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يك روز در مدرسه ياد گرفتم بگويم ساعت چند است .ساعت نه ،ساعت

ده ،ساعت يك ،ساعت دو.

بابام هر روز ساعت سه ميآمد دنبالم .اما آن روز نيامده بود .باالخره

خودم تنهايي راه افتادم و رفتم خانه .خانة ما همين جاهاست .آخرِ همين

خيابان .اما بابام چرا نيامده بود؟ يعني چه شده؟

درِ خانه قفل بود .داد زدم ،مامان! بابا! اما آنها خانه نبودند .با

خودم گفتم البد گم شدهاند ،داداش كوچولوم هم گم شده.

فهميدم .همهشان مردهاند .حتم ًا يك چيزي شده .شايد رفتهاند

زير كاميون.

روي پلهها نشستم و گريه كردم .غمانگيزتر از اين نميشد .مگر من

چند سالم بود؟ شش سال .يك پسر ششساله كه تنهاي تنها مانده .تازه

درِ خانهمان هم قفل بود .تك و تنها توي دنياي به اين بزرگي!
چه باليي سر داداش كوچولوم آمده؟

شايد آن موقع كه مامان و بابا رفتند زير كاميون ،داداشم در مهدكودك

بوده؟

بدو بدو رفتم مهدكودك .مهدكودكش خيلي دور

نيست .داداشم داشت توي زمين بازي روي سر يك

دختر كوچولوي پستانكي ماسه ميريخت.

بغلش كردم و زدم زير گريه .با تعجب نگاهم كرد .بايد فوري گريهام

را تمام ميكردم .نبايد ميفهميد وضعمان چقدر بد است .اگر ميفهميد

غصه ميخورد.

گفتم« :حاال ديگر فقط من و تو ماندهايم .تك و تنها توي اين دنيا .اما من

مواظبتم .خيليخيلي خوب مواظبتم .همه چيز عين اولش ميشود».

معلم داشت ميدويد دنبال دختربچهاي كه از نردهها باال رفته بود.

دست داداش كوچولوم را گرفتم و يواشكي در رفتيم .راه افتاديم

سمت خانه.

همه چيز عين اولش ميشود! اولها وقتي داداش كوچولوم

از مهدكودك ميآمد خانه ،دوست داشت يك كم تلويزيون

نگاه كند .مينشست روي فرش و يك بيسكويت كوچولو

ميخورد .چه مشكل بزرگي! از اين به بعد نه خانه داريم ،نه
فرش داريم ،و نه تلويزيون .رختخواب هم نداريم كه توي آن
بخوابيم .و بدتر از همه اينكه ،بيسكويت كوچولو هم
نداريم .اما من قول داده بودم كه مواظبش باشم.
و مواظبش هم بودم.

گفتم« :اول يك خانه ميسازيم».

از البالي بوتهها يك چوب بلند پيدا كردم .به درد خانه ساختن

نميخورد .اما ميشد ميلة پرچم باشد.

«اول يك ميلة پرچم درست ميكنيم».

دستمالم را بستم باالي چوب و ميلة پرچم را فرو كردم توي زمين.

خيلي خوب .بدون مامان و بابا هم از پس كارها برميآييم...

مامان و بابا! به آنها كه فكر كردم غمگين شدم .چشمهام پر از اشك

شد .اما نميتوانستم جلوي داداش كوچولوم گريه كنم .تازه دستمالم هم

باالي ميله بود .ياد كاميوني افتادم كه آنها را زير كرده بود .به جاي گريه

كردن ،عصباني شدم.

من و داداشم دور و بر باغچه را گشتيم تا چيزهايي براي خانه ساختن

پيدا كنيم .يك خانة كوچولوي قشنگ .ميتوانيم آنقدر توي آن زندگي
كنيم كه بزرگ بشويم .بزرگ كه شديم برويم دانشگاه.

برادر كوچولوم چند تا چوب خشك به درد نخور پيدا كرد ،اما شانس

من خوب بود .پنج تا تختة سفيد پيدا كردم كه بابام ميخواست با آنها

نردههاي تازه درست كند .تختهها زير مشما بودند.

ما طفلكهاي بيچاره نه ميخ داشتيم،

نه چكش .اما با يك سنگ ،تختهها را

يك خرده توي چمن فرو كرديم .تختهها

كمي لق بودند.

بعد روي سقف هم تخته گذاشتيم .اينجوري خانه

كمي محكمتر شد.

خانة ما يك خانة كوچولوي سفيد خوشگل بود .با يك ميلة

پرچم ،توي زمين چمن .من خيلي به خودم افتخار ميكردم.

نميدانستم وقتي بزرگ شويم باز هم ميتوانيم توي آن خانه

زندگي كنيم يا نه .اما آن موقع ميتوانيم خانة بزرگتري درست
كنيم .باز هم تخته داريم.

توي خانه ،من دو تا رختخواب درست كردم ،با شاخ و برگ درختها.

ما يك عالمه برگ خشك آورديم كه بتوانيم زيرشان بخوابيم.
گفتم« :پتوي برگي خيلي گرم و نرم است».

برگها را ريختم روي داداش كوچولوم .جوري كه زير يك تپة بزرگ

برگ دراز كشيد و با چشمهاي كوچولوش زل زد به من .بعد پلك زد و

گفت دلش ميخواهد تلويزيون نگاه كند.

درست كردن تلويزيون واقع ًا كار سختي

است .اما من دست به كار شدم و از توي

آشغالها يك كارتن كهنه پيدا كردم .روي

جعبه يك سوراخ كندم به جاي تصوير .با يك
جعبة كوچولوتر هم كنترل درست كردم .توي

كولهپشتيام يك خودكار داشتم كه آوردم و

دكمهها را با آن روي جعبه كشيدم.

چوب خشك به درد نخور داداشم را

گذاشتم باالي تلويزيون ،به جاي آنتن .درست

مثل مال همسايهمان.

دكمة روي كنترل را فشار دادم .هيچ اتفاقي نيفتاد .به صفحة

تلويزيون نگاه كردم و گفتم« :باطرياش تمام شده .اي بابا ،اين

روزها ديگر تلويزيون برنامة خوب ندارد».

عين بابا حرف زدم و عين او چانهام را خاراندم.

داداش كوچولوم گفت قبل از تلويزيون ديدن ،بيسكويت
ميخواهد ،يا كمي كيك ،يا كره.
ميخواست گولم بزند .من خيلي خوب ميدانستم كه اجازه
ندارد كرة خالي بخورد .اما حاال ما داداشها بايد هواي همديگر را
ميداشتيم ،براي همين چيزي نگفتم.
چند تا هويج از باغچة سبزيجات كندم اما زياد از آنها خوشش
نيامد.

بعد يادم افتاد كه ميتوانيم از همسايهمان چيزهايي قرض كنيم.

وقتهايي كه توي آشپزخانه چيزي تمام ميشود ،آدم ميتواند برود

و از همسايه قرض كند.

رفتيم خانة همسايه و در زديم .همساية ما يك پيرمرد بود كه

سبيل داشت و جليقة چهارخانه تنش بود.

پرسيدم« :ميشود چند تا تخممرغ به ما قرض بدهيد؟»

كيك تُرد
سه تا تخممرغ را به هم بزنيد و
با يك فنجان شكر
 200گرم كره
يك فنجان و نيم آرد
يك قاشق چايخوري بيكينگپودر
دو قاشق چايخوري شكر وانيلي
در ظرف چربشده بريزيد و يك
ساعت در فر  170درجه بپزيد.
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همسايه رفت توي آشپزخانه.

صدا زدم« :سه تا تخممرغ .شكسته باشند بهتر است».
همسايه يك كاسه براي تخممرغها پيدا كرد.

«و يك فنجان شكر».

همسايه انباري آشپزخانه را با دقت گشت.

من بلد بودم چطوري كيك درست كنم .ديگر چه چيزي الزم

داشتيم؟

«و كمي كره .و كمي آرد و يك قاشق چايخوري شكر وانيلي».
پيرمرده با كاسه برگشت .هرچه خواسته بوديم توي كاسه بود.

داداش كوچولوم با خوشحالي گفت« :كره!»

ما همه چيز را هم زديم ،با آنتن.

مايع كيكمان معركه بود .اما نميدانستم چطور با آن كيك درست

كنم .چطور ميشود بدون فر كيك درست كرد؟

به نظر داداش كوچولوم مايع كيك همانطوري هم خوب بود.

دستش را يكراست ميبرد توي كاسه و از آن ميخورد.

سرش كه به خوردن گرم بود ،من برنامة تلويزيوني خودم را
ساختم :يك پنگوئن كوچولو بود.
توي جعبه جست ميزدم و ميخواندم« :پنگو ،پنگو».
داداش كوچولوم خوشش آمد .از خنده غش و ريسه ميرفت.
مايع كيك ماليده بود روي موها و هر دو تا دستش.
من خواندم« :پنگو ،پنگو».

داداشم خيلي خوشحال بود چون هنوز چيزي نميدانست .يك روزي،
وقتي بزرگتر شد ،همة آن قصة غمانگيز را برايش تعريف ميكنم.
«خب ،داداش كوچولوي عزيزم ،روزي روزگاري ما پدر و مادري
داشتيم ،اما»...
باد از البالي ديوارهاي شل و ول توي خانه ميآمد .آدم خجالت
ميكشيد.

گريهام گرفت.

داداش كوچولوم گفت« :پنگو ناراحت».

و من برايش تعريف كردم كه پنگو ناراحت است چون مادر و پدرش

رفتند زير يك كاميون قرمز گنده كه روي يخ ُسر خورده .بعد از آن پنگو و

خواهر كوچولوش نميتوانستند بروند توي كلبه .بيرون كلبه نشسته بودند و

داشتند يخ ميزدند.

پنگو بيشتر و بلندتر گريه كرد.

برادر كوچولوم گفت« :يكي ديگر».

يك برنامة ديگر توي تلويزيون ميخواست .من هم همينطور.

بعد يك نفر از الي درز ديوار توي خانه را نگاه كرد.

بابا بود.

«خداي من! ما خيلي نگران شده بوديم .از مهدكودك به ما تلفن

كردند»...

يك نفر تختهها را از روي سقف بلند كرد.

مامان بود.

«ما با عجله از سر كار آمديم».

بعد ما را بغل كردند و بردند توي خانه.

خانة كوچولو خودبخود داغان شد.
فقط از يك چيز سر در نميآوردم.
پرسيدم« :پس كاميون چه شد؟»

مامان گفت« :كدام كاميون؟»

آنها به ما ساندويچ دادند اما داداش كوچولوم آنقدر سير بود كه

نميتوانست چيزي بخورد.

ما يك كم تلويزيون تماشا كرديم .برنامة خندهداري بود.

مامان پرسيد« :تو مدرسه چه كار كردي؟ چرا زود آمدي خانه؟»

گفتم« :ساعت ياد گرفتم .ساعت نه ،ساعت ده ،ساعت يك ،ساعت دو».
مادر ساعتش را به من نشان داد.

«ساعت نه ،ساعت ده ،ساعت يازده ،ساعت دوازده ،ساعت يك،

ساعت دو».

