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یـک شـب کـه روی تخت کول1 نشسـته بـودم، ازش پرسـیدم: »می خوای 
داسـتان خرسـت رو بشـنوی؟« از وقت خوابش خیلی گذشـته بود ولی آخر 
هفته بود. کول خرس پولیشی قدیمی اش را توی بغلش گرفته بود؛ عروسکی 
ُشل و ِول و رنگ ورو رفته که خزش ساییده شده بود و مثل مخمل صاف شده 

بود، از یکی از چشم هایش هم فقط چند تکه نخ آویزان باقی مانده بود. 
کـول چینـی به دماغش انداخت و گفت: »می شـه یه قصه ی دیگه بگی که 

نشنیده باشم؟« معلوم بود که نمی خواهد من را ناراحت کند. 
بـه دیـوار پشـت تختـش تکیه دادم. »شـاید باید داسـتان واقعـی رو برات 

تعریف کنم.«
»داسـتان واقعی رو می دونم. داسـتان پدرِ پدرِ پدربزرگم و وینی خرسـه ی2 

واقعی رو یه میلیون بار برام تعریف کردی.«
گفتم: »تا حاال همه ش رو برات تعریف نکردم.«

به نظر نمی رسید که کول قانع شده باشد. »چرا؟«

1- Cole
2- Winnie



»چـون فکـر نمی کـردم که آمـاده باشـی.« به هم نگاهـی انداختیـم. »حاال 
آماده ای؟«

کول پرسید: »ترسناکه؟«
نمی توانستم دروغ بگویم. »بعضی جاهاش؛ اما هر وقت که بخوای می تونیم 

دیگه ادامه ندیم.«
کول پتوی چهارخانه اش را دورش مرتب کرد و لبه ی پتو را تا چانه ی خرس 

باال کشید. 
با لحنی جدی گفت: »شروع کن.«
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در دل بیشه زار درختی بود و پای این درخت سوراخی وجود داشت که از 
داخلش، نوک بینی گنده و سیاه رنگی بیرون زده بود. بینی هوا را بو می کشید 
تا بفهمد کسی آن اطراف هست یا نه. هوا بوی خوش بهار داشت، بوی شکوفا 

شدن زمین. 
بعـد دوتـا پنجـه ی بزرگ پیدا شـدند و یک  جفت چشـم رازآلود، آخر سـر 
هم کمری پشـمالو و پهن که آدم می توانسـت رویش بنشـیند و سـواری کند. 
این طوری بود که خرسـی سـیاه و بالغ با قدم های سـنگین، از النه اش در زیر 

درخت، بیرون آمد. 
مامان خرسـه آن اطراف چرخی زد و خمیازه ای طوالنی کشـید. »بیا بیرون 

عزیزم.«
توله خرسی کوچولو از سوراخ بیرون خزید. گوش هایش را تیز کرد و دماغش 

را باال برد و با تعجب دور خودش چرخید. »لونه ی ما توی یه درخته؟« 
این بچه خرس، همان خانم خرسی تو بود. 

اولین باری بود که خرسی می رفت بیرون، هرچند اگر مثل بقیه ی خرس ها 
بود، اصاًل نمی دانست بیرون کجا هست. 
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مامان خرسـه آمد کنار بچه خرس و پشـت گوش هایش را لیسـید. »درسته، 
لونه مـون تـوی یه درخته.« بعد او را به طـرف درخت دیگری برد. »و درختمون 

توی بیشه است.«
»جنگل بوی غذا می ده!« دماغ خرسی کوچولو او را دنبال خود می کشید؛  از 
روی ریشه هایی که از دل خاک بیرون زده بودند، رد شد و از کنار تنه ی درختی 
پوسـیده  گذشـت تا به گلی با عطر مالیم و زرد رسـید و آن را خورد. چندتا توت 
کال و تلخ مزه هم پیدا کرد و آن ها را هم خورد، بعد از توی چاله ای گل آلود آب 
نوشـید. متوجه تخته سـنگی بزرگ و پوشیده از خزه  شد و سعی کرد از آن باال 

برود، اما هر بار زمین می افتاد. به پوسته ی یکی از درخت ها دندان زد. 
بچه خرس که از تجربه ی آن  همه چیزهای جدید گیج بود، پیش مامان خرسه 

برگشت تا روی موی نرم  وگرم و خوش بویش استراحت کند. 
آغوش مامان خرسه جای دنجی برای فکر کردن بود. 

همین طور که پرنده ها داشتند برای همدیگر درباره ی باد آواز می خواندند و 
مامان خرسه با دندان هایش مشغول تمیز کردن سر بچه اش شده بود، کم کم 
سـؤالی در ذهن خرسـی شـکل گرفت. »چیزی بزرگ تر از بیشـه زار هم وجود 

داره؟«
یک دفعـه دمـاغ مامان خرسـه تکان خورد و شـکمش لرزیـد. »فکر نکنم.« 

مامان خرسه نفسی کشید، نفسش بوی تمشک می داد. 

اواخر همان بهار، خرسی و مامان خرسه پای درختی سفید ایستاده بودند و 
خرسی که تازه یاد گرفته بود از درخت باال برود، کنجکاو بود تا بداند: »بلندترین 

درختی که یه خرس تا حاال باال رفته، چقدر بلند بوده؟« 
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مامان خرسـه اعتـراف کرد. »خب، این خیلی سـؤال عجیبیـه.« بعد با پنجه 
دماغش را خاراند و چانه اش را پایین آورد. »تا حاال از این درخت باال نرفتم.«

خرسی با بی صبری فین فین کرد. »چقدر بلند؟«
مامان خرسه خودش را به درخت مالید. بعد راست ایستاد و دست هایش را 
به درخت تکیه داد و از این شاخه به آن  شاخه نگاهی انداخت. با چانه اش به 
یکی از شاخه ها اشاره کرد و گفت: »اون شاخه ی خمیده رو اون باال می بینی؟« 

خرسی با نگاهش دنبال شاخه گشت. »نه...« و بعد گفت: »آره!«
مامان خرسـه گردن کشـید و گفت: »به نظر من که تا حاال هیچ خرسـی از 

اون جا باالتر نرفته.«
خرسی تصمیمش را گرفت. »من می تونم برم!«

مامان خرسـه دوباره چهاردسـت وپا شد. »واقعًا می تونی؟ باید خیلی شجاع 
باشی که تا اون باال بری.«

این طوری شد که خرس کوچولوی تو از درخت باال رفت. 
باال رفت و باال رفت. 
باال رفت و باال رفت. 

باال رفت و باال رفت و باال رفت. 
باال رفت و باال رفت. 

و باال رفت. 
و باال رفت. 

باال رفت و باال رفت و باال رفت. 
 باال رفت و باال رفت. 
باال رفت و باال رفت. 
باال رفت و باال رفت. 

و باال رفت. 
او همین طور باال و باال و باالتر رفت... 
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کم کـم پاهایـ داشـتند درد می گرفتنـد که مگ سـیاه گنـده ای صا 
 . نشست روی نو دماغ

فا بلند شو. من می خوام از همه ی خرس ها  خرسی دماغ را جنباند. »ل
تر برم.« با

خب، تا حا هی  موجودی این طوری با مگ صحبت نکرده بود. مگ 
» یر قرار گرفته بود، وزوزی کرد و کنار رفت. »موف باشی که تحت ت

هوای خنک که بوی خا می داد، بینی خرسی را قلقلک داد. 
پاهـای خرسـی می لرزیدند، سـرش را به تنه ی سـفید درخـت تکیه داد و 

نیروی را جم کرد. 
تر رفت.  و باز هم با و با و با

اشت، بعد یکی یکی  شاخه ای را گرفت، چانه اش را با برد و روی شاخه گ
ی شـاخه بـرد و خودش را به طر خمیدگی شـاخه کشـید.  پاهایـ را بـا
چشم های را بست و اجازه داد که زبان کامال از دهان به بیرون آویزان شود. 

د ته ب ا ر ا  ه یک خرس  ری جایی  ند ب
خرسی تو از همان موق چنین خرسی بود. 

گوش های خرسی تیز شد. صدای ضعی مامان خرسه، از فاصله ی دور به 
گوش می رسید. انگار عصبانی بود. 

وقتی خرسی از آن با نگاه کرد، اصال نتوانست مامان خرسه را ببیند. تا آن 
پایین خیلی خیلی خیلی راه بود. 

یک دفعه خرسی شروع کرد به لرزیدن. 
» ای ر برم  با آه و ناله جی کشید: »حا 

دوتا سـنجاب آمدند تا ببینند که آن همه سـروصدا برای چیسـت؛ یکی از 
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سنجاب ها َفنسی1 بود و آن یکی تال2. سنجاب ها سریع دویدند روی شاخه ی 
بلندی که خیلی از آن شاخه ی خمیده دور نبود. 

تال با تعجب گفت: »یه خرسـه!« بعد یک دفعه خم و راسـت شـد و گفت: 
»باورت می شه؟!«

فنسـی گوش هایـش را عقـب داد و گفـت: »اصاًل فکـرش رو هم نمی کردم 
کـه یـه خرس بتونه همچین جاروجنجالی به پا کنه.« بعد سـرش را کج کرد و 

دمش را تکان داد و به خرسی نگاه کرد. »شاید اهل هیمالیا باشه.«
تال گونه اش را خاراند. »تا حاال دیده بودی که یه خرس این قدر بیاد باال؟«

فنسی دماغش را گرفت باال و گفت: »هرگز؛ این اصاًل طبیعی نیست.«
صدای مامان خرسه به گوش خرسی رسید: »شجاع باش!«

تال با نگرانی جهشی کرد و گفت: »نمی دونم چرا ان قدر ناراحته.«
خرسی با صدای بلند گفت: »سالم!«

فنسی و تال میخکوب شدند. 
»سالااااام !« خرس کوچولوی تو دیگر اصاًل ناله نمی کرد. 

تال، بدون این که جلب توجه کند، خیلی آرام به طرف فنسی خم شد. »داره 
با ما حرفمیزنه؟ « 

کولگفت:»صبرکنببینم.«
»بله؟«

»مگهنگفتیاینداستانواقعیه؟«
»چرا.«

»داستانراستراستکی؟«
»بله.«

1- Fancy
2- Tall
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»پسچراحیوونهاحرفمیزنن؟«
سؤالخوبیبود.

کمیمکثکردمتابهجوابمفکرکنم.»حاالچونحیوونهاکلمههارو
بهزبوننمیآرن،دلیلنمیشـهکهنتوننحرفبزنن.حیوونهاهمیشـه
بههمدیگهمیغرن،واقواقوهیسهیسوجیکجیکمیکنن.معمواًل
همحرفحیوونهاییروکهمثلخودشونباشنمیفهمن.گربههاحرف
گربههارومیفهمن.نهنگهاحرفنهنگهارومیفهمن.چیزیکهباعث
میشدخرِستوخاصباشه،اینبودکهمیتونستتقریبًاباهمهحرف

بزنه.« 
کولخطدوختدهانخرسـشرافشـاردادوبـاصداییجیغجیغی

گفت:»سالم.«

فنسی و تال باورشان نمی شد! یک خرس سخنگو!
فنسی دمش را محکم توی سینه اش جمع کرده بود و داشت تلوتلوخوران 
عقب می رفت که تال از شـاخه رفت پایین و با دقت خرسـی کوچولو را وارسی 

کرد. دوان دوان پیش فنسی برگشت. »به نظر مهربون می آد.«
دم فنسی سیخ شد و چپ چپ به تال نگاه کرد. »عقلت رو از دست دادی؟ 

حتمًا تله ست!«
خرسـی داشـت فریـاد می زد: »می دونـم که من رو می بینین. با خود شـما 

هستم! بله، شما! شما طوسی ها!«
تال با تصمیمی ناگهانی، پرید پشـت سـر فنسی. »ما سنجاب هستیم. چه 
کمکـی از دسـتمون بر می آد؟« فنسـی با صدای بلند نچ نچ کـرد؛ اما تال ادامه 

داد: »تا حاال ندیده بودیم یه خرس این قدر بیاد باال!«
» ن ر ن ه با ای خرسه  فنسی یکی از پاهای تال را گاز گرفت. »دی

تال به طرف فنسی چرخید. »چرا؟«


