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صندلی پالسـتیکی قرمز روشـنی در راهروی بیرون دفتر مدیر جا خوش 
کرده بود. این صندلی به صندلی داغ شهرت داشت و در ساعت نه و پانزده 

دقیقه ی صبح سه شنبه، َالِک اِسِپنسر1 روی آن نشسته بود.  
در سال های حضورش در دبستان بالد ریج2، بار ها روی صندلی داغ نشسته و 
اواسط کالس پنجم حساب آن از دستش در رفته بود. امروز صبح برای اولین 
بار در کالس ششم به دفتر مدیر فرستاده  شد. البته امروز درست اولین روز 
مدرسه بود و هنوز چهل و پنج دقیقه بیشتر از شروع کالس ششم نمی  گذشت.  
حداقـل صـد راه وجـود داشـت کـه گذر بچـه ای بـه صندلـی داغ بیفتد و 
تقریبًا همه ی آن ها متعارف بودند: حاضرجوابی به معلم، قلدری، هل دادن یا 

مشت زدن، پرت کردن غذا در کافه تریا و چنین مواردی. 
اما الک مورد ویژه ای بود. هر بار به خاطر انجام کاری گرفتار صندلی داغ 
می شـد کـه معموالً معلم ها از آن خوش شـان می آمد: خوانـدن. موضوع این 
نبود که چه می خواند یا چگونه می خواند – بلکه همیشه به خاطر این بود که 

ِکی و کجا مشغول خواندن بود. 
شـاید تقصیـر پدرومـادرش بـود که در زمـان بچگی آن همـه زمان صرف 

Alec Spencer -1
Bald Ridge -2
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کتاب خواندن برای او می کردند. یا شـاید سـگ ملوان1، کرم ابریشـم خیلی 
گرسـنه2 یا شـاید هم گربه در کاله3 مقصر بودند. اما بدون شـک الک از ازل 
عالقـه ی زیـادی بـه کتاب داشـت. همین که اوِل کتـاب را می خواند، باید به 
وسـطش می رسـید، چون وسط داستان همیشه راهی به سمت پایان آن باز 

می کرد. به هر حال، الک باید می دانست اتفاق بعدی چیست. 
موقعیـت امـروز نمونـه ی تمام عیـاری به حسـاب می آمـد. همین بیسـت 
دقیقـه ی پیـش، الک در کالس هنر زنگ اول نشسـته بود و خانم بوِدن4 به 
همه کاغذ و مداد می داد. او گفت: »می خوام هرکدوم تون سـریع یه طرح از 
این کاسـه ی سـیب بکشین و اسم تون رو روی کاغذ ننویسین. پنج دقیقه ی 
دیگـه کاغذ هـا رو جمـع می کنم و به دیوار می چسـبونم. بعد همگی در مورد 

چیزی که می بینیم حرف می زنیم. باشه؟ لطفًا شروع کنین.« 
از آن طرف کالس هنر به نظر می رسـید که الک روی کاغذش خم شـده و 
سخت مشغول است، اما وقتی خانم بوِدن نزدیک تر آمد، فهمید که الک روی 
کتاب خم شـده و مشـغول خواندن است. این اتفاق در سال های قبل بار ها  و 
بار ها افتاده بود. بنابراین خانم بوِدن بی درنگ او را به مالقات مدیر فرستاد. 

زنـگ دوم خـورد و راهـروی بیرون دفتـر مدیر پر از بچه شـد. این یکی 
از بدترین قسـمت های نشسـتن روی صندلی داغ به حسـاب می آمد. اگه به 

دفتر خانم وانس فرستاده می شدید، همه ی مدرسه خبر دار می شد. 
البته الک همین طوری روی صندلی داغ ننشسـته بود. داشـت کتاب شاِه 
شاهان5 را می خواند. الک در ذهنش شمشیری به دست گرفته بود و در کنار 
شـخصیت اصلی می دوید و برای نجات قلمرو پادشـاهی می جنگید. صدای 
زنگ، صدای بچه ها، صدای خنده و حرف زدن؛ به نظر الک همه ی این صداها 

The Sailor Dog -1The Very Hungry Caterpillar -2    
The Cat in the Hat -3Ms. Boden -4    

The High King -5
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از برنامه ی تلویزیونی در اتاق دیگری به گوش می رسیدند. 
اما ناگهان صدای بلندی توجهش را جلب کرد.  
»هی بچه ها، شماها یه بویی حس نمی کنین؟« 

الک بدون اینکه سرش را از روی کتابش بلند کند، صدا را شناخت. صدای کنت 
بلر1 بود؛ بچه ای که در خیابان آن ها زندگی می کرد و قبالً با هم دوست بودند. این 
روزها کنت طرفداران زیادی بین بچه ها پیدا کرده بود و آزاردهنده شده بود. هر 
وقت که الک به دردسر می افتاد، کنت به او می خندید. کنت در کالس هنر زنگ 
اول هم حضور داشت. پس حاال هم سروکله اش اتفاقی اینجا پیدا نشده بود.  
الک چشمانش را به زور روی صفحه ی کتاب نگه داشت، اما می دانست که 
کنت با دو نفر دیگر از بچه ها، تقریبًا در فاصله ی دو متری اش ایستاده است. او 

خیلی بلند حرف می زد و با اغراق ادای بو کشیدن را درمی آورد.  
»پوف! جدی بو رو حس نمی کنین؟« 

یکی از بچه ها گفت: »فکر کنم بوی اسپاگتیه. از کافه تریا می آد.« 
کنت آرام به طرف الک برگشت و وانمود کرد که او را تازه دیده. »اووووه! 
نگاه کنین!« و به او اشاره کرد. »الک اسپنسره که روی صندلی داغ نشسته. 

پس این بوی کرم کتاب سرخ شده ست! گرفتین چی می گم؟ ها... ها!« 
بچه های دیگر بالفاصله با او همراه شدند. »اوه آره! کرم کتاب سرخ شده!« 
الـک بـا ترش رویی نگاهش را از روی کتاب باال آورد و اخم کرد. نزدیک 
بود چند تا از توهین های مخصوص خودش را نثارشـان کند که خنده ی هر 

سه نفرشان قطع شد و سریع از آنجا رفتند. 
چیزی سمت چپ الک تکان خورد و او برگشت. خانم وانس2 را دید که 

در دفترش را باز نگه داشته بود.  
»حاال می تونی بیای داخل الک.«

Kent Blair -1
Mrs. Vance -2
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صندلـی جلـوی میز خانم وانس درسـت شـبیه صندلـی داغ داخل راهرو 
بود: پالسـتیکی با رنگ قرمز تند و پایه های فلزی سـیاه. الک به یاد آورد که 
وقتـی کالس اول بـود، این صندلی چقدر بزرگ به نظر می رسـید و در اولین 
دیدار هـا چقـدر از آن وحشـت داشـت. امـروز، صندلی کامالً راحـت بود و او 

حس می کرد در خانه ی خودشان است.
خانم وانس هیچ تغییری نکرده بود: موی قهوه ای خاکسـتری اش تقریبًا 
بـه شـانه هایش می رسـید و یـک کـت، گاهـی هـم پلیـور بافتنـی روی بلوز 
می پوشـید. همیشـه هم گردن بنـدی از مروارید های ریـز می انداخت. به نظر 

الک صورت زیبایی نداشت، اما به هیچ وجه زشت حساب نمی شد. 
او آرنج هایش را روی میزش گذاشته بود و کف دست هایش را به هم فشار 
می داد. الک فکر کرد با این کارش شـبیه کسـی اسـت که درحال دعا کردن 
اسـت؛ شـاید هم داشـت دعا می کرد. عینکش قاب نداشـت و شیشه هایش 
کمی ضخیم بودند. به همین دلیل چشـم های قهوه ای او بزرگ تر از اندازه ی 
واقعـی به نظـر می رسـید. همیشـه وقتی آن طـور به الـک نگاه می کـرد، الک 

احساس می کرد حشره ی کوچکی زیر ذره بین است.  
خـوب می دانسـت کـه نبایـد لبخنـد بزنـد. همچنیـن نباید اول شـروع به 

صحبت کند. بنابراین صبر کرد.  

بغض

فصل ۲
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انتظارش فقط پنج یا ده ثانیه طول کشید، اما خیلی طوالنی تر به نظر آمد. 
بعـد خانـم وانس دسـت هایش را از هـم باز و بعد روی میـز مقابلش جمع 
کرد. آهسته و با مالیمت حرف می زد. لب هایش به سختی تکان می خوردند 

و چشم هایش را تنگ کرده بود. 
»الک، الک، الک... قراره چی کار کنیم؟« با گفتن کلمه ی کنیم ابرو های 

تیره اش باال پریدند. 
الـک کامـالً بی حرکـت نشسـت. خانـم وانـس قبـالً سـرش داد زده بود، 
انگشـتش را توی صورتش تکان داده و یک بار هر دو دسـتش را روی میز 

کوبیده بود، اما این دفعه، این رفتار فرق داشت. 
او پوشـه ای را روی میـزش بـاز کـرد. »مـن نتایـج تحصیلـی و نمـرات 
آزمون های سـال قبلت رو بررسـی کردم. عالی نبودن، اما اون قدر ها هم که 
فکـر می کـردم بـد نبود.« مکثـی کرد و چشـم های درشـتش را روی او نگه 
داشـت. »امـا از نظـر گزارش هـای رفتـاری، مهارت های تحصیلـی و نمرات 
فعالیـت کالسـیت... کالس پنجـم افتضاح بـوده!« دوباره مکثـی کرد و بعد 
پرسـید: »می دونی پارسـال چند بـار به خاطر کتاب خونـدن و گوش ندادن به 

درس و شرکت نکردن توی کالس به دفتر من فرستاده شدی؟« 
الـک خواسـت حدس بزنـد یازده بار، امـا بعد تصمیم گرفت بهتر اسـت 

دهانش را بسته نگه دارد. سرش را تکان داد.  
خانم وانس به جلو خم شد. »چهارده بار!« 

خانـم وانـس بعـد از مکـث طوالنـی دیگـری گفـت: »مـن و معلم هـات 
می دونیـم کـه تو چقدر باهوشـی، الک. همـه ی ما عالقه ی تو بـه کتاب خوندن 
رو تحسـین می کنیـم. فکـر نمی کنم هیچ وقت کسـی رو بشناسـم که بیشـتر 
از تـو، از کتـاب لـذت ببـره. ولی وقتی هـر روز و هـر روز کتاب خوندن مزاحم 
بقیه ی تکالیف مدرسـه ت می شـه، اشـکال داره. این موضوع هر سال هم بدتر 
شـده. از همیـن امروز باید یه سـری تغییرات اساسـی ایجـاد کنی که همین 
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االن هـم می دونـی چـی هسـتن و اگه تصمیـم بگیری در رفتار های کالسـیت 
تغییـری به وجـود نیـاری، اون وقت مـن الزم می بینم که تـوی برنامه ی ویژه ی 
مهارت های تحصیلی شـرکت کنی. توی این برنامه هر روز صبح، سـه سـاعت 
کالس هسـت و یک هفته بعد از پایان مدرسـه، در ماه ژوئن شـروع می شـه. 
برنامه شش هفته ادامه داره و درصورتی که طرز برخورد و رفتارهات رو عوض 
نکنی، بیشـتر تابسـتون آینده ت رو این جوری می گذرونی... متوجه می شـی؟« 
الـک بغـب کـرد. سـرش گیـج می رفت. تمـام تابسـتان بدون سـفر به 
نیوهمپشایر1، بدون وقت گذرانی در کلبه ی پدر بزرگ و مادر بزرگ، بدون شنا 

در دریاچه... و بدون اسکی روی آب! 
مدیر سؤالش را تکرار کرد. »متوجه می شی؟« 

»بله.« 
»خوبـه. بـه همـه ی معلم هـات گفتم حسـابی حواس شـون بهت باشـه و 
اگـه ببینـن سـر کالس کتاب می خونی یا حواسـت جمع نیسـت، مسـتقیم 
می فرستنت پیش من. من یه نامه ی سفارشی هم برای والدینت می فرستم 
و بهشـون توضیـح مـی دم کـه ایـن موضوع چقدر جدی شـده. بعـد از اینکه 
گـزارش  رفتـاری و نمره های نیم سـال اولـت رو دیدیم، قـدم الزم بعدی رو 

بر می داریم.« 
او برگـه ی زرد  اجـازه ی ورود بـه کالس را پر کرد، آن را از دفترچه کَند و 

به آن طرف میز ُسر داد.  
»حاال برو سر کالس زنگ دومت. دیگه نمی خوام تا آخر سال اینجا ببینمت.« 
الک بلند شد، برگه ی ورود به کالس را برداشت و دفتر را بی هیچ حرفی 

ترک کرد. 

New Hampshire -1
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شـش هفته مدرسـه ی تابسـتانی؟ برای یادگیری مهارت های تحصیلی؟ 
شنیدن چنین چیزی از مدیر، آن هم روز اول کالس ششم وحشتناک بود. 
امـا... اگرچه ایده ی مدرسـه ی تابسـتانی از نظر الـک نفرت انگیز بود، خانم 
وانس این را هم گفته بود که او باهوش است و خودش می داند باید چه کار 
کند. واقعًا به نظر خیلی سـاده می آمد: فقط باید کتاب خواندن سـر کالس ها 

را کنار می گذاشت و حواسش را جمع می کرد. 
بنابراین وقتی از دفتر خانم وانس دور شد، با هر قدمی که بر می داشت، 
کمتـر احسـاس ناراحتـی می کرد. بعد فکر کرد، آیا واقعـًا به معلم هام گفته 
کـه توجـه خاصی به من داشـته باشـن... یا ایـن فقط چیزیه کـه به همه ی 

بچه هایی که توی دردسر افتادن می گه؟ 
سـؤال به جایـی بـود و به سـرعت هم جوابـش را گرفت. چون وقتی سـر 
کالس ریاضی زنگ دوم رسـید، متوجه شـد که خانم سـوارد1 نیمکتی را در 

ردیف اول، درست وسط کالس، برایش کنار گذاشته است.  
وقتـی هـم بـه کالس زبان آموزی زنگ سـوم آقـای بروک2 رفـت، دوباره 
نیمکتی در ردیف اول با اسم او آنجا بود. نفوذ مدیر و اینکه به سراغ معلم ها 

Mrs. Seward -1
Mr. Brock -2
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رفته بود تا الک را مجبور کند در هر جایی که او می خواهد بنشیند، الک را 
تحت تأثیر قرار داد.  

البتـه برنامـه ی محل نشسـتن فقـط کار مدیر نبود. خیلی پیـش از آنکه 
خانـم وانـس بـا معلم های جدیـدش صحبت کنـد، آن ها خودشـان تصمیم 
گرفته بودند الک اسپنسر در همه ی کالس ها باید روی صندلی وسِط ردیف 
جلو بنشیند؛ هر روز زندگی اش در کالس ششم. این کارشان دلیل داشت. 
پشت در بسته ی دفتر معلم ها، الک دانش آموز معروفی بود. در طول چهار 
سال گذشته، حداقل یک بار در هفته، یکی از معلم هایش چیزی می پراند؛ 
مثالً »می دونین الک اسپنسر چه جوری همیشه کله ش توی کتابه؟ اون بچه 
یه کتاب خون حیرت انگیزه ولی این کارش من رو دیوونه می کنه!« دو سال 
قبـل خانـم وانس اطالعیه ی ویژه ای به کتابچه ی دانش آموزان و اولیا اضافه 

کرده بود که همه ی معلم ها به آن قانون الک می گفتند:

خواندن کتاب های کتابخانه یا سـایر نوشته ها در طول کالس فقط در 
صورتی مجاز است که معلم اجازه ی آن را صادر کند. هر دانش آموزی 
موظف است در کالس توجه کامل نشان دهد و در همه ی فعالیت های 

کالسی مشارکت کامل داشته باشد. 

البتـه قانـون الک افتضـاح محب بود و در تغییر رفتـار همان بچه ای که 
به خاطرش وضع شده بود، شکست خورد.  

امـا در ایـن روز خـاص که روز اول مدرسـه هم بـود و بعد از صحبت های 
خانـم وانـس در جلسه شـان، راه حـل ردیـف اول بـرای الک کارسـاز بود. او 
نمی خواسـت تابسـتان بعـدی را در یک کالس گیر بیفتـد. بنابراین از زنگ 

دوم به بعد، حتی به تالش برای کتاب خواندن در کالس فکر هم نکرد.  
سر زنگ ریاضی خانم سوارد درمورِد »آینده« و اینکه ریاضی پایه ی شغل های 
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مختلـف اسـت، صحبت کـرده و الک بـه تک تک کلماتش گـوش داده بود.  
در زنـگ زبان آمـوزی، آقـای بـروک دربـاره ی انـواع مقاله هایـی حرف زد 
کـه آن هـا باید در مقطع راهنمایی و دبیرسـتان می نوشـتند. او گفت همه ی 
دانش آمـوزان بایـد بـرای کارهای دشـوار پیِش رو آماده شـوند. الک باز هم 
کامالً توجه کرد و یادداشت های دقیقی درمورد نظم بخشیدن به مقاله ی پنج 

پاراگرافی نوشت. نشستن در ردیف جلو واقعًا اثربخش بود.  
خانم لوِدن1 کالس علوم زنگ چهارم را با سخنرانی همراه با نمایش تصویرهایی 
شـروع کرد که خیلی شـبیه صحبت های کالس ریاضی بود؛ با این تفاوت که او 
گفت فیزیک، شیمی و زیست اساس بهترین شغل ها در »آینده« هستند. برای 
اینکه همه بتوانند صفحه ی نمایش را ببینند، اتاق را تاریک کرده بودند و حدود 
دو دقیقه بعد از شروع صحبت های معلم، حوصله ی الک سر رفت. او به کتاب 
شـاِه شـاهان و اینکه چطور همه ی کتاب های تاریخ پریدین2 به این کتاب ختم 
می شـدند، فکر کرد: »چطور تاران3 یک جنگجوی واقعی شـده بود... به دسـت 

گرفتن یک شمشیر واقعی چه حسی داشت و هر مبارزه ای چطور بود.« 
»الک! موافق نیستی؟« 

خانم لودن به صورتش خیره شده بود.  
الک پلک زد و گفت: »اوه! آره... حتمًا، موافقم.« 

او گفت: »خوبه. چون می خوام تو فهرست مفاهیم کلیدی رو که باید قبل 
از آزمـون ایالتـی ماه های مارس و آوریل دوره کنیم، ثبت کنی. روی تابلوی 

اعالنات، برات جا خالی می کنم.« 
صـدای خنـده در کالس بلنـد شـد و خانم لودن با یک نگاه آن را سـاکت 
کـرد. الـک صاف نشسـت. حس کـرد صورتـش داغ می شـود و به خودش 

Mrs. Lowden -1
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قـول داد کـه دیگر خیال بافی نکنـد. ثبت مفاهیم کلیدی در کالس علوم کار 
فالکت باری بود، اما خانم لودن می توانست او را از نیمکتش بیرون بکشد و 
پیش خانم وانس بفرستد که این کار می توانست بدتر باشد؛ خیلی بدتر. 

کتاب هـا قطور تـر از همیشـه به نظـر می رسـیدند و کیـف کتاب های الک 
از کالسـی به کالس دیگر سـنگین تر می شـد. این اولین سـالی بود که باید 
کالس هایـش را عـوض می کـرد و با شـتافتن بـه یک کالس جدیـد در هر 
پنجاه و هفت دقیقه حس می کرد در مسـابقه ی دو امدادی می دود. البته هر 

معلمی هم تکلیف خانه تعیین می کرد.  
الـک در انتظـار سـاعت ناهـار بود. همیشـه کمـی وقت بـرای خواندن در 
کافه تریـا یـا بیرون در محوطه ی بازی پیدا می شـد. ولی امروز نه. صف های 
غذا طوالنی تر و کندتر به نظر می رسـید و او قبل از خوردن زنگ فقط آن قدر 
زمان داشـت که یک بشـقاب اسـپاگتی را ببلعد و کمی شـیر را با ولع سـر 
بکشد. بعد باید برنامه اش را بررسی می کرد و باسرعت برای حاضرشدن در 
کالس علوم اجتماعی به دور ترین قسمت ساختمان می رفت. شنیده بود که 

خانم هنلی1 درمورد وقت نشناسی بسیار سخت گیر است.  
تغییر کالس ها باعث می شد، همه چیِز امروز جدید به نظر برسد. این تازگی 
او را مضطرب می کرد، اما به نوعی هیجان انگیز هم بود. ولی وقتی در پایان روز 
به کالس اصلی اش برگشت، همه ی هیجانش تخلیه شده بود. الک احساس 
گیجی و له ولوردگی می کرد و می دانسـت به چه چیزی نیاز دارد. نیاز داشـت 

درون داستانی شیرجه بزند و آنجا بماند؛ تنهای تنها درون کتابی فوق العاده.  
وقتی زنگ آخر در ساعت 2:53 به صدا درآمد، او سریع دوید. درحالی که 
انـگار روی هدایت گـر خـودکار تنظیـم شـده بـود، کیفش را روی شـانه اش 
انداخت. طول راهرو ها و مسیر بیرون از در اصلی را با سکندری طی کرد و 

به سمت جای همیشگی اش در صف اتوبوس رفت. 

Mrs. Henley -1
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او همان جا روی پیاده رو نشست، کتاب شاِه شاهان را باز کرد و مشغول 
خوانـدن شـد، امـا بعـد از خواندن فقط چنـد جمله، ناگهان ضربـه ای را روی 
شـانه اش حـس کـرد. یکـه خورد و بـاال را نگاه کـرد. چشـم هایش به خاطر 

آفتاب بعدازظهر خوب نمی دید. برادر کوچکش لوک بود. 
الک با تشر گفت: »گم شو!« و سراغ کتابش برگشت. 

لوک دوباره با گوشه ی آی پدش به او سیخونک زد. »االن باید کجا باشی؟« 
الک گفت: »هه! منتظر اتوبوس. ایناهاش پیداش شد.« 

لوک گفت: »نه. دوباره فکر کن.« 
الـک چنـد لحظـه به روبه رو خیره شـد و بعـد گفت: »اوه ... اوه! درسـته! 

فراموش کردم.« 
از جا پرید، کیفش را قاپ زد و به دنبال لوک به داخل مدرسـه برگشـت. 

لوک تند تند می رفت و الک برای اینکه به او برسد باید تند راه می رفت.  
حاال گفت وگویی را که چند هفته پیش سر میز شام داشتند، به یاد آورد. 
البتـه او هم زمـان می خورد، می خواند و گوش می داد، اما بیشـتر می خواند. 
یکـی از کتاب هـای مجموعـه ی بچـه چلمـن1 مقابلش بـود و احتمـاالً موقع 

خواندن در حال خندیدن هم بود.  
بـه هـر حال باز هم به خاطـر آورد که پدرومادرش توضیـح می دادند که هر 
کدام شان در ماه سپتامبر، در دو شرکت مختلف نزدیک بوستون شغل جدیدی 
را شروع می کنند؛ این یعنی هر دو باید هر روز تا محل کار رانندگی می کردند.  
پدرومـادرش یـازده سـال گذشـته را به عنـوان برنامه نویـس کامپیوتر در 
خانـه کار کـرده بودند. پس ایـن تغییر بزرگی به حسـاب می آمد. از آنجایی 
کـه هیچ  کدام شـان تقریبـًا تا وقت شـام به خانـه بر نمی گشـت، الک و لوک 
در کالس هـای فوق برنامـه که هر روز، سـه سـاعت اضافه در مدرسـه برگزار 

می شد، ثبت نام شده بودند. 

Wimpy Kid -1
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همان طور که باعجله پشت سر برادرش می رفت، نسبت به خودش احساس 
رضایت داشت.با اینکه آشفتگی روز اول باعث شده بود فراموش کند، حتی با 
اینکه همه ی جزئیات هم به وضوح در ذهنش نمانده بودند، اما با این حال تقریبًا 
همه ی موضوعات مهم را درک کرده بود. موقع امتحانات ریاضی هم به نوعی 
همین احسـاس را داشـت؛ وقت امتحان علوم، زبان آموزی و علوم اجتماعی 
هم همین طور. فقط از آن چیزی که باید تغییر می کرد، خوشحال نبود. وقتی 
نامه ی خانم وانس به خانه می رسید، جنجال به پا می شد، آن هم چه جنجالی! 

وقتی به تقاطع دو راهروی اصلی رسیدند، لوک ایستاد.  
الک گفت: »چی شد که اومدی ایستگاه اتوبوس دنبالم؟« 

»چون دیشب بعد از شام مامان بهم گفت حواسم به تو باشه.« 
»اوه!« 

لوک اشاره کرد: »تو می ری سالن ورزش. من می رم کافه تریا.« 
»چی؟ چرا؟« 

لـوک گفـت: »براسـاس قوانیـن کتابچه هایـی کـه برامـون فرسـتادن. از 
پیش دبستانی تا کالس سوم، بچه ها می رن کافه تریا. بچه های کالس چهارمی، 
پنجمی و ششمی می رن سالن ورزشی. امروز صبح میان وعده برداشتی؟« 

الک با قیافه ی مبهوت گفت »میان وعده؟« 
»بلـه. میان وعـده. آدم هـا بـه غذایی که بیـن وعده های اصلـی می خورن، 

میا ن وعده می گن.« 
به عنـوان یـک کالس سـومِی احمـق، لـوک در کنایه زنی پیشـرفت خوبی 

داشت. الک لبخند زد. »نه. میان وعده ندارم.« 
لوک دست کرد توی کوله پشتی اش و یک گرانوال 1 و یک پاکت آب سیب 

به الک داد.  
Granola -1؛ مواد غذایی صبحانه و میان وعده شامل جو پوست کنده، مغز دانه ها، عسل یا شیرین کننده های 
دیگر مانند شکر قهوه ای و گاهی اوقات برنج پوست کنده که معموالً پخته تا زمانی که ترد، تست و قهوه ای 

طالیی شود.
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الک شکلک درآورد. »چیپس یا پفک یا... یه چیز خوب نداری؟« 
لوک به او محل نگذاشت. محافظ آی پدش را باز کرد و به ساعت نگاهی 
انداخت. »چهار دقیقه دیر کردی. اگه تا هفت دقیقه بعد از سه حاضر نشی 
به دفتر مدرسه و والدین زنگ می زنن. اگر بیشتر از پونزده دقیقه دیر کنی 
به پلیس اطالع می دن. ساعت شیش، بیرون از سالن ورزش، مامان می آد 

دنبال مون.« بعد برگشت و به سمت کافه تریا دوید. 
الک با گام های منظم مسـتقیم به راه افتاد. تا سـالن ورزش فقط حدود 
یک دقیقه راه بود و او در حین پیاده روی کوتاهش، به موضوعی پی برد.  

وقتی موضوع این برنامه برای اولین بار در ماه آگوست مطرح شد، شک 
نداشـت که سـه سـاعت اضافه در مدرسـه بدترین راه ممکن برای پایان هر 
روز بود. اما اگر قرار بود همه ی روزهای کالس ششم مثل امروز بگذرد، چه؟ 

این همه چیز را عوض می کرد. 
ناگهان آن سـه سـاعت تکراری در بعدازظهر هر روز، همچون هدیه ای از 
کائناِت دوست داشـتنی به نظر می رسـیدند؛ زمان زیادی مخصوص خودش، 
بدون اینکه کسـی مزاحمش باشـد و هیچ کاری نداشته باشد جز خواندن و 

خواندن و خواندن.  
شک نداشت که زمان فوق  برنامه به بهترین قسمت کالس ششم تبدیل 

شده است. 
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الک درست شش دقیقه بعد از ساعت سه به سالن ورزش رسید و نامش 
را نوشـت. بعـد تـا نیمـه ی دیوار غربی سـالن بزرگ قـدم زد، روی کوهی از 
تشک های ورزشی کنار سکو ها ولو شد و دوباره کتاب شاِه شاهان را باز کرد.  

تقریبًا بیست دقیقه بعد دوباره صدایی مزاحم خواندن داستان شد. 
»ببخشید، تو الِکی. درسته؟« 

او سریع بلند شد و نشست. »بله، الک اسپنسر.« 
همـان خانمـی بـود کـه جلوی در اسـمش را نوشـت. او از پشـت عینک 
باریکی با قاب پالستیکی قهوه ای از باال به او نگاه می کرد. مو های بلوند کوتاه 
و گوشواره های طالیی کوچکی به شکل گربه داشت. یک دست بند هم از مچ 
همان دستی که انگشتر داشت، آویزان بود و تاب می خورد. الک ناخودآگاه 
متوجه انگشـت هایش شـد که بلند و باریک بودند و ناخن هایش الک قرمز 
براقـی داشـتند که بالفاصلـه او را به  یاد رئیس در کتـاب حفره ها 1 انداخت؛ 

زنی که در بیابان، اردوگاه زندان پسران را اداره می کرد.  
او گفت: »کتابچه ی اطالعات دانش آموز در مورد فعالیت های فوق برنامه 

و گزینه های انتخابی رو گرفتی؟« 
الـک گفـت: »بله. خونه سـت. فقط موضـوع اینه که فرصـت نکردم بهش 
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