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ســــــــــــام بـــــــــه هــــــمــــــگــــــی. قـــبـــل 
ایــــــــــن کــــــــــه ایــــــــــــــن داســــــــــــتــــــــــــان رو 
بـــخـــونـــیـــن، یــــه ســــــری چــیــزهــا 

هست که الزمه بدونین.

مـــطـــالـــعـــه  ــــوک رو  ــــک بـ ــیـ ــ ــامـ ــ کـ ایــــــــن 
کنین تــا در جــریــان اتفاقاتی که 
تـــا االن افــــتــــاده ن قــــرار بگیرین. 
ــا یـــادتـــون بـــاشـــه: ایــــن اطـــاعـــات  امــ
ــــن  ــ ــــذ اریـ ــ ــــــس نـ فـــــــوق ســـــریـــــه! پـ

بیفته دست آدم های ناتو!



کامیکی روشنگر از جورج و هرولد.

روزی روزگاری دو بچه ی باحال 
بودند به نام های جورج و هرولد.

ما معرکه ایم
من هم 

همین طور.

اما مدیر بداخالقی داشتند به نام 
آقای کراپ. 

بیاین این جا،
مسخره ها!

عمرا

یک بار جورج و هرولد آقای کراپ را 
با انگشتر سه بعدی
 هیپنوتیزم کردند. 

دستورها مون رو 
چشم.اطاعت می کنی.

جورج و هرولد کاری کردند که 
او فکر کند ابرقهرمان بزرگی به 

نام کاپیتان زیرشلواری ست. 

این جا رو…من
 کاپیتان زیرشلواری ام

ها ها ها



اولش بامزه بود، اما ناگهان آقای کراپ 
از پنجره پرید بیرون.

 کجا داری می ری؟

می رم با جرم و جنایت مبارزه کنم.
 باشه؟

جورج و هرولد تعقیبش 
کردند تا آسیبی نبیند و 

کشته نشود.

بیا این جا مسخره!

عمرا !

ماجراهای زیادی سرشار از طنز ناشایست با هم داشتند. 
قنداق و توالت و خرابکاری و…

 این چیزها!

یک روز آقای کراپ اتفاقی شربت 
قدرت های ماورایی نوشید. 

و قدرت های ماورایی به دست آورد. 
می توانست پرواز هم بکند!

ترا - ال - آل ا ا  !



دو چیز که باید مراقبشان باشید
 عبارتند از آب و بشکن.

چون اگر پیش آقای کراپ 
بشکن بزنید…

…او به کاپیتان زیرشلواری        
تبدیل می شود. 

و اگر روی سر 
کاپیتان زیرشلواری 

آب بریزید…

…او دوباره به آقای 
کراپ تبدیل می شود. 

ر ر وِ ر وِ وِ

خالصه این که… اگر آقای کراپ را 
د ید ید بشکن نزنید وگرنه پشیمان 

می شوید.

و اگر کاپیتان زیرشلواری را 
دیدید، روی سرش آب نریزید، 

وگرنه پشیمان تر می شوید!!!

ترا - ال - آل ا ا !



ی«

شرکت »کامیک های خونه ی درخت



فصل ۱
جورج و هرولد

این ها جورج بیرد و هرولد هاچینز هستن. جورج اون 
بچه  ر استیه ست که کراوات زده و کله ش َپخه. هرولد اون 

چپیه ست که تی شرت تنشه و مدل موی بدی داره. 
یادتون باشه این ها رو. 



توی بیشتر مدرسه ها، معلم ها روی َدَحن )دیکته، حساب 
و نگارش( تأکید خاصی دارن. اما معلم جورج و هرولد، خانم 
ریبل، بیشتر به پیاده کردن َاسب )اعصاب من رو خرد نکنین، 

ساکت باشین و بـشینین سر جاتون( اهمیت می داد. 
با این که این قضیه برای همه ی دانش آموزانش ناخوشایند 
بود، برای جورج و هرولد از بقیه بدتر بود، آخه اون ها قوه ی 

تخیل قدرتمندی داشتن. 



به خاطر  نه تنها  هرولد  و  جورج  مدرسه ی  تو  می دونین، 
بلکه  نمی کردن،  تشویقشون  داشتن  که  تخیلی  قوه ی 
تنبیه شون هم می کردن. تخیل فقط یه بلیت یه طرفه به دفتر 

مدیر نصیبتون می کرد. 
این موضوع خیلی واسه جورج و هرولد ناراحت کننده بود، 
نبود  نبود، ورزششون خیلی خوب  چون نمره هاشون عالی 
و به ندرت پیش می اومد که حتی سر راه رفتن توی راهرو 

نیفتن تو دردسر…



…متوجهمنظورممیشین؟!!؟
امـاجـورجوهرولـدچیزیداشـتنکهبیشـترآدمهای
تخیـل. نداشـتنش: هارویتـز جـروم ابتدایـی مدرسـهی
اونهـاسرشـارازتخیـلبـودنویـهروزیبـااسـتفادهاز
تخیلشـوننژادبشـرروازانقراضبهدسـتزندیوونهای

بـانیروهـایماورایـیدیوونهوارَتـرنجـاتمـیدادن.
این باید بگم، براتون رو داستان اون اینکه قبل ولی

داستانروبراتونبگم…
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فصل ۲
خبر مهم خانم ریبل

صبح یه روز آفتابی، معلم جورج و هرولد، خانم ریبل، 
بداخالق تر از همیشه وارد کالس شد. 

خانم ریبل داد زد: »خیلی خب. بشینین! یه خبر بد دارم: 
قراره بازنشسته بشم.«

بچه ها فریاد زدن: »هـــورا!«
خانم ریبل عصبانی شد: »نه امروز! پایان سال تحصیلی!«

بچه ها ناله کردن: »َای بابا.«
خانم ریبل گفت: »اما کارکنان مدرسه امروز برام جشن 

بازنشستگی می گیرن…«
بچه ها فریاد زدن: »هـــورا!«

خانم ریبل گفت: »…موقع زنگ تفریح.«
بچه ها ناله کردن: »َای بابا.«



خانم ریبل گفت: »کلی بستنی هم هست!«
بچه ها فریاد زدن: »هـــورا!«

خانم ریبل گفت: »با طعم مورد عالقه ی من: پـنــیـــر!«
بچه ها ناله کردن: »َای بابا.«

خانم ریبل گفت: »نظرتون چیه اول یه کم خوش بگذرونیم؟«
بچه ها فریاد زدن: »هـــورا!«

کارت  بــرام  باید  همه تون  »پس  گفت:  ریبل  خانم 
بازنشستگی مبارک درست کنین!«

بچه ها ناله کردن: »َای بابا.«
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فصل ۳
وقتی سنگ تموم می ذارین

بچه ها  همه ی  به  و  زد  توی کالس  دوری  ریبل  خانم 
پاکت نامه، کاغذ و شابلون پروانه ای داد. بعد یه شعر روی 

تخته سیاه نوشت. 
 خانم ریبل با عصبانیت گفت: »خیلی خب. مدادشمعی هاتون
 رو درآرین. می خوام با شابلون جلوی کارت هاتون یه پروانه ی
رو  شعر  این  شد،  تموم  وقتی کارتون  درست کنین.  زرد 

توش بنویسین.«



ِملویــن اسنیــدلــی پرسید: »می شه خودمون شعر بگیم؟«
خانم ریبل قاطی کرد. »نه!«

اَِرن منچیــنــی پرسید: »حتمًا باید از شابلون استفاده کنیم؟«
خانم ریبل داد زد: »آره!«

اسِتِفنــی یارکاف پرسید: »می شه پروانه هامون رو بنفش 
کنیم؟«



خانم ریبل جیغ کشید: »نه! پروانه ها زردن! این رو همه 
می دونن!«

وقتی کل کالس داشتن روی کارت هاشون کار می کردن، 
جورج و هرولد یه فکر بهتر به ذهنشون رسید. 

جورج گفت: »بیا به جاش واسه ی خانم ریبل یه کامیک بوک 
درست کنیم!«

هرولد گفت: »آره! می تونیم کلش رو به خودش اختصاص 
بدیم. باحال می شه!«


