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دوست خوبم سالم،
پیشاپیش سال نو مبارك، امیدوارم که سالى پر از شادى و خوبى 
و دوستى را پشت سر گذاشته باشى و شاد و پر انرژى خودت 
را براى سال آینده یعنى سال 2016 آماده کنى، براى پاپا نوئل 
برسى.  ها  آن  همه ى  به  و  باشى  نوشته  را  آرزوهایت  لیست 
متاسفانه آن طور که همه ى ما آرزو داشتیم سال 2015، یعنى 
سال هدف هزاره سوم به آرزوى ما براى حق تحصیل همه 
کودکان جهان نرسید و همان طور که در شماره هاى  پیش گفتیم 
این هدف به 15 سال بعد و 15 سال تالش دیگر منتقل شد. 

خوب ما هم تالش خواهیم کرد و تا زمانى  که شادى، بازى، 
نخواهیم  پاى  از  نداده ایم،  هدیه  کودکان  همه  به  را  مدرسه، 
نشست. براى تعطیالت کریسمس شما قصه اى بسیار زیبا از 
یک دوستى بى نظیر تهیه کرده ایم که سوسن آن را ترجمه کرده 
است. شنیدن این قصه در کنار بخارى  و در انتظار  نوئل، یا 
سنتا یا تومته بسیار دل نشین است. اضافه بر آن بخشى از کتاب 
«درد دل هاى بریت مارى» را که مخصوص تعطیالت سال نو 
است برعکس همیشه که در بخش جوانان چاپ مى کردم، در 
این شماره به شما تقدیم مى کنم. این هم هدیه ى کریسمس من.

«داروگ»
دسامبر 2015



3

 داروگ - کودکان             شماره ى 35 - دسامبر 2015

سخنى با بزرگ ترها!

سالم به همه ى شما عزیزان، 
سال نو را در پیش رو داریم و تب و تاب  خریدن هدیه، و تدارك  
مثل  و  مى گوییم،  شادباش  را  نو  سال  پیشاپیش  را،  کریسمس  جشن 
از  آن  نبودن  ایرانى  صرف  به  را  مراسم  این  مى کنیم  تاکید  سال   هر 
کودکان تان دریغ نسازید، و در برگزارى آن افراط هم نکنید. همیشه از 
سنت ها و تاثیر مثبت آن ها بر روى کودکان با شما صحبت کرده ایم، 
ایام کریسمس در عین حال فرصت خوبى براى دور هم جمع شدن 
خانواده و صحبت کردن درباره ى مسائل مختلف است، متاسفانه بعضى 
از پدر و مادرها در مرز بندى با تربیت ایدئولوژیک کودك که کامال 
هم درست است، درباره ى مسائل جهان پیرامون هم با آن ها صحبت 
نمى کنند که این غلط است. کودك باید بداند که در چه دنیایى زندگى 
مى کند، باید حس دوستى و هم دردى را در او تقویت کرد. این کار 
را صرفا از طریق دادن اطالع و پاسخ دادن به سئوال هاى او مى توان 
انجام داد، نه با پند و اندرز یا  زبانم الل مقایسه کودك با کودکان شور 
بخت و ایجاد حس گناه از داشتن رفاه نسبیدر او. مفاهیم انسانى، به دور 
از هر قضاوتى و تقسیم کردن آن ها با کودك، بازى و خنده و شادى 
بهترین پایه براى شکل گیرى یک شخصیت قوى و یک انسان توانمند 
نشان  را  راه  است.  کافى  باشد  برخوردار  باالیى  عاطفى  شعور  از  که 
ندهید امکان ره یابى را در اختیار کود تان قرار دهید. مطمئن باشید که 
به او کمک بزرگى براى، اعتماد به نفس، استقالل و ایجاد هم بستگى 
انسانى کرده اید. مساله ى فرهنگ سازى و مشارکت فرهنگى، به وجود 
آوردن و ساختن سنت هاى خانواده گى، شرکت دادن کودکان دراین 
برنامه ها، تفاوت گذاشتن بین روزهاى عادى و خاص، بحثى قدیمى 
و غنى در زمینه ى رشد کودکان است، آموزش انتظار و پاداش، نقش 
بسیارى در ساختن شخصیت کودك، براى کنترل بر رفتار و کردار و 
تعامل آینده ى او دارد، یکى از خاصیت هاى این گونه مراسم، همین 
است، کودکى که یک سال در انتظار عید نوروز یا جشن کریسمس و 
همه ى آن چیزهایى که عید را براى او به روزى ممتاز تبدیل مى کند، 
مى ماند، به نظم و تحمل پاسخ مثبت مى دهد، آیا در برخورد روزمره به 
کودکانى برخورد کرده اید که هیچ چیز خوش حال شان نمى کند؟ حتى 
صد اسباب بازى جدید؟ و دائم به دنبال چیز دیگرى هستند؟ این کودکان 
یاد نگرفته اند،که منتظر بمانند و بر رفتارشان کنترل داشته باشند، تمامى 
روزهاى زندگى شان ، عید و جشن بوده و هر چیز که خواسته اند حتى 
بیش از آن را پدر و مادر صرفا جهت سرگرم کردنشان در اختیار آن ها 
قرار داده اند، شاد بودن تمامى روزهاى زندگى براى کودکان همه ى جهان 
البته که آرزوى من و شماست، مساله بر سر تفاوت گذاشتن و ایجاد 
سنت است. پدرى و مادرى که نه دانش برخورد با کودك را دارند، نه 
گرفتارى ها به آن ها اجازه تقسیم کردن وقت با کودکان را مى دهد. حتى 
دیگر جاى قصه هاى شبانه را نگاه کردن به فیلم گرفته است. درست 
به همین دلیل در ایام تعطیالت و اوقات فراغت باید این خال را بتوان 

پر کرد، شاید در دورانى که از گوشه و کنار جهان از زیر این پل، در 
میان پوکه هاى فشنگ و بمب هاى منفجر شده هر روز جسد کودکى 
بیرون مى آید، زدن این حرف ها  لوکس  و بى مورد، تلقى شود، اما، 
درست به همان نسبت که واقعیت هاى دردناك زندگى کودکان کار، 
کودکان جنگ، کودکان اعتیاد، واقعى است. نیمى دیگر از این کودکان، 
در فضاى دو گانگى ها و تناقضات زندگى مدرن و فرهنگ عقب مانده، 
با واقعیت هاى دیگرى دست و پنجه نرم مى کنند، در این دنیاى واویال، 
حتى کودکى که غم نان و  مشکل کار ندارد، در بسیارى موارد از کمبود 
عاطفه و درك شدن و آرى گفتن به نیازهاى عاطفى و هوش هیجانى اش 
از جانب پدر و مادرها، بزرگ ترها،  اولیاى مدرسه در رنج است.این 
دو مساله، یعنى فعالیت اجتماعى براى به دست آوردن حق کودکى در 
تمامى زوایاى زندگى و توجه به مسائل عاطفى کودکانى که  در رنج 
کار با همتایان شان سهمیم نیستند، به یک ضرورت تخطى ناپذیر تبدیل 
فاصله  کودکانه،  حرمت  شدن  شکسته  عاطفى  کمبود  این  است،  شده 
گرفتن والدین از کودکان، درغم انگیز ترین شکلش به باال رفتن آمار 
خودکشى در کودکان، افسرده گى آنان، که دیگر فقط مربوط به 7 میلیون 
کودك افسرده به دلیل جنگ ها نیست، بلکه شامل  مسائل خانواده گى 
و اهمیت داده نشدن به شخصیت آن ها، وعدم وجود زمینه ى مشترك، 
در کار، بازى، قصه خوانى، جشن و پایکوبى با بزرگ ترهاست، یکى از 
غم انگیزترین صحنه هایى که من دیده ام، در مهمانى هاى حتى کریسمس 
و عید نوروز که محور آن  کودکان باید باشد، جمع شدن بزرگ ترها در 
یک اتاق، و کودکان جدا از آن هاى پاى تلویزیون، آى پد، ایکس باکس 
و یا پلى ستیشن است، باید این زمینه را فراهم آورد، باید در ایجاد 
اجتماعى،  ارتباط و پل زدن به احساسات کودکان کوشید، معضالت 
مقوله ى کودکى را براى بسیارى از پدر و مادرها  تا سطح رفع نیازهاى 
مادى، و نهایتا، تشویق یا سخت گیرى براى درس خواندن آن ها، آن 
هم درسى که خود والدین کم تر در فراگیرى آن نقشى دارند یا وقتى 
برایش مى گذارند، بلکه کامال به مدرسه وا نهاده اند، پائین آورده است. 
ما نه مى توانیم و نه باید، بخشى از جامعه کودکانه را در انتظار و تالش 
از بین رفتن تمامى مشکالت حقوقى کودکان  به حال خود بگذاریم، 
یک قدم اول در این راه ایجاد خاطره مشترك، که البته بسیارى از پدر و 
مادرها این کا را مى کنند، منظور من این جا، ابتدایى ترین و ساده ترین 
و  وحش  باغ  و  دونالد  مک  و  سینما  لزوما  نه  بودن  هم  با  آن هاست، 
لونا پارك رفتن است. جشن هاى خانواده گى بهترین و ساده ترین راه 
به وجود آوردن خاطره هاى مشترك و سنت گذارى اند، و قصه هاى 
پاى بخارى، یا شومینه یا زیر کرسى، نقش بى نظیرى در ماندگارى این 
سنت ها دارند. و تاثیر غیرقابل انکارى در درك لطافت دنیاى کودکان 

و احترام به ذات کودکانه ى آنان.
موفق باشید، تعطیالت خوش!
«داروگ»
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سال ها، سال پیش، حتى زودتر از زمانى که پاى سرخ پوست ها به آمریکا 
برسد، گروه هایى از بیدسترها، در کناررودخانه ى  ماتاومکاج  باالتر از 
منطقه ى نیمه کوهستانى  زیباى  مى ین ، که پُراز درختان بید و نارون هاى 
قرمز و کاج و پوشیده از سرخس وشاخه هاى خال ،خال گیاهان خزنده و 
مراتع و چمنزارهاى سر سبز بود؛ زندگى مى کردند. زندگى دراین منطقه 
به آن ها امکان ساختن آشیانه ها ى سد مانند شان  را از شاخه درختان 
مى داد. کلنى هاى بیدسترها نه بزرگ بود و نه کوچک، سه خانوار بودند 
و ده عضو خانواده . مثل همه ى بیدستر ها به شدت به کارساختن سد هاى 
کوچک برروى رودخانه هاى کوچک مى پرداختند. بیدستر ها  گاه گاهى  
براى رفع خستگى دست از کار مى کشیدند. نه بیشتر از نیم ساعت. یک 
بیدستر از نشستن در لبه ى کلبه اش در قسمت عمیق آب و فکر کردن 
لذت وافرى مى برد براى همین سخت تر و بیشتر کار مى کند که به تواند 
لحظات بیش ترى به این شکل در آب بنشیند. اگر ساعت ها به این که براى 
که و چه؟ کار مى کند، فکر کند، ارزش این چه؟ و که؟ را درك مى کند. 
در یکى از روزهاى اوایل بهار، هنگامى که یکى از این بیدستر ها، که در 
لبه ى عمیق آب نشسته بود و به  این که چرا درختان باید در پائیز بر 
گ هاى شان را از دست بدهند و در زمستان لخت شوند، فکر مى کرد، 
از شنیدن صداى  کواك کواك و راب راب، دل خراشى، پریشان گشت، 
سرك کشید که ببنید چه خبر شده است؟ چند مرغابى وحشى به یک 
مرغابى کوچک تر حمله کرده او را تعقیب مى کردند و بر روى او خم 
شده با نوك او را کتک مى زدند و سعى داشتند از آب بیرونش کنند و 
بر روى ساحل جایى که  او  نشسته بود پرتش کنند. مرغابى کوچک، 
همزمان که ازحمله هاى پى در پى رنج مى برد، تالش مى کرد که جاى 
پایى براى خودش درست کند و خودش را نگه دارد و درچشمانش غم 

و اندوه فراوانى به چشم مى خورد.
دیدن این صحنه براى حس عدالت جویانه ى بیدستر کوچک زیادى بود. 
از جا بلند شد و داد کشید: بس کنید . مرغابى ها دست از آزار مرغابى 
کوچک برداشتند و حیرت زده پس کشیدند. آن ها عادت داشتند که از 
جانب بیدسترها ندیده گرفته شوند، چه در حال بازى و شادى و چه در 
حال آزار دادن هم، این دیگر کى بود؟ او بر سرشان داد کشید. اما چیز 
دیگرى نگفت،.همه به جز مرغابى کوچک توى آب پریدند. او قبل از 
این که به تواند  کواك  کواك کند، نفس عمیقى کشید و گفت:  چرا این 

کار را کردى؟ 
بیدستر کوچک با خجالت جواب داد: آن ها همیشه تو را آزار مى دهند، 
من دیگر از کارشان خسته شدم. مرغابى کوچک جواب داد: خب این ها 
عادت دارند که مرا آزار دهند اما هیچ کس اهمیت نمى دهد، مرغابى هاى 
دیگر اصال براى شان مهم نیست و در واقع بیدسترها هم نه! این کار تو 

مرا خیلى کنجکاو کرده است.
- کنجکاو؟-
بله، چرا؟؟

مرغابى در حالى که سعى مى کرد خودش را بى تفاوت نشان دهد، مشغول 
تمیز کردن پر هایش شد  و در واقع خودش را به آن راه زد.

بعد از لحظه اى سرش را بر گرداند و ادامه داد:
- من حواسم به همه چیز هست. اگر نبود، نمى توانستم خودم را از سر 
راه این هولى گان ها کنار به کشم،  این ها همیشه مرا آزار مى دهند. من 
دیدم که تو این جا نشسته اى دور تر از همه ى بیدستر هاى دیگر، وکنجکاو 

شدم. بیدستر کوچولو گفت:
کنجکاوتر،  کنجکاو،  دوست  دارم،  خیلى  را  کلمات  این  من   اوه 
این   مثل  درست  و  مى چرخاند  زبانش  دور  را  کلمات  کنجکاوترین، او 
مى چرخاند.و  تیزش  هاى  دندان  دور  را  بهار  تازه  بید  نازك  شاخه  که 
گفت: من خودم خیلى کنجکاوم در باره ى خیلى چیزها، مثال، اسمت 
چیه؟ اردك جواب داد: مى ینا. بیدستر صدایش را پایین آورد و به نجوا 

مثل این که درحال توطئه چینى است، تکرار کرد:
 مى ینا  ! اسم من دووروو است. 

و ادامه داد:
- من یک سوال دارم. من همیشه به این چیزهایى که در آسمان است نگاه  
و به آن ها فکر مى کنم، ابر ها را نمى گویم، آن چیز هاى گرد را مى گویم، 
آن یکى که خیلى روشن و زرد رنگ است و روز ها در آسمان است و آن 
یکى دیگر  که نقره اى است و شب ها همراه آن چیز هاى درخشان دیگر 
در آسمان است، تو تا به حال نزدیک آن ها پرواز کرده اى؟ توانسته اى 

لمس شان کنى؟ به آن ها دست بزنى؟ 
مى ینا جواب داد:

- اوه نه، مهم نیست من چقدر بلند پرواز کنم. هر چه هم که باالتر بروم 
آن ها همیشه از من دور ترند. من مى توانم به اندازه طول ده تا تابستان 

پرواز کنم اما باز هم آن ها از من باالتر باشند.
- واقعا؟  دووروو بشدت تحت تاثیر حرف هاى مى ینا قرارگرفته بود. 

مى ینا  چندین بار بال هایش را باز و بسته کرد و ادامه داد:
- بله وقتى که پرواز مى کنى خیلى چیزها را  مى بینى، مثال آیا مى دانى 
که به غیر از این رود خانه، که ما در کنار آن  زندگى مى کنیم، رود هاى  
بسیار زیاد دیگرى هم هست؟ و یک رود خانه خیلى، خیلى بزرگ که  
هفته ها و شاید ماه ها وقت الزم است که بتوان از این طرف تا آن طرفش 
بپرى؟ درواقع من خودم هرگز از این طرف تا آن طرفش پرواز نکرده ام، 
اسم این رود بزرگ دریاست. اما، ما مرغابى ها از پرنده گان دیگر چیزها 
شنیده ایم. دریایى هست که آبش شور است و جانوران عجیبى در آن 
زندگى مى کنند؛ ماهى هاى بزرگى که من را درسته مى توانند قورت دهند.

چنین  عمرش  در  هرگز  بود،  شده  مى ینا  حرف هاى  محسور  دووروو 
چیزهایى نشنیده بود. او با هیجان و حیرت به حرف هاى اردك در باره ى 
ُفک ها دلفین ها، موج و طوفان گوش مى داد، مى ینا دنیایى از اطالعات 
بى انتها در باره ى همه چیز داشت، براى همین گفت و گوى شان ساعت ها 
طول کشید و فقط با پریدن هاى کوتاه و سریع دووروو به میان آب قطع 

ماجراى یک دوستى بى نظیر
کارول موور

مترجم: سوسن بهار
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مى شد. دووروو معذرت خواهى کرد و گفت که مجبور است براى جلو 
گیرى از خشک شدن پنجه هایش در گرماى  بهار به درون آب بپرد، در 
غیراین صورت پنجه هایش خشک مى شود و تَرك مى خورد. هر چه که 
دووروو بیش تر گوش مى داد، مى ینا بیش تر تعریف مى کرد تا این که 
عصر شد و سایه ى درختان  به اندازه انگشتان دراز و بلندى شده بود  

و نسیم سردى شروع به وزیدن کرده بود. دوورو گفت: من باید بروم.
مى ینا جواب داد:

- من هم و به سرعت  به رودخانه بر گشت.

فصل دوم
با  زمزمه  حال  در  بود،  دوورو را  مانده  تنها  که  ینا   آن هفته مى  سراسر 
مى نشست  رودخانه  کنار  استراحت  براى  وقتى که  کشیدن  آه  و  خود 
دید. تنهایى او بخشا به دلیل  ترك او از طرف سایر مرغابى ها که دیده 
بودند با دووروو حرف مى زند بود و بخشا  به خاطر خوش حالى بیش 
از حد دووروو وقتى او را مى دید. آن دو در باره هر چیز که به ذهن شان 
مى رسید حرف مى زدند. از فرق بین اردك ها و بیدسترها گرفته تا خطر 

نسبى حمله حیواناتى که دشمن اردك ها و بیدسترها بودند مثل خرس ها 
و گربه وحشى ها، یا این که اگر براى همیشه در یک مسیر شنا مى کردند 
را  ینا  مى  دووروو  روز  یک  خالصه  مى رسیدند؟  به کجا  مى پریدند  یا 

دعوت به هم کارى کرد.
مى ینا در کنا او پا مى زد. درست مثل او که با ژست ماهرانه شنا مى کرد. 
پنچه هاى پایش را روى هم قرار داده بود و آن ها را نزدیک سینه اش 
گرفته بود و با پاى پرده دار عقبى اش شنا مى کرد. و از دمش مثل پارو 
استفاده مى کرد. وقتى که مى ینا سرش را بنا به عادت اردك ها براى 
پلک هاى  کرد.  را  کار  همین  هم  دووروو  برد،   فرو  آب  زیر  لحظه اى 
دووروو شفاف بود، و از پشت آن ها حتى وقتى چشم هایش را مى بست 
مى توانست  مى ینا را به خوبى ببیند. مى ینا احساس بسیار خوبى داشت، 
او در خانه اش در میان آب بود و بال هایش حرکت هاى موزون و زیبایى 
داشتند. حاال دیگر الزم نبود براى حمله احتمالى اردك هاى دیگر نگران 
باشد، مى توانست از محیط اطرافش لذت ببرد. او عاشق  پارو زدن با 
بال هایش بر روى این مایع نرم و شفاف یعنى آب رودخانه و نفس کشیدن 
در هواى لطیف بهار و فرو دادن رایحه ى دل انگیز گل ها و بیدمشک ها 
به دورن سینه اش بود.از همه این ها بیشتر همراهى و هم کارى با دووروو 

براى او لذت بخش بود. فکر مى کرد در یک امر مهم و حیاتى سهم دارد. 
کنار او شنا مى کرد و به اردك ها و  بیدسترهاى دیگر نگاه مى کرد که 
در قسمتى از رودخانه که باریک شده بود و به اندازه یک بیدستر بود، 
شنا مى کردند و بر مى گشتند. او به هم راه  دووروو تا آخر این کانال که 
عمقش 150 پا بود شنا مى کردند، دوررو  پنجه هایش را تکان مى داد 
و او بال هایش را و برمى گشتند. نا گهان دووروو شروع به دویدن به 
طرف جنگل کرد، و درواقع قدم مى زد، براى این که پا هاى کوتاهش به او 
امکان دویدن با ژست را آن طور که موقع شنا کردن ژست مى گرفت و پز 
مى داد، از او مى گرفت. مى ینا هم همین مشکل را داشت. نمى توانست  
سریع راه برود اما  با شیوه ى اردکانه تقریبا مى دوید. دوووروور تقریبا 
از یک دوجین درخت گذشت لحظه اى درنگ کرد و بعد ایستاد. قبل 
از این که به هفدهمین درخت برسد. به ِخرِخر افتاده بود و دهانش باز 
مانده بود. دورررو براى قطع درختان بید و شاخه هاى شان براى ساختن 
سدش بود که مى دوید، اما به طورغیر منتظره اى اردك یک صداى زنگ 
خطرمانند از خودش در آورد و فریاد زنان پرسید:چى شده دوروو؟ و 

مرتب اصرار مى کرد: 
- نه این درخت نه! توى این درخت یک النه هست. او سرش را  باال 

برد و به النه اشاره کرد.
دووروو دید که مى ینا درست مى گوید و در این درخت یک النه بود. 
تقریبا در نیمه درخت که پشت شاخه هاى درختان پنهان شده بود، و 
دید که مى ینا  به طرف این النه پرواز کرد و داخل آن شد.اردك این النه 
را دیده بود براى این که در یک النه درست شبیه این تخم گذاشته بود. 
تقریبا همه ى النه ها به هم شبیه بودند. که بعضى هاشان پاى درخت ها 
قهوه اى  پر هاى  میان  در  را  رنگ  زیتونى  تخم  هشت  او  بودند.  افتاده 
رنگ پیدا کرد و با خودش فکر کرد که پدر و مادر کجایند؟ اما النه زیر 
پاهایش گرم بود و او فهمید که مامان اردك همین نزدیکى هاست و به 
زودى بر مى گردد. او دووورو را دید که به درخت دیگرى رسیده بود. 
از دمش مثل چهار پایه استفاده کرده بود که بتواند درست بنشیند. تنه 
درخت را با پنجه جلویش گرفته بود و شروع به جویدن  پوست درخت 
و نهال هاى تازه بیرون زده از آن درخت بید 6 اینچى  کرد. تراشه هاى 
دقیقه  فقط 15  ریخت   مى  زمین  بر  تیزش  دندان هاى  الى  از  درخت 
طول کشید تا بعد از آخرین تکه که دووروو بر دهان گذاشت، درخت 
بر زمین بیفتد. دوووروو دمش را چنان بر زمین مى کوبید که انگار کسى 
با اسلحه  شلیک مى کند، بقیه بیدسترها هم چه در آب و چه در خشکى 
با همین صدا جوابش را مى دادند. مى ینا فهمید که این یک جور اعالم 
خطر و آژیر خطر کشیدن توسط بیدستر هاست، که کلنى شان را از خطر 
آگاه مى سازند و تا زمانى که دشمن نرفته باشد از مخفى گاه شان خارج 
نمى شوند. یعنى تا زمانى که صداى افتادن درختان بر زمین قطع نشده 
باشد. دووروو، به کانال بازگشت و به میان آب پرید و ده دقیقه صبر کرد 
تا دوباره بیرون بیاید و شروع به جویدن شاخه ها کند و تنه ى درخت 
را  به َجَود و تبدیل به تراشه هایى با سه پا ارتفاع کند. شاخه را میان 
دندان هایش مى گذاشت و به سرعت داخل آ ب مى پرید. مى ینا هم  در 
هرحال در کنارش بود. بیدستر خستگى نا پذیر بود و مى ینا 20 بار او 
را هم راهى کرد با او در آب پرید و بر گشت. او تنه درختان را از آب 
عبور مى داد و  وقتى که کار دووروو تمام شد ساقه ها و تنه هاى درختان 
جویده شده را مانند سد بر سر راه آب قرار داده  و به طرز ماهرانه اى 
با پاى جلویش و فک محکمش آن ها را ُهل مى داد و مى کشید  و تاب 

مى داد و به یک ساختار پیچیده تبدیل مى کرد.
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گه گاهى بیدسترهاى دیگر هم به او بر روى یک بخش بزرگ یا یک 
کند.  تعیین  را   درست  زوایه  که   مى کردند  محکم کمک  و  تنه بزرگ 
از آن جا که به کارش وفادار بود  و صادقانه کار مى کرد، تالش فراوان 
مى کرد و فقط گه گاهى با مى ینا حرف مى زد. بیدستر شاخه ها را بریده 
بود و آن ها را به درون آب و سدى که مى خواست بسازد کشیده بود. 
حاال دیگر موقع یک استراحت صبحانه بود. آن ها روى ساحل نشستند 
و به سایر بیدسترها که هنوز به سختى کار مى کردند، چشم دوخته بودند. 
مى ینا  در حالى که به یک  شاهى ى  آبى که از آب بیرون زده بود نوك 
مى زد پرسید:-   تو کجا به دنیا اومدى این جا؟-  دووروو جواب داد: 

بله ، درست وسط دریاچه.
کت  روى  به  عطر آگینش  ُغدد  از  روغن  مالیدن  به  کردن  شروع  و 
پوستى اش(موهاى خز مانند تنش) این عطرغلیظ روغن مانند، از نزدیک 
دمش ترشح مى شد و او با ناخن پاى عقبش، روغن را روى پوست خ 

مانندش شانه مى کشید. رو به مى ینا کرد و گفت:
- خودت چطور؟ این جا به دنیا آمدى؟

مى ینا جواب داد:
- نه در یک دریاچه ،که یک شب پرواز با این جا فاصله دارد. هر چند 

که آن جا را ترك کردم. آن جا احساس امنیت نداشتم.
-  چرا؟ نه. 

مى ینا با کمى تردید گفت:
- آن جا یک الك پشت گوشت خوار بود که وقتى من جوجه اردك بودم، 
پاى من را خورد. پدر و مادرم این قدر با نوك هاشان و بال هاى شان 
او را زدند، تا مرا رها کرد. اگر من در آب عمیق ترى بودم و آب کم 
عمق نبود...مى ینا  آن چنان لرزید که صدایش  ضعیف شد و به سختى 

به گوش مى رسید.
دووروو با حس هم دردى عمیق گفت:

- مى فهمم آیرا، گرگ خاکسترى را مى گویم، کم به ما غم و غصه نداده 
است. اما یک کار را نمى تواند بکند، آن هم در آوردن ما از پوست خز 
و ضخیم مان در زیر آب. براى همین هم ما االن بسختى کار مى کنیم که 
سطح آب را باال نگه داریم و در واقع سدهایى که مى سازیم براى حفظ 
جان مان است. بچه هاى جدید درحال متولد شدن اند مادر من دوتا بچه 

تازه  زاییده است.
مى ینا با خوشحالى و عالقه مندى گفت:

- جدى االن کجایند؟ من ندیدم شان.
دووروو جواب داد:

-  اوه، او به زودى بیرون شان مى آورد، آن ها هنوز یک هفته هم نیست 
که به دنیا آمده اند. اما مادرم از االن دارد به آن ها شنا کردن یاد مى دهد. 

آن ها درون  مخفى گاه،  مى آموزند که خودشان غذا بخورند.
- خودشان غذا بخورند؟

دووروو گفت:
- اوه  من یادم رفته بود که تو تا به حال داخل مخفى گاه نبوده اى، ما دو 
طبقه داریم، قسمت باالیى، براى خوابیدن است و قسمت پایینى دردامنه ى 
آب است. این قسمت  دو بخش دارد، یک بخش براى غذا خوردن  و 

یک قسمت براى خشک شدن. مى خواهى ببینى؟
مى ینا  گفت:

- اوه مزاحم مادرت و کوچولوها مى شوم.
دوورووبا غرور و افتخار جواب داد:

- نه من مى خواهم لُژم را به تو نشان دهم. آن یکى که کوچیک است  

انتهاى ورودى  زیاد طوالنى نیست.
- انتهاى ورودى؟

- من یک تونل از ته تاالب تا لژ خودم درست کردم که شاید 20 پا ارتفاع 
داشته باشد، به اندازه ى چهار برابر کف پا هم عرض دارد. من مطمئنم 

که تو مى توانى به داخل آن بیایى.
مى ینا گفت: نمى دانم.

او از شیرجه زدن و زیر آب رفتن ترسى نداشت. اما از یک تونل تاریک 
ته آب مى ترسید.

دوروو اصرار کرد:
- بیا دیگه. من مى خواهم با تو باشم.

آن دو   داد.  هل  خودش  تونل  سر  باال ى  و  آب  درون  به  را  مى ینا  او 
زیرآب رفتند، دووروو راه را نشان مى داد. درست مثل همه ى بیدستر ها، 
دووروو به طرز معجزه آسایى مى توانست مدت طوالنى زیر آب بماند. 
با گوش هاى  بیرونى اش مى توانست قلپ قلپ آب را در بینى اش کند 
و از گوشش بیرون بریزد. ریه هاى گشادش، به او امکان فرو رفتن در 
آب و به مدت 15 دقیقه زیر آب ماندن و یک متر ونیم مایل شنا کردن را 

مى داد. وقتى که به زیر آب رفت ضربان قلبش به طور اتوماتیک کمتر شد. 
و بدنش شروع به جذب آکسیژن درون آب کرد. درست بر عکس دیگر 
حیوانات که  در زیر آب گاز کربنیک موجود در آب آزارشان مى دهد. 
اما مى ینا چنین توانایى نداشت. او مى توانست هربا ر 4 دقیقه زیر آب 
بماند. آن  هم طورى که بتواند دورو برش را ببیند و در صورت لزوم به 
سطح آب بیاید. دووروو قبل از این که به ورودى تونلش برسد متوجه 
مشکل شد. در نیمه راه تونل، مى ینا دچار وحشت شد. با پره  هاى الى 
انگشتانش به درو دیوار تونل مى کوبید او سعى مى کرد که سریع ترشنا 
کند. اما فقط ِگل ها را به هم مى زد. شاخه هاى تیره ى باقى مانده ى گذرگاه 
را و وقتى که نتوانست ببیند، گیج شد و شروع کرد  به در و دیوار زدن 
انگار که خرمن مى کوبد. احساس خطر. دووروو بر گشت و به طرف او 
شنا کرد. به او  فشار مى آورد و او را با سینه اش و پنجه هایش به طرف 
بیرون تونل هل مى داد، تا این که او به آب تمیز و روشن رسید. تلو تلو 
خوران و مردد فقط یک لحظه قبل از این که با عجله  به سطح برسد، و 
با یک نفس عمیق هواى تازه را بدرون ریه هایش فرو ببرد، راهش را به 

طرف ساحل کج کرد و بسیار خسته بود. فقط توانست بگوید:
- نتوانستم کارى کنم دووروو.

نگاه دووروو با نگاه شماتت بار پدرش که در آن طرف سد به سختى 
مشغول کار بود گره خورد. دوووروو غرق شرم و پشیمانى بود. داد کشید:

- مى ینا! من واقعا فکر مى کردم که تو بتوانى از پس این کار بر آیى.
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مى ینا با بغض گفت:
- اوه ه ه من هرگز دوباره این کار را نخواهم کرد. حتى اگر صد الك 
پشت گوشت خوارهم تعقیبم کنند. من هرگز. هرگز نخواهم توانست به 

یک تونل داخل شوم.
دووروو نمى دانست چه باید بگوید.

- واقعا متاسفم.
مى ینا به او قوت قلب داد:

- من مى دانم تو متاسفى. تو فقط فکر مى کردى اردك ها مثل بیدستر ها 
هستند. ما مثل شما نیستیم. من نیستم. دیگر هرگز نمى خواهم اسم  این 

محل وحشتناك را بشنوم.

فصل سوم
بکار  دووروو  علیه  بود،  افتاده  برایش  که  را  ناخوشایندى  اتفاق  ینا  مى 
نگرفت. آن دو هم چنان هرروز یک دیگر را مالقات مى کردند و با هم 
بیشتر  همیشه  از  دووروو  که  کوتاه  مدت  یک  جز  مى کردند.  صحبت 
گرفتار کار بود. برف یخ بسته شروع به ذوب شدن کرده بود و آب باالى 
شاخه هاى سد به درون کلنى بیدستر ها راه یافته بود. هر چند به طور 
موقت. دوورو  براى مى ینا توضیح داد که این در واقع خوب بود، براى 
این که هر چه سد بیشتر مى توانست هجوم آب را به عقب براند، آن ها 
مى توانستند آب بیشترى براى درست کردن کانال هاى جدید داشته باشند 

و سوراخ هایى که زیر آب به وجود آورده بودند، از آب پر مى شد و 
مى توانست دشمنان را فرارى دهد. حاال که درختان نزدیک دریاچه  از 
جا کنده مى شد و با آب مى رفت، استفاده از شاخه هاى آنان براى اندودن 
النه هاى زیر آب و ساختن النه هاى جدید بسیار مفید بود، مى خواهد 
درخت زنده باشد یا مرده شاخه هایش بدرد مى خورد. به کمک دووروو 
بود که مى ینا توانست درك کند که یک بیدستر چه اشتیاق و هنرى  براى 

سد سازى دارد.
غلیان آب و فرو نشستن آن. یک انفجار سبز. اضافه شدن به تعداد افراد 
احمق و  خانواده ها را به همراه داشت. در کنار چند اردِك ماهى خوارِ 
جوجه هاى شان سه زوج مرغابى هاى وحشى، جدا از رنگ آمیزى هاى 
زیباشان،جوجه هاى شان را به نمایش گذاشته بودند. مى ینا فکر کرد ، 
جوجه ها به طرزستایش برانگیزى مینیاتور هایى از پدر و مادر هاى شان 
هستند. براى اولین بار بود که یک سال جدید را مى دید (بهار) و بى صبرانه 
مى خواست در موردش با دووروو حرف بزند. از بیدستر که با تنبلى به 

پشت لمیده بود و آفتاب مى گرفت پرسید:
-هیچ به تشکیل خانواده فکر کرده اى؟

مساله  این  به  توجهم  قبل  هفته  چند  به خواهى  را  راستش  اگر  بله،   -
جلب شد.

مى ینا شگفت زده گفت:
- به من نگفته بودى.

- نه راستش خودم هم به این موضوع فکر نکرده بودم. وسط راه به یک 
توده ِگل  بر خورد کردم،  یک بیدستر روى یک تیکه از آن افتاده بود و 
با یک بخش از آن یک مخروط درست کرده بود. بوى دلپذیرى داشت.
و  گذاشت  چانه اش  زیر  دستش  خاطره،  این  آوردن  به یاد  از  دووروو 

چشمانش را بست.
بوى  مى تواند  ِگل  تیکه  یک  چگونه  بفهمد  توانست  نمى  اصال  ینا  مى 

خوشى داشته باشد او گفت:
- جالب است، البته نه ِگل ، تشکیل خانواده

او  شد.  کلمات  این  گفتن  به هنگام  ینا  مى  افسرده گى  متوجه  دووروو 
مى دانست که مى ینا، به دلیل نقص عضوش از جانب اردك هاى دیگر 
رانده شده و کسى به او توجه که نمى کند هیچ در پى آزارش هستند. به 
همین دلیل فکر کرد که باید حرف را عوض کند و مى ینا را از ناراحتى 

بیرون بیاورد.
- نگاه کن! آن جا، مى ینا، این ها مادر و  برادرهاى من هستند.

و این به اندازه کافى سرگرم کننده بود، مامان بیدستر با دو بچه اش در 
درآورده اش  تخم  از  سر  تازه  جوجه هاى  با  وحشى  مرغابى  یک  کنار 
درست سمت آن ها روى دریاچه شنا مى کردند. بچه بیدسترها به محض 
رسیدن به خشکى مادرشان را رها کردند و به طرف دووروو پریدند.  بعد 
شروع به غلتیدن به روى یکدیگر کردند، از روى هم غل مى خوردند و 

جلو مى آمدند.
مادرشان به تندى هشدار داد:

- آهاى پسرها مواظب رفتارتان باشید! این چه طرز دویدن و راه رفتن 
است؟

و به دووروو گفت:
- من و پدرت باید یک درخت خیلى بزرگ را ببریم، مى توانى مواظب 

برادرهایت باشى؟
چشم هاى دوورووو از خوشحالى برق زد، او متوجه شد که مى ینا  با 

بى صبرى بال هایش را به هم مى زند. به مادرش گفت:
- با کمال میل مادر، شاید من بتوانم به آن ها درس هاى دیگرى در مورد 

سد سازى بدهم.
مامان بیدستر،یک لبخند بیدسترى زد و با غرور به پسرش نگاه کرد، به 
مى ینا نگاه هم نکرد، چون به نظرش دوستى  او و دوورووغیرعادى بود، 
از اول هم با این دوستى مخالف بود. اما  او مى دانست در هر صورت 
مرغابى ها براى بیدسترها خطر و تهدیدى نیستند. او به آرامى و سالنه 
سالنه ،به طرف دریاچه برگشت، دووروو، مى ینا، و بچه ها هم بدنبالش 
رفتند و تا زمانى که از آن جا بسیار دور شد با نگاه هاى پر از محبت 

بدرقه اش کردند.
وقتى که با بچه ها به طرف سد برگشتند، دووروو شروع به صحبت کردن 
درباره چگونگى سد سازى کرد. او به برادرهایش و مى ینا گفت که، پایه 
هاى یک سد باید از قسمت باالیى آن پهن تر باشد. او ادامه داد به عوض 
یک درخت بزرگ براى ساختن پایه سد، تعداد زیادى نهال، درخت و 
قسمت هایى از تنه هاى درختان پیر، بعد از ساییده شدن و فرم گرفتن 
براى پایه سد به کار مى رود. وقتى که شاخه ها  در جریان آب در یک 
ردیف کنار هم قرار گرفتند، و با گل و سنگ  براى این که جریان آب 
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تنیده  بهم  شبکه ى  وسیله ى  به  ببرد،  خود  با  و  بشوید  را  آن ها  نتواند 
شده یى ا ز برگ ها و شاخه هاى نازك با اضافه همه نوع خرت و پرت 

آشغالى که گیر بیاید، به هم متصل مى شوند.
دوروو توضیح داد، وقتى که پایه سد ساخته شد و توانست از آب پر 
شود، به یک روکش از ِگل وعلف نیاز دارد،(کاه گل) و این گل اندودن، 
باید در قسمت  باالیى مسیر سد صورت بگیرد، درغیر این صورت آب 
آن را خواهد شست و باخود خواهد برد. در آخر، سنگین ترین تنه ها ى 
جویده و بریده شده-ى درختان، در قسمت پایینى سد بر سر راه مسیر 
آب قرار دارند.  درزاویه سمت راست سد، تمرکز بیش ترى قرار مى گیرد.

برادرهاى دووروو با این که بیش از سه هفته از عمرشان نمى گذشت، 
به دقت به حرف هاى او گوش مى داند، و قسمت هاى مهم را به خاطر 

مى سپردند. در پایان صحبت دووروو با خواهش و تمنا گفتند:
- خواهش مى کنیم،  ما مى خواهیم روکش سد را بسازیم مى توانیم؟ 

خواهش، خواهش.
و این درست همان چیزى بود که دووروو مى خواست. او آن ها را به 
ته تاالب برد و به آن ها نشان داد، که چگونه مى توان با دستان از گل، 
و برگ هاى کهنه وآت وآشغال هاى دیگر، خمیر درست کنند. پنچه هاى 
جلویى او با پنج انگشت  وبا ناخن هاى بلند و بُرنده، براى کار در زیر 
آب بسیار مناسب بود.  به کمک ُدم پارو مانندش، مى توانست ته آب  
بنشیند و با مهارت جا به جا شود. در واقع دووروو وقتى که با پوزه و 
پنجه هایش ِگل ها را  شکل مى داد  طول هشت پایى کف سد را  قدم 
این کار  به انجام  موفقیت  با  بیدستر ها  بچه   ، او  از  تقلید  با  و   . زد  مى 
مى پرداختند. به دلیل اندازه هایشان  سیستم  زیر آب نگه دارنده شان، 
به سرعت قسمت ربوده شده توسط آب را با فرم دادن گل توى دستان 

ماهرشان مى پوشاندند.
متد دوروو بسیار ساده تر بود او با مهارت اجازه مى داد که ِگل ها از همان 
جایى که آمده بودند،( توسط آب برده شده بودند، به همان جا بر گردند.)
بعد ازاولین شیرجه دووروو، مى ینا  قدرى روى آب ماند تا بازى و شادى 
بیدسترهاى کوچولو را ببیند. او از این که حیوان هاى به این کوچولو یى 
مى توانند این قدر زرنگ باشند هم تعجب کرده بود و هم به وجد آمده 
بود. بعد از پنجمین شیرجه  دووروو  بود که برادر کوچولوها، به این ایده 
رسیدند که ِگل مصرف بهترى هم دارد. اول آن ها شروع به پرت کردن 
ِگل به طرف دووروو و ِگل مالى خودشان کردند و دست آخر مى ینا 

هم به آن ها پیوست.
اما این جنگ ِگل و ِگل پاشى به یک دیگر، به خود آن ها محدود شد. 
دووروو دراین لحظه دیگر از کار کردن با ِگل خسته شده بود و به هیچ 

وجه تصمیم نداشت که به ِگل دست بزند.
بعد از حمله به دووروو آن ها به طرف مى ینا برگشتند، گاهى اتفاق افتاده 
بود که بچه بیدستر ها  با جوجه مرغابى ها  دوست شوند و با آن ها از 
آب بگذرند. بیدسترهاى کوچولو روى پشت مى ینا سوار شده بودند و 
على رغم اعتراض شدید دووروو، مى ینا آن ها را از این سر تا آن سر 
مسافرهایش  به  دادن  سوارى  از  دیگر  وقتى که  مى داد.  گردش  دریاچه 
خسته شد، از پشت او پایین پریدند. به آن ها و مى ینا خیلى خوش گذشته 
بود. به خصوص که تمامى ادرك ها و بیدستر ها ایستاده و با حسرت 
به آ ن ها نگاه  مى کردند. ناگهان از دورو بر آن ها سروصدا ى و شلیک 
خنده اى بلند شد که تا چند فرسخى دریاچه به گوش مى رسید. وقتى که 
صداى هلهله و خنده فروکش کرد، صداى آژیر بیدسترها که ُدم بر زمین 
مى کوبیدند از جاى دورى بگوش رسید. آن ها که در برکه مشغول شنا 

بودند با زیر آب رفتن، یا پرواز کردن به این آژیر خطر واکنش نشان 
دادند. یکى از کوچولو ها فورى زیر آب رفت اما یکى دیگر که ترسیده 
و تعجب کرده بود، به طرف دریاچه شنا کرد. مى ینا در حالى که از ترس 
استخوان هایش یخ زده بود و مى لرزید، آیرا گرگ خاکسترى تیره را دید  

که در انتهاى ساحل درست در جهت آن ها مى دوید.
یک  مادرى» ،  « اردك  خالص   غریزه ى  اساس  بر  و  فکرکردن  بدون 
حالت خاص به خود گرفت و با صداى بلند تا آن جا که ریه هایش اجازه 
مى داد گریه کرد و داد کشید: کواك، کواك، کواك ،واك واك. در حال 
نمیه پرواز و نیمه بر سطح آب شناور، سعى کرد خودش را بین  ستسن  
برادر کوچلوى دووروو و آیرا  قرار دهد. درست در همین لحظه گرگ 
خاکسترى  صداى اردك را شنید، به طور اتوماتیک حیوانات وحشى و 
درنده، ضعیف ترین ها را شکار مى کنند و مى ینا به طورغریزى مى دانست 
که طعمه خواهد شد. او شروع به بال کوبیدن برسطح آب کرد و به طور 
نامنظم پایین و باال مى پرید و هم چنان به کواك کواك کردن که به ناله 

شبیه بود و انگار که درد بزرگى دارد، ادامه داد.

حیله مى ینا گرفت،  آیرا  فکر کرد یک اردك زخمى هر گز نمى تواند 
در برابر او مقاومت کند، خود را به آب زد و به سمت مى ینا حمله برد، 
حاال  و  دید  را  او  تیز  دندان هاى  و  شده  باز  دهان  چشم  زیر  از  مى ینا 
دیگر، ستسن بیدستر کوچولو هم که خطر را دیده بود به زیر آب رفت، 
مى ینا قدرى دیگر هم صبر کرد و درست لحظه اى که آیرا به او حمله 
برد، ناگهان اوج گرفت، پرید و تا زمانى که بر شاخه بلند یک درخت 
که بتواند در امنیت کامل باشد، ننشست، دست از کواك کواك کردن بر 
نداشت. آن جا باالى شاخه نشسته بود و به واکنش آیرا چشم دوخته بود.
خرناس  به  عصبانیت  از  و  پریده  آب  درون  به  خورده  شکست  گرگ 
کشیدن و غرغر کردن افتاده بود. تمام بیدستر ها و اردك هاى وحشى، به 
عمق آب یا بر روى درختان جاى گرفته بودند، یا به جاهاى امن تر شنا 
کنان پناه برده بودند. زبان  آ یرا  از خشم این شکست غیر منتظره بیرون 
افتاده بود و او یا تالشى بى هوده به طرف ادرك هایى که بسیار دورتر 
ازاو بودند، شنا کرد و وقتى پرواز دسته جمعى آن ها را هم دید، سرانجام 

خسته و شکست خورده از برکه بیرون آمد.
نیم ساعت بعد، ساکنان دریاچه به جاى خود برگشتند که به کارهایى که 
قبل از حمله ى آیرا مشغول بودند، ادامه دهند جز دووروو و مى ینا که 
با خانواده اش در وسط دریاچه مانده بود. وقتى که سر انجام کوچولو ها 
دوباره به بازى پرداختند، دووروو و مى ینا در حالى که با دقت نگاهى به 

دور و اطراف دریاچه داشتند، مشغول صحبت شدند.
دووروو در حالى که هنوز مى ترسید با صدایى لرزان گفت:
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-  کارى که تو کردى بى نظیر و شجاعانه بود .
مى ینا، با فروتنى سرش را چندین بار زیر آب فرو برد و بیرون آورد 

و آب را بروى دمش و بال هایش پاشید و آن ها را تکان داد و گفت:
- پدرو مادرم براى من همین کار را کردند، این کارى ست که ما اردك 

ها  وقت خطر مى کنیم.
دووروو تایید کنان و محکم ادامه داد:

- خب من فکر مى کنم بى نظیر و بى باکانه بود.
مى ینا در حالى که سعى مى کرد موضوع صحبت را عوض کند جواب داد:

- جایى که من زندگى مى کردم، بیش از یک گرگ داشت، آن ها معموال 
گروهى زندگى مى کنند.

دووروو در حالى که از فکر کردن به این موضوع هم وحشت زده شده 
بود و هم تعجب کرده بود گفت:

-  اوه من نمى دانستم این را هرگز نشنیده بودم.
مى ینا به او اطمینان داد که:

- من خودم آن ها را دیده ام.
قدرت بیان و دانش مى ینا همیشه دووروو را تحت تاثیر قرار مى داد و 

بعد ار این حرکت شجاعانه
احترام او براى دووروو بیشتر شده و ارزش بیشترى هم پیدا کرده بود. 
همین طور هم براى سایر اردك ها که قبل از ماجرا او را آزار مى دادند.

فصل چهارم
نو بهار و شور و هیجان کار، جایش را به روز هاى داغ و تنبلى هاى تابستانه 
مى داد. تابستان براى آن ها موقعییت ویژه یى بود، هم براى بیدسترها و 

هم براى اردك ها، دیگر نیازى به قطع درختان نبود، براى همین هم نیازى 
به بیرون آمدن از آب هم  نه. غذاى شان را از نیلوفر هاى آبى خزه ها، 
و شاهى هاى دریایى تامین مى کردند. و دسترسى ساده و راحتى هم به 
انواع قارچ  ها، علف هاى هرزه و گیاهان وحشى و تمشک هاى وحشى 
مى کرد.  تغذیه  مگس ها  و  ریزه هاى پپور   ماهى  از  هم  ینا  مى  داشتند. 
دووروو هم از تغییر لیست غذا استقبال مى کرد و با او همراه مى شد 
در سایر اوقات هم برگ بید یا آسین* مى خورد  که به عنوان غذاى 
اصلى در زمستان هنگام طلوع خورشید بیدستر ها و سایر حیوانات را به 
خود جذب مى کردند.در این فصل دیدن خرس ها، راگون هاى مردابى، 
و گوزن ها عادى بود. بیدستر ها همیشه وقتى که یک خرس نزدیک مى 
خراب  را  بیدسترها  خانه  همیشه  خرس ها  بودند.  نگران  و  عصبى  شد 

مى کردند و سدهایشان را پاره.
در همین حال بچه بیدستر ها و جوجه اردك ها در حال رشد و تبدیل 

شدن به بیدستر ها و اردك هاى جوان بودند. طبیعت درحال رشد دادن 
و آماده کردن مرغابى ها براى  پرواز زمستانى شان بود. جوجه مرغابى ها 
در حال از دست دادن پر هاى ریز و در آوردن بال هاى پروازشان بودند.
و بچه بیدستر ها که نمى توانند تا دوساله گى کامال مستقل شوند، در طول 
تابستان به اندازه ى نصف پدرو مادر ها  رشد کرده بودند و به راحتى 

مى توانستند درختى را بجوند و بیاندازند یا سد را تعمیر کنند.
در تمام طول تابستان مى ینا و دووروو به صحبت هاى خاص خودشان 

ادامه دادند. هر جا که دوروو بود، مى ینا هم بود و بر عکس.
دووروو وقتى که با چند بیدستر هم صحبت مى شد، بزودى حوصله اش 
سر مى رفت چون صحبت ها خسته کننده بود براى مى ینا هم صحبت 

کردن با دیگر ادرك ها به جذابیت حرف زدن با دووروو نبود.
روز هاى طوالنى و روشن به زودى جاى شان را به روزهاى تاریک و 
سرد  دادند و کار سخت بیدسترها باز شروع شد. با سردتر شدن هوا 
ادرك ها با نگرانى به آسمان و به سمت جنوب نگاه مى کردند.  کواك 
کواك  کردن هاى شان بیشتر و هر وقت یکى از آن ها پرواز مى کرد، 
بقیه در حال زیر نوکى کواك کواك کردن  نجوا مانند ، چشم به آسمان 
مى دوختند و مسیر پروازش را تا زمانى که باز گردد، دنبال مى کردند. 
بعضى از اردك ها پرواز کردند و باز نگشتند. سرو صدا ها و پروازهاى  
مانند غاز ها مانند زنگى به صدا آمده، غریزه مهاجرت سایر پرنده گان 
را تحریک مى کرد. بیدسترها  براى قطع درختان بیش تر و دسته بندى 
دستپاچه  زیرآب،  در  کنارهم  در  شده  ردیف  تنه  هاى  مثل  کردنشان 
شده بودند. آن ها ته تاالب را که بسیار عمیق بود به کمک سنگ و الیه 
الیه هاى چوب مى پوشاندند که تمام راه ها ته آن را بپوشانند. این غذاى 

زمستانى آن ها بود.
دووروو بشدت اضافه کارى مى کرد و مى ینا همه جا بدنبالش بود. اگر 
دووروو از بودن با او و صحبت کردن با او آن همه لذت نمى برد شاید 
او هم مثل سایر اردك ها و بیدسترها فکر مى کرد که این رفتار مى ینا 
عجیب و غریب است. مى ینا مثل بقیه اردك ها به آسمان و به سمت 
جنوب نگاه نمى کرد. فقط وقتى که بیش تر اردك ها پرواز کرده بودند 
و دووروو در حال به اتمام رساند کلبه زیر آبى اش با ِگل بود، مى ینا 

شروع به فکر کردن در این باره کرد.
یک روز وقتى که دوررو در حال به دقت ِگل گرفتن سوراخ سمبه هاى 
النه زیر آبى خود که  کار استادانه  و ماهرانه براى ِگل اندوود کردن بود. 

در حالى که نگرانى و غم عجیبى در صدایش موج مى زد پرسید:
-  مى ینا تو کى به دنبال دیگران پرواز خواهى کرد؟ 

مى ینا با بغض در حالى که سرش را به زیر بالش فرو برده بود، جواب داد:
-  وقتش فرا رسیده  و بال هایش را تکان داد.

دووروو با هیجان گفت:
-  اما تقریبا همه ى  ادرك ها پرواز کرده اند 

مى ینا جواب داد:
- نه این طور نیست آن ها مرغابى ها بودند که رفته اند.

دوررو نمى خواست اصرار کند، براى همین به صورت پیشنهاد گفت:
- خب امیدوارم  تو تا زمانى که  آخرین اردك ها این جا هستند بمانى

مى ینا جواب نداد و به دور دست ها نگاه کرد. دیگر تا مدت ها از این 
موضوع سخنى به میان نیامد.

فصل پنجم
یک هفته بعد دیگر هیچ مرغابى یا اردکى در تاالب باقى نمانده بود، جز 
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مى یناى بى کس و تنها.
با ناپدید شدن زمستانى ى بیدسترها در النه هاى شان، دوروو مشخصا 

مضطرب شده بود و یکى دو بار این نگرانى را بیان کرد:
- مى ینا تو کى خواهى رفت؟ اردك ها همه رفته اند و تو مى دانى که 

وقت رفتن توهم رسیده.
کواك، نجوا مانند اردك حاکى از عدم تمایلش براى رفتن بود:

- من نخواهم رفت دورووو
دوروو نمى توانست چیزى را که شنیده است باور کند:

- اما چرا نه؟
- همین طورى، من  نمى خواهم بروم و نخواهم رفت.

بیدستر که به  طورغریزى حیوانى عمل گرا و منطقى بود نمى توانست 
این را بپذیرد. همه ى اردك ها و مرغابى هاى وحشى کوچ کرده بودند 
و طبیعى بود که مى ینا هم پرواز کند و برود راه دیگرى وجود نداشت. 

دووروو اصرار کرد:
- نمى توانى بروى؟ خب، نمى توانى بمانى هم. غذا گیرت  نمى آید، 
چه خواهى خورد؟ کجا زندگى مى کنى؟ تاالب  بزودى یخ خواهد زد.

مى ینا از جواب دادن طفره مى رفت. به او پشت کرد و به روى یک 
درخت پرید. بیدستر نگران نمى دانست چه باید بکند، با همه لج بازى 

هایش، باالخره مى ینا دوست او بود.
یک روزدرجه  خالصه  مى پایید.  را  ینا  مى  دوروو  را  بعد  هفته ى  تمام 
هوا ناگهان و به سرعت به زیر صفر رسید. ِگلى که بیدستر ها با آن همه 
تالش محکم کرده بودند، مثل سمنت سفت و سخت شد و تاالب در 
قسمت خط ساحلى شروع به یخ زدن کرد. براى بیدستر ها مشکلى نبود 
چون، آن ها مى توانستند در تاالب کامال یخ زده در زیر آب زندگى و 
و  کند  نگاه  به آسمان  نگران  که   بود  شده  این  دووروو  کار  کنند.  کار 
هرگونه تغییرى در درجه حرارت هوا را در نظر بگیرد. به خط ساحلى  
تاالب نگاه کند و ببیند که یخ چقدر پیش رفت کرده است؟ و تا النه ى 
او چقدر فاصله دارد؟ براى این که او نگران یک اردك بود. اردکى که 
در مقابل سرماى خشن هیچ قدرت دفاعى نداشت. مى ینا روز به روز 
نگران تر و بدبخت تر به نظر مى آمد. دوروو فکر کرد و فکر کرد که 
چگونه مى تواند به او کمک کند؟ او چند بارى دیده بود که مى ینا  قبل 
از این که تاالب یخ بزند سرش را مرتب زیرآب فرو مى برد، انگار که 
به دنبال پناه گاهى در النه ى بیدستر ها مى گشت،اما راه رفتن به النه ى 
بیدستها از پاساژ آب مى گذشت و فقط کافى بود که نگاهى به چشم 
هاى پر اشک مى ینا مى انداخت تا جوابش را بفهمد. یک روز بعد از 
اولین برف کواك کواك بى صبرانه ى یک اردك  دوررو را از خواب 
خوش و شیرینش درالنه اش پراند. به سطح آب رفت تا بتواند مى ینا را 
ببیند که با نوکش به سطح یخ زده مى کوبید، او در یک تکه کوچک یخ 
نزده شنا مى کرده و خوابش برده بوده و در طول شب این تیکه آب یخ 

زده و پوشیده از برف شده بود و پایش گیر کرده بود.
هر چقدرهم که تالش کرده بود، نتوانسته بود رها شود و به سختى و 
سوزناك گریه مى کرد.  دووروو بدون دستپاچه گى شروع کرد به چرخیدن 
به سطح آب رفتن  و به یخ چنگ زدن. در این حالت مى ینا  به آرامى گریه 
مى کرد و  مى لرزید. خیلى طول کشید تا دوورو به تواند او را آزاد کند.
در تمام مدتى که دوررو براى ،. نجات مى ینا تالش مى کرد به این 
موضوع که این کار شجاعانه یا احمقانه است اصال فکر نمى کرد، فقط 
این را مى دانست که کارى را که او مشغول انجا مش بود بر خالف تمامى 
غریزه ها وعادات بیدسترها بود. مى ینا بدون کلمه اى حرف از او پیروى 

مى کرد. او به داخل لژش روفت و شروع به کندن قسمت خارجى دیوارى 
گلى و سمنتى آن شد، حتى  پنجه هاى قوى و دندان هاى دو اینچى و 
تیز و کارد مانند  او از پس کندن این گل محکم شده به راحتى بر نمى 
آمدند، آسان نبود. تا زمانى که سرما کامال به دورن دستانش نفوذ نکرد 
تلخى درد را در لثه هایش حس نکرد. دست از کاز نکشید. دوررو  ساده 
بود و صمیمى و بشدت در حال خراب کردن خانه خودش و تازمانى که 
به اندازه ى کافى دیواره آن را در هم فرو نریخت تا آن حد که به تواند 
به راحتى پوزه اش را در سوراخ دیوار فرو کند، دست از کار نکشید. تا 
یک ساعت دیگر هم به دندان کاویدن و پنجه انداختن دیوار ادامه داد. 

تا زمانى که سوراخ ایجاد شده  در آن کامال باز شد. بعد به کمک پوزه 
اش شروع کرد به هل دادن اردك به شدت لرزان و بى پنا ه  به درون النه 
خودش  و بالفاصله مشغول به تعمیر شد. اما على رغم تمامى تالش ها 
مى دانست که دیواره ى شکسته  ى النه اش روزها طول خواهد کشید تا 
به حالت سابق خود بر گردد، وقتى که کار تعمیر موقت دیوار فرو ریخته 
به اتمام رسید، به طرف مى ینا برگشت، مى ینا با غصه و نگرانى گفت:

-  اوه چه بالیى سر خانه ى زیبایت آورده یى؟
دورور با پنجه پاى جلویى اش، شروع  به تراشیدن ترکه هاى بید و جمع 
کردن خرده چوب ها کرد. یک چوب به دست مى ینا داد و یک چوب 

هم براى خودش نگه داشت. و رو به مى ینا گفت:
-  همه چیز دوباره درست خواهد شد، تو در چه حالى؟

مى ینا با مهربانى و مالیمت کواك کرد:
- من این جا گرمم خیلى ممنون.

دووروو با بینى اش یک شاخه نارون را که هنوز چند برگ بر روى آن 
مانده بود به طرف مى ینا ُسراند، و با صدایى مهربان و زیبا گفت:

- مى خواى؟
- نه متشکرم.

مى ینا غرق در سپاس گذارى و قدر دا نى از کار دوورووبود و تنهاچیزى 
که آن لحظه به ذهنش نمى رسید،غذا بود.او مى دانست که دوورور چه 
قدر عاشق یاد گرفتن چیز هاى جدید است و صحبت از حیوانات دیگرى 

که خودش هرگز ندیده ، براى همین از او پرسید:
- تا حاال از بزرگ ترین دشمن حیوانات برایت حرف زده ام؟

چشمان دووروو از تعجب گرد شد:
- تمام حیوانات؟ منظورت چیست؟

مى ینا صدایش را پایین آورد و گفت:
- دشمن اردك ها ست، اما حتى دشمن هاى ما هم از او مى ترسند. من 
خودم او را هرگز ندیده ام و پدر و مادرم هم او را ندیده اند، اما حتى 
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آن هایى که هرگز او را ندیده اند، از او مى ترسند، مى گویند، حیوانى ست 
که از چوب هاى درختان و قلوه سنگ براى کشتن حیوانات دیگر استفاده 
مى کند. او حتى به دندان هایش یا پنجه هایش براى دفاع نیاز ندارد، اما 
خطرناك ترین و خون آشام ترین است حتى گرگ ها، پلنگ هاى وحشى 

و خرس ها را مى کشد، بله همه را مى کشد.
دووروو لرزید:

- اوه ه، چه نفرت آور و ترسناك.
- تازه این تمام ماجرى نیست، او آن ها را مى کشد، مى خورد و پوستشان 

را مى َکنَد و براى خودش یک پوست دیگر درست مى کند.
- چه شکلى هست این حیوان؟

-بر روى دو پا راه مى رود مثل یک پرنده، اما نمى تواند پرواز کند، به 
جاى بال دست دارد، ُدم هم ندارد.

مى ینا و دووروو دوباره و دوباره از حیوان عجیب حرف زدند. اما درست 
زمانى که آرامش و احساس امنیت به مى ینا  برمى گشت، دووروو را 
احساس نگرانى عجیبى در بر گرفت که بى دلیل هم نبود،  آیرا  به النه 
آن ها نزدیک مى شد. گرگ روزها بود که چیزى نخورده بود، و در وسط 

این یخ بندان و برف بوى اردك وبیدستر به مشمامش خورده بود.
گرگ پوزه اش را از سوراخى که در یخ ایجاد شده بود به درون آب فرو 
برده و بو مى کشید و برایش طولى نکشید تا لژ دووروو را پیدا کند، مى 

ینا و دورو قبل از آن که  او را به بینند، او را حس کردند.
دوورووفرمان داد:  شیرجه بزن مى ینا! 

اما اردك ترسیده و لرزان، از دست پاچه گى به سمت خراب شده ى 
دیواره ى النه عقب نشینى کرد و به حالت تسلیم در آمد. دوروو مى دانست 
که اگر او را به حال خود رها کند کشته خواهد شد. از همین حاال هم 
صداى زوزه هاى خفیف گرك و صداى کشیده شدن پنجه هاى تیزش بر 
سطح یخ و گل و الى غیر محکم مى آمد، چیزى نمانده بود که پوز اش 
هم به طور کامل به  درون النه برسد. دووروو به کمک مى ینا شتافت، 
او را به عقب هل داد و سعى کرد دندان هایش را به گرك نشان دهد، اما 
گرگ که بسیار قوى تر بود نه تنها مرعوب نشد بلکه دیواره چوبى النه 
و گل و الى هم نتوانست مانع از پرش او در آب شود، زوزه مى کشید 
و پنجه مى سایید، و یک بار هم توانست گردن دووروو را محکم بگیرد. 

او را تکان داد.
خشونت صحنه و زوزه هاى وحشتناك گرگ مى ینا را  از شوك در آورد، 
کواك کواك کنان و در حالى که به بال هایش بر سطح آب مى کوبید، 
سعى کرد توجه گرگ را به خود جلب کند. دست آخر موفق به انجام 
این کار شد اما به چه قیمتى؟ آیرا بال چپ او را گرفت و مى ینا را به 

هوا پرتاب کرد که در گرفتنى مرگبار او را به دندان گیرد.
دووروو درست به همین شانس ممکن براى نجات دوستش نیاز داشت، 
صورت  مقابل  درست  آیرا  چپ  پاى  آورد،  به دست  را  شانس  این  و 
دوورووقرار گرفت و او بدون معطلى با تمام قدرتش با نیرویى دو برابر 
نیرویى که براى جویدن تمامى ساقه هاى بید و انداختن درختان تا آن 
روز به کار برده بود، پاى گرگ را در میان آرواره هاى قوى خویش گرفت 
و دندان هاى 12 اینجى و مثل کارد تیز خود را در آن فرو برد، صداى 
شکستن استخوان پاى آیرا به گوش رسید، با زوزه اى ممتد از درد و 
خشم  مى ینا را رها کرد. حمله دووروو غیر منتظرانه و غافلگیر کننده 
بود. و ضربه مهلکى به گرگ زد که  قلبى ضعیف داشت و ترسو بود بر 

عکس ظاهر وحشى و خطرناکش.
ناله کنان و در حالى که روى یک پا راه مى رفت و مى غرید، پاى فلجش 

را از مهلکه در برد و به طرف جنگل گریخت.
مى ینا و دوررو در ازاى این همه شجاعت  بهاى گزافى پرداختند، برف 
سفید از خون هر دوى آن ها سرخ سرخ شد، هر دو به شدت زخمى 

شده بودند.
دوروو در حالى که بر زمین مى غلتید  به نجوا گفت:

- چقدر سرد است، سرم مى شود. و خمیازه کشید.
مى ینا با پاهاى پرده دارش او را کمى نوازش کرد و بالش را مثل پتویى 

از پر به روى پشت او کشید و پرسید:
-  بهتر شد؟ 

دووروو در حالى که چشمانش را مى ست نالید: کمى بهتر شد.

فصل ششم
حقیقت این است که ما چه صادق باشیم و چه ریاکار مى  مسولیت اعمال 
و رفتارمان را بپذیریم و براى پاداش یا عواقب نا خوشا یند  آن آماده 
باشیم.  و دوستى بین مى ینا و دووروو، آن چنان صدقانه  و صمیمانه بود 
که از چشم هیچکس پوشیده نماند، به پاس همین دوستى عمیق و پر از 
فداکارى زخم-هاى شان التیام یافت، چنین دوستى هایى کم نظیرند، و 
به همین دلیل به طرز سحر آمیزى پاداش مى گیرند. زخم هاى مى ینا و 
دووروو آن چنان ساکت و سریع التیام یافت درست همان طور که گرماى 

عشق تمامى قلب هاى یخ زده را گرم مى کند.
در چشم برهم زدنى دستى نامریى مى ینا و دووروو را از یک طرف دنیا 
برداشت از کوه ها و جنگل ها و بیابان هاى زیادى گذشتند و در یک جاى 
دیگر بر زمین گذارد.در طول سفراما آن دو تعییر شکل دادند . پرهاى مى 
ینا ریخت  و بعد بال هایش. تمام تنش از خزى ضخیم پوشیده شد. بینى 
دووروو کشیده شد تا به شکل توك مى ینا در آمد، طول بدنش  کاهش 

یافت، پهن و جمع و جورتر شد.
در این سرزمین جدید، آن ها یک حیوان جدید شدند، حیوانى نه کامال 
دم  دارى  اما  دو  هر  پستاندار،   یک  شکل  کامال  نه  و  پرنده  یک  شکل 
گسترده اى صاف و خز نرمتر از بیدستر، با الیحه اى  مانند یک اردك 
و تخم گذار،  حقیقت  است که مى گویند تخم مرغ را مى سازد. ووقتى 

که به آن ها نگاه مى کنى مى بینى که خوب و بدون نقصند.
براى یک لحظه طوالنى آن ها به چشمان یک دیگر خیره شدند و سپس 

دوروو با  گریه گفت: مى ینا! 
و مى ینا اشک ریزان نالید: اوه ه دووروو!

آن ها در دستان خزدار یکدیگر سقوط کردند، در حالى که از چگونگى 
شادى  با  اما  بودند،  ترسیده  و  بودند  کرده  تعجب  تغییر  این  چرایى  و 
همه  که  گونه  آن  مى کشیدند؛  آغوش  در  را  دیگر  یک  و  مى غلطیدند 

پالتى پوس ها !
و اکنون  تو خواننده عزیز، مى دانى  که چگونه Platypus ها در استرالیا 

به وجود آمدند!
* * *

توضیح: کارول موور نویسنده و فعال سیاسى از دهه ى 60 در آمریکا 
است. که از آن زمان علیه راسیسم، مواد مخدر، تبعیض جنسیتى و جنگ 
تالش مى کند، در مقدمه ى این کتاب نوشته است: از جیمز پولینگ که 
بر روى زندگى بید ستر ها تحقیقات بى نظیرى کرده است و من  داستانم 

را بر دانش او بنا گذاشته ام، تشکر مى کنم.
* * *
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شعر ... شعر ... شعر  ...
خرگوش از خود راضى با سنجاب رفتن بازى

ازش بلوط گرفت گفت: چقدر تو چه دم درازى
سنجاب شاد و خندون 

نگاهى کرد به گوششاش 
عجب تو گوش درازى
پرى نگاشون مى کرد

گفت چه حیووناى نازى
* * *

ترس
سنجاقک صورتى

رو آب برکه  خوابید
کودك کار تنها، دور  برکه مى دوید،

سنجاقک از او ترسید، 
پرنده ى سرخ سرخ از باال اون ها رو دید

نگاهى کرد به کودك،
چرخى زد رو  به سنجاقک

نترس کاریت نداره
از سنجاق این بیزاره

مى ترسه وحشت داره
نگاه کن به دستاش 

جا سوزن خون مى باره
* * *

هدیه
برف باریده همه جا
سفید شدن جنگال
سینه سرخاى زیبا

مى پرن باال بال
تو سوراخ بخارى

یه جفت چشم قنارى
زل زده به آسمون

کجاست این پاپا نوئل؟
یادش رفته هدیه مون؟

کاشکى کلید بیاره
منو از قفس در آره
تو سبد هدیه هاش

براى پاى شادى
کفشاى نو بذاره. 

افقى:
خورده  زیاد  هم  کریسمس  در  که  خوش مزه  شیرینى  نان   -1

مى شود.
2- پاپا نوئل براى ساختن اسباب بازى به آن نیاز دارد.

3- در زمستان این جور کفش ها گرمند.
است.  الزم  کریسمس  شیرینى هاى  پختن  براى  و  خوش بو   -4

نباید آن را از کسى گرفت.
5- رسم و رسوم. 

6- براى بریدن کاج الزم است.
.... -7

عمودى:
1- این روزها براى تزئین مى برندشان.

2- بلندترین شب سال.
3- خوش خط و خال. نه نیست.

4- ریزش پر صداى باران. قندش خوش مزه است.
5- پاپا نوئل براى بستن گوزن ها به سورتمه اش از آن استفاده 

مى کند. 

جدولبازى

1
2
3
4
5
6
7

12345

جواب جدول
افقى: 1- کشمشى 2- ابزار 3- جیر. ا 4- هل. حق 5- آداب 6- اره.

7- ا. ه. و.
عمودى: 1- کاج ها. ا 2- شب یلدا 3- مار. آره 4- شر. حبه 5- یراق. و
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کاى ساى عزیز!
آرد  غذاخورى  قاشق  سه  شکر،  غذا خورى  قاشق  دو  شیر،  لیتر  سه 
ذرت و سه تا تخم مرغ را بر دار و با هم زن آن ها را  خوب مخلوط 
کن و هم بزن. فکر مى کنى چى از کار در مى آید؟ بنا به کتاب آشپزى 
باید خمیر شیرینى ذرتى در بیاید اما، چنین چیزى به هم نرسید،  فکر 
مى کنم چیزى شد بیشتر شبیه سریش. در هر صورت هر چه که بود، 
خانواده از پذیرفتن آن به عنوان  دسر امتناع کرد. همه جز یرکر  که از 

نظر  همه چیز خوارى  به خوك ها شبیه است.
این جا همه چیز در این لحظه براى من کسالت آور است، از مدرسه 
به خانه مى آیى و تمام انرژى و خالقیت جوانى ات را در انجام امور 
خانه هدر مى دهى و نتیجه چه مى شود؟ سریش  و نیش و کنایه و 
هو شدن به ویژه از نزدیک ترین به تو از لحاط سنى یعنى جناب 

سوانته.  بعد از این که  سریش را مزه کرد پرسید:
- این دستور را از کجا گیر آوردى؟ 

 با سردى جواب دادم:
- اگر خیلى دلت مى خواهد بدانى، از توى کتاب آشپزى درش آوردم.

سوانته گفت:
- چه خوب که از آن تو د ر ش آوردى، اصال الزم نبود این نسخه 

در آن کتاب بماند.
کمى بعد وقتى که من اعالم آماده گى کردم که به مایکن در پختن 

شیرینى دارچینى  کمک کنم، گفت:
- مایکن خواهش مى کنم ریسک نکن ، این را بفرست مس ها را 
بساید یا چوب براى شومینه بیاورد اگر نه، توى خمیر شیرینى دارچینى 

ممکن است عوض شکر آرسنیک بریزد.
من جواب دادم:

- از این خواب ها نبین من هرگز آرسنیک را حرام تو نمى کنم. خیالت 
راحت باشد. از زور کتک کشته شدنت بدون خرج است.

 و با گفتن این حرف چرخش به راست مشهورم را به نمایش گذاشتم، 
فکر مى کردم به اندازه کافى مى ترسد و سرجایش خواهد نشست. اما 
هیچ اتفاقى نیافتاد، او فقط بلند بلند خندید و من هم فکر کردم این 

بهترین کارى ست که مى توان کرد و زیر خنده زدم.
مایکن مى گوید:

بچه ها کتک کارى نکنید. اوعین ژنرال ها که در باغ پاد گان این ور 
و آن ور مى روند ودستور مى دهند در خانه رژه مى رود و قبل از 
این که  حتى فرصت مژه بر هم زدن پیدا کنیم، ماها را به  کار مى گمارد. 
سوانته و یرکر باید چوب براى بخارى دیوار ى تهیه کنند، آن قدر 
که براى تمام تعطیالت کافى باشد و من شیرینى دارچینى مى پزم و 
مونیکا  بغل دست من ایستاده و به تیکه خمیر نان دارچینى  که از 
قالب  زنى  هاى من  باقى مانده  بازى مى کند؛ همه را  بهم فشرده 
و از آن یک گلوله کوچک درست کرده، گاز مى زند. آلیدا  مشغول 

نان گندم  پختن، نان زعفرانى و یک عالمه شیرینى ریز باور نکردنى 
است. مایکن لیست غذا هاى تعطیالت کریسمس را به دست دارد 
و براى خرید مواد غذایى در رفت و آمد است. آن قدر مواد غذایى 
خریده که آدم فکر مى کند مى خواهد تمام محله را غذا بدهد. مامان 
مشغول خرید هدیه کریسمس است که روز بعد کریسمس پس شان 
دهد و بابا مى خواند و مشغول مطالعه است. خانه تکانى انجام شده 
و فقط باید درست شب قبل از کریسمس، یک گرد گیرى مختصر 
کنیم و یک دست نهایى به شیشه ها بکشیم. سوسیس کریسمس آماده 
شده، مربا و مارمالد ها پخته شده، ژامبون ویژه کریسمس از قصابى 
آورده شده. خب همه چیز، تا آن جا که به آرامش قبل از طوفان بر 
مى گردد، فراهم آمده است، فقط منتظر توفانیم. نان خشک کریسمس 
را هم چند شب پیش درست کردیم و من فکر مى کنم شادى آور ترین 
کار مربوط به کریسمس همین نان خشک پختن است. همه ى ما در 
آشپزخانه جمع مى شویم، حتى پدر، نقش او این است که براى ما 
با صداى بلند شعر و ترانه بخواند، نقش مونیکا این است که از سر 
راه کنار رود، براى این که قلب آدم هر دفعه  که او به  فر نزدیک 
مى شود توى گلویش گیر نکند. نقش یرکر  مزه کردن نان خشک قبل 
از سرد شدنش است، کارى که او به طور روتین هر سال مى کند و 
هر سال هم فریاد وحشى اش سقف را مى شکافد. ضرب المثل است 
که  کودك سوخته از آتش پرهیز مى کند ،  اما در مورد یرکر مى توانم 
شهادت دهم که کودك سوخته از نان خشک داغ قبل از سرد شدن 

هرگز پرهیز نمى کند.
دلم مى خواست تو امشب این جا بودى که من بتوانم تو را به قهوه 
دعوت کنم و اجازه دهم که شیرینى هاى تازه پخته شده را که در 
این لحظه در ظرف هاى زیبا، در آشپزخانه اى که همه ظرف هایش 
با گل هایش، ظرف هاى مسى ساییده شده و براق بر روى دیوارها 
آویزان است و سفره ى قرمز روى میز بزرگ با دستمال هاى ابریشم 
و حلقه هاى نقره اى که خیلى با صفاست را مزه کنى. وقتى که به این 
همه چیز هاى خوب و خوش عطر و زیبا و تمیز نگاه مى کنم، خودم 
را بسیار توانا حس مى کنم. ثروتمند مثل دختر شاه پریان، وقتى که  
گنجه ها را پر از آذوقه مخصوص کریسمس و قوطى هاى شیرینى 
را  آن چنان پر، که در مرز ترکیدن اند مى بینم، از خوش حالى پر در 
مى آورم. فکرش را بکن فقط  دو روز به کریسمس مانده! و تصور 
کن که هر سال آدم  همین قدر انتظار مى کشد با چه هیجانى هم! 
آن روز که دلم از شادى براى فرا رسیدن کریسمس غنچ نرود، آن 

روز مى فهمم که پیر شده ام. 
فردا من و سوانته براى خرید هدیه هاى کریسمس مان  به بازار مى 
رویم. بله، حق با توست ، جالب نیست و بد جنسى هم هست که 
آدم براى خرید هدیه کریسمس این قدر دیر به جنبد، اما چه مى شود 
کرد وقتى که آدم این طور خلق شده. مایکن هدیه�ها یش را از چندین 

درددل هاى بریت مارى
آسترید لیندگرن

مترجم: سوسن بهار
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هفته قبل تهیه کرده. اما، در هر حال او هم باید از خانه بیرون بیاید و 
به یرکر و مونیکا کمک کند که هدیه هاشان را بخرند و با حضور و 
همراهى آن سه تا، فردا، کاروان ما، یک کاروان بى نظیر خواهد شد، 
که  در آخرین فرصت به خرید کریسمس مى رود.  من به نوعى از 
خرید هدیه در آخرین لحظه که فروشگاه ها از جمعیت لبریز است 
خوشم مى آید. در واقع آدم مجبور است دو برابر وقت صرف کند 
و در صف بایستد اما، همیشه در این صف ها آشنایان را مى بیند  و 
مى تواند با آن ها حرف  بزند و راهنمایى هاى مفید در باره خرید 
هدیه ها بکند و نظرات درخشان بدهد. من همیشه وقتى کسى از من 
نظر  مى خواهد خیلى  خرسند و مفتخر مى شوم. اما وقتى نظرم را 
در مورد لباس زیر  مى پرسند خجالت مى کشم. وقتى که آدم  هدیه 
کریسمس مى خره باید جا تنگ باشه و مملو از مردم، این نظر و درك 
منه. اما  تا آن جا که به دیگران بر مى گرده، اجازه دارند اگر دلشان 

خواست هدیه مرا هفته ها قبل از کریسمس یا ماه ها قبل  بخرند.
اوه ه . کاى سا مى دانى؟ دارد برف مى بارد!! بله حقیقتا  برف مى بارد، 
اولین برف و من این جا نشسته  و نوشته م و اصال متوجه باریدن برف 
نشده ام و وقتى که سرم را لحظه اى از روى کاغذ بر داشته ام و از 
پنجره به بیرون نظرى انداخته ام، برف را خود برف پاك و درخشان و 
واقعى را مى بینم  که به پایین مى لغزد. دو روز قبل از کریسمس! واقعا 
که عالیست، از این بهتر نمى شود.فردا شب من و سوانته و یرکر، مى 
رویم و کاج کریسمس را از کسى که هر سال براى مان تهیه مى کند در  
سمدبکا ، تحویل مى گیریم و من فکر مى کنم آن وقت مى توانیم به آن 
لگد بزنیم و روى برف به کشانیمش. مى توانى ما سه تا را مجسم کنى 
که در آن جاده ى تنگ و باریک مى رویم با  درخِت کاِج  لباس برف 
پوشیده، ستاره ها باالى َسِر ما، سکوت در اطراف مان. اگر ین صحنه، 
یک کارت پستال کریسمس نیست، من  جنى نیستروم * را نمى فهمم. 
خب کاى ساى کوچولو وعزیزم، از صمیم قلب برایت ، یک کریسمس 
که  چیزهایى   تمام  و  بهترین   و   موفقیت  و  شادى  سنتى،  کامال 

مى خواهى را آرزو مى کنم.
بریت مارى تو

* * *

کاى ساى عزیزم!
فکر نمى کنى ، کل این ماجرى درخت کریسمس و شام  کریسمس و 
هدیه کریسمس، کمى تبلیغ زیاده از حد باشد؟ من واقعا چنین تصورى 
پیدا کرده ام. من هر سال روز دوم بعد از کریسمس وقتى که ساکت 
نشسته ام وغذاى کریسمس مى بلعم، چنین حسى پیدا مى کنم.  و، واى 
به حال کسى که در این حالت به خواهد یک تیکه ژامبون و سوسیس 
کریسمس اضافى به من تعارف کند؛ اگر زیر دستش نزنم، حتما نگاه 
خشمگینى به او مى اندازم که بفهمد کار نا مناسبى انجام داده است.

خوبى  بسیار  کریسمس  من  باشم،  ناشناس  قدر  خواهم  نمى  اما 
پر خورى  لحظات  در  حتى  کنم،  انکار  آن را  خواهم  نمى  و  داشتم 
و بى حوصله گى. مى خواهى  بدانى ما کریسمس را چگونه جشن 

مى گیریم؟
از آن جا که تو در وضعیتى نیستى که به توانى نه به گویى! از این ناتوانى  
سوء استفاده  مى کنم  و  به شرح مفصل جشن کریسمس مان مى ردازم.
صبح کریسمس وقتى که بیدار شدیم، واقعا  کریسمس بود. زمانى که 
ما خواب بودیم، مامان و مایکن، میز را چیده بودند و تمام وسایل 

تزئینى کریسمس را که با آن ها کریسمس از راه مى رسد و هر سال 
همین تکرا ر مى شود، آماده کرده بودند، شمعدان هاى سرخ رنگ، 
گوزن ها و ارابه ى پاپا نوئل را که از کاه درست شد اند و خود پاپا 
نوئل وحشت ناك را که از خمیر کاغذ درست شده و از پدر و مادر 
بابا به ارث رسیده ند؛ فرشته ها و کبوتر ها را که زیر لوستر آویزان 
مى شود، ماکت  اصطبلى که مسیح در آن دنیا آمده و عیساى نوزاد و 
پدر و مادرش را و کوتاه سخن، تمام چیزهایى را که من از دوران 
کودکى ا و  جشن هاى کریسمس آن زمان، به خاطر دارم. مونیکا وقتى 
که همه چیز را دید به خصوص ماکت صحنه به دنیا آمدن مسیح را، 

از بس ذوق زده شده بود به وحشى ها مى مانست و گفت:
- مسیح کوچولو، کوچولوى زیبا، و دست  هایش را به هم کوبید.

ما به  محض این که از جا بلند شدیم توى لباس هاى کریسمس مان 
پریدیم. آلیدا، شومینه را در اتاق پذیرایى روشن کرده بود و ما آن جا 
از قهوه  جوش مسى که فقط سالى یک بار در کریسمس  به وسط مى 
آید،  قهوه نوشیدیم. کارى که هر سال در صبح کریسمس مى کنیم. 
همه جور شیرینى روى میز گرد وسط اتاق چیده شده بود،: شیرینى 
وارنگ  رنگ  خمیرهاى  کنیاك،  با  شده  پر  شکالت هاى  دارچینى، 
بادام به شکل صدف، حلقه هاى شکرپنیر، و شیرینى هاى زعفرانى ، 
درست به همان شکلى که هر سال پخته مى شوند. یک بار آلیدا شکل 
شیرینى ها را عوض  کرد و با آن چنان ناباورى نسبت به زعفرانى 

بودنشان مواجه شد که دیگر این کار را تکرار نکرد.
طى مدتى که ما شیرینى خوردیم و قهوه نوشیدیم، خورشید فرصت 

یافت که در آسمان باال بیاید.
سوانته  کردیم،  نگاه  بیرون  به  پذیرایى   اتاق   پنجره  از  ما  وقتى که 

فریاد کشید:
- این دروغ است، خواب و رویاست، واقعى نیست. 

 آدم واقعا نمى توانست باور کند که یک روز کریسمس مى تواند این 
قدر زیبا باشد. من فکر مى کنم  کریسمس ها یا لخت و سردند، یا  پُر 
از برف و ِگل و الى. اما آن لحظه که ما به بیرون نگاه مى کردیم، تمام 
باغ و درختانش پوشیده در لباس سفید برف و عین عروس ها بودند 

و بر سرشان خورشید مثل تاجى از طال مى درخشید.
قبل از ظهر هاى کریسمس، ما همیشه به گورستان مى رویم. جایى که 
پدر و مادرِ پدرم به خاك سپرده شده-اند. آن جا، میان همه ى مقبره ها، 
همه چیز ساکت و آرام است و از سفیدى برق مى زند، من فکر مى کنم 

که حاال معنى این  ضرب المثل را که مى گوید:
- آن چنان ساکت و آرام و زیبا که هوش را مى رباید ، دریافته ام.

البد مى پرسى پس کى درخت کاج تان را تزیین مى کنید؟ ما هرگز 
زود تر از عصر هاى  کریسمس، وقتى که جشن آغاز مى شود، درخت 
کاج مان را تزیین نمى کنیم. بنابراین، اولین کارى که در بازگشت به 
خانه انجام دادیم همین بود. با تمام آویزه هاى قدیمى درخت کاج 
که سنتا باید هر سال به آن آویخته شوند، و در صدر همه ى آن ها، 
یک آسیاب بادى از شیشه، که مامان در کودکى بر کاجش آویزان 
مى کرده و فرشته هاى مرمر که روز هاى بهترى در زندگى داشته اند 
و براستى الیق مدال پرو پاتریا به دلیل سال هاى طوالنى بر درخت 

آویزان شدنشان اند. 
دلم مى خواهد برایت تعریف کنم که ما چطور شام کریسمس مان را 
در آشپزخانه خوردیم  و نان مان را در خورشت فرو بردیم و ماهى 
خشک شده و حلیم و ژامبون خوردیم، اما بخشا به این دلیل که تو 
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خودت به اندازه ى کافى با هوش هستى که این را بفهمى، و بخشا 
به این دلیل که من در وضعیتى نیستم که اساسا به-توانم در باره ى 
غذاى کریسمس حرف بزنم؛ از آن مى گذرم. من فقط مى توانم صادقانه 
سوگند یاد کنم که ما واقعا - خوردیم-  و دور کاسه ى حلیم، خنگانه 
ترین شعرها و ترانه  ها را خواندیم. به عنوان مثال نظر تو درباره ى 
این که سوانته از خودش بیرون پراند و بنا به  شخص او، یک اثر ادبى 

بى نظیر است، چیست؟
«خیلى بیش تر از نون 

دوست دارم من حلیم بوقلمون
چاى بى وصف دم کشید 

حتى تو عروسى کسى مثلش ندید»
و این چاى بى نظیر را آلیدا درست کرده بود و با شنیدن این شعر 
نمى دانست چگونه نسبت به این تعریف و تمجید واکنش نشان دهد. 
دست آخر تصمیم گرفت، خرسندى نشان دهد و ما شام را در فضایى 

سر شار از شادى به پایان رساندیم.
بر خالِف انتظارِ یرکر، شب فرار رسید، او گفته بود که باور نمى کند 

روز کریسمس شب هم داشته باشد. 
ما درشستن ظرف ها کمک کردیم و بعد در اتاق پذیرایى جمع شدیم. 
روى  شمع هاى  تمام  و  کردیم  روشن  را  کاج  درخت  شمع هاى  ما 
سرشومینه را و همین طور روى میز گرد را. مامان پشت پیانو نشست 
و جاى هر کدام از ما را در کنار و پشت سرخودش سازمان داد و 
خواند، اوه که ما چه قدر خواندیم و واى که چقدر خواندن ترانه هاى 
کریسمس زیبا و شادى آفرین است. به خصوص آن قدیمى ها. بعد از  

لحظه اى  سکوت بر قرار شد و بابا انجیل را باز کرد.
من تصور نمى کنم بخواهم عصر کریسمسى را ببینم که در آن بابا از 
روى انجیل ماجرى کریسمس را نخواند. تصور نشیدن صداى او در 

این مراسم برایم قابل قبول نیست.
حاال که به کریسمس هاى دوران کودکى ام فکر مى کنم، این صدا را 

بیش ازهر چیز دیگرى به خاطر دارم
ازهر  بیش  بله  گذاشته ام)  س  پشت  را  کودکى  دوران  دیگر  من   )
تمامى  از  بیشتر  بسیار  کند،  مى  زنده  را  کریسمس  صدا  این  چیزى 

هدیه هاى زیبا.
- و گفته مى شود که آن روز، قیصر آگوستوس به اطراف واکناف پیام 

فرستاده بود که تمام مردم باید سرشمارى شوند.
 هر بارکه این مقدمه را مى شنوم، تمام بدنم جور عجیب ى مى  لرزد. 
من هیچ شعر ى را به زیبایى این مقدمه انجیل در باره ى تولد عیسى 

مسیح ندیده ام.
- هم زمان، چندین مرد بر سرکشتزارهاى شان نگهبانى مى دادند.

خودت را با شنیدن این آغاز، چندین هزار سال پیش در این دره ى 
کوچک یهودى مجسم نمى کنى؟

من فکر مى کنم تمامى رازگونه گى مشرق زمین در این مقدمه نهفته 
است.

بعد از این که  پدر خواندن را تمام کرد، من و مایکن به نوبت تاللو 
ستاره ى روشن بر دریاچه  پرتو افکن را خواندیم. آلیدا این قدر گریه 
کرد که به هق هق افتاد. همیشه همین کار را مى کند. او آه کشان گفت:

- حتى اگر خود فرشته ها هم مى خواندند، بهتر از این نمى شد.
کمى اغراق در قضاوتش وجود دارد به هر حال تو  این طور فکر 

نمى کنى؟
هنوز اشک چشمان آلیدا خشک نشده بود که، بشدت بر در کوبیدند 

و مونیکا از هیجان در شلوارش جیش کرد. 
سوانته وارد شد. البته در لباس پاپا نوئل! با صداى بلند گفت:

- بچه خوب این جا هست؟
- مونیکا با صداى لرزان جواب داد:

- بله، بله من این جا هستم.
و این شیطان لعنتى کوچک ادامه داد:

- اما یرکر بعضى وقت ها  بد جنس مى شود و کارهاى بد مى کند.
پاپا نوئل گفت:

- با داشتن همچین خواهر کوچکى عجیب هم نیست.
خوب خیط شد این کوچولوى بد جنس.

اما به هر حال همه ما هدیه کریسمس گرفتیم. چه بچه هاى خوبى 
بودیم چه نه، پاپا نوئل براى مان هدیه آورده بود. من این هدیه ها 

را گرفتم:
شلوار اسکى خاکسترى رنگ، مخصوص اسکى بازى، ژاکت پشمى 
قرمز، که مایکن بافته بود. چهار تا کتاب به نام هاى، سوئدى ها و 
روساى شان، داستان زندگى یوستا برى لینگز، بابا لنگ دراز و یک 
مجموعه ادبیات سوئدى. به غیر از این ها من یک کیف پول چرم، 
نرم قهوه اى گیرم آمد، دستکش هاى، دست باف خانه گى، لباس زیر 
نخى به رنگ آبى روشن. لباس خواب ابریشمى، کاغذ نامه، بله وغیر 
از این دیگر چیزى نبود طبعا. آه، چرا بود من یک خوك کوچولو 
از خمیر بادام از مونیکا و یک شیشیه عطر کوچولوى زیبا از یرکر 
هدیه گرفتم. بوى تند محتوى شیشه عطرى که یر کر خریده است 
فکر مى کنم تمام شهر را کافى باشد. آه که چه بوى تند و زننده اى 
دارد. من به یرکر گفتم: این عطر این قدر خوب است که من فقط 
وقتى مى خواهم به مهمانى هاى مهم بروم و خیلى شیک باشم، از آن 
استفاده خواهم کرد. اما او شدیدا اصرار مى کرد که یک ذره هم شده 
از آن را همین االن به خودم بزنم چون به هرحال  کریسمس است و 
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من دلم نیامد که رویش را زمین  بزنم.  سوانته گفت:
خوبه با استفاده کردن از این عطر، اگر در ایام تعطیالت گم شوى 

، پیدا کردنت راحت است، کافى ست دنبال بوى عطر راه بیافتیم.
بعد ما همه دور درخت کریسمس رقصیدیم، چون مونیکا باید آن چنان 
احساس خوشبختى کند که معموال بچه ها در سن او باید بکنند.  تالش 
کردیم که کمى کشمش، بادم و فندق و گردو  بلنبانیم، اما نشد. مامان 
گفته بود مونیکا اجازه دارد تا هر وقت که دلش به خواهد بیدار به 
عروسک  با  و  بود  نشسته  گوشه اى  در  نیم  و  هشت  ساعت   ماند. 
جدیدش بازى مى کرد. او به یک خرس کوچولوى خواب آلود مى 

مانست. و ما همه شنیدیم که  با خودش مى گوید:
- من دلم مى خواهد بروم بخوابم ولى اجازه ندارم، مامان گفته است 
که مونیکا تا دیر وقت مى تواند بیدار به ماند. با توجه به تمام هیجانات 
روز کریسمس اما او زود خواهد خوابید. مى توان گفت تقریبا همه ى 

ما  زود خوابیدیم.
باشید،  داشته  کریسمس  مراسم  شما  ستکهلم  در  نمى کنم  فکر  من 
دارید؟ اگرهم داشته باشید مثل مال ما نیست. این را مطمئنم. چون 
کریسمس واقعى یعنى به دهکده رفتن  و در زیر فانوس روى برف ها 

سورتمه سوارى کردن.
اما قدم زدن زیر برف و به چراغ ها و شمع هایى که  پشت همه ى 
پنجره ها روشن است نگاه کردن و دست آخر خود را به زور توى 
صداى  به  دادن  گوش  و  چپاندن  بزور  جمعیت   از  مملو  کلیساى  
کشیش  خداوند بزرگ ما  و گرفتن تکه نان و جرعه شراب از دست 
پدر روحانى این هم کریسمس است.براى شام ما کلى مهمان عریبه 
داشتیم. یک عالمه غریبه، مامان من  متخصص آشنا شدن با غریبه 
هاست. به خصوص آن ها اى که احتیاج به کمک دارند. اگر کسى، 
بیمار، یا غمگین و یا تنها باشد و یا هر ناراحتى دیگرى داشته باشد و  
کیلومتر ها هم با ما فاصله داشته باشد، مامان من پیدایش مى کند و با 
خودش براى صرف شام  روز کریسمس ، به خانه مى آورد. اول از 
همه هم عمه سبز، عمه قهو ه اى و عمه گردالى. البته اسم شان این چیز ها 
نیست اما وقتى من بچه بودم یقین داشتم اسم شان همین هاست. سه 
تا پیرزن زیبا و تنها هستند و در این شکى نیست.که بحث ها شان از 
تعریف مریضى ها و خانواده خودشان تجاوز نمى کند. آن ها عالیم 
تمام بیمارى هاى موجود را بلدند. وقتى که این ها حرف مى زنند  بعد 
از مدتى من فکر مى کنم ، پنج یا شش بیمارى دارم که اقال دو تاى 
آن ها کشند ه اند. من از غصه این که این قدر جوان باید بمیرم اشک 
مى ریزم. وقتى هم که آدم واقعا مریض هست این عمه ها مى آیند و 
آن چنان با قیافه غمگین سر تکان مى دهند که آدم بیشتر مى ترسد، 
یک ذره هم امیدوارى  نمیدهند یا  در  نگاه شان نیست. به یاد دارم 

یک بار که  یرکر  گلو درد شدید داشت، عمه گردالى با گریه گفت:
- من از اول هم مى دانستم این پسرکوچولو براى این دنیا حیف است. 

خداوند بر گزیده گانش را پیش خودش مى برد.
 و مامان هم که مهارت عجیبى در غش کردن دارد بى هوش شد. اما 

مایکن با عصبانیت گفت:
- حرف بى خود نزن، پسرك یک قاشق شربت مى خورد و فردا تب 
نخواهد داشت.امروزپیش از ظهر من با برتیل بیرون رفتم و اسکى 
بازى کردم. او یک کفش و چوب اسکى نو هدیه کریسمس گرفته 
بود و فکر مى کنم مى خواست آن ها را به من نشان دهد. ما به سمت 
دهکد ى باالیى حرکت کردیم.  واقعا چیزى بهتر و زیباتر از اسکى 

کردن در جنگل مى تواند وجود داشته باشد؟ آن هم با برتیل؟ موقعى 
که داشتیم از هم جدا مى شدیم او یک هدیه بسته بندى شده  را در 
حال رفتن به طرف من دراز کرد. یک مجموعه شعر  به نام  نوردنس 
ِستِما ، حال و هواى شمال، که من آرزوى داشتنش را داشتم و شاید 
تو هم این مجموعه را بشناسى. مى توانى حدس بزنى که من خیلى 
خوش حال شدم. اما هم زمان خیلى ناراحت شدم و خجالت کشیدم  
چون من اصال به این فکر نکرده بودم که براى او هدیه کریسمس 
بخرم. وقتى که روى کفش هاى اسکى به طرف خانه چرخیدم، همه 
چیز زیبا بود و نسیم سردى که به صورتم مى وزید،  شادى بخش و 
پر از زندگى. وقتى که به خانه رسیدم هنوز باقى ماند ه ى  لعنتى ى 
ژامبون و بقیه غذ هاى روز قبل روى میز چیده شده بود. من بى اعتنا 
به گوشه ى دنج خودم رفتم و فکر مى کنم که فردا من اولین کسى 
باشم که چاى و نان تست بخورم. فکر کن دیروز درست وسط روز 
کریسمس، یک نامه از ماریان دریافت کردم که از من دعوت کرده 
بود به دیدنش بروم. وسط نامه ى او یک نامه از مادرش براى مامان 

بود که در آن نوشته شده بود:
آیا اجازه مى دهید و باعث شادى ما مى شوید؟ که اجازه دهید دخترتان 

بریت مارى یک هفته  به نزد ما بیاید؟ و مهمان ما باشد؟ 
البته که مى توانم باعث شادى شان شوم، فکر مى کنم که من و ماریان 
داریم به هم نزدیک مى شویم و دوستان جدى، جدى هم دیگر خواهیم 
شد. ماریا ستینا، امشب پیش مامان بزرگش به داالرنا مى رود، برتیل 
هم مى خواهد با خانواده اش براى مدتى به سفر برود. من دیگر این جا 

کارى ندارم بکنم. چرا من هم  به یک سفر پیش ماریان نروم؟ 
سوانته مى گوید:

- تو برو، ما سعى مى کنیم بدون تو از پس کارهامان بر آییم. اما تصور 
این که  تو نیستى و براى مان غذا درست نمى کنى هم دشوار است.
او هنوزآن شیرینى آرد ذرت کذایى را که من پختم فراموش نکرده.

ماریان  پیش  از  تو  به  را  بعدى  نامه  که  است  ممکن  کامال  بنابراین 
بنویسم. اما اول تو باید نامه بفرستى و برایم بنویسى که کریسمس را 

چه کردى؟ کریسمس شما چگونه بود؟ 
تا اون موقع خوب خوش باشى 

بریت مارى
* * *

سنترینگ  شب سال نو
کاى ساى عزیز!

سال نویت مبارك، امید که حد اقل برایت به خوبى سال گذشته باشد 
و نه کمتر، بلکه بیشتر و بهتر از سال گذشته. من این جا نشستم و 
فکر  یعنى  دارد؟  حسى  چه  سال  آخر  روز  که  مى کنم  فکر  به  این 
مى کنم  که اگر من روز آخر سال بودم، (خودم را جاى آن مى گذارم 
و فکر مى کنم). احتماال روز سى و یکم دسامبر به این مساله آگاه 
است که درست سى و یک دسامبر در تقویم سال جایگاه  ویژه ى دارد. 
و به طور واقعى هم دارد خب. مگه نه؟ اما بى انصافى ست بى چاره 
بقیه روز ها، مثال روز 13 اکتبرهمیشه یک روز معمولى خواهد بود، 
همیشه و هر سال. هرگز چیز دیگرى نخواهد بود مگر این که گاهى 
به خودش خیلى فشار بیاورد و بشود روز یک شنبه که تعطیل است. 
همین و نه بیشتر. اما روز هاى دیگر همیشه  با لج و لج بازى، با هم 
مسابقه محبوبیت مى دهند. روز هاى مهم مثل  سال نو ،  جشن نیمه 
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تابستان  (مید سامر)  اول ماه مه  م مانند و این ها روزهاى جشن در 
و  مى نشینند  انتظارشان  به  مردم  همه ى  که  روز هایى  سالند.  طول 
از فرا رسیدن شان شادند. یا به روز با مزه ى اول آوریل فکر کن، 
روزى که همه با گفتن یک دروغ ساده هم دیگر را گول مى زنند و 
از  پر  فوریه   9 روز  مى کنم  فکر  من  دروغ 13)  شبیه  مى خندانند.( 
حسادت و احساس خود کم بزرگ بینى نسبت به روز 30 آوریل 
است که همیشه، شب جشِن  به پیشواز تابستان رفتن است. شبى که  
مردم آتش روشن مى کنند، مى قصند و آبجو مى نوشند. تو این جور 
فکر نمى کنى؟ درضمن فکر نمى کنى در مورد آدم ها هم این جور 
هست؟ بعضى ها هرگز چیزى بیشتر از 13 اکتبر نمى شوند. هر کارى 
هم که بکنند بیچاره ها بیش از 13 اکتبر نخواهند شد. مامان من اما، 
بدون  شک و چانه زدن خود روز (مید سامر- نیمه تابستان) هست 
و مایکن روز غنى و پُر و مفصِل کریسمس. من به این فکر مى کنم 
که خود من چه روزى هستم؟  شاید  یک روز ساده ى آخرهاى ماه 

مارس، اما با یک کم کشیده گى به طرف روز اول آوریل.!
فکر مى کنى کله ام گرم است؟ و یا این که براى رضاى خدا، این 
جز  بدهم  ندارم  توضیحى  هیچ  مى نویسم؟  من  که  چیست  چیز ها 
این که  مجذوب تقویمى شده ام که دیروز در کتاب فروشى  سنتریگ  
من   جلوى  االن  ندارد.  حساب  و  حد  که  زبیاست  این قدر  خریدم. 
آویزان است و من همیشه در مقابل تقویم کمى فلسفى مى شوم و 
فیلسوف مابانه بر خورد مى کنم. فکر نمى کنى  که چه قدر عجیب 
است  که آدم روز تولدش را مى داند و روز مرگش را نه؟ در هر 
صورت هر سال آدم از کنار، میان و یا  باالى  سر روزى  که سرانجام 
به عنوان روز مرگش بر سنگ مزارش نقش خواهد بست مى گذرد، 
بى آن که بداند این روز مرگش است. من فکر مى کنم آدم مى بایست 
این روز معین و ناشناس، احساس خاصى داشته باشد. یک حس غم 
و برگشت ناپذیرى. خالصه اگر آدم روزى ازدواج خواهد کرد، باید 
روزى  چه  دیگر  این  باشد.  داشته  ازدواجش  روز  نام  به  هم  روزى 
خواهد بود؟ تصورش هم وحشتناك است  که روز عروسى  آدم روز 

امتحان ریاضى باشد.
 نه دیگر بس است، تا تو را گیج تر نکرد ام تمام کنم. اما قبلش این را 
برایت بگویم که از آن جایى که دلم براى روز 13 اکتبر مى سوزد، اگر 
قول بدهد روز خوبى باشد و مهربان مى توانم براى روز عروسى ام 

آن را انتخاب کنم.
خب فکر مى کنى روز هاى  من در  سنترینگ چگونه مى گذرد؟ فکر 
مى کنى توى یک تخت کشویى مى خوابم و هر روز ماهى بد بوى 

سیل و سیب زمینى پخته مى خورم؟ 
نخیرم! چطورچنین تصور احمقانه اى به کله ات زده؟ هاها! حقیقت 
به دقت ریاضى این است که من  درست مثل یک ستار ى هالیوودى 
این جا زندگى مى کنم. با این تفاوت که من بسیار بیشتر از یک ستاره ى 
هالیوود غذا مى خورم. من یک اتاق مهمان بسیار زیبا فقط و فقط 
براى خودم دارم. یک اتاق تنها. این جا هیچ  خبرى از صداى خش و 
خش و ترق و تروق تخت خواب هاى توریستى، بین اتاق هاى هتل ها 
نیست. من در میان تخت خوابى با تشک هاى  پوشیده از تترون سفید 
که ملحفه ها و رو لحافى هاى ویژه از ابریشم  سفید رنگ کشیده دارد، 
دراز مى کشم و هر روز ساعت 9 صبح یک چیز کوچولوى بسیار 
زیبا که به او خدمت کار خانه مى گویند، با یک سینى بسیار  شیک 
که چاى و صبحانه ى من در آن قرار دارد، به اتاقم وارد مى شود. 

تازه اگر چیزى مورد پسندم نباشد یا کم باشد، زنگى را که بغل تختم 
گذاشته شده است را  تکان  مى دهم و از پیشخدمت بى اجاره باز 
خواست مى کنم و  دستور مى دهم( البته من هنوز همچه کارى نکرد م 
اما فکر مى کنم که این  زنگ را براى همین  درست کرده اند.) موقع 
گرم  غذاى  و  سرد  ساندویچ هاى  از  پر  بزرگ  بسیار  میزى  ما  ناهار 
داریم  و شام تم  سه نوع غذا   دیشب ما  ژیگوى گوشت گوساله با 
سس مارچوبه داشتیم، با وجودى که یک شب  معمولى وسط هفته 
بود. توى خانه  خودم، وقتى که آلیدا در میان ُ بُخار غذا، وارد اتاق 
مى شود، همیشه لبخندى بر لب دارد و همیشه  با حرف و صحبت 
غذا را سرو مى کند. اما پیش خدمتى  که این جا کار مى کند، آن چنان 
مى کنم   نیست.فکر  دنیا  این  اهل  انگار  که  مى گیرد  قیافه اى به خود 
به نوعى در میان بى هوشى راه مى رود و مثل خود مرگ جدى و سرد 
است.تصور این که  کوچک ترین نشانى از احساسات ساده ى انسانى 

در او باشد، فقط و فقط تحقیر کردن شخصیت غیر زمینى اوست.
این جا، از بلند کردن میز به نشانه ى  شادى هم خبرى نیست. شب 
اول من  داشتم جرات پیدا مى کردم که  چنین پیشنهادى بدهم، اما 
فضا طورى بود که من فهمیدم، به جدیت موقع حل کردن  جبر و 

مثلثات باید سر جایم بنشینم. 
نمى تواند  هم   کفش هایش  به  حتى  ماریان  چرا  که  مى فهمم  حاال 
برس بکشد، یا واکس شان بزند! کسى که تمام عمر این طور با او بر 
خورد شده باشد معلوم است که نمى تواند از پس کوچکترین کار 

خودش هم بر آید.
در  قطار  از  مشت،  در  رفته ام  در  زهوار  چمدان  با  من  وقتى که 
ایست گاه  سنتریگ پیاده شدم، ماریان بر روى سکو ایستاده و منتظر 
من بود. به استقبال من آمد و مرا در آغوش کشید. البته به غیر از او، 
یک راننده  با اونیفورم سرمه اى هم بود که تا من بفهمم چى شد؟ 
چمدان سفرى مرا از  دستم گرفت و در حال تعظیم هاى مکرر و 
پایان ناپذیر ما را به طرف ماشین هدایت کرد. و من تمام مدتى که  از 
جاده  ى پرشکوه که به دورش سیم خار دار کشیده شده بود، گذشتیم  
و به ساختمان پر شکوه و قصر مانند  اربابى رسیدیم، خودم را شاهزاده 
خانمى احساس مى کردم که از سفر  جاهاى ناشناس بر مى گردد. 
یک نگاه سریع به  چمدان مندرسم، مرا به عالم واقعیت باز گرداند. 
هیچ شاهزاده خانمى، حتى اگر با لباس مبدل به جاهاى ناشناس هم 

سفر کند، چنین  چمدانى نخواهد داشت. 
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به داخل  ماشین  از  ما  تا  شد   تکرار  دیگرى  بى شمار  تعظیم هاى 
ساختمان هدایت شویم  و این مرد وفا دار چمدان مرا درون ساختمان 
مجللى که قبال برایت گفتم برد، مرا به اتاقم راهنمایى کرد. پیشخدمت 

دیگرى آن جا منتظر من بود و بسیار مودبانه گفت:
- خانم  هاگسترم  اجازه مى دهند که در تخلیه چمدان کمک شان کنم؟

من هم در حالى که  دست پاچه شده بودم احمقانه جواب دادم:
- ممنون از شما و لى این ها یک کم خرده ریزه هاى خودم هست  و 

مى توانم جا بجا شان کنم. 
البد پیش خودش فکر خواهد کرد که من  مهمان مهم و متشخصى 

نیستم. اما این براى من مهم نیست.
یک دست بلوز و دامن و یک پیراهن و یک کم لباس دیگه را من  
بدون کمک کسى براحتى مى توانم  آویزون کنم. اما نمى خواهم این 
را هم انکار کنم که  یک چنین زندگى لوکسى زیاد بد هم نیست. 
فقط یک ذره که بتوا ن بیشتر آسوده بود نه این که دور و برت پراز 
برده هاى زن و مرد باشد. اما اگر قرار بود من برده ى این خانواده 
باشم، حتما یک روز علیه ارباب ها شورش مى کردم به طرف سالن غذا 
خورى رژه مى رفتم و لحظاتى چند سرود انترناسیونال را مى خواندم . 
منظورم این نیست که خانم  یودا  خدمت کارانش را عذاب مى دهد، 
نه! خیلى هم با آن  ها مهربان است و به خوبى رفتار مى کند و باید 
توان  نمى  براحتى  روزها   این  که  به خصوص  باشد  این طور  هم 
خدمت کار پیدا کرد. مساله این است که در مخیله ى خانم یودا این 
حقیقت ساده که  آن ها هم درست مثل او به دنیا آمده اند، رنج ها 
و شادى هاى مشابهى مى توانند داشته باشند سخت است. کسى چه 
مى داند؟ شاید پیش خدمتى که راه مى رود و از ما پذیرایى مى کند 
و خیلى هم جدى است، درون سینه اش غم عشق نافرجامى نهفته 
باشد.  یا از غم بیمارى مادر پیرش رنج مى برد یا هزار چیز دیگر. 
شاید او به هزاران نوع محبت و مراقبت انسانى نیاز داشته باشد و به 

عوض آن این را مى شنود:
- لیزا مى توانى لطف کنى و قهوه را در هال براى ما سرو کنى؟

یا:
کت و شلوار فراك آقا را بیرون بیاور و آن را برس بکش. تمام مدت 

من محبورم به چیزى که بابا مى گوید فکر کنم:
با  و  معدن   کارگران  با  باش.  داشته  انسانى  رفتار  هم نوعانت،  با   -
کارگرانى که بشکه هاى آبجو را جا به جا مى کنند. اگر به توانى انسان 
باشى آن وقت هرکجا  که پا بگذارى  زیر پایت گل رز  خواهد رویید.

اگر مرا متهم به بى چشم و رویى و قدر ناشناسى از میزبانم نکنى، 
باید عرض کنم در این خانه مجلل از  گل رز یا خنده  خیرى نسیت 

، یا این که بسیار کم است. 
این جا همه چیز شیک، زیبا و منظم است همه چیز روبراه، فراوان، 
پر،  اما در طول راه بار ها و بارها مى نشینم فکر مى کنم و احساس 
مى کنم چیزى کم است، جاى چیزى واقعا خالى است. جاى چیست 
که این قدر این خانه خالى به نظر مى رسد در  نبودنش؟ به ساده گى 
مى توان گفت در قیاس با خانه ى خود من در آتمسفر این خانه چیزى 
کم است. وقتى که ما دور میز شام مى نشینیم،  عمه الن  ( تازه گى ها 
من او را این طور صدا مى زنم) شیک و آراسته، زیبا اما  بسیار در 
خود و بسته، عمو  اریک  خسته و سترس، ماریان عصبى و ناراحت و 
من که  بدون وقفه حرف مى زنم  و از هر درى سخنى مى گویم که 

مبادا کم بیاورم؛ فکر مى کنم:

چه قدر خوب که اوضاع در خانه ى ما این گونه نیست.
دیشب وقتى که من دراز کشیده بودم و مى خواستم به خوابم، ماریان 
به اتاق من آمد و روى لبه ى تختم نشست. باید بگویم که  دکوراسیون 
بسیار زیبایى شد پایین تخت من با  آن لباس خواب مجلل اش،  با 
چشم هاى درشت قهو اى. ما اول کمى از این طرف و آن طرف صحبت 
این  جدى.  حرف هاى  زدن  به  کردیم  شروع  ناگهان  بعد  و  کردیم  
حرف اصال درست نیست که دختر ها همیشه راجع به لباس و زیور 
آالت حرف مى زنند. یا این که دوست پسرشان چى گفته است. به 
این حرف ها باور نکن. ناگهان، بدون این که من فرصت تکان خوردن 
داشته باشم، ماریان شروع به گریه کرد. آن چنان بسختى و بدبختى 
مى گریست که من نمى دانستم با او چکار کنم.  نمى توانستم دلیل 
گریه کردنش را از او بیرون بکشم. اما خالصه وسط هق هق -هایش 

او این جمالت خیس را به طرفم پرت کرد:
- ما باید با هم دوست باشیم، تو خیلى قوى هستى من دلم مى خواهد 
مثل تو باشم. من از تعجب شاخ در آوردم که چطور کسى مى خواهد 
شبیه من باشد؟ و این را به خود ماریان هم گفتم. به غیر از این جمله ى  
دمن  دیگر حرفى نزدم،فقط آن جا نشستم ، ساکت و ناتوان و مثل 

یک خاله ى مهربان فقط  او را نوازش کردم.
از  ها  انگلیسى  که  هاست  جا  جور  این  کردم   فکر  خودم  با  و   

جمله ى(پور لیتل گرل) 
 یعنى  طفلکى و بى چاره استفاده مى کنند. به هر صورت من مى خواهم 
دوست او باشم و اگر قبال حرف  بدى در باره ى  او زده ام تو کاى سا 
جان باید قول بدهى که فراموش کنى و به من ببخشى. کال باید تمام 
چیزهایى را که من در باره ى خانواده ى وودن  گفتم فراموش کنى. 
خودم هم فکر نمى کنم این کار جالب یا درستى باشه که آدم  کسانى  
که میزبانش هستند را به باد انتقاد بگیرد. اما هیچ کس دیگر جز تو 

این انتقاد ها را نشنیده است. 
من و ماریان  روز ها اسکى بازى مى کینم یا روى یخ  پاتیناژ مى رویم. 
تا به حال هوا به اندازه کافى و مناسب سرد بوده. اما امشب فکر کنم 
هوا رو به گرمى مى رود من صداى ذوب شدن برف و یخ ها را که 
روى سیم تلفن پشت پنجره اتاقم  تیک تیک مى کنند مى شنوم. این 
صدا، ملودى اى است که همیشه مرا خیاالتى مى کند. این صدا آن چنان  
غریبانه و غمگنانه است که من  دلم براى مامان و خانه تنگ مى شود.  
این جا  قرار است یک مهمانى بزرگ شام باشد. جشن و یک عالمه 
مهمان. من و ماریان هم اجازه داریم با مهمان ها باشیم هر چند که 
فقط 15 ساله ایم. من پیراهن  پلیسه ى آبى پر  رنگم رامى پوشم میدانى 

که کدام را مى گویم؟ و ماریان یک  لباس ابریشم رویایى لیموئى.
حاال دیگر من باید با نامه ى تو به طرف اداره ى پست بدوم  و بر 

گردم و لباسم را عوض کنم. 
امیدوارم وقتى ساعت 12 ضربه را امشب نواخت  به من فکر کنى. 
من به  تو فکر خواهم کرد و از وراى جنگل ها، کوه ها و دریاچه ها  

و دره ها به تو سالم  خواهم کرد. 
بریت مارى

* * *

*Jenny Nyström نقاش و طراح سوئدى، تولد 1854 در کالمار، به 
علت چهره پردازى از بابا نوئل شهرت دارد، گفته مى شود که او براى 

اولین بار به پاپا نوئل در سوئد یک صورت واقعى بخشید.
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خواب   آلود!
روى برف ها ُسر مى خوردیم، هر کسى یک جو، بعضى بچه ها پالستیک هاى مخصوص ُسر خوردن داشتند، بعضى ها سورتمه، یکى از 
خانه طشت پالستیکى آورده بود، یکى هم بدون هیچ چیز، از باالى تپه پر از برف که حاال از بس بچه ها رویش ُسر خورده بودند مثل 

یک بستنى یخى، صاف و صیقل خورده شده بود؛ مثال اسکى بازى مى کردیم و به پایین مى ُسریدیم.
من از همه تندتر مى رفتم، به آخر تپه که رسیدم ناگهان در آسمان به پرواز آمدم، و درست جلوى پاى یک خرس قطبى که سیگارى زیر 
لب داشت و ماهى مى گرفت زمین افتادم. دهانم از تعجب باز مانده بود، از ترس آب گلویم خشک شده بود که خانم خرس قطبى با 
یک سبد  پر از میوه کاج و بلوط از راه  رسید، دامن خال خالى  قرمز سفید پیراهنش را به دست گرفته  بود و خرامان مى آمد. به من که 
رسید، یک گل یخ زیبا و خوشبو را جلوى دماغم گرفت و گفت: اسمش یخ است. بوى هزار بهار دارد، نه؟ داشتم جواب خانم خرس 

را مى دادم که صداى گرم مادر را با بوى عطرش شنیدم: پاشو مادر دیرت شد.
با عجله از جا پریدم. فرصت دست شویى رفتن  نبود، لباسم را تند و تند پوشیدم، لقمه نانى را  که مادر پیجیده بود دستم گرفتم، یک 

قلپ از فنجان شیر کاکائو آمده که به دست مادر بود نوشیدم و از در خانه بیرون زدم.
با وجودى که خبابان شلوغ بود و یک عالمه  دود در هوا پخش، اما هوا بعد از دو روز باران بى وقفه تمیز و سالم بود و خورشید پر ناز 
پائیزى به روى همه لبخند مى زد. دو روز گذشته آسمان به زمین مثل یک دوش وصل شده بود. آب بر سرش ریخته بود. به یاد باران که 
افتادم، ناگهان آن چیزى که نباید اتفاق مى افتاد، افتاد. بد جور جیشم گرفت، واقعا نمى توانستم جلوى خودم را بگیرم، پسر هم که نبودم 
راحت بتوانم جاى خلوتى را پیدا کنم جیش کنم. چشم هایم  پر اشک شده بود. فکر این که کسى مرا در حال جیش زدن وسط خیابان 
ببیند، دیوانه ام  مى کرد. ناگهان به چاله مانندى پر از آب باران رسیدم که در قسمت گود رفته ى خیابان  به وجود آمده بود. پایم لغزید و 
به درون آب آفتادم، چند تا از بچه ها خندیدند، اما دوتاشان به کمک آمدند و با دل جویى گفتند: خانه تان نزدیک است؟ بدو برو لباست 

را عوض کن، این جور نمى شه بیاى مدرسه.
تمام آن روز را در خانه خوابیدم و مادر به همه گفت: هیس بچه ام زمین خورده و از این که به مدرسه نرسیده، ناراحته!
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