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مامان با صدای آرام و لرزانی گفت: »ما خبر داریم که سِر کالس آقای دانکن 
خوابت برده. خوِد آقای دانکن بعدازظهِر جمعه به من و بابات زنگ زده.«

از کوره دررفتم و گفتم: »اما دانکی که با پدر و مادرها جلسه داشته. 
پس نمی تونسته به شما زنگ بزنه. دارین کاله سرم می ذارین.«

- آقای دانکن خیلی نگرانته. مخصوصاً وقتی بهش گفتی چون درگیِر 
ضبط ویدئوت بودی، نتونستی شب بخوابی.

- جواب دادم: »مزخرفه.«
- این دقیقاً چیزیه که به آقای دانکن گفتی. مگه نه؟ راستش رو بگو لویی.

احساس کردم تا پشت گوش هام سرخ شدم.
- پس می فهمی کاری که قراره انجام بدیم به خاطر این نیست که تو 

کاِر اشتباهی کردی.
لرزه به جانم افتاد.
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سه شنبه، 2۵ فوریه
۴:۳۰ بعدازظهر

. ن ترا درست وحسابی ب می خواه ی ا
ت 3:45  من، لویی، معرو به لویی خنده ساز، حدودهای سا
سف و می خوام  آقا، من خیلی خیلی مت  : هر امروز گفت بعداز

ن. ا، همین ا یه اساسی. همین  خصاً داوطلب بش واسه یه تن
از خودم خجالت کشیده بودم بله آن ه اساسی اما چاره ای 
. می دانی توی و بدی گیر افتاده بودم. نه، واقعاً...  ت ه ندا

. فقط گو بده به

تقدیم به والری کریستی 
( به خاطر  ) کتابدار تأثیرگذار

حمایت های ارزشمندش
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ن  . کسالت مح با آقای دان تی ی دا زن آخر بود. فی
ربدر دو. : کسالت مح  ی معرو به دان

د.  می  گرم تر  و  گرم تر  ت  دا چش های  همان طور  خب، 
 . ه استراحتی به چش های بده راستش فقط می خواست ی لح

از بخت بد کله ام افتاد روی سینه ام...
چر اساسی توصیف دقیقی است برای اتفاقی که بعد افتاد. 
راق و سرحا  ق بود،  ته  ا گ به حا خودم  را  ی من  دان اگر 
ش بی  و ده بودم و آماده ی یادگیری بیشتر بودم. ولی  بیدار 

نمی تونی سر کاس من بخوابی گو پ پ کرد: 
. ل اگه این قدر بلندبلند حر نمی زدی، می تونست

ت بهش بده اما می دانست باید  وابی بود که دوست دا این 
ی دادم که من  . برایش تو ه زیرکی به خر بده توی آن لح
یه این روزها خیلی  فقط ی چر خیلی کوچولو زده ام و این ق

مد است.
ای گو دادن به حر های من، دست انداخت و گفت:  به 
حال که تصمی گرفتی دوباره به کاس ملح بشی.  خیلی خو

مشارکت تو توی درس خیلی مه و حیاتیه. ک کاس ترکید از 
. ادامه  ده ام من سر کاسش تا حا ی کلمه ه حر ن خنده 
ی خوابت با ه  د، درباره ی برنامه ی تن کاس که تموم  داد: 

. حر می زنی
ی.  انه رفت پیش دان جا خندی  ه ها رفتند، با ل وقتی همه ی ب
غر است با صورتی کشیده  د. خیلی قدبلند و  از پشت می بلند 
ترین  ری چش هایش  ک زده.  و  وگندمی  ریشی  و  اله  م و 
ار دو تا کشمش ری  مر دیده ای. ان چش هایی است که توی 

ز زده اند به تو.
ت  ر را ه باید بدانی. از آنجایی که احتیا دا ی چی دی
ورهایی  ی  بودم  ور  مج ند،  ب حق  در  رگی  ب ف  ل ی  دان
جب نقشه ی  ویی:  اید با خود ب  . ن ب پاچه خاری ا را 
را  ن  باید غیرمم اما من  ناامیدکننده ای راست ه می گویی. 

ن می کردم. مم
له  د که وقتی گفت باید بیشتر توی مدرسه بمان و مس این 
ن. واقعاً حق  خیلی ممنون آقای دان  : ، هیجان زده گفت ح کن
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ان باها حر  ًا درباره  هایی گفت که ق است. بعد چی
. ان کن رار زده ام و نمی توان دوباره ت

ی من چی  ی بعد از پیشنهاد واقعاً هیجان ان ن دان حدس ب
ی. فقط ز زد به دست های زمختش که روی می به  گفت. هی

ه حلقه کرده بود.
 . از آن موق نشسته ام اینجا و پشت سره کاغ سیاه می کن
ی  ان کوچ شیده ام خب، فقط وقتی  ت ی بار ه دست از کار ن

به خود داد.
ر کن. دارد برمی گردد. ص

. بعداً بقیه ا را برایت تعریف می کن

۴:۵۰ بعدازظهر
پن صفحه و   : ی و گفت ی های را دادم به دان با افتخار خط خ
ه اینجا  ود. فقط ل بردم از این ما. اصًا سخت ن نصفی تقدی 
هایی که  اهی ه نینداخت به چی ما. حتی نی ن بودم، کنار 
یه  ته بودم. بله. کار کمی بی ادبی بود اما من می دانست ق نو

انی بود که سر کاسش چر زده  ص چیست. هنوز از دست 
ند،  . وقتی ی نفر سر کاست چر ب بودم، نه حالش را می فهم
ی احساس می کنی نمی توانی دانش آموزهایت را  بیشتر از هر چی

ب کنی.
ن، می خوام خیالتون رو راحت کن  آقای دان  : بنابراین، گفت
ورم اینه که اصًا  ود. من که درستون اون قدرها ه کس کننده ن
راستش،   : ا حرف را گرفت ی دن اچ ود. و با دست کس کننده ن
ایی از درس  ... زور زدم ی  الب بود به خصو خیلی ه 
خب،   : ویده گفت ویده  را یادم بیاید اما دری از ی کلمه. 
 . یش رو انتخاب کن های مه تو درس بود که نمی تون ی اون قدر چی

خند پیروزمندانه ای زدم. بعد ل
ی وارسی ام  وری که دان ره ای حرکت مات زده آره آن  دری از 
ورهایی  می کرد، بهترین کلمه برای توصیفش همین کلمه است. ی 
خاکستری  لوار  کت و آن  با  معل  آن  خش  پوسته ی  توی  باید 
لوار رن و رورفته ای که  رن ورورفته ا نفو می کردم. همان کت و 
ی می کرد که توی مدرسه این ور و آن ور می رود. حی خ یه  او را 



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

های مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند زیرا: ران بین المللی، از کاغ ام با نا نشر هوپا هم
ود العه کمتر خسته می  ام م ها نور را کمتر منع می کند و درنتیجه، چش هن  این کاغ

ده با آن، آسان تر است ایی کتاب های تهیه  ابه  ر است و  های دی ها س تر از کاغ  این کاغ
ود. ها درخت کمتری ق می  ه برای تولید این کاغ  و مه تر از همه این

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


