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 دوشنبه،  7 ژانويه

به گمانم جاي عجیب وغریبي آمده ام. 
امروز اولین روزی بود که به مدرسه ي جدید می رفتم. اول کاري 
خوردم به پست پیر زهواردررفته اي که مي گفت مدیر مدرسه 
ابروهاي  و   است  سانت  یك متروهشتاد  قدش  بابا  این  است. 
پاچه بُزی دارد. یك ریز هم این ور و آن ور تف می پراند. دور که 

شد، صورتم را خشك کردم. خیس خالي شده بود. 
به مدرسه ي  بوده که  یارم  بار گفت چقدر بخت  یارو چهار 
او آمده ام. یك بند هم اسمم را عوضي می گفت. اسم من لویي 

ورود به مدرسه ي سوئوتس ويل
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است و او لوئیس صدایم مي زد، ولي من به روي خودم نیاوردم. 
بفهمي نفهمي از آن ابروهایش ترسیده بودم. بعدش با ناظم مدرسه، 
آقاي ُورمولد، روبه رو شدم که قیافه اش عینهو یك روباه پشمالو 
بود. آقاي ُورمولد گفت امیدوار است من مایه ي افتخار مدرسه اش 
بشوم، اما قیافه اش داد مي زد به حرف خودش شك دارد. بعد 
برداشت برد به کالس معرفي ام کرد. همگي از دم به این پسربچه ي 
مسخره با کله ي مخروطي و موهاي بور و تیغ تیغي زل زدند. اعصابم 
داشت خط خطي مي شد. وقتي هم عصبي مي شوم شروع مي کنم 
با لهجه ي استرالیایي حرف زدن. این بود که رو به بچه ها گفتم: 
»روزبه خیر، اُپوسوم ها!« ساکت و بي حرکت بِر و بِر نگاهم کردند. 
رفتم بغل دست این پسره، تِئو، نشستم. قباًل،  روز اسباب کشي مان 
به این محل، سرسري دیده بودمش. باالي خیابان ما توي یك 

خانه ي َکت  وُگنده زندگي مي کنند. 
از من پرسید راست راستي استرالیایي هستم. در جوابش گفتم: 
»صبح ها، فقط.« یك جو لبخند به صورتش ندیدم. چشم گرداندم 
توي کالس و درجا دیدم توي کالس خبري از دختر نیست )ببین 

چقدر حواسم هست!( اگرچه دخترها بیشترشان عصبي ام مي کنند، 
باز جاي خالي شان را توي کالس حس مي کنم. دیگر اینکه توي 
کالس همه اش بیست تا دانش آموز بودند که کافی نیست دیگر. )در 
مدرسه ي قبلي، واقعاً  توي کالسمان دوبرابر این تعداد، دانش آموز 

داشتیم.(
اولین درسم انگلیسي بود. معلم داشت پروژه هاي کاري ترم قبل 
را به بچه ها برمي گرداند و این وسط دلشوره ي بچه ها حد و حساب 

نداشت. 
آدم خیال مي کرد همگي منتظر نتیجه ي بلیت شانسشان هستند.

بعد سر زنگ تفریح، صداي درینگ درینگ تلفن همراه تئو بلند 
شد. حاال کي بوده باشد خوب است؟ بابایش! تلفن  زده بود ببیند 
بهترین  تئو راست راستي  تئو چند شده.  نمره ي پروژه ی درسي 

نمره ي کالس را گرفته بود: الف1 .
تئو با غرور گفت:  »وقتي بابام این نمره رو ببینه، از خوشحالي 

لبخند رو لباش مي شینه.«

  1. نمره گذاری مدرسه های انگلیس بر اساس E ،D ،C ،B ، A و F است.م.
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ولي اگر باباي من زنگ مي زد، لبخندش زیاد طول نمي کشید. 
جدي مي گویم. 

مدرسه که تمام شد، تئو باید مثل فشنگ مي رفت سروقت 
از  یکي  به  تقریبًا  همه شان،  بچه ها هم،  بقیه  ي  ُکر.  کالس 

این جور کالس هاي وحشتناك مي روند. 
نکند من در کره ي سوئوتس ویل پیاده شده ام، دفترچه  خاطرات 

عزیزم!

سه شنبه،  8 ژانويه

خوبي هاي آمدن به اینجا:
نمي دهد.  پنیر  مسخره ي  بوي  قبلي  اتاق   مثل  اتاقم   .1
وروجك  این  با  نیستم  مجبور  اینجا  که  است  این  علتش 

ونگ ونگو یعني الیوت هم اتاق باشم. 
2. همین که گفتم.

بدي هاي آمدن به اینجا:

گذشته  نوامبر  نکرد.  صالح و مشورت  من  با  کسي   .1
عتیقه هایم به من فقط اطالع دادند داریم مي رویم به محلي 
نزدیك تر به لندن، چون بابا از قضا کار تازه اي به تورش 
خورده. بابا خودش خبر را این طور اعالم کرد: »تو زندگي 
از این شانس ها فقط یه  بار نصیب آدم مي شه.« و براي مزه 

اضافه کرد: »اون هم براي من که سن وسالي ازم گذشته.«
همین و بس. الاقل نکرد از من بپرسد دوست دارم به 

جایي صدها مایل دورتر اسباب کشی کنیم یا نه. 
2. من تمام عمرم )یعني دوازده سال تمام( در خانه ي قدیمي مان 
زندگي کرده بودم و اصاًل دوست نداشتم آنجا را ترك کنم. 

3. اصاًل دوست نداشتم از دوستان قدیمي ام جدا شوم.
4. در مدرسه ي جدید،  هر یك روز به اندازه ي سه  قرن 

طول مي کشد. 
5. اینجا خندیدن قدغن است. 

6. فقط به این خاطر توي این مدرسه هستم که مدیر جدید 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتاب های خوردنی


