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واقعًا شوَرش را در آورده

دوشنبه، 18 نوامبر

4:30 بعدازظهر
انگار دیوارهای اتاقم بهم حمله کرده اند. یک عالم یادداشت  رویشان 

چسبیده، چیزهایی که حسابی گستاخانه اند، مثل:
لویی، چرا من باید تختت رو مرتب کنم؟

مگه این کار چقدر وقتت رو می گیره؟!
لویی، خرت و پرت هات رو ولو نکن کف اتاق که من جمع و جورشون 
کنم. خودت این کار رو بکن. لویی، همیشه لیوان هات رو بیار طبقه ی 

پایین. ردیفشون نکن لب پنجره که من بیام برشون دارم.
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الیوت، داداش کوچولویم، نالید: »بابا با اتاق من هم همین کار رو 
کرده. انگار این اتاق دیگه اتاق من نیست.«

مامان که بود، بیشتر وقت ها سری به اتاق من می زد و َکَمکی 
تمیزکاری می کرد. من روحم هم خبردار نمی شد. راستش خیلی 
حال می کردم 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 تمام وقت 
پیشنهاد شد، توی یک آژانس امالک. بعد آن ها تصمیم گرفتند 

جایشان را با هم عوض کنند.
امروز اولین روِز کاری بابا به  عنوان یک بابای خانه دار است. 
باورت  داشته.  وحشتناکی  واقعاً  شروع  و  شده  بیدار  او  خب، 
می شود که حتی به خودش زحمت نداده لیوان های کثیفم را ببرد 
طبقه ی پایین؟ صحبت تنبلی  است. بعد هم غرغرکنان یک مشت 

یادداشت مزخرف را چسبانده دورتادورمان.
الیوت گفت: »وقتی اتاقم رو دیدم، خیلی ناراحت شدم. صاف 
رفتم پایین و داد زدم بابا، تو داری واقعاً شوَرش را درمی آوری.«

ـ تو که این رو نگفتی؟
ـ خب، می خواستم بگم، اما فکر کردم منتظر تو بمونم بهتره.

سرم را تکان دادم و گفتم: »اصاًل خوب نیست ذهن بچه های 
کوچیکی مثل ما که این قدر تأثیرپذیرن، گرفتار این رئیس بازی ها 
بشه. بابا خیلی شانس آورده که من به امداد بچه ها زنگ نزدم. 
اما باید دست از این کارهاش برداره... و برمی داره، بعد از اینکه 

من اتاقم رو جمع و جور کردم.«
انگار الیوت شوکه شده بود.

گفتم: »نه، باید از یادداشت ها ی چسبونکی اطاعت کنیم.«
بعد مثل برق کوه آت وآشغال های کف اتاق را جمع کردم و 
شوت کردم زیر تخت. الیوت هرهر خندید. بعد خیز برداشتم و 
همه ی یادداشت های بابا را هم تکه پاره کردم و ریختم زیر تخت.
الیوت داشت می مرد از خنده. گفتم: »ای ول! حاال نوبت باباست.«
الیوت با ذوق و شوق گفت: »درسته. بریم حساب بابا رو برسیم.«

قدم رو رفتیم پایین.
بابا داشت با شور و شوقی که حال آدم را  به  هم می زد جاروبرقی 
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می کشید. انگار به جای جارو کردن، فقط جاروبرقی را می کوباند 
این ور و آن ور. وقتی ما را دید، جاروبرقی را خاموش کرد و گفت: 
»می دونین؟ جاروبرقی کشیدن بیشتر از اونی که خیال می کردم 
آدم رو خسته می کنه. ولی سرگرمی خوبیه... خب، اوضاع چطور 

پیش می ره؟« 
گفتم: »افتضاح.« من و الیوت هر دو با قیافه  ی جدی ایستادیم 

کنارش. 
بابا لبخند زد و گفت: »چه اتفاق بدی می تونه افتاده باشه؟« از 
صبِح اول صبح حسابی شاد و شنگول بود، همه اش می گفت که 
باالخره از شر کار روزمره خالص شده. از اینکه خواب و خیال هایش 

را به گند بکشم متنفرم، اما بعضی حرف ها را باید زد.
پرسیدم: »اگه من کل در و دیوار اتاقت رو یادداشت بچسبونم، 

چطور می تونی اونجا رو دوست داشته باشی؟«
بابا جواب داد: »اما من که از تو نمی خوام اتاقم رو مرتب کنی. 

تازه فقط چندتا پیشنهاد دوستانه دادم...«
ابروهای من و الیوت پرید باال، داد زدیم: »دوستانه؟!«

بابا گفت: »پسرها، پیش خودم فکر کردم شاید دلتون بخواد تو 
تمیز کردن اتاقتون یه کمکی بکنین.«

سبک و سنگین کردم و گفتم: »نه، نمی خوایم.«
گفت: »آهان، قضیه داره جالب می شه.«

زیر لب گفتم: »فکر نکنم.«
ـ شاید واسه اینه که تا حاال وسایل درست درمون برای این کار 

نداشته ین.
گفتم: »بابا، ما که توی سربازی نیستیم.«

ـ اما االن دیگه دارین.
دوتا دستمال گردگیری سبِز گنده، اندازه ی روبالشی داد دستمان.

خندید و گفت: »این ها دستمال های گردگیری خیلی شخصی 
شماهان، باید مواظبشون باشین.« نق زدم: »واقعاً؟!«

ـ اُه، آره. رفتم بیرون و اون ها رو فقط مخصوص شما خریدم.
بقیه ی باباها پسرهایشان را غرق بازی های کامپیوتری، کتاب های 
کمیک استریپ و بلیت مسابقه های فوتبال می کنند، بابای من برای 

ما دستمال گردگیری می خرد!



ومجموعهیچهارجلدیخونآشامهابهزودی...

مجموعهیچهارجلدیقصههایباپدرومادر

عقرب:پروندهیسّریتاشاوکارآگاهش،ِهنری

نامزدجایزهیبلوپیتر اواردزدربخشکتابی که نمی شود زمینش گذاشت.

خیالتتخت،منبچهشّرم

برندهیکتابسالکودکانکلدردل۲۰۰۶
نامزدکتابسالی هال۲۰۰۶
نامزدکتابکودک لینکین شایر۲۰۰7

چگونهپدرومادرخودراتربیتکنیم؟
برندهیجایزهیکتابشفیلد
پدرومادرمزدهاندبهسیمآخر
پدرومادرمدیوانهامکردهاند
چگونهپدرومادرخودراامروزیکنیم؟

تاحاالچندتاازکتابهای
پیت جانسونراخواندهاید؟



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

سبک 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


