
 

 

 دستیاران کوچولو
ا هیخبندان نقش و نگارهای عجیب و غریب خود را روی شیشۀ پنجره

باد  .ه بودانگیزی پراکنده ساخترنگارنگ نشاط شعاعنقاشی کرده و 

زده را تکان داده و به صدا های یخکرد، شاخهپشت دیوار صدا می

 کشید.بوق و زوزه میبخاری دودکش  داخل خانهآورد. درمی

اش های گرم ننهصورت خود را به دست دخترکی که نامش اولیا بود

 جان، برای ما قصه بگو.ننه فشرد و گفت:

نشسته نگاه مهربانش را به چشمان تر ترش نزدیکتولیک برادر کوچک

از  ادبانگیزی بگو تا جان، قصۀ نشاطننه مادربزرگ خود دوخت و گفت:

 های خوبی ببینیم.زوزه کشیدن بایستد و ما هم خواب



 

 

مادربزرگ کار دوخت و دوز را به کناری گذاشت، عینکش را باالی 

اش برد، لبخند زد و چهرۀ پرچین و چروکش حالت مهربانی به پیشانی

  خود گرفت.

کشید، او در حالی که دستش را روی موهای درهم و برهم تولیک می



 

 

 کوچولوهای ؟ دربارۀ آدمآخر کدام قصه را به شما بگویم پرسید:

 .، گوش بدهیدگویم. خوبای قصه میافسانه

  اش را شروع کرد و گفت:مادربزرگ قصه

اره و چنان بیچاو بود.  دوزپینهتوی این دنیا یک یکی بود یکی نبود 

فکر دوز پینهماند. باقی چکی برایش کوچرم  پارهفقیر شد که فقط یک 

فردا صبح شروع  رم وبُپاره یک جفت کفش میاین چرماز »کرد: 

بعد دراز کشید تا بخوابد. صبح برخاست. «. کنم به دوختنشمی

اشی کفخواست شروع به کار بکند، اما ناگهان دید که روی دستگاه می

زیبایی  هایاو یک جفت کفش حاضر و آماده است، آن چنان کفش

را فروخت و با  هادوز این کفشپینه. بودبود که او در عمرش ندیده 

صبح برخاست،  رید.چهار جفت کفش بُخرید و آن را برای پول آن چرم 

طور ها دوخته و آماده است. از آن پس همیشه اینباز هم دید کفش

ها و دید که چه کسی کفش باید کشیک داد: »فکر کرددوز پینهبود. 

 بخاری پنهان شد. نیمه شب آدم پشت ،شب« دوزد؟را برایم می

د به نشستند و شروع کردن کفاشیپیدا شدند، پشت دستگاه کوچولوها 

 که کار را تمام کردند فوراً ناپدید شدند.ها و همیندوختن کفش

 آدم کوچولوهایجالبی دربارۀ  یمادربزرگ خیلی چیزهاهمان شب 

ا ههر چه دربارۀ آن ای حکایت کرد. اولیا و تولیک حاضر بودندهافسان

گفته شود تا دم صبح گوش کنند. آنها مخصوصاً از این مسئله خوششان 

کسی آنها کنند که ها به مردم موقعی کمک میآمده بود که این آدم

 .را نبیند



 

 

این جور خواست که جان، پس تو دلت میـ ننهتولیک پرسید: 

 داشته باشی؟ هاییکمکی

 خواست.البته، نوۀ عزیزم، دلم می  مادربزرگ گفت:

 و باز هم شروع کرد به دوخت و دوز.

ها زندگی فقط در قصه حیف که آنها  تولیک آهی کشید و گفت:

 کنند می

حاال دیگر بخوابید، ببینید، ما به خاطر این قصه چقدر  مادربزرگ گفت:

 زیاد نشستیم.

 درخشاناولیا روی تختخوابش دراز کشید و چشمانش را به ستارگان 

ای به اندیشه فرو افسانهکوچولوهای  و دوردست دوخت و دربارۀ آدم

 .«  . . شد اگر من و تولیکچه می»رفت. 

 ست و آهسته برادرش را صدا زد.شدختر لبخند زد، روی تختخوابش ن

 ـ تولیک، ای تولیک، تو هنوز نخوابیدی؟

 نه. ـ

 ام؟دانی من چه فکر کردهـ می

 ـ چه؟

  .را دربیاوریم کوچولوها ـ بیا بازی کنیم. بازی آدم

 تولیک متعجب شد. 

 ـ چطور بازی کنیم؟

 مان نشنود.، اما یواش که ننهـ بیا پیش من، صحبت کنیم

پس از یک دقیقه تولیک نزد خواهرش روی رختخواب او نشسته بود. 

 کردند.می پچ پچکه آنها دربارۀ چه  نبودمعلوم 



 

 

ها خواست برود هیزم بیاورد، اما هیزمصبح مادربزرگ برخاست و می

در کنار بخاری بودند. او خواست برود از چاه آب بیاورد، دید که آب 

خودش توی خانه آمده است. سطل که از آب لبریز بود روی نیمکت 

ا آنچه با چشمان خود امرفت،  جلوی ایوان حیاطبود. مادربزرگ به 

برف راه را پاک کرده و حتی روی  کسیست باور کند تواندید نمیمی

گ ر نخورد. مادربزرآن شن هم پاشیده بود تا موقع رفتن کسی پایش سُ

را دوشید کسی میز را مرتب و کف  آنرفت ماده گاو را بدوشد و تا 

 اتاق را جارو کرده بود.

زد. اولیا و داد، لبخند میتکان می، سرش را بودمادربزرگ متعجب 

نگریستند و به همدیگر چشمک تولیک با نگاهی دزدکی به او می

 زدند. اولیا بازی جالبی پیدا کرده بود!می

 ای در خانه آنها پیدا شدهافسانه کوچولوهای که آدممادربزرگ از این

ه دتر شبود. انجام کارهای خانگی اکنون برایش آسان خوشحال، بودند

ها به خانه برگشتند، مادربزرگ همه چیز بود. وقتی که پدر و مادر بچه

 را به آنها خبر داد.

 مادر پرسید:

 ـ پس در مقابل کارهایشان از آنها چطور سپاسگزاری کنیم؟

 و سپس به اولیا و تولیک نگاه کرد. 

 پدر گفت:

ه خواستم آنها را بـ صبر کنید، صبر کنید، من دو تا پرتقال دارم. می

 آدمها را به کنم بهتر است پرتقالها بدهم، اما حاال فکر میبچه



 

 

دو تا پرتقال بزرگ و طالیی رنگ  سبد. ـ او از کنیمهدیه کوچولوها 

 درآورد.

 تولیک نزد پدرش دوید و گفت:

 . . . ـ پدرجان، آخر این

نکرد، چون اولیا دست او را چنان کشید که وی فش را تمام ولی حر

فهمید مسئله از چه قرار است گویی نمیفوراً سکوت کرد. پدر که 

 پرسید:

 ـ پسرم، تو چه گفتی؟

 برادرش شتافت و گفت:اولیا به کمک 

 آدمها را به توانید پرتقالخواست بپرسد که شما چگونه میـ او می

 ؟هستنددانید که آنها کجا نمی وقتید، بدهیکوچولوها 

 مادربزرگ لبخند زد و گفت:



 

 

گذاریم توی ها را میـ ما که آنها را جستجو نخواهیم کرد. پرتقال

فهمند که میآیند و فوراً میکوچولوها  آدممانند. بشقاب، روی میز می

 ایم.ها را به آنها دادهاند پرتقالپاداش کاری که کرده برای

. اولیا و تولیک آنها را خوردند و لذیذ و آبدار و معطر بودندها پرتقال

مادربزرگ خیال شان را توی بشقاب روی میز گذاشتند. بگذار پوست

 اند.خورده کوچولو دستیارانها را کند که پرتقال

 :کشید، گفتهنگام تولیک در حالی که روی تختخوابش دراز میشب

  ؟نه، آوریما را درمیهکوچولو باز هم ادای آدم ـ فردا ما

 اولیا گفت:

آوریم. من هم به ناتاشا، هم به ایرا و هم به نادیا و هم به می در البته ـ

 دهم.را یاد می کوچولوهای خیالی خودم بازی آدم دوستانتمام 

 تولیک گفت: 

 دهم. یاد می خودمانهای کالس ـ من هم به بچه

 

 یادویگا بگانسکایا


