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 افرا و دختربچه

 ابه دخترکم گالی
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 درست در کنار جاده قرار دارد. داریراهکلبۀ سبز فام استاد 

 بزرگ و بام سفالی رنگارنگ آنهای های سبز و حواشی سفیدرنگ پنجرهدر حال عبور با ماشین فقط دیوارها و نرده

شوند که پشت آنها شود دید. سپس، درختان کوچک و تیرهای تلگراف باز هم در کنار راه گریزان پدیدار میمیا ر

 دشت و جنگل است. 

تک ین در اگذارده است  یسالگپنجکه تازه پا به  یادختربچهدر حین عبور ممکن است اصالً متوجه نشد که لیپکا ـ 

 کند. زندگی میکلبۀ قشنگ 
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هایی که در حال عبور هستند، دست تکان بدهد و دوست دارد در کنار راه بایستد و به هر یک از اتومبیل لیپکا خیلی

ه و به طاقت نیاوردا برانگیزد. روزی حتی لیپکا هرا که سگ پیر و پشمالویی است، بر آن« دیک»دوست صمیمی خود 

وید. او هنوز موفق نشده بود تا وسط جاده همچون سطح میز هموار است، د وبسیار وسیع  کهسفالت آآن طرف راه 

انداخت. از شدت ترس پاهای کوچولوی عریان او سست  بدود که ناگهان صدای بوق اتومبیل دو بار از پشت تپه طنین

اتومبیل توقف کرد و راننده در ماشین را گشوده « ماما!»شدند. لیپکا در جای خود وول خورد و سپس گریست، و گفت 

خودش هراسناک شد،  او تاخت که عمو شوفر یسوبهآلود ی بگوید که دیک عوعوکنان چنان خشمخواست چیزمی

 در ماشین را بست و راهش را ادامه داد.

در روزهایی  مخصوصاً جاده برود و  طرفآنو مادرش به  درکند بدون پاز آن موقع لیپکای کوچولو دیگر جرئت نمی

 خزند، درها میرمخراش مثل کِهای بزرگ کثیف با صدای گوشتریلرند و یا کنهای زیاد از جاده عبور میکه ماشین

 ایستد.کنار راه می
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شب مادرش تنها برگشت. او برای لیپکا پوستین پشمالویی آورده بود که دختر  نزدیکلیپکا به شهر رفتند، پدر و مادر 

ط پوشاند و با انگشتانش که از فر اشیمو طالئکشید. مادر این پوستین قشنگ را به تن دختر را می انتظارشها مدت

چراغ برگردانده، با شوق  طرفبه، سپس دخترک را برداشت، صورت او را بستهای آن را لرزیدند، تمام دگمهشادی می

 و شعف فریاد زد: 

های ملی روسی باشد. در قصهمی« برف»یعنی « اسنگ»از کلمۀ روسی )دختر برفی( « اسنگورچکا» ـ اسنگورچگای عزیزم!

 . مترجم«ه جامۀ سفید مثل برف بر تن داردکاسنگورچکا دختر زیبایی است 

 

اً به خواست با پوستین نو فور، فراموش کرد. میگرددیمن بازفردا  تاو لیپکا دلخوری ناشی از این مسئله را که پدرش 

. لیپکا کمی غرغر کرد. هوا خیلی سرد استمادرش گفت امروز دیر شده، حاال دیگر شب است و  اگردش برود. ام

اجازه  مادرش خندید و پوستینم را از تنم در نیاورم.شود. اما بگذار صبح  کند تاسپس آرام گرفت. عیب ندارد، صبر می

خت توس در بخاری ریخته رحسابی هیزم دخانه خیلی گرم بود. مادربزرگ که از سرما هراسناک شده بود،  ولیداد. 

 ماند. رسیدن صبح اش را کند و دراز کشیده با بردباری در انتظار فراپوستین تازه یزودبهروشن کرده بود. لیپکا و 

 او دراز کشید، کمی فکر کرد و سپس پرسید:

 ـ مادر جان، امروز درخت افرای کوچولویم سردش نیست؟
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سته بود. این افرا تنها نبود، در ردیف درختان کوچک جاده که لیپکا نبایستی از آن عبور کند، رُ یسوآندرخت افرا در 

پیچید، کاشته شده بودند. آنجا می ده طرفبهدیگر قرار داشت که پاییز همان سال در هر دو طرف راهی که از جاده 

ردیف با  همگالبی نیز بودند. همۀ آنها  زیرفون و توس، حتی چهار درخت سیب و یک درختهای کوچک افرا و نهال

 بود. کاشتهکه لیپکا  ییدرخت افرا

از  تا دو کهیوقتاین درخت را دختری به این کوچولویی تنها نشانده بود؟ نه، تنها که نبود، او درخت افرا را فقط تا 

 های آن خاک نریخته بودند، توی گودی نگاه داشته بود.ها روی ریشهپسربچه

 ها والدیک و شورا است. میخاس، ماریلکا، مایا، اولچکا هم آنجا بودند... نام این پسربچه

 های یک مدرسه!ها چقدر هم زیاد بودند، درست به تعداد بچهاوه، بچه

الو شم. دیک پکردنگاه میجاده  طرفآننشاندند. لیپکا کنار در حیاط که باز بود ایستاده، به ها را میا درختهابتدا آن

ته بستابش آفتاب چشمانش را به حالت نیم براثر کرد،شنید سرش را دائماً بلند میها را میکه گفتگوهای بچه

 ها برود.نزد بچه خواستخیلی دلش میلیپکا  اکوبید. امقلبی دمش را به در می، با خوشآوردیدرم

 و صدا زدند:ها هم گویی این را احساس کردند، آنها به جاده نزدیک شدند بچه

 گیرد؟ـ دخترک، ای دخترک! سگ گاز نمی

 پا ایستاده، داد زد: نوکلیپکا روی 

 گیرد!های کوچولو را گاز نمیـ نه! دیک ما بچه

 ـ خوب، بیا پیش ما! درختکاری کنیم!...

هراسناک گاهی به  کهیدرحالبچه، همان والدیک و شورا دوان دوان از جاده گذشته دست لیپکا را گرفتند و  دو پسر

 ظاهر شوند، نگاه آنجا ازها دوید، گاهی هم به تپه که ممکن بود اتومبیلسگ بزرگ پشمالو که به دنبال دختر می

د، ها یک کمی دورتر ایستاده بوای دیگر از بچهمعلم که با دسته نمخاروی اسفالت به راه افتادند.  اطیبااحتکردند می

ه دختر کوچولویی را بدون اجازۀ مادر و یا پدرش به آنجا آورده بودند مالمت کرد، سپس ها را بر سر اینکابتدا بچه

 های او را بوسید. لیپکا را روی دستش بلند کرد و با او حرف زد و عیناً مثل مادرش گونه

 و بهترین نهال افرا را برای لیپکا انتخاب کردند. ترینکوچکها بچه
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ند شده ب گاه خوداز الیاف کاه به تکیه یارهیگقرار دارد و به تیر کوچکی بسته و با  سوی جادهآناین نهال اکنون در 

راه رفتن بلد نیست. آه، توی حیاط هوا چقدر سرد و  ییتنهابهی خردسالی شباهت دارد که هنوز است، و به پسربچه

 در دشت چقدر برفست!

 پرسد:لیپکا که هنوز نخوابیده است می

 جان!... روم افرا را ببینم؟ بگو، مادرن کی میپس مـ مادرجان، 
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پیر  پرید. دیکاز پشت دیوار می اطیاحت باسفت برف  هایکپهدم در پشت دیوار خرگوشی پیدا شد که روی سپیده

هایش را تیز و با نارضایی لندلند کرد و ، گوشحس کردزد، بوی او را پشمالو که در دهلیز خانۀ سبزرنگ چرت می

 خشمگین شد و با صدای بلند شروع به پارس کردن نمود. یکلبهباالخره 

 دویدن گرفت. سرعتبههای برف پرید، خود را به کناری پرتاب کرد و روی تپه زدههراسخرگوش 

زد، سپس ناپدید شد و موقعی برگشت که سحرگاه دیک در اطراف خانه و در باغچه به دنبال ردپاهای خرگوش دور 

و باز ایستاده بود و آفتاب به صورت بشاش ا رسفیدرنگ پشمالو بر تن داشت دم د لیپکا ـ اسنگورچکا که پوستین

 بسته درآورده بود.تابیده و وی چشمانش را به حالت نیم

زیر دست کوچک دخترک قرار داد،  دیک به اسنگورچکا نزدیک شد و مثل همیشه خود را به او فشرد و سر بزرگش را

 «های دراز مرا بمال!دستت را سر من بکش و گوش خردهکی لیپکا، سالم!»خواست بگوید: گویی می

 آویزان بود، گفت: اشولوچهلب کهیدرحاللیپکا 

 رو!ب! یکنیمه برو کنار! پوستینم را کثیف ـ دِ

 دیک را هل داد.و دستش را از خز دست سفیدرنگ پشمالو بیرون کشیده، 

 «به تو نشان بدهم... یزیچکیخواستم بینی تو چطوری! اما من تازه میمی»دیک دم بزرگش را جنباند. 

 ،دور زدنو همان لحظه سگ از خوشحالی که علتش تنها به خود او معلوم بود، ناگهان از جایش پرید، شروع کرد به 

 هایش نشستن و با صدای بلند پارس کردن.روی دست

 یپکا خندید و روی برف تمیز و براق به دنبال او دوید.ل
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به آن طرف جاده دوید، امروز دیک مقصر بود.  ییتنهابهنکرده، بار دیگر  گوشپدر و مادرش  به حرفلیپکا باز هم 

 دیک به آن طرف جاده دوید، چمباتمه زد و شروع کرد به پارس کردن.

انگیز و خوب و گرم بود! لیپکا عالوه بر این، هم آفتاب، هم پوستین تازه و هم برف نیز مقصر بودند. چقدر نشاط

از  هکیهنگامخز بیرون آورد و دوید. او آستین هایش را از نگاه کرد و دسترا اندیشید، باز هم پشت سرش  یکمکی

. ابتدا به واهمه رفتند فروهای گرمش در برف ورد و دستدوید به زمین خهای ماشین میچرخ اثرروی رد عمیق و 

 سوزاند! سپس دخترک خندید و شروع کرد به بانگ زدن:دهد و میاوه! برف دستش را چگونه هم غلغلک می –افتاد 

 آیم!...ـ دیک، دیک جان، صبر کن، می

آنها یکجا  .بازگشتدیک پشمالو منتظر رفیق کوچولوی خود که پوستینش مثل برف سفید و نرم بود، نشد و نزد او 

 به خاطرش یزیچکیشده ظاهر شدند. در این موقع لیپکا  دویدند. از جاده عبور کردند، و در راه تنگ درختکاری باهم

 آمد، توقف کرد و گفت:

 . . . دانی. تو کودنی، نمی . . جا، آنجا!ک ببیندیک، افرای من آنجاست! ـ 

 ها لگدکوبش کرده بودند ایستاده بود، اما دیک در زمین بایر پشت درختان بود.لیپکا در راه سفت که اسب

 اسنگورچکا فریاد برآورد:

 ـ دیک جان، بدویم، اینجا بیا!

او باز هم گسترده  رو نگاری در برابج خرگوش مثل نقش کار خودش را بلد بود: رد پای جالب و مهیاما دیک فقط 

ها، تقریباً تا جنگل کشانده بود. این، رد پای همان شده بود، همان رد پایی که اندکی قبل او را به آن دوردست

 رفت.ور میو آن ورنیاخرگوشی بود که شب در پشت دیوار خانۀ آنها 

پارس کردن پرداخت. پارس او به زبان سگان به این های درازش بلند کرد و به دیک سر بزرگ خود را با آن گوش

 .«نه، بهتر است تو اینجا بیایی، اینجا!»معنی بود: 

دون پیچید و ب خالیزمین  طرفبهاما لیپکا از او پیروی نکرد: او در طول راه دوید و فقط درست در نزدیکی نهال افرا، 

اندکی دوید، بعد باز هم به زمین خورد و باز هم سفت روی برف را با چکمۀ نمدی کوچکش بشکافد،  الیهآنکه 

 . دخترک، باز دیگر برخاست و فریاد زد:گریه نکرد، اما او این دفعه هم فرورفتندهای گرمش توی برف دست

 ـ افرا، افرا جان، حالت چطور است؟...
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غلتیدند. سپس یک رنگ اسنگورچکا ـ دختر برفی فرو دو قطرۀ درشت اشک پشت سر هم از چشمان کوچک آبی

 قطرۀ دیگر و باز هم قطرات دیگر.

د. توز و بد دو تا از درختان کوچک را شکسته بوگریست، لیپکا طفلی گریه کن نیست ـ اما موجودی کینهلیپکا نمی

ام تنۀ ، بلکه تمنشکستهنه افرا را، بلکه، آن دو نهال سیب را شکسته بود که اولچکا و شورا کاشته بودند. در اصل 

 نده بود...های آنها را گاز گرفته و کَوچک و شاخهک

لند کرده سرش را ب کهیدرحالکند و جنباند، پا بپا میقلبی دمش را میدیک، برای اینکه لیپکا را ساکت کند با خوش

آن موجود خبیث و منفور همان خرگوش  کهکند  حالیطور چه کشد... آخر او دخترک را است سراسیمه زوزه می

باشد... شب مادربزرگ نیامد تا در را به روی دیک باز کند و نگذاشت او بیرون مادربزرگ می هانیامقصر همۀ است و 

 کند... حاال بیا ببین چه اتفاق افتاده!  قطعبرود و فقط با عصبانیت چند بار دیوار را کوبید که او پارس کردن را 

ند. کارس کردن میگیرد و شروع به پگوش خشمش میه خرنسبت ب طورقطعبهکند، سپس می غرولنددیک ابتدا 

د که خواهد بفهملیپکا می اام« افتی!می صبر کن، درازگوش، گیر»گوید دهد و میدیک به زبان سگانۀ خود دشنام می

 کند و دستشها را پاک میاش اشکهای خرد سرمازدهدارد و با دستگوید. باالخره لیپکا از گریه دست برمیاو چه می

 گوید:سازد، با لحنی شبیه به لحن پدرش، با ادای بزرگساالن مینهان میی آستین پرا تو

 ـ دیک، برویم!

ا نه، و شوند ینگرد که مادر و یا مادربزرگش دیده میرود، بار دیگر میاز دشت به جاده می اطیاحت با کهیدرحاللیپکا 

دود... نه دهد و یا اینکه مجدداً دستش را از خزدست بیرون آورده، میسپس بدون عجله، موقرانه راهش را ادامه می

 نا شده است. در آنجا ب دهدود که چندی پیش مدرسۀ خانه، بلکه به آن سویی می طرفبه

ود و به رهم از راه کنار نمی بارکیاست. او برای  بردارفرماناو کامالً مطیع و  حاالدود. دیک پشمالو به دنبال لیپکا می

 دود.جلو هم نمی
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ور عب سرعتبهشود و گاهی اتومبیلی کشد، رد میمیشبی سرد و پرستاره است. از جاده گاهی اسبی که سورتمه 

کند، غریو صدا و غرش موتور شود که زنگولۀ طوق اسب چگونه جرنگ جزنگ میشنیده می یخوببهدور کند. از می

بشود، به  شانگرماند، و یا برای اینکه ناه بردهپگرم  داخل ماشینها یا به شود. آدمها پخش میاتومبیل در دوردست

  کنند.کشند و یا سرفه میکنند، سیگار میدوند، صحبت میها میدنبال سورتمه

 در همین زمان دختر برفی ـ لیپکا در خانۀ کوچک سبزرنگ آرام واقع در کنار جاده در خواب فرو رفته است.
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است. او گاه در جالل خواب  پوستین تازه و خز دست در قفسه آویزانست. دیک ژولیده مو در دهلیز در حال چرت زدن

ه دهد کگوش فرا می دقتبهآورد. گاهی هم کند. احتماالً چیزهای ناخوشایندی را به خاطر میغرولند می با عصبانیت

 کند؟های سیب را جوید، باز هم مخفیانه از روی برف عبور میدراز که امروز نهالگوش بدجنسآیا آن 
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 اما لیپکا خوابیده است.

اند، دوید و خواست آن دو نهال کاشته شده دههایی که در کنار راه بیند که خرگوش باز هم نزد نهالاو در خواب می

اند. های پر پرز کاهی بر خود پوشیدهاند، بجود، اما همۀ آنها دیگر پوستیندیگر را هم که مایچکا و والدیک کاشته

افرا نیز پوستین کاهی دارد. لیپکا از شاگردان  اای او را بجود. امگیرد افرلیپکا به مدرسه رفت، خرگوش تصمیم می

ذار که افرا هم پوستین داشته باشد، آخر نگ او را با الیاف کاه ببندند. بگخواهش کرده است که آنها افرای خرد و قش

کوشد شاخه را بگیرد، اما افرا روی دو پا ایستاده، می کهیدرحالآن هم مثل لیپکا کوچک و خردسال است. خرگوش 

هایش را که همچون کف دست کوچک لیپکا هستند، به که هنوز قادر به راه رفتن نیست، برگ یاپسربچهمثل آن 

 خندد.و بلندبلند می بانشاطزند و هم می

برند. هم شورا و هم والدیک و هم از جاده میکه روز اتفاق افتاد،  سانهمانخندد. او را بروی سورتمه به لیپکا هم می

دود می نهای یک مدرسه! دیک در میان آناتمام بچه ها خیلی خیلی زیاد هستند ـ... بچه کشنداولچکا سورتمه را می

 گوید:دهد و میکند. سپس خانم معلم لیپکا را روی دست بلند کرده او را به مادرش میپارس می نشاط باو 

 نگیرد، او پیش ما بود. امروز لیپکا مثل ماه است! تانخشمیپکا ـ شما به ل

 از بالروس یانکا بریل


