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توضیحاتی که خانم  معلممان توی 
کارنامه ام نوشته بود جای هیچ 
حرف وحدیثی باقی نمی گذاشت.

وحشتناک بود! از نظر او، باید 
بیشتر کتاب می خواندم!

زبان و ادبیات: 

جولز باید بیشـتر کتاب بخواند. این امر به پیشـرفتش در 

همه ی درس ها کمک می کند و باعث گسترش دایره ی 

واژگان و بهبود سطح نگارش و دستورزبانش می شود. 

آمادگی جسمانی: 

خیلی وقت ها، کفش و لوازم ورزشی اش را جا می گذارد. 

نتیجه گیری: 

با اینکـه نمره هـای جولـز رضایت بخـش اسـت، جـا دارد 
تالشش را بیشتر کند. 

با سپاس فراوان

مثل اینکه باید بیشتر
 کتاب بخوانم

توضیحات آموزگار: 
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حاال توضیحات کارنامه

که خوب بود... 

 بدبختی این بود که
خانم  معلممان ازم خواست 
بروم دفتر معلم ها تا باهاش 

حرف بزنم. 

و تجربه به من ثابت کرده که 
وقتی صدایت می کنند بروی دفتر 
معلم ها، امکان ندارد کاِر خوبی 

باهات داشته باشند. 

اجازه هست؟
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جولز، دوست دارم این
کتاب را بخوانی.

ِکی؟

چی ِکی؟

ِکی باید بخوانمش؟ آخر، 
می دانید؟ یک بازی جدید 

پلی استیشن گرفته ام و االن 
وقت برای...

ببین جولز، وقت 
برای همه چی هست. 

در ضمن... 
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... در ضمن، مطمئنم از این 
کتاب خیلی خوشت می آید. 

نه!

کتابش تصویری است. 
خب که چی؟

از خواندنش حسابی کیف می کنی. 
خیلی جذاب و سرگرم کننده و متفاوت 
است. اگر حرف من را قبول نداری، از 

بچه های کالستان بپرس. خیلی هایشان 
این کتاب را خوانده اند.

عمرًا اگر این 
کتاب را بخوانم!!!



تأثیر هم کالسی هایم
روی مغزم

کلی نقاشی دارد!

با یک عالمه طرح
و نمودار!

با تصویر!

با ایمیل!

با کلی فهرست!

با کلی چیزهای 
جورواجور که باعث 

جذابیت و سادگی اش 
می شود!

من که خیلی 
خوشم آمد ازش!

من هم!

االن است که مخم 
بچسبد به سقف!

خب حاال!

خیلی باهاش 
حال می کنی!
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نمی خواهم بهانه بتراشم  ها...

... ولی خیلی تحت فشار بودم. 
باالخره، به خاطر پدر و مادرم و 
اصرارهای معلممان و حرف های 

بچه های کالس، گفتم شاید بد نباشد 
سعی کنم کتابه را بخوانم.

اصاًل اگر خوشم نیامد، 
می توانم نصفه کاره ولش 

کنم. نه؟
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اگر غروب روزهای 
تعطیل این قدر 

کسل کننده نبود...

باهاع! این چه طرز 
شروع  کردن کتاب است؟! 

از همین اولش معلوم است 
با چه شاهکاری طرفیم!



خب توپ گرد است 
دیگر. نیست؟

همه ی 
توپ ها باید 

گرد باشند

بخش اول
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1
کارى است که شده

اگر غروب روزهای تعطیل این قدر کسل کننده نبود... 

اگر برادرم چند هزار کیلومتر دور از خانه مشـغول تحصیل نبود، اگر 

من نرفته بودم توی اتاقش، اگر توپ راگبی گرد بود (همه ی توپ ها در 

اصل باید این جور باشند)، اگر یک ذره شانس داشتم... 

امـا دیگـر ک  ار از کار گذشـته بود و پشـیمانی هیچ سـودی نداشـت. 

اتفاقی بود که افتاده بود. 

طبِق معموِل غروب های طوالنی روزهای تعطیل، حوصله ام بدجوری 

سـررفته بـود و رفتم توی اتاق برادرم، با اینکه ایـن کار برایم غدغن بود. 

بعد، گفتم ببینم آنجا چی پیدا می کنم، با اینکه این کار هم برایم غدغن 

بـود. قبـل از اینکه از اتاق بروم بیـرون، نمی دانم چرا، با تمام قدرتی که 

می توانسـتم توی پای راسـتم جمع کنم، توپ راگبی ای را که توی اتاق 

بود شوتیدم. 

تصویرگِر کتاب، هنوز هیچی 
نشده، دو تا ابر کشیده تا 

زحمِت کشیدن پدر و مادره 
را به خودش ندهد!

خیلی هم 
زیبا!

لیا! بیا شام!

دخترم! نشنیدی مادرت

چی گفت؟ بیا شام!

ملت عجب 
رویی دارند!


