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سرسخت و خشن 
باش

این لویی رتسو و این هم رالفی رتسو است. 

این دوتا داداش، در یک شـهر بزرگ، توی این 

آپارتمان با پدرشان، لو بزرگه، زندگی می کنند. 
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لو بزرگه همیشه می گوید: »توی این دنیا دو دسته 

آدم وجود دارد: سرسخت ها و نازک نارنجی ها.«

لو بزرگه خیلی خیلی خیلی خشن است. او راننده ی 

کامیون و جرثقیل اسـت، اما بعضی وقت ها هم با 

ماشین برف روبی کار می کند؛ و معموالً نمی خندد!

و امـا مادر داداش رتسـوها... بایـد بگوییم چند 

وقتی می شـود که عمرش را داده اسـت به شـما. 

که خب، خیلی ناراحت کننده  است. داداش رتسوها 

دوسـت ندارند خیلـی درباره ی مامان رتسـو حرف 

بزنند. لو بزرگه هم دوست ندارد.
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لـو بزرگـه هـر روز، قبـل از این کـه در را پشـت 

سـرش ببندد و برود سـر کار، زیر لب، غرولندکنان 

می گوید: »سرسخت و خشن باشید!«
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کاله  ، برداری

هـر روز صبـح، بعد از این که لـو بزرگه راهی محل 

کارش می شود، داداش رتسوها هم به مدرسه می روند. 

لویی کالس پنجم و رالفی کالس سوم است. آن  ها مسیر 

خانه تا مدرسه را پیاده می روند، چون پیاده رفتن، کار 

خشن و سرسختانه ای است! اما سوار اتوبوس مدرسه 

شدن، کار بچه سوسول هاست. 

الک    ساهارک  11





داداش رتسـوها در راه مدرسـه زیاد باهم حرف 

نمی زنند. چون زیادی گل گفتن و گل شنفتن هم 

کار آدم هـای نازک نارنجی اسـت. بابای خودشـان 

بـه زور دو کلمه حـرف می زند. لـو بزرگه مرد عمل 

است! حرف که باد هواست!

لویی به رالفی می گوید: »بیا یک حرکتی بزنیم! 

یک کاری کنیم که خشن به نظر برسیم!«

رالفی می پرسد: »خب یعنی چی کار کنیم؟«

لویی می گوید: »بسپار به من!« او به نظر خودش 

از رالفی باهوش تر است!

زنگ تفریح، لویی و رالفی کنار زمین بازی همدیگر 

را می بینند. هردویشان به دیوار تکیه می دهند، زل 

می زنند به بقیه و روی زمین آسفالت، تف می اندازند! 
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چون این جوری تکیه دادن و زل زدن به دیگران و تف 

انداختن روی زمین، کار آدم های سرسخت و خشن 

است. اما دویدن و بازی کردن، کار بچه ننه هاست!

چـاد بادِگرتون امروز کاله جدیدی سـرش کرده 

اسـت. رنگـش زرد اسـت و زیـادی بـرای کلـه ی 

گنده  اش، کوچک است. 

لویی فکری به سرش می زند!

»اگـر کاله چـاد را از سـرش برداریـم، خیلـی 

سرسخت و خشن به نظر می آییم!«

رالفی می گوید: »چاد از ما بزرگ تر است.« و گوشزد 

می کند: »خیلی هم بزرگ تر است!«

لویی می گوید: »خب ما دو نفریم و او یک نفر! 

دو به یک!«
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رالفی می گوید: »خیلی هم خوب!« و سـرش را 

به نشانه ی موافقت تکان می دهد. 

رالفـی حـواس چاد را پرت می کنـد تا لویی بپرد 

بـاال و در یـک فرصت مناسـب، کاله چاد را از روی 

سرش بردارد. 



چاد فریاد می زند: »آهای! دست از سرم بردارید!«

داداش رتسوها هم داد می زنند: »حاال دیدی که 

دست برنداشتیم! هه هه هه!«

خیلـی  می کنـم  »احسـاس  می گویـد:  رالفـی 

سرسخت تر شدم ها!«

لویـی هم می گوید: »من هم احسـاس می کنم 

حسـابی سـرم گرم شده، شـک ندارم.« اما قبل از 

این کـه فرصـت کند کاله را روی سـرش درسـت 

صـاف و مرتب کند، کراولی فسـقلی همراه خانم 

بیـِورز کـه معلم کالس  سـومی ها بـود، بدو بدو به 

طرفشان می آید. 

فسـقلی باخوشـحالی می گویـد: »کالهـم را پس 

گرفتی!« و آن را از لویی می گیرد. 
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داداش رتسوها باهم می گویند: »کاله تو؟!«

فسـقلی می گوید: »وقتی توی اتوبوس مدرسـه 

بودیم چاد آن را ازم گرفت. خیلی قلدر است ها!« 

خانـم بیِورز می گوید: »بچه ها چه قدر کار خوبی 

کردید که از فسقلی دفاع کردید!« 

لویی سـعی می کنـد توضیح بدهـد: »ما خوب 

نیستیم! ما خشن و سرسختیم!«

رالفی می گوید: »آره... جان خودمان!«

اما انگار گوش هیچ کس به این حرف ها بدهکار 

نیسـت و در عـوض، همه توی زمیـن بازی طوری 

بـه داداش رتسـوها نـگاه می کننـد که انـگار آن ها 

قهرمان اند. البته همه این جوری فکر می کنند، به جز 

چـاد بادِگرتون کـه دارد می رود سـمت دفتر مدیر 
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مدرسه و توی دردسر افتاده است!

رالفی می گوید: » ای کاش به جای او ما می رفتیم 

پیش مدیر مدرسه!«

لویـی مصمـم می گویـد: »باید نقشـه ی بهتری 

بکشیم.«
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برف روبی

وقتی داداش رتسوها  از خواب بیدار می شوند، دارد 

برف می  بارد. همه چیز در شـهر بزرگ، سـفید شـده 

است، انگار رویشان کاغذ سفید ریخته اند. 

لو بزرگه می گوید: »امروز از مدرسـه خبری نیست 

پسرها! توی این آب و هوا، اتوبوس ها نمی توانند از 

جایشان تکان بخورند.« 
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