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و کل گروه انتشارات اسکوالستیک ،از سختکوشیتان ممنونم!
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ترجم ه تقدیم میشود به آریا سرلک.

کالس
اینجوری نبود که از قصد
بگیرم .یکجورهایی اتفاقی بود.

جدول امتیازها

مارکوس نتوانست جلوی زبانش را بگیرد.

تازه ،او فقط

یک صورتک ناراحت گرفته.

سالومون
( َد َکل)

امی

پل

تام

ایندرانی

مارک

مارکوس

تِروِر

نورمن

فالرنس

لیروی

جولیا

راس

پَنسی

امبر

ب َِرد

(اگر صورت خودش را هم حساب کنید ،میشود دو تا).

قسمت ِ
بد ماجرا این است که گرفتن هیچکدام از اینها تقصیر من نبود.
راست میگم!

این صورتک ناراحت
آقای فولرمن گرفتم.
همینطوری داشتم یک عکس قشنگ از

میکشیدم

یکهو مارکوس ملدرو (که بچهی خیلی فضولی است)
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9

را س ِر کالس

ه

ا!ها!

ها! ها!

ببینه،
اگه
حسابی میافتی تو دردسر!

و پش

د

رم را گرفت
فت

ت بوتهها غیب ش زد.

گفتم« :هیسسسسسسسسسسسسس! اگه تو صدات
درنیاد ،نمیبیندش!» (اما دیگر دیر شده بود).

تام!

			

همین اآلن یه صورتک
ناراحت گرفتی!

وای

		

اجازه بده ببینم درست فهمیدهام یا نه؛ یعنی دوباره
سگه دفتر مشقت رو خورد؟

گفتم« :بله ،آقا .راست میگم!»

			
 .مشقهایم را

تمام کردم ،بعد رفتیم توی حیاط (هوایی بخوریم)
س پرید...
					
ه خرو
ک
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این ماجرا خیلی هم روی

دومین صورتک ناراحت این ترمت رو هم

(فهمیدید منظورم چی بود؟ تقصیر من نبود).
هفتهی پیش هم رفته بودم پیش

تأثیر نگذاشت.

گرفتی ،تام.

«واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای».
(باورم نمیشه دو تا صورتک ناراحت گرفتهام).
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غافلگیر شد.

مدرسهمون دیر بشه!»

همممم

تا
م! رسیدی؟!

گفتم« :حاال نمیخواد اینقدر هیجانزده بشی .بزن بریم .نمیخوایم که

واقعاً تندتند راه
من و
رفتیم و سعی کردیم چیزی حواسمان را
پرت نکند.
بعد یکهو

ایستاد و داد زد...
وای ،تام! ببین چی پیدا
کردهام ،یه سکهي ِ ۵۰پنی!

همممم

پفک
پنیری

بهنظرت ...یه بسته پفک پنیری و
دوتا آدامس میوهای بخریم؟

یا یه ویفر کاراملی بخریم و
با هم نصفش کنیم؟

وی

فـــــــــر

ویفـــــر

یا یه بستهی بزرگ
بیسکویتباغوحشی؟

این پیشنهاد را داد که اتفاقاً فکر خوبی هم بود.
ولی وقتی فروشنده ما را دید که داریم بستهها را سبکسنگین میکنیم تا
ببینیم کدامیکی بزرگتر است ،گفت:

«شما دو تا! بجنبید ببینم! همهشون یه اندازهاند».
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آدامس

آ

رفتم

توی مغازه .اما

بود انتخاب کنیم چی بخریم.

دام

را ببینم .وقتی دید بهموقع رسیدهام،

با خوشحالی دستهایمان را زدیم به هم

س

 ،امروز صبح خیلی زود بیدارم شدم که بروم مدرسه.

و یکراست رفتیم
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.
همه این را میدانند).

(اینها هماندازه
				

دید که

وقتی داشتیم بستهها را اندازهگیری میکردیم،
عکس

را انداختهاند روی جلد آخرین شمارهی
.

شانس آوردیم .فروشنده نجاتمان داد و یک بستهی دیگر پیدا کرد
تا باالخره یک ویفر گیرمان بیاید.

تام! این رو ببین!

گفت« :خیالم راحت

دزدکی کل مجله را نگاه کردیم
				
و موقعی که صف صندوق جلو میرفت ،تصمیم
			

شد ».من هم با حرفش موافق بودم.
ویفر را نصف کردیم و از گازهای ریزی

گرفتیم یک ویفر کاراملی بخریم (تا با هم نصفش کنیم).
گفت« :خیلی فکر خوبیه».

		

که بهش میزدیم لذت میبردیم.
مشکل این بود که آنقدر توی مغازه مانده بودیم که از مراسم صبحگاهی

اما وقتی رسیدیم جلوی صف،

ویفرها تمام شدند

ویفـــــر

که به این میگویند

مدرسه جا ماندیم!

دینگ!

نگ! دینگ! دینگ! دینگ!

دینگ! دی

ای وای...
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«دیر کردی تام! حاال سه تا صورتک ناراحت

داری».
«ولی آقا!»

این را با لحن «خواهش میکنم یه صورتک

«آقا ،توی مدرسه نگهش میدارید و تازه

ناراحت دیگه بهم نده» میگویم.

هم میشه و باید یکعالمه مشق بنویسه».
میگویم« :مرسی مارکوس که یادم انداختی».

میپرسد« :میدونی اگه یهدونه

قابلی نداشت...

صورتک ناراحت دیگه بگیری ،چی میشه؟»

(حرصدرآر)

پایین
«مارکوس ،دیگه میتونی دستت رو بیاری پایین.
ِ

جواب میدهم« :بله آقا ...تقریباً».

پایین ».بعد

من

بعد مارکوس دستش را بلند میکند و میگوید« :

میگوید« :همونطور

که داشتم میگفتم ،هر کی که چهارتا صورتک
ناراحت
گرفته باشه ،اجازه نداره بیاد اردوی

میدونم چه اتفاقی میافته».

(مارکوس خیلی رو اعصاب است).
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ش
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میپرسم« :
چیه؟»

اردوی مدرسه

«قراره روز بازدید از مدرسه ،این تکالیف رو نمایش
بدن .همون روزی که پدر و مادرها
و پرستارها میآن که از مدرسهی
بینظیر ما بازدید کنند و ببینند بچههاشون
اینجا رو دوست دارند یا نه .و کیه که دوست نداشته
باشه بیاد مدرسهی اوکفیلد؟ خب ،کالس پنجم الف!
نظرتون چیه؟»

مارکوس میگوید« :همون اردویی که تو نمیتونی بیایی ،چون


داری».
من هم یادش میآورم که« :من چهارتا صورتک ناراحت
ندارم ،مارکوس».

مارکوس میگوید:
ساکت! بعدا ً بیشتر دربارهی اردوی مدرسه بهتون
میگم .اآلن باید به فکر کار دیگهای باشیم ...یعنی
تکالیف این هفته.
ی!
آآآ

د ِر گوش

»

ص

دا
ی
ن
ا
ل
آآآآ
ه
«آ آ آ آ آ آ آ
ی هم
همان بلند میشود:
میگوید« :یه تکلیف خیلی ویژه ».میخواهد
وانمود کند یک تکلیف باحال داریم.
گفتم:

		

(س

ک

و

همین موقع ،مارکوس دستش را بلند میکند و میگوید:
«آقا! آقا! من میتونم بهشون بگم این مدرسه چقدر
محشره».

«عالیه مارکوس .مطمئنم همهمون میتونیم دربارهی
ی مدرسه حرف بزنیم».
چیزهای دوستداشتن 
(س

ک

و

انگار اص ًال یه همچین چیزی
هم وجود داره!...
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ت).
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ت).

به مارکوس میگوید« :مارکوس،

که نمیتونی

قانون رو عوض کنی».
(مارکوس دارد به هر دری میزند تا من توی اردوی مدرسه
نباشم .اما کور خوانده).

« تازه آقا ،من میتونم همهچی رو دربارهی جدول امتیازها بهشون
بگم و اینکه چطوری میشه که اگه

بگیریم ،اص ً
ال نمیتونیم توی اردوی مدرسه باشیم ».مارکوس این را

میگوید و به من نگاه میکند.
ِ
حرف غلط مارکوس را درست میکند و

میگوید« :البته ،سهتا نیست .چهارتا صورتک ناراحته،
مارکوس».

«خیلیخب ،کالس پنجم الف ،خوب گوش بدید.

تکلیفتون اینه»...
زیرلب میگویم:

مارکوس جواب میدهد« :بهنظرم باید سهتا باشه ،آقا ،چون سهتا
صورتک ناراحت یعنی اص ًال دانشآموز ِ خوبی نبودی .تازه ،سه عدد
منه».
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کاش خیلی سخت نباشه .نمیخوام یه صورتک ناراحت
دیگه واسه اشتباه انجامدادنش بگیرم.
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