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، زندگی من را نابود کرد.  ی تکه کی

ِ ِتـدی این بال را سـِر  واهیـد دقیق تـر بدانیـد، کیـ تـه اگـر ب ا
مـن آورد. ک ایـن فاجعـه تقصیـر خود اسـت. 
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تـدی یکـی از دوتا دوسـت 
صمیمی من اسـت )آن یکی

هـم ِفرانسـیس اسـت( اما 
دسـتش  از  حسـابی  اآلن 
خاطـر  بـه  هسـتم.  کفـری  
بچه هـای  او جلـوی نصـف 
مدرسـه ایسـتاده ام و بایـد 
آقــای تقدیــم  را  گوشــم 

نیکالس، ناظممان بکنم. 

ماجـرا، دیـروز سـِر کالس اجتماعـی شـروع شـد؛ یعنـی وقتی که 
خانـم گادفـری یـا همـان “اسـمش را نیـار”، ازمـان خواسـت تـا 
تحقیـق بنویسـیم، آن هـم راجع بـه چه؟ جنگ سـال 1812! یعنی 

مزخرف تریـن موضـوع ممکـن. 



تـووی  از  یـزه  ان رم کننـده،  د جمله هـای  ایـن  شـنیدن  بـا 
گو هایـم زد بیـرون و تمـام کتـا  درسـی را یـ دور جویدم. 
ِ مـا  درباره ی جنـگ 1812 چـه گفته بود؟  حـا حـدس بزنیـد کتا
دقیقـا هیچ چیـز. فکـر کنـم در سـال 1811 نوشـته شـده باشـد. از 
اتـم بدهد...  ریم، آن روز تدی سـعی کرد ن ایـن حرف هـا کـه ب



ـی راه افتادیم به طرف  ـه ی خوبـی بود. بعد از مدرسـه، هم نق
خانه ی تدی.  

                                

ر  یـش رفـت. کتا هـای آقـای اورتیـز آن قـدر  همه چیـز عالـی 
ـور )دقیقـا همـان  از حقایـق حوصله سـربر و اطالعـا به دردن
چیزهایـی کـه معلم هـا عاشـقش هسـتند!( بـود، کـه سه سـوته 

یـ چکیـده ی کاردرسـت سـر هم کـردم. 

تـا این جـا همه چیـز خو بـود، نه؟ راسـتش نه! چـون کمی بعد،

من...
فرانسیس...

دی دی...
و چاد.



اس راحتی هایم بودم و داشـتم   یعنـی همـان موقـع کـه تـووی 
ـتی ام را زیـر و رو می کـردم... چکیـده آن جا نبود! ه  کو

ه،  ـدم و به خیـال این که چکیـده  ی مقا ـران ن خـ مـن هم ن
. از  یـش تدی اسـت، رفتم تـووی رخت خـوا م و سـالمت  سـا

ـا می دانسـتم فـردا ص چه می شـود؟ ک







ـود امـا نکتـه ی اصلی  ـول دارم کـه دقیقـًا این جـوری ن ، ق خـ
میدم  ایـن اسـت کـه امـروز ص وقتـی بـه مدرسـه رسـیدم، ف
ـت خرده کا  دی کـرده به ی م ـه ام را ت تـدی چکیـده ی مقا

 . ـوه ای و نو ق

بلـه، حتمـا می توانسـتم 
ماجرا را بـه خانم گادفری 
ویـم. او هم که عاشـق  ب
گـو دادن اسـت و آدم 

را خیلـی درک می کنـد. 



ر شـروع می شـد و من هـم چکیده ی  کالس تـا سـه دقیقه ی دی
م رخت می شسـتند. عیـن مار به  ار تـووی د ـه نداشـتم. انـ مقا
یچیـدم. بـه خاطـر همیـن، همـان کاری را کـردم کـه  خـودم می 

ـرا می کنم. ـه موقـع اض همی

ی، ِهـی کوبیدم تووی سـِر خودم و  السـتیکی خا ـری  بـا ی ب
راه افتـادم به طرف کالس. 

ی باشـد، اما تـا حا امتحانـش نکردید؟  بلـه، شـاید ی کم ع
صـدای  اسـت.  ـش  آرامش ب ـنگ  ق می دهـد.  حـال  خیلـی 

دارد.  ی هـم  باحا



»چی کار داری می کنی؟!«

چه کار داشتم می کردم؟ داشتم به این فکر می کردم که نکند گوریلی، 
ت سرم ایستاده باشد. جدی می گویم! خ هم گنده  چیزی 
است و هم صدایش بلند است. اصال چه طور می تواند ی هو از 

مد؟ ت سِر کسی ظاهر شود بدون این که طرف بف



ر کردم تا برگردد تووی  ویم؟ گیر افتاده بودم. ص چه میتوانستم ب
یوتر.  ال، کنار اتا کام مم افتاد به س آش کالسش. بعد چ

ـِش ایـن خاطـره را متوقـف می کنـم تـا ی چیزی  همین جـا 
ویـم. آن هـا را بـه هر  السـتیکی برایتـان ب ری هـای  در مـورد ب
جـا کـه بکوبیـد، برمی گردنـد؛ ی جورهایـی عیـن فنـر. اصـال به 

ِ آدم را کـم می کنند.  ـرا خاطـر همیـن اسـت کـه اض
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ـی وقت هـا هـم اگر  امـا خـ بـه خاطـر همیـن خاصیـت، بع
ـر کنید، بـه احتمال زیـاد می خورند  آن هـا را بـه طـرف چیزی 

بـه آن و کمانـه می کننـد...

رند ی جای دیگر...   ... و می 

... و این جوری می شود که می خورند به هدف!



ـر می دانید چـرا آقای  ایـن هـم از ایـن. حـا دی
ناظـم صدایـش را انداختـه تـووی گلویش و سـر 
شـت... ـد. ایـن هـم از آن چه گ مـن داد می ک

ـر بزنم،  تـه نمی خواهـم  طعنـه را داشـتید؟ ا
امـا این روزهـا زندگـی من خیلی مزخرف شـده.





ـکال مـن یکـی دوتا نیسـت؛ هزارتاسـت. حا هـم همه ی  م
این هـا بـه ضدحـاِل تـازه ام اضافه می شـود...



ماجراهای  نوم.  ب »نمی خوام  بی احساس می گوید  حن  ی  با 
ی  هستن!« باحال تو معمو همه شون ساخت

تم درمی آید.  ق از آن که بتوانم جوابی بدهم، تدی 

ر  بفرمـا! شـنیدی خانـم محتـرم؟ تـدی هوایـم را دارد! حـا دی
حرفی بـرای گفتـن داری؟



ویم گادفری  واهیـد بدانید آخر چند چند شـد، بایـد ب اگـر ب
1 حقیقـت را بـرد. فکـر کنـم معلم هـا بـا چیزهـای کم اهمیتـی 

ـ حقیقت، اصـال حـال نمی کنند.  م

یـ دیگر بـرای مزخرف بـودن زندگـِی من.  عـق! ایـن هم یـ د
نـد را روی  ـ شـده. آن  جینـا جدیـدا حال به هم زن تـر از ق

صورتـش می بینیـد؟



 وقتـی مـن می افتـم تـووی دردسـر، خوش خوشـانش می شـود. 
ـ عیـد اسـت و تازگی هـا هم کـه دارد  تـی مـن برایـش م بدب

ـن می گیـرد.  هـر روز را ج

احسـاس می کنـم  هایـم دارنـد می سـوزند. دیروز هـم این را 
گفتـه بـودم؟ یعنی مـدام دارم از یـ تکه ی مخصوص اسـتفاده 
عنتـی! حتـی توانایـی تکه انداختنـم هـم از کار افتاده.  می کنـم؟ 

ـر بـه درد هیـچ کاری نمی خورم.  دی

ـال »افت کـردن«، به  ته شـاید اص ا
ـورد. افت کـردن  درد وضعیـت مـن ن
معمـو تـووی ورزش اتفـا می افتد؛ 
زورِ  تمـام  داری  موقعـی  کـه  ـال  م
ـی بـازی آن طور  خـود را می زنـی، و

یـش نمـی رود.  کـه می خواهـی 

یواشـکی می گویـد »اینـو که 
ـم گفتـی. حداق یه  دیـروز ب

و!«  چیـز جدیـد ب



می  له ی م ال هم تـووی ورز افت کـرده ام. معمو مسـ مـن ق
ـر این که مربی  شـما ی روانی باشـد. نیسـت، م

نـه، ایـن از افـت هم بدتر اسـت. به ایـن می گویند بدشانسـی، یا 
ویم گندشانسـی. هی راهی هم برای خال شـدن  تر اسـت ب ب

یـدا نمی کنم.  از 

خـره زنـگ می خـورد و بـا بقیـه ی بچه هـا از کالس می زنیـم  با
بیرون. 
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قیافـه ا خیلـی جـدی اسـت. خنـده ام می گیـرد. امـکان نـدارد 
انـی باشـی.  بتوانـی مـد زیـادی از دسـت تـدی عص

ـود. تـازه، تو که سـعی کـردی به  ـش می گویـم »تقصیـر تـو ن ب
ـی تقصیر تـو بوده!« خانـم گادفـری ب

انی  ت آتش ف فرانسیس می گوید »اصال هی وقت شده توو حا
نباشه؟«

و!« م »همینو ب همه ی صدا می گو




