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شورش را در آورده
واقعًا
َ

دوشنبه 18 ،نوامبر
 4:30بعدازظهر
ت رویشان
انگار دیوارهای اتاقم بهم حمله کردهاند .یکعالم یادداش 
چسبیده ،چیزهایی که حسابی گستاخانهاند ،مثل:
لویی ،چرا من باید تختت رو مرتب کنم؟
مگه این کار چقدر وقتت رو میگیره؟!
توپرتهات رو ولو نکن کف اتاق که من جم عوجورشون
لویی ،خر 
کنم .خودت این کار رو بکن .لویی ،همیشه لیوانهات رو بیار طبقهی
پایین .ردیفشون نکن لب پنجره که من بیام برشون دارم.
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الیوت ،داداشکوچولویم ،نالید« :بابا با اتاق من هم همین کار رو
کرده .انگار این اتاق دیگه اتاق من نیست».
مامان که بود ،بیشتر وقتها سری به اتاق من میزد و َک َمکی
تمیزکاری میکرد .من روحم هم خبردار نمیشد .راستش خیلی
حال میکردم که بگذارم هر وقت عشقش کشید ،دستی به سر و
روی اتاقم بکشد.
اما بعد بابا از کار بیکار شد و به مامان یک شغل تماموقت
پیشنهاد شد ،توی یک آژانس امالک .بعد آنها تصمیم گرفتند
جایشان را با هم عوض کنند.
امروز اولین رو ِز کاری بابا بهعنوان یک بابای خانهدار است.
خب ،او بیدار شده و شروع واقع ًا وحشتناکی داشته .باورت
میشود که حتی به خودش زحمت نداده لیوانهای کثیفم را ببرد
ی است .بعد هم غرغرکنان یک مشت
طبقهی پایین؟ صحبت تنبل 
یادداشت مزخرف را چسبانده دورتادورمان.
الیوت گفت« :وقتی اتاقم رو دیدم ،خیلی ناراحت شدم .صاف
رفتم پایین و داد زدم بابا ،تو داری واقع ًا شو َرش را درمیآوری».
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ـ تو که این رو نگفتی؟
ـ خب ،میخواستم بگم ،اما فکر کردم منتظر تو بمونم بهتره.
سرم را تکان دادم و گفتم« :اص ً
ال خوب نیست ذهن بچههای
کوچیکی مثل ما که اینقدر تأثیرپذیرن ،گرفتار این رئیسبازیها
بشه .بابا خیلی شانس آورده که من به امداد بچهها زنگ نزدم.
اما باید دست از این کارهاش برداره ...و برمیداره ،بعد از اینکه
عوجور کردم».
من اتاقم رو جم 
انگار الیوت شوکه شده بود.
گفتم« :نه ،باید از یادداشتهای چسبونکی اطاعت کنیم».
بعد مثل برق کوه آتوآشغالهای کف اتاق را جمع کردم و
شوت کردم زیر تخت .الیوت هرهر خندید .بعد خیز برداشتم و
همهی یادداشتهای بابا را هم تکهپاره کردم و ریختم زیر تخت.
الیوت داشت میمرد از خنده .گفتم« :ایول! حاال نوبت باباست».
الیوت با ذو 
قوشوق گفت« :درسته .بریم حساب بابا رو برسیم».
قدمرو رفتیم پایین.
بابا داشت با شو روشوقی که حال آدم راب ه هم میزد جاروبرقی
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میکشید .انگار به جای جارو کردن ،فقط جاروبرقی را میکوباند
اینور و آنور .وقتی ما را دید ،جاروبرقی را خاموش کرد و گفت:
«میدونین؟ جاروبرقی کشیدن بیشتر از اونی که خیال میکردم
آدم رو خسته میکنه .ولی سرگرمی خوبیه ...خب ،اوضاع چطور
پیش میره؟»
گفتم« :افتضاح ».من و الیوت هر دو با قیافهی جدی ایستادیم
کنارش.
بابا لبخند زد و گفت« :چه اتفاق بدی میتونه افتاده باشه؟» از
صبح اول صبح حسابی شاد و شنگول بود ،همهاش میگفت که
ِ
باالخره از شر کار روزمره خالص شده .از اینکه خواب و خیالهایش
را به گند بکشم متنفرم ،اما بعضی حرفها را باید زد.
پرسیدم« :اگه من کل د رودیوار اتاقت رو یادداشت بچسبونم،
چطور میتونی اونجا رو دوست داشته باشی؟»
بابا جواب داد« :اما من که از تو نمیخوام اتاقم رو مرتب کنی.
تازه فقط چندتا پیشنهاد دوستانه دادم»...
ابروهای من و الیوت پرید باال ،داد زدیم« :دوستانه؟!»
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بابا گفت« :پسرها ،پیش خودم فکر کردم شاید دلتون بخواد تو
تمیز کردن اتاقتون یه کمکی بکنین».
سب 
کوسنگین کردم و گفتم« :نه ،نمیخوایم».
گفت« :آهان ،قضیه داره جالب میشه».
زیر لب گفتم« :فکر نکنم».
ـ شاید واسه اینه که تا حاال وسایل درستدرمون برای این کار
نداشتهین.
گفتم« :بابا ،ما که توی سربازی نیستیم».
ـ اما االن دیگه دارین.
دوتا دستمال گردگیری سب ِز گنده ،اندازهی روبالشی داد دستمان.
خندید و گفت« :اینها دستمالهای گردگیری خیلی شخصی
شماهان ،باید مواظبشون باشین ».نق زدم« :واقع ًا؟!»
ـ اُه ،آره .رفتم بیرون و اونها رو فقط مخصوص شما خریدم.
بقیهی باباها پسرهایشان را غرق بازیهای کامپیوتری ،کتابهای
کمیکاستریپ و بلیت مسابقههای فوتبال میکنند ،بابای من برای
ما دستمال گردگیری میخرد!

تاحاالچندتاازکتابهای
پیت جانسونراخواندهاید؟
یسریتاشاوکارآگاهش ِ ،
هنری
عقرب:پرونده
ّ

نامزدجایزهیبلوپیتر اواردزدربخشکتابی که نمیشود زمینش گذاشت.

شرم
خیالتتخت،منبچه ّ

برندهیکتابسالکودکانکلدردل۲۰۰۶
نامزدکتابسالیهال۲۰۰۶
نامزدکتابکودک لینکینشایر۲۰۰7
مجموعهیچهارجلدیقصههایباپدرو مادر

چگونهپدرومادرخودراتربیتکنیم؟
برندهیجایزهیکتابشفیلد

پدرومادرمزدهاندبهسیمآخر
پدرومادرمدیوانهامکردهاند
چگونهپدرومادرخودراامروزیکنیم؟

ومجموعهیچهارجلدیخونآشامهابهزودی...

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى ِکرِم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

