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موش و گربه ابزِی هلیکوپرتی

ما وسط شهر توی قلعه  ی سلطنتی زندگی می کنیم. 
مامــان و بابام شــاه و ملکه هســتند و متنفرند از اینکه 
تــاج بگذارنــد روی سرشــان. به خاطــر همیــن نوبتی تاج 

می گذارند. 
مراسم تعویض تاج، صبِح روز دوشنبه برگزار می شود. 
این مراسِم خودمانی هستیم، چون که  همه مان عاشق 
مامان و بابا موقع عوض کردن تاج، یک موش و گربه بازِی 

اساسی راه می اندازند.
لوییس کوچیکه موقع صبحانه از من پرسید: »این هفته 

نوبت کیه تاج بذاره؟«
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همان طور که خمیازه می کشیدم، جواب دادم: »نوبت 
باباست.«

»آخ! آخ! نگو! پس فاجعه تو راهه.«
دو تا دِر ســالن با شــدت و ســروصدا باز شدند و بابا 
آشــفته حال با دوربین دوچشــمی دور گردنش، پرید توی 
ســالن. وسط ســرمای زمســتان لباس شــنا تنش بود و 
صندل های ســاحلی پا کرده بود. همان طور که مســتقیم 
می رفت سمت ایوان سلطنتی، گفت: »صبح به خیر بچه ها! 

من خیلی عجله دارم.«
وقتی بابا خیلی عجله دارد، یعنی مامان پایش را کرده 

توی یک کفش که بابا باید تاج بگذارد.
لوییس کوچیکه پرسید: »بابا، می خواهی توی ایوان قایم 

بشی؟«
»توی ایوان؟! نه! منتظر هلیکوپتر سلطنتی هستم تا بیاد 
و توی یک ثانیه بلندم کنه و ببره بندازه توی یک جزیره ی 
متروک. زیر میز سالن نمی تونم قایم بشم. مامانتون همیشه 

پیدام می کنه.«
من و لوییس کوچیکه قبل از اینکه برای تماشای هلیکوپتر 
بپریم سمت پنجره، بابا را به خاطر این اعتراف تحسین کردیم.

من به نقطه ای طالیی توی افق اشاره کردم و داد زدم: 
»اوناهاش! اونجاست!«

بابا دست هایش را دور شانه های ما حلقه کرد و لبخند 
زد: »بچه ها، می دونین برنامه ی این هفته چیه؟«

مــا هــم مثل گــروه ُکــر هماهنگ بــا هم جــواب دادیم: 
»بازی های زمستانی المپیک سلطنتی!«

ســلطنتی.  المپیــک  زمســتانی  بازی هــای  »دقیقــاً! 
خسته کننده ترین اتفاق توی طول سال برای یک پادشاه! 
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سخنرانی های سرپایی و کسل کننده، وعده های غذایی 
بی پایان و البته ساعت ها تشویِق طوالنی احمق ها درحالی که 
تاج روی سر آدم یخ زده. و خب البته این دفعه مامانتونه که 
مسئول این کاره و ترتیب کارهای سخت و طاقت فرسا رو 
می ده. اون وقت من چی کار می کنم؟ من هم توی جزیره ی 

متروکه ام آفتاب می گیرم.«
بابا دوربینش را روی هلیکوپتری که نزدیک می شد، 
تنظیم کرد و دقیقاً همان موقع بود که یک دفعه ای قرمز شد.

»لعنــت به زمیــن و زمــان! مامانتون پشــت هلیکوپتر 
نشسته!«

با شنیدن این خبر بابا رو تشویق کردیم: »بابا! زود باش! 
برو خودت رو قایم کن!«

مامان برای بابا تله گذاشته بود! باِد پره هاِی هلیکوپتر، 
رومیزی و پرده ها را به شدت تکان داد. هلیکوپتر در سراسر 
سالن، طوفان بزرگی درست کرد، بابا شیرجه زد زیر میز.

بابا نالید: »من نیستم. گم شده ام.«

خواست زیر شنلش پنهان شود، اما دیگر خیلی دیر شده 
بود. مامان که عینک خلبانی به چشمش و تاج روی سرش 
بود، از توی ایوان آمد توی سالن. آهی کشید و شنل بابا 

را باال زد.
»آه! عزیزم! قبالً جاهای بهتری قایم می شدی!«

و این گونه بود که بابا با لباس شنا و صندل از زیر شنلش 
بیرون آمد.

»شال و کاله کنین. پیش به سوی بازی های زمستانی 
المپیک سلطنتی!«
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اباب قولش را فراموش یم کند

سرزمین پادشاهِی همسایه توی آخرین بازی های المپیک 
ســلطنتی توانســته بود تمام مدال ها را به دست بیاورد. 
به خاطــر همین وقتی ما بــا هلیکوپتر از قلعه پــرواز کردیم، 
مردم برای اینکه بهمان روحیه بدهند، جمع شده بودند 

توی میدان اصلی شهر.
مامان توی کابین خلبانی همه ی دم ودستگاه ها را تنظیم 

کرد.
لوییس کوچیکه که انگار توی ژاکتش کادوپیچ شده بود، 

پرسید: »به نظرتون ما چند تا مدال می بریم؟«
بابا توی فرستنده ی رادیویی گفت: »هیچی! مثل همیشه 

ورزشکارهامون ما رو جلوی همه ی دنیا خجالت زده می کنن 
و باعث مسخره شدِن ما می شن. من که وقتم رو با تشویق 
تیم پادشاهِی همسایه می گذرونم.« با گفتن این حرف ها، 

سکوت عمیقی کابین هلیکوپتر را فراگرفت.
بدون اینکه جرئت باورکردنش را داشته باشم، پچ پچ 

کردم: »بابا، تو که قولت یادت نرفته؟«
بابا با تعجب زل زد به ما.

»قولم؟! ایــن کاریه که زیاد انجامش می دم. چه قولی 
دادم؟«

کــم مانــده بــود ابروهــای طالیی مامان ســیاه شــود. 
همان طور که هلیکوپتر را از وسط ابرها باال می برد، گفت: 
»بعد از پیروزی پادشاهِی همسایه توی مسابقات تابستانی، 
تو تصمیم گرفتی قانون های المپیک رو تغییر بدی و قول 
دادی توی مسابقات المپیک زمستانی بعدی، خونواده های 
سلطنتی هم توی رقابت ها شرکت کنن. ما می ریم که توی 
مسابقات شرکت کنیم. امکان نداره همچین چیزی رو 

فراموش کنی.«
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