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1 
خواب زمستانى در هتل دل گشا

بیروِن هتل دل گشا بر نرم نرم می بارید. بر  کم جانی بود؛ از آن بر هایی 
کـه طـول می کشـد تـا روی زمیـن بنشـیند. مونا موشـه بـه دسـته ی جاروی 
ره ی کوچک سالِن جشن بیرون را  قاصدکی اش تکیه داده بود و داشت از پن
تماشـا می کـرد. آن قـدر همه جا سـاکت بود که می توانسـت صدای نشسـتن 

دانه  های  بر روی زمین را بشنود. 
خره  جشـن شـام بابـا اسـالمِبر1 با
اهایشان را  تمام شده بود. مهمان ها غ
خورده بودند، کلی موسـیقی و آواز اجرا 
شـده بود و آقای دل گشا به همه هدیه  
داده بـود: بالش های  کوچکی که از بر 
ل اسطوخودوس  گیاهان خوشـبویی م
پر شده بودند؛ چون او دلش می خواست 
مهمان هایـی کـه بـه خـواب زمسـتانی 

می روند تا بهار راحت بخوابند. 
حـا همه شـان خوابیـده بودنـد؛ موش خرماهـا، چندتا وز و  پشـت  و 
ری از هی کدامشان نبود.  اب راه راه که دیگر ا کفشدوز  و تعداد زیادی سن

1111
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حتـی خانـم و آقای هیگینزِ خارپشـت هم به خواب زمسـتانی رفته بودند. 
خانـم هیگینـز،  خانه دار هتل بود و آقای هیگینـز، باغبان. دیگر نیازی به آن ها 
نبود، چون فق چندتا مهمان معمولی، که زمستان ها نمی خوابیدند، توی هتل 
اتا گرفته بودند. بیشـتر حیوانات جنگل ِفرن وود، هم آن هایی که زمسـتان ها 

می خوابیدند و هم آن هایی که نمی خوابیدند، توی خانه  هایشان می ماندند. 
هتل دل گشا حا دیگر خانه ی مونا بود و او آن جا را دوست داشت؛ از قلب 
یی تا دوسـتان  حک شـده روی درِ ورودی و ایـوان خیـاِل روی شـاخه های با

اب موقرمز خدمتکار و سیِبل، پرستوی آواز خوان.  جدیدش تیلی، سن
تیلی می گفت همیشه فصل زمستان خیلی حوصله ی آدم سر می رود، ولی 
مونا برایش فرقی نداشت. چند ماه پیش، یک روز پاییزی، مونا وحشت زده و 
ِ آب رسـیده بود این جا و بعدش خدمتکار هتل شـده بود. ولی  سـرتادم خی
ات دهد و باع شـده  تـوی ایـن مدت توانسـته بود هتل را از شـر گر ها ن
بود گزارش خیلی خوبی درباره ی هتل توی روزنامه ی کاج چاپ شـود. هم به 
خودش افتخار می کرد، هم خوشحال بود که زمستان امسال سرپناهی دارد و 

می تواند روی اجا بلوط برشته درست کند. 
از آشپزخانه بوی بلوط برشته  می آمد و مونا از طبقه ی با بوی اشتهابرانگیزش 
را حـ می کـرد. قـرار بود جشـن کوچکـی جداگانه مخصـوص کارکنان هتل 

ه شماری می کرد.  برگزار شود و مونا برای آن جشن لح
اشت و برگشت سرا کارش.  شکمش به قاروقور افتاده بود، ولی محل نگ
تمام ن های  کاموایی را که از دور کادوها باز شده بودند جارو زد و ریخت توی 
سـبد زباله. ن ها باز هم قابل اسـتفاده بودند، برای همین باید آن ها را می برد 
انباری. ولی سبد خیلی سنگین شده بود و مونا نمی توانست بلندش کند. باید 

از تیلی کمک می خواست. 
اب موقرمز را پیدا کند که  مونا داشت از سالن جشن بیرون می آمد تا سن

ن صدایی شنید.  یکهو از دا
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ه قط شد. بعدش صدای  » صدا یک لح «اوه، سایه، چی گفتی بله حتما
قورت دادن، مل ملو کردن و َبه َبه گفتن آمد. 

مونـا صـدا را شـناخت. صدای آقای گیبسـون بود، یکـی از موش خرماهای 
ن باید توی رختخوابش می بود. پ این جا چه  کار می کرد مهمان. او که ا

مونا از سـالن جشـن بیرون آمد و او را دید که ایسـتاده بود و زل زده بود 
به سایه ی خودش روی دیوار. 

« زم دارین مونا پرسید: «آقای گیبسون، چیزی 
 « آقـای موش خرمـا رویـش را برگردانـد و گفـت: «اوه مهمونی تموم شـد
ان  ه ی دیگـرش یک فن ه اش  یک بالِش خوشـبو و تـوی پن تـوی یـک پن

گرفته بود. بینی اش از خوردن عسل، برا و چسبنا شده بود. 
مونا گفت: «بله، خیلی وقته تموم شده. ولی اگه هنوز گرسنه تونه، فکر کنم 
بتونـم یه چیزی واسـه خـوردن پیدا کنم.» مونا می دانسـت خیلی مهم اسـت 

ا بخورند.  حیواناتی که به خواب زمستانی می روند خوب غ
آقای موش خرما گفت: «لط داری. کارکنان هتل دل گشـا همیشـه به فکر 
مهمون ها هسـتن.» بالِشـش را، که پر از اسـطوخودوس بود، تکان داد و گفت: 
«شـما حتـی بـه مـا هدیه هم دادین.» بعد دسـتش را به شـکمش زد و ادامه 
داد: «خیلی ممنون، من سیرم. حتی سایه م هم سیره.» نخودی خندید و بعد 
ـه بعد مونا متوجه شـد آقای موش خرما  خمیـازه ی گنده ای کشـید. چند لح

همان طوری َسِرپا خوابش برده
مونا لبخندی زد و جارویش را به دیوار تکیه داد. او را آرام صدا کرد و گفت: 

«بیاین، کمکتون می کنم برگردین تو رختخوابتون.»
آقای گیبسون جواب داد: «اوه، خیلی خیلی لط می کنی.»

ن بیرون رفتند، از  موش خرما تلوتلوخوران پشـت سـر مونا راه افتاد. از دا
سـالن ورودی رد شـدند و رسـیدند به راه پله . آقای موش خرما هی با خودش 

می گفت: «اوه، سایه، تو هم بیا دیگه. جا واسه هر دوتامون هست.»
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توی راه پله،  که با نور کرم های شب تاب روشن شده بود، سایه ی موش خرما 
و مونا دنبالشان روی دیوار از پله ها پایین می رفت. 

مونـا و آقـای گیبسـون پاییـن و پایین و پایین تـر رفتند. از کنار آشـپزخانه، 
شـتند تا رسیدند به اتا های زیرزمین  رختشـوی خانه و اتا خواب کارکنان گ

ی ریشه های هتل دل گشا ساخته شده بودند.  به  که 
ِن آن جا تاریک تر و زمینش خاکی و سرد بود. بادخور مخصوصی درست  دا
کرده بودند تا هوای بیرون توی زیرزمین جریان پیدا کند و دمای هوای اتا ها 
یم شـود. اگر زیادی سـرد می شد، مهمان ها نمی توانسـتند خوب بخوابند.  تن
اگر خیلی گرم می شد، فکر می کردند بهار شده و زود از خواب بیدار می شدند. 
، از جیرجیر حیوانات کوچک  هی ک بیدار نبود. همه جور صدای خروپ
یده بود. مونا  تـا خرناس هـای گوش خراش حیوانات بزر تر، تـوی راهرو پی
شتند و به درهای کوچک و بزرگی  ن، از انباری گ آقای گیبسون را برد تا تِه دا
رسـیدند که همه شـان بسـته بودند. به دسـتگیره ی تمام درها تابلوی کوچکی 

آویزان بود که رویشان نوشته بود: لطفًا تا بهار مزاحم نشوید. 
ولی تابلوی دسـتگیره ی اتا آقای گیبسـون پشـت  ورو شـده بود و رویش 

نوشته بود: بیدارم. لطفًا اتاقم را تمیز کنید. 
 . مونا او را برد توی اتا

نور مالیم یک فانوس اتا را روشـن کرده بود. اتا وسـایل تزیینی زیادی 
نداشـت، فقـ روی دیـوار چندتا عک دیده می شـد؛ عک چنـد حیوان که 
ل بقیه ی اتا های مخصوص خواب زمستانی، توی این اتا  خوابیده بودند. م
ا را گرفته بـود. رختخواب مخصوص موش خرماها را  هم رختخواب بیشـتر ف

از عل های خشک خوشبو درست می کردند. 



1۳1۳1۳
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آقـای گیبسـون همین طـور که داشـت خمیازه می کشـید و کراواتـش را باز 
می کرد، گفت: «ممنونم.» بعد روی رختخواب دراز کشید و فوری خوابش برد. 
، آقای  مونـا آهسـته گفـت: «خواهـش می کنـم. خـواب زمسـتونی  مبـار

گیبسون. خوب بخوابین.»
مونـا فانـوس را برداشـت. داشـت از اتـا می رفـت بیـرون که یکهـو آقای 

موش خرما بلند شد و صا نشست روی رختخوابش. 
داد زد: «سایه!»

مونا از جا پرید. 
گوش های موش خرما سی شده بود و چشم هایش داشت از جا بیرون می زد. 

« مونا گفت: «آقای گیبسون، چی شده
ه هایـش را توی هوا تـکان داد و  ولـی انـگار او صـدای مونـا را نشـنید. پن
» هی  سایه ای در کار نبود، ولی آقای گیبسون همین طور  دوباره داد زد: «سایه

داد می زد: «سایه، اوه، سایه. این بدشگونه. این بد... بد...»
مونـا بـا این که قلبش داشـت تندتند می زد، سـعی کرد یـواش حر بزند. 

« ورتون چیه چی بدشگونه، آقای گیبسون «من
موش خرمـا کـه معلوم نبـود دارد جواب مونـا را می دهد یا هنوز با سـایه ی 
ـی اش حـر می زنـد، گفت: «خطر خطر تـو راهه. بیـرون کمین کرده و  نامر

یواش یواش می  آد تو.» 
ورتون  مونا، که قلبش بد جوری به تاپ تاپ افتاده بود، دوباره پرسـید: «من

« چیه
ولی آقای گیبسون جواب نداد. 

نـی دوباره روی رختخواب ِولو شـد. یکریز زیر لب  و بعـد از یـک مک طو
می گفت: «سـایه، سـایه، سـایه.» ولی دیگر ترس و لرزی توی صدایش نبود. 
بعد از یک خمیازه ی خیلی کش دار، پتو را کشـید روی خودش، چشـم هایش 

را بست و صدای خروپفش بلند شد. 
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دم مونا داشـت می لرزید. پاورچین پاورچین از اتا آمد بیرون، در را یواش 
پشـت سـرش بسـت و تابلـوی روی دسـتگیره را پشـت و رو کـرد. اتـا آقای 
گیبسون تنها اتاقی بود که روی تابلوی دستگیره اش نوشته بود: لطفًا مرا برای 

دیدن سایه زودتر بیدار کنید2. 
ن نف عمیقی کشـید. با خودش فکر کرد شـاید حر آقای  مونا توی دا
گیبسون را زیادی جدی گرفته. امکان نداشت توی هتل خطری آن ها را تهدید 
کند. در هتل دل گشـا آرام بخوابید، خوب بخورید و شـاد باشـید. این  یکی از 

شعارهای هتل بود. 
یب و غریِب آقای  با وجود این، مونا تندی رفت تا پیش بینی خطرنا و ع

موش خرما را به آقای دل گشا بگوید. 



161616

م ا ا  ا ا 

مراسـم شـام بابا اسالمِبر مخصوص کارکنان شروع شـده بود، برای همین 
مونا سـری رفت آشـپزخانه تا شـاید آقای دل گشـا را آن جا پیدا کند و هشدار 

آقای موش خرما را به او بگوید. 
اشـت توی آشـپزخانه، فکر آقـای موش خرما و  ولـی همین که پایش را گ
پیش بینی او از سـرش پرید. مونا خبر داشـت که قرار اسـت یک مراسم شام 
مخصوص برگزار شود، ولی اصال فکرش را نمی کرد که آشپزخانه را با این همه 

 . تزیینات زیبا ببیند. رویایی شده بود، شبیه سالن جشن طبقه ی با
روی ریشـه هایی کـه از سـق بیـرون زده بـود، بیـن سـبدها و قابلمه هـا 
ی آویزان بود. دورتادور کابینت های توی  ریسه های راج۳ و بلورهای بر کاغ
دیـوار را هم با ریسـه های راج تزیین کـرده بودند. روی دیوار تقویم بزرگی زده 
بودند که رویش نوشـته بود: روزشـمار آمدن بهار و توی آخرین خانه ی تقویم 
عکـ یـک گل بهـاری دیـده می شـد. با این کـه آشـپزخانه پر بـود از بوهای 
اشـتهابرانگیز، ولی روی میز هی ظرفی نبود. به جایش یک عالم بسـته  روی 
های قهـوه ای کادو کرده بودند و  هـم چیده شـده بود. تمام بسـته ها را با کاغ
دورشـان ن روشـن  بسـته بودند. حتی سـینک ظرفشـویی صدفی هم پر از 

بسته بود 
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همـه ی کارکنـان هتـل دور میز جم شـده بودنـد: خانم پریِکلز، خارپشـِت 
، خرگوش های رختشوی؛ و البته  یرش؛ مگی و موری ول پ آشپز؛ ژیل، مس
تیلی و سیِبل. آقای دل گشا، که یک گورکن بزر و صاحب هتل بود، سر میز 
ایستاده بود. معمو کراوات می زد و همیشه یک دسته کلید از گردنش آویزان 

یب وغریبی پوشیده بود.  بود. ولی امشب نه؛ امشب لباس ع

خـره اومدی. بیا بنشـین این جا آقای دل گشـا  تیلـی گفـت: «اوه، مونـا با
« خیلی خوش تی شده، نه

اب موقرمز نشسـت و درِ گوشـی ازش پرسـید: «چرا لباس  مونا کنار سـن
« خوابش رو پوشیده

ال لباس بابا اسـالمِبر  تیلی خندید و گفت: «این که لباس خواب نیسـت، م
« رو پوشیده. واقعا نمی دونستی
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مونا سرش را تکان داد و گفت: «نمی دونستم بابا اسالمِبر واقعا وجود داره. 
فکر می کردم این فق اسم جشن مخصوص خواب زمستونیه.»

ب گفت: «اوه، مگه می شـه پدر و مادرت حتما بهت گفتن که  تیلی با تع
بابا اسالمِبر...» بقیه ی حرفش را خورد. 

ه بود پدر و مادرش را توی طوفان از دسـت داده بود. تا قبل  مونا وقتی ب
از این کـه هتـل دل گشـا را پیـدا کنـد، تمام عمـرش را توی جنـگل تنها زندگی 
کرده بود. تیلی هم خانواده اش را از دست داده بود، ولی نه توی طوفان؛ یک 
شـت. مونا و  کایـوت4 بهشـان حملـه کرده بود. از آن اتفا زمان زیادی نمی گ

تیلی هر دو تنها  بودند. 
رت می خوام. خب، بابا  ه ی مونا را آهسته فشار داد و گفت: «اوه، مع تیلی پن
اسالمِبر...» کمی مک کرد و بعد ادامه داد: «راستش هی ک درست نمی دونه 
بابا اسـالمِبر چه حیوونی بوده. آقای دل گشـا می گه اون گورکن بوده. البته من 

اب موقرمز بوده. این رو از مادرم شنیدم.» نم اون سن ِن مطم مطم
« مونا پرسید: «کارش چی بوده

«می گـن اون کسـی بوده که به مـا حیوون ها یه هدیه هایـی داده. موهای 
ای زیاد توشون  پرپشت داده تا گرم بمونیم، شکم های بزر داده تا بتونیم غ
اهای زیر بر رو از بوشـون پیدا  خیـره کنیـم و بینـی تیـز داده تا بتونیـم غ
زم داریم بهمون  روندن زمستون  ، همه ی چیزهایی که واسه گ کنیم. در واق
داده. ما هر سال تو هتل دل گشا جشن شام بابا اسالمِبر رو برگزار می کنیم.»

« ا کو مونا پرسید: «پ غ
ا.» تیلی گفت: «اول هدیه ها، بعد غ

« مونا پرسید: «هدیه ها
تیلی جواب داد: «بله، این ها همه هدیه سـت. نگو که نمی دونسـتی من یه 

هفته ست دارم در موردشون حر می زنم.»
ه.» ورت بالِش های خوشبو مونا گفت: «فکر می کردم من
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تیلـی گفـت: «همون هدیه هایی که به مهمون ها دادیم نه بابا. این  هدیه ها 
ان انگیـزن...» تیلـی از روی کپـه ی هدیه هـا یکـی را برداشـت و با  خیلـی هی
ـکاوی تـکان داد. ولـی دیگر وقت نکرد بیشـتر توضی بدهـد، چون آقای  کن

دل گشا گلویش را صا کرد و همه ساکت شدند. 
«بابـا اسـالمِبر بـه ما کمـک می کنـه از روی محبت، تا تو زمسـتون باشـیم 
، شـادیم تا رسـیدن  آسـوده و راحت. ما هم می دیم به هم هدیه های قشـن
.» آقای دل گشـا همیشـه این طوری صحبت می کرد و مونا دیگر  بهارِ رنگارن
داشـت به طرز صحبت کردنش عادت می کرد. آقای دل گشـا دسـت هایش را 
»تیلی معطل  به نشـانه ی تعار باز کرد و گفت: «حا می تونین بازشـون کنین
و و شـو کاغـ بسـته ای را که توی دسـتش بود پاره کـرد. «اوه  نکـرد. بـا 
» به خانم خارپشـته که روبه رویش  خوراکـی محبـوب من کیک بلوط برشـته 

نشسته بود گفت: «ممنونم، خانم پریِکلز.»
خانـم پریِکلز هـم گفت: «خواهـش می کنم، 
ول بـاز کـردن هدیـه ی  عزیـز.» او هـم مشـ
خودش بود و داشت با یک خار ن 
دور یـک جعبه را پـاره می کرد. 
مونـا دیـد خانم خارپشـته یک 
قاشـ از تـوی جعبه درآورد که 
از غـال دانه هـای گیاه سـاخته 
شـده بود. خانم پریِکلز با خوشحالی 
خیلـی  دل گشـا،  آقـای  «وای،  گفـت: 

« قشنگه
دور میـز همگـی داشـتند 
هدیه هایشـان را باز می کردند 
می خندیدنـد.  و  می کردنـد  و  و 
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مگـی و موریـ یـک تکه پوسـته ی صـا درخت به سـیِبل هدیـه دادند و 
گفتند: «می تونی ترانه هات رو روش بنویسی.» سیِبل ازشان تشکر  کرد. ژیل 
ون رنگارن را مزه مزه می کرد کـه ترکیبی از چند جور توت  داشـت یـک مع
یده شـده بـود. خانـم پریِکلز بهش گفـت: «این یه جور  ی بـر پی بـود و 
ون گرمسـیریه که دسـتورش رو یکی از مهمون ها بهم داده. یه چیزهایی  مع

ا داریم.» ن زیاد نخور. کلی غ هـم خـودم بهش اضافه کردم. ولی ا
همه خوشحال بودند. 

« تیلی از مونا پرسید: «تو نمی خوای هدیه هات رو باز کنی
« «هدیه هام رو

تیلی به چندتا بسـته که جلوی مونا روی هم تلنبار شـده بودند، اشـاره کرد. 
ه.» «اون ها مال تو

مونـا بـاورش نمی شـد. تا حا هی وقت کسـی بهـش هدیه نـداده بود. تا 
جایی که یادش می آمد، تنها هدیه ی زندگی اش را از آقای دل گشا گرفته بود؛ 
کلیـد درِ اتا هـای هتل، که البته آن هم هدیه به حسـاب نمی آمد، چون آن را 

به دست آورده بود. ولی حا یک کوه هدیه جلویش بود
«زود بـاش بیـا، از این یکی شـروع کن.» تیلی یک جعبـه ی کوچک بهش 
داد کـه بـا کاغ قهوه ای کادو شـده بود و دورش ن بسـته بودنـد. تیلی گفت: 

« «دل تو دلم نیست تا زودتر بازش کنی
به هدیه یک تکه پوسـت درخت چسـبانده بودند که رویش نوشـته بود: از 
طـرف تیلـی و خانـم هیگینز. مونـا آرام کاغ دور هدیه را باز کـرد. توی جعبه 
یـک پیشـبند بـود که روی جیـب جلویی اش یـک قلب کوچک کـج و معوج 

دوخته بودند. 
تیلـی گفـت: «بـا خودم فکر کـردم دیگه وقتش شـده یه پیشـبند اندازه ی 
خودت داشته باشی.» واقعا راست می گفت. پیشبندی که مونا تا حا می بست 
ی وقت ها پیشـبند زیـر پایش گیر  اب ها بـود، نه موش ها. بع انـدازه ی سـن


