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تقدیم به مادرم که هم چون نامش، فرشته است.
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ماجرای نویسنده
در اوایل قرن بیستم، روزنامه های شهرهای بزرگ آمریکا 
حیاتی ترین وسیله ی ارتباطی بودند و بیشتر خانواده ها در هر 

روز، یک روزنامه می خریدند.
پدربزرگ من هوارد گریس، عضوی از این دنیای پرهیاهو 
نیوجرسی  و  نیویورک  در  صبح  روزنامه ی  خبرنگار  او  بود. 
بود. اّما بعد از ظهرها، زمانی که کار خبرنگاریش به پایان 
با  را  ماجراجویانه ای  و  هیجان انگیز  داستان های  می رسید، 
نام های هنری مختلف برای رئیس مشهور اداره ی فرهنگ و 

هنر جوانان، ادوارد ال. استراتمایر می نوشت.
مادر بزرگ من یک نویسنده بود و اولین روزنامه نگار 
زن در نیوجرسی به حساب می آمد و در نوشتن داستان برای 
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آقای استراتمایر به پدربزرگم پیوست و بعد از او فرزندانشان 
یک  تا  پیوستند  آن ها  به  کلیو-  خواهرش  و  راجر  –پدرم 
مقاله ای  در  بیاید.  وجود  به  نویسنده  نفری  خانواده ی چهار 
ملقب  در مجله ی فورچیون به "خانواده ی گریس نویسنده" 
شدند. آن ها تعداد زیادی از مجموعه داستان های معروف را 
نوشتند که مهم ترین آن ها عبارت بودند از؛ تمام داستان های 
بیشتر  آخر،  جلد  دو  از  غیر  به  سوئیفت  تام  کالسیک 
داستان های دوقلوهای بابزی، تمام مجموعه داستان های جو 
بیسبال و تعداد زیادی دیگر که بیش از 500 عنوان کتاب 

هستند.
که  روزنامه ی صبح  انتشارات  مسؤول  اسکادر،  ام.  ای. 
بزرگم  پدر  از  می شود  شناخته  سوئیفت  تام  چاپ  عامل 
خواست که داستان هایی برای کودکان بنویسد که موضوع 
آن ها حیوان ها باشند و پدر بزرگم گفت که درباره اش فکر 

می کند.
این  به  و  بود  زدن  قدم  حال  در  گریس  هوارد  وقتی 
گوش دراز  خرگوش  یک  به  چشمش  می کرد،  فکر  پیشنهاد 
که  بود  روز  آن  و  بود  النه اش  ساختن  حال  در  که  اُفتاد 
به  بعد  هفته  چند  و  آمد  وجود  به  گوش دراز  ویگیلی  عمو
چاپ رسید و در خانه ی هزاران و سپس میلیون ها نفر راه 

پیدا کرد.
از  داستان  شش  هفته  هر  و  تازه  قّصه ای  روز  هر 
ویگیلی چاپ می شد که هرکدام با پایانی دلنشین همراه  عمو
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می داد  قرار  مناسب  در مسیری   را  کودکان  که ذهن  بود 
و موضوع داستان بعدی را مطرح می کرد و به این ترتیب 
روزنامه ی صبح، اّولین روزنامه ای شد که داستان هایی را در 
اختیار پدرو مادرها قرار می داد تا شب ها و در زمان خواب 

برای کودکان بخوانند.
داستان ها خیلی زود در روزنامه های سراسر آمریکا و دنیا 
به چاپ رسیدند. تمام داستان ها جذاب و هیجان انگیز بودند. 
و  نداشت  و خشونت در آن ها وجود  و درگیری  اّما جنگ 
شخصیت های داستان نام های دلنشین و ظاهری زیبا داشتند 

که باعث می شد بّچه ها آن ها را دوست داشته باشند.
داستان های روزانه ی عمو ویگیلی برای اداره ی فرهنگ و 
هنر جوانان حدود 50 سال ادامه داشت و در طول این مدت 
وجود  به  ویگیلی  عمو بازی های  و  اسباب بازی ها  داستان ها، 
آمدند. پدر بزرگم قبل از مرگش در سال 1962 از مادرم 
که او هم یک نویسنده بود درخواست کرد که داستان های 
عمو ویگیلی را ادامه دهد و او هم تا امروز این کار را انجام 

داده است.

بروکس گریس
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َسمي ُدم کوچولو در تله
روزي روزگاري دو بّچه ی ُکنجکاو به همراه پدر و مادر، 
عمویشان و جین ویزي پیزي در النه ي کوچکي در زیرزمین 

زندگي مي کردند.
جین ویزي پیزي یک پرستار بود اّما براي انجام دادن 
کارهاي النه، نگهداري از بّچه ها و آشپزي در آن جا استخدام 
جین   همه  مي کرد،  آشپزي  بامزه  خیلي  چون  و  بود  شده 

ویزی پیزی صدایش مي کردند.
جین ویزی پیزی موهاي بلند و بیني کشیده، نوک تیز  و 
حال  به  تا  که  داشت  روشنی  چشم هاي  و  دراز  خیلي  ُدم 
ندیده اید. هم چنین او شناگر ماهري بود و مي توانست براي 
جین  ویزي پیزي  حقیقت  در  بماند.  آب  زیر  زیادي  مدت 
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کار  آن ها  براي  که  خانواده اي  و  بود  بزرگ  یک موش آبي 
مي کرد، به اندازه ي او عجیب و غریب بودند.

سمي  ُدم کوچولو،  مادر  ُدم کوچولو،  پدر  از  خانواده  
گوش دراز  ویگیلي  عمو و  ُدم کوچولو  سوزي  ُدم کوچولو، 
گوش هاي  خانواده  اعضاء  همه ی  البته  بود.  شده  تشکیل 
و چشم هایشان  داشتند  کوچولو  خیلي  ُدم هاي  دراز،  خیلي 
صورتي رنگ بود. آن ها عادت داشتند در شب هاي بسیار 
سرد بیني هاي خود را مثل ستاره هاي چشمک زن مرتب به 

هم بزنند.
تا حاال متّوجه شده اید که این خرگوش ها  فکر مي کنم 
زندگی  زیرزمین  در  النه اي  در  که  هستند  خانواده اي 
را  النه  این  مي گوییم.  زیرزمیني  النه ي  آن  به  می کنندکه 
خودشان در پارکی باالي یک کوه، ُدرست پُشت منطقه ی 

پُرتقال ُدرست کرده بودند.
البته این پُرتقال از پُرتقال هایي نیست که شما مي خورید، 
یک  که  این  با  جین  ویزی پیزی  است.  زیبا  محلي  اسم 
موش آبي بود و اسم عجیب و غریبي داشت، آشپز خیلي 
مي کرد.  رفتار  مهرباني  با  سوزي  و  َسمي  با  و  بود  خوبي 
ُدرست کردن  و  النه  نظافت  بّچه ها،  از  مراقبت  کنار  در 
تختخواب ها با برگ و علف را انجام مي داد و هم چنین براي 
خرید هویج، شلغم و َکلَم )که بّچه خرگوش ها از بستني هم 

بیشتر دوست داشتند( به فروشگاه مي رفت.
بیماري  که  بود  پیر  خرگوش  یک  گوش دراز  عمو 
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رماتیسم داشت و نمي توانست کارهاي سخت انجام دهد. 
بعضي وقت ها که جین ویزی پیزی کار زیادي داشت، عمو 
گوش دراز براي خرید شلغم و کلم به فروشگاه مي رفت و 

به او ُکمک مي کرد.
عمو گوش دراز، خرگوش با تجربه و عاقلی بود و چون 
و  گرم  گوشه ي  خانواده  پدر  نداشت،  زندگي  براي  جایي 
نرمي از النه  را براي زندگي به او داده بود و در عوض عمو 
گوش دراز برای تربیت بّچه خرگوش ها تالش می کرد و هر 

روز به آن ها درس هایی از زندگي مي داد.
دو  باید  که  داد  یاد  بّچه خرگوش ها  به  عمو گوش دراز 
سوراخ مثل در براي النه ی خود بسازند تا زماني که سگي 
فرار  دیگر  سوراخی  از  کرد  ُدنبال  سوراخی  از  را  آن ها 

کنند.
آموزش  مي کنم  »فکر  گفت:  آن ها  به  عمو گوش دراز 
براي امروز کافي است، بهتر است بروید برف بازی کنید.«

اّما قبل از این که آن ها بیرون بروند جین ویزی پیزی 
اطراف النه را نگاه کرد تا مطمئن شود هیچ سگ یا شکارچي 
آن اطراف وجود ندارد. و بعد َسمي و سوزي بیرون رفتند 
و مّدت زیادي بازي کردند. وقتي بّچه ها از النه خیلي دور 
شدند، چشم آن ها به ساقه ی کلم خوشمزه و آبداری اُفتاد 

که روي زمین و مقابل سوراخی قرار داشت. 
راه  در  ویزی پیزی  جین  ببین!  را  »آن جا  گفت:  َسمي 

برگشت از فروشگاه این ساقه ی کلم را این جا انداخته.« 



12

سوزي گفت: »این سوراخ به سمت النه ی ما نمي رود.« 
َسمي جواب داد: »البته که مي رود.« و ادامه داد: »من 
را  این  پس  هستم،  گرسنه  خیلي  و  نخوردم  ُصبحانه  زیاد 

مي خورم.«
سوزي به آرامي ُگفت: »مواظب باش، عمو گوش دراز 
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پیدا  که  چیزي  هر  خوردن  از  قبل  که  مي گوید  همیشه 
مي کنیم، باید اطراف آن را خوب ببینیم و مواظب باشیم.«

َسمي جواب داد: »من فکر نمي کنم چیز خطرناکي این 
طرف ها باشد، من آن را مي خورم.« 

َسمي به سمت ساقه ی کلم رفت. او نمي دانست که این 
براي شکار حیوان ها است که در  تله  از یک  کلم قسمتي 
آن جا کار گذاشته اند. به محض این که َسمي کلم را گاز زد، 
صداي ترسناکی شنید و ناگهان درد شدیدي در پاي چپ 

خود احساس کرد.
َسمي گریه کنان فریاد کشید: »واي سوزي، چیزي پاي 
چپ من را ُمحکم گرفته، هر چه سریع تر به النه برو و به 

پدر خبر بده.«
سوزی خیلي ترسیده بود و شروع کرد به گریه کردن 
اّما چون او خرگوش کوچولوي شجاعی بود، سریع به طرف 
بُلند  با صداي  و  وارد شد  النه  از در جلویي  و  دوید  النه 
اُفتاده. وقتي می خواست  تله  ُگفت: »مادر، پدر، َسمي توی 

ساقه ی کلمی را بخورد، در تله ی وحشتناکی گیر اُفتاد.«
تله  توي  َسمي  اُفتاده!  »گیر  زد:  فریاد  عمو گوش دراز 

اُفتاده.«
ُگفت:  و  کرد  ُدم کوچولو  پدر  به  رو  گوش دراز  عمو   

»عجله ُکنید باید هر چه سریع تر َسمي را نجات دهیم.«
بیماري  خاطر  به  که  این  وجود  با  گوش دراز  عمو   
ُدم کوچولو  پدر  به همراه  راه مي رفت  لنگ لنگان  رماتیسم، 
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رفت تا او را نجات دهد…
فردا شب براي شما تعریف مي کنم آن ها چگونه َسمي 

را نجات دادند.
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سمي ُدم کوچولو آزاد ُشد
خارج  النه  از  ُدم کوچولو  پدر  و  گوش دراز  عمو  وقتي 
مي شدند، مادر ُدم کوچولو خیلي ناراحت بود و از حال رفت. 
جین ویزی پیزی براي او آب  هویج آورد تا حالش جا بیاید. 

چه  »هر  ُگفت:  گریه کنان  شد،  بهتر  مادر  حال  وقتي 
زودتر پسر کوچولوي مرا نجات دهید.«

مادر رو به عمو گوش دراز کرد و پرسید: »فکر مي کنید 
َسمي خیلي صدمه دیده؟« 

نه. زماني که جوان  داد: »زیاد  عمو گوش دراز جواب 
بودم، یک بار در تله اي گیر اُفتادم، اّما نجات پیدا کردم و 
چون تمام شب را زیر باران مانده بودم، فقط سرما خوردم.« 

و ادامه داد: »ما َسمي را سالم به النه برمي گردانیم.«



16

بودند،  راه  در  َسمي  پدر  و  گوش دراز  عمو  که  زماني 
َسمي بیچاره، تنها در میان درختان مانده بود و پاي چپ او 

در تله ی درد آوری گیر کرده بود. 
َسمي با خودش گفت: »از این به بعد هیچ ساقه ی کلمي 
را بدون دیدن اطراف آن نمي خورم.« و تکرار کرد: »البته 

که نمي خورم.« 
َسمي تالش کرد که خودش را آزاد کند اّما نتوانست. 
کمي بعد، عمو گوش دراز و پدرش را دید که از بین برف ها 

به طرفش مي آیند، خوشحال شد.
خود  پاهاي  روي  ُدم کوچولو  پدر  و  گوش دراز  عمو 
کردند،  بیني هایشان  دادن  تکان  به  شروع  و  ایستادند 
ُدرست مثل چشمک زدن ستاره ها در یک شب خیلي سرد. 
آن ها خرگوش هاي دانایي بودند و مي توانستند بوي تله را 
از راه دور تشخیص دهند. بعد از آن که بوي هیچ تله اي را 
احساس نکردند و با چشم هاي صورتي رنگشان هیچ خطری 

را ندیدند، به طرف َسمي رفتند.
»خیلي  پرسید:  و  کرد  بغل  را  َسمي  ُدم کوچولو،  پدر 

آسیب دیده اي؟« 
َسمي جواب داد: »زیاد نه، اّما کاش زودتر آزاد شوم.« 
عمو گوش دراز گفت: »خیلي زود تو را آزاد مي کنیم.« 
عمو گوش دراز با پاهاي خود برف و برگ هاي خیس را 
از اطراف تله کنار زد و َسمي دید که چه طور گرفتار شده. 
نبود که  بود و عجیب  زیر ساقه هاي کلم مخفی شده  تله 


