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سهشنبه 6 ،ژانویه
خال ه ِپروی عزیز!
اص ًال فکرشو هم نمیکردم که یهروزی واسه صفحهی مشاوره
نامه بنویسم .شما گفتین جواب همهی نامهها رو میدین ...
خب ،حاال شما آخرین امید من هستین.
همین اکتبر پارسال بود که مصیبت به زندگی من نازل شد.
1. Aunt Prue
2. Wow
3. Williams terrace

همونوقتی که برای اولینبار با این پسره چشمتوچشم شدم،
آرچی سویفت !1اگه دوست دارین ریز و درشت این ماجرای
واساده بود توی زمین بازی،
وحشتناکو بشنوین ،باس بگم که ّ
یه چتر زده بود زیر بغلش ،یه روزنامه هم زیر اون بغلش بود.
یه یقهی حاشیهتوری نکبتی هم دور گردنش بود با یه شال
خاکستری نفرتانگیز که گولههای پشمالویی ازش آویزون بود.
اص ًال و ابداً خجالتی نبود و قبل از ثبتنامش همهمون
میدونستیم باباش یکی از این هنرپیشههاست که بزرگترین
موفقیتشون حرف زدن جای آقای ویزیه !2آره همون آقای ویزی که
توی آگهیهای تلویزیونی میگه« :هیچکس نمیتونه تو مستراح
خونهتون تندتر از من ویزویز کنه».
از همون روز اول حال همهمون از آرچی سویفت به هم خورد!
بهخصوص که دماغ گندهشو همهجا فرو میکرد ،همهجا ها!
همهجا! وقتی هم که توی کار ما دخالت نمیکرد ،نچنچکنان
تماشامون میکرد .من که تا حاال یه بچهی دوازدهسالهی
نچنچی ندیده بودم! البته اینو هم بگم که یهجورایی انگار از ما
باالتره ،ته چشماش یه چیزیه که  ...خب! بگذریم.
1. Archie Swift
2. Mr. Wizzy

در ضمن این پسرک بزرگترین دستمالکش دنیاست ...
مرتب داوطلب میشه تختهی کالسو برای معلما پاک کنه و
زنگ ناهار ،سینی غذاشونو براشون ببره اینور و اونور ...
متوجه منظورم میشین خال ه ِپرو؟!
وقت هیچ ِ
و صد البته که اون هیچ ِ
وقت هیچوقت توی مدرسه
آتیش نمیسوزونه .یه بار بهش یه بمب آبی پرت کردم و گفتم:
«تو رو جون هر کی دوس داری آرچی! اینو به یکی پرت کن.
حتی اگه دوس داری پرتش کن تو صورت خودم».
واساد سر جاش .مثل اسکال نگام کرد و پرسید« :آخه
صاف ّ
واسهی چی باید این کارو بکنم؟»
بعدش دیگه چارهای نداشتم جز اینکه بادکنک پر از آبو پرت
کنم تو صورت خودش.
خالصه همهی بچهها رو روانی کرده .بهخصوص منو .فقط
کافیه صدای ازخودراضیشو بشنوم که پشت سر هم شیرینزبونی
میکنه و رئیسبازی درمیاره ،اونوقت صبحونهمو باال میآرم.
و اما امروز (که اولین روز بعد از تعطیالت کریسمسه) یه
کار نفرتانگیز جدید ازش سر زد! این بار یه کاری کرد که با
سر شیرجه رفت توی عمق چاه فاضالب!

زنگ آخر بود و انگار که خانم بیرن 1یادش رفته بود تکالیف
توی خونه رو بهمون بگه .همهمون لحظهشماری میکردیم
زنگ بخوره که یهو با یه صدای آهسته و بم (همیشه یهجوری
حرف میزنه انگار هجده سالشه!) گفت« :ببخشید خانوم
بیرن! یادتون رفت مشقهای امشبو بهمون بگین».
بعد از این حرفش کل بچههای کالس ریزریزش کردن،
بهخصوص من! ولی اص ًال از کارش خجالت نکشید .فقط
گفت« :مجبور بودم اینو بگم ».و یه دونه از اون خندههای
شتریش رو تحویلمون داد .طوریکه دلم میخواست بزنم
کل دندونهاشو بریزم توی حلقش.
این پسره ت ِه پاستوریزهست .مردمآزارترین بچهمثبت این
سیاره! دیگه نمیتونم تحملش کنم .شما بگین چیکار کنم؟
بچهی ش ّر و ناامید شما
2
که البته گاهی میراندا جونز هم صداش میکنن.

1 .Mrs. Byrne
2.Miranda Jones
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از دفترچهخاطرات آرچی
سهشنبه  6ژانویه

امـروز دوباره صدایم کردند بچهمثبت .همیـنطور احمق
عجیبالخلقهی پاچهخار و خودشیرینکنِ کالس و چیزهای
دیگری که ترجیح میدهم تکرارشان نکنم .همهی اینها را
با ِر من کردند فقط بهخاطر اینکه به خانم بیرن یادآوری
کردم تکالیف شب را تعیین نکرده است.

شرم!
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بعد از کالس میراندا جونز سر من جیغ کشید« :چرا نمیتونی
دو دقیقه اون دهن بوگندوی گشادتو ببندی؟»
اما من که دست خودم نیست .سعی کردم این را برای او هم
توضیح بدهم.
اص ً
نوسال خودت بیشتر بفهمی .من
ال آسان نیست که از س 
حتی سیزده سالم هم نشده ،ولی بهاندازهی یک پسر هجدهساله
عقل دارم .شاید حتی یک پسر بیستساله.
همیشه از سن خودم جلوتر بودهام! یک بار وقتی که شش
سالم بود ،با مامانبزرگ و دوستانش دربارهی مسائل روز حسابی
ت تأثیر قرار گرفتند .مسخره است ،چون
بحث کردم .خیلی تح 
من هیچوقت سعی نکردم ادای آدمبزرگها را دربیاورم .فقط
همینکه از خواب بیدار میشوم ،شعوری بزرگساالنه را حس
میکنم که مثل یک حباب توی بدنم بزرگ و بزرگتر میشود.
فکر کنم یکجور استعداد است .درست مثل آدمهایی که
در ریاضیات نبوغ مادرزادی دارند یا قهرمانهای فوتبال .با
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این تفاوت که من عقل و شعور اضافهتری به ارث بردهام.
به خانه که برگشتم ،یادم آمد ِ
شب لباس شستن است .حاال
که اینها را مینویسم ،تمام لباسهایی که روی شوفاژ پهن
کرده بودم ،خشک شدهاند .باید میز اتو را بیرون بیاورم و
چندتا از بلوزهایم را اتو بزنم تا برای فردا صبح که به مدرسه
می روم ،حاضر باشد.
بابا امشب دیر کرده .باز هم مصاحبهی کاری دارد .غذایی
که برایش پختهام ،حاضر و آماده است :چیپس ،ماهی سوخاری
و لوبیا .همیشه یک غذای گرم روی میز منتظر اوست.
چهارشنبه  7ژانویه

امروز صبح به میراندا یک لبخند صمیمانه زدم .میخواستم
نشان بدهم از جی غودادهای دیروزش هیچ کینهای به دل ندارم.
فوری طلبکار شد« :هان؟! چیه؟! نیگا داره؟!»
«دارم بهت لبخند میزنم».
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چگونهپدرومادرخودراتربیتکنیم؟
برندهیجایزهیکتابشفیلد

پدرومادرمزدهاندبهسیمآخر
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