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پیشگفتار

ماده خرسی را که بزرگم کرد، خوب یادم است. همیشه صورتم را به شکم گرم 
و نرمش می  مالید. به خاطر دست و پاهای بزرگ و پشمالویش همیشه از سوز 
سرما در امان بودم. خروپف  های غرش  مانندش، در تمام فصل زمستان، هنوز 
در گوشـم صدا می  کند و بخار ابرمانند نفس  هایش که بوی توت  های وحشـی 

و دانه  های درخت کاج می  داد، هنوز یادم است.
دایـه  ام، ماموشـکا1، می  گویـد، دوسـاله بودم کـه او بیرون غـارِ یک خرس 
پیدایـم کـرد. برایـم تعریف می  کند با اینکه وسـط آن همه برف هیچ لباسـی 
بـه تن نداشـتم اما ُلپ  هایم قرمـز و داغ بودند و می  خندیدم. با دیدن دایه  ام 
بالفاصلـه به طرفـش رفتـه بودم و دسـت  هایم را به سـمتش دراز کرده بودم و 
صـدای زوزه ماننـدی از تـه گلویم بیرون آمده بود. ماموشـکا هم بغلم کرده و 
سرم را روی شانه  اش گذاشته بود؛ پاهایم را دور کمرش انداخته و خیلی زود 
هردو خوابمان برده بود. ماموشکا می  گوید همین که من را دیده، متوجه شده 
که قرار است ما مال همدیگر باشیم. اما من اگر ندانم اهل کجا هستم، چطور 

باید بدانم که به کجا تعلق دارم؟
ماموشـکا برای اینکه سـر دربیاورد من کی بودم و پدر و مادرم کجا بودند، 

1. Mamochka
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داخل غار سـرک کشـیده بـود اما آنجا به جز یک ماده خـرس در خواب عمیق 
زمسـتانی، چیـز دیگـری ندیده بود. او هم که هیچ خوش نداشـته خواب یک 
خـرس گُنـده  ی مـاده را بر هـم بزند، آرام و چهاردسـت و پا از داخـل غار بیرون 
خزیده و من را هم با خودش به کلبه  اش که در حاشـیه  ی جنگلسـفید قرار 

داشت، آورده بود.
از زندگـی در کنـار ماموشـکا خیلـی خوشـحالم. او بهتریـن مـادری اسـت که 
می  توانسـتم داشـته باشـم؛ اما بعضی وقت  ها به آن خرس ماده فکر می  کنم و با 
خودم می  گویم یعنی او هم به یاد من می  افتد؟ آیا دلش برای من تنگ می شود؟ 
راسـتش را بخواهیـد بـه همـان اندازه که بـه آن خرس فکر می  کنـم به مادر و 
پـدرم هـم فکـر می  کنم، بـه اینکه آیا مـن را در جنگل رها کرده   بودنـد یا اینکه 

من گم شده بودم و آن ها هیچ وقت پیدایم نکردند.
دلـم می  خواهـد یـک روز از گذشـته ی خودم سـر دربیاورم، فقـط امیدوارم 
داسـتان زندگـی  ام جذاب  تـر از داسـتان زندگی دختری باشـد که صرفـًا مادر و 
پـدرش او را در جنـگل رهـا کرده  انـد.  ای کاش داسـتان زندگی  ام یک داسـتان 
حیرت انگیز باشد؛  ای کاش یک روز برایم آشکار شود که من واقعًا کی هستم 
و چـرا این  قـدر بـا دیگـران تفاوت دارم. چـرا می  توانم صدای پچ  پـچ درختان را 
بشنوم و رازهایی که زیر گوش هم می  گویند را بفهمم و اینکه چرا همیشه فکر 

می  کنم در جنگل چیزی هست که من را به سمت خودش می  کشد.

فصل اول

یانکاخرسه

بـه من می  گویند یانکا1خرسـه، البته این اسـم هیچ ربطی بـه جایی که من را 
پیدا کرده اند، ندارد. چون عده  ی کمی از اهالی دهکده از این موضوع باخبرند. 
مـن را یانکاخرسـه صـدا می  زنند چون هم خیلی درشـت هیکل هسـتم و هم 

خیلی قوی.
قـد و قـواره  ام از همـه  ی بچه  هـای دوازده سـاله  ی دهکده بلندتر و درشـت  تر 
است؛ حتی از آدم  بزرگ  ها هم گنده  ترم. زورم از همه بیشتر است، از یخ  شکن  ها 
و هیزم شکن ها و حتی از شکارچی  ها، که البته تعدادشان در دهکده  ی ما خیلی 
کم اسـت و آن قدر شـجاع هستند که به اعماق جنگل سفید می  روند؛ من حتی 

از آن ها هم قوی  ترم.
تـوی دهکـده  ی ما که درسـت در مرز جنگل سـفید قـرار دارد، صدنفری آدم 
زندگی می  کنند. و همین حاال همه  شـان چپیده  اند توی میدان دهکده تا سـور و 

سات جشن فردا را آماده کنند.

1. Yanka
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دانه  هـای برف می  درخشـند و صدای شـادی و هیجان در فضـا پیچیده 
اسـت. شـش ماه بود که سرمای شدید زمستان، دهکده را در دام خودش 
اسـیر کرده بود. اما فردا شـروع فصل آب شدن یخ و برف  هاست. یخ  های 
رودخانـه  ی منجمِد بزرگ، آب می  شـود و جنگل از زیر پتوی سـفیدرنگش 
بیـرون می  آیـد و من باز هم زیر درختان تازه جوانه زده پرسـه می  زنم. البته 
حواسـم هسـت که خیلی دور نروم ـ چون ماموشـکا نگرانم می  شـود. ولی 
حتـی فکـرِ ایسـتادن زیر شـاخ و برگ رقصـان درختان بید و گوش سـپردن 
بـه پچ  پـچ برگ  هـای کاج و صنوبـر، گونه  هایـم را قلقلـک می  دهـد و خنده 

می  نشاند. بر لبانم 
از میـدان دهکـده رد می  شـوم، مـردم با دیدنـم، از من کمـک می  خواهند. 
توقف می  کنم و میله  های چوبی را برای نجاران که مشـغول سـاختن صحنه  ی 
نمایـش جشـن هسـتند، صـاف نگـه مـی  دارم. کمـک می  کنـم تـا الوارهـای 
مخصـوص مسـابقه    ی بـاال رفتـن از دیـرک را تـوی زمیـن یخ  بسـته فرو کنند؛ 
سـورتمه  های پر از تکه  های بزرگ یخ را غژغژکنان از روی رودخانه  ی یخ  بسـته 
بیرون می  کشـم تا با آن قلعه  ی یخی درسـت کنند. هنوز هیچی نشـده ارتفاع 
قلعه  شـان بـه بلندی سـاختمان شـهرداری دهکده شـده اسـت، امـا بچه  های 
دهکده همچنان از دیواره  های براق و لیز قلعه  ی یخی باال می  روند و انگار قصد 

دارند قلعه  شان را بلندتر بسازند.
باالخره وسـط میدان دهکده می  رسـم، ساشـا1 هم آنجاست، صمیمی  ترین 
دوسـتم. او مشـغول روی هم چیدن تکه  های چوب برای درسـت کردن آتش 

بزرگ جشن است.
»سالم، ساشا.« لبخند می  زنم و دستی برایش تکان می  دهم.

ساشـا هـم از زیـر کاله بزرگ پشـمی  اش لبخندی می  زند و جواب سـالمم 
را می  دهـد: »سـالم، یانـکا.« از وقتـی او را از زمیـن پـر از گزنه نجـات داده ام، 

1. Sasha
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دوسـتان جان جانی هم شـده ایم، آن موقع من فقط سـه سـال داشـتم و او 
پنج سـاله بود. روی جای گزیدگی برگ  های گزنه گیاه ترشـک مالیدم و بهش 
گفتـم کـه بـا من بیاید بـاالی درخت. ماموشـکا می  گوید من اولیـن بار همان 

موقع بود که به حرف افتادم.
ساشـا به نسـبت هم سن و سـال های خودش، دراز و دیالق اسـت. تا همین 
زمسـتان من و او هم قد و قواره بودیم، اما من یک دفعه طوری بزرگ شـدم 
و قـد کشـیدم کـه یک سـر و گـردن ازش بـاال زدم. هیچ وقت تصـورش را هم 
نمی  کردم این اندازه رشـد کنم و گنده بشـوم و فکر هم نمی  کنم هیچ وقت به 

قد و قواره  ی خودم عادت کنم.
ساشـا که یک طرف یک الوار بزرگ را در دسـت گرفته اسـت رو می  کند به 

من و می  گوید: »می  شه کمک کنی این رو باهم ببریم؟«
»ولـش کـن. خـودم تنهایی می  برم.« الـوار را تابی می  دهـم و می  اندازمش 
روی شـانه  ام و در اثـر سـنگینی پاهایـم در بـرف فرومی  رود. ساشـا هـم الوار 
دیگری برمی  دارد، یک الوار کوچک  تر و هر دو شـانه به شـانه  ی هم به سـمت 

کپه  ی چوب  های مخصوص آتش بزرگ جشن می  رویم.
کم سن و سـال  ترین عموزاده  ی ساشـا که اسـمش وانیا1 است و یک بغل از 
ترکه  های ریز جمع کرده، می  دود به طرف ما و با چشـمانی که از تعجب گشـاد 
شـده سـر تا پایم را ورانداز می  کند و می  گوید: »می  گم  ها، یانکا جونم تو مثل 

یه خرس قوی و پرزوری.«
 شــاخه  ی بــزرگ درخــت را آهســته می  گــذارم روی کپــه  ی چوب  هــا و 
می  خنــدم. از اینکــه می  گوینــد مثــل خــرس هســتم، اصــالً ناراحــت نمی  شــوم. 
واقعــًا ناراحــت نمی  شــوم و هیــچ هــم تعــارف نمی  کنــم. امــا دوبــاره یــادم 
 می  افتــد کــه چقــدر بــا دیگران فــرق دارم، و این تفاوت فقط مربــوط به  زور و 

هیکلم نمی  شود.

1. Vanya
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همـه  ی مـردم دهکـده همین جا به دنیـا آمده  اند، پدر و مـادر و پدربزرگ و 
مادربزرگ  هایشان هم در همین دهکده متولد شده  اند. همه  شان باالپوش های 
پشـمی می  پوشـند کـه از اجدادشـان بـه آن هـا به ارث رسـیده اسـت. اما من 
نمی  دانـم کجـا بـه دنیا آمده  ام، پدر و مادر واقعی  ام کـه بودند و اینکه اصاًل چرا 
سـر از غار یک خرس درآورده ام؟ این همه پرسـش بی جواب، باعث شـده یک 
حفره ی بزرگ در وجودم حس کنم و هر سـال که بزرگ  تر می  شـوم این حفره 

هم بزرگ  تر می  شود.
یک الوار بزرگ دیگر هم روی شـانه  ام می  اندازم و سـعی می  کنم این افکار 
سـنگین و تلـخ را از ذهنـم دور کنـم. چیـزی نمی  گـذرد که کُپـه  ی چوب  ها به 
بزرگـی هیـکل من می  شـود، از فکر گرمای آتش بزرگی که قرار اسـت فردا در 

جشن روشن کنیم، دلم گرم می  شود و لبخند می  زنم.
ساشـا رفتـه پیش بچه  هایی که از روی دیـوار قلعه  ی یخی پایین می  آیند و 
همراه آن ها می  خندد. کالهش را در میان دستانش گرفته و موهای َپرمانندش 
توی هوا سـیخ ایسـتاده  اند. همه  ی بچه  ها را می  شناسـم. توی دهکده بیسـت 
تـا بچه  ایـم و از اول همـه باهـم به یک مدرسـه رفته  ایم و تا آخـر هم به همان 
مدرسـه خواهیم رفت، برای همین در جمع این بچه  ها هرگز احسـاس غریبی 
نمی  کنم، و همیشـه یادم می  رود که خیلی با آن ها فرق دارم. می  روم به طرف 
بچه  ها، سـکندری می  خورم، دل شـوره می  گیرم و خنـده  ای عصبی می  کنم. به 
نظرم هیچ  کدامشـان متوجه خنده  ام نشـده  اند. شـاید چون دارند برای جشن 
فردا نقشـه می  کشـند. شـاید هم به این خاطر که قد من خیلی از آن ها بلندتر 
اسـت و نمی  تواننـد سـر و صورتـم را ببینند، مگر اینکه سرشـان را بـاال بگیرند. 
سـعی می  کنـم دوال بشـوم و زانوهایـم را خـم کنـم، امـا بـاز هم قـد و قواره  ی 
بچه  هـای گروه نیسـتم. حس جوجه فاختـه  ای را دارم که خودش را به زور توی 

النه  ی چکاوک  ها جا کرده باشد.
آسـمان خاکسـترِی بی  رنگ، یواش  یواش تاریک می  شـود و شبنم منجمد 
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توی هوا صورت را می  گزد. شـاید زمسـتان تمام شـده باشـد اما هنوز تا آمدن 
گرمای بهار خیلی مانده است. همیشه همین جور بوده است. برفی که زیر نور 
و گرمای خورشـید آب می  شـود، وقـت غروب دوباره یخ می  زنـد، برای همین 
شب  ها هم خیلی سرد می  شود و هم هوا پر می  شود از ذرات تیز و برنده  ی یخ.
یـک سـهره بال  بال زنـان از جلـوی مـن رد می  شـود، آن  قدر نزدیک اسـت 
که نوک بالش صورتم را می  خراشـد. به سـرعت رو به باال پر می  کشـد و دور 
می  شـود، می  رود به دل جنگل. از این دور فقط نوک دراز و نخ مانند درختان 
پیداست، اما مثل طنابی ضخیم و محکم به دور قلبم پیچیده و دلم را از جا 
می  کند و با خودش می  کشد. چیزی نمانده تا باالی تپه  ای که برفراز دهکده 
قد برافراشـته اسـت، برسـم. به خودم که می  آیم متوجه می  شوم روی تپه  ها 

سرگردان شده  ام.
ساشا به من می  رسد و همین طور که کنارم می  ایستد مشتی به بازویم می  زند.

من هم سعی می  کنم تا جایی که می  شود ضربه  ی آرامی به بازویش بزنم: 
»چـرا می  زنـی؟« بـا اینکه ضربـه ام خیلی آرام بود اما باز هم ساشـا از شـدت 

ضرِب دستم تکان تکان می  خورد.
»هیچی خواستم بگم که حاضرم بهت آوانس بدم.« این را گفت و مشغول 
درآوردن عاج  هـای کفش  هایـش شـد تـا بـه کفـش اسـکیِت روی یـخ تبدیل 

شوند. »تا خونه  ی ما مسابقه بدیم؟«
اولش خیلی خوشحال می  شوم »قبوله!« اما بالفاصله یادم می  افتد که چرا 
مـن کفش اسـکیت به پا ندارم، قلبم بـه درد می  آید و در ناامیدی فرومی  روم. 
رشـد پاهایم آن قدر زیاد بود که همین امسـال زمسـتان سـه  جفت کفش به 
پاهایـم کوچـک شـد و دیگر حاضر نشـدم یک جفـت کفش نو برایم درسـت 
کننـد. ایـن فکر که امسـال چقدر تندتند دارم بزرگ می  شـوم و رشـد می  کنم، 
می  ترسـاندمـ  امسـال، سـرعت رشـدم بیشـتر از همیشـه بـود، حتـی از تمام 
سـال هایی که شـب  ها پاهایم به خاطر رشـد کردن درد می  گرفت. با جیب  های 
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لباسم ورمی  روم و آهی می  کشم: »آخه من یادم رفته اسکیت  هام رو بیارم.«
ساشا غرولند کنان می  گوید: »ای بابا، باز هم؟!«

»اگـه دلـت می  خواد می  تونی خودت تنهایی تا خونه  تون اسـکیت کنی، اگه 
تنهـام بذاری، ناراحت نمی  شـم.« روی تپه بی  حرکت می  ایسـتم. الیه  ی نازکی 
از یخ و برف، مسـیر مارپیچی تپه تا خانه  ی ساشـا را پوشـانده اسـت و همین 
مسـیر تا خانه  ی ماموشـکای من هم می  رسـد. خوب می  دانم که ساشـا ُسـر 
خـوردن روی یـخ و برف  هـا را خیلی دوسـت دارد، درسـت مثـل چلچله  ای که 
عاشق پرواز کردن و شیرجه زدن توی آسمان است. اما از وصل کردن تیغه  ها 

به کفش  هایش منصرف می  شود.
»حـاال کـه این طوریـه بیا از وسـط جنگل بریم خونه.« خم می  شـود َجسـتی 
می  زنـد و از تنـه  ی گره  گـره و زمخـت یک درخت نـارون پیر باال مـی  رود، همان 
درختی که وقتی بچه  تر بودیم همیشه از آن باال می  رفتیم. کوره  راهی پشت این 
درخت هست که از البه الی درختان جنگل می  گذرد و یک راست سر از باغچه  ی 
خانه  هایمان درمی  آورد. من همیشه این راه را به هر راه دیگری ترجیح می  دهم 
و ساشـا از این موضوع خبر دارد. گرمای خوشـایندی سـر تا پایم را فرا می  گیرد. 

ساشا دوست خیلی خوبی است.
پا گذاشـتن توی جنگل سـفید درسـت مثل وارد شـدن به یک دنیای دیگر 
است. درختان بلند و سر به فلک کشیده را که نگاه می کنم، احساس می کنم 
در برابر آن ها چقدر کوچک هسـتم. مغزم سـوت می  کشـد و خون در بدنم به 
جوش و خروش می  افتد. بعضی وقت ها که توی جنگل هستم، حس می  کنم 
خیلـی به داسـتان زندگی گذشـته  ام نزدیکم؛ حتی گاهی حـس می  کنم بادها 

دارند داستان زندگی  ام را زیر گوشم زمزمه می  کنند.
ساشـا که از هیجان برقی در چشـمانش نشسـته اسـت می  پرسـد: »تو هم 

واسه  ی جشن فردا دل توی دلت نیست؟«
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بـه نشـانه  ی تأییـد حرفش سـری تکان می  دهـم و در یک لحظـه تمام آن 
چیزهایی که از جشـن بهاره دوسـت دارم از جلوی چشمم می  گذرد: مسابقه  ی 
سورتمه  سـواری بـا ساشـا، بـر روی یخ  هـای تپـه و دویدن البه الی مسـیرهای 

هزارتوی آتشین که تا خانه  ی ماموشکا کشیده شده است.
البتـه ایـن را بگویم که در هزارتوی آتشـین، آتش واقعی روشـن نمی  کنند. 
تکه  هـای بـزرگ پارچه  هـای مواج حریر که طـوری آن ها را بـرش داده  اند و بر 
رویشـان نقاشـی کشیده  اند که شکل شـعله  های آتش به نظر برسند و آن ها را 

البه الی مسیر آویزان کرده  اند.
آخر شـب، همه  ی اهالی از البه الی این هزارتوی آتش  مانند رد می  شوند 
و وقتـی البـه الی مسـیرها و پارچه  هـای حریر گم می  شـوند، صـدای خنده 
و شادی  شـان در هـوا می  پیچـد و باالخره هـم وقتی راه را پیـدا می  کنند و 
از هزارتـو بیـرون می  آیند صورت  هایشـان مثل گلوله  های آتشـین، سـرخ و 

گرم است.
اولین باری که از هزارتوی آتشـین رد شـدم، سـه چهار سـال داشتم و یادم 
می  آیـد که حسـابی ترسـیده بـودم بـرای همین هم ماموشـکا آن سـر هزارتو 

ایستاده بود و مدام تشویقم می  کرد تا مسیر را تا انتها طی کنم. 
با اینکه من دیگر بزرگ شده  ام، او هنوز هم که هنوز است عادت دارد وقتی 

من دوان دوان وارد هزارتو می  شوم، آن سر مسیر منتظرم بایستد.
»من که دلم می  خواد زودتر فردا بشه و تسخیر قلعه بازی کنیم.« لبخندی 
از شـادی در صورت ساشـا برق می  زند: »دیدی امسال چقدر قلعه  ی یخی  مون 

رو بلندتر ساختیم؟«
زیر لب می گویم: »آره، از سـالن اجتماعات دهکده هم رفته باالتر.« صدایم 
البه الی صداهایی که از جنگل می  آید گم می  شـود. می  خورم به یک شـاخه و 

برف از آن باال می  ریزد پشت گردنم.



جنـگل هـر روز روحیـه و خلق وخـوی متفاوتـی دارد و بـه 
نظرم امروز کمی بی قرار است؛ از روی شاخه  ها برف می  ریزد، 
پرنده  هـا سـرو صدا می  کنند و حیوانات تندتنـد از درختان باال 
می  روند و از توی تونل  هایی که زیر برف  ها درسـت کرده  اند، با 

شتاب رد می  شوند.
ساشـا یکریـز دربـاره  ی بازی حرف می  زنـد، اما من خیلی 
حواسـم بـه حرف  هایش نیسـت. کج خلق و بی  تاب شـده  ام، 

مدام حس می  کنم جنگل می  خواهد چیزی به من بگوید.
»یانکا؟«
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»متوجه نشدم. با من بودی؟«
»بـاز هـم داشـتی به حـرف درخت  ها گوش مـی  دادی؟« لبخندی گوشـه  ی 
لبانـش نقـش می  بنـدد: »هنوز بهت نگفتـه ان که مامان و بابـای واقعی ت کی 

بودن و تو کی هستی؟«
خـون در صورتـم مـی  دود. مـن و ساشـا عـادت داریـم همیشـه همـه  ی 
حرف  هایمـان را بـه همدیگـر بگوییـم. اما چند وقتی اسـت که حـس می  کنم 
او خیلـی چیزهـا را درمـورد من نمی  داند و خیلی هم من را نمی  شناسـد؛ مثاًل 
همیـن موضـوع کـه مـن چطـوری صداهـای جنـگل را می  شـنوم و اینکه چرا 

این قدر به گذشته  ام فکر می  کنم.
»می  خوای فردا صبح بیام دنبالت؟«

»بایـد به ماموشـکا کمک کنم وسـایل و لوازمش رو ببـره به میدون دهکده 
تا دکه  ش رو راه بندازه. آفتاب که بزنه راه می  افتیم.«

»من هم می آم کمک.«
»مزاحم تو نمی  شیم.«

»زحمتی نیسـت. خودم دلم می  خواد بیام کمک. مامان و بابام فردا صبح 
بـا سـورتمه می  رن تـا پدربزرگ و مادربزرگم رو سـوار کنن و به جشـن بیارن. 
مـن فـردا صبـح تنهام و کاری هم ندارم.« ساشـا این را می  گوید و یک راسـت 

می  رود به سمت باغچه  ی پشت خانه  شان: »فردا می  بینمت.«
مـن هـم می  روم به سـمت باغچه  ی خانـه  ی خودمان و مدتـی زیر درختان 
کاج و صنوبـر اطـراف خانـه این پـا و آن پا می  کنم تا چند دقیقه بیشـتر در کنار 

جنگل و درختان باشم.
باغچـه  ی خانـه  ی ما، مثل باغچه  ی خانه  ی ساشـا، مسـتقیم تـا دل جنگل 
ادامـه دارد و هیـچ پرچیـن یا نرده  ای ندارد که جنگل را از باغچه   جدا کند. فعاًل 
کـه در ایـن وقت از سـال، یک الیـه  ی ضخیم از برف روی باغچه  مان نشسـته 
اسـت، امـا به محض فرا رسـیدن فصل ذوب شـدن بـرف و یخ  ها دوبـاره زمین 
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باغچـه را آمـاده می  کنیـم تا در آن دانه بکاریم. روزهای بلند تابسـتان که از راه 
برسـند باغچه  ی ما رنگ ووارنگ و از همه رنگ می  شـود: همه جور گل و گیاه و 
میـوه؛ و یـک عالم پروانه   و زنبورهای قشـنگ که می  رقصنـد و از روی این گل 

به روی آن گل پرواز می  کنند.
ماموشـکا از پـرورش همیـن گل و گیاه ها خرج خودش را درمـی  آورد. انواع 
و اقسـام گیاهـان و علف  هـای دارویـی را مـی  کارد، برگ  هایشـان را خشـک 
می  کنـد، آسیابشـان می  کنـد و از آن هـا هرجـور ضمـاد و دارویی کـه فکرش را 
بکنید، می سـازد. هروقت سـرحال نباشـم، ماموشـکا یک جور چای مخصوص 
یا دمنوش ترکیبی برایم درسـت می  کند تا حالم بهتر بشـود. زمسـتان امسال، 
وقتـی از درد پاهایـم به خاطـر بـزرگ شـدن بیـش از حدشـان شـکایت کردم، 

یک جور پماد مخصوص درست کرد، اما فقط برای خوِد خود من.
اهالـی دهکـده باور دارند که ماموشـکا می  تواند هرجـور بیماری و مرضی را 
درمـان کنـد ـ آن قـدر او را قبـول دارند کـه می  گویند حتی می  توانـد خونریزی 
آسمان، وقت غروب   را هم بند بیاورد ـ اهالی می  گویند که ماموشکا حکمت و 
خردمنـدی جنگل سـفید را در خود دارد. او نه تنهـا خردمندی جنگل را در خود 
دارد، بلکه اخالق و خصوصیاتش هم مثل جنگل سفید است. یک لحظه آرام 
و مهربان اسـت و یک لحظه  ی بعد حسـابی جوش می  آورد و بدِقلق می  شود. 
پوسـت دسـتانش نـرم اسـت اما زور دسـتش خیلی زیـاد اسـت، و می  تواند 
دسـِت خالی سـاقه  ها و شـاخه  های گیاهـان را پوسـت بکنـد. رنـگ موهایش 
درسـت مثل سـایه  ی تاریک بین درختان صنوبر، سـیاه و تیره اسـت. همیشه 

یک  جور بوی شیرین می  دهد، بویی مثل شکوفه  های نارنج.
ماموشـکا جوان  تر که بود عادت داشت به اعماق جنگل برود تا علف  های 
وحشی و انواع توت جمع کند تا با آن ها پماد و دارو درست کند. همین جوری 
بود که من را هم توی جنگل پیدا کرد. اما این روزها دیگر به جنگل نمی  رود 
 و بیشـتر اوقـات در دهکـده و خانـه  ی خـودش می  مانـد و هر گیـاه و علفی 




