ِ 12مي
آقاي هنشاو عزيز،

معلمم كتاب شما را كه دربارهي سگ بود ،توي كالسمان

خواند .خيلي خندهدار بود .عاشقش شديم.

دوست شما ،لي باتس (پسر)
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 3دسامبر
آقاي هنشاو عزيز،

من همان پسري هستم كه سال پيش ،وقتي كالس دوم

بود ،برايتان نامه نوشت .شايد نامهام به دستتان نرسيده باشد.

امسال كتاب راههاي سرگرم كردن سگ را خواندم ،همان
كه قب ً
ال دربارهاش برايتان نوشته بودم .اين اولين كتاب كلفتي
است كه خواندهام!

توي كتاب ،پدر پسـره ميگويـد سگهاي شهري زود

حوصلهشان سر ميرود .براي همين هم جو نميتواند اين
سگ را نگه دارد ،مگر اينكه هفت را ِه سرگرم كردنش را پيدا

كند.

من هم يك سگ سياه دارم .اسمش بَنديت است .سگ خوبي

است .اگر جواب نامهام را بدهيد ،آن را به تابلوي اعالنات ميزنم.

دوست شما ،لي باتس
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 13نوامبر
آقاي هنشاو عزيز،

حاال كالس چهارم هستم .از كتاب راههاي سرگرم كردن
سگ يك تصوير متحرك درست كردهام ،همان كتابي كه قب ً
ال

هم دو بار در موردش برايتان نوشتهام.

حاال معلمم مجبورمان كرده براي كتاب هفته ،به نويسندهها

نامه بنويسيم .سال پيش جواب نامهام را داديد اما فقط يك

نامهي تايپي بـود .ميشـود با دستخط خودتان جوابم را

بنويسيد؟ من يكي از بزرگترين طرفدارهاي كتابهاي شما
هستم .شخصيت مورد عالقهام توي اين كتاب ،پدر جو است

چون وقتي جو براي سرگرم كردن سگش گذاشت او با نوار
يك خواننده بازي كند ،اص ً
ال پدرش عصباني نشد .سگش هم

نشست و هي زوزه كشيد و اداي آن خواننده را درآورد.

بَنديت هم وقتي آوازي را ميشنود ،همينكار را ميكند.
بهترين خوانندهي شما ،لي باتس
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 2دسامبر
آقاي هنشاو عزيز،

داشتم به راههاي سرگرم كردن سگ فكر ميكردم .وقتي

جو سگش را ميبرد پارك و بهش ياد ميدهد كه از سرسره

ليز بخورد ،شايد يكي بيايد و بگويد كه او نبايد بگذارد سگش
از سرسره استفاده كند .مگرنه؟

دور و بر ما آدمهايي هستند كه خيلي پيرند و با گربههايشان

بيرون ميآيند ،اگر سگها بسته نباشند ،آنها عصباني ميشوند.
من از زندگي در خانههاي متحرك( )1متنفرم.

عكستان را پشت كتاب ديدم .وقتي بزرگ بشوم ،ميخواهم

نويسندهي مشهوري بشوم و مثل شما ريش بگذارم.

عكسم را برايتان ميفرستم .مال پارسال است .حاال موهام

بلندترند .اگر عكسم را نفرستم ،چطوري ميتوانيد بين ميليونها
بچهي آمريكايي ،مرا بشناسيد؟

خوانندهي عالقهمند شما ،لي باتس

پ .ن( : )2عكس من( .ما داريم نوشتن
نامههاي تجاري را ياد ميگيريم).
 .1خانههايي كه به وسايل نقليهاي مثل تريلي
وصل ميشوند و از جايي به جاي ديگر ميروند.
 .2مخفف پینوشت

 2اكتبر
آقاي هنشاو عزيز،

حاال كالس پنجم هستم .يك گزارش كتاب دربارهي راههاي

سرگرم كردن سگ دادم و آ منفي گرفتم .منفياش به خاطر
اين بود كه معلمم گفت موقع گزارش دادن درست نايستاده

بودم.

ارادتمند شما ،لي باتس
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 7نوامبر
آقاي هنشاو عزيز،

نامهتان به دستم رسيد و كاري را كه گفته بوديد ،كردم.
يكي ديگر از كتابهايتان را خواندم؛ گوزن برشته.

از اين كتاب هم به اندازهي راههاي سرگرم كردن سگ خوشم

آمد .راههايي كه مادر پسره پيدا ميكرد تا گوشت گوزني را كه
توي فريزرشان بود بپزد ،خيلي خندهدار بودند.

با  450كيلو گوشت كلي غذا ميشود پخت :همبرگر گوزن،

آبگوشت گوزن ،رولت گوزن.

شايد پيراشكي هم خوب باشد ،چون با آن همه خرت و
پرتهايي كه توش ميريزند ،اص ً
ال نميفهميد كه داريد گوشت
گوزن ميخوريد.

گوشت سرخ شده با خامه هم محشر است.

فكر نكنم پدر پسره گوزن شكار كرده باشد .اما به نظرم يك

عالمه گوزن توي آالسكا هست و شايد هم براي غذا الزمش

داشته باشند.

اگر پدر من يك گوزن شكار كند ،قسمتهاي سفتش را به

سگم ،بَنديت ميدهم.

طرفدار درجه يك شما ،لي باتس
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 20سپتامبر
آقاي هنشاو عزيز،

امسال كالس ششم هستم .در يك مدرسهي جديد و يك

شهر جديد.

معلمم مجبورمان كرده دربارهي يك نويسنده گزارش تهيه

كنيم تا نگارشمان بهتر بشود .خب من هم ياد شما افتادم.
لطفاً جواب سؤالهاي زير را بدهيد:
 .1تا به حال چند تا كتاب نوشتهايد؟

 .2بويد هنشاو اسم واقعي شماست يا اسم مستعارتان؟
 .3چرا براي بچهها كتاب مينويسيد؟

 .4موضوعهايتان را از كجا پيدا ميكنيد؟

 .5بچهاي داريد؟

 .6كدام كتابهايتان را بيشتر از همه دوست داريد؟
 .7دوست داريد باز هم كتاب بنويسيد؟
 .8اسم كتاب بعديتان چيست؟

 .9حيوان مورد عالقهتان چيست؟

 .10چطوري ميشود يك كتاب نوشت؟
برايم خيلي مهم است .واقعاً دلم ميخواهد بدانم كه چطور

ميتوانم يك نويسندهي معروف بشوم و مثل شما كتاب بنويسم!
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لطفاً فهرست كتابهايي را كه نوشتهايد ،برايم بفرستيد؛ با

يك عكس امضا شده و يك نشانهي كتاب.

جوابتان بايد تا جمعهي بعدي به دستم برسد .خيلي فوري!
ارادتمند
لي باتس

جوابِ نامه
زودتر،

بهتر!

ديرتر،

بدتر،

وقتي عصبانيترم،

ديوانهترم!
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 15نوامبر
آقاي هنشاو عزيز،

اولش خيلي ناراحت شدم كه جواب نامهام به موقع براي

نوشتن گزارش نرسيد .اما يك جورهايي خودم درستش كردم.

چيزهايي را كه پشت جلد راههاي سرگر م كردن سگ دربارهي
شما نوشته شده بود ،خواندم و هر خطش را طوري گندهگنده

نوشتم كه صفحه پر شد.

آنجا نوشته بود شما در سياتل زندگي ميكنيد .نميدانستم

به آالسكا رفتهايد ،هر چند كه بايد از كتاب گوزن برشته حدس

ميزدم!

وقتي باالخره نامهتان رسيد ،نميخواستم آن را سر كالس

بخوانم ،چون فكر نميكردم خانم مارتينز از اين جوابهاي

مسخره خوشش بيايد ،مثل اس م واقعيتان كه ميسينگايراند

()1

است و هيچ بچهاي نداريد ،چون هنوز بزتان را پيدا نكردهايد،

ولي گفت بايد بخوانم .بعدش بچهها خنديدند و خانم مارتينز

هم لبخند زد اما وقتي به قسمت حيوان مورد عالقهتان رسيدم
كه يك اژدهاي بنفش بود و بچههايي را ميخورد كه براي

 ،Messing A.Round .1حلقهي گمشده!
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نوشتن گزارش ،به جاي اينكه از كتابخانه استفاده كنند ،يك
عالمه سؤال براي نويسندهها ميفرستند ،اص ً
ال لبخند نزد.

پيشنهادهايتان براي نوشتن خوب بود .منظورتان را فهميدم.

نگران نباشيد .اگر چيزي نوشتم ،برايتان نميفرستم .ميدانم
چقدر سرتان گرم نوشتن كتابهاي خودتان است.

صفحهي دوم نامهتان را از خانم مارتينز قايم كردم .آن همه
سؤالي كه فرستاده بوديد تا جواب بدهم ،واقعاً عصبانيام كرد.

هيچ نويسندهاي اينقدر سؤال نميپرسد و منصفانه نيست كه
مجبورم كنيد بيشتر بنويسم ،چون من گزارشم را نوشتهام.

تازه ،ممنونم كه به سؤالهام جواب داديد .بعضي از بچهها
اص ً
ال هيچ جوابي نگرفتند و همين خيلي ناراحتشان كرد.

يك دختره هم كم مانده بود گريه كند ،چون ميترسيد

نمرهي بدي توي اين درس بگيرد .يك پسري هم چنان

نامهي مفصلي دريافت كرد كه مجبور شد يك گزارش طوالني

بنويسد؛ معلوم بود اين نويسنده از سؤالهايي كه به دستش
رسيده ،خيلي هيجانزده شده ،حدس ميزنم هيچكس تا

به حال نامهاي برايش ننوشته و مطمئنم كه در آينده هم
نمينويسد .حدود ده تا از بچهها هم به يك نويسنده نامه داده

بودند كه او هم يك جواب براي همه فرستاده بود .داشت دعوا
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