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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده ی بخش هایی از متن کتاب، فقط برای نقد و معرفی آن مجاز است.

حق  بین المللی  قانون  چهارچوب  در  کیا  ادبی  آژانس  همکاری  با  هوپا  نشر 
انحصاری نشر اثر)Copyright( امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب را 
در سراسر دنیا با بستن قرارداد از ناشر آن )Scholastic( خریداری کرده است.

مخالف قوانین بین المللی و اخالق حرفه ای نشر است.انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران و مترجمان دیگر 
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برای مادر نازنینم

             جوآن
  

             از طرف دختر 
  

                  )نه همیشه خیلی( نازنینت
                  

          

لیز
 

 
 

 
 

عروسک خرس

چشم قلمبه را

دارمش.  هنوز  من  می آید؟  یادت   

شبیه آقای فولرمن است.
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کاله

همه ی   هیوالهای اضافی را که 
توی این کتاب کشیده ام.

کاله

پیدا کنید
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 یک ربع به

  صبح 

شروع می شد

)که برای من خیلی زود است(.
بحث سر وقت بیدار شدن که باشد من افتضاحم. 

 وقت می برد تا مغزم کار بیفتد و تازه باز کردن چشم هایم

  بیشتر هم طول می کشد.
                         

برد تا مغزم کار بیفتد و تازه باز کردن چشمهایم

)معلممان( 

      است.

سر کالس است و خیلی  
 روی                 شده که کنار هم بودنشان 

سر کالس است و خیلی
نوشتن کلمه هایی 
هیچ معنایی ندارد.

تخته روی                 شده که کنار هم بودنشان  روی                 شده که کنار هم بودنشان 

                                                
می گوید

»احتماالً دارین فکر می کنین من چرا همه ی این 

کلمه ها رو  روی تخته نوشته م.«
                                                                           )اِه، یک کم.(
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»کسی دلش می خواد بیاد کلمه ی جالب خودش رو به این

 مجموعه اضافه کنه؟«
)من که ساکت می مانم.(

از ته کالس یکی می گوید:

                                               آقا.

انتخاب خوبی هم هست )همه کیک دوست دارند دیگر، مگر نه؟(
 روی تخته می نویسد کیک.

انتخاب خوبی هم هست )همه کیک دوست دارند دیگر، مگر نه؟(
نویسد کیک.

                                                             

بعد مارک کالمپ  پیشنهاد می کند

می گوید و جولیا مورتن

، ولی به  هر حال )که آن قدرها هم جالب
 می نویسدش.(

ـ  این مدت را من دارم برای خودم                             ـ 
 جوری است که

ـ  این مدت را من دارم برای خودم                             ـ 
قیافه ی 

انگار هیچ وقِت هیچ وقت خسته نیست.

ـ  این مدت را من دارم برای خودم                             ـ 
 جوری است که

 فکر می کنم

دلیلش این باشد که

خیلی 

و  و 

واقعاً  

دنیا را دارد.

دارم به همین فکر می کنم.



67

»ببخشید تام، چیزی گفتی؟«

صاف زل زده به من.صاف زل زده به من.

»به  نظرم اومد گفتی چشم های ورقلمبیده تام؟«

)فکر کن... فکر کن...( 

»پس چی گفتی؟«

»گفتم  آقا.«

می افتند      کالس از حرفم به

)جز خودم(.

. هم فکر

 

با
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چطور این هیوال را بکشیم
چطور این هیوال را بکشیم



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

سبك 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 دنیایی سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتابهای خوردنی


