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روز جمع آوری  ۹

فصل اول

روز جمع آوری

ماروین خیلی هیجان زده است چون امروز روز جمع  آوری 
اسـت؛ بابا و عموآلبرت برای جمع آوری بیرون می روند. روز 
جمـع آوری روزی اسـت کـه سوسـک ها بـه اطـراف خانه ی 
خانـواده  ی پمپدی می روند و به دنبـال چیزهایی می گردند 

که به دردشان بخورد. 
یک دکمه برای آن ها یک میز است. 



1۰  مواظب دوستت باش

کفش یک عروسک هم یک صندلی راحت. 

1۰  مواظب دوستت باش

کفش یک عروسک هم یک صندلی راحت. 

دِر یـک خمیردنـدان هـم می توانـد ظـرف خوبـی بـرای 
خوراکی های مهمانی باشد. 
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1۲  مواظب دوستت باش

مارویـن و االیـن هـم بـرای اولین بـار اجازه دارنـد تا به 
جمـع آوری برونـد. اصـالً معلـوم نیسـت کـه چـه چیزهایی 
قرار اسـت پیدا کنند. آن ها  آن قدر هیجان زده هسـتند که با 

خوشحالی باال و پایین می پرند. این  طوری: 
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قرار اسـت پیدا کنند. آن ها  آن قدر هیجان زده هسـتند که با 

خوشحالی باال و پایین می پرند. این  طوری: 

مامان زیاد از این بابت خوشحال نیست. 
او می گوید: »لطفًا مراقب باشید. جمع آوری کار خطرناکی 

است. شما باید به حرف بابا و عموآلبرت گوش کنید.«
ماروین به مامان قول می دهد. »چشم مامان.«
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14  مواظب دوستت باش

االین می گوید: »حتمًاخیلیخوشمیگذرد! من مطمئنم 
که یک چیز خیلی خوب پیدا می کنیم.«

مارویـن می گویـد: »امیدوارم.« او بـه چیزهایی فکر 
می کند که ممکن است پیدا کند. 



شاید قطعه ای از یک مداد شمعی... 
یا یک تکّه کاغذ کادوی کوچک... 

یا چیزی که بتواند آن را داخل مخفیگاهش ببرد. 



1۶  مواظب دوستت باش

بابا می گوید: »آماده اید؟«
ماروین و االین با خوشحالی فریاد می زنند: »بله!«

بابـا و عموآلبـرت یک کیسـه ی کوچک دارنـد که آن را با 
نـخ بـه این طرف و آن طرف می کشـند. کیسـه  ی آبی رنگ 
و نرمـی کـه خانـم پمپدی قبـالً یک جفت گوشـواره در آن 
می گذاشـته. اّما حاال این کیسـه یک سـاک مناسـب برای 

جمع آوری وسایل است. 
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عموآلبرت می گوید: »بیایید برویم.«
بابـا، عموآلبـرت، مارویـن و االیـن یواشـکی دِر کابینـت 

آشپزخانه را باز می کنند و از خانه بیرون می روند. 
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1۸  مواظب دوستت باش

ویلیام، برادر کوچولوی جیمز در آشپزخانه است. او یک 
قاشق را همین  طور به کف زمین می کوبد. 

َبنگ! َبنگ! َبنگ!
سوسـک ها ویلیـام را دوسـت ندارنـد. آن هـا کنـار پایه ی 

صندلی پنهان می شوند. 
اّما ویلیام آن ها را می بیند. 

او می گوید: »َد َد!«
ُاه ُاه! او همین  طـور کـه قاشـقش را بـه زمیـن می کوبـد 

خودش را به آن طرف آشپزخانه می کشد. 

َبنگ!
َبنگ!

نگ!
َب

نگ!
َب





۲۰  مواظب دوستت باش

سوسک ها باسرعت از دست او فرار می کنند. 
ویلیام چهاردست وپا به دنبال آن ها می رود. 

او فریاد می زند: »َد َد!«
ویلیام قاشقش را باالی سر آن ها می برد. 

بابا می گوید: »بایستید، خودتان را روی زمین بیندازید و 
ِقل بخورید.«

همه  ی سوسک ها خودشان را به شکل توپ های کوچکی 
جمع می کنند. 

۲۰  مواظب دوستت باش

جمع می کنند. 

اّما همان موقع خانم پمپدی از راه می رسد. 
او می گوید: »ویلیام، هیییششش. وقت ال ال است.«

ویلیام گریه سر می دهد. خانم پمپدی او را از زمین بلند 
می کند و با خودش می برد. صدای کفش های پاشنه بلند او 

روی زمین شنیده می شود. 

 َ  َ  َ


