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دِر میان راهرو و اتاق را باز گذاش�ته بودند. سسیلی بوی کریسمس را به خوبی 
ح�س می کرد. س�عی می کرد بوه�ای جورواجور را از هم جدا کن�د و آن ها را از 
همدیگر تش�خیص بدهد. بوی ترش�ی کلم، عودی که پدرش قبل از رفتن به 
کلیس�ا درون بخ�اری دیواری انداخت�ه بود و رایحه ی دلپذی�ر و تازه ی درخت 

کریسمس به وضوح به مشامش می رسید.
ب�ا  بسته بندی ش�ده  هدیه ه�ای  ب�وی  کش�ید.  عمیق�ی  نف�س  سس�یلی 
کاغذکادوی های قرمزرنگ و روبان طالیِی دور آن ها را از زیر درخت کریسمس 
ح�س می ک�رد. اما رایحه ی دیگری هم به مش�امش می رس�ید، بویی غریب و 

جادویی، بوی مخصوص کریسمس.
سسیلی موقع استنشاق رایحه های مختلف، تقویم ماه دسامبر را توی دست 
گرفت. بیس�ت وچهارم دس�امبر روز کریسمس. بیس�ت وچهار روز از دسامبر 
گذش�ته بود و روز بیس�ت وچهارم تقویم نیز صبح هم�ان روز ورق خورده بود. 
یک بار دیگر به ش�مایل فرش�ته ای که بر روی مس�یِح نوزاد خم شده بود، نظر 
انداخت. پشت سر آن ها یوسف و مریم )س( ایستاده بودند، اما معلوم بود که 
از حضور فرش�ته خبر ندارند. آیا می ش�د چنین نتیجه گرفت که فرش�ته بدون 

آگاهی مریم )س( و یوسف به اسطبل آمده؟
سسیلی نگاهی به اطراف اتاق انداخت. بارهاوبارها به چراغ سقفی قرمزرنگ 
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اتاق�ش نگاه کرده بود. پرده های س�فید با خطوط آبی رن�گ، کتابخانه و تمامی 
کتاب ها، عروسک ها، مجسمه ها، شمایل های کریستال و سنگ های تزیینی اش 
همه وهمه به تدریج به جزئی از خود او تبدیل شده بودند. روی میزتحریری که 
زیر پنجره بود کتاب سفر به کرت1 در کنار یک انجیل به چشم می خورد. روی 
دی�واِر میان اتاق او و اتاق خواب پدروم�ادرش، تقویمی یونانی با چند تصویر از 
چن�د گربه ی بامزه و ملوس به میخی آویزان بود. روی همان میخ گردن بندی 

مرواریدی به چشم می خورد که از مادربزرگش هدیه گرفته بود.
سس�یلی واقع�ًا نمی دانس�ت تا آن موقع چن�د بار آن بیس�ت وهفت حلقه ی 
چوب پ�رده اش را ش�مرده. چرا س�یزده حلقه در یک س�مت و چهارده حلقه ی 
باقی مان�ده در س�مت دیگ�ر بودن�د؟ نمی دانس�ت چند بار مجله ه�ای دانش 
نوجوان�ان را ک�ه زیر میزتحری�رش بودند، ش�مرده. هر بار نیز تع�داد آن ها را 

فراموش می کرد، درست مانند تعداد گل های روی پرده اش.
انگار هر بار که ش�روع به ش�مردن آن ها کرده بود، مجله یا گلی میان بقیه 

مخفی شده بود و شمارش دقیق آن ها را غیرممکن کرده بود.
کتاب رکوردهای جهانی زیر تختش بود. سسیلی دستش را زیر تخت برد و 

فهمید ماژیک عالمت گذاری اش هنوز روی کتاب است.
رکورده�ای جهان�ی، کتاب جیبی کوچکی ب�ود که از دکتر بیمارس�تان هدیه 
گرفته بود. وقتی کتاب را زیر نور نگه می داشت، جلد براق و رنگ های مشکی 

و سبز و قرمز روی آن می درخشید.
در کن�ار رکوردهای جهان�ی، دفتر خاطره هایش بود. بیش�تر ورق های دفتر 
خاطره هایش سفید مانده بود، زیرا چیز زیادی برای نوشتن نداشت، اما تصمیم 
گرفته بود افکارش را روی کاغذ بیاورد و هر چیزی که هنگام درازکشیدن روی 

1. کرت، جزیره ای است در یونان. م.
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تخت به مغزش خطور می کرد، بنویسد. به خودش قول داده بود نوشته هایش 
را پ�اره نکن�د و تمام کلمه هایش را تا ابد درون این دفترچه حفظ کند. مس�لمًا 
وقتی بزرگ تر می شد، خواندن این جمله ها جالب و شگفت انگیز می نمود. روی 
جلد دفتر خاطره هایش این عبارت را با حروف بزرگ نوش�ته بود: خاطره های 

شخصی سسیلی اسکات بو.1
سسیلی دوباره خودش را روی بالش انداخت و سعی کرد صداهایی را که از 
طبقه ی پایین به گوشش می رسید، ثبت کند. هرازگاهی مادرش توی آشپزخانه 
قاشق و چنگال ها را جابه جا می کرد و صدایشان را درمی آورد. غیر از آن صدای 

دیگری به گوش نمی رسید.
ه�ر لحظه ممکن بود باقی اهالی خانه از کلیس�ا برگردن�د و زنگ خانه را به 
ص�دا درآورند. سس�یلی مری�ض بود و بیم�اری اش عادی به نظر نمی رس�ید. 
بیم�اری اش تم�ام اکتب�ر و نوامبر طول کش�یده بود و هنوز هم ادامه داش�ت. 
آن قدر بیمار بود که کریس�مس برایش پش�یزی ارزش نداش�ت. کریس�مس 
برایش به ش�ن هایی می مانست که میان خواب و بیداری از دستش می ریخت 
و ناپدید می شد. به هرحال دیگر از بیمارستان رهایی یافته بود. توی بیمارستان 
هم از اوایل دس�امبر همه جا را تزیین کرده بودند و برای فرارسیدن کریسمس 

آماده می شدند.
چ�ه خ�وب بود ک�ه سس�یلی قباًل کریس�مس را ب�ا تمام�ی جنب وجوش و 
ش�ادی اش تجرب�ه کرده بود. سس�یلی معتقد ب�ود توی تمام دنی�ا تنها چیزی 
که تغییر نمی کند، عید کریس�مس توی ش�هر کوچکش�ان اس�کات بو اس�ت. 
ت�وی این چن�د روز، مردم بدون آنک�ه لحظه ای فکر کنند مثل همیش�ه همان 
کارهای�ی را می کردند که س�ال ها بود انجام می دادند. همه می گفتند س�نت و 
1. Cecilie Skotbu
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فرهنگمان چنین حکم می کند و همین را برای انجام کارهای تکراری خود کافی 
می دانستند.

یکی از آن روزها سس�یلی س�عی کرد تا به نحوی در کارهای جورواجوری که 
برای برپایی عید کریس�مس انجام می شد، ش�رکت کند. به سروصداهایی که 
از طبقه ی پایین به گوش می رس�ید، توجه کرد. داش�تند ش�یرینی می پختند و 
خانه را تزیین می کردند. بارها به این فکر افتاد که طبقه ی پایین، زمین اس�ت 

و خودش در آسمان به سر می برد.
ش�ب قبل درخت کریس�مس را به خانه آورده بودند و پس از اینکه الس�ه1 
به خواب رفت، پدرش تزیین درخت را شروع کرده بود. سسیلی هنوز درخت 
را ندیده بود و چه خوب که برادر پرحرفی داشت. او تمامی صحبت ها و وقایع 

درون خانه را برایش تعریف می کرد.
این ج�وری سس�یلی از تمامی وقایع طبقه ی پایین خانه و تدارک کریس�مس 
باخبر می ش�د. برادرش تمام این م�دت مانند خبرنگاری خصوصی در خدمت 
سس�یلی بود و اخبار را به او منتقل می کرد. سس�یلی یک زنگ دس�تی داش�ت 
که روی میز کوچکی در کنار تختش گذاش�ته بود. وقتی صدای زنگ ش�نیده 
می شد، همه می فهمیدند سسیلی یا می خواهد به دست شویی برود یا به چیزی 
احتیاج دارد. بیش�تر وقت ها برادرش السه زودتر از دیگران خود را به سسیلی 
می رس�اند. گاهی هم اتفاق می افتاد که سس�یلی برای باخبر ش�دن از آنچه در 
طبقه ی پایین می گذش�ت یا س�ر وگوش آب دادن درباره ی تزیین خانه زنگ را 

به صدا درمی آورد.
پ�درش ق�ول داده بود وقت باز کردن هدیه های کریس�مس او را بغل کند و 
به پایین ببرد. سس�یلی برای کریس�مس از پدرومادرش چوب ِاس�کی خواسته 
1. Lasse
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بود. چوب ِاس�کی های قدیمی اش دیگر کوچک ش�ده بودند. مادرش پیشنهاد 
کرده بود تا وقتی کاماًل خوب نشده از این هدیه صرف نظر کند، اما سسیلی با 
تمام وجود با پیش�نهاد مادرش مخالفت ک�رده بود و روی اینکه همین هدیه را 

می خواهد، پافشاری کرده بود.
برای کریسمس چوب ِاسکی جدید می خواست، همین و بس.

»آخر سس�یلی عزیز، ش�اید این زمستان نتوانی روی اس�کی بایستی و بازی 
کنی.«

سسیلی با شنیدن این حرف مادرش آن قدر عصبانی شد که گلدان چینی پر 
از گل را از روی میز برداشت و به زمین کوبید.

»اگر چوب ِاس�کی نداشته باشم مطمئنًا قدرت بازی کردن و استفاده از آن را 
هم نخواهم داشت.«

م�ادرش خاک انداز و جاروی�ی آورد و بدون آنکه اعتراض�ی بکند، تکه های 
شکسته ی گلدان را جارو کرد.

»فک�ر می کردم ش�اید بهتر باش�د هدیه ی جالب تری بگی�ری. هدیه ای که 
بتوانی در طول مدت بیماری ات در رختخواب از آن استفاده کنی.«

کلمه ی »رختخواب« خون سسیلی را به جوش می آورد. بشقاب غذا و لیوان 
پ�ر از آب می�وه اش را یکی بع�د از دیگری پرت ک�رد روی زمین. مادرش هنوز 
عصبانی نش�ده بود. ساکت به جارو کردن ادامه می داد. سسیلی اصرار داشت 

عالوه بر چوب ِاسکی، کفش پاتیناژ هم می خواهد.
بیرون از خانه، از اوایل ماه دسامبر سرمای شدیدی آغاز شده بود. هرازگاهی 
سسیلی با نیروی تحلیل رفته اش از رختخواب بیرون می خزید و خود را به سمت 
پنجره می کش�اند. برف مانند لحافی س�فید زمین را پوشانده بود. پدرش توی 

باغچه  و البه الی شاخه های درخت کاج المپ های رنگی کشیده بود.
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مثل همیش�ه، در روزهای کریس�مس بیرون از خانه سفیدتر و سردتر از هر 
وقت دیگری به نظر می رسید. روزی سسیلی از پشت پنجره نامه رسانی را دید 
که با دوچرخه اش در سرمای ده درجه زیر صفر از میان کوهی از برف به سمت 
خانه شان قدم برمی داشت. با دیدن این منظره خنده اش گرفت، با انگشت به 
شیشه ی پنجره زد و دستی برای نامه رسان تکان داد. پستچی بالفاصله متوجه 
سسیلی شد و همان طور که می خندید، هر دو دستش را باال برد تا جواب سالم 
سس�یلی را بدهد. همان لحظه دوچرخه ُس�ر خورد و نامه رسان و دوچرخه اش 

افتادند روی برف ها.
وقتی نامه رس�ان از جایش برخاس�ت و به س�مت خانه آمد، سس�یلی دیگر 
نتوانس�ت از پنجره ی اتاقش ببیندش. خودش را انداخت روی تخت و شروع 
ک�رد گریه ک�ردن. گویی آن پس�تچی دوچرخه س�وار در آن زمس�تان س�خت 

نشانه ای از زندگی بود.
سس�یلی یک بار دیگر هم از ایس�تادن کنار پنجره اش ب�ه گریه افتاده بود. 
دوس�ت داش�ت از خانه بیرون برود و میان برف ها ب�ازی کند. توی باغچه ی 
خانه شان دو پرنده به این طرف و آن طرف می پریدند و بازی می کردند. سسیلی 
از جنب وجوش آن ها به خنده افتاده بود. دوس�ت داشت خودش هم پرنده ای 
باش�د. پس از چند لحظه احس�اس کرد چش�م ها و س�پس گونه هایش خیس 
ش�ده اند. قطره ای از اش�ک خود را با سر انگش�ت از روی گونه اش برداشت و 
با آن، فرش�ته ای را روی شیش�ه ی پنجره اش نقاشی کرد. پس از چند لحظه به 
خود آمد و فهمید فرش�ته ای را با قطره ی اش�کش رسم کرده. دوباره به خنده 
افتاد. راس�تی تفاوت میان اش�ک فرش�ته و فرشته ی اش�کی چیست؟ ناگهان 
از ص�دای به هم خ�وردن دِر خان�ه از جا پرید. آن ها از کلیس�ا برگش�ته بودند. 
سس�یلی صدای تکاندن پالتوهایش�ان را می ش�نید. درحال پاک کردن برف از 
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لباس هایشان بودند و سپس صداهای دیگر به گوشش رسید.
»کریسمس مبارک، مامان.«
»کریسمس مبارک، پسرم.«
»کریسمس مبارک، تونه.1«

سپس صدای مادربزرگ به گوش رسید:
»چه بوی خوبی می آید. بوی خوش کریسمس.«

»پالتویت را آویزان کن.«
سسیلی فکر می کرد آن ها را می بیند. مادربزرگ لبخندزنان یک یک اعضای 
خانواده را در آغوش می گرفت و پدر به موهای السه دست می کشید. پدربزرگ 

سیگاری روشن کرده بود و...
اگر توی این مدت سسیلی چیزی یاد گرفته بود، همان دیدن با گوش هایش 
بود. ناگهان سروصدا قطع شد و جای خود را به پچ پچ های آرامی داد. لحظه ای 
بعد صدای پای پدر به گوش رسید که در حال باال آمدن از پله ها بود. پله ها را 

با چهار یا پنج قدم پشت سر گذاشت.
»کریسمس مبارک سسیلی.«

پ�در دس�تانش را دور گ�ردن دخترش حلقه کرد و آرام و ب�ا احتیاط او را در 
آغوش گرفت. س�پس از کنار تخت دور ش�د. به سمت پنجره رفت و آن را باز 

کرد تا هوای تازه وارد اتاق شود.
»می شنوی؟«

سسیلی سرش را از روی بالش بلند کرد و سر تکان داد.
»ناقوس ها به صدا درآمده اند.«

پدر دوباره به طرف تخت سسیلی آمد و کنار دخترش نشست.
1. Tone
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»فکر می کنی امسال صاحب چوب ِاسکی نو می شوم؟«
لح�ن سؤال پرس�یدنش ج�وری ب�ود که ان�گار انتظار داش�ت ج�واب منفی 
بش�نود. و آن وقت بود که دلیلی برای عصبانی ش�دن پی�دا می کرد. به هرحال 

عصبانی شدن به مراتب بهتر از مأیوس شدن بود.
پدر انگش�تش را به لب هایش چس�باند و گفت: »دهان من با نخ و س�وزن 

دوخته شده. باید منتظر ماند و دید.«
»پس مجبورم تا باز کردن بسته ها صبر کنم.«

»مطمئن�ی نمی خواهی بیایی پایین و وقتی ش�ام می خوریم، روی کاناپه دراز 
بکشی؟«

سس�یلی س�رش را تکان داد و برای چندمین بار پیش�نهاد پدرش را رد کرد. 
توی چند روز گذش�ته به اندازه ی کافی دراین باره حرف زده بودند. بهتر بود تا 
بازک�ردن هدیه ها توی رختخواب بماند. به هرحال او که نمی توانس�ت غذاهای 

جورواجور کریسمس را بخورد. احتمال داشت حالش به هم بخورد.
»اما همه ی درها را باز بگذارید.«

»حتمًا.«
»باید با صدای بلند حرف بزنید و... و وقت غذاخوردن سروصدای زیادی 

راه بیندازید.«
»همین یکی را کم داشتیم.«

»وقتی ش�روع به خواندن ش�عرهای کریس�مس کردید، باید مادربزرگ به 
اتاقم بیاید و همان شعر را برای من هم بخواند.«

»قرار این را هم قباًل گذاشته بودیم.«
سسیلی دوباره سرش را روی بالش نرم و بزرگش انداخت.

»لطفًا آن واکمن را هم به من بده.«
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پدرش به سمت کتابخانه رفت و واکمن و نوار کاستی را برای دخترش آورد. 
پیش�انی سس�یلی را بوس�ید و آرام گفت: »ترجیح می دهم این چند س�اعت را 

پیش تو باشم.«
»اما خودت می دانی بقیه منتظرت هستند. باید شام را با آن ها بخوری. من 

که همیشه اینجا هستم. می توانی یک روز دیگر پیش من باشی.«
»به آن ها گفته ام نباید کریس�مِس پرهیاهو و ش�لوغی داش�ته باش�یم. باید 

کریسمس را کاماًل معمولی جشن بگیریم.«
»بله، کاماًل معمولی.«

پدرش آرام از اتاق بیرون رفت.
سس�یلی کاس�ت کریس�مس سس�یل ش�وکه بو1 را ت�وی واکمن گذاش�ت. 
بالفاصله گوش هایش موس�یقی و ص�دای لطیف خواننده را بلعید. چند لحظه 
بعد گوشی واکمن را از روی سرش برداشت و روی تخت نشست. مادرش در 
حال خواندن شعرهای کریس�مس بود. پس از پایان شعر، دسته جمعی آهنگ 
زمین زیباست را خواندند. سپس مادربزرگ از پله ها باال آمد. راستش سسیلی 

از قبل تمام برنامه های آن روز را تنظیم کرده بود.
»سسیلی، من آمدم.«

»هیس. فقط برایم داستان انجیل را بخوان.«
مادربزرگ روی صندلی نشست و شروع به خواندن کرد.

ماجرا از آنجا آغاز ش�د که قیصر اگوس�توس2 به سربازانش دستور داد تا در 
سراسر کشور سرشماری وسیعی انجام دهند.

مادربزرگ چشمانش را از انجیل برگرفت و متوجه اشک های سسیلی شد.

Sissel Kgrkjebo .1، خواننده ی نروژی که به مناسبت کریسمس ترانه هایی سنتی خوانده است. م.
2. Augustus
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»گریه می کنی؟«
سسیلی سر تکان داد.

»اما این داستان که غمگین نیست.«
سس�یلی دوباره سری تکان داد و گفت: »تنها کاری که باید صورت بگیرد، 
پیدا کردن کودکی است که درون چیزی پیچیده شده و توی اسطبلی به خواب 

رفته.«
»به نظر تو این داستان زیبا نیست؟«

سسیلی برای سومین بار سرش را تکان داد.
پس از چند لحظه مادربزرگ گفت: »وقتی ش�اهد ماجرای غمگینی هستیم 
گریه می کنیم، دقیقًا همان طور که وقتی ماجرای خوش حال کننده ای را برایمان 

تعریف می کنند، ممکن است از خوش حالی اشک بریزیم.«
»اما وقتی چیزی زشت و کریه باشد، به خنده نمی افتیم.«

مادرب�زرگ چن�د لحظ�ه فک�ر ک�رد و گف�ت: »معم�واًل م�ا از کار دلقک ها 
می خندی�م، چ�ون خنده دارند. گاهی وقت ه�ا هم به این دلیل از دس�ت آن ها 

می خندیم، چون قیافه هایی زشت و رفتار زننده ای دارند. ببین...«
مادربزرگ صورتش را در هم کشید و شکلکی درآورد تا سسیلی را بخنداند. 

سپس به صحبتش ادامه داد:
»ش�اید به این دلیل از دیدن چیزهای زیبا به گریه می افتیم، چون می دانیم 
چیزه�ای زیب�ا جاودانی نیس�تند و عمر کوتاهی دارند. دقیق�ًا به همان صورت 
که می دانیم چیزهای زش�ت، ساختگی اند. به همین دلیل هم خنده دار به نظر 

می رسند.«
سس�یلی خیره به مادربزرگ نگاه می کرد. به نظ�ر او، مادربزرگ داناترین و 

فهمیده ترین آدم روی زمین بود.
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»حاال باید به طبقه ی پایین پیش دلقک های دیگر بروم.«
مادربزرگ بالش زیر سِر سسیلی را مرتب کرد و دستی به موهای او کشید.

»دوست دارم وقت شام بیایی پایین.«
وقت�ی مادرب�زرگ از ات�اق بی�رون رف�ت، سس�یلی ف�ورًا قل�م و دفترچه ی 

خاطره هایش را برداشت و شروع کرد به نوشتن:

دیگر در س��احل ناش��ناخته ی دریایی بی کران نایس��تاده ام، 
لی��ک ام��واج خروش��ان همچن��ان ب��ر س��احل می کوبند و 

کوچک و بزرگ را به اطراف پرتاب می کنند. سنگ های 

سسیلی نوشته اش را مرور کرد و سپس ادامه داد:

ک به نظر می رسند  گریه می کنیم، زیرا بعضی چیزها غمنا ما 
گریه می افتیم. وقتی  و وقتی چیز زیبایی می بینی��م، باز به 
ه��م چیزی خنده دار یا زش��ت باش��د، باز اش��ک می ریزیم. 
که می دانی��م زیبایی آن ها همیش��گی  ش��اید به این دلی��ل 
نیس��ت. با دیدن چیزهای زش��ت به خن��ده می افتیم، زیرا 
می دانیم زش��تی آن ها س��اختگی اس��ت. دلقک ها به دلیل 
زش��تی فوق العاده ش��ان خنده دارند. زمانی ک��ه دربرابر آینه 
می ایس��تند و ماس��ک خود را از چهره برمی دارن��د، زیباتر 
جلوه می کنند. به همین دلیل وقتی به اتاقک خود می روند 
و چه��ره ی واقعی خ��ود را در آینه می بینند، غم به دلش��ان 

می ریزد و در را محکم پشت خود قفل می کنند.
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سس�یلی دوباره به خواب عمیقی فرو رفت و قبل از آنکه پدرش برای بردن 
او به طبقه ی پایین بیاید، بیدار نشد.

پدر با دیدن سسیلی لبخند زد:
»وقت بازکردن هدیه های کریسمس رسیده.«

دس�تانش را زیر بدن دخترش برد و او را همراه پتوی قرمزی که روی خود 
کشیده بود، از جا بلند کرد. موهای روشن سسیلی به سمت زمین آویزان  شد. 

موهایش دوباره بلند شده بودند.
پایین پله ها، السه و مادربزرگ در انتظار ایستاده بودند.

مادربزرگ با دیدن آن ها گفت: »ش�بیه فرش�ته  شده ای، پتوی قرمزت مثل 
ابر اطرافت را گرفته.«

الس�ه نگاه�ی به مادرب�زرگ انداخت و زیر لب گفت: »فرش�ته ها همیش�ه 
نامرئی اند.«

سسیلی سر خود را برگرداند و نگاهی به چهره ی آن ها انداخت:
»چ�ه ح�رف مزخرفی! فرش�ته ها همیش�ه روی ابرها هس�تند. آن ه�ا برای 
نش�ان دادن خود به دیگران از ابرها آویزان نمی شوند. آن ها همیشه روی ابرها 

به سر می برند.«
مادربزرگ س�ری تکان داد که قبول دارد. پدربزرگ هم با بیرون دادن دود 

سیگارش حرف های سسیلی را تأیید کرد.
پ�در سس�یلی را روی کاناپه ی قرمزرنگ�ی خواباند. بالش های�ی روی کاناپه 
گذاش�ته بودند تا او بتواند درخت کریس�مس را ببیند. سس�یلی نگاه کوتاهی 
به درخت انداخت و گفت: »س�تاره ی پارس�الی کجاس�ت؟ روی نوک درخت 

نمی بینمش. مثل اینکه این یکی جدید است.«
مادر که از حرف دخترش ناراحت به نظر می رسید، مضطرب وارد اتاق شد. 




