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خاله ِپرو 1
صفحه ی مشاوره
دفتر مجله ی واو2

خیابان ویلیامز تریس3
لندن

سه شنبه، 6 ژانویه

خاله ِپروی عزیز!
اصالً فکرشو هم نمی کردم که یه روزی واسه صفحه ی مشاوره 
نامه بنویسم. شما گفتین جواب همه ی نامه ها رو می دین ... 

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



همون وقتی که برای اولین بار با این پسره چشم تو چشم شدم، 
آرچی سویفت1! اگه دوست دارین ریز و درشت این ماجرای 
وحشتناکو بشنوین، باس بگم که واّساده بود توی زمین بازی، 
یه چتر زده بود زیر بغلش، یه روزنامه هم زیر اون بغلش بود. 
یه یقه ی حاشیه توری نکبتی هم دور گردنش بود با یه شال 
خاکستری نفرت انگیز که گوله های پشمالویی ازش آویزون بود.

ثبت نامش همه مون  از  قبل  و  نبود  خجالتی  ابداً  و  اصالً 
می دونستیم باباش یکی از این هنرپیشه هاست که بزرگ ترین 
موفقیتشون حرف زدن جای آقای ویزیه2! آره همون آقای ویزی که 
توی آگهی های تلویزیونی می گه: »هیچ کس نمی تونه تو مستراح 

خونه تون تندتر از من ویزویز کنه.«
از همون روز اول حال همه مون از آرچی سویفت به هم خورد!

به خصوص که دماغ گنده شو همه جا فرو می کرد، همه جا ها! 
همه جا! وقتی هم که توی کار ما دخالت نمی کرد، نچ نچ کنان 
تماشامون می کرد. من که تا حاال یه بچه ی دوازده ساله ی 
نچ نچی ندیده بودم! البته اینو هم بگم که یه جورایی انگار از ما 

باالتره، ته چشماش یه چیزیه که ... خب! بگذریم.

1. Archie Swift
2. Mr. Wizzy

در ضمن این پسرک بزرگ ترین دستمال کش دنیاست ... 
مرتب داوطلب می شه تخته ی کالسو برای معلما پاک کنه و 
زنگ ناهار، سینی غذاشونو براشون ببره این ور و اون ور ... 

متوجه منظورم می شین خاله ِپرو؟!
و صد البته که اون هیچ وقِت هیچ وقِت هیچ وقت توی مدرسه 
آتیش نمی سوزونه. 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.«
صاف واّساد سر جاش. مثل اسکال نگام کرد و پرسید: »آخه 

واسه ی چی باید این کارو بکنم؟«
بعدش دیگه چاره ای نداشتم جز اینکه بادکنک پر از آبو پرت 

کنم تو صورت خودش.
خالصه همه ی بچه ها رو روانی کرده. به خصوص منو. فقط 
کافیه صدای ازخودراضیشو بشنوم که پشت سر هم شیرین زبونی 
می کنه و رئیس بازی درمیاره، اون وقت صبحونه مو باال می آرم.

 و اما امروز )که اولین روز بعد از تعطیالت کریسمسه( یه 
کار نفرت انگیز جدید ازش سر زد! این بار یه کاری کرد که با 

سر شیرجه رفت توی عمق چاه فاضالب!



فصل اول

از دفترچه خاطرات آرچی

سه شنبه 6 ژانویه
امـروز دوباره صدایم کردند بچه مثبت. همیـن طور احمق 
عجیب الخلقه ی پاچه خار و خود شیرین کِن کالس و چیزهای 
دیگری که ترجیح می دهم تکرارشان نکنم. همه ی این ها را 
باِر من کردند فقط به خاطر اینکه به خانم بیرن یادآوری 

کردم تکالیف شب را تعیین نکرده است.

زنگ آخر بود و انگار که خانم بیرن1 یادش رفته بود تکالیف 
توی خونه رو بهمون بگه. همه مون لحظه شماری می کردیم 
زنگ بخوره که یهو با یه صدای آهسته و بم )همیشه یه جوری 
انگار هجده سالشه!( گفت: »ببخشید خانوم  حرف می زنه 

بیرن! یادتون رفت مشق های امشبو بهمون بگین.«
بعد از این حرفش کل بچه های کالس ریزریزش کردن، 
از کارش خجالت نکشید. فقط  به خصوص من! ولی اصالً 
گفت: »مجبور بودم اینو بگم.« و یه دونه از اون خنده های 
شتری ش رو تحویلمون داد. طوری که دلم می خواست بزنم 

کل دندون هاشو بریزم توی حلقش.
این پسره تِه پاستوریزه ست. مردم آزارترین بچه مثبت این 

سیاره! دیگه نمی تونم تحملش کنم. شما بگین چی کار کنم؟
بچه ی شّر و ناامید شما

که البته گاهی میراندا جونز2 هم صداش می کنن.

1 .Mrs. Byrne
2.Miranda Jones
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بعد از کالس میراندا جونز سر من جیغ کشید: »چرا نمی تونی 
دو دقیقه اون دهن بوگندوی گشادتو ببندی؟«

اما من که دست خودم نیست. سعی کردم این را برای او هم 
توضیح بدهم.

اصاًل آسان نیست که از سن و سال خودت بیشتر بفهمی. من 
حتی سیزده سالم هم نشده، ولی به اندازه ی یک پسر هجده ساله 

عقل دارم. شاید حتی یک پسر بیست ساله.
همیشه از سن خودم جلوتر بوده ام! یک بار وقتی که شش 
سالم بود، با مامان بزرگ و دوستانش درباره ی مسائل روز حسابی 
بحث کردم. خیلی تحت  تأثیر قرار گرفتند. مسخره است، چون  
من هیچ وقت سعی نکردم ادای آدم بزرگ ها را دربیاورم. فقط 
همین که از خواب بیدار می شوم، شعوری بزرگساالنه را حس 
می کنم که مثل یک حباب توی بدنم بزرگ و بزرگ تر می شود.

فکر کنم یک جور استعداد است. درست مثل آدم هایی که 
در ریاضیات نبوغ مادرزادی دارند یا قهرمان های فوتبال. با 

این تفاوت که من عقل و شعور اضافه تری به ارث برده ام.
به خانه که برگشتم، یادم آمد شِب لباس شستن است. حاال 
که این ها را می نویسم، تمام لباس هایی که روی شوفاژ پهن 
کرده بودم، خشک شده اند. 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 مصاحبه ی کاری دارد. غذایی 
که برایش پخته ام، حاضر و آماده است: چیپس، ماهی سوخاری 

و لوبیا. همیشه یک غذای گرم روی میز منتظر اوست.

چهارشنبه 7 ژانویه
امروز صبح به میراندا یک لبخند صمیمانه زدم. می خواستم 
نشان بدهم از جیغ و دادهای دیروزش هیچ کینه ای به دل ندارم.

فوری طلبکار شد: »هان؟! چیه؟! نیگا داره؟!«
»دارم بهت لبخند می زنم.«

فصل اول
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