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کاله  بـرداری: )اسـم( فریـب  دادن افراد برای منافع شـخصی؛ یکی 
دیگـر از معانـی کاله  بـردار، شـخصی اسـت کـه بـه  دروغ خـودش را 

به  عنوان فرد دیگری جا می  زند.

جسـی گفـت: »نامردیه!« به چهارتا کلوچه ی   شـکالتی  ای که بـرادرش، ایوان1، 
داشت می  گذاشت توی کیسه  ی زیپ  الک اشاره کرد. توی آشپزخانه ایستاده 
بودنـد، آمـاده  ی رفتـن بـه مدرسـه. چهارمیـن روز از کالس چهـارم بـرای هر 

دویشان بود؛ چون حاال هر دو توی یک کالس بودند.
ایوان گفت: »باشه« و یکی از کلوچه  ها را درآورد و توی شیشه  ی کلوچه  ها 

گذاشت. »سه تا برای تو، سه تا برای من. راضی شدی؟«
جسی گفت: »مسئله  راضی  شدِن من نیست. مسئله  منصفانه  بودنه.«

»خیلی  خب. من می  رم بیرون.« ایوان کوله  پشتی  اش را انداخت روی دوشش 
و از پله  هایی که به گاراژ راه داشت، پایین رفت.

جسـی رفـت طـرف پنجـره  ی اتـاق جلویـی و بـرادرش را نـگاه کـرد کـه 
سـوار بـر دوچرخه داشـت تـوی خیابان می  رفت. جسـی هنـوز گواهی  نامه  ی 
دوچرخه  سـواری نگرفته بود، بنابراین اجازه نداشـت بدون حضور یک بزرگ  تر 
با دوچرخه به مدرسه برود. این فقط یکی از بدی  های جهشی درس  خواندن 

1. Evan
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بـود؛ اینکـه جسـی کوچک  ترین دانش  آمـوزِ کالس چهارم به   شـمار می  رفت. 
همـه  ی بچه  هـای کالس می  توانسـتند بـا دوچرخه بروند مدرسـه، اما او هنوز 

باید پیاده می  رفت.
جسـی رفت سـراغ یخچال و روی برنامه  ی مربوط به ناهار آن روز در تقویم 
خـط کشـید. ناهـار همبرگر مرغ بود. غذای دلخواه جسـی نبـود، اما بدش هم 
نمی  آمد. با انگشت روی روزهای باقی  مانده  ی هفته ضربه زد و اسم غذاها را بلند 
خواند: »ساندویچ هات  داگ )عوق(«؛ »ناگت مرغ سرخ  شده با ُسس«؛ »تاکوی 

بخارپز«؛ و روز جمعه، غذای محبوب جسی: »نان ُتست دارچینی تکه  تکه«.
قسـمت مربـوط به شـنبه خالی بـود، اما یک نفـر با ماژیـک قرمز زیرش 

نوشته بود:

جسی دست  هایش را به کمر زد. یعنی کارِ کی بود؟ احتماالً یکی از دوست  های 
ایوان. آدام یا ُپل. تقویم ناهار جسـی را دسـت  کاری کرده بودند. احتماالً کار ُپل 
بـود! بـه پـل می  آمد از این کارها بکند. جسـی می  دانسـت روز آمرزش1 یکی از 
مناسبت  های خیلی مهم است. یادش نمی  آمد چه مناسبتی بود، اما حتمًا مهم 

بود. آدم نباید زیر روز آمرزش چنین چیزی بنویسد: عشق  وحال!
خانم ترسکی2 آمد توی آشپزخانه و پرسید: »جسی، آماده  ای؟«

Yom Kippur .1؛ یوم کیپور، مهم ترین جشن مذهبی یهودی ها
2. Treski
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جسـی گفـت: »آره.« کوله  پشـتی  اش را، کـه تقریبـًا هـم  وزن خـودش بود، 
برداشت و روی دوشش انداخت. باید کمرش را کمی خم می  کرد تا از پشت 
نیفتد. »مامان، شـما دیگه الزم نیسـت همراه من بیایی مدرسه. منظورم اینه 

که من کالس چهارمم، می  دونی که؟«
خانم ترسـکی که روی پله  های گاراژ دنبال کفش  هایش می  گشـت، گفت: 

»می  دونم کالس  چهارمی؛ اما هنوز هشت سالته...«
»ماه دیگه ُنه ساله می  شم!«

خانم ترسکی به جسی نگاه کرد. »این  قدر برات مهمه؟«
»نمی  شه با مگان برم؟«

»مگه نگفتی مگان همیشه دیر می  رسه؟«
»به  جاش من همیشه زود می  رسم. اگه باهم بریم، به موقع می  رسیم.«

»گمونـم فـردا بتونـی این کار رو بکنی. اما امروز، بیا تا مدرسـه با همدیگه 
قدم بزنیم. باشه؟«

جسـی گفـت: »باشـه.« راسـتش خیلـی دوسـت داشـت با مـادرش برود 
مدرسـه، اما می  ترسـید نکند بچه  های دیگر فکر کنند او خیلی عجیب  وغریب 

است. »اما این آخرین باره.«
کمتـر از پنـج دقیقـه طول کشـید تا به مدرسـه برسـند. دارلیـن1 که مأمور 
راهنمایی و رانندگی مدرسـه بود، دسـت  های دستکش  پوشـش را باال گرفت تا 
مانع عبورِ اتومبیل  ها شود. بعد گفت: »خیلی  خب، حاال می  تونین رد شین.«

جسی رو کرد به مادرش. »مامان، بقیه  ی راه رو می  تونم خودم تنها برم.«
خانم ترسکی که یک پایش روی جدول بود و پای دیگرش توی خیابان گفت: 
»باشه. باشه. بعد از مدرسه می  بینمت. همین   جا منتظرت می  ایستم.« برگشت 
روی جدول. جسـی می  دانسـت تا برسـد به زمین بازِی مدرسه، مادرش با نگاه 
دنبالش می  کند. با خودش گفت: برنمی  گردم دست تکون بدم. کالس چهارمی  ها 

1. Darlene
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از این کارها نمی  کنن. ایوان این چیزها را برایش توضیح داده بود.
جسی رفت توی زمین بازی و دنبال مگان گشت. بچه  ها اجازه نداشتند پیش 
از اینکه زنگ بخورد، وارد سـاختمان مدرسـه شـوند، بنابراین قبل از مدرسـه توی 
زمین بازی جمع می  شـدند، از نرده  ها آویزان می  شـدند، سرسـره  بازی می  کردند، 
دسته  دسته باهم حرف می  زدند، یا فوری دوتا تیم تشکیل می  دادند و فوتبال یا 
بسکتبال بازی می  کردند؛ البته اگر آن  قدر خوش  شانس بودند که یکی از معلم  ها 
بهشان اجازه بدهد قبل از شروع مدرسه، توپ یکی از کالس  ها را امانت بگیرند. 
جسی دورتادور زمین بازی چشم گرداند. مگان آنجا نبود. البد باز هم دیر کرده بود.
جسـی دوتا شسـت دسـت  هایش را انداخت زیر بندهای کوله  پشـتی  اش. 
تا همین جا فهمیده بود بیشـتر دخترهای کالس چهارمی کوله  پشـتی ندارند. 
کتاب  ها و پوشه  ها و قمقمه  ی آب و ظرف غذایشان را می  گذاشتند توی کیف  های 
دوشـِی شـل  وِول. این کیف  ها به نظر جسـی احمقانه بود، مدام می  خورد به 
زانوهای آدم و بندش فرو می  رفت توی شانه  . کوله  پشتی خیلی کاربردی  تر بود.
از زمین چمن خارج شـد و رفت روی مسـیر آسـفالت. آنجا ایوان و یک 
دسته از پسرها هورس1 بازی می  کردند. بعضی از پسرها کالس پنجمی بودند 
و قد بلندی داشتند؛ اما برای جسی عجیب نبود که ایوان همه  شان را شکست 
مـی  داد. ایـوان توی بسـکتبال خیلی قـوی بود. به نظر جسـی، ایوان بهترین 
بسکتبالیسـِت کالس بود. شـاید هم بهترین بسکتبالیسـت مدرسـه. جسـی 

روی خط دور زمین نشست به تماشا.
ایوان گفت: »خیلی  خب، من می  خوام ِفید اِِوی2 بزنم.« اسم حرکتش را گفت 
تا نفر بعدی روش او را تکرار کند. »برای شروع، یک پام رو می  ذارم پشت این 
َترَک کوچک روی سنگ  فرش.« چند بار توپ را دریبل کرد و جسی و دیگر بچه  ها 

1. بازی ای که در آن هریک از شرکت کننده ها در فاصله ی متفاوتی از سبد بسکتبال می ایستند و با وضع قانون های 
بامزه ای به نوبت توپ را توی سبد پرتاب می کنند. شرکت کننده ی اول با صدای بلند اعالم می کند که قصد دارد با چه 
حرکتی توپ را توی سبد بیندازد؛ اگر موفق شود، نفر بعد باید حرکِت او را تکرار کند و دقیقًا مثل او توپ را پرتاب کند.

Fadeaway .2؛ یکی از روش های پرتاب توپ به سمت حلقه در بسکتبال است. به این صورت که بازیکن هنگام 
پرش به عقب، توپ را پرتاب می کند.
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او را نگاه کردند تا ببینند می  تواند توپ را توی حلقه بیندازد یا نه. ایوان پرید توی 
هـوا و موقعـی که دوباره روی زمین برمی  گشـت، توپ را پرتـاب کرد. توپ توی 
هوا پیش رفت و یک قوس رنگین کمانِی کامل زد و یک  راست افتاد توی حلقه.
رایان که باید حرکت ایوان را تکرار می  کرد، گفت: »وای، پسـر!« دوسـه بار 
دریبل کرد و زانوهایش را خم کرد، اما درسـت همان موقع زنگ خورد و باید 
می  رفتند صف می  بستند. رایان توپ را پرت کرد توی آسمان و گفت: »هاها!«
ایوان توپ را توی هوا گرفت و گذاشت داخل سبد مخصوِص کالس چهارم 
که باقی لوازم ورزشی در آن قرار داشت و رو به ایوان گفت: »شانس آوردی.«
جسی از دوست  های ایوان خوشش می  آمد؛ آن  ها هم با جسی مهربان بودند. 
این بود که جسـی دنبالشـان رفت تا توی صف بایسـتد. می  دانسـت نباید توی 
صف دقیقًا پشت  سر ایوان بایستد. ایوان از اینکه آن سال خواهر کوچکش با او 
هم  کالس است، زیاد خوشحال نبود. خانم ترسکی توصیه ای به جسی کرده بود: 

کمی از ایوان فاصله بگیر و بهش فرصت بده. و جسی همین کار را می  کرد.
جسی نگاهی به زمین بازی انداخت تا شاید مگان را پیدا کند، اما به  جای 
مگان، اسـکات اسپنسـر1 را دید که از اتومبیل پدرش پایین پرید. جسـی زیر 
لب گفت: »به  به! چشـم دلم روشـن!« تا جایی که جسـی می  دانسـت، اسکات 
اسپنسر یک کاله  بردار متقلب بود. همیشه در غیاب خانم معلم، اسکات کارهایی 
می  کـرد کـه نباید انجام مـی  داد. هیچ  وقت هم گیر نمی  افتاد. مثل آن دفعه که 
گل  های نرگس توی اتاق هنر را چید. یا آن دفعه که ستاره  های روی تخته  سیاه 
را پاک کرد تا او و هم  تیمی  هایش برنده  ی جایزه  ی کار گروهِی هفتگی شوند.
اسکات تا رسید به صف، یک  راست رفت جلوی جسی ایستاد و زد پشت 

شانه  ی رایان و گفت: »سالم.«
رایان برگشت و رو به او سری تکان داد. »سالم.«

جسـی بـه بـازوی اسـکات ضربـه  ای زد و گفـت: »ببخشـیدها، تـِه صـف 

1. Scott Spencer
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اونجاست.« با انگشت شست به پشت  سرش اشاره کرد.
اسکات گفت: »خب که چی؟«

»خب نمی  تونی خودت رو جا بدی وسط صف.«
»مگه مهمه؟ همه  مون داریم می  ریم توی مدرسه دیگه.«

جسی گفت: »این یه َصفه. قانونش اینه که بری ته صف وایستی.«
اسکات گفت: »کی به حرف تو گوش می  ده؟« بعد شانه باال انداخت و پشتش 
را به جسی کرد. صف داشت حرکت می  کرد. اسکات کوبید روی بازوی دوسه تا 
دیگر از پسرها و سالم کرد. بعضی  هایشان جوابش را دادند؛ اما جسی متوجه شد 

ایوان نگاهش را به رو  به  رو دوخته است.
اسـکات به رایان گفت: »پسـر، من دیر کردم  ها.« نیشـش تا بناگوش باز 
بود. »داشتم با ایکس  باکس جدیِد مدل 20/20  ام بازی می  کردم. نمی  تونستم 

دل بکَنم.«
رایان پرسید: »20/20 خریدی؟«

پل برگشت. »کی خریده؟ کی 20/20 خریده؟«
رایان به اسکات اشاره کرد. »اسکات می  گه 20/20 خریده.«
پل گفت: »امکان نداره. این مدل هنوز نیومده توی بازار.«

اسـکات گفت: »خب، از بازار که نمی  شـه خرید. اما مامان من توی ژاپن 
آشنا داره.«

جسی به ایوان نگاه کرد که جلوی صف ایستاده بود. حدس زد ایوان حرف 
اسکات را نشنیده، اما لحظه  به  لحظه پسرهای بیشتری جمع می  شدند تا درمورد 
ایکس  باکس 20/20 بشـنوند. جدیدترین کنسـول بازی، با عینک سـه  بعدی و 
دستکش  های حرکت  سنج. بچه  هایی که جلوی جسی توی صف ایستاده بودند، 

همه جمع شدند دور اسکات.
وقتی جسی به در کالس رسید، خانم اورتن1 آنجا ایستاده بود و به تک  تک 

1. Overton
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دانش  آموزهایی که به صف وارد کالس می  شدند، صبح  به  خیر می  گفت.
»خانم اورتن! اسکات اسپنسر امروز صبح اومد توی صف جلوی من وایستاد.« 

جسی آدم خبرچینی نبود، اما اسکات باید یاد می  گرفت قانون را رعایت کند.
خانم اورتن دسـتش را روی شـانه  ی جسـی گذاشـت. »باشه، جسی! فردا 

صبح مراقبم که دیگه این اتفاق نیفته؛ بیا امروز رو فراموش کنیم.«
جسی با خودش گفت: واقعًا که! بعد رفت سمت میزش و صندلی  اش را 

پشت میز گذاشت. اسکات اسپنسر باز هم قسر دررفت.
بعد از اینکه صندلی  اش را روی زمین گذاشت، به راهرو رفت تا کوله  پشتی  اش 
را تـوی کمـدش بگـذارد. یـک برگه از دفترچه ی انشـایش کَند و خیلی سـریع 
یادداشـتی روی آن نوشـت. بعد، همین  طور که از کنار میز ایوان رد می  شـد تا 
سـراغ میز خودش برود، یادداشـت را گذاشـت توی دست ایوان. نفهمید ایوان 
یادداشـت را باز کرد و خواند یا نه؛ اما وقتی پشـت میزش نشسـت، حدس زد 
ایوان این کار را کرده. ایوان داشـت به اسـکات اسپنسـر نگاه می  کرد و انگار با 

چشم  هایش به سمت او شلیک می  کرد.
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انتقـام: )اسـم( آسـیب  زدن بـه شـخصی، بـه ایـن دلیـل کـه او قبـالً 
صدمه  ای به تو زده.

ایـوان برگـه را توی دسـتش مچالـه کرد. یک  دفعه احسـاس کرد حس  وحال 
خندیـدن و شـوخی  کـردن بـا رفقایش را ندارد. دلش می  خواسـت با ُمشـت 

بکوبد به دیوار.
چرا؟ به این دلیل: ایوان بیشـتر از همیشـه مطمئن شـده بود که اسـکات 
پولـش را دزدیـده. این اتفاق همین هفته  ی پیش افتاده بود. درسـت وسـط 
مـوج گرما. درسـت وسـط نبرد لیمونـادِی ایوان با جسـی. همه  شـان خانه  ی 
جـک بودنـد. همه  ی پسـرها ـ پـل، رایان، کوین، مالک و اسـکات ـ داشـتند 
توی اسـتخر بسـکتبال بازی می  کردند. ایوان 208 دالر توی جیب شلوارکش 
داشت. دویست  وهشت دالر! بیشترین پولی که در تمام زندگی  اش دیده بود. 
شـلوارکش را تا کرده و گذاشـته بود روی تختخواب جک و رفته بودند شـنا. 
اما بعد اسکات از استخر بیرون رفت تا به دست شویی برود. یک دقیقه بعد، 
دوان  دوان از خانه بیرون آمد و گفت باید فوری برود خانه  شـان. وقتی ایوان 

برگشت توی خانه تا لباس  هایش را بپوشد، پول غیب شده بود.
این بدترین احساسی بود که ایوان تا آن روز در تمام عمرش تجربه کرده بود.
روزی روزگاری، مثالً یک میلیون سال قبل، اسکات و ایوان باهم دوست 
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بودند. ایوان زیاد می  رفت خانه  ی اسـکات تا بازی کنند و هرازگاهی اسـکات 
هـم می  آمـد خانـه  ی آن  ها؛ هرچند اسـکات می  گفت خانه  ی خودشـان بهتر 
اسـت، چون آنجا بازی  های بیشـتری می  شود کرد. حتی یک بار ایوان شب 
را توی خانه  ی سـاحلی خانواده  ی اسـکات در ِکیپ ماند. خانواده  ی اسپنسر 
خیلی پول  دار بودند چون مامان اسکات وکیل بود و یک دفتر وکالت خیلی 
بـزرگ در مرکـز شـهر داشـت و پدرش تـوی خانه کار مشـاوره  ی امـور مالی 

انجام می  داد.
اما از آن زمان تا امروز، رابطه  ی ایوان و اسـکات سـردتر شـده بود؛ خیلی 
سردتر. واقعیت این است که اسکات لج آدم را درمی  آورد. با آن الف  زدن  ها 
و تقلب  کردن  هایش توی بازی؛ حتی توی بازی  های ساده   و بی  اهمیتی مثل 
کارت  بازی یا جورچین. آخر برنده  شدن توی کارت  بازی چه اهمیتی داشت؟! 
عالوه بر این، اسکات عادت داشت چیزهایش را از بقیه مخفی می  کرد؛ مثل 
خوراکی  هایی که توی خانه  شـان داشـت! مثالً کیک شـکالتی و کیک کرم  دار 
را تـوی کشـوی کابینِت فلزِی زیرزمین قایم می  کـرد. ایوان هر بار بهش فکر 
می  کرد، به این نتیجه می  رسید که اصالً نمی  تواند اسکات را تحمل کند. حاال 

که دیگر دلیل محکمی برای تنفر از او داشت.
»صبـح به  خیـر، ایـوان!« خانم اورتـن از کنار میز ایوان رد شـد و به برگه  ی 
تمرین روی میز او ضربه  ای زد. ایوان برگشـت سـر میز خودش و شروع کرد 
به حل مسـئله  ی ریاضِی پیشِ رویش. همه  ی بچه  های کالس داشـتند روی 
همان مسئله کار می  کردند و ایوان می  دانست بعضی  ها تا االن حلش کرده  اند. 
ایـن موضـوع معموالً عصبـی  اش می  کرد، اما امروز صبح، حتی نمی  توانسـت 

روی مسئله تمرکز کند، چه برسد به اینکه بابتش نگران شود.
مـن یـه ایکس  باکس می  خـرم. از اون مدل جدیدهـاش. این چیزی بود 
که اسـکات هفته  ی پیش گفته بود، درسـت قبل از آنکه پول  های توی جیب 
شـلوارک ایوان ناپدید شـود. داشـتند باهم فکر می  کردند با لیمونادفروشـی 
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چقدر پول می  توانند به جیب بزنند و اگر پول  دار شـوند، اگر یک  دفعه پول  دار 
شوند، با پولشان چه  کار می  خواهند بکنند.

حـاال او یـک ایکس  باکس داشـت. اسـکات اسپنسـر یـک ایکس  باکس 
20/20 داشـت و ایـوان مطمئـن بـود آن را بـا پولـی خریده کـه از جیب ایوان 

دزدیده. ایوان دلش می  خواست سرش را باال بگیرد و فریاد بزند.
هیـش  ش  ش  ش  ش  ش. صدایـی شـبیه مـار زنگـی  ای که آمـاده  ی حمله 
است، توی کالس پیچید. ایوان سرش را باال گرفت. خانم اورتن داشت  ساز 
آفریقایـی1 بزرگـش را تکان مـی  داد؛ همان که برای جلـب توجه بچه  ها ازش 

استفاده می  کرد. ُمهره  های دورتادورِ  ساز جرینگ  جرینگ می  کرد.
خانـم اورتـن گفت: »خیلی  خب، بچه  هایی که مسـئول جمـع    کردن برگه  ها 
هستن، لطفًا برگه  ها رو جمع کنین و بذارین روی میز من.« هر هفته به هرکدام 
از بچه  های کالس چهارم مسئولیتی داده می  شد. بعضی از مسئولیت  ها جدی 
و مهم بود، مثل جمع  کردن برگه  ها و مراقبت از لوازم ورزشی و حضوروغیاب  
کردن، بعضی از مسـئولیت  ها هم مسـخره بود، مثل انتخاب لباِس مرغ )هر 
بار یکی از بچه  ها مسئول انتخاب لباس برای مرغ پالستیکی  ای بود که روی 
میز خانم اورتن می  نشسـت( و انتخاب شـکلک خنده  دار )کسـی که مسئول 
این کار بود، باید روزهای جمعه، آخر وقِت کالس، یک شکلک خنده  دار ابداع 
می  کرد تا بقیه  ی بچه  های کالس چهارم تقلیدش کنند(. »باقی بچه  ها، بیاین 

اینجا روی فرش، می  خوایم نشست صبحگاهی رو برگزار کنیم.«
ایوان دوباره به برگه  ی سفید روبه  رویش نگاه کرد. تنها چیزی که روی برگه 
نوشته بود، اسمش بود. برگه را به سارا مونرو2 داد. بعد راه افتاد و رفت روی 

فرش و نشست روی زمین و تکیه داد به قفسه  ی کتاب  ها.
»ایوان، صاف بشـین لطفًا.« خانم اورتن رو به ایوان لبخند زد. »هیچ  کس 

قوز نکنه.« ایوان پاهایش را جمع کرد و صاف و مرتب نشست.
1. در متن اصلی »shekere« آمده، که سازی است از خانواده ی سازهای کوبه ای.

2. Sarah Monroe
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اول باید هرکس به نوبت رو به نفر سـمت راسـت و نفر سـمت چپش سـالم 
می  کرد، اما نه یک سالمِ معمولی. نوبت ایوان که رسید، رو به آدام، که بغل  دستش 
نشسته بود، گفت: کونیچی  وا 1. از این کلمه  ی ژاپنی خوشش می  آمد. انگار یک 
توپ توی دهانش داشته باشد و شوتش کند و توپ دور تا دور دهانش بچرخد. 
جسـی با زبان اشـاره به مگان سـالم کرد. اسـکات اسپنسـر به رایان گفت: »چه 

خبرها؟« و همه  ی بچه  های کالس زدند زیر خنده. همه به  جز ایوان.
بعد خانم اورتن رو کرد به ورقه  ی سفید روی تابلوی صبحگاهی. دیروز صبح 
یـک غاز وحشـی تـوی زمین بازی فرود آمـده بود و قرار بود امـروز درباره  اش 
صحبت کنند. خانم اورتن می  خواسـت بداند بچه  ها درمورد غازها و پرنده  های 
مهاجـر چقـدر اطالعـات دارنـد. بنابرایـن بچه  هـا به  نوبـت اطالعاتشـان را روی 
سه  پایه  ای که تابلوی صبحگاهی روی آن قرار داشت، نوشتند؛ تک  تک بچه  ها. 
ایوان نوشـت: بعضی از پرنده  ها چندین روز پرواز می  کنند. می  خواسـت موقع 
مهاجرت را هم اضافه کند، اما شـک نداشـت که امالی کلمه  ی مهاجرت را بلد 

نیست، پس بی  خیالش شد.
وقتـی صحبتشـان دربـاره  ی غازهـا و مهاجرت تمام شـد، خانـم اورتن در 
ماژیک  ها را بست و گفت: »قبل از اینکه برگردیم سر میزهامون، کسی حرفی 
داره که دلش بخواد با بقیه  ی کالس در میون بذاره؟« نزدیک نیمی از بچه  ها 
دستشـان را باال بردند، اما دسـت هیچ  کس به  سرعِت دست اسکات اسپنسر 

باال نرفت.
خانم اورتن گفت: »اسـکات؟« ایوان وزن بدنش را رها کرد روی قفسـه  ی 
کتاب  ها. دلش نمی  خواسـت بشـنود اسکات می  خواهد چه  چیزی را با بچه  ها 

در میان بگذارد.
اسـکات نگاهـی به همه  ی بچه  هـا انداخت و گفت: »مـن یه ایکس  باکس 

20/20 خریدم.«
1. Konichiwa


