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۱۱ 

حتماً برای شما هم پیش آمده که بخواهید درباره ی 
ماجرای واقعاً مهمی با مامان و بابایتان حرف بزنید 

و آن ها بگویند: »آها، خیلی خب.« یا »برو 
بــه بابات بگــو.« یا »چرت وپــرت نگو!« یا 

»نمی بینی توی دست شویی ام؟!«

من که این 

را از خودم 

نساخته ا م!

ها بگویند: »آها، خیلی خب.« یا »برو 
وپــرت نگو!« یا 

بینی توی دستشوییام؟!«
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مثاًل یک روز یک چیپس پیدا کردم، درست شبیه 
همان هایــی کــه خانــم کانینگهام می خــرد. او طبقه ی 
بــاالی آپارتمــان ما زندگــی می کند. رفتــم به مامان 
نشــانش دادم. گفــت: »نه. ممنون. خــودت بخور.« 
معلوم است که من آن را نخوردم، گذاشتمش توی 
پاکت و انداختم توی صندوق پست خانم کانینگهام تا 
اگر کسی هم مثل من چیپس پیدا کرد، )مثاًل چیپس 

دوقلو( همین کار را بکند.
خب، یک بار من و دوستم، َزک، پسری که طبقه ی 
پایین خانه ی ما زندگی می کند، بدوبدو از مدرســه 
برگشــتیم تا به مامان چیــز خیلی مهمی را بگوییم. 
می خواستیم از ماجرایی که آن روز پیش آمده بود، 
حرف بزنیم. اما مامان گوش نداد. حتی برایش مهم 

نبــود که ما دو تا خیس عرق و ســرخ شــده بودیم و 
از دویدن زیاد نفس نفس می زدیم. حتی َزک افتاده 
بود زمین و زانویش زخم شده بود و می سوخت. اما 
مامان جوری به مننگاهکرد، انگار من این ها را از 
خودم ساخته ام و گفت: »چرت وپرت نگو!« همیشه
همیناســت! مامان همیشــه فکــر می کند من 
ایــن حرفهــا را از خودم میســازم. او میگوید منایــن حرف هــا را از خودم می ســازم. او می گوید من

تخیلوحشی

دارم. اما اگر همیشه اتفاق های عجیب وغریب برای 
من می افتد، مقصرش من نیستم که!

به خاطــر همین به َزک گفتم خــودش ماجرا را برای 
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ماماِن من تعریف کند، چون مامان هیچوقت سِر 
َزک داد نمی زند یا به او نمی گوید از خودش درآورده. 
یــک بار، از مامان پرســیدم که چــرا آن موقع که بابا 
خــواب بــود و مــن و َزک کله اش را نقاشــی کردیم، 
او فقط ســر من داد زد، نه ســِر َزک. گفت: »من که 
مامان َزک نیستم، مامان تو هستم، پس میتونم 

سِر تو داد بزنم!«
َزک اتفاِق توی مدرسه را برای مامان من تعریف 
کرد. حدس بزنید چی شــد؟ مامان من تلفن زد به 
مامان او و مامانش آمد باال و ســرش داد کشــید. 
درســت همین جا توی اتاق نشــیمن ما، جلوی روی 
من و مامانم و بابایم و همه. ترسیدم سر من هم داد 
بکشد. اما بعد قانون دادکشیدن مامان ها یادم آمد 

و خیالم راحت شد.
دلم برای َزک سوخت. مامانش بدجور دعوایش 
کرد، از مامان من هم بدتر بود. وقتی رفتند، مامانم 
گفــت مامــان َزک بعد از جداشــدن از بابــای َزک، 
دیگر حوصله ی این چیزها را ندارد و یک ضرب المثل 
اســکاتلندی هم گفت: »بااونهمهدردســری
کهسهمبشقابششــده!«، آن موقع من معنی 
حرفــش را نفهمیــدم. اما بعــد یادم آمــد که هفته ی 
پیش توی مدرسه موقع ناهار، خانم کید )ناظر سالن 
ناهارخوری مدرســه که آدم را وادار می کند همه ی 
خوراکی های توی بشــقابش را بخورد( اجازه نداد از 
پشت میز بلند شوم، مگر اینکه همهیخوراکی های 
توی بشــقاب را بخورم. بعد هم حالم بد شــد، چون 
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خانم آشپز احمق به اندازه ی پنج تا قاشِق بستنی به 
من خوراک گوشت و پوره ی سیب زمینی داده بود. 
آن ها از قاشِق بستنی برای ِسرو همه ی خوراک های 
مدرسه استفاده می کنند. َزک گفت آن ها حتی قبل 
از دادِن بستنی به بچه ها این قاشق ها را نمی شویند. 
او این چیزها را به این دلیل می داند که مامانش قباًل 

جزو آشپزهای ناهار ما بوده. 

به هرحــال، من از خوراک گوشــت و ســیب زمینی 

متنفرم و نمی توانســتم همــه اش را بخــورم و واقعاً 
کالفه بودم که اجازه نداشتم از پشت میز بلند بشوم، 

چون بشقابم همکامالًپر از خوراکی بود!
به هرحــال، مامان به من گفــت که بروم توی اتاقم 
و مشق هایم را بنویسم. اما من گفتم تا گوش ندهد 
توی مدرسه چی شده، نمی روم توی اتاقم. چشم های 
مامان ِگرد شد و این اتفاق وقتی می افتد که حسابی 
عصبانی شــده باشــد و بعدش هم شــروع می کند 
بــه دادوهــوار: »بســه، دیگه بســه، وگرنــه تعطیالت 
بی تعطیالت!« به خاطر همین من گفتم: »ببخشید.« و 
راه افتادم بروم به اتاقم، چون من خیلی خیلی دوست 
دارم تعطیــالت مدرســه بــروم دیزنی لند. تابســتان 
پارسال هم بابایم گرفتاِر کار شد و ما نتوانستیم برویم.
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مدرســه جا گذاشــته بودیــم، چون وقتــی آن ماجرا 
پیــش آمد، ما فرار کرده بودیم. همان ماجراییکه 

مامانم حاضر نشد بشنود.
گوشــی را گذاشــتم سر جایش و به 999 زنگ زدم، 
چون پلیســی که آمده بود به مدرسه ی ما گفته بود  
در شرایط اضطراری، به این شماره زنگ بزنید. و 

البته آن هم یک شرایط اضطراری بود.

خالصــه، رفتم باالی پله هــا، اما نرفتم توی اتاقم. از 
توی هال یواشــکی رفتم اتاق مامان و بابایم و زنگ 

زدم به موبایل جدید َزک.
بابایم می گوید مســخرهاست که َزک توی این 
سن وســال موبایل داشــته باشــد، آن هــم موبایلی 
بهتــر از موبایــل بابایــم. مامــان می گوید بابــای َزک 
خیلــی چیزهای گران قیمت برایــش می خرد، چون از 
او دور اســت. مــن می دانــم َزک خیلــی دلش برای 
بابایش تنگ می شود، ولی ما اصالً درباره اش حرف 

نمی زنیم، چون َزک خوشش نمی آید.
خالصــه، مــن از اتاق مامان تلفن زدم به َزک. یک 
نفر گوشی را جواب داد، اما َزک نبود! یک نفر دیگر 
بــود! و بعد تــازه من یادم افتــاد کیف هایمان را توی 



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبکتر از کاغذهای دیگر است و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن، آسانتر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


