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یک ُپرس رااتتویِی درست  و  حسایب

ما وسط شهر توی قلعه ی سلطنتی زندگی می کنیم. مامان 
و بابام شاه و ملکه هستند و متنفرند از اینکه تاج بگذارند 
روی سرشان. به خاطر همین نوبتی تاج می گذارند. آن هفته 
قرعه به نام بابا افتاده بود و نوبت او بود که تاج بگذارد. 
به خاطر همین هم بود که با ترش ُرویی و بداخالقی، آن سِر 

میز نشسته بود.
مامان موقع نوشیدن قهوه گفت: »این بعدازظهر قراره 

چی کار کنیم؟«
هنــوز فنجانــش را بــاال نیــاورده بــود کــه فشفشــه ای 

سوت کشان پرت شد سمت پنجره ی قلعه.
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بــه میدان اصلی شــهر اشــاره کــردم و گفتــم: »امروز 
بعدازظهر تظاهراته!«

لوییس کوچیکــه، برادرم، رفت طرف ایوان ســلطنتی و 
گفت: »جانمی جان! همین االنش هم یک عالمه آدم جمع 

شده اند!« 
راست می گفت! هوا بارانی و افتضاح بود، اما جمعیت 
زیادی زیر پنجره ی قلعه جمع شده بودند و میدان اصلی 
شــهر با آن همه چتر رنگارنگ شــبیه پارکینگی پــر از بالن 

شده بود. 
بابا غرولند کرد: »لعنت به زمین و زمان! چرا همیشه 
وقتی نوبنه منه که تاج پادشاهی بذارم، تظاهرات می شه؟«

توی قلعه ی سلطنتی همه خوش حال و خندان بودند، 
همه غیر از بابا! باید اعتراف کنم ما عاشق روزهایی هستیم 
که مردم تظاهرات می کنند. اگر هوا خوب باشد، می رویم 
توی ایوان سلطنتی  و مسابقه ی انتخاب بهترین شعارنوشته 

را برگزار می کنیم.
مامان پیشانی بابا را بوسید و گفت: »شجاع باش عزیزم! 

ما همه پشتتیم.« بابا سینه اش را جلو داد، صدایش را 
صاف کرد و هیجان زده داد زد: »درسته! می رم ایوان. 

االن نشونتون می دم کی رئیسه!«
بعد هم شنل قرمزش را پیچید دوِر خودش و پرید سمت 
ایوان. همین که توی ایوان پشت نرده ها ایستاد، بارانی 
از گوجه فرنگی و بادمجان پرتاب شد روی سروصورتش.

و  گوجه فرنگــی  و  بابــا  بــا  بخواهنــد  مــردم  انگارکــه 
بادمجان هایشــان، یک ُپرس راتاتویِی1 درست و حســابی 

درست کنند.
بادمجان و  با گوجه فرنگی،  و گیاهی است که  فرانسوی، سنتی  راتاتویی غذایی   .1

سبزیجات جورواجور درست می شود. ـ م.



لوییس کوچیکه هیجان زده  داد زد: »حتی مامان بزرگ 
هم داره شعار می ده!«

قیافــه ی بابــا خنــده دار شــده بــود، انگارکه یکهــو تاج 
کج وکولــه ای قــورت داده باشــد. مامان بــزرگ هم فریاد 
می زد و گوجه های ِله شــده بود که پرتاب می شــد طرف 
بابا. مامان بزرگ زیر چتِر قرمِز خال خال ســفیدش شــکل 

یک قارچ سمی شده بود.
بابا که عصای سلطنتی اش را روی میز سالن جا گذاشته 

بود، به جای عصا چنگالش را تهدیدآمیز مقابل مردم تکان 
داد و گفت: »چی می خواهین؟«

مــردم فریــاد زدنــد: »بســه دیگــه! به انــدازه ی کافی 
داشتیم!«

بابا با زیرکی گفت: »من که شک دارم! اما به اندازه ی 
کافی چی داشتین؟«

»بارون!«
»بارون؟ می خواهین من چی کار کنم؟«
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آفتاب  تابستونه! ما  جمعیت دوباره فریاد زد: »االن 
می خواهیم.«

همه با هم شعار دادند: »آفتاب! آفتاب! آفتاب!«
جمعیت از اینکه آب و هوای سرزمین پادشاهِی همسایه 

خوب و آفتابی است، شاکی بودند.
مامان گفت: »راست می گن خب. این بارون واقعاً 

خسته کننده شده.«
بابا دوباره چنگالش را تهدیدآمیز تکان تکان داد و غرغر 
کرد: »خب! خب! درست می گین. بهتون قول می دم فردا 
صبح هوا خوب می شه. من فردا برای سرزمین پادشاهی 

روزی آفتابی پیش بینی می کنم.«
بعد از این پیش بینی، چترها راه افتادند و مردم همان طور 

که دادوبیداد می کردند، پراکنده شدند.
بابا شنلش را پیچید دوِر خودش و برگشت توی سالن. 
گفت: »این هم یک گرفتاری تازه! خدا کنه فردا هوا آفتابی 

باشه.«

طوفان، آن هم وسط اتبستان

موقع شام حاِل بابا خیلی بد بود. دماغش را چسبانده 
بود به موبایلش و ناله وزاری می کرد: »پیش بینی ها می گن 

تموم هفته بارون می آد.«
مامان نگران شد: »پس قولی که به مردم دادی، چی 

می شه؟«
بابا دست هایش را طوری تکان داد که انگار می خواست 

قول وقرارهایش را از پنجره بیندازد بیرون.
لوییس کوچیکه با خوش حالی داد زد: »یعنی قراره تموم 

هفته بشینیم و تظاهرات مردم رو تماشا کنیم؟«
اما بابا برنامه ی دیگری توی سرش داشت.
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