
خدا جون سالم به روی ماهت...

سالم، من 
رولی ِجِفرسون 

هستم.

دفتر خاطرات 
یک بچه خفن مهربان





همه ی داستان 
رو خودم نوشتم

 و نقاشی هاش رو
 هم خودم کشیدم؛ 
از هیچ آدم بزرگی

 هم کمک 
نگرفتم!

قبوله، 
ولی این یارو 

کیه دیگه؟
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این هم چندتا چیِز 
حوصله سربر که 

مجبورم کردن اینجا 
بنویسمشون. 
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خب، حاال دیگه 
جدی جدی قراره 
کتاب شروع بشه.

امیدوارم 
ازش خوشتون 

بیاد.

عمرًا 
خوشتون بیاد!





۷

اولین نوشته ی من

سالم. من رولی جفرسون هستم و این هم دفتر خاطرات من 
است. امیدوارم تا اینجا از نوشته هایم خوشتان آمده باشد. 

تصمیم گرفتم خاطره هایم را بنویسم، چون دوست صمیمی ام، 
ِگِرگ ِهفلی، هم دفتر خاطرات دارد و ما بیشتِر وقت ها همه ی 
کارهایمـان شـبیه هم اسـت. آهان! راسـتی باید ایـن را هم 

بگویم که من و ِگِرگ بهترین دوست همدیگر هستیم.بگویم که من و ِگِرگ بهترین دوست همدیگر هستیم.بگویم که من و ِگِرگ بهترین دوست همدیگر هستیم.

مطمئنـم االن داریـد می گوییـد: »یه کـم از این پسـره، ِگِرگ، 
تعریف کن ببینیم چه جور بچه ایه.« ولی کتاب من که درباره ی 

او نیست، درباره ی خودم است. 



اگر هم اسـم کتابم را گذاشـته ام: دفتر خاطرات یک بچه خفن 
مهربان، فقط یک دلیل دارد: حرفی که بابایم همیشه درباره ی 

من می زند. من می زند. من می زند. 

 

همان طور که قبًال هم گفتم، ِگِرگ دوست صمیمی ام است. این 
قضیه باعث می شـود بابایم دومین دوسـت صمیمی ام باشد. 
امـا این را بهش نمی گویم، چون نمی خواهم احساسـاتش را 

جریحه دار کنم. 

رولی، تو 
یه بچه خفِن 

مهربونی.

ما بهترین دوست 
همدیگه ایم، مگه نه 

پسرم؟

نازی! 
نازی!

قورت!



۹

حـاال که حرِف بابایم شـد، این را هـم بگویم که حس می کنم 
بابایـم دل خوشـی از ِگـِرگ ندارد. چرا همچین حسـی دارم؟ 

چون بابایم همیشه این را می گوید: 

همه اش هم به خاطر این است که بابایم شوخی های ِگِرگ را 
درک نمی کند. 

من از ِگِرگ خوشم 
نمی آد.



۱۰

البد االن هم دارید فکر می کنید: »آهای رولی! مگه نگفتی قراره 
ایـن کتاب درباره ی خودت باشـه؟« خب، درسـت می گویید. 

قول می دهم از اینجا به بعد رولِی داستان را بیشتر کنم. 

اولین چیزی که باید درباره ام بدانید این است که من و مامان 
و بابایم توی خانه ای باالی خیابان ساری زندگی می کنیم؛ همان 

خیابانی که خانه ی دوست صمیمی ام، ِگِرگ، هم آنجاست. 

یکـی دو صفحـه قبل دربـاره ی بابایم حـرف زدم، بایـد بگویم 
مامانـم هـم خیلی باحال اسـت، چـون غذاهای سـالم به من 

می دهد و کمکم می کند بدنم را تمیز نگه دارم. 

خش!
خش!



۱۱

هر روز صبح من و دوستم، ِگِرگ، پیاده می رویم مدرسه. بیشتِر 
وقت هایی که با هم هسـتیم کلی بهمان خوش می گذرد، اما 

من بعضی وقت ها کارهایی می کنم که ُکفرش درمی آید. 

امـا چیزی که بدجوری می رود روی اعصاب ِگِرگ، این اسـت 
کـه از کارهایش تقلید کنم. پـس احتمااًل چیزی درباره ی این 
دفتر خاطرات بهش نمی گویم، چون خیلی عصبانی می شود. 

بگذریم، نوشـتن توی این دفتر خیلی زحمت دارد، پس برای 
امروز همین هایی که نوشتم بس است. فردا چیزهای بیشتری 
درباره ی ِگِرگ می نویسم، چون همان طور که گفتم، ما دوست  

صمیمی همدیگر هستیم. 

این قدر 
سوت نزن!



۱۲

دومین نوشته ی من

یک خبر بد: ِگِرگ قضیه ی دفتر خاطرات را فهمید!

راستش یک جورهایی به دفتر خاطراتم افتخار می کردم و دلم 
می خواسـت نشانش بدهم؛ اما همان طور که پیش بینی کرده 

بودم، واقعًا عصبانی شد. 

ِگِرگ گفت از کارش تقلید کرده ام و به خاطر سـرقِت ایده اش 
از من شکایت می کند. گفتم برو هر کاری دوست داری بکن، 

تو اولین کسی نیستی که خاطره هایش را می نویسد. 



۱3

بعـد ِگِرگ گفت شـرح حال نوشـته، نه خاطـرات. بعد هم با 
دفترم کوبید توی سرم. 

بـه ِگِرگ گفتم اگـر می خواهد عوضی بـازی دربیاورد، من هم 
توی شـرح حالم چیزهـای خوبی درباره اش نمی نویسـم. بعد 
هم چیزهایی را که تا آن موقع نوشته بودم، نشانش دادم. 

اول انـگار اوقاتش تلخ شـد، چون من همیشـه یـادم می رود 
دمـاِغ آدم هـا را نقاشـی کنم. ولی بعدش گفـت دفترم باعث 

شده ایده ای توی ذهنش جرقه بزند. 

ِگِرگ گفت یک روز پول دار و معروف می شـود و همه دلشـان 
می خواهد داسـتان زندگـی اش را بدانند. بعد هم گفت اجازه 
می دهد من اولین کسی باشم که زندگی نامه اش را می نویسد. 

تق!



۱۴

پرسیدم مگر دفتر شرح حالش دقیقًا به همین درد نمی خورد. 
گفت آن دفتر زندگی نامه ی خودنوشـته اش اسـت، اما کتاِب 

من می شود زندگی نامه اش!

ِگـِرگ گفت در آینـده هزاران نفر زندگی نامـه اش را خواهند 
نوشـت، امـا ایـن فرصـت را بـه مـن می دهـد کـه اولیـن 

زندگی نامه اش را من بنویسم. 

بـه نظـرم فکـر خوبی بـود، چون من دوسـت صمیمـی ِگِرگ 
هستم و هیچ کس بهتر از من نمی شناسدش. 

پـس حاال اسـم این کتاب را عوض می کنـم و ِگِرگ را می کنم 
شـخصیت اصلـی کتاب. ولی نگران نباشـید، خـودم هم زیاد 

توی کتاب حضور خواهم داشت. 



۱5

نویسنده: دوست صمیمی 
ِگِرگ ِهفلی

رولی جفرسون



۱۶

دوران کودکی

بیشـتِر زندگی نامه هـا ی رئیس جمهورهـا و آدم معروف هـا بـا 
فصلی به نام »دوران کودکی« شروع می شود. مشکل اینجاست 
کـه من تا کالس چهارم ِگـِرگ را ندیده بودم و نمی دانم تا آن 

موقع چه اتفاق هایی برایش افتاده. 

چندتـا عکـس روی دیوارهـای خانـه ی ِگِرگ این هـا دیده ام و 
این جوری که معلوم است، از آن بچه معمولی ها بوده. اگر هم 
تـوی بچگـی اش کار مهمی کـرده، از توی عکس هـا که چیزی 

پیدا نیست. 



۱۷

بگذریم. تندتند از روی دوران طفولیت می گذریم و می رسـیم 
به شروع کالس چهارم. این زندگی نامه از اینجا به بعد مفصل 

و ُپر از شاخ وبرگ می شود. 

مـا توی یک ایالت دیگر زندگـی می کردیم، ولی بابایم کارش 
را عوض کرد و مجبور شـدیم اسباب کشی کنیم اینجا. خانه ی 
جدیدی باالی خیابان ساری خریدیم و تابستان آمدیم اینجا. 

روزهـای اول از خانه بیرون نمی رفتم، چون از بودن توی یک 
جای جدید می ترسیدم. 

می دانم با خودتان چه فکری می کنید: »پس ِکی با ِگِرگ آشنا 
می شی؟« عجله نکنید، االن می خواهم ماجرای دوست شدنمان 

را تعریف کنم. 



۱۸

مامانم گفت شـاید بهتر باشـد چندتا دوسـت پیدا کنم، حتی 
کتابی برایم خرید به نام »چگونه در جاهای جدید دوست پیدا 

کنیم.« 

کتـاب ُپـر از راهکارهـای جورواجـور بـود؛ راهکارهایـی که به 
بچه هایی مثل من کمک می کرد با آدم های جدید آشنا شویم. 
یکی شان تعریف  کردن جوک های معمایی بود، اما راهکارهای 

توی کتاب روی ِگِرگ جواب نمی داد. 

خوشبختانه آخرش من و ِگِرگ با هم دوست شدیم. 

یه فیل رو با 
چندتا حرکت می ذارن 

توی یخچال؟

ببین، یه فیل رو با 
چندتا حرکت می ذارن 

توی یخچال؟

شنیدی؟! می گم یه فیل رو 
با چندتا حرکت می ذارن 

توی یخچال؟

مامان! 
یه بچه ی خل وچل 

اومده دِم در!



به ِگِرگ گفتم توی آن خانه  جدیده که باالی تپه است، زندگی 
می کنیم. او هم گفت بیچاره شـده ام، چون ِگِرگ وقتی زمین 
خانه مـان خالی بـوده یک پرچم فرو کرده بود آنجا و به خاطر 
همین می گفت خانه مان مال اوست، تمام اسباب و اثاثیه مان 

هم همین طور. 

این هـا را کـه بـرای بابایم تعریف کـردم، گفت ایـن حرف ها 
چرت وپـرت اسـت و بعـد رفـت دِم خانـه ی ِگِرگ این هـا تـا 

دوچرخه ام را پس بگیرد. 



۲۰

فکر کنم آن موقع اولین بار بود که بابایم نظرش را درباره ی ِگِرگ 
به من گفت. 

فکر کنم آن موقع اولین بار بود که بابایم نظرش را درباره ی ِگِرگ 
به من گفت. به من گفت. 

ولی من ِگِرگ را خیلی دوست دارم. کارهایش خیلی خنده دار 
است، مثًال همین کارش که دوست دارد من را بخنداند؛ درست 
هـم وقت هایـی این کار را می کند که من یک قلِپ گنده شـیر 

خورده ام. 

تازه، ِگِرگ همیشـه حقه های دسـِت اول سِر من پیاده می کند 
و آن ها هم حسابی از خنده روده ُبرم می کنند. 

من از ِگِرگ خوشم 
نمی آد. 

     باهاهاهاهاهاها!


