بهبه ،پارسال دوست امسال رفیق!
با دانشآموزان مدرسهی  38آشنا بشین.

فرانسیس

ِتدی

ِجنی

آرتور

شکل ماهت ر و اینجا بکش

دیدی

جینا

نیک

ِنیت

یه بازی جدید و مهیج که همهی کالس ششمیها براش سرودست میشکنن!

ماست ...یا دو غ
(اگه راست بود بگو ماست ،اگه دروغ بود بگو دوغ)
نیک بلونسکی ،یه دروغگوی بزرگه! حاال به نظر شما این حرفها ماسته
یعنی راسته یا دوغ یعنی خالی میبنده!

1

وقتی سردبیر کتاب سال بودم،
افتخار پشت افتخار نصیبم میشد.

2

روزی روزگاری ستارهی
بیرقیب لیگ بودم.
جان خودم!

عجب
بازیکنی!
تکون نخور ،متقلب!

*.خخخخ* سؤال
سختتر نبود

3

من مأمور
راهرو هستم.

4

توی مسابقهی آزمونک ،من
جواب ُد ُرست نهایی رو دادم.

شمارههای ا 2 ،و  4دوغ است! بوق! بوق! بوق!

ر و شدن دست در و غگو:

فص ل
1

«اَی شلخته ،تو دیگه خیلی نوبَری!»
بیب! چشمچشم میکنم ...فرانسیس طوری کلهاش را تکان میدهد،
انگار یک زبالهخوار به تورش خورده.

با منی؟

9

فرانســیس چپچپ نگاهم میکند« :نــه ،با آبخوری بودم!» و چیزی
شبیه این حرف را میپراند« :شلختهترین بچهی مدرسهی »!38
آهــان بلــه ،تا یادم نرفته کمی ُدرافشــانی کنم :مدرســهی  38اســم
مدرســهی راهنامیی ماست .فرانســیس هم قربان قد و باالیش بروم
دوســت گرمابه و گلستانم اســت .کور که نیستم میبینم کمی شلخته
ترشیف دارم .که چی؟ نه که چی؟

همه که مثل تو
دستهگل لباس به
ترتیب منیپوشن!

بابا رشمنده! تو گل ،تو دستهگل!
بنده هم چغندر رسچال!

فرانسیس با دفرتچه میکوبد توی مالجم؛ حاال نکوب کی بکوب! بعد
هم آقای دارکوب بیخیال میشــود! دلش منیخواهد معلمها ببینند
با دفرت مالجپرانم کرده .این جنگولکبازیها خالف مقررات مدرســه
است و رسوکارت را به اتاق تنبیه میکشاند .فرانسیس هم ُدم به تلهی
اتاق تنبیه منیدهد .هیچوقت.
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سالم ِنیت!
سالم خانم
ِسویکی!

...و سالم ...چی ...هان...

فرانسیس!

ِهه ،دســت روی دمل نگذارید .اســم این ت ُحفه حتی به گو ِ
ش مسئول
اتاق تنبیه هم نخورده .خالی میبندم؟ ریش و قیچی دست خودتان!

جر
جر
جر

بچههــا ماندهانــد دوســتی مــن
و فرانســیس دیگــر چــه حکایتی
اســت؛ ُشــرگاوپلنگی اســت آن
رسش ناپیــدا .انگار چیزهایی هم
حدس زدهاند .من و او از فرقِ رس
تا ناخن پا متفاوتیم .بفرمایید این
هم دلیل:
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بحث جر
بحث جر
بحث جر

بحث
بحث
بحث

آمار دقیق و رسمی

جیک و پیک فرانسیس

راهنمای مطالعه

 1چاه اطالعات عمومی است!
میدونی مخترع تُستر
در سال  1919مکانیکی بوده به اسم...
وِروِر وِروِر...

خُب ،منم از اطالعات عمومی خوشم میاد ،اما
نه از این درب وداغونهاش .عاشق آمارگیری
از ورزشکارها و هنرپیشههای سینما هستم.
 2او کر م کتاب است!
فرانسیس میخواد یه روز واگیرشناس (حاال هر کوفتی که هست) بشود.
هول برش داشته و مدرسه را جدی گرفته .خودمانیم خیلی هم در این
زمینه سریش تشریف ندارد.

...مثل بعضیها که
اسمش رو نبر!
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ببین بازم یه
بیست نازنازی
دیگه!

جینا

 3او پیشولبازی است که نگو و نپرس!
گوگوری مگوری جینگولی جنگولی
پیشی پنگولی!
هرچی کمتر از این روی
شخصیت فرانسیس حرف
بزنیم ،بهتره!

4

عمهپتیبازی درمیآورد.

قبل از قورت دادن
بیستبار بجو!

فقط عمهپتی
بیدندان تشریف
داره وگرنه مو
نمیزنن با هم!

بعد از
غذا ،نخ
دندون نشه
فراموش!

بگذارید برای آگاهی دوستان باز هم ُدرافشانی کنم :فرانسیس خیلی
هم روی ُمخ نیســت .فکر کنم وقتی این راهنامی مطالعه را نوشــتم
کــه او مرکز اعصاب و روانــم را تخریب کرد و توی خانهی درختیمان
خوشبوکنندهی هوا زد .مباند .بیخیال! ادامهی راهنامی مطالعه:
 5او یکی یه دونه عز یز و دردونهی مامان باباست.
من :توسریخور
او :کادوبگیر
همهجا!
بابا!
تق!
تق!

خواهرم اِلن
 6تیتیشمامانی تشر یف دارد!

خُب معلومه
جورابهام
رو اتو میکنم!

شما اتو
نمیکنی؟
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من و فرانسیس
در مهدکودک

ببین ،اونجا رو!

ِ
عادت نظم و ترتیب
شاید بهرت بود این
و تیتیشمامانــی فرانســیس را باالی
فهرســت با خط ُد ُرشــت مینوشــتم.
دوســتی ما به تاتیتاتیهای مهدکودک
میرسد و میدانم شلختگی توی کارش
نیست و تَر و متیز است .تا یادم میآید،
آقــای متیز ،بدون پارچــهی مرطوب با
سطل شن و ماسه بازی منیکرد.

چرا پوسرت کجه؟

دور نریزید!
با

زیافت کنید!

کلهدودکشــی لطفاً دستبردار! به فرانســیس میتوپم« :حاال اگه کج
باشه به تریج قبای کی برمیخوره؟»
فرانســیس میگوید« :شلخته به نظر میاد!» رفیقم سوزنش گیر کرده:
«بفهمِ ،فنگشویی راهرو به هم میریزه!»
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ِفنگ چی؟

بخور نخودک!

ب
شکنه
د
س
ت
ت!

آخ! مالجــم را میمــامل و غُــر میزنــم« :بامنــک شــدی تِــدی! بــرو
خــوب م ـیری!»
عجله کنین بچهها! کالس
علوم داریم ها!

...اما حاال حاال باید بوق بزنی!

ِای َول ،کالس علــوم با آقــای گالوین! تا حاال تبلیغــات لوازم خانگی
بهدردنخــور را کــه دیدهایــد؛ کالس علــوم هــم چیزی تــوی همین
ِ
دســت آدم کوتاه اســت و منیتوانــد کانال را
مایههاســت ،حیف که
عوض کند.
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بچهها مشقهاتون رو
تحویل بگیرین!

آقای گالوین میگویــد« :هزار آفرین ،جینا!» جیناخانم مثل همیشــه
یکریز ِپلک میزدِ .پلکِ ...پلکِ ...پلک...
آقامعلم میرود رساغ فرانسیس« :آفرین ،پرسم!»
رس دست .برگهاش
چشم برمیگردانم باال و فرانسیس برگه را میگیرد ِ
مثل میخ مینشیند توی چشمم .آخ!
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چــی؟ نوزده! عجیب نیســت .خرب تازهای هم نیســت .اینجاســت که
ســتارهی گل ُد ُرشــت ِنیت طلوع میکند :ا ُهوکی ،من و فرانســیس که
تکلیفامن را با هم انجام دادیمُ .خب حاال اگر این ت ُحفه نوزده گرفته...
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