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1
تقریبًا همه ی بچه ها آرزو می کردند جای کایل کیلی باشند. 
سنجاب  یــک  مثل  کــه  می دیدند  را  او  وقتی  مخصوصًا 
لشکر  ویــدئــویــی  بـــازی  بـــرای  تلویزیونی  آگــهــی  در  شــعــلــه َور 
بــازی   تــازه تــریــن  آگــهــِی  ایــن  شــش سنجاب، ظــاهــر می شود. 
بار در تعطیالت  اولین  برای  لمونِچلو بود که  دیوانه کننده ی 

سال نو از تلویزیون پخش می شد.
این  توی  هم  راســل  سِیرا  و  هیوز  آکیمی  کایل،  دوستاِن 
فشار  را  بــازی  دسته ی  دکمه های  ُتندُتند  آن هــا  بودند.  آگهی 
می دادند و سعی می کردند کایل را توی هوا نابود کنند، اما 
ِتکه های  نارگیلی،  از کنار ِکش های الستیکی، کیک های  کایل 
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ِگل خشک و جوراب های گلوله شده ای که به  طرفش پرتاب 
می کردند، جاخالی می داد.

محشر بود!
توی آگهی بازرگانِی یکی دیگر از بازی های آقای لمونِچلو 
در نقش  کایل  باشم،  نمی خوام جــات  ولــی  دیــدمــت،  نــام  به 
یــک ُمــهــره ی بـــازی زردرنـــگ بـــازی می کرد. ایــن بــار ســِر کایل 
تبدیل شده بود به نوِک حبابِی باالی ُمهره ی بازی. رفیقش، 
میگوئل  و  کایل  بود.  سبزرنگ  ُمهره ی  هم  ِفرنانِدز  میگوئل 
مثل توپ های هاکی، روی صفحه ی بزرگ بازی به این طرف 
و آن طرف ُسر می خوردند. وقتی میگوئل به همان خانه ای 
به  باید  کایل  ُمــهــره ی  یعنی  ــود،  ب آن  در  کایل  کــه  می رسید 

نقطه ی شروِع بازی پرتاب می شد.
جات  نمی خوام  ولی  »دیدمت،  می کشید:  فریاد  میگوئل 

باشم!«
ناگهان یک سیم نامرئی کایل را از روی زمین بلند می کرد 

و همین جور توی هوا عقب عقب می کشید. 
این یکی هم محشر بود! 

از  داشــت، توی یکی  کایل خیلی دوستش  نقشی که  اما 
آگهی های آقای لمونِچلو به نام عمرًا نمی تونی اینو بگی بود. 
در این بازی، باید بدون استفاده از کلمه هایی که روی کارتت 
نوشته شده بود، به هم تیمی هایت کمک می کردی تا کلمه ی 

موردنظر را حدس بزنند.
سرحال  همیشه  ِدیــلــِی  ِهیلی  و  میگوئل  ســِیــرا،  آکیمی، 
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شــروع  و  ِگـــردی می نشستند  راحــتــی  ُمبل  روی  ســرزنــده،  و 
می کردند به حدس زدن و کایل هم روبه روی آن ها می ایستاد 

تا راهنمایی شان کند.
کایل می گفت: »سالسا1.«
آکیمی می گفت: »ناچو2؟«

اینجا صدای زنگ می آمد؛ حدسش اشتباه بود!
کایل دوباره شانسش را امتحان می کرد. »ُسس ُترب کوهی!«

هــیــچ وقــت  هــیــچ کــس  کــه  »یــه چــیــزی  می پرسید:  ِهــیــلــی 
نمی خوره؟«

دوباره صدای زنگ بلند می شد!
بعد، کایل به اشتباه یکی از کلمه های ممنوعه را می گفت: 

»ِکچاپ3!«
ُشرررررر!!! 

َلِزج و چسبناک از  اینجا پنجاه سطل ُسس گوجه فرنگی 
باال می ریخت روی سِر کایل و از گوش هایش ُشّره می کرد.

داشت  دوســت  که  همان قدر  کایل  اما  می خندیدند.  همه 
توی بازی های جالب لمونِچلو   شرکت کند و البته برنده شود، 
ــرای همین، همه ی  ب باشد!  هــم  دوســت داشــت دلقک کــالس 
می توانست،  کــه  جایی  تــا  را  فهرست  ممنوعه ی  کلمه های 

ُتندُتند می گفت.
»خردل، مایونز، خیارشور، ترشی...«

1- نوعی ُسس تُند.
2- نوعی چیپس ذرت که معموالً با ُسس سالسا خورده می شود.

3- ُسس گوجه فرنگی.
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شلپ شولوپ! 
حاال دیگر تمام تن کایل، ُپر از مخلوطی َلِزج و چسبنده  
به رنگ های زرد و سفید و سبز می شد که از روی آستینش 
درســت  پایش  زیــر  و حوضچه ای  شــلــوارش  تــوی  می چکید 

می کرد.
دوستان کایل با دیدن َسروَوضع او، از خنده می ترکیدند. 
سرتاپای کایل توی »چاشنی«  )دقیقًا همان کلمه ی روی کارتش( 
غرق بود؛ چاشنی ای که برای یک هات داگ شصت متری هم 

زیاد بود. 
بعد، صدایی از خارج کادر می آمد: »باحال بود؟«

چی  می خواستی  پس  »باحال؟  مـــی داد:  جــواب  ِهیلی  و 
باشه؟ بازِی لمونِچلوئه ها!« 

تمام  شعار  همین  با  لمونِچلو  بازرگانی  آگهی های  همه ی 
می شدند. ِهیلی ستاره ی تلویزیون شده بود. همه ی مردم در 
سراسر آمریکا دوست داشتند جای ِهیلی باشند؛ البته به جز 
بچه هایی که داشتند از حسادت می ترکیدند و می خواستند 
بدانند چرا او، کایل کیلی، آکیمی هیوز، سِیرا راِسل و میگوئل 
آقای  تعطیالت  مخصوص  آگهی های  در  بــازی  بــرای  ِفرنانِدز 

لمونِچلو، انتخاب شده اند.
کـــردنـــد، فهمیدند  پـــرس وجـــو   ایــنــکــه  از  بــعــد  بــچــه هــا  ــا  امـ
به خاطر  نفر  پنج  ایــن  جــایــزه ی  تلویزیون،  در  مشهورشدن 
جدید  کتابخانه ی  تــوی  که  اســت  مسابقه ای  در  برنده شدن 
ایالت  و  َالِکساندریاویل  شهر  در  لمونِچلو  آقــای  بی نظیِر  و 



     11     فوا اوف

اوهایو برگزار شده. تمام بچه ها به محض شنیدن این ماجرا، 
درخواست کردند که مسابقه دوباره تکرار شود.
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2
چارلز چیلینگتون روبه روی دستگاه سینمای خانگی شان 
داشت  که  بــود  کیلی  کایل  هم کالسی اش،  تماشای  مشغول 
عین موشک توی صفحه ی تلویزیون پالسمای هفتاد اینچی، 

پرواز می کرد. 
این بدترین تعطیالت عمرش بود!

روشن  را  تلویزیون  وقــت  هر  که  بــود  مــاه  یک  از  بیشتر 
می کرد، مجبور بود پنج متقلبی را ببیند که شش ماه پیش، 

جایزه ای که او لیاقتش را داشت، از چنگش درآورده بودند.
گروهی  کیلی  سردسته ی  آن شب،  لمونِچلوی  آگهی  در 
لمونِچلو،  آقای  از کتابخانه ی  بازی فرار  که قبالً چارلز را در 
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لباس  َته استکانی زشت و  با آن عینک  »شکست« داده بود  
هرچند  بــود؛  کــرده  پیدا  مسخره ای  قیافه ی  پرنده،  سنجاب 
کامالً معلوم بود که کیلی از بازی در این آگهی، کیِف دنیا را 

می کند.
همان آگهی ای که چارلز باید در آن بازی می کرد. 

فرار  مسابقه ی  در  چارلز  شکست دادن  بــرای  کیلی  کایل 
که در ماه ژوئن گذشته توی کتابخانه ی مسخره ی سازنده ی 
مسخره ی این بازی برگزار شد، به چهار هم تیمی نیاز داشت. 
هم  لمونِچلو  آقــای  کمک  به  برنده شدن،  بــرای  کیلی  کایل 

نیاز داشت.
چارلز  که  وقتی  همان  درســت  یعنی  لحظه ها،  آخرین  در 
داشت پیروز می شد، میلیاردِر احمق او را با یک بهانه ی َاَلکی 
از بازی بیرون انداخت؛ در نتیجه، کیلی و دوستانش بازی را 

ادامه دادند و جایزه ی بزرگ را بردند.
وقتی چارلز به خانه برگشت، از پدرش شنید که مایه ی 

ناُامیدی خانواده است. 
به  مخصوصًا  نمی بازند؛  هیچ وقت  چیلینگتون ها  چــون 

آدم های معمولی و سطح پایینی مثل کایل کیلی.
از  انتقام گرفتن  نقشه ی  داشــت  چارلز  که  بــود  مــاه  شش 
کل،  عقِل  هیوِز  آکیمی  را می کشید؛  و هم تیمی هایش  کیلی 
آقای نابغه ی کتابخانه یا همان میگوئل ِفرنانِدز، سِیرا راِسل 
که یک ِکرِم کتاب به حساب می آمد و خائن تریِن خائن ها یعنی 
ِهیلی ِدیلی که قبالً به همراه َاندرو ِپِکلَمن توی تیِم چارلز بود 
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ولی آن ها را ترک کرد تا به تیم کایل بپیوندد.
چارلز با ناراحتی زیر لب گفت: »آقای لمونِچلو به من کلک 

زد! باید کتابخونه ی مسخره ش رو تعطیل کنن.«
تلویزیون  از  لمونِچلو  کتابخانه ی  آگهی های  کــه  بــار  هــر 
پخش می شد، او همین جمله را زمزمه می کرد، اما به دالیلی 
تماشای آگهی این سنجاب حال به هم زن باعث شد فکری توی 

ذهنش جرقه بزند.
دکمه ی مکث تصویر را روی کنترل تلویزیون فشار داد.

»باید جلوی تمام کارای آقای لمونِچلو رو بگیرن.«
این فکر بهتری بود.

نباید  اوهایو  ایالت  در  َالِکساندریاویل  خوب  شهروندان 
کتابخانه ی  اختیار  دیــوانــه،  لمونِچلوی  که  مــی دادنــد  اجــازه 

عمومی شهرشان را به دست بگیرد.
بله! ذهن چارلز به کار افتاده بود... یک ترفند خیلی عالی: 
مبارزه ی عمومی برای برکناری لوییجی لمونِچلوی خطرناک 

و دیوانه از مدیریت کتابخانه.
باشد:  مبارزه  این  رهبر  باید  کسی  چه  می دانست  چارلز 

مادرش.
مبارزه های  راه انداختن  در  طوالنی  سابقه ای  چارلز  مادر 

عمومی داشت.
زمانی که چارلز به مهدکودک می رفت، مادرش سردسته ی 
کیک  بــود، چون چارلز  فنجانی شده  کیک  با  مبارزه  جنبش 
کالس سومی  که  زمانی  داشت.  دوســت  بیشتر  را  شکالتی 
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بود، معلمش جرئت کرده بود و به او برای ساختن آتشفشان 
کاغذی، نمره ی 18 داده بود؛ مادر چارلز تا وقتی که معلم را 
ننشست. کالس چهارم، وقتی  آرام  نکرد،  اخراج  از مدرسه 
مدیران مدرسه ی خصوصی چاملی به خودشان اجازه دادند 
یک معلم تاریخ استخدام کنند که روز جهانی »حرف زدن مثل 
دزدان دریایی« را جشن می گرفت، مادرش او را از آن مدرسه 

بیرون آورد و کمک های مالی به مدرسه را هم قطع کرد.
تــازه، بــرای مــادر چارلز اصــالً مهم نبود که آقــای لمونِچلو 

توی کتابخانه ی مسخره اش چه کار می کند.
یه عالمه  تــازه،  هیچی...  بــرای  هیاهو  و  جنجال  »این همه 
به مردم!« حتمًا مادر چارلز  امانت می دن  به دردنخور  کتاب 

در جمع دوستانش همین را می گفت. 
او  و  می چرخیدند  همین طور  چارلز  مغز  چرخ دنده های 
کوچک ترین  می کرد.  طــراحــی  را  نقشه اش  بعدی  قــدم هــای 
تلنگِر چارلز می توانست برای مادرش انگیزه ی بزرگی باشد 
تا »لمونِچلو« را از کتابخانه ی لمونِچلو بیرون کند. چارلز کامالً 

مطمئن بود. 
پس عین بچه کوچولوهای لوس صدا زد: »مامانی؟«

نــداد، باز هم صدا زد؛ این بار  وقتی هیچ کس جوابش را 
بلندتر. 

»مامانی! یه کاری بکن دیگه چشمم به اینا نیفته! روحیه م 
داره داغون می شه! مامانی!«

مادرش با عجله وارد اتاق تلویزیون شد. »چارلز، عزیزم؟ 
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چی شده؟«
چارلز با انگشت لرزانش به صفحه ی تلویزیون اشاره کرد. 
»آقای لمونِچلو... یه کاری بکن بره... کتابخونه ی ترسناکش 

ُپر از آدمای متقلبه!«
 »می دونم عزیزم، اما نمی شه کاری...«

چارلز های های زد زیِر گریه. »لمونِچلو منو گول زد مامان... 
حق منو خورد!«

 »آره عزیز دلم...«
حاال وقت آن بود که چارلز برِگ برنده اش را رو کند.

آدم  یه  می کنم  احساس  همه ش  من  کرد!  تحقیرم  »اون   
بازنده هستم!« بعد دماغش را باال کشید. »شاید به خاطر کار 

آقای لمونِچلو، دیگه نتونم برم دانشگاه!«
صورت مادرش مثل روح سفید شد. چارلز داشت موفق 

می شد!
درســت  همه چی  اینجاست.  مــامــان  بــــاش...  آروم  »حـــاال 

می شه.«
مادر سفت بغلش کرد.

چارلز نیشخند زد. 
کاِر آقای لمونِچلو ساخته  بود.
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3
بودند،  بسته  مدرسه  ها  که  زمستانی  تعطیالت  طول  در 
توی  شهر،  مرکز  در  را  وقتشان  بیشتر  دوستانش  و  کایل 
حسابی  دیگر  کــه  حــاال  می گذراندند.  لمونِچلو  کتابخانه ی 

مشهور شده بودند، هر روز برایشان روِز »کیک پزان« بود.
»کیک پزان«، رسم خانواده ی کایل کیلی بود. هر وقت یکی 
از افراد خانواده کار فوق العاده ای انجام می داد، مادِر کایل 
کیک می پخت؛ مثالً وقتی مایک، برادر کایل، توی مسابقه ی 
فوتبال برنده می شد )حتی برای بار چندم(، یا وقتی آن یکی 

برادرش، ِکرتیس، نمره ی بیست می گرفت )یعنی همیشه(.
فرار  مسابقه ی  توی  هم تیمی هایش  و  کایل  که  وقتی  از 
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برنده شده بودند، حال وهوای هر روز همین شکلی بود؛ کیکی. 
 »تو همونی که توی آگهی بود!« حداقل بیست تا بچه این 
تــاالر دایــره ای شــکــل کتاب خوانی  تــوی  حــرف را به کایل که 

پرسه می زد، گفته بودند.
دوَانگشتی1  ســالِم  آن هــا  به  تمام  سرخوشی  با  هم  کایل 
مــــی داد؛ تـــوی تــلــویــزیــون دیـــده بـــود کــه ســتــاره هــای سینما 

همین طوری به هم سالم می کنند.
دختر کوچکی از او پرسید: »بهم امضا می دین؟«

 »بله، حتمًا!«
کایل تمام کاغذها را خودش یکی یکی امضا می کرد.

کارت هایی  به طرفدارانش  آکیمی،  بهترین دوستش،  اما 
با امضای چاپ شده می داد و می گفت: »این جوری سریع تره!«
راحــتــی،  از صــنــدلــی هــای  تــوی یکی  ســِیــرا  کایل!«  »ســـالم 
رفته  فــرو  داســتــان  کــتــاب هــای  سه طبقه ی  قفسه ی  نــزدیــک 
از چشم هایش  کتاب می خواند.  داشت  و طبق معمول  بود 
معلوم بود که توی خیال ِسیر می کرده، چون سِیرا راِسل هر 
وقت سرگرم کتاب خواندن بود، واقعًا توی آن غرق می شد؛ 
با  تــا  مــی شــد  کــتــاب  راســتــی راســتــی وارد صفحه های  انــگــار 

شخصیت های آن زندگی کند.
کایل گفت: »سالم. چی می خونی؟«

کریستوِفر  نوشته ی  َرفیق،  نه  ِرفیق،  کتاب  دارم  »دوباره 

1- در اصل یک جور سالم نظامی است به این شکل که انگشت اشاره و انگشت وسط جفت می شوند و تا نزدیک 
پیشانی باال می آیند.
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ُپل ِکرتیس1 رو می خونم. کتاب موردعالقه ی منه.«
»چه خوب!«

»تا حاال خوندیش؟«
»هنوز نه، اما توی فهرستم هست که بخونمش.«

طوالنی ترین  کیلی  کایل  اینکه  برای  شاید  خندید؛  سِیرا 
فهرست کتاب های نخوانده ی کل کشور را داشت.

سِیرا گفت: »یه نسخه ی دیگه ازش توی قفسه هست.«
 »باشه... من دارم می رم مرکز آموزش با رایانه تا آکیمی 
به  آمــوزشــی  بـــازی  یــه  لمونِچلو  آقـــای  ببینم.  رو  میگوئل  و 
دربــاره ی  کنم  فکر  کرده.  نصب  شارلمانی  دالوری هـــای  اســم 

شوالیه های میز ِگرد باشه.«
 »کایل! شارلمانی امپراتور مقدس روم باستان بود، ولی 

میز ِگرد2 مال شاه آرتور توی انگلستان بوده!«
جدید  چیز  یــه  روز  هــر  می تونه  واقــعــًا  آدم  »می بینی؟!   
یاد بگیره! بعدًا می بینمت سِیرا. دلم نمی خواد شارلمانی یا 

شاه آرتور رو منتظر بذارم.«
به  تا  می رفت  باال  مارپیچ  پلکان  از  کایل  که  همین طور 
طبقه ی ســوم بــرســد، بــه طــرفــدارانــش امضا مـــی داد و بــرای 

عکس های ِسلفی با آن ها ِژست می گرفت.
او از میان دو لنگه  دِر شیشه ای و کشویی مرکز آموزش 
بــودنــد و مثل عایق صــدا عمل  کــه بسیار ضخیم  رایــانــه  بــا 
1- Bud, Not Buddy, by Christopher Paul Curtis

2- طبق داستان های افسانه ای، شاه آرتور با شوالیه های خود دور میز گرد بزرگی جمع می شد و به تجزیه و 
تحلیل نبردها می پرداخت. این میز هیچ ضلعی نداشت و همه ی افراد به طور یکسان دور آن می نشستند.
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می کردند، گذشت. 
ــد، گـــوش هـــایـــش بـــا صـــدای  ــاق شــ ــ وقـــتـــی کـــایـــل وارد اتـ
بمباران  بازی  دستگاه   کلی  زنگ  و  دنگ ودونگ  َتَلق  وتولوق، 
شد! دماغش هم از بوهای مختلف ترکید! خیلی از بازی های 
مرکز آموزش با رایانه به اختراع تازه ی آقای لمونِچلو، یعنی 
بوپخش کن مجهز بودند؛ مثل بازی ای که شما در آن به یک 
موش سلطنتی تبدیل می شدید که بدنش بوی گند می داد و 
توی فاضالب های لندن در ِسیر تاریخ انگلستان شنا می کرد!  
نیل  بازی کلئوپاترا 1: ملکه ی  ِدیلی که کنار کنسول  ِهیلی 
»ببخشید! دیگه  و در میان طرفدارانش ایستاده بود، گفت: 

نمی تونم امضا بدم. دستام دارن از کار میفتن.«
کایل زیاد از این بازی خوشش نمی آمد، چون همیشه امتیاز 
احضارکردِن  ُحقه ی  ِهیلی  می شد؛  بیشتر  او  از  ِدیلی  ِهیلی 

کروکودیل های رود نیل را بلد بود.
ِهیلی برای کایل دســــت تکان داد. »کایــــل، یه دقیقه وقت 

داری؟«
»باید یکی رو ببینم که...«
»کارم خیلی خیلی مهمه!«

کایل راهش را به طرف ِهیلی کج کرد.
ِهیلی گفت: »من دارم از اینجا می رم.«

»راست می گی؟«
»معلومــه! می دونی از وقتی تــوی آگهی های آقای لمونِچلو 

1- زنی که آخرین فرعون مصر باستان بود.


