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اسم من ُدری است، اما همه صدایم می کنند »وروجک«.

این عکس خانواده ام است. من هم ته تغاری خانه ام.
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اسم خواهرم »ویولت« و اسم برادرم »لوک« است.

ویولت از همه بزرگ تر است. ویولت و لوک دلشان نمی خواهد 

با من بازی کنند. آن ها می گویند: »تو نی نی کوچولویی.«

»مامااااان! وروجک مزاحمه.«

مامان می گوید: »مگه چی کار می کنه؟«

توی کل تابستان، هر وقت می روم تا با لوک و ویولت بازی کنم، 

آن ها می گویند: »تو رو خدا ولمون کن«.
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ولی، من که ولشان نمی کنم.

 من بلد نیستم درباره ی چیزی حرف 

بزنم، اما همین طور پشت سر هم، سؤال 

می پرسم؛ درباره ی هر چیزی که به فکرم 

برسد.
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ویولت می گوید: »کاشکی زودتر مدرسه ها باز بشه و از دسِت 

وروجک خالص بشم.«

لوک هم با غرغر می گوید: »اوهوم... منم راحت می شم.«

گوش هایم را می گیرم و می گویم: »اسم مدرسه رو نیارین!«

من اصالً دلم نمی خواهد تابستان تمام شود.

روپوش  پوشیدن  جای  به  و  بمـانم  خانـه  می خـواهد  دلـم 

بدرنگ مدرسه، با لباِس خواب بچرخم.

ویولت می گوید: »لباس خوابت که زمستونیه.«

لوک می گوید: »َچَپکی هم پوشیدی.«

ویولت می گوید: »هه! لباست پشت وروئه.«

می گویم: »ُخب که چی؟«

»ُخــب تــو اآلن 6 ســالته، 

ــی  ــه نی ن ــوز مث ــی کارات هن ول

کوچولو هاست.«	
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با عصبانیت می گویم: »چرا همه ش بهم می گین نی نی کوچولو؟«

ویولت می گوید: »چون دائم با خودت حرف می زنی.«

لوک می گوید: »و البته دردسری.«

ویولــت می گویــد: »بدتــر از همــه این کــه، هــی بــا هیوالهــا 

ــی.« ــازی می کن ب

منظورشان چیست.  نمی فهمم  اصالً  می زنم؟!!!  با خودم حرف 

من هیچ وقت با خودم حرف نمی زنم.

من با دوستم، »مری« حرف می زنم.

کسی جز من او را نمی بیند.
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دوست  همیشه  مری 

 دارد با من بازی کند. به 

بهترین  من  مری،  نظِر 

دوستش هستم.

او شب ها زیر تخت 

من می خوابد.
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مری همیشه همه جا دنبالم می آید و هر کاری که می کنم، او هم 

انجام می دهد. البته خوش حالم که با من می آید، اما ُخب بعضی 

وقت ها مجبورم به او نه بگویم!

»باشه مری. دوست داری چی بازی کنیم؟«
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این ها بعضی از کارهایی است که مری دوست دارد:
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من »مری« را خیلی خیلی دوست دارم، ولی خانه ی ما کلی هیوالی 

دیگر هم دارد! 

آن هیوالی توالت است، همان 

کسی که وقتی زیاد آن جا بمانی،

روکله اش پیدا می شود.

هیــوالی  هــم  یکــی  آن 

ــت،  ــی اس ــِس گوجه فرنگ س

ــس را  ــی س ــه وقت ــان ک هم

فشــار می دهــی، صدایــش 

در می آیــد.

ماشــین  هیــوالی  البتــه، 

هســت. هــم  لباس شــویی 
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هیـوالی کشـوی شکسـته، هیـوالی جاروبرقی، هیـوالی راه پله ی 

طبقه ی بـاال، هیـوالی اتاق

نشیمن و بقیه  ی هیوالها!
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ــی  ــی یک ــم وقت ــعی می کن س

از آن هــا را می بینــم بــه ویولــت 

و لــوک خبــر بدهــم.


