکرش را می کرد تکه های نوارچسب و 
 بهدردخور باشند؟

 فکرش را میکرد تکههای نوارچسب و 
                                    

                                                                   
                                                                          )من که فکرش را می کردم.(

                                        
                                          حتی چند تایی نوارچسب هم جاهای مختلِف خانه

 شده...
                                          حتی چند تایی نوارچسب هم جاهای مختلف

                                               چسباندم و اوضاع خیلی 

                                                                          )من که فکرش را میکردم.(

                                        
                                          حتی چند تایی نوارچسب هم جاهای مختلف

                                               چسباندم و اوضاع خیلی 

...  از این کارم خیلی راضی و خوش حال نیست.

به نظرم می آید وقِت خوبی است برای کاری که خودش هم همینقدر 
مهم است.
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. پوشیدِن این کفش ها برای رفتن به مدرسه، چون دیگر
کم کم وقتی پایم اند و راه می روم، صداهای عجیب وغریب می کنند.            

. دیررسیدن به کالس. )نگـاه کنید به شماره ی 3 برای فهمیدِن دلیلش.(
 
 برای فهمیدِن دلیلش.(

.  جدیدترین  که
می خواهد به برنده های جدوِلتازهاش بدهد:

               

ِ

ی جدوِل تازه = 
 بهمان گفت:

جدوِل تازه

»جدوِل‘کاِرخوبینیستدیربرسی’
موفقبود،اینهکهمیخوامیهجایزهی

»جدوِل

دیگهبدمبهبرندههایاینجدول.ولیاینآخرین
مسابقهیجایزهداریستکهبرگزارمیکنیمها.«

واقعاً دلم می خواهد این دفعه کارت های خریِد کتاب و 

مسابقهی

 را بَبرم.
 جمله های خوِب دیگری هم 

رم. را ببرم. را ببرم.
)شرط می بندم اگر به ذهِن 

برسد که تویشان »زود« و »دیر« باشد، باز جدولی تازه طراحی می کند.(

کنند.            
 دلیلش.( دلیلش.(

               
گروه 4گروه 3گروه 2گروه 1

                                           کارهایی است 

                                                                 که دلم  بکنم:
                                                                         )ترتیِب خاصی هم ندارد.(

                                                                 که دلم 
                                                                         )ترتیب
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     )ادامه ی فهرستم:(

بودن که  . هر جایی  اَمِبر تولی جونز 
سرمای ناجوری خورده و ِهی  می کند.

         می شود.

ِ

                            حالِ آدم

.  کردِن اینکه برای کاِر تازه ی کالسی مان عکِس 
را بیاورم مدرسه. بچگی هایم 

واقعًا دلم نمی خواهد هیچکداِم عکس های بچگی ام را ببرم 
مدرسه. 

ولی گفت اگر یادمان برود، ایمیِل یادآوری برای  
والدینمان می فرستد و این قضیه را خیلیخیلیوخیمترمی کند، چون 

مامان خیلیزیاد به ایمیلش سر می زند و درجا می رود معذب کننده ترین 
عکس هایی را که از بچگی ام هست، پیدا می کند.

      
     

                 می

 یادآوری برای  

» چقدر  روی 
                                                                        کاسهی توالت نشستی تام.«

» یکی رو  «

». :«

)از همیناالن میتوانم ماجرا را تصور کنم.(

نوشتِن فهرست، قسمِت ماجراست. 
معلوم می شود تالش برای اجراکردِنموارِد توی

فهرست سخت تر از آن  است که 
انتظار داشتم.

:

:
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مامان می گویم دیگر نمی توانم کفش هایم را بپوشم، چون
                                          می دهند که ناراحتم می کنند.

» یه قدمی که برمی دارم، یه صدای   
                 از کفشم درمی آد!«

                                                   مامان می گوید: »واقعاً؟«  

، ولی دیگه !» اولش فکر می کردم 
                این جوری فکر نمی کنم.«

مامان می پرسد: »مگه چی کار می کردی باهاشون؟« 

««

کفش هایم را می پوشم و پاکوبان آشپزخانه را می روم و می آیم تا نشان 
بدهم واقعاً  صدای بدی می دهند.

مامان میگویم دیگر نمی
                                          می

                                 می خواهم  کامل صدای 
                                               

                      
                               کفش هایم را موقِع آمدن به خانه بشنود و بفهمد چه

                               خفَّتی کشیده ام.
                    »... بهش هشدار می دهم که: »
                                                                         مامان صبر می کند.

مامان جوری می گوید »من هیچی نمیشنوم تام!« که انگار من دارم 
 می کنم.

« ولی «
                           تنها صدایی که جفتمان می توانیم بشنویم، صدای محکم 
قدم زدِن من توی آشپزخانه و آه کشیدن هایم است. اگر 

یک جفت دمپایِیپشمی هم پایم بود، احتمااًل نتیجه 
همین می شد.                      

هم خیلی کمکی نمی کند. کردن

                                 می
                                               

                      
                               کفش

                           



 از اتاقِک عکاسی خوشش نمی آید؟
من لیز پیشونم.

همه ی کتاب های تام ِگیتس را خوانده اید؟
)من خوانده ام دیگر. طبیعتاً!(

یتس را خواندههای تام گیتس را خواندههای تام گیتس را خواندهاید؟ همهی کتاب

کتاِب 
بعدی

آید؟ عکاسی خوشش نمیآید؟ عکاسی خوشش نمیآید؟
من لیز پیشونم.
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