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  1  
 آیا برگشتن به مدرسه بعد از تعطیالت

 جالب است؟

فهمیدن اینکه سال جدید تحصیلی ِکی شروع شده، خیلی آسان است: 
1. خیابان ها پر از دخترها و پسرهایی می شود که کوله پشتی نو و 

صورت های خوابالود دارند. 
2. بزرگ ترها یک دفعه به نظر خیلی آرام تر می رسند. 

3. همه دوست دارند برایت تعریف کنند که تابستان چه کار کرده اند. 
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اولین روز مدرسه باید روزی غم انگیز، تکان دهنده و کابوس وار 
باشد. روزهای استراحت تمام شده و همراهش یک عالمه چیزهای 
خوب دیگر هم تمام می شوند: نصفه شب خوابیدن، تا بوق سگ 
بازی کردن، لنگ ظهر بیدارشدن، پابرهنه توی پارک قدم زدن، 
شناکردن در استخر، ورزش کردن در هوای آزاد، از شر تکالیف 
خالص شدن، بستنی خوردن، بازی محبوبت »پرسش و پاسخ« 
را با پدر بازی کردن، ولوشدن روی مبل، ولوشدن روی صندلی 

حصیری، ولوشدن روی تخت... وای چقدر کارهای باحال!

با برگشتن به مدرسه یک عالمه چیزهای وحشتناک هم برمی گردند؛ 
از آن هایی که هرچقدر هم زمان بگذرد، بهشان عادت نمی کنی: 
تکالیف، وظایف، زمان بندی، امتحان ها، صبح کله ی سحر بیدارشدن ها، 
دیرشدن ها، اضطراب صبحگاهی مامان، نمره ها... نمی دانم چطور 
کسی می تواند این بندوبساط را دوست داشته باشد. به نظر شما 

لج آدم را درنمی آورد؟ 
ولی نورا اصاًل عصبانی نبود. کاماًل برعکس، وقتی اولین روز مدرسه 
زنگ خانه شان را فشار دادم، صدای آوازخوان و خوشحالی )صدای 

نورا( جوابم را داد: »االن می آیم اسکاااااار.«
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برای کسانی که او را نمی شناسند بگویم که نورا بهترین دوست 
من است. درضمن باهوش ترین و تودل بروترین دختر دنیا هم 
هست. وقتی کوچک بود مادرش او را گذاشت و رفت. پدرش 
مجری بسیار معروِف تلویزیون، مارتین گاالن1 است که االن در 
شبکه ی کوتره تی وی2 با مسابقه ی »مرغ و خروس، بخوان یا بسوز« 
به موفقیت دیگری رسیده است. توی کالس ما هیچ کس نیست که 
حتی یک هفته این برنامه را از دست بدهد؛ مخصوصاً آخرش را 
که اعضای هیأت داوران، خیلی عصبانی به سمت شرکت کننده هایی 
که بدتر از همه آواز خوانده اند، تخم مرغ گندیده پرتاب می کنند و 
با دادوهوار به آن ها بد وبیراه می گویند. چه باحال! شرکت کننده های 
بیچاره آخرش آن قدر چرب وچیلی و کروکثیف می شوند که انگار 

افتاده اند توی آشغالدانی. حال آدم به هم می خورد.
1. Martín Galán

Cutre :Cutre TV .2 به معنی بی کیفیت است. م.

همه ی مادرهایی که می شناسم طرفدار مارتین گاالن هستند. 
به خصوص دوست دارند بدانند در زندگی خصوصی اش چه خبر است؛ 
چون مارتین گاالن هرسال حدود بیست بار می رود خواستگاری. 
آخرین کسی که رفت خواستگاری اش، آن مدل اوکراینِی خیلی قدبلند 
و خیلی بور بود که به خاطر تبلیغ هندوانه و طالبی توی تلویزیون 
مشهور شده بود. اسمش »تاتیانا تیکیسمیکیس1« بود. چند هفته 
عکس های پدر نورا کنار تاتیانا تیکیسمیکیس توی همه ی مجله ها و 
روزنامه ها و اخبار دنیا بود. آن ها  می رفتند بیرون تا درباره ی ازدواج 
با هم حرف بزنند. انگار همه دوست داشتند ازشان عکس بگیرند؛ 
وقتی آن ها را می دیدند که در رستوران مشهوری شام می خورند، 
یا وقتی کنار ساحلی که نخل دارد بستنی می خورند یا وقتی توی 
فروشگاه های عجیب خیابان پنجم نیویورک قدم می زنند. از همه 
1. Tatiana Tiquismiquis
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بدتر این بود که بعدش با هم دعوایشان شد و قضیه ی دعوا را هم 
توی همه ی مجله ها نوشتند.

دعوا موقع خوردن شام صمیمانه ای در یک رستوران خیلی 
از دست  تاتیانا  افتاد.  اتفاق  ایفل  گران در آخرین طبقه ی برج 
با  تا تخم مرغ عسلی  یکی ـ دو  و  مارتین گاالن حرصش گرفت 
مارتین  از  خبرنگارها  او.  سروکله  ی  روی  کرد  پرت  سوسیس 
گاالن با موهایی که تخم مرغ روی آن ماسیده بود و سوسیسی 
که از گوش چپش آویزان بود، عکس گرفتند. این برای مارتین 

گاالن مشهور ازخودراضی و فوق العاده خوش تیپ که همیشه به 
سرووضع و آرایش موهایش می رسید، خیلی سنگین تمام شد. 
مثل گوجه قرمز شد و شروع کرد از توی سبد به سمت تاتیانا نان 
پرت کردن. نان ها همه جور طعمی داشتند: پنیر، زیتون، گردو و ... 
تکه های نان مثل خمپاره های گرم، مستقیم به سمت دماغ تاتیانا 
پرتاب می شد. دختر جوان از پله ها پا به فرار گذاشت )توی برج 
ایفل صدها راه پله هست( و تا وقتی به خیابان رسید یک بند دوید. 

مارتین و تاتیانا دیگر هم را ندیدند.
مارتین گاالن را کارد می زدی خونش درنمی آمد، تااینکه باالخره 
مخصوص  شامپوی  و  شد  پیدا  بابایی  یک 
توانست  او  و  آورد  برایش  را  مارتین 
موهایش را که حسابی با تخم مرغ و روغن 
آن قدر  بشوید.  بود،  شده  چرب وچیلی 
عصبانی بود که همان جا به خبرنگارها گفت نمی خواهد 
هیچ چیز درباره ی دختری که غذا پرت می کند، بداند. همه به او 
حق دادند، من هم همین طور. آدم که غذا را پرت نمی کند، این را 

مادرم می گوید، آن هم روی سر خواستگارش.



دوست داری 
بیشتر 
بخوانی؟

اسکار
مادرسی و هشت ساله اش 
را می فروشد. زنی تقریبًا 

خوش قیافه، بامحبت و دارای صدایی 
دلنشین که رفتن به شهِربازی را دوست 
دارد، یک عالمه قصه بلد است و تقریبًا 

هیچ وقت آدم را دعوا نمی کند. 
پس چرا او را می فروشد؟ چون اسکار فکر 

 می کند از وقتی نخودی به دنیا آمده، 
مادرش دیگر او را دوست 

ندارد.

اگر از خواندن 

»یکعددبهتریندوست

بهفروشمیرسد«

لذت برده ای، کتاب های دیگِر 

این مجموعه را از دست نده. 

دنیای 
نورا پا  در هوا ست. 

پدرش بیکار شده و به خانه 
برگشته و می خواهد پدِر کاملی بشود. 

نورا باید برای پدرش کاری دست و پا کند، 
آن هم خیلی زود. دوستش اسکار در 

ابداع نقشه های نبوغ آمیز، استاد است. 
ولی چه جوری باید برای مجری های 

تلویزیون کار پیدا کرد؟

اسکار 
دیگر تحمل برادر کوچکش 

را ندارد. بدی قضیه این  است که 
نورا برای گذراندن تابستان به نیویورک 

رفته و بدون او، اسکار نمی داند مشکل را 
چطور حل کند. ولی دوستان خوب، همیشه کنار 
آدم هستند. راه حل این مشکل هم از طریق 
ایمیل پیدا می شود: اسکار باید نخودی را با 

برادر یا خواهر دیگری عوض کند. فکر 
فوق العاده ای است؛ ولی ... آیا این 

فکر جواب می دهد؟ 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتاب های خوردنی


