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ی می کند  ۹ جیمز خداحاف

فصل اول

ِجیمز خداحافظی می کند

ماروین غمگین است چون دوستش جیمز می خواهد به 
سفر برود. 

جیمـز بـه او می گوید: »فق چنـد روز می  روم کنار دریا و 
زود برمی  گردم.« 

خانم پمپدی و ویلیام هم می  روند. 



۱۰  یک دوستی غیر معمولی



ی می کند  ۱۱ جیمز خداحاف

فق آقای پمپدی در خانه می  ماند. ماروین آقای پمپدی 
را دوست ندارد. 

جیمز می گوید: »یک هفته ای بر می گردم.« 
امـا ایـن حر حـال ماروین را بهتر نمی کنـد. یک هفته 
زمان خیلی زیادی است دلش برای جیمز تن می شود. 
ماروین خودش را م توپ جم می کند. این شکلی: 



۱۲  یک دوستی غیر معمولی

جیمـز بـه سـمت ماروین خم می شـود و بـه او می  گوید: 
»ناراحت نباش دوسـت کوچولـو، وقتی برگردم با یک چیز 

خوب غافلگیرت می  کنم.«
حتـی بـا این حر هم حال ماروین بهتر نمی شـود. آخر 
او بدون جیمز چی کار کند جیمز بهترین دوستش است. 



ی می کند  ۱۳ جیمز خداحاف

ارد و می گوید: »بیا  جیمـز چمدانش را روی تخـت می گ
کمکم کن چمدانم را جم کنم.« 

مارویـن دلـش نمی خواهـد در جم کردن چمـدان به او 
کمک کند. اما این تنها کاری اسـت که قب از سـفر جیمز 

می  توانند با هم انجام بدهند. 



۱۴  یک دوستی غیر معمولی

جیمز فهرسـتی را که از وسـای سـفرش نوشـته اسـت، 
ارد.  روی میزتحریر می گ

۱۴  یک دوستی غیر معمولی

جیمز فهرسـتی را که از وسـای سـفرش نوشـته اسـت، 
ارد.  روی میزتحریر می گ



ی می کند  ۱۵ جیمز خداحاف

جیمز به ماروین می گوید : »حا روی اسـم هر وسـیله ای 
کـه گفتـم خ بکش.« او در شیشـه ی جوهر را باز می کند، 

ارد.  کمی جوهر در آن می ریزد و جلوی ماروین می گ
درسـت اسـت کـه مارویـن خواندن بلـد نیسـت اما خ 
کشیدن که بلد است او پاهای جلویی اش را در جوهر فرو 

می برد. 



۱۶  یک دوستی غیر معمولی

جیمـز می گویـد: »یک جـوراب.« و جوراب هایش را توی 
ارد.  چمدان می گ

ماروین روی اولین کلمه ی فهرست خ می کشد. 
جیمـز می گویـد: »دو... لبـاس راحتـی.« سـپ لبـاس 

ارد.  راحتی را هم داخ چمدان می گ
ماروین دومین کلمه را هم خ می زند. 

»جیمـز می گویـد: »جیمـز می گویـد: »یک جـوراب.« و جوراب هایش را توی 
ارد.  چمدان می گ

ماروین روی اولین کلمه ی فهرست خ می کشد. 
»جیمـز می گویـد: »جیمـز می گویـد: »دو... لبـاس راحتـی.« سـپ لبـاس 

ارد.  راحتی را هم داخ چمدان می گ
ماروین دومین کلمه را هم خ می زند. 



ی می کند  ۱۷ جیمز خداحاف

»سـه... لبـاس شـنا.« جیمـز لبـاس شـنا را در چمـدان 
ارد. روی لباس شـنای جیمز عک چندتا سنجاقک  می گ
هسـت. مارویـن بـا خـودش فکـر می کنـد کـه اگـر عک 
سوسـک روی لباس شنا بود قشـن تر می شد. او سومین 

کلمه را هم خ می زند. 
ارد.  امه اش را در چمدان می گ امه.« و پی »چهار... پی

ماروین چهارمین کلمه را خ می زند. 



۱۸  یک دوستی غیر معمولی

جیمز به او می گوید: »دیدی تو واقعا داری به من کمک 
 ... می کنـی. تـا این جـا نصـ وسـای را جم کردیـم. پن

ارد.  پیراهن.« او پیراهنش را هم در چمدان می گ

ای وای جوهـر پاهـای مارویـن تمـام شـد. او دوبـاره 
پاهایش را داخ جوهر فرو می برد و روی پنجمین کلمه ی 

فهرست هم خ می کشد. 
، چمدانـم دارد پـر می شـود.« جیمـز  »شـش... شـلوار

شلوارکش را داخ چمدان می چپاند. 

۱۸  یک دوستی غیر معمولی

»جیمز به او می گوید: »جیمز به او می گوید: »دیدی تو واقعا داری به من کمک 
 ... می کنـی. تـا این جـا نصـ وسـای را جم کردیـم. پن

ارد.  پیراهن.« او پیراهنش را هم در چمدان می گ

ای وای جوهـر پاهـای مارویـن تمـام شـد. او دوبـاره 
پاهایش را داخ جوهر فرو می برد و روی پنجمین کلمه ی 

فهرست هم خ می کشد. 
، چمدانـم دارد پـر می شـود.« جیمـز  »شـش... شـلوار

شلوارکش را داخ چمدان می چپاند. 



ی می کند  ۱۹ جیمز خداحاف

ماروین ششمین کلمه را خ می زند. 

.« جیمز به ماروین می گوید: »من همیشه  » هفت... مسوا
مسـواکم را فراموش می کنم. برای همین این فهرسـت را 

ارد.  نوشتم.« بعد مسواکش را هم در چمدان می گ
ماروین هفتمین کلمه را خ می زند. 

ماروین ششمین کلمه را خ می زند. 

» جیمز به ماروین می گوید: » جیمز به ماروین می گوید: »من همیشه  ». » هفت... مسوا
مسـواکم را فراموش می کنم. برای همین این فهرسـت را 

ارد.  نوشتم.« بعد مسواکش را هم در چمدان می گ
ماروین هفتمین کلمه را خ می زند. 



۲۰  یک دوستی غیر معمولی

حا فق یک کلمه باقی مانده است. 
»هشـت... کتـاب دیگـر تمـام شـد.« او یـک کتـاب از 
کلمـه ی  آخریـن  روی  مارویـن  بر مـی دارد.  کتابخانـه  اش 

فهرست هم خ می کشد. 

جیمـز می گویـد: »چمدانـم دیگـر جـا نـدارد.« بنابرایـن 
ارد و وسـای داخ چمدان را  کتابـش را روی زمیـن می گ

کمی جابه جا می کند. 
خانـم پمپـدی صـدا می زند: »جیمـز آمـاده ای اگر دیر 

کنیم به هواپیما نمی  رسیم.« 
جیمـز می گویـد: » آمـاده ام مامـان.« و زیـ چمدانش را 

می بندد. 

۲۰  یک دوستی غیر معمولی

حا فق یک کلمه باقی مانده است. 
»هشـت... کتـاب دیگـر تمـام شـد.« او یـک کتـاب از 
کلمـه ی  آخریـن  روی  مارویـن  بر مـی دارد.  کتابخانـه  اش 

فهرست هم خ می کشد. 

»جیمـز می گویـد: »جیمـز می گویـد: »چمدانـم دیگـر جـا نـدارد.« بنابرایـن 
ارد و وسـای داخ چمدان را  کتابـش را روی زمیـن می گ

کمی جابه جا می کند. 
»خانـم پمپـدی صـدا می زند: »خانـم پمپـدی صـدا می زند: »جیمـز آمـاده ای اگر دیر 

کنیم به هواپیما نمی  رسیم.«
»جیمـز می گویـد: »جیمـز می گویـد: » آمـاده ام مامـان.« و زیـ چمدانش را 

می بندد. 


