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پامال لينُدن تراورس

 پامـــال لينُدن تـــراورس )1899-1996 م.(، داســـتان نويس، منتقد تئاتر، 
ســـفرنامه نويس، بازيگر، روزنامه نويس و ســـخنران اســـتراليايي، با خلق 
مجموعه داســـتان هاي مري پاپينز، پرســـتاري اســـرارآميز با توانايي هاي 
مافوق ِطبيعي، به شـــهرت رســـيد. اين مجموعه شـــامل هشـــت کتاب 
اســـت که از جمله ی آن ها مي توان مـــري پاپينـــز )193۴(، مري پاپينز 
بازمي گـــردد )1935(، مـــري پاپينـــز در را باز مي كنـــد )19۴3(، مري 
پاپينـــز در پارك )1952( و مـــري پاپينز در آشـــپزخانه را نام برد. خانم 
تراورس داســـتان هاي ديگري نيز براي كودكان و بزرگســـاالن نوشـــته 
اســـت. والت ديسني در ســـال 196۴، از چهار داســـتاِن نام برده فيلم هاي 

موزيـــكال تهيه كرد.

Pamela lindon Travers



عکس مری پاپينز در یک قاب کوچک پيچ و خم دار بود.



باد شرقي
اگر می خواهيد كوچه ی درخت گيالس را پيدا كنيد، كافي است از پاسبان 
ســِر گذر سوال كنيد. او كاله پاســباني اش را كمي كنار مي زند، متفكرانه 
ســرش را مي خاراند، بعد انگشت گنده اش را كه در دستكش سفيدرنگي 
است، جلو مي آورد و مي گويد: »اول بپيچيد سمت راست، بعد به چپ، بعد 
دوباره به راست. آنجا كوچه ی درخت گيالس است. صبِح عالي به  خير.«

و مطمئنًا اگر از همان مسيري كه او گفته است برويد، درست از وسط 
كوچه ی درخت گيالس سر درمي آوريد؛ کوچه ای كه يك طرفش خانه ها 
قرار دارند، طرف ديگرش پارك است و وسط آن هم درختان گيالس در 

باد مي رقصند.
اگر دنبال خانه ی پالك هفده مي گرديد ـ كه به احتمالِ خيلي زياد دنبال 
همان مي گرديد، چون اين كتاب فقط درباره ی همين خانه ی خاص استـ  
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خيلي زود پيدايش مي كنيد. به چنددليل: اول اينکه از همه ی خانه هاي كوچه 
كوچك تر اســت؛ دوم اينکه تنها خانه ی ُكلنگي كوچه است و يك نقاشي 
حســابي الزم دارد. آخر صاحِب خانه، آقاي بَنكز1، به خانم بَنكز گفته بود 
كه بايد بين خانه ی قشنگ، تميز و دلباز، و چهار بچه يكي را انتخاب كند، 

چون او فقط از پس يكي از اين ها برمي آيد.
خانم بَنكز هم بعدازاينكه قضيه را سبك ســنگين كــرد، ديد ترجيح 
مي دهد ِجين2 را )كه بزرگ ترين بچه اش اســت( و مايكل را )كه بعد از او 
به دنيا آمد( و جان و باربارا را )كه دوقلو هستند و بعد از آن دوتا آمده اند( 
داشــته باشد. به اين ترتيب به توافق رسيدند و اين طوري شد كه خانواده ی 
بَنكز با خانم بريل3 )كه برايشان غذا درست مي كند( و اِلِن۴ )كه ميز غذا را 
برايشان مي چيند( و رابرتُسن ِاي5 )كه چمن حياط را مي زند و چاقوها را تيز 
مي كند و كفش ها را واكس مي زند و به قول آقاي بَنكز: »هم وقت خودش 

را تلف مي كند هم پول مرا«( به خانه ی پالك هفده آمدند.
البته عالوه براين ها پرستاري به اسم ِكيتي6 هم بود كه الزم نيست وارد 
اين كتاب شود؛ چون من داستاِن زمانی را تعريف مي كنم كه او از خانه ی 

پالك هفده رفته است.
روزي كه او رفت، خانم بَنكز به شــوهرش گفت: »بي آنكه يك كلمه 
بگويد با اجازه ی شــما يا خبر بدهد، گذاشت و رفت. حاال من چه كار بايد 

بكنم؟«
آقاي بَنكز كفش هايش را پوشــيد و گفــت: »عزيزم، آگهي بده. كاش 
رابرتسن بدون ِ خبر مي گذاشــت و مي رفت. ببين، دوباره فقط يك لنگه ی 
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چكمــه ام را واكس زده، آن يكي را ول كرده به امان خدا. بدجوري ناميزان 
شده ام.«

خانم بَنكز گفت: »اينکه اهميتي ندارد. نگفتي مسأله ی كيتي را چه كنم؟«
آقاي بَنكز جواب داد: »به نظر من كه نمی توانی او را كاري بكني. چون 
غيبش زده. اما اگر من جاي تو بودم، مي گفتم يك نفر توي مورنينگ پست1 
آگهي بدهد كه ِجين و مايكل و جان و باربارا )مادرشان هم كه جاي خود 
دارد( به بهترين پرســتاِر در دســترس با كم ترين دستمزْد احتياج فوري 
دارند. بعد منتظر مي شــدم پرستارها پشــت دروازه ی جلويي خانه صف 
ببندند و چون ترافيك درست كرده اند كفرم را دربياورند و مجبورم كنند 
به پاســبان به خاطر دردسري كه برايش درســت كرده اند، يك شيلينگ 
بســلفم. ديگر بايد بروم. آخ، چه سوز تندي. شده عين قطب شمال. باد از 

كدام طرف مي آيد؟«
بعد ســرش را از پنجره بيــرون برد و به خانه ی آدميــرال بوم2 در 
گوشه ی كوچه چشــم دوخت. اين خانه، بزرگ ترين خانه ی كوچه بود و 
كوچه ازاين بابت به خود مي باليد؛ چون درست به شكل كشتي ساخته شده 
بود. در باغ آن، يك ميله ی پرچم كار گذاشته شده بود و روي پشت بامش 

بادنماي پرزرق وبرقي به شكل تلسكوپ قرار داشت.
آقاي بَنكز سرش را به سرعت تو آورد و گفت: »بله، حدسم درست بود، 
تلسكوپ ناخدا می گويد که باد از شرق مي وزد. واي خدا يخ زدم. مجبورم 
دوتا پالتو روي هم بپوشــم.« و ازشدت حواس پرتي، به جاي گونه ی زنش 

دماغش را بوسيد، براي بچه ها دست تكان داد و راهي سيتي3 شد.
1. Morning Post 2. Admiral Boom

City .3 مركز مالي شهر لندن است. م
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ســيتي جايي بود كه آقاي بَنكز هرروز، البته به جز يك شنبه ها و تعطيالت 
رسمي، به آن مي رفت و تا عصر روي صندلي بزرگی مي نشست و پول پارو 
مي كرد. كارش خيلي زياد بود چون بايد پني ها و شيلينگ ها و نيم كراون ها1 
و ســه پني ها را از هم جدا مي كرد و در كيف كوچك ســياهي مي گذاشت 
و بــه خانه مي برد. گاهي هم چندتــا از آن ها را به ِجين و مايكل مي داد تا 
در قلكشــان بريزند. اگر هم نمي توانست اين كار را بكند، مي گفت: »بانك 
ورشكست شــده« و آن ها مي فهميدند كه آن روز او نتوانسته پول زيادی 

پارو كند.
1. سكه ی بيست وپنج پنسي. م
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بله، آن روز هم آقاي بَنكز كيف سياهش را برداشت و رفت. بعد خانم 
بَنكز به اتاق ِنشــيمن رفت و تا غروب به روزنامه ها نامه نوشــت و تقاضا 
كرد فوري چند پرســتار بفرستند و منتظر نشست. در طبقه ی باال، ِجين و 
مايكل از پشت پنجره ی اتاقشان نگاه مي كردند تا ببينند چه كساني مي آيند. 
خوشحال بودند كه پرســتاركيتي رفته بود. از او خوششان نمي آمد. چون 
پير و چاق بود و هميشه بوي بدی مي داد. فكر مي كردند هركسي بيايد از 

پرستار كيتي بهتر است، و اشكالي ندارد اگر خيلي هم بهتر نباشد.
آفتاب كم كم پشــت پارك غروب مي كرد كه خانــم بريل و اِِلن به 
طبقه ی باال رفتند تا شام بچه ها را بدهند و دوقلوها را به حمام ببرند. بعد 
از شــام، ِجين و مايكل دوباره پشت پنجره به انتظار پدرشان نشستند و به 
هوهوي باد شرقي ـ كه از البه الي شاخه هاي ُلخت درختان گيالِس كوچه 
مي وزيــدـ  گوش دادند. در نور آفتاِب درحاِل غروب، درخت ها چنان خم 
شده بودند و اين سو و آن سو مي رفتند كه انگار از خود بي خود شده بودند 

و مي خواستند ريشه هاشان را از زمين دربياورند.
ناگهان مايكل شبحي را كه َشتَرق به دروازه ی خانه خورد، به ِجين نشان 
داد و گفت: »پدر آمد!« ِجين به كوچه ی تاريک چشم دوخت و گفت: »اين 

پدر نيست.«
شــبح كه فشــار باد َخَمش كرده بــود و از اين طــرف به آن طرف 
مي انداختــش، چفت دروازه را باز كرد و آن ها زنــي را ديدند كه با يك 
دست كالهش را چسبيده و با دست ديگرش كيفی را گرفته بود. بعد اتفاق 
عجيبي افتاد. پس  از عبور شبح از دروازه، باد او را به هوا برد و پرت کرد 
به طرف خانه. انگار باد اول او را به طرف دروازه انداخته و منتظر شده بود 
كــه او بازش كند، بعد بلندش كرده و با كيف و بقيه ی چيزها به طرف دِر 
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جلويي پرتابش كرده بود. بچه ها صداي بَنِگ گوش خراشي شنيدند. بعد زن 
روي زمين فرود آمد و خانه به شدت تكان خورد.

مايكل گفت: »چه بامزه! تاحاال چنين چيزي نديده بودم.«
ِجين گفت: » بيا برويم ببينيم او كيست!« و بازوي مايكل را گرفت و از 
كنــار پنجره به طرف پاگرد طبقه ی دوم برد. از آنجا تمام اتفاق هايي را كه 

در هال جلويي طبقه ی اول مي افتاد، به خوبي مي ديدند.
وقتي به پاگرد رسيدند، ديدند مادرشان از اتاقِ نشيمن بيرون آمده و 
يك نفر هم پشــت سرش است. تازه وارد موهاي سياه براقي داشت. ِجين 
آهســته گفت: »شكل عروســك هاي چوبي هلندي است.« چون او الغر 
 بود، دســت و پاهاي بلندي داشت و چشم هاي آبي ريزي كه كمي خيره

بود.
خانم بَنكز داشت به او مي گفت: »االن خودتان مي بينيد كه چه بچه هاي 

خوبي اند.«
مايكل با آرنج محكم زد به پهلوي ِجين.

مادرشان انگار كه خودش چيزي را كه مي گفت از ته دل قبول نداشت، 
با صدايی لرزان ادامه داد: »اصاًل دردسر درست نمي كنند.« آن زن چنان 

دماغش را باال كشيد كه انگار او هم اين حرف را قبول نداشت.
بعد خانم بَنكز گفت: »درباره ی معرفي نامه هايتان هم...«

زن با قاطعيت گفت: »من عادت ندارم به كسي معرفي نامه بدهم.«
خانــم بَنكز به او خيره شــد و گفت: »اما من فكــر مي كنم معمولش 
اين اســت، منظورم اين اســت كه... به نظر من مردم هميشه معرفي نامه 

مي گيرند.«
ِجين و مايكل شنيدند كه زن با تحّكم گفت: »به نظر من اين كار ديگر 



با یک دست کاله اش را چسبيده بود و با دست دیگرش یک کيف را گرفته بود.
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از مد افتاده. اين روزها هيچ كس اين كار را نمي كند. مي شــود گفت كاماًل 
قديمي شده.«

يكي از چيزهايي كه خانم بَنكز خوشــش نمي آمد، اين بود كه ديگران 
فكر كنند قديمي اســت. اصاًل تحمل چنين چيزی را نداشــت. براي همين 

بي درنگ گفت:
»بســيارخب، پس ديگر حرفش را نمي زنيم. محِض احتياط پرسيدم. 
فكر كردم... شــايد ازنظر خود شما الزم باشــد«. بعد پله ها را نشان داد 
و گفت: »قســمت بچه ها طبقه ی باالست«. و خودش جلو افتاد. يك نفس 
حرف مي زد، به همين علت نمي ديد كه پشــت سرش چه اتفاقي مي افتد؛ 
 امــا ِجين و مايكل به خوبي از باالي پله ها كار بي نظير و اســتثنايي زن را

ديدند.
البته او داشــت پشت سر خانم بَنكز مي رفت؛ اما به جاي اينكه به طور 
عادي از پله ها باال برود، با همان كيف بزرگي كه دودســتي گرفته بود، 
بــا نهايت وقار و متانت روی نرده ها ُســر خورد و باال رفت، و درســت 
هم زمان با خانم بَنكز باالي پله ها رســيد. خب، ِجين و مايكل مي دانستند 
كه تابه حال كســي چنين كاري نكرده اســت. البته از باال به پايين ُســر 
خوردن عادي اســت، خودشــان اغلب اين كار را مي كردند؛ اما از پايين 
به باال...، برايشان تازه بود! مسحور و مجذوب به غريبه ی تازه وارد خيره 

مانده بودند.
وقتی به پاگرد رسيدند، مادر بچه ها نفس راحتي كشيد و گفت: »پس، 

همه چيز روبه راه شد.«
اين بار زن دماغش را با دســتمال گردن بزرگ سرخ وسفيدی گرفت و 

گفت: »كاماًل درست است. به  شرط اينكه رضايت من تأمين شود.«




