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 چه روزی 

بود آن روز!



م���ادرم داد می زد: »یا اتاقت را مرتب می کنی یا یکی از همین روزها هر 
چیزی را که پخش وپال باشد، می ریزم توی سطل آشغال!«

هنوز پنج دقیقه هم نشده بود که از خواب پا شده بودم و مادرم یکریز 
با ترانه ی معروفش، »اتاقت را مرتب کن«، س���از خودش را می زد. من 
که تازه صبحانه ام را تمام کرده بودم، از توی آشپزخانه ترانه را می شنیدم 
و نتوانس���تم جلوی خنده ام را بگیرم؛ چون بهترین جوابی که می توانس���تم 

بهش بدهم، به ذهنم رسید:
� مامان، اگر می خواهی، االن مرتبش کنم!

چیزی نگفت. نباید هم می گفت. جفتمان می دانستیم وقت نمی شود؛ 

 اتاقم را مرتب 
کنم؟ چه حرف ها! اتاقم که 
همین االنش هم مرتب 

است!

مرتب کن اتاقت را
اتاقت را مرتب کن
برای خود، برای من

محبت کن مرتب کن
مرا کمتر معذب کن

چون باید می رفتم مدرسه. صدای ُغرُغرش را شنیدم و بهش گفتم: »از 
مدرسه که برگشتم، مرتبش می کنم.«

راستش آن وسواس مادرم برای نظم وترتیب هیچ توجیهی نداشت؛ چون 
واقعاً اتاقم آن قدرها هم به هم ریخته نبود، دست کم به نظر من که این جور 

می رسید.

برگه

 یک تکه از 
ساندویچ پریروز

نان ریزه
مجله و کتاب 
داستان مصور

کتاب 
ریاضی

دو لیواِن آب
کفش

جوراب کثیف

دفتر مشق 
لباس ورزش مدرسه

مدرسه
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آن روز با دادوقال شروع شده بود و خیلی هم بهتر از آن ادامه پیدا نکرد. 
همین که رسیدم مدرسه، دیدم همه ی بچه های کالس پوشه های آبی به 

بغل، این ور و آن ور می روند.

ببینم لیدیا، قضیه ی 
این پوشه های آبی 

چیست؟
وای آگوس! بعضی 

وقت ها انگار اصالً توی 
باغ نیستی ها!

خیلی خب، باشد. حاال می شود توضیح بدهی یا نه؟

باالخ���ره لیدیا برایم توضیح داد که باید همه ی انش���اهایی را که در طول 
آن نیم س���ال نوشته بودیم، تحویل بدهیم، منتها... ِکی همچین حرفی زده 
بودند؟ چرا من خبر نداش���تم؟ همیشه از این اتفاق ها برایم می افتد. این 
موضوع برای لیدیا که همیشه همه ی کارهایش را خوب و سِر وقت انجام 

می دهد، بامزه بود.

مگر توی دفترچه ات 
یادداشت نکردی؟

 آخر... اوِل سال 
گمش کردم.

 ولی آگوس، توی 
تقویم کالس یادداشت 

کرده بودیم!

کالس تقویم دارد؟خب از کجا می دانستم

زمان تحویل 
انشاها
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باید بگویم بدترین چیِز لیدیا این نبود که خیلی بچه زرنگ بود و خوش���ش 
می آمد اوضاع برای دیگران، و به ویژه برای من، خوب پیش نرود. بدترین 
چیز لیدیا این بود که همسایه مان بود و نه تنها توی یک ساختمان زندگی 
می کردی���م، بلکه توی یک طبقه هم بودیم و این افتضاح بود؛ چون هر بار 
که لیدیا مادرم را می دید، برایش از چیزهایی تعریف می کرد که من نگفته 

بودم و باید می گفتم یا کارهایی که کرده بودم و نباید می کردم.

دیروز ورزش داشتیم و 
 آگوس لباس ورزشی اش را 

جا گذاشته بود.

لیدیا، مگر نگفتی 
کلی کار داری؟

عجب...

چه روزی بود! اولش مادرم با ترانه ی »اتاقت را مرتب کن« و بعدش هم 
لیدیا با انشاهایش. ولی قضیه هنوز تمام نشده بود. دو دقیقه ی بعد، اِما، 
مس���ئول کتابخانه ی مدرسه، آمد توی کالس و قبل از آنکه دهنش را باز 

کند، فهمیدم آمده سروقت من.
روز قبل���ش زنگ تفریح، داش���تم قایم باش���ک بازی می ک���ردم و رفتم 
توی کتابخانه. وقتی هم کالس هایم آمدند که پیدایم کنند، بدو بدو رفتم 
بیرون و ناخواس���ته چند تا از کتاب ها را انداختم روی زمین. گفتم بعداً 
ی���ک س���ر به کتابخان���ه می زنم تا کتاب ه���ا را جمع کنم، ول���ی این کار را 

نکردم. یادم رفت.
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بل���ه. همان ط���ور که فک���رش را می کردم، اِم���ا مجبورم ک���رد باهاش بروم 
کتابخانه. وقتی رسیدیم، از اینکه دیدم همه چیز به هم ریخته نیست، حسابی 
تعجب کردم. خیال می کردم ازم می خواهد کتاب ها را جمع کنم، ولی ذهن 

نابکارش به مجازات خیلی بدتری اندیشیده بود.

کتاب ها که 
جمع وجورند. دیگر 

می توانم بروم؟

 کتاب ها را من جمع وجور کردم و 
چون مجبور شدم جمع وجورشان کنم، 

نرسیدم کاری را که باید می کردم، بکنم. 
متوجه که هستی؟ نه؟ 

خب... نه!

دیروز باید انباری کتابخانه را مرتب 
می کردم، ولی نرسیدم. حاال می دانی 

خب، حدس بزن!کی کمکم می کند؟

نه!... آره!... 
من؟

خودت چی ترجیح می دهی آگوس؟ دوست داری 
 گوش هایت را بُبرم و سرخ کنم و بخورم؟ دفعه ی 
     بعد که کتاب ها را بریزی کف کتابخانه و ول 
کنی بروی، همین 

کار را می کنم!

از این زاویه که بهش 
نگاه می کنم، یک جورهایی 

 ترجیح می دهم انباری 
را مرتب کنم.

کارم ُپرکردن یک عالمه جعبه ی کتاب بود. بعد باید مرتب می گذاشتمشان 
کنار در. به نظرم واقعاً ناعادالنه بود!
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مدت نس���بتاً زیادی داش���تم توی انباری کار می کردم. می دانید جعبه ی 
پر از کتاب چه وزنی ممکن اس���ت داش���ته باش���د؟ یک دانه هم که نبود، 
نه. دو تا، س���ه تا، چهار تا، پنج تا... وقتی شش���می را دیگر پر کرده بودم، 
دیدمش. عروس���ک نارنجِی نه چندان بزرگی بود، پوشیده از گردوخاک، 
ولی بامزه بود. دهن و چشم هایش خیلی بزرگ بودند. اگر چهاردست وپا 
بود، احتمااًل ش���بیه س���گ یا گربه می ش���د، ولی آن جوری که افتاده بود، 

بیشتر شبیه مرد برفی کوچولو یا... یا هیوال بود.

مدت���ی بعد، وقتی هم���ه ی جعبه ها را پر کردم، اِم���ا را صدا زدم. ناگفته 
نماند خیلی از کارم راضی بود. ازش پرسیدم آن عروسک نارنجی مال 

کیست؟

از وقتی توی کتابخانه کار می کنم، 
اینجاست و حوصله اش بدجور سر 

رفته. می خواهی برش داری؟
عروسک می خواهم چه کار؟ جانور 
کروکثیفی مثل این به چه دردم 
می خورد؟ ولی اگر باید همین جا 
بماند و توی خاک وخل بپوسد...

... البته که 
می خواهمش!

ممنون اِما!
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بع���د از پنج دقیقه دوباره توی کالس ب���ودم، ولی باید منتظر می ماندم تا 
بچه های کالس از حیاط برگردند. از فرصت استفاده کردم و عروسک را 
گذاش���تم توی کوله پشتی ام. حال وحوصله نداشتم دستم بیندازند و هی 

ازم بپرسند آن عروسک پشمالو را از کجا آورده ام.

خوش ح���ال بودم؛ چ���ون تعطیالت آخر هفته در راه ب���ود و دو روز آرامش 
کامل انتظارم را می کشید. خیال می کردم بدبختی ها تمام شده، ولی کور 
خوانده بودم. داشتم از کالس می رفتم بیرون که دقیقاً قبل از اینکه برسم 

به در، یکی جلویم را گرفت.

 آگوس، پوشه ی 
انشاها را بهم داده ای؟

نه... توی خانه جا 
گذاشته ام.

پسر، حواست 
کجاست؟

توی خانه!
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 آگوس، می خواهم یکشنبه 
پوشه را بیاوری و قبل از اینکه 
جشن مدرسه شروع بشود، 

جشن؟ کدام تحویلم بدهی.
جشن؟

اصاًل یادم نبود! آخر آن هفته بیس���ت وپنجمین س���الگرد تأس���یس مدرسه 
بود و به همین مناس���بت، روز یکش���نبه جش���ن برگزار می ش���د و همه ی 
دانش آم���وزان هم توی آن جش���ن ش���رکت می کردند. هی���چ راه دیگری 
به ذهنم نمی رس���ید جز اینکه بروم خانه و ش���روع کنم تا خوِد یکش���نبه که 

می خواهم بیایم مدرسه، انشاهایم را بکوب بنویسم. باهاع! چه روزی!

2
 چه شبی بود 

آن شب!
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