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روج
ُ
ِاِبنیِزر اسک

باب ِکَرچیت
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کریسمِس آینده
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شبح 
کریسمِس حاال

تیم کرچیت

مارلی

ِبل



دوستان موش موشی عزیزم!
عشق من به داستان های بزرگ خیلی وقت پیش آغاز شد، از وقتی 
که یک موشچه ی جوان بودم. ساعت ها و ساعت ها شاهکارهای 
سفرهایی  به  را  من  کتاب ها  آن  می خواندم!  را  جهان  ادبی 
ماجراجویانه، شگفت انگیز و رمزآلود می بردند، به سرزمین هایی 
آرزوی  و  اوج می بُرد  به  را  تخیل من  نیروی  دور. کتاب خواندن 

نویسنده شدن را هم به سرم می انداخت!

پس به این فکر افتادم که یکی از شاه موش کارهای بزرگ ادبی سرود کریسمس
و  بدخلق  پیرموش  اسُکروج  اِبِنیِزر  کنم.  بازگویی  شما  برای  را 
او  است.  پول درآوردن  تفریحش  تنها  که  است  ناخن خشکی 
را  کریسمس  تا  بزند  کارش  از  باید  کسی  چرا  که   نمی فهمد 

جشن بگیرد.
تا اینکه در یک شب کریسمس، اسکروج ماجراهای شگفت انگیزی 
عوض  را  نظرش  شاید  که  تجربه هایی  می گذارد؛  پشت سر  را 
فراموش  هرگز  که  است  قصه هایی  آن  از  داستان  این   کنند. 

نخواهید کرد!
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هیچ شک و تردیدی وجود نداشت، جیکوب مارلی از دنیا 
رفته بود و به دنیایی دیگر سفر کرده بود. مدارک فوتش 
را دکتر، دستیارش، مأمور کفن ودفن و اِبِنیِزر اسُکروج  

کرده بودند.
ماجرا   نشست،  کاغذ  پای  اسکروج  امضای  وقتی 
مجرِی  بود،  مارلی  کسب وکار  شریک  اسکروج  شد. 

وصیت نامه اش و تنها وارث موِش درگذشته.
خب، شاید خیال کنید اسکروج به خاطر ازدست دادن 
پیر  خیلی  مارلی  ولی  می خورد،  شریکش  
بود و خیلی بیمار؛ به خاطر همین، با اینکه اسکروج از 

شرکت در مراسم عزاداری هیچ خوش حال نبود، مسائل مهم تری 
توی سرش وول می خورد، چیزهایی مثل کسب وکارش.

شاید از این رفتار  تعجب کرده باشید، ولی کسب وکار 
برای اِبِنیِزر اسکروج از هر پنیر و هر موشی مهم تر بود.

برای  مارلی  مرگ  از  بعد  اسکروج  که  تصمیمی  اولین 
بود.  بیرون دفترشان مربوط  تابلوی  به  کسب وکارشان گرفت، 
. و اسکروج تصمیم  روی تابلو نوشته بود: 

گرفت همان جوری بماند.
خاطــره ی   و  یــاد  گرامی داشــتن  به خاطــر  نــه  ولــی 
ازدســت رفته اش، نــه! فقــط به خاطر ایــن تابلو را عــوض نکرد که 
کسب وکارشــان به آن اســم مشهور بود. اگر اســم شرکتشان را 
عوض می کرد، شاید مشتری هایش دیگر او را نمی شناختند و کلی 

پول از دست می داد.
و همه ی موش هایش  از عالم  بیشتر  را  فقط یک چیز  اسکروج 
لندن  توی  هیچ کس    :
پنی  پنی روی  نبود که  بلد  ناخن خشک  پیرموش  آن  به اندازه ی 

بگذارد و پول جمع کند. 
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و  به خسیسی  خودش  و  بود  فوالد  به سختِی  اسکروج  قلب 
نظرتنگی و ِکِنسِی یک صدف؛ صدفی که می خواست مرواریِد 

عزیزدردانه اش را فقط برای خودش نگه دارد.
سرمای درون اسکروج به شکل اخمی روی صورتش  بسته 
بود. لب هایش را به هم فشرده بود و دماغ چروکش 
و  موهای سر  بود.  داده  چین  بیشتر  هم  قبل  از  را 
ابروهایش به سفیدِی  بودند و سبیل  
و ریش هایش مثل یک ردیف قندیل نوک تیز 

از پوزه اش آویزان بودند.
اسکروج هرجا که می رفت، سرمایش را هم پخش 
می کرد، حتی توی اتاقی  که آتش تََرق وتُروق 
در بخاری اش می سوخت. هر موشی بهش نزدیک می شد، این 
سرما را حس می کرد و یک قدم می رفت عقب،  و 

ژاکتش را محکم به خودش می پیچید.
توی دفتر کار اسکروج، اوضاع از همه جا  بود. اسکروج 
تعطیل؛  روزهای  حتی  می گذراند،  آنجا  را  وقتش  تمام  روز  هر 
به خاطر همین، دفترش برای خودش یک پا  بود! چون 
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اسکروج آن قدر ناخن خشک بود که هیچ پولی برای خریدن زغال 
و  دفترش خرج نمی کرد.

بیرون، توی خیابان هم وضع همین بود. هیچ کس نمی رفت 
جلو که به اسکروج  کند، حتی پرنده هم سر 
هم  سکه  یک  هیچ وقت  گداها  نمی زد.  پر  راهش 
ازش نمی خواستند، انگار می دانستند که هیچ وقِت 
هیچ وقت یک ده ِسنتی هم از پنجه اش نمی افتد! حتی 
را  افسارشان  می دیدند،  را  اسکروج  وقتی  هم  سگ ها 
می کشیدند و صاحبشان را از آن پیرموش  

می کردند.
اصالً!  نه،  بود؟  مهم  اسکروج  اِبِنیِزر  برای  چیزها  این  مگر  ولی 
راستش از اینکه توی دفترش تنهایش بگذارند، حسابی سرِکیف 
می شد. ساعت ها تنها می نشست و طالهایش را  
و  راستش، خودش این جوری ترجیح 

می داد.
مارلی،  جیکوب  اسکروج،  تجارِی  شریک  مرگ  از  سال  هفت 
گذشت. هفت سال می شد که تنها شده بود، ولی اسکروج تا 

می شد،  طالیش سکه های  کپه ی  وقتی 
خیالش نبود.

سرد  روز  یک  تا  می گذشت  به سادگی  اسکروج  برای  زندگی 
دسامبر که اتفاق خیلی  افتاد...


