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این کتاب را به مادرم تقدیم می کنم: 
باهوش ترین دختری که می شناسم.

ل . ی
با تشکر از:

پیدا  را  درونم  صدای  کرد  کمک  که  آرتور 
بنی و  به خاطر فداکاری اش، میلی  کنم، شریل  

کیت که هر روزم را  یک روز ویژه کردند.
و به ویژه:

اسکات که همیشه به من باور داشت.

به مادرم:
اولین و مهربان ترین قصه گوی زندگی ام

فریبا چاوشی
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رزومه ی میلیسن

به نشانی: کالیفرنیا، رنچو رزتا، خیابان رجساید، شماره ی 521، شماره ی تماس: 92219 
MillicentMin@magicpencil.com

سن: یازده و نیم ساله
اهداف کوتاه مدت: فارغ التحصیلی از دبیرستان جی. اف. کی با نمره ی ممتاز، برنده شدن در المپیاد کشوری 

ریاضیات، گرفتن بورس تحصیلی برای ورود به یکی از دانشگاه های مجمع پیچک به انتخاب خودم.
اهداف بلند مدت: دریافت نشان فیلدز، مک آرتور گرانت و دیگر جوایز معتبر. دست به کار شدن در حرفه های 

مختلف از جمله: روان سنجی، روزنامه نگاری، قضاوت و شیرینی پزی حرفه ای.
تحصیالت:

سن            مقطع تحصیلی                مدرسه
3 سالگی                             )پیش دبستانی(                   مامان و مامان بزرگم
4 سالگی                    )دبستان( و سال اول راهنمایی          مدرسه ی رنچو رزتا
5 سالگی                           سال دوم و )سوم(                  مدرسه ی رنچو رزتا

6 سالگی                              سال چهارم                مدرسه ی رنچو رزتا و استار برایت
7 سالگی                               سال پنجم                      مدرسه ی استار برایت
8 سالگی                          سال ششم و )هفتم(               مدرسه ی استار برایت
9 سالگی                              سال هشتم                      مدرسه ی استار برایت

10 سالگی                         سال نهم و )دهم(                  دبیرستان ج.اف.ک
11 سالگی                        سال یازدهم دبیرستان     دبیرستان ج.اف.ک و دانشکده ی راجرز

)پرانتز سال هایی را که جهشی خواندم، نشان می دهد.(
حضور در برنامه های تلویزیونی:

نمایش امشب با جی لنو1  )در سن دو سالگی(، اخبار امروز )در سنین سه، پنج و نه سالگی(، تبلیغات عمومی 
مدرسه ی رنچو رزتا: بیاموز، از دیروز تا امروز )در سن چهار سالگی(، برنامه ی ویژه ی پی.بی.اس: ستاره های روشن، 

ستاره های نوظهور: کودک نابغه )در سن هفت سالگی( جئوپاردی برای بچه ها )در سن هشت سالگی( و غیره.
حضور در مقاله ی خبری روزنامه های: 

تایم )ژن های نوابغ(، رنچو رزتا )دختر نابغه از همه جلو می زند(، بازی و ریاضی )مین بزرگ(، بچه های فردا در 
امروز )هوش تا چه اندازه هوشمندانه است(، آمریکای امروز )یک نوجوان کد لوینکلین را رمزگشایی کرد( و غیره.

جوایز اخیر:
رتبه ی اول المپیاد ریاضیات در ایالت و رتبه ی سوم کشوری. مقاله ی برتر درباره ی گرمایش جهانی، رتبه ی 
اول مسابقه ی ادیسه ی ذهن، فینالیست مسابقه ی جست و جوی علوم برتر، مقام اول در مسابقه ی کتاب خوانی 

کتابخانه ی رنچو رزتا )تمام سال ها بعد از سه سالگی(

فعالیت های دبیرستان جی.اف.کی:
کاپیتان و مسؤول تیم ریاضیات. مسؤول انجمن التین، مشاور اول انجمن جامعه ی امروز، عضویت در انجمن 

شطرنج، عضو تحریریه ی موقت سالنامه ی علمی، چاپ شعر، مبصر و مراقب سالن.

Jay Leno .1، کمدین و مجری مرد مشهور آمریکایی.
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بچه ها سرزنشم می کنند، می گویند زیادی ریزبینم، همیشه 
موفق می شوم، سخت می گیرم و دنبال بهترین ها هستم. انگار که این ها 
چیزهای بدی اند! همه اش هم به خاطر این است که من یک نابغه ی 
تمام عیارم و بدبختانه هرجا می روم، خبر نابغه بودنم زودتر از خودم 

به آنجا رسیده است.
همین بعد از ظهر، سوار بر دوچرخه به طرف خانه ی مدی1، تند و تند 
رکاب می زدم. خاطره ی اعصاب ُخرد کن دیروز دبیرستان در سرم وول 
می خورد و می خواستم هر چه بیشتر از آن فرار کنم: ... بچه ها که 
دست هایشان را دور شانه ی یکدیگر حلقه کرده بودند، معلم ها که با 
آن نگاه وحشی شان پوزخند می زدند و کتاب های درسی که دیوانه وار 

در هوا به این طرف و آن طرف پرواز می کردند ...
صبح دیروز، همان طور که وسایل کمد مدرسه ام را در کیفم می ریختم، 

1. Maddie 
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با خوش خیالی پیش خودم فکر می کردم، شاید یکی از بچه ها از من 
بخواهد سالنامه1  اش را برایش امضا کنم و برای محکم کاری، چند 
کلمه ای هم با ذوق و سلیقه ی خودم دست و پا کرده بودم. می خواستم 
یک جوری بامزگی ام را نشانشان دهم. چیزی که هیچ وقت نمی توانستم 
به بچه های همسن و سال خودم حالی کنم. اثر ادبی ام با یک جمله به 
زبان التین شروع می شد. معنی اش این بود: »آهویی رفته بود َچرا، نه 
خود َچرید نه بچه را، پس ِچرا رفته بود َچرا« و بعد هم یک جمله ی 
باز که  »ای وای!  اضافه می کردم که می گفت:  به آن  باحال  خیلی 
التین نوشتم! چقدر من خنگم، حتی خود التین ها هم این قدر التین 
نمی نوشتند!« و دسِت آخر هم با خط خوش اسمم را امضا می کردم: 

میلیسنت ال.مین2
مشتاقانه منتظر بودم یکی از بچه ها بایستد و سالنامه اش را بدهد 
تا برایش امضا کنم. ولی آن ها بدون اینکه حتی سرعتشان را کم 
کنند، گروه گروه و با عجله از کنار من می گذشتند. کمی بعد به این 
نتیجه رسیدم که به هیچ وجه اولین نفر و یا حتی آخرین نفرِ فهرست 

yearbook .1:کتابی که شامل اسامی، عکس و افتخارات فارغ التحصیالن مدرسه است.
2. Millicent L.Min 

بچه های محبوب برای امضا گرفتن نیستم. بنابراین متن التینم را 
با  تا شروع سال تحصیلی جدید  و  نوشتم  پشت سالنامه ی خودم 

دبیرستان جان .اف .کندی خداحافظی کردم.
پیچ بعدی را که دور زدم، با دیدن نمای آشنای خانه ی مدی 
احساس آرامش کردم. یک خانه ی ییالقی  تروتمیز سفید با پنجره های 
سبز و دری به رنگ قرمز روشن. سروصدای پنکه سقفی، ایوان جلویی 
را برداشته بود، اما به نظر نمی رسید مادربزرگم در خانه باشد. هیچ 
کاری نداشتم، برای همین روی پله ها ولو شدم و سالنامه ی علمی ام 
را دوباره خواندم. همه ی بچه های دبیرستان از من بزرگ تر به نظر 
می رسند. البته باید هم این طور باشد. نمی توانم باور کنم سال دیگر 
فکر می کنم،  به کودکی ام  وقتی  دانش آموز سال آخر خواهم شد. 
آن قدرها دور به نظر نمی رسد. مدی قسم می خورد دلیلش این است 
که بچگی فقط یک دنیای ذهنی است. اما مادرم می گوید به این 

خاطر است که من فقط یازده سال دارم. به هر حال!
وقتی مدی سوار اتومبیل دوج دارت قراضه اش از راه رسید، 23 
تا غلط امالیی در سالنامه پیدا کرده بودم که چهار تایشان امالی اسم 

خودم بود.
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مدی همان طور که از ماشینش بیرون می پرید، گفت: »از وقتی مدرسه 
تعطیل شده اینجا نشسته ای؟« 

او اصاًل مثل مامان بزرگ ها رفتار نمی کند و هیچ کس جرأت ندارد 
بهش بگوید که دیگر سن و سالی ازش گذشته. بدون اینکه منتظر جواب 
من بماند، رفت سراغ اژدهایی که روی صندلی عقب بود. اژدها از چوب 

تراشیده شده بود و نصف قد من بود. 
»باورم نمی شه هنوز اینجایی!« 

اشاره کرد که بروم کمک. 
»حتماً مدرسه چند ساعته که تعطیل شده!«

»معلومه که هنوز اینجام.« 
این را گفتم و در ماشین را باز نگه داشتم. تصمیم گرفتم چیزی 
درباره ی اژدها نپرسم. بعضی وقت ها بهتر است از کارهای مدی سر 

در نیاوری. ادامه دادم: »پس کجا باید باشم؟«
مدی با دیدن سالنامه ام لبخند زد. پرسید: »امسال می ری کالس 

چندم میلی؟!«
با افتخار گفتم: »دوازدهم.«

»عالیه! خیلی از بچه ها سالنامه ت رو امضا کردند؟«

من خیلی با بچه های دیگر نمی پرم. بیشتر شبیه آدم هایی هستم 
که بهشان می گویند مستقل. ولی توانستم موقع ناهار یک امضا بگیرم. 

البته نزدیک بود دومی را هم بگیرم.
تامی لوشر1 رئیس انجمن شطرنج است. قبل از اینکه من وارد انجمن 
شوم، به اینکه هیچ کس شکستش نداده بود، خیلی افتخار می کرد. »آره 
که سالنامه ت رو امضا می کنم میلی!« همان طور که پوزخندی روی 
صورتش نقش بسته بود، گفت: »فقط بذار اول س�اندویچم رو تم�وم 
کنم.« و بعد همان طور که آهسته غذایش را می جوید، دوستانش 
قاه قاه خندیدند. من که نفهمیدم چه چی�زی آن ق�در خن�ده دار است، 
ولی برای اینکه بی ادبی نکرده باشم، همراه آن ها خندیدم. اما از بخت 
بد، قبل  از  اینکه تامی حتی فرصت کند خودکارش را در بیاورد، زنگ 

به صدا درآمد.
تامی گفت: »آخ!« و بقیه ی ساندویچ را در دهانش چپاند: »ببخشید 
میلیسنت! باید بدوم و برم. ایشاال سال دیگه.«فریاد زدم: »ولی تو که 
امسال فارغ التحصیل می شی ...« و او را همراه با دوستانش تماشا کردم 

1. Tommy Loescher



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


