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فصل نخست
خانه ای زیر برف

هرچند رنگ آسمان به سیاهی می زد، اما برف در زیِر نور ماه، آبی رنگ دیده 
می شــد. دریا زیر الیه ای از یخ خوابیده بــود و جانورهای کوچِک خاک زی 
البه الی ریشه ی درخت ها خواب بهار را می دیدند... اما تازه اول سال بود و 

اوج زمستان؛ هنوز خیلی مانده بود تا بهار از راه برسد.
درست آنجایی که دره با شیب مالیمی به کوه می رسید، خانه ای تک وتنها 
میان یک عالمه برف ایستاده بود. پوشِش برف خانه را به شکلی درآورده بود 
که نمی شد شبیهش را جای دیگری پیدا کرد. از کنار خانه رود ُپرپیچ و خمی 
می گذشــت که دو طرفش را یخ های تیره رنگ پوشــانده بودند، اما سراسر 
زمســتان رودخانه یخ نبســته بود و آب در آن جریان داشــت. جای پایی 
روی ُپل دیده نمی شــد و برفی که باْد دور خانــه روی هم تلنبار کرده بود، 

دست نخورده مانده بود.
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هوای تــوی خانه گرم بود. کوره در زیرزمین روشــن بود و خانه را گرم 
می کرد. زیرزمین ُپر از تورب1 بود؛ خیلی بیشــتر از چیزی که مومی ترول ها 

نیاز داشتند.
ماه از پشت پنجره به داخل خانه سرک می کشید و اثاثیه و چلچراغ را که 

با مالفه و حریر پوشانده شده بودند، روشن می کرد.
ترول ها آداب و رســوم پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشــان را حفظ کرده 
بودند و همیشه از اوایل آذر تا اردیبهشت  می خوابیدند. حاال هم خانواده ی 
مومی ترول ها توی نشــیمِن بزرگ خانه، کنار بخاری دراز کشیده و به خواب 
زمستانی رفته بودند. آن ها هم درســت مثل نسل های قبلی  شان، پیش از 
خواب زمســتانی شکمشــان را از برگ های صنوبر ُپر می کردند و چیزهای 
موردنیاز در بهار - از بیل و چراغ زنبوری گرفته تا تکه های فیلم عکاســی و 
بادسنج و اشیائی مثل این ها - را با امیدواری کنار تخت هایشان می گذاشتند. 
ســکوِت خانه ُپر از آرامش و انتظار بود. گاهی یکی از آن ها با نفس عمیقی 

سکوت را می شکست و خودش را بیشتر زیر لحاف جمع می کرد.
ماه به آرامی چرخید و نورش را از روی صندلی راحتی نشیمن برداشت و روی 
میز غذاخوری انداخت. بعد از روی ُقّبه های مسِی باالی تختخواب عبور کرد 
و نورش را صاف روی چهره ی بچه مومی یا همان ترولِک خودمان انداخت.

همــان موقع اتفاقی افتاد کــه پیش از آن هیچ وقــت در دوره ی خواب 
زمســتانی ترول ها ُرخ نداده بود؛ کسی نه چیزی درباره ی آن گفته بود و نه 

شنیده بود: ترولک بیدار شد و دیگر نتوانست بخوابد!
او مدتی گیج و منگ به نــور مهتاب و قندیل های شــفاف یخ که باالی 
1. به توده ی متراکم قهوه ای یا ســیاه رنگ خزه ها و گیاهان می گویند که به طور ناقص تجزیه شده اند. 
تورب معمواًل در زمین های بســیار مرطوب و در مناطق معتدل و سردســیر جهان به وجود می آید و 

به عنوان سوخت به کار می رود. تورب را می توان مرحله ی اول تشکیل زغال سنگ دانست.

چهارچوب پنجره آویزان بودند، خیره ماند؛ اما صدای ُغّرش کوره او را به خود 
آورد. خواب از سرش پرید و توی فکر رفت. بعد از جایش بلند شد و آرام آرام 
خودش را به جای خواِب مادرش رساند. گوش مادرش را به آرامی کشید، اما 
او بیدار که نشد، هیچ، تازه لحاف را بیشتر دور خودش پیچید. ترولک پیش 
خودش فکر کرد: »مادرم که بیدار نشــود، نباید به بیدارشدِن بقیه امیدی 
داشته باشم.« خانه برایش حال وهوای همیشگی را نداشت و انگار غریبه شده 
بود. ترولک که توی خانه به نظرش ناآشنا می آمد، راه افتاد. ساعت دیواری 
مدت ها پیش خوابیده بود و الیه ی نازکی از خاک روی همه چیز را پوشــانده 
بود. کاسه ی بزرگ با ته مانده ی برگ های صنوبر، هنوز روی میز بود. چلچراِغ 

پوشیده در حریر به آرامی تکان می خورد و جیرینگ جیرینگ می کرد.
کم کم ترْس همه ی وجود ترولک را ُپر کرد و برای اینکه چیزی را نبیند، 
به گوشه ی نشــیمن - که هم گرم بود و هم نور ماه به آن نمی رسید - پناه 
برد؛ اما آنجا هم احســاس تنهایی به او هجوم آورد و هوای مادرش را کرد. 
دوباره رفت ســراغ مادر و همان طور که لحاف را از روی او می کشید، فریاد 

زد: »مامان! بیدار شو! همه ی دنیا گم شده!«
اما مادر بیدار نشد. نزدیک بهار بود و خوابش سبک تر شده بود، اما هنوز 
توان بیدارشدن نداشت. ترولک روی فرش کنار تخِت مادر چنبره زد و باقی 

شِب طوالنی زمستان را در آن حالت گذراند. 

نزدیکی های صبح، برفی که روی پشت بام جمع شده بود، آرام آرام لغزید و 
ســرانجام مثِل بهمن پایین ریخت. حاال دیگر پنجره ها هم زیر برف مدفون 
شــده بودند و فقط نور بســیار کمی را به داخل خانه راه می دادند. نشیمن 
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بزرگ خانه، انگار که زیر زمین فرو رفته باشد، حتی از چند ساعت پیش هم 
ناآشناتر به نظر می آمد.

ترولــک چنددقیقــه ای به صــدای فروریختن برف گــوش داد. بعد 
چراغ زنبوری را روشــن کرد و بــرای خواندن نامه ی »شــامه زاد« خودش 
را به کمد نشــیمن رساند. نامه در جای همیشــگی اش، کناِر واگن کوچِک 
ساخته شــده از گل والی دریا بود و با نامه های دیگِر شــامه زاد، که هرساله 
موقع مهاجرت پاییزه اش به جنوب می نوشت، تفاوتی نداشت. شامه زاد نامه 

را با درود آغاز کرده بود و خیلی کوتاه آن را به پایان رسانده بود:

درود! آســوده بخواب و غم نداشته باش. در اولین روز بهار 
پیش تو خواهم بــود. زمانی که انتظار من را می کشــی، با 

ساختن آب بند خودت را سرگرم کن.
امضا: شامه زاد  

ترولک چند بار نامه را خواند تا اینکه گرسنگی سراغش آمد. برای پیداکردن 
خوراکی به آشــپزخانه رفت. آنجا هم برف تا باالی پنجره ها را پوشانده بود 
و این طور به نظر می رسید که آشپزخانه هم توی زمین فرو رفته است. توی 
قفسه به جز یک بطری نیمه خالِی آب میوه و یک پاکت نان خشک سوخاری 
چیزی برای خوردن پیدا نکرد. ترولک خزید زیر میز آشپزخانه و همان طور 
که ناِن ســوخاری را گاز می زد، یک بار دیگر نامه ی شامه زاد را خواند. بعد 
همان جا که نشســته بود، به پشت غلتید و به تخته های چهارگوش زیر میز 
خیره شــد. همه جا تاریک و خاموش بود. ترولــک با خودش زمزمه کرد: 
»درود!« بعــد صدایش را کمی باالتر برد و گفت: »آســوده بخواب و غم 

تصویر ترولک در اتاق نشیمن
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نداشته باش!« بعد هم تا آنجا که می توانست، صدایش را باال برد و خواند: 
»دوباره پیشت هســتم. بهار است و گرمی بهار و من اینجایم. با هم همه جا 
می رویم و هر راهی را که بخواهیم، دنبال می کنیم...« اما یک دفعه آوازش را 
قطع کرد، چون متوجه شد یک جفت چشم از زیر قفسه ی ظرف شویی به او 
زل زده است! او هم چشم هایش را به آن چشم ها دوخت. مدتی در سکوت 

گذشت تا اینکه یک دفعه چشم ها ناپدید شدند.
ترولک داد زد: »صبر کن!« بعد چهار دســت و پا خودش را به قفســه ی 
ظرف شــویی رســاند و به آرامی گفت: »نترس! من خوش اخالق و مهربانم. 
برگرد!« اما موجوِد زیر قفسه، هر چی بود، خودش را نشان نداد. ترولک چند 
تکه نان خشک را روی زمین ردیف کرد و کمی هم آب میوه کنارشان ریخت و به 
انتظار نشست. باز هم خبری نشد و ترولک بی حوصله و دلگیر به اتاق نشیمن 
برگشت، اما جیرینگ جیرینِگ یکنواخت آویزهای چلچراغ کسل ترش کرد.

با خودش گفت: »دیگر بهتر است راهم را بگیرم و بروم.« بعد رو کرد به 
چلچراغ و خیلی جدی ادامه داد: »حوصله ام از دست همه تان سر رفته. راِه 

جنوب را پیش می گیرم و می روم تا به شامه زاد برسم.«
ترولک ســعی کرد دِر خانه را باز کند، اما در یخ زده بود. عصبانی شــد 
و همان طور که جیغ می کشــید، از پنجره ای به پنجــره ی دیگر دوید، اما 
پنجره ها هم مثل در یخ زده بودند و باز نمی شــدند. بعد به سرعت خودش 

را به اتاقک زیر شیروانی رساند. ِچفِت دریچه ی سقف را باز کرد و به زحمت 
خودش را تا روی شیروانی باال کشید. موجی از هوای سرد او را در بر گرفت. 
ترولک نفســش را حبس کرد و خودش را روی برف ها انداخت. درجا روی 
شــیب شیروانی غلتید و از لبه ی پشت بام پایین افتاد. به این ترتیب، ترولک 
بی سرپرست و تنها، یک دفعه پا به دنیایی ناآشنا و شاید هم خطرناک گذاشت 

و برای اولین بار در زندگی، خودش را میان توده ی بزرگی از برف دید.
تنش از تماس با برِف ســرد مورمور شد و تا آمد پوسِت مخملی اش را با 
بداخالقی از برف پاک کند، بوی تازه ای به مشــامش رسید؛ بویی قوی تر از 
همه ی بوهایی که می شناخت و شاید هم کمی ترسناک! به هرحال، همین بو 
باقی مانده ی خواب آلودگی را از سرش پراند و به او حسی از کنجکاوی بخشید.
دره ی نیمه تاریک در هاله ای خاکستری رنگ خوابیده بود. دیگر خبری از 
سبزی نبود و سفیدی بر همه جا حاکم شــده بود. هرچیزی که زمانی حرکت 
داشت، حاال ســاکن بود؛ همه ی صداهای زنده خاموش بودند و همه جا ُپر از 

برف بود.
تصویــر ترولک کنار 

رودخانه



که کرم، عجیب است  »به عقیده ی یک 
کتاب هایش را نمی خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم های شب تاب« اثر رابیندرانات تا

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع میشود.
به اميد دنيايی سبزتر و سالم تر


