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هم خوشت بیاید.امیدوارم از این کتاب سالم استنلی! 

ترجمه  تقدیم می شود به آریا سرلک.

 . نیل فاستر        برای روی صحنه بردن 

و همه ی کسانی که در کمپانی تئاتر بیرمنگام کار می کنند، از جمله 
بازیگران و عوامل نمایش. 

خیلی    

لوئیز * راشنی * کیت * آدریان * جکی * جیسون تی * مت * نیک* 
 نیا * دیزی * سیمون دبلیو * متیو اچ * سیمون جی* جو * هتر * 
چارلز * بن * دن * سسیل * ِمیزی * نیکول * متیو سی. دنیل * 
آلیس * هری اس * متیو جی * اشلی * امی * جاستین * ایبانی 

 از 

با عشق فراوان
از طرف 

تشکر مخصوص از 
 و 

 و

و کل گروه انتشارات اسکوالستیک، از سخت کوشی تان ممنونم!





این جوری نبود که از قصد        
بگیرم. یک جورهایی اتفاقی بود. 

مارکوس نتوانست جلوی زبانش را بگیرد.  تازه، او فقط 
یک صورتک ناراحت گرفته. 

)اگر صورت خودش را هم حساب کنید، می شود دو تا.(
 قسمت بِد ماجرا این است که گرفتن هیچ کدام از این ها تقصیر من نبود.

این صورتک ناراحت را سِر کالس 
آقای فولرمن گرفتم. 

همین طوری داشتم یک عکس قشنگ از  می کشیدم 

یکهو مارکوس ملدرو )که بچه ی خیلی فضولی است(

کالس

ها!ها!
ها!ها!

راست می گم!

سالومون تامپلامی
)َدَکل(

تِروِرمارکوسمارکایندرانی

جولیالیرویفالرنسنورمن

بَِردامبرپَنسیراس

جدول امتیازها
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تام! 
همین اآلن یه صورتک 

ناراحت گرفتی!
وای

این ماجرا خیلی هم روی  تأثیر نگذاشت. 

اجازه بده ببینم درست فهمیده ام یا نه؛ یعنی دوباره    	
سگه دفتر مشقت رو خورد؟   

گفتم: »بله، آقا. راست می گم!«

                    دومین صورتک ناراحت این ترمت رو هم 
گرفتی، تام.     

»واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای.« 
)باورم نمی شه دو تا صورتک ناراحت گرفته ام.(

گفتم: »هیسسسسسسسسسسسسس! اگه تو صدات 
درنیاد، نمی بیندش!« )اما دیگر دیر شده بود.(

   

 )فهمیدید منظورم چی بود؟ تقصیر من نبود.(

. مشق هایم را  هفته ی پیش هم رفته بودم پیش 

 تمام کردم، بعد رفتیم توی حیاط )هوایی بخوریم(  

     

دفترم را گرفت

اگه  ببینه، 
حسابی می افتی تو دردسر!

 که خروس پرید...
 

و
پشت

زد.بو غیبشهاته
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پفک 
پنیری

آدامس س
آدام

و یک راست رفتیم  با خوش حالی دست هایمان را زدیم به هم 

توی مغازه. اما    بود انتخاب کنیم چی بخریم. 

ویفـــــر

ویفـــــــــر

، امروز صبح خیلی زود بیدارم شدم که بروم مدرسه. 

رفتم  را ببینم. وقتی دید به موقع رسیده ام، 

غافل گیر شد. 

گفتم: »حاال نمی خواد این قدر هیجان زده بشی. بزن بریم. نمی خوایم که 
مدرسه مون دیر بشه!« 

من و  واقعاً تندتند راه 
رفتیم و سعی کردیم چیزی حواسمان را 

پرت نکند. 
بعد یکهو  ایستاد و داد زد... 

 وای، تام! ببین چی پیدا 
کرده ام، یه سکه ي ۵۰ ِپنی! 

تام! رسیدی؟! 
همممم همممم

یا یه بسته ی بزرگ 
بیسکویت باغ وحشی؟

 یا یه ویفر کاراملی بخریم و 
با هم نصفش کنیم؟

به نظرت... یه بسته پفک پنیری و
دوتا آدامس میوه ای بخریم؟ 

این پیشنهاد را داد که اتفاقاً فکر خوبی هم بود. 
ولی وقتی فروشنده ما را دید که داریم بسته ها را سبک سنگین می کنیم تا 

ببینیم کدام یکی بزرگ تر است، گفت:
»شما دو تا! بجنبید ببینم! همه شون یه اندازه اند.«
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تام! این رو ببین!

شانس آوردیم. فروشنده نجاتمان داد و یک بسته ی دیگر پیدا کرد 
تا باالخره یک ویفر گیرمان بیاید. 

 گفت: »خیالم راحت 
شد.« من هم با حرفش موافق بودم. 
 ویفر را نصف کردیم و از گازهای ریزی 

که بهش می زدیم لذت می بردیم. 
مشکل این بود که آن قدر توی مغازه مانده بودیم که از مراسم صبحگاهی 

مدرسه جا ماندیم!

ای وای...

 . )این ها هم اندازه 
همه این را می دانند.(     

وقتی داشتیم بسته ها را اندازه گیری می کردیم،  دید که 
عکس  را انداخته اند روی جلد آخرین شماره ی 

 .

دزدکی کل مجله را نگاه کردیم      
و موقعی که صف صندوق جلو می رفت، تصمیم     

گرفتیم یک ویفر کاراملی بخریم )تا با هم نصفش کنیم(. 

 گفت: »خیلی فکر خوبیه.«
اما وقتی رسیدیم جلوی صف،

             ویفرها      تمام شدند         که به این می گویند
 

ویفـــــر

دینگ!دینگ!
دینگ!

دینگ!دینگ!دینگ!
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خیلی 
رو اعصاب

یرقابل 
غ

سنجش

اعصاب            سنج

رو اعصاب

»دیر کردی تام! حاال سه تا صورتک ناراحت 
داری.« 

»ولی آقا!«  این را با لحن »خواهش می کنم یه صورتک 
ناراحت دیگه بهم نده« می گویم. 

 می پرسد: »می دونی اگه  یه  دونه 
صورتک ناراحت دیگه بگیری، چی می شه؟« 

جواب می دهم: »بله آقا... تقریباً.« 

بعد مارکوس دستش را بلند می کند و می گوید: »  من 
می دونم چه اتفاقی می افته.« 

)مارکوس خیلی رو اعصاب است.(

 »آقا، توی مدرسه نگهش می دارید و تازه  
هم می شه و باید یک عالمه مشق بنویسه.«
می گویم: »مرسی مارکوس که یادم انداختی.« 

»مارکوس، دیگه می تونی دستت رو بیاری پایین. پاییِن 
می گوید: »همون طور  پایین.« بعد
که داشتم می گفتم، هر کی که چهارتا صورتک 
گرفته باشه، اجازه نداره بیاد اردوی  ناراحت 

مدرسه.«

اردوی مدرسه  می پرسم: »
چیه؟«

قابلی نداشت...
)حرص درآر(
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مارکوس می گوید: »همون اردویی که تو نمی تونی بیایی، چون 

داری.«    
من هم یادش می آورم که: »من چهارتا صورتک ناراحت 

ندارم، مارکوس.«
مارکوس می گوید: 

 می گوید: »یه تکلیف خیلی ویژه .« می خواهد 
وانمود کند یک تکلیف باحال داریم. 

دِر گوش  گفتم:

   

»قراره روز بازدید از مدرسه، این تکالیف رو نمایش 
بدن. همون روزی که پدر و مادرها 
و پرستارها می آن که از مدرسه ی 

بی نظیر ما بازدید کنند و ببینند بچه هاشون 
این جا رو دوست دارند یا نه. و کیه که دوست نداشته 
باشه بیاد مدرسه ی اوکفیلد؟ خب، کالس پنجم الف! 

نظرتون چیه؟«

ت.( و  ک  )س    

همین موقع، مارکوس دستش را بلند می کند و می گوید: 
»آقا! آقا! من می تونم بهشون بگم این مدرسه چقدر 

محشره.«
»عالیه مارکوس. مطمئنم همه مون می تونیم درباره ی 

چیزهای دوست داشتنی  مدرسه حرف بزنیم.«

ت.(  و  ک  )س   

ی ناله ی همه مان بلند می شود: »آ  آ  آ  آ  آ  آ آ  آ  آ  آ  آ  آ  آ  آی!«
صدا

ساکت! بعداً بیشتر درباره ی اردوی مدرسه بهتون 
می گم. اآلن باید به فکر کار دیگه ای باشیم... یعنی 

تکالیف این هفته.

انگار اصالً یه همچین چیزی
هم وجود داره...!
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» تازه آقا، من می تونم همه چی رو درباره ی جدول امتیازها بهشون 

بگم و این که چطوری می شه که اگه   
بگیریم، اصالً نمی تونیم توی اردوی مدرسه باشیم.« مارکوس این را 

می گوید و به من نگاه می کند. 

 حرِف غلط مارکوس را درست می کند و 
می گوید: »البته، سه تا نیست. چهارتا صورتک ناراحته، 

مارکوس.«

مارکوس جواب می دهد: »به نظرم باید سه تا باشه، آقا، چون سه تا 
صورتک ناراحت یعنی اصالً دانش آموزِ خوبی نبودی. تازه، سه عدد 

 منه.« 

 به مارکوس می گوید: »مارکوس،  که نمی تونی 
قانون رو عوض کنی.« 

)مارکوس دارد به هر دری می زند تا من توی اردوی مدرسه 
نباشم. اما کور خوانده.( 

»خیلی خب، کالس پنجم الف، خوب گوش بدید. 
تکلیفتون اینه...«

زیرلب می گویم: 

کاش خیلی سخت نباشه. نمی خوام یه صورتک ناراحت 
دیگه واسه اشتباه انجام دادنش بگیرم.
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