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«آهاى... كى مى آيد؟.... آهاى... من مى خوام ...»
  كواال تازه برگ سبزى از شاخه ى درخت چيده بود و مى خواست آن 

را  توى دهانش بگذارد كه صدايى شنيد.
 صدا از آن دورها مى آمد. كواال سرش را آرام دنبال صدا چرخاند و 
روى زمين راكون را ديد كه با سرعت توى جنگل مى دويد. كواال با 

خودش گفت: «يعنى چه خبر شده؟»
كواال هنوز داشت به سوال خودش فكر مى كرد كه راكون رسيد زير 
درختى كه كواال روى باالترين  شاخه اش نشسته بود و با صداى بلند 
فرياد زد: «كى مى آيد برويم ماهى گيرى؟» آخرين روز زمستان بود. 
از آن روزهاى پر جنب و جوش پيش از آمدن بهار. از آن روزهايى كه 
هر كس مى گفت: «چه كسى مى آيد؟...» قبل از اينكه حرفش تمام 

شود، دست همه باال مى رفت و يك صدا مى گفتند: «من!»
كواال هنوز داشت به ســوال راكون فكر مى كرد كه ميمون از باالى 

درخت نارگيل پايين پريد و جست و خيز كنان گفت: «من .. من!»
 لك لك از توى آشيانه اش منقار بزرگش را به هم كوبيد و گفت: «و 

من!». خرس قهوه اى خواب آلود از غار زمستانى اش بيرون آمد.كنار 
در غار ايستاد و خميازه كشان گفت: «من!»

روباه دم قرمزى هم بدون اينكه از النه بيرون بيايد، دستش را از النه 
بيرون آورد و گفت: «ما هم هستيم.» راكون به همه آن ها نگاه كرد و 
گفت: «ديگر كسى نيست؟» پس برويم ماهى گيرى. همه با سرعت 
دويدند ســمت درياچه. همان وقت كه راكون پرسيد ديگر كسى 
نيســت، خرس كواال برگ سبز توى دستش را رها كرد و انگشتش 
را باال برد. اّما قبل از اينكه بگويد «من»، همه رفته بودند و هيچ كس 

انگشت اشاره ى او را كه صاف ايستاده بود، نديد.
كواال به آرامى از درخت پايين آمد. وقتى رسيد پايين درخت، راكون 

و دوستانش نزديك درياچه رسيده بودند.
كواال پايين درخت كمى صبر كرد. اّول اطرافش را خوب نگاه كرد. 
وقتى حــس كرد هيچ خطرى وجود ندارد، آرام آرام رفت ســمت 

درياچه. 
نزديك درياچه ميمون باال و پايين پريد و گفت: «مى خواهيم مسابقه 

بدهيم... مسابقه .. مسابقه چى بود؟»
راكون گفت: «مسابقه ماهيگيرى. تو اّولين كسى بودى كه خواستى 
در اين مسابقه شركت كنى... يادت رفت؟» ميمون سرش را خاراند 

و به بقيه نگاه كرد.
راكون گفت: «با شــمارش من مســابقه شــروع مى شود. هركس 
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بزرگ ترين ماهى را بگيرد، برنده ى مسابقه است. حاضريد؟» همه 
يك صدا گفتند: «بله!»

 لك لك با خوشحالى گفت: «من هم براى برنده شدن آماده ام. همه 
مى دانند كه لك لك ها ماهيگيرهاى خيلى خوبى هستند.»

راكون  دســتش را باال برد و گفت: «با شمارش من شروع كنيد...
يك... دو... سه.»

وقتى راكون  پرسيد، همه حاضريد؟... كواال تازه وسط جنگل رسيده 
بود. او وقتى صداى راكون را شنيد با صداى آهسته اى گفت: «نه!».

اّما هيچ كس صداى كواال را نشنيد.
همه به طرف آب دويدند و كواال باز هم آهســته آهسته به طرف 

درياچه قدم برداشت.
لك لك پرواز كرد و ميان آب هاى كم عمق بى حركت ايســتاد و 
نوكــش را مقدارى باز كرد و گفت: «امروز با اين منقار بلندم يك 

عالمه ماهى مى گيرم.»
راكون سريع دويد از روى زمين يك تكه چوب نوك تيز برداشت 
و گفت: «اين هم نيزه من براى ماهيگيرى.» بعد رفت كنار ساحل 

ايستاد و منتظر شد تا ماهي ها سر و كله شان پيدا شود.
خرس قهوه اى كه هنوز خوابش مى آمد، خميازه ى بلندى كشــيد و 
گفت: «ماهيگــرى كه كارى ندارد ... با اين پنجه هايم مى توانم در 
يك دقيقه بزرگ ترين ماهى درياچه را شكار كنم و برنده بشوم... اّما 
چون هنوز يك روز از زمستان باقى مانده من خيلى خوابم مى آيد!.. 
مى خواهم كمى بخوابم... يك ســاعت ديگر مى آيم . شــما شروع 

كنيد.» 
بعد خميازه ى ديگرى كشــيد و رفت زير درختى خودش را جمع 

كرد و خوابيد.  
روباه و ميمون تازه يادشان آمد كه بلد نيستند ماهى شكار كنند. 

 با هم گفتند: «چطور مى شــود ماهى گرفــت؟». لك لك گفت: 
«هيس». راكون گفت: «هيس».

خرس گفت: «هيس». كواال كه تقريباً نزديك درياچه رسيده بود، 
نفس نفس زنان گفت: «با پشتكار و...»

اّما آن ها آنقدر بلند بلند با هم صحبت مى كردند كه صداى كواال را 
نشنيدند. 

ميمون سنگ بزرگى از روى شن هاى ساحل برداشت و پرت كرد 
طرف چند ماهى كوچكى كه نزديك ساحل شنا مى كردند.

اّما تا ســنگ به آب برخوردكرد، ماهى ها به سرعت از ساحل دور 
شدند. 

ميمون فرياد زد: «مى خوام ماهى بگيرم... مى خوام ماهى بگيرم...» 
لك لك گفت: «اين قدر ســر و صدا نكن! دارى ماهى ها را فرارى 

مى دهى!»
روباه رفت كنار تخته سنگى لم داد و با خودش گفت: «روباه ها كه 
ماهى شــكار نمى كنند... آن ها فقط از شكار بقيه سهم خودشان را 

برمى دارند.»
و به صداى قار و قور شكمش گوش داد.

 تا ظهر خيلى مانده بود. اّما راكون و ميمون و روباه حسابى گرسنه 
شــده بودند. راكون چنگ زد توى شن هاى ساحل و چند تا صدف 
در آورد و آن ها را شســت و گفت: «صدف گرفتن از ماهى گرفتن 
آسان تر است.... بهتر است قبل از ماهيگيرى كمى صدف بخوريم.»

لك لك كه تا آن موقع فقط توانســته بود چند ماهى خيلى كوچك 
شكار كند، ماهى ها را بدون اينكه به كسى نشان بدهد خورد. 

ميمون دست از پرتاب كردن سنگ ها برداشت و جيغ زنان گفت: 
«سخته... ماهيگيرى خيلى سخته...سخته!». روباه گفت: «من اگر 
گرسنه نبودم، مى توانستم ماهى بزرگى شكار كنم.» لك لك منقارش 
را از آب بيــرون در آورد و گفت: «من جايى را مى شناســم كه پر 
از قورباغه و خرچنگ اســت... اّول برويم آنجا ناهار بخوريم، بعد 

برگرديم اينجا و ماهى شكار كنيم.»
راكون صدف خالى توى دستش را زمين انداخت و گفت: «قبول».

ميمون سنگ هاى توى دســتش را زمين انداخت وگفت: «قبول... 
قبول»

روباه دم قرمز دور خودش تاب خورد و گفت: «از طرف ما هم قبول»
لك لك پريد و جلو رفت و بقيه دنبالش دويدند.
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همان موقع كواال تازه رسيده بود كنار درياچه. نفس زنان گفت: «نه! 
قبول نيست... اّول ماهيگيرى!»

اّما كسى صداى كواال را نشنيد! كواال ايستاد و به دور شدن راكون و 
دوستانش نگاه كرد. 

چنــد دقيقه بعد خرس قهــوه اى كه همان نزديكــى خوابيده بود 
چشم هايش را باز كرد. خميازه كش دارى كشيد و فقط كواال را ديد.
 پرسيد: «راكون و بقيه كجا رفتند؟». كواال پرسيد: «تو... مى خواهى...

ماهى...شكار...كنى؟»
خرس قهوه اى گفت: «داشــتم خواب عسل مى ديدم. يك كندوى 

بزرِگ پر از عسل...نگفتى...دوستانم كجا هستند؟»
كواال دستش را بلند كرد و اشاره داد به سمتى كه راكون و بقيه رفته 

بودند. 
پيش از آنكه بگويد از آن طرف رفته اند، خرس دويد  سمت مرداب و 

نشنيد كه كواال گفت: «آن ها...مى خواهند...قورباغه...بگيرند.»
وقتى خرس دور شــد، كواال به اطرافش خوب نگاه كرد. روى زمين 
يك تنه درخت بود كه موريانه هــا داخل آن را خورده بودند و تنه 

درخت مثل يك سطل بدون دسته شده بود. 
كواال توى حفره خالى درخت را نگاه كرد. يك عالمه موريانه داخل 

آن مى لوليدند.
 با خودش گفت: «بهتر...از اين...نمى شود.» 

كواال يواش يواش تنه ى خالى درخت را با خود كشــيد و برد داخل 
آب. وقتى آب روى ســينه اش رسيد، ايستاد و تنه ى درخت را كج 
كرد و توى آب فرو برد. بعد ســطلش را محكم نگه داشت و آرام و 

بى حركت منتظر ايستاد.
 آب، خنك و روان و زالل بود. كم كم ماهى هاى كوچكى دور او و تنه 
درخت حلقه زدند و شروع كردند به خوردن موريانه هايى كه از تنه 

درخت بيرون آمده بودند. 
كواال بدون اينكه تكان بخورد با خودش گفت: «اين ماهى ها خيلى 
كوچك هستند. براى يك مسابقه ى بزرگ، بايد ماهى بزرگ گرفت.» 

پس باز هم ايستاد.
 گرسنه اش شده بود. اّما تكان نخورد. تا اينكه يك ماهى بزرگ به 
هواى شكار ماهى هاى كوچك نزديك او آمد. كواال باز هم بى حركت 
ماند. ماهى هاى كوچك از ترس ماهى بزرگ زود رفتند داخل حفره ى 
خالى درخت قايم شدند. ماهى بزرگ هم به دنبال آن ها رفت توى 

تنه ى درخت. 

كواال آهسته تنه ى درخت را راست كرد. دستش را روى دهانه كنده 
گذاشت و از باال داخل سطلش را نگاه كرد. او حاال چند ماهى كوچك 
و يك ماهى بزرگ داشــت. يك ماهى بزرگ و چاق خاكسترى...اّما 

هيچ كس ماهى او را نديد.
كواال دور و برش را نگاه كرد. هيچ كس نبود. با صداى ضعيفى گفت: 
«آ...هاى...من...يك ماهى...شكار كردم.» اّما هيچ كس صداى كواال را 
نشنيد. ماهى بزرگ تكان تكان مى خورد و مى خواست از  داخل كنده 

درخت بپرد بيرون .
كواال دورترها را  نگاه كرد. با خودش گفت: «شايد كسى توى جنگل 
باشد و بيايد كنار ساحل. شايد كسى ماهيگيرى من را ديده باشد؟»
دوباره با همان صداى آهسته اش تكرار كرد: «كسى...اينجا....نيست؟»

 اّما هيچ كس ماهيگيرى كواال را نديد.
همين فكر، توى ذهن كواال يك ســوال بزرگ شد. با خودش گفت: 

«چرا هيچ كس نديد؟» 
كواال به آسمان و خورشيد و جنگل نگاه كرد و به چند ساعت پيش 
فكر كرد كه همه مى خواستند ماهى بگيرند ، اّما حاال فقط او بود كه 

يك ماهى بزرگ توى دستانش داشت.
  ماهى هاى خسته  توى كنده درخت، زيبا و قشنگ بودند و به نظرش 
آمد كه بهترين ماهى هايى هستد كه تا حاال ديده. يك دفعه لبخند 
كوچكى روى لب هاى كواال نشست و كم كم لبخنِد كوچِك گوشه ى  

لبش بزرگ و بزرگ تر شد.
 با خودش گفت: «كسى نديد...اّما...خودم...كه ديدم!»

كــواال به ماهى ها لبخند زد. كنده ى درخــت را توى آب فرو كرد و 
دستش را از دهانه ى كنده ى درخت برداشت.

 ماهى ها با عجله از داخل كنده بيرون رفتند و شنا كنان از كواال دور 
شدند. 

كواال دور شدن ماهى ها را تماشا كرد. بعد آرام آرام به طرف 
قدم  جنگل سرسبز 

برداشت.


