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»کپی رایت« یعنی چه؟
برای  یانسون،  تووه  کتاب  نویسنده ی  از  »نشر هوپا«  یعنی 
ایران و همه جای دنیا  به زبان فارسی در  این کتاب  چاپ 
اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده را که صاحب 
از  اصل  در  )البته  است.  کرده  پرداخت  است  کتاب  واقعی 
اجازه گرفته شده، چون خودش  یانسون  تووه  بازماندگان 
فوت  کرده است.( اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب 
را به زبان فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون 
را  کار  این  نویسنده  بازماندگان  رضایت  و  اجازه 

کرده است.



سخنی با خوانندگان:
ســال 1939 در گرماگرم جنگ زمستانی، طراحی را کنار گذاشتم. حس می کردم 
تالشم برای خلق تصاویر بیهوده اســت و به جایی نمی رسد. ازاین رو، شاید بتوان 
شیفتگی یک باره ی من به نوشتن را درک کرد. داستانی نوشتم که با »یکی بود یکی 

نبود« آغاز می شد و می رفت تا به افسانه ای زیبا تبدیل شود.
جا دارد از تصمیمم برای راه ندادِن شــاهزاده ها و شاهزاده خانم ها یا حتی کودکان 
خردســال به داســتانم دفاع کنم؛ همین طور برای اســتفاده از شخصیت یکی از 
کاریکاتورهایم؛ شخصیتی که نام »ِتروَلک« به خود گرفت و قهرمان اصلی داستانم شد.

بااین حال داســتان را نیمه تمام گذاشتم و تا ســال 1945 دیگر به آن فکر هم 
نکردم. تا این که یکی از دوســتانم به من گفت می شود کتاب کودکانه ی خوبی از 
داستانم درآورد. پیشنهاد کرد داستانم را تمام کنم و برای آن تصویر هم بکشم، تا 
شــاید بشود چاپش کرد. اول فکر کردم اسم کتابم را بگذارم ترولک و مثل کتاب 
فرزندان کاپیتان گرانت1 درون مایه ی داســتانم را موضوع »جست وجوی پدر« 
انتخاب کنم؛ اما ناشر می خواست اسم کتابم طوری باشد که به ترول های کوچک 
هم اشاره کند. درنهایت، اسم کتاب همان چیزی شد که خودتان می دانید؛ اسمی 

که خواننده با شنیدن آن می تواند به درک مختصری از داستان برسد.
این داســتان از هر کتابی که در دوران کودکی خواندم و به آن عشــق ورزیدم، 
تأثیر گرفته اســت؛ از داستان های ژول ورن، از داســتان دختر مو آبی اثر کولودیا و 

کتاب های دیگری مثل این ها. ایرادی که ندارد، نه؟
به هرحال این اولین داستان من از مجموعه داستان هایی است که به خیر و خوشی 

تمام می شوند.
توِوه یانسون  

1. نام اصلی کتاب در جست وجوی کاپیتان گرانت است، اما در ایران با نام فرزندان کاپیتان گرانت به 
ـ م. فارسی ترجمه شده است. 
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در غروب یکی از روزهای آرام و بی   ابِر اوایل اردیبهشت ماه، شامه زاد به نقطه ای 
از بلندی های دوردسِت شمال رسید که دامنه های سایه گیرش هنوز با لکه های 
برف سفیدپوش بود. او تمام روز را از میان سرزمین های دست نخورده راه رفته 

و سروصدای مداوِم پرنده های مهاجر را باالی سرش شنیده بود.
آن ها هم در راه بازگشت به شمال و آشیانه هایشان بودند.

راه به راحتی پشت سر گذاشته می شد، چون نه کوله پشتی اش سنگین بود و 
نه دِل شادش، نگران. او از هوا و جنگل و از خودش راضی بود. دیروز و فردا 
برایش بسیار دور بودند و او قدِر همین لحظه ای را که راه می رفت، می دانست. 
هوا صاف و آرام بود و پرتِو ســرخ رنگ آفتاب از ال به الی شاخ وبرگ توسه ها 

روی او می تابید.
شامه   زاد با خودش گفت: »االن وقِت خوبی برای ترانه سرایی است. ترانه ی 
تازه ای که یک چهارمش از چشم به راه بودن بگوید، نصفش از دل تنگی برای 

بهار و بقیه اش از سرخوشی گشت وگذاِر آزادانه و خوبی های تنها بودن.«
آهنگ چندیــن روز زیر کالهش پنهان مانده بود، اما او شــهامت بیرون 
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آوردنش را نداشــت. باید آن را پرورش می داد و می گذاشت به زیبایی رشد 
کند. او باید آن را با چنان شوروشوقی خلق می کرد که وقتی سازدهنی اش را 

برمی داشت، ُنت ها بپرند و در جای درستشان بنشینند.
اگر ُنت ها را زودتر از زمان بیرون می آورد، ممکن بود در جای نادرســتی 
بنشینند و نتیجه ی کار چیزی جز آهنگی پیش پاافتاده نباشد. ممکن هم بود 
که عالقه اش را از دســت بدهد و بعد از آن برای نشــاندن ُنت ها در جای 
درست، تالشی نکند. ترانه  سرایی کاری است که پشتکار می خواهد؛ مخصوصًا 

اگر بخواهی اثری شاد و درعین حال هیجان  انگیز بسازی.
اما در آن وقِت شــب، شامه زاد حسابی به آهنگ خودش اطمینان داشت. 
ترانه اش شــکل گرفته و چیزی به آماده شدنش نمانده بود و به نظر می آمد 

بهترین ترانه ای باشد که در زندگی اش ساخته.
وقتی که به دّره ی ترول ها می رســید و می خواســت از روی ُپل رودخانه 
بگذرد، آن آهنگ را می نواخت. بالفاصله ســروکله ی ِترولک پیدا می شد و 

می گفت چه آهنگ قشنگی ساخته ای؛ واقعًا که زیباست!
یک دفعه شامه زاد غمگین شــد و روی خزه ها ایستاد. او چهره ی دل تنگ 
ترولک را مجسم کرد که با بی تابی توی خانه چشم به راِه او نشسته است. بعد 
او را به یاد آورد که با لحنی ُپر از ستایش به شامه زاد می گوید: »معلوم است 
که تو باید آزاد باشــی. برایم از روز هم روشن تر است که تو باید راِه خودت را 

بروی. نیازت به تنهایی را خوب درک می کنم.«
بااین حال، در آن لحظه چشــم های ترولک از زوِر سرخوردگی و دل تنگی، 

به شکل دردناکی تیره رنگ بود.
شــامه زاد گفت: »ای وای!« و راه افتاد. بعد دوباره به یاد ترولک افتاد و 
ادامه داد: »وای، وای... او بچه تروِل حساسی است... اما بهتر است فکرش 

را نکنم. بله، بچه تروِل خوبی است... باز هم که دارم به او فکر می کنم! امروز 
عصر نباید کسی بین من و ترانه ام جدایی بیندازد. فردا هم روِز خداست.«

چند لحظه بعد شامه زاد توانست فکر ترولک را کاماًل از سرش بیرون کند. 
او دوروبرش را بو کشید و دنبال جایی گشت که برای چادرزدن خوب باشد. 
از توی جنگل صدای زمزمه ی آب شــنیده شد. شامه زاد رِدّ صدا را گرفت تا 

به آن برسد.
آخرین پرتِو ســرخ رنِگ خورشــید در میان درخت ها خاموش شد. هوای 
گرگ و میِش آبی رنــِگ بهاری روی جنگل پــرده انداخت. همه جای جنگل 
آبی رنگ شد و تنه های درخت های غان مثل ستون های سفید تا دور دست ها 

و تا جایی که چشم کار می کرد، از دل تاریکی بیرون زد.
نهِر آب بی  نظیر بود و محیط اطرافش را با ته رنگی قهوه ای در خود منعکس 
می کرد. آب آرام آرام از روی توده ی برگ های مانده از پاییز و از میان تونل های 
یخ که آب شــدن را فراموش کرده بودند، می گذشت. بعد زمینی پوشیده از 
خزه را دور می زد و از آبشــاری کوچک که زیرش پوشیده از ماسه های سفید 
بود، پاییــن می ریخت. نهر کوچک گاهی با اســتفاده از نت های زیر مانند 
پشــه وزوز می کرد و گاهی هم یک پرده باال می گرفت و می کوشید تا لحنی 
تهدیدکننده به خود بگیرد. اما پس از همه ی این ها چند جرعه از برفابه ها را 

در گلو غرغره می کرد و به هرچه در دوروبرش بود، می خندید.
شامه زاد روی خزه های خیس ایســتاد و خوب گوش هایش را تیز کرد. با 
خودش گفت: »صدای این نهِر آب هم باید توی آهنگم باشد؛ شاید به جای 

گروِه هم خوان ها.«
در همان لحظه سنگی از کناره ی نهر جدا شد و افتادنش توی آب مثل ُنِت 
هشتم در گوش او صدا کرد. شامه زاد سرش را به نشانه ی تحسین جنباند و 
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گفت: »بد نبود. درســت همان صدایی که انتظار شنیدنش را داشتم؛ گامی 
بلند و نو، درســت در میان بقیه ی صداها. بســیار ُخب... مثل این که بهتر 

است آهنگم را بر اساس نغمه ی نهر بسازم.«
او کتری کهنه اش را زیر آبشار گرفت و آن را پر کرد. بعد زیر درخت های 
کاج رفت تا کمی شاخه ی خشک جمع کند. باران بهاری و برفی که هنوز در 
حال آب شدن بود دست به دسِت هم داده و سرتاسر جنگل را خیس کرده 
تا شاخه های خشک تر  رفت  زیر چتر شاخ وبرگ  به زحمت  بودند. شامه زاد 
را که باد انداخته بود، جمع کند؛ اما تا دستش را دراز کرد، موجودی جیِغ 
بنفشی کشید و با سرعت سرسام آور از زیر درخت های کاج دررفت. تا چند 
لحظه جیغ مداوم اما ضعیِف آن موجود از دور دست های جنگل شنیده شد.

شامه زاد با خودش گفت: »ُخب، ُخب... پس همه جور موجوِد خاکی و جانور 
فسقلی البه الی شــاخه های این جا پیدا می شود. البته این چیِز شگفت آوری 
نیســت. چیزی که من را به تعجب می اندازد، این است که چرا باید این قدر 

زود فرار کند! انگار هر چه کوچک ترند، ترسوترند.«
او یک بغل شــاخ وبرِگ خشکیده جمع کرد و با آســودگِی خیال هیمه ای 
ســاخت. بالفاصله شعله ی آتش به هوا بلند شــد. شامه زاد عادت داشت 
خوراک روزانه اش را خودش بپزد. او هیچ وقت برای دیگران آشــپزی نکرده 
بود، مگر از روی ناچاری. االن هم هیچ میلی به هم سفره شدن با کِس دیگری  
نداشت. دیگران دوست داشتند سر غذا یک بند حرف بزنند. آن ها دوست 

داشتند میز و صندلی و از همه بدتر، دستمال سفره داشته باشند.
این را هم شنیده بود که یکی از زورزورک ها قبل از غذاخوردن حتی لباسش 

را هم عوض می کرد؛ البته شاید آن داستان فقط یک شایعه  بوده.
شــامه زاد غرق در افکاِر خود ســوپ آبکی اش را خورد و با نگاه کردن به 

خزه های سبز رنِگ زیِر درخت های کاج به چشم هایش استراحت داد.
حاال ترانه به او بسیار نزدیک بود. فقط کافی بود که چنگ بیندازد و ُدمش 
را بگیرد! اما هنوز فرصِت زیادی داشت. ُدِم نت کنار دستش بود و راهی برای 
فرار نداشت. اول باید ظرف ها را می شست و پیپش را چاق می کرد؛ بعد که 
چوب های آتش خوب می سوختند و زغال می شدند و جانوراِن شبانه ی جنگل 

همدیگر را با هوهو صدا می کردند، می شد ترانه اش را بسازد.
اما موقع آب کشِی قابلمه توی نهر آب، شامه زاد متوجه موجود کوچکی شد 
که آن طرف نهر زیر ریشه ها نشسته بود و دزدکی از زیر کاکل فرفری اش او 
را نگاه می کرد. چشــم های آن موجود پر از ترس بود، اما با عالقه ی فراوان 
کوچک ترین حرکات شامه زاد را دنبال می کرد. دو چشم خجالتی زیر موهای 
ُپرپشت؛ درست از آن جانورانی که الزم نبود به آن ها اهمیتی بدهی. شامه زاد 
وانمود کرد که جانور را ندیده اســت. بعد از آن شاخه های بیشتری را توی 
آتش انداخت و کمی شــاخ وبرِگ کاج را تا کرد و مثل پشتی گذاشت و به آن 
تکیه داد. بعد پیپش را بیرون آورد و آهسته روشنش کرد. ابِر بزرگی از دود 

را به سوی آسمان فرستاد و چشم به راِه ترانه ی بهاری اش ماند.
اما ترانه نیامد! به جای آن چشم های جانور را دید که همچنان حرکات او را 
دنبال و کارهایش را با دقتی همراه با ستایش نگاه می کرد. شامه زاد یک دفعه 

تصمیم گرفت کمی شیطنت کند.
او دست هایش را محکم به هم کوبید و فریاد کشید: »چخه!«

با این کاِر او جانور از زیر ریشه ها بیرون آمد و با خجالت گفت: »امیدوارم 
شما را نترسانده باشم. من شما را می شناسم؛ تو شامه زاد هستی.«

بعد از آن جســت زد توی آب و خواست با شنا از نهر عبور کند. نهر برای 
جانوری به کوچکِی او، هم بزرگ بود و هم حســابی سرد. دو بار دور خودش 
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چرخید و یک بار هم سروته شد؛ اما ُخلق شامه زاد چنان تنگ بود که نخواست 
حتی کوچک ترین کمکی به او بکند.

سرانجام جثه ی الغر و ضعیِف او که فقط پوست و استخوان بود، از لبه ی 
نهر باال آمد. او درحالی که دندان هایش از ســرما بــه هم می خورد، گفت: 

»شب خوش. از این که تو را می بینم، خیلی خوش حالم.«
شامه زاد خیلی سرد جواب داد: »شب خوش!«

جانور فسقلی سراپا خیس اما با چهره ای پر از شادی ادامه داد: »می توانم 
خودم را کنار آتشــت گرم کنم؟ فکرش را بکن! آن وقت می شــوم کسی که 
یک بار کنار آتِش اردوی شامه زاد نشســته است! هیچ وقت و تا آخر زندگی 

خاطره ی امشب را فراموش نمی کنم.«
جانور جلوتر خزید. بعد پنجه اش را روی کوله پشتی شامه زاد گذاشت و خیلی 
جدی اما با نجوا پرسید: »سازدهنی ات را با خودت آورده ای؟ توی این است؟«

شامه زاد با لحنی غیردوستانه جواب داد: »بله!« ترانه ی تنهایی اش ناگهان 
گم شد. در واقع برنامه ی آن شب به  هم خورده بود.

جانور گفت: »امیدوارم بودِن من دست وپاگیر تو نباشد. منظورم این است 
که اگر دلت خواست ساز بزنی، بودِن من را ندیده بگیر. حتی فکرش را هم 
نمی توانی بکنی که چقدر دلم برای شنیدن موسیقی لک زده است. هیچ وقت 
توی زندگی ام آهنگی نشنیده ام، اما آوازه ی تو به گوشم رسیده است؛ خارپشت 
بله،  دیده!  را  تو  توتو حتی  کرده اند...  تعریف  برایم  مادرم  و  فندقی  توتو  و 
این  از  تو چقدر برایش مهم بود.  را هم بکنی که دیدن  نمی توانی تصورش 
اتفاق ها این جا خیلی کم پیش می آید... ما بیشتر با خیال بافی سِر خودمان را 

گرم می کنیم.«
برنامه ی شبانه ی شامه زاد که به  هم خورده بود؛ پس تصمیم گرفت یک 
گفت و گوی ساده داشته باشد و پرسید: »ُخب، حاال اسمت را به من می گویی؟«

جانور مشتاقانه جواب داد: »من آن قدر کوچکم که اسمی رویم نگذاشته اند! 
فکرش را بکن؛ تا حاال کسی چنین سؤالی از من نکرده بود! و حاال تو که خیلی 
درباره ات شنیده ام و همیشه آرزوی دیدنت را داشتم، این جا پیدایت می شود 
و اســمم را می پرســی. فکر می کنی... وای اگر می توانستی که... منظورم 
این اســت که... برایت خیلی دردسر می شود اگر اسمی روی من بگذاری؟ 
منظورم اسمی اســت که مال خوِد خودم باشد، نه هیچ کِس دیگری! همین 

االن و همین امشب؛ می شود؟«
شــامه زاد زیرلب ُغرُغری کرد و کالهش را تا روی چشم ها پایین کشید. 
همان لحظه پرنده ای با بال های کشــیده و نوِک تیــز پرواز ُکنان از روی نهر 
گذشــت و با آوایی غم انگیز که دل جنگل را می سوزاند، فریاد کشید: »یو یو، 

یو یو، تی یو...«
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شــامه زاد یک دفعــه گفت: »تعریِف بیــش از انــدازه از دیگران باعث 
ازدست  دادن آزادی های فردی می شود. این را من خوب می دانم.«

جانور فسقلِی بی نام نزدیک تر آمد و گفت: »می دانم که همه چیز را می دانی؛ 
می دانم همه جا را دیده ای و هر چه می گویی درست است... من هم می خواهم 
تالش کنم و مثل تو زندگِی آزادی داشــته باشم. درضمن، می دانم که االن 
برای خستگی  درکردن و دیدار دوســتان داری به طرف خانه ی مومی ترول ها 
می روی... خارپشــت به من گفت که ترولک به محــض این که از خواب 
زمستانی بیدار شد، برای تو ابراز دل تنگی کرد... جالب نیست که توی دنیا 

یکی باشد که دلش برایت تنگ شود و برای آمدنت لحظه شماری کند؟«
شــامه زاد یک دفعه خشمگین شــد و ُتند ُتند گفت: »من هروقت که دلم 
بخواهد و برایم مناسب باشد، می آیم؛ شاید هم اصاًل نیامدم! شاید مسیرم را 

ً تغییر دادم.« کامال
جانور گفــت: »واااای! آن وقت او خیلی غمگین می شــود!« گرمای آتش 
داشت او را خشــک می کرد و رنگ فندقِی پشم های سینه اش به خوبی دیده 

می شد. او یک بار دیگر پنجه اش را آرام روی 
کوله پشتی کشــید و با احتیاط ادامه داد: 
برایم تعریف  بامزه  »اگر می شود، یک چیِز 

کن... تو خیلی سفر کرده ای...«
شامه زاد گفت: »نه... االن نه!« بعد پیش 
خودش فکر کــرد: »چرا یک لحظه من را با 
سفرهایم تنها نمی گذارند؟! حالی شان نیست 
که اگر من را به وراجی درباره ی ســفرهایم 
وادار کننــد، دیگــر چیــزی از آن ها باقی 
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نمی ماند! آن وقت اگر احیانًا بخواهم به آن ها فکر کنم، فقط تعریف های خودم 
را به یاد می آورم.«

چند لحظه ی طوالنی در سکوت گذشــت و بعد از آن دوباره فریاد مرغ 
شب بلند شد.

بعد جانور کوچک بلند شد و آهسته گفت: »ُخب دیگر... باید به خانه ام 
بروم... به امید دیدار.«

شــامه زاد با وجدانی ناراحت گفت: »شب خوش... راستی، یک چیزی... 
درباره ی آن اســمی که دلت می خواست داشته باشــی... اسم تو می تواند 
تی تی یو باشــد. تی تی یو... اگر خوب به آن دقت کنی، می بینی که شروعش 

دو  تا تِی شاد دارد و آخرش هم یک یوی غم انگیز!«
جانور کوچک به نقطه ای دور خیره شد و چشم های زردرنگش در روشنایی 
آتش درخشید. او به معنِی اسم خودش فکر می کرد... آن را مزه مزه کرد، 
تأثیرش را توی گوش سنجید و حسابی پایین و باالیش کرد. دست آخر پوزه اش 
را به طرف آسمان گرفت و با آوایی شمرده و سوزناک اما عاشقانه، نام تازه ی 
خودش را فریاد زد؛ طوری که شامه زاد در ستون فقراتش احساس سرما کرد.
بعد از آن، جانور فســقلِی ُدم قهوه ای میان بوته ها شیرجه رفت و با رفتِن او 

خاموشی همه جا را فراگرفت.
شامه زاد گفت: »آخ، چه بد شــد!« و لگدی به آتش زد. پیپش را تکاند و 
خالی کرد و از جایش بلند شد و داد زد: »ُاُهوی! برگرد این جا. کاَرت دارم.«

اما جنگل در خاموشی باقی ماند. شامه زاد گفت: »ُخب دیگر، همیشه که 
نمی شود رفتارت دوستانه باشد و با همه خوش وبش کنی! واقعًا نمی شود... 
حداقل خوب شد که یک اسِم خوب برایش پیدا کردم.« او دوباره نشست و 
به آوای نهر و خاموشِی اطرافش گوش داد و چشم به راِه آمدن ترانه اش شد... 

اما ترانه نیامد و او بالفاصله فهمید که ترانه از دســتش فرار کرده و حسابی 
از آن جا دور شده؛ شاید برای همیشــه... اما مدام صدای آن جانور کم رو و 

مشتاق توی سرش می پیچید که یک بند می گفت و می گفت و می گفت... 
شامه زاد به شاخ وبرگ کاج تکیه داد و سراپا خشم گفت: »این جور جانورها 
بهتر است توی خانه و توی بغل مادرانشان بمانند.« لحظه ای بعد بلند شد 
و دوباره رو به جنگل فریاد کشید و جانور را صدا زد. کمی گوش به زنگ سر 

جایش ماند... بعد از آن کاله را روی چشم هایش کشید و خوابید.

صبح روز بعد شامه زاد به سفر خود ادامه داد. او خسته و اخمو بدون این که 
به چپ و راست خودش توجهی داشته باشد، یک راست به طرف شمال پیش 

رفت. زیر کالهش حتی از پیش درآمِد یک ترانه هم خبری نبود.

شامه زاد نتوانســت فکر جانور فسقلی را از ســرش بیرون کند. تک تِک 
کلمه هــای او و حرف های خــودش را به یاد آورد. او توی ســرش آن ها را 
پشت سرهم آن قدر تکرار کرد که حالش بد شد و خسته و کوفته روی زمین 
نشست. درحالی که سرش گیج می رفت و حرف های نامفهومی را زیرلب نجوا 
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می کرد، با خود فکر کرد: »چه اتفاقی برایم افتاده؟ نکند ناخوش شده ام!«
بعد بلند شد و آهسته به راه افتاد. دوباره فکرش به سراغ حرف هایی رفت که 
بین او و جانور فسقلی ردوبدل شده بود. نه، از این سفر چیزی دستگیرش نمی شد. 

طرف های بعد از ظهر بود که شامه زاد چرخید تا راهی را که رفته بود، برگردد.
کمی که راه رفت، حالش بهتر شد و سرعت گام هایش را بیشتر کرد. او تند 
و تند راه رفت، سکندری خورد و دوید. ترانه های کوتاه دوروبِر گوشش چرخ 
می زدند، اما او فرصت گرفتِن آن ها را نداشت. در آغاز شامگاه دوباره خود را 

در جنگِل کاج یافت و شروع کرد به صداکردن موجود کوچک.
او داد زد: »تی تی یو... تی تی یو!« و مرغاِن شــب که بیدار شده بودند، در 

جوابش گفتند: »تی یو تی یو...« اما از جانور فسقلی جوابی نشنید.
شامه زاد چهار گوشه ی آن جا را گشت و مدام فریاد کشید تا این که هوا رو 
به تاریکی رفت. ماِه نو خود را باالی فضای باِز میان جنگل کشید و شامه زاد 

هم ایستاد و به آن نگاه کرد. ِزهوارش در رفته بود.
او با خودش گفت: »حاال که مــاِه نو درآمده، باید یک چیزی آرزو کنم.« 
نزدیک بود که مانند همیشــه ترانه ای نو یا مثل بعضی وقت ها راهی تازه را 

آرزو کند.
اما یک دفعه تصمیمــش را عوض کرد و گفــت: »آرزو می کنم تی تی یو 

پیدایش شود.«
بعد سه بار دور خودش چرخید. در فضای باز میان جنگل یک راست جلو 
رفت و باالی ُپشته ای ایســتاد. چیزی پشمالو و فندقی رنگ ال به الی بوته ها 

ِخش ِخش کرد.
شامه زاد به آرامی داد زد: »تی تی یو! برگشتم تا با تو حرف بزنم.«

تی   تی یو سرش را از میان بوته ها بیرون آورد و گفت: »ِا، شمایید؟! شب خوش. 

چه خوب! حاال می توانم کارم را به تو نشان بدهم. پالک خانه ام... نگاه کن! 
اســم تازه ام روی پالک نوشته شده اســت. می خواهم وقتی صاحب خانه ی 

خودم شدم، از باالی در آویزانش کنم.«
تی تی یو تکه ای از پوســت درخِت غان را که روی آن َکنده کاری شده بود، 
نشــان داد و با تأکید بر اهمیت آن ادامه داد: »خیلی شیک است؛ مگر نه؟ 

همه از آن تعریف می کنند.«
شــامه زاد گفت: »محشر اســت! پس می خواهی خانه ی خودت را داشته 

باشی؟«
تی تی یو با چهره ای درخشــان از خوش حالی گفت: »البته! از خانه ی پدر و 
مادرم بیرون زدم تا یک زندگی واقعی را شروع کنم! خیلی هیجان دارد! باور 
کن وقتی که هنوز اسمی نداشتم، فقط این دوروبرها می پلکیدم و بدون هدف 
هوا را بو می کشــیدم و هر چه در اطرافم می گذشت، برایم اهمیتی نداشت؛ 
گاهی خطرناک، گاهی هم بی خطر... اما حس می کردم یک چیزی درســت 

نیست. منظورم را که می فهمی؟«
شامه زاد تا خواست چیزی بگوید، تی تی یو مجال نداد: »حاال من، من هستم 
و هر چــه در اطرافم می گذرد، معنی دارد و تصادفی نیســت. یعنی اتفاق ها 
بیخودی نیستند و برای من اتفاق می افتند؛ برای تی تی یو! و تی تی یو درباره ی 

هر مسئله ای نظِر خودش را دارد. منظورم را که می فهمی؟«
شامه زاد گفت: »البته که می فهمم. این واقعًا جالب است!«

تی تی یو ســرش را به نشــانه ی تأیید تکان داد و مشغول جست و جو میان 
بوته ها شد.

شــامه زاد گفت: »می دانی که، دارم می روم احوال ترولک را بپرسم. دلم 
برایش تنگ شده.«
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تی تی یو گفت: »آهان! برای دیدن ترولک؟ البته...«
شــامه زاد ادامه داد: »اگر دوســت داشته باشــی، می توانم برایت کمی 

سازدهنی بزنم یا یک داستان تعریف کنم.«
جانور فسقلی سرش را از زیر بوته ها بیرون آورد و پرسید: »تعریف؟ البته 
که دلم می خواهد! البته شــاید کمی دیرتر، چــون االن خیلی عجله دارم. 

امیدوارم من را ببخشی...«
ُدِم قهوه ای رنِگ تی تی یو یک لحظه میان شــاخ وبرگ دیده شد و بعد در 
یک چشــم به هم زدن، دیگر آن جا نبود! اما بعــد از چند ثانیه کمی دورتر 
گوش هایش بیرون آمدند و صدای فریاد شاِد او در آن جا پیچید: »خیر پیش! 
سالم من را به ترولک برسان. من باید عجله کنم و از زندگی ام لذت ببرم. تا 

حاال خیلی از وقتم را بیهوده هدر داده ام.«
بعد مثل برق ناپدید شد.

شامه زاد سرش را خاراند و گفت: »که این طور... که این طور!«
او به پشــت روی خزه ها دراز کشید و به آســمان بهاری نگاه کرد که حاال 
بخشی از آن آبِی روشن و بخش دیگرش در باالی درخت ها زنگاری بود؛ و در 
آن حال، ترانه ی بهاری اش جایی در زیر کالهــش به حرکت درآمد؛ ترانه ای 
که یک چهارمش درباره ی انتظار بود و نصفش درباره ی دل تنگی برای بهار و 
بقیه اش درباره ی سرخوشی برای گشت وگذاِر آزادانه و خوبِی تنهابودن با خود.

داستان دوم
داستان دلهره آور


