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گیلبرت فریاد زد: »هوراااا! امروز آخرین روز مدرسه است.« و راه افتاد طرف در. 

مادر گفت: »این هم کلوچه هایت. و هدیه ات برای خانم بیرد.« بعد کلوچه و هدیه 

را گذاشت توی کوله پشتی گیلبرت.

از در خانه می دوید بیرون، دستش را تکان داد و گفت: »یادت نرود  گیلبرت که 

امروز عصر بیایی جشن. خانم بیرد جایزه ها را می دهد!«



َپتی بیرون منتظر گیلبرت بود. انگار ناراحت بود. او گفت: »دلم برای مدرسه تنگ 

می شود. دوست دارم باز هم توی کالس خانم بیرد باشم.«

گیلبرت گفت: »من هم همین طور. اما تعطیالت تابستان را بیشتر دوست دارم.«



وقتی رسیدند توی کالس، خانم بیرد عدد روی تابلوی شمارش معکوس را عوض 

می کرد. دیروز تابلو می گفت که دوروزدیگرتاتعطیلیمدرسهمانده! امروز می گفت 

یکروزتاتعطیلیمانده! خانم بیرد انگار خیلی ناراحت نبود.

آواز می خواند: »دیگر َنه مداد، دیگر َنه کتاب،  لوییس دوید توی کالس. داشت 

دیگر َنه نگاه چپ چپ معلم  ها...«

خانم بیرد آوازش را شنید، اما چپ چپ نگاهش نکرد. فقط لبخند زد و گفت: »همه 

بنشینید. امروز صبح یک عالمه کار داریم. اولش میز تحریرمان را تمیز می کنیم.«



فیلیپ با افتخار گفت: »میز من که تمیز است.«

لوییس از حرف فیلیپ خوشش نیامد و گفت: »شاید تو جایزه ی میِز تمیز را ببری.«

فیلیپ جواب داد: »نه. می خواهم جایزه ی بهترین روخواِن کتاب را ببرم. می دانی که 

من بهترین روخوان کالس هستم.«




