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 : 1داستان 

 "دوازده پرنسس رقصنده" 

(The twelve dancing princesses) 

 

 (Brothers Grimmنویسنده : "برادرز گریم" )

 

 در كشوري دوردست پادشاهي با دوازده دختر زیبایش زندگي مي كردند . دخترهاي پادشاه بر روي دوازده

 تختخواب فاخر و گرانبها مي خوابیدند كه جملگي آنها در یك اتاق بزرگ قرار داشتند .

مي بستند و از محکم دخترها وقتي كه پس از صرف شام به رختخواب مي رفتند آنگاه درب اتاق خواب را 

كه نشانگر  سمت داخل قفل مي كردند اّما در كمال تعجب هر صبحگاه كفش هاي آنها در وضعیتي پیدا مي شدند

رقصیدن آنها در سراسر شب قبل بودند . هیچكس نمي دانست كه چگونه چنین چیزي امكانپذیر است ؟ یا اینكه 

 پرنسس ها شب گذشته را در كجا گذرانیده اند ؟

 
پادشاه براي كشف این موضوع دستور داد تا در سراسر كشور اعالم كنند كه هر كسي بتواند كشف كند كه 

را در كجا مي رقصند آنگاه خواهد توانست عالوه بر انتخاب همسري از میان دختران پادشاه  دخترانش شبها

 مشغول بكار شود و پس از او به سلطنت بنشیند . وی بعنوان یك شخص مهم در درگاه سلطنت 

ام پس افراد زیادي براي كشف راز پرنسس هاي رقصنده كوشیدند اّما هیچكدام موفقیتي بدست نیاوردند و سرانج

 از سه روز و سه شب ناكامي با دستور مستقیم پادشاه كشته شدند .
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بزودي پسر جوان پادشاهي به آنجا آمد و بسیار مورد احترام و تكریم قرار گرفت و طبق دستو مستقیم پادشاه از 

ازده او بخوبي پذیرایي شد . غروب آنروز پسر جوان را به اتاق كوچكي بردند كه درست مجاور خوابگاه دو

تختخوابه دختران پادشاه قرار داشت . او مي بایست در آنجا بماند تا بفهمد كه دختران پادشاه براي رقص شبانه 

 به كجا مي روند و با چه افرادی می رقصند . 

آنشب باوجودیكه درب اتاق پسر جوان را اندكي باز گذاشته بودند ، هیچ اتفاقي نیفتاد و او هیچ صدایي را نشنید . 

ضاع آنچنان آرام بود که پسر جوان در اواخر شب با اطمینان بخواب رفت ولیكن زمانیكه صبح روز بعد او

هر كدامشان حفره نو بیدار شد ، دریافت كه پرنسس ها مجددًا به رقص پرداخته اند زیرا در كف كفش هاي 

 هایي وجود داشت .

ا پادشاه بر حسب قول و قرارش دستور داد كه او را این اتفاق مجددًا در شب هاي دّوم و سّوم نیز تكرار شد لذ

 نیز همانند افراد قبلي گردن بزنند و سرش را از تنش جدا سازند . 

بعد از شاهزادۀ جوان نیز تعداد بسیار دیگري براي كشف ماجراي رقصیدن شبانه پرنسس ها به آنجا آمدند اّما 

و زندگي خودشان را در راه دشوار دستیابي به پرنسس  همگي به سرنوشت شاهزادۀ جوان و ناكام دچار گردیدند

 هاي زیبا و اریكۀ سلطنت گذاشتند . 

 
تا اینكه اتفاق جدیدي افتاد و یك كهنه سرباز جنگ دیده و ممارست کشیده به آنجا آمد . او آنچنان در یكي از 

رد با دشمنان نبود لذا به خانه بر نبردها زخم هاي عمیق و مهلکی برداشته بود كه دیگر قادر به ادامه وظایف نب

می گشت . كهنه سرباز در مسیر بازگشت به محل زندگیش از قلمرو حكومت پادشاه مذكور مي گذشت لذا بگونه 

اي از ماجرا باخبر گردید . او در بخشي از مسافرتش به جنگلي انبوه رسید و در میانه هاي جنگل اسرار آمیز 

از جهت دلسوزی به مداوای زخم های ي مهربان و تنها مواجه شد و پیرزن چادر زد . او در آنجا با پیرزن

 هّمت گماشت .  پیرزن یکروز از او پرسید كه مقصدش كجاست؟ عمیقش

سرباز پاسخ داد : من به دشواري مي توانم بگویم كه به كجا مي روم و یا بهتر است در آینده به چه كاري 

ام ندارم اّما در این فكر هستم كه ایكاش مي دانستم كه پرنسس های  چون نقشه خاصی برای آینده ،مشغول شوم

تا شاید از این طریق به شغل و منصبي برسم و یا احیانًا در آینده به  ،این سرزمین شب ها در كجا مي رقصند

 سلطنت نائل گردم . 
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ها باید مواظب باشي كه پیرزن مهربان گفت : بسیار خوب اّما كشف این موضوع چندان مهم و دشوار نیست و تن

هیچگاه نخوري و نیاشامي زیرا یكي از پرنسس  ،در این مدت از چیزهایي كه به سالم بودنشان اطمینان نداري

ها در غروب هر روز به نزدت مي آید و برایت خوراكي و آشامیدني مسموم مي آورد لذا بمحض اینكه آنها را 

ن برود ، سریعًا به خواب سنگیني فرو مي روید و از اتفاقات بکلی بخورید و بعد از اینكه پرنسس زیبا از نزدتا

 بي خبر مي مانید . 

پیرزن آنگاه ردایي به وي داد و گفت : شما بمحض اینكه این ردا را بر روي خودتان بیندازید ، كاماًل از نظرها 

 عقیب كنید . ناپدید خواهید شد و بدینگونه خواهید توانست پرنسس ها را به هر كجا بروند ، ت

نظر کاماًل در  شنید و تصمیم گرفت كه آنها را كهنه سرباز تمامي نصایح و راهنمایي هاي پیرزن مهربان را

داشته باشد و نهایت سعي و تالش خود را براي دستیابي به موفقّیت و سعادت آتي بعمل آورد . بنابراین كهنه 

ام مأموریت دشوار پیدا كردن محل رقصیدن پرنسس ها سرباز به نزد پادشاه رفت و اظهار داشت كه قصد انج

 را دارد و تمام شرایط و عواقب آن را می پذیرد . 

 
بالفاصله سرباز كاركشته طبق دستور پادشاه از همۀ مزایایي كه معمواًل به اینگونه داوطلبان ارائه مي شد ، 

بپوشانند و از او بخوبي پذیرایي كنند .  برخوردار گردید و پادشاه فرمان داد كه جامۀ سلطنتي فاخري بر او

همچنین سفارش كرد كه او را با فرارسیدن غروب آفتاب به اتاق كوچك مجاور خوابگاه پرنسس ها هدایت نمایند 

 تا به مراقبت بپردازد .

بمحض اینكه كهنه سرباز براي استراحت و رفع خستگي به محل تخصیص یافته رفت ، بزرگترین پرنسس با 

خندان و دوست داشتنی به خوشامد گویی آمد و برایش لیواني نوشیدني آورد اّما سرباز باتجربه حتي  سیمایی

 قطره اي از آنرا نیاشامید و بنحوي كه كسي متوجه نگردد ، تمامي محتویاتش را معدوم ساخت . 

خروپف كردنش كهنه سرباز سرش را موقتًا بر بالین گذاشت و در اندك زماني بخواب رفت بطوریكه صداي 

برخاست . زمانیكه دوازده پرنسس صداي خروپف سرباز را شنیدند ، قلبًا شروع به خندیدن كردند و بزرگترین 

خواهر گفت : چنین شخصي نمي تواند آنچنان عاقل باشد كه زندگیش را نجات بدهد . آنگاه همگي پرنسس ها از 

لباس هاي فاخر و زیبا را برگزیدند و پس از  شودند ،ایش و كمدهاي لباسشان را گجا برخاستند ، جعبه هاي آر
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در مقابل آینه پرداختند . آنها از خوشحالي به جست و خیز پرداختند و ظاهرشان پوشیدن آنها به بررسي 

 خودشان را مشتاقانه براي رقصیدن شبانه آماده ساختند . 

 ،را مي بینم كه اینچنین خوشحال هستیدجوان ترین پرنسس گفت : من دلیلش را نمي دانم ولیكن وقتي شماها 

 بصورت ناخودآگاه دچار دلشوره مي شوم و مطمئنم كه یك بدشانسي و حادثه ناگواري براي ما ُرخ خواهد داد . 

بزرگترین خواهر گفت : تو خیلي ساده لوحي و براي همین است كه همیشه مي ترسي . آیا فراموش كرده اي كه 

از شاهزادگان به هدر رفته است و  نهایتًا كشته شده اند ؟ و حاال این کهنه سرباز را تاكنون تالش هاي چه تعداد 

 ببین . من حتي اگر به او داروي خواب آور هم نمي دادم ، بطور طبیعي تا صبح مي خوابید و حرکتی نداشت .

دًا او را ببینند و از زمانیكه پرنسس ها كاماًل آمادۀ رفتن شدند ، جملگي به اتاق کهنه سرباز رفتند تا مجد

خوابیدنش مطمئن گردند . کهنه سرباز همچنان ُخرناس مي كشید و خروپف مي كرد آنچنانكه دست ها و پاهایش 

كمترین جنبشي نداشتند بنابراین همگی مطمئن شدند كه امنیت برقرار است و هیچگونه خطري رازشان را تهدید 

 نمي كند . 

وابش نشست و كف دستهایش را برهم كوفت كه ناگهان تختخواب از زمین آنگاه خواهر بزرگتر بر روي رختخ

 بلند شد و یك درب كوچك مخفي در زیر آن هویدا گردید . 

 
كهنه سرباز مشاهده كرد كه تمامي پرنسس ها با هدایت خواهر بزرگتر از درب کوچک مخفي عبور كردند و پا 

ت نداد و بالفاصله اقدام كرد . او ابتدا ردایي را كه پیرزن بر پله ها گذاشتند . سرباز فرصت مناسب را از دس

مهربان به او داده بود را بر سر گذاشت سپس به تعقیب پرنسس ها پرداخت . در میانه هاي پله ها بودند كه کهنه 

راه رفتن منجر به لگد كردن پاهاي كوچكترین خواهر شد كه در عقب همۀ  اینگونهسرباز اندكي عجله كرد و 

 ها در حركت بود لذا او از درد بر سر خواهرانش فریاد كشید : آن

 چرا درست راه نمي روید ؟ یكي از شماها همین اآلن مسیر راه رفتن مرا قطع كرد و پاهایم را لگدکوب نمود . 

بزرگترین خواهر گفت : تو یك موجود ابله و دست و پا چلفتي هستي چونكه در اینجا هیچ چیز نیست بجز اینكه 

 ممكن است بطور اتفاقي میخي از پله هاي چوبي بیرون زده و به پاهایت خورده باشد . 

همگي پرنسس ها از پله ها پائین رفتند و در انتها خودشان را در یك درختستان دلپذیر و مصفا یافتند كه برگ 

 بود .هایي برنگ نقره اي داشتند آنچنانكه تأللو و درخشش زیباي آنها همه جا را فراگرفته 
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كهنه سرباز آرزو داشت كه به همه جا سر بزند لذا بمحض اینكه چند قدم به جلو برداشت بطور ناخودآگاه روي 

 شاخۀ خشکیده اي که بر روي زمین قرار داشت ، پا گذاشت و آنرا شكست و نتیجتًا صدایي برخاست . 

یا شما صداي عجیب شكستن شاخۀ كوچكترین پرنسس گفت : من مطمئن هستم كه یكجاي كارمان عیب دارد . آ

 درخت را نشنیدید ؟ پس چرا این صداها قباًل ایجاد نمي شد ؟

اّما بزرگترین خواهر در پاسخش گفت : آنها فقط پرنس هاي میزبان ما هستند كه چون به آنان نزدیك شده ایم به 

 شادي مشغولند . 

تانش تمامًا از طال بودند . آنها سپس به سومین دخترها در ادامه به درختستان دیگري رسیدند كه برگ هاي درخ

 درختستان رفتند كه برگ هایش را تمامًا الماس هاي درخشان تشكیل مي دادند .

كهنه سرباز از هر نوع درخت شاخه اي را مي شكست و در زیر ردا پنهان می کرد اّما هر دفعه صدایي بر مي 

لرزید اّما بزرگترین خواهر همچنان معتقد بود كه آن خاست آنچنانكه كوچكترین پرنسس از ترس بخود مي 

 صداها فقط مربوط به پرنس های میزبان هستند كه از خوشحالي فریاد مي كشند . 

پرنسس ها همچنان به راهشان ادامه دادند تا اینكه به یك دریاچۀ بزرگ رسیدند . در ساحل دریاچه دقیقًا دوازده 

 داخل هر كدام از آنها یك پرنس خوش قیافه به انتظار پرنسس ها نشسته بود . قایق كوچك پهلو گرفته بودند و در 

هر یك از پرنسس ها سوار یكي از قایق ها شدند و كهنه سرباز نیز دور از چشم همگي وارد قایقي شد كه 

كوچكترین پرنسس را همراه مي برد . همچنانكه آنها بر روي دریاچه روان بودند ، پرنسي كه در قایق 

وانترین پرنسس و كهنه سرباز بود ، گفت : من علتش را نمي دانم اّما فكر مي كنم با وجودیكه با تمام قوا پارو ج

مي زنم ولیكن همچون همیشه سرعت نمي گیریم آنچنانكه من كاماًل خسته شده ام . بنظرم قایق ما امروز بیشتر 

 از همیشه سنگین شده است . 

من فكر مي كنم بخاطر گرماي بیش از حد هوا باشد زیرا گرمای امشب  كوچكترین پرنسس در پاسخ گفت :

 بیشتر از هر شب دیگری اذیتم مي كند . 

از داخلش به  ی قرار داشت كه موزیك جانبخش و روح نوازیل این دریاچه قصري زیبا و چراغاندر ساحل مقاب

 گوش مي رسید و صداي موسیقی رقص همه جا را فرا گرفته بود .

قایق ها به ساحل رسیدند و همگي پرنس ها و پرنسس ها از آنها پیاده شدند و وارد قصر گردیدند . تمامي 

لحظاتي بعد هر یك  از پرنس ها با پرنسس دلخواهش به رقصیدن مشغول شدند و كهنه سرباز هم كه همچنان 

 ناپیدا بود ، در جمع آنان به تنهایي می رقصید . 

براي پرنس ها لیواني نوشیدني ریختند و برایشان آوردند. آنگاه هر یك از پرنس این زمان هر یك از پرنسس ها 

ها بالفاصله تمامي محتویات لیوان را نوشیدند و آنها را خالي كردند . این روند تا صبح ادامه یافت اّما جوان 

سس هر دفعه او بزرگترین پرن کنترین پرنسس هر چندگاه بنحو بي سابقه اي اظهار ترس و وحشت مي كرد ولی

 را به سكوت و آرامش دعوت مي نمود .  

آنها تا ساعت سه صبح رقصیدند و خوش گذراندند سپس كفش هاي سائیده شدۀ خودشان را از پا خارج ساختند 

زیرا مجبور به ترك آنجا بودند . پرنس ها دختران را به ساحل بردند و سوار قایق ها كردند و پاروزنان از 

گ به جایگاه اولیه برگرداندند درحالیکه كهنه سرباز اینبار در قایق حامل بزرگترین پرنسس روي دریاچه بزر

 سوار گشته بود . 

تمامي پرنس ها و پرنسس ها در ساحل مقابل از همدیگر جدا شدند ولیکن پرنسس ها نوید بازگشتن همگي در 

 ند . شب آینده را به پرنس ها دادند و قول و قرارهای بسیار منعقد ساخت
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هنگامي كه پرنسس ها به راه پله هاي قصر پادشاه رسیدند ، كهنه سرباز پیشدستي كرد و خود را قبل از آنها به 

 اتاقش رسانید و خویشتن را بخواب زد . 

اتاقشان رفتند . بزرگترین پرنسس درحالیكه  کوفته با كمال احتیاط و آهسته به دوازده پرنسس با احوالي خسته و

ها و خروپف هاي ساختگي كهنه سرباز به گوش مي رسید ، به آنان گفت : مطمئن باشید كه همه  صداي خرناس

 چیز همچنان آرام است و هیچكس از اسرار ما با خبر نشده است . 

آنها لباس هاي خود را از تن خارج ساختند و لباس هاي ظریف خواب را پوشیدند سپس كفش هایشان را از 

 و به بستر رفتند . پاهاي خسته در آوردند 

كهنه سرباز صبح همانروز هیچ مطلبی در مورد اتفاقاتي كه شاهد بود ، بر زبان نیاورد زیرا تصمیم داشت تا 

چیزهاي بیشتري از این ماجراي عجیب دریابد . او به تعقیب پرنسس ها در شب هاي دّوم و سّوم نیز ادامه داد 

ب اّول وقوع یافتند و پرنسس ها آنقدر مي رقصیدند تا اینكه كفش ولیكن همه اتفاقات همانطوري بودند كه در ش

هایشان فرسوده مي شد سپس با حالت خسته به خانه بر مي گشتند . كهنه سرباز در سّومین شب یكي از فنجان 

 هاي طالیي قصر پرنس ها را از داخل گنجه برداشت زیرا بزودي مجبور بود كه راز خویش را برمال سازد .  

سرباز با همراه داشتن فنجان طالیي و سه شاخۀ درختان با برگ هاي نقره اي ، طالیي و الماسي به نزد  كهنه

پادشاه رفت درحالیكه دوازده پرنسس در پشت درب سالن سلطنتي گوش بزنگ ایستاده بودند تا گزارش كهنه 

 سرباز به پادشاه را بشنوند و به عاقبت نافرجام وی بخندند .

 نه سرباز پرسید : دوازده دخترانم شب ها براي رقصیدن به كجا مي روند ؟پادشاه از كه

زمین مي روند و در آنجا با رنسس شما شب ها به یك قصر در زیركهنه سرباز مؤدبانه پاسخ داد : دوازده پ

دوازده پرنس خوش اندام تا سپیدۀ صبح مي رقصند . او سپس هر آنچه از وقایع سه شب گذشته شاهد بود ، 

راي پادشاه بازگو كرد و در پایان نیز سه شاخۀ درخت و فنجان طالیي را كه همراه داشت به حضور پادشاه ب

 تقدیم نمود . 

پادشاه تمامي دوازده دختران زیبایش را به حضور طلبید و از آنها پرسید كه آیا هر آنچه كهنه سرباز دربارۀ 

   ماجراي رقصیدن شان مي گوید ، حقیقت دارند یا نه ؟

دختران پادشاه وقتي دیدند كه تمامي اسرارشان كشف شده و هیچ چاره اي براي انكار كردن اتفاقات شبانه باقي 

 اقرار و اعتراف كردند .  با صراحت نمانده است ، اجبارًا به همۀ آنها
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 پادشاه از كهنه سرباز پرسید كه كدامیك از پرنسس ها را براي همسري بر مي گزیند ؟

از مؤدبانه پاسخ داد : پادشاها ، من خیلي جوان نیستم بنابراین مایلم بزرگترین دخترتان را انتخاب كهنه سرب

 با خواستۀ کهنه سرباز موافقت کرد .رضایتمندانه نموده و آنرا از شما خواستگاري كنم . پادشاه نیز 

دند و كهنه سرباز بعنوان وارث آنها بزودي با دستور پادشاه و طي جشني بزرگ و فراگیر با همدیگر ازدواج كر

 .      مملکت پادشاهی معرفی گردیدو در اولین فرصت به بزرگان و اشراف پادشاهي برگزیده شد اریکه 
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  : 2داستان 

 "پرنسس و ساحره" 

(Princess & Evil) 
 

 (Sophianna Mastrosavvakiنویسنده : "سوفیانا ماستروساواكي" )

 

 دخترانش زندگی می کردند. 7در زمان های بسیار قدیم و در سرزمینی خیلی دور پادشاهی با ملکه و 

 سال داشت و نامش "ماریا" بود. 18بزرگترین دختر 

 سال داشت. 17دومین دختر اسمش "آنیسا" و 

 ساله بود.  16سومین دختر را "لیندا" می نامیدند و 

 هایی بنام های "دانیا" و "کاریشنا" بودند.چهارمین و پنجمین دختران دوقلو

 دختر بعدی که باهوش ترین در میان آنها بود را "الکساندرا" صدا می کردند.

 سال از عمرش می گذشت. 13جوان ترین دختر نیز "برایانا" نام داشت و 

مانند نداشتند. همگی آنها در یک قصر بسیار بزرگ زندگی می کردند که ُبرج و باروهایش در دنیا نظیر و ه

ها زندگی می کردند و فعاًل در خانم ُبرج عظیم بود که در هر ُبرجش یکی از شاهزاده  7قصر پادشاه دارای 

همانجا به استراحت و امورات خویش می پرداختند ولیکن پادشاه در نظر داشت که بعدها برای هر یک از آنها 

 شان قرار دهد.و همسرانشان قصرهای جداگانه ای بسازد و در اختیار

در یکی از شب ها بناگهان طوفانی هولناک بپاخاست و آنچنان سروصدا ایجاد كرد كه "برایانا" نتوانست در 

اتاقش بخوابد. قطرات درشت باران با قدرت به شیشه هاي پنجرۀ برج برخورد مي كردند. "برایانا" حتی مي 

از البالي درختان وزیدن گرفته اند. بنابراین او بلند توانست صفیر باد را از فاصله دور بشنود كه زوزه كشان 

شد و لباس ابریشمی كرم رنگش را بر تن كرد سپس درب اتاق خوابش را به آرامي و احتیاط گشود و خارج 

 شد.  

تمامي ساكنین قصر بنظر در خواب بودند. پله هاي باریكي كه برج را به بقّیه بخش هاي قصر مرتبط مي ساخت 

شده باشد. "برایانا" با دیدن چنین  بلعیدهانگار توسط هیوالي شب  آنچنانکه ي َمحو گردیده بود، در تاریك

وضعیتي به اتاقش برگشت و صندوقچه اي را كه روكشي از پارچۀ اطلس صورتي رنگ داشت را گشود و 

ائین رفت و وارد از پله هاي برج به پسپس شمعي از داخل آن خارج كرد. او شمع را با كبریت روشن نمود. او 

یك راهرو طویل و باریك گردید. سرتاسر طول راهرو كاماًل سرد و تاریك بود لذا "برایانا" لباسش را محكم تر 

 در اطرافش گرفت و شمع را به خودش نزدیكتر كرد.

همچنانكه او قدم زنان در راهرو باریك به جلو و جلوتر مي رفت، متوجه شد كه نوري ضعیف و سبز رنگ در 

تابخانه قصر به چشم مي خورد. "برایانا" متحّیر و تا حدودی مشكوك شده بود لذا با قدم هاي سریع تر و محكم ك

 قدم به داخل آن گذاشت.  ناگهانتر به طرف درب كاماًل باز كتابخانه رفت و 

و شعله زمانیكه "برایانا" وارد كتابخانه قصر شد ، بالفاصله درب با ضربه اي محكم پشت سرش بسته شد 

 خاموش گردید و تاریکی همه جا را فرا گرفت. ه یکبارهشمعي كه در دست وی قرار داشت، ب

ولیكن هیچ صدایي از گلویش خارج نشد  گریزد"برایانا" بسیار ترسیده بود. او قصد داشت، جیغ بكشد و از آنجا ب

 و پاهایش توان حركت نیافتند.
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ی مي خورد عبارت از روشنایي سبز رنگي بود كه همچون ستاره همه جا تاریك بود و تنها نوري كه به چشم و

. چشم های "برایانا" افشانی می نموددور در داخل كتابخانه مي درخشید و نوراز فاصله ای ای بسیار كوچك و 

اندک اندک با تاریکی عادت کرد و او اینک می توانست اشیاء را تشخیص دهد. در آنجا زنی زیبا بر روي 

ساله بنظر مي رسید اّما شبیه هیچیك از افرادي نبود كه  22-23ي كنار اجاق نشسته بود. او حدودًا صندلي راحت

حتي "برایانا" تاكنون دیده بود. زن موهاي سبز رنگي داشت و پوست بدنش نیز متمایل به سبز كمرنگ بود. او 

 رنگ چشمانش بر تن داشت.چشماني سبز رنگ و لباس هایي هم

 
ورود "برایانا" تبسّمي كرد و گفت : دخترم، من سال ها است كه منتظر دیدنت هستم . زن  پس ازجوان زن 

آنگاه یك دستش را براي گرفتن "برایانا" دراز كرد. "برایانا" اجازه داد تا زن زیبا او را لمس كند لذا هیچ 

 شده بود.آن واكنشي نشان نداد. او براستی مسحور زیبایی زن و تابش نور سبز رنگ 

"برایانا" نمي دانست كه این زن كیست و از كجا آمده است ولي او باعث شده بود كه "برایانا" با مشاهده اش به 

مثاًل لیمونادهاي سبزرنگي كه گاهًا برایش تهّیه مي كردند یا دسته اي از  .شباهت او به برخي چیزها فكر كند

ل مي نمود و یا فرشي از علف هاي تازه كه او و شهپرهاي سبز رنگي كه در مهمانی ها به كاله و لباسش متص

 خواهرانش در پیك نیك ها بر رویشان مي نشستند. 

"برایانا" حتي بیاد آورد كه زني را به همین شکل در رؤیاهایش دیده است. همان بانوي مهرباني كه در خواب به 

حل برسند اّما این موضوع فقط یك او و خواهرانش كمك كرد تا از كشتي در حال غرق شدن نجات یابند و به سا

 چه كسي مي توانست باشد ؟زیبا رؤیا بود درحالیكه حاال او در واقعیت قرار داشت. پس این زن 

با این اوصاف بنظر مي رسید كه "برایانا" توسط نور سبز رنگ هیپنوتیزم شده باشد زیرا او قدم زنان و 

ا نوایي چون موسیقي لطیف و آرام گفت : نام من "سیلینا" درحالتي گیج و منگ بسوي آن زن گام برداشت. زن ب

 است. 

زن آنگاه در همان وضعیتي كه نشسته بود،صورتش را به سمت "برایانا" چرخاند و موهاي قرمز رنگ و بلند 

 او را با انگشتانش لمس نمود سپس ادامه داد : 

نكرده اید اّما من با شما بارها دیدار داشته ام. من شما احتمااًل مرا نمي شناسید زیرا حقیقتًا هیچگاه مرا مالقات 

همواره تو را مثل دخترم انگاشته ام و دوستت مي دارم زیرا براستي دوست داشتني هستید. شما موهاي بسیار 

 زیبایي دارید. 
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ن باش كه "برایانا" من به شما پیشنهاد می کنم که والدین شریر و خبیث خود را رها كني و با من بیایي. تو مطمئ

ه هیچگاه با وجود خواهران بزرگترت پیشرفت نخواهي کرد اّما اگر با من باشي مي تواني همواره مركز توجّ 

 همگان قرار بگیري و ُنقل مجالس و محافل شوی .

كلمات شریر و خبیث براي لحظاتي به خاطرات گذشته اش برگشت. او به هشدارهاي اینگونه "برایانا" با شنیدن 

اینكه در گذشته هیچگاه او را جّدي نگرفته اند و به آنچه سزاوارش بوده ، دست  .گ به دقت اندیشیدزن سبز رن

آرزوی اینک نیافته است. با این تصّورات همه چیز و همه جا در نظرش ناامیدكننده و اندوهناك مي آمدند و او 

 رهایی داشت.

و مادرت واقعًا خبیث هستند چونكه فرشته اي زیبا  "سیلینا" بیشتر به او نزدیك شد و آهسته گفت : بله ، پدر

اري از خواسته هایت اینگونه مثاًل آیا براستي در مورد برآورده كردن بسی .همچون تو را نادیده مي گیرند

آیا  ه ، آنها حقیقتًا با تو اینگونه بوده اند.؟ آیا آنها تاکنون گفته اند كه تو همچون فرشته ها زیبا هستي ؟ بلنیست

 رستی حرف هاي مرا باور داري ؟د

اّما من یك راه چاره براي گریز از این بیچارگي ات در نظر دارم كه با انتخابش هر آنچه را تاكنون دیگران از 

تمایل داشته باشید، بفوریت برایتان فراهم مي گردند، فقط بشرطي كه به آنها شما دریغ داشته اند و یا در آینده 

 همراه من بیائید. 

 
یچاره "برایانا" ، زن زیبا او را هیپنوتیزم كرده و اراده اش را صلب نموده بود. او بجز اینكه همراهي با زن ب

 زیبا و ناشناس را بپذیرد، هیچ راه گریزي نداشت.

 "سیلینا" ادامه داد : بیا تا با همدیگر برویم .  

 دیگر از آنجا رفتند.آنگاه از جا برخاست و به دنبال یک

" سوار بر یك اسب بالدار آبي رنگ شده و به پرواز در آمده بود. موهاي بلند و قرمز رنگش در اثر "برایانا

جریان هوا تمامي صورتش را پوشانده بودند. "سیلینا" نیز سوار بر یك قوي بزرگ سبز رنگ در كنار آنها 

 پرواز مي كرد.

 چار فرود آمدند.هنوز مدتي نگذشته بود كه آندو به خانه "سیلینا" رسیدند و بنا

لحظات بسرعت گذشتند. خورشید از فراز ستیغ كوه ها َسَرك كشید و انوار روشني بخش خود را به همه  جا 

پراكند ولیكن در كمال ناباوري انوار سبز رنگي كه از زن زیبا ساطع مي شدند، کم کم به افول گرائیدند و ناپدید 

 شدند.
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 ت تكلم از او سلب شده بود.نفس در سینۀ "برایانا" بند آمده و قدر

در نزدیکی آنها فقط كلبه اي كوچك و سبز رنگ قرار داشت. گل هاي رنگارنگ همچون رنگین كمان در هر 

جائیكه "برایانا" نظر مي انداخت، غنچه كرده بودند. در جلوي آنها دروازه اي كوچك و صورتي رنگ بشكل 

ر وسط آن قرار داشت. سراسر این درب را با َاشكال قلب ظاهر گردید كه یک درب به رنگ قرمز درخشان د

 مینیاتوري سفید رنگ منقش نموده بودند.

 "برایانا" آهي از ته دل خارج ساخت : اوووف .

یدند. آنها بزودي از اینکه به مقابل درب قرمز رنگ رس"سیلینا" او را به داخل دروازۀ قلبي شكل هدایت كرد تا 

ي قفس مانند شدند كه بالفاصله با ورود آنها به طرف باال به حركت در آمد و آنها درگاه گذشتند و وارد محفظه ا

  را بسوی هوا برد. 

نموده  شمایلاین زمان "برایانا" شروع به جیغ كشیدن نمود زیرا مشاهده كرد كه "سیلینا" شروع به تغییر شكل و 

او موهاي آشفته و فندقي رنگی داشت كه تا لحظاتي بعد به یك عجوزۀ جادوگر تبدیل شده بود. "سیلینا" است. 

عصایی شکل در صورتش داشت كه یك خال گوشتي درشت  د. او همچنین یك بیني خمیدۀسطح زمین مي رسیدن

. عجوزه لباسي به رنگ سیاه متمایل به خاكستري و بسیار كثیف بر تن روئیده بودو زگیل مانند بر نوكش 

آن را از یك گلیم كهنه و پاره دوخته اند. او همچنین كالهي به رنگ قرمز داشت. لباس او آنچنان بود كه انگار 

 خوني بر سر داشت كه تعداد زیادي حشرات ُمرده در اطرافش آویزان بودند.

 
پیرزن عجوزه سرش را به طرف "برایانا" برگردانید و فریاد زد : هاهاها ... ، دخترك زودباور و احساساتي ، 

من "سیلینا" نیست بلكه اسمم "آرادینا" مي باشد. این من بودم كه در رؤیاهایت ظاهر مي  تو باید بداني كه اسم

شدم. من همچنین خانواده بدبخت شما را بهم ریختم تا راحت تر به اهدافم برسم و سرانجام با جرعه اي از 

رم تا زیبایي تو را به خودم داروي هیپنوتیزم به مقصودم رسیدم و تو را به اینجا آوردم، هاهاها. حاال هم قصد دا

 منتقل كنم ، هاهاها ، البته تو هم جاي مرا خواهي گرفت ، هاهاها.

"برایانای" ساده لوح ، تو قصد داشتي با خوش تیپ ترین مرد این سرزمین ازدواج نمائي ؟ اّما مگر من چنین 

 اجازه اي را به تو خواهم داد ؟ هرگز ، هرگز .

ده ام آنگاه که او سوار بر اسبي زیبا بود اّما او هیچگاه توجهي به من نكرد چونكه من من آن مرد را قبل از تو دی

دختركي از یك خانواده فقیر بودم كه تنها در حال بازي كردن بود. بله، من تو را یكروز با او دیدم. می دانم که 
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 تو را با عشق و عالقه مي آن مرد خوش اندام و باوقار نامش "ویلیام" است. یادم مي آید كه چگونه دائماً 

نگریست. او درحالیکه مرا بی نهایت دلبسته خود نموده بود اّما اصاًل توجهي به من نداشت. بنابراین من مجبورم 

باهًا مرا بجای تو كه او را از تو بدزدم لذا چاره اي بجز این ندارم كه خودم را به شكل و قیافۀ تو در آورم تا اشت

 . عاشقم شود و با من ازدواج کند، آنگاه تصّور نماید

 خداحافظ پرنسس "برایانا" ، خداحافظ شاهزادۀ زیبا . اینک پس 

 امیدوارم كه به شما هم در شکل و قیافۀ من خوش بگذرد ، هاهاها.

"آرادینا" آنگاه شروع به خواندن یک آواز جادویی کرد. او بازوهایش را در جوانب بدنش بحالت غیر عادي به 

 کت در آورد و الفاظی این چنین را بر زبان جاری ساخت :جنبش و حر

 "مامبا دانیا ، مامبا دانیا ،

 لطفًا مرا به شکل پرنسس "برایانا" در آورید ،

 آنگاه او را به شکل من تغییر دهید آنگونه که پیر و زشت گردد ،

 د تا عاشقش دلباختۀ من شود."سپس كاري كنی

 
می خواند و انتهای هر کلمه اش را بنحوی کش دار ادا می نمود. آسمان شروع او این مطالب را با صداي بلند 

به تیره شدن کرد و رعد و برق آغازیدن گرفت. لرزشی شدید تمام بدن آندو را تسخیر نمود اّما قبل از اینکه 

" بود که با ضربت "آرادینا" بتواند جمالتش را به اتمام برساند، به ناگهان مردی به داخل اتاق جهید. او "ویلیام

لسم ، جادوگر پیر را به َدَرک اخت و با بي اثر كردن طقدرتمند شمشیرش سر عجوزه شریر را از تنش جدا س

 واصل نمود. 

پرنسس "برایانا" و "ویلیام" سه روز بعد طی جشنی با شکوه که در قصر پادشاه برگزار شد ، با یکدیگر ازدواج 

 به وجد آمده بودند و تا هفته ها به شادمانی مي پرداختند.ین ماجرا از اکردند. جملگی مردمان کشورشان 

پرنسس "برایانا" و "ویلیام" دست در دست همدیگر در میان آوازخوانی ندیمه ها و مستخدمین به ُبرج "برایانا" 

به آنها رفتند و به آغاز زندگی جدیدشان پرداختند. آنها مدتی بعد به یک قصر با شکوه که پادشاه طبق قولش 

 هدیه کرده بود، نقل مکان نمودند و تا سال ها با خوبی و خوشی در کنار یکدیگر روزگار گذراندند.  
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 : 3داستان 

 "کمک پالی به یک دوست" 

(Polly helps a friend) 
 

 (Susan A. Candelaنویسنده : "سوزان ا. کاندیال" )

 

ر آورد درحالیکه مادرش نیز با قدم های نسبتًا سریع به "پالی" به چابکی پدال دوچرخه اش را به حرکت د

موازاتش گام بر می داشت. مادرش خیلی تالش می کرد تا همگام با "پالی" راه برود و از او عقب نماند. آنها در 

حال رفتن بسوی پارک شهر بودند تا به برنامه گشت و گذار هفتگی برسند و ساعاتي را در فضای آزاد تفریح 

 کنند. 

کیف بزرگ و آبی رنگ "پالي" که جیب های صورتی رنگ داشت، بر روي شانه های مادرش آویخته بود. در 

داخل کیف برخی اشیاء مورد عالقۀ "پالی" وجود داشتند که او از آنها برای درست کردن تصاویر تجملي 

اتاق ها استفاده می کرد.  گوناگون بهره می گرفت. او از این تصاویر برای زیباسازی درب یخچال و دیوارهای

این اشیاء نیز به همراه درخشش جانبخش خورشید، نسیم مالیم، رنگارنگی محیط طبیعي و سرسره بزرگ نقره 

 ای پارک بعنوان بخشی از این گردش محسوب می شدند.

 
ی زد و "پالی" از فرصتی که آنروز بدست آورده بود، بسیار خوشحال و راضی می نمود. او به آرامی رکاب م

یک روبان صورتی رنگ از انتهای موهای بافتۀ زرد رنگش در نسیم صبحگاهی در اهتزاز بود. "پالی" 

احساس بسیار خوبی در مقایسه با دفعات پیشین داشت زیرا امروز مادرش به او اجازه داده بود تا شلوار جدیدش 

الی" قول داده بود که مواظبت كند تا شلوار را بر تن نماید.این شلوار گل های آبی و صورتی فراوانی داشت و "پ

 تازه اش ِگلی نشود. 

"پالی" مادرش را خیلی دوست داشت و همواره سعی می کرد تا مایه مباهات وی گردد. او دوست داشت تا از 

 رفتار مادرش الگو بگیرد و در آینده به زنی همچون او تبدیل گردد. 

ست مثل بودن در یک رؤیای سراسر رنگی است. وزش نسیم "پالی" احساس می کرد که تفریح امروزش در

مالیم همراه با درخشش نور خورشید محیطی مملو از انوار زرد رنگ را فراهم ساخته بود. تابش نور بر چهره 

 صورتی رنگ و چشمان آبی "پالی" باعث می شد تا هر کسی را به تبّسم وادار کند.
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های سبز رنگ سرش را آنگاه که آندو از جلویش عبور می  یک اصله درخت نارون بلند با شاخه و برگ

 کردند، به نشانۀ تعظیم و احترام برایشان تكان داد.

چندین متر دورتر، دو پسر نوجوان به اتفاق دختركی که موهای مجعد قرمز رنگ داشت، در حال پرتاب یک 

همدیگر بودند. این زمان توپ درست توپ ویژه بازیهای ساحلی با نوارهایی به رنگ های سبز و سفید به سمت 

به باالی سر یکی از پسرها رسید و او با یک پرش سریع آن را قبل از دختر مو قرمز گرفت. جیغ های شادمانه 

 آنها سوار بر بال های باد به گوش "پالی" می رسید و به او احساس شادی و شعف زایدالوصفی می بخشید. 

کامیونت مخصوص فروش بستنی رسید که در حاشیه پارک توقف نموده بود. "پالی" اندکی بعد رکابزنان به یک 

او دو نوجوان با لباس های سفید رنگ و راکت تنیس در دست را مشاهده کرد که در حال خریدن بستنی میوه ای 

 و نوشابه هاي خنک بودند.

********** 

بنظرش پرنده ها نیز شادمانه تر از آنروز همه چیز برای "پالی" عجیب و شگفت انگیز می نمود آنچنانکه 

همیشه آواز می سرودند. صداهای خوش آهنگ پرنده ها از فراز درختانی که در همان حوالی بودند، بوضوح به 

 گوش می رسیدند.

 
دوچرخه "پالی" هنوز کاماًل متوقف نشده بود که او از رویش بر روی زمین جهید. "پالی" و مادرش وارد بخش 

رک شدند که سرسرۀ عظیم نقره ای رنگ در آنجا مستقر شده بود. "پالی" این سرسره را خیلی ویژه ای از پا

و باریک سرسره استفاده می کرد، از لرزش های حاصله  یسراشیب قسمتداشت. او هر زمان که از دوست 

پله هایش باال بنابراین "پالی" به طرف سرسره بزرگ دوید تا خود را به آن برساند و از  .بسیار لذت می برد

 برود.

  مادرش فریاد زد : "پالی" ، دخترم ، یواش تر .

 تبسّمی بر صورت "پالی" ظاهر شد . 

"باربارا" نیز نظیر دخترش "پالی" همواره از این فرصت تفریحی لذت می برد. او بسیار دوست می داشت تا 

ه اینجا می آیند، معاشرت نماید. آنها عالوه بر آرامشی که در محیط پارک بدست می آورد با سایر زنانی که ب

بدینگونه به رد و بدل کردن خاطراتشان از محیط خانواده و بچه هایشان می پرداختند. مادر "پالی" احساس 

مشغول می شد و یا به مطالعه کتاب بافتنی  در محل دنجی از پارک می نشست و بهخوبی پیدا می کرد زمانیکه 

 های داستان می پرداخت. 
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بارا" از گشت و گذاری که در حین تفّرج و گردش در پارک بعمل آورده بود، اندکی احساس خستگی می "بار

 نمود لذا بر روی نزدیک ترین نیمکت داخل پارک نشست و بزودی دوستش "کارول" نیز به او ملحق شد.  

خانم ها مالقات می کند و "پالی" مادرش و سایر زنان را از دور مشاهده می کرد. او از اینکه مادرش با سایر 

 به گفتگو می پردازد، بسیار خوشحال می شد زیرا در روحیه مادرش تأثیر مثبت می گذاشت. 

 "پالی" مجددًا مشغول بازی و تفریح شد.

سطح دستگاه سرسره امروز اندکی سردتر از روزهای قبل بنظر می رسید اّما این موضوع نتوانست "پالی" را 

صاف آن باز دارد. سطح سرد و فلزی سرسره باعث القاء لرزشی هیجاني و مفّرح در  از ُسر خوردن بر سطح

"پالی" می شد. او هر دفعه که به انتهای شیب سرسره می رسید، مجددًا سعی می کرد تا از پله هایش باال برود 

 بیشتر و بیشتر .  ین بلغزد.و این دفعه با سرعت بیشتری به پائ

ره ای سرد باال و پائین می رفت. "پالی" زمانیکه سواربر  ُسرُسره می شد به او مشتاقانه از سرسرۀ نق

خیالپردازی می پرداخت. مثاًل او چشمانش را می بست و خودش را شاهزاده ای زیبا و دوست داشتنی سوار بر 

ه گربه ّچاسبی سفید تصّور می کرد. برخی روزها نیز "پالی" وانمود می کرد که تبدیل به یک توله سگ و یا ب

گمشده ای شده است که در جستجوی مادرش می باشد. او حتی دلش می خواست که این زمان به میومیو کردن 

 و یا واق واق بپردازد و بر روی زمین پارک بخزد. 

"پالی" شنید که مادرش به سایرین می گوید که دخترش "پالی" از تخیالت بسیار خوبی بهره می برد اّما او 

درت تخیل خویش مطمئن نبود. "پالی" گمان می کرد که این موضوع شاید به این معنی باشد که وی حقیقتًا از ق

 ور سازد و در موقعیت آنها قرار دهد. بخوبی می تواند ادای دیگران را در آورد و خود را بجای آنها متّص

********** 

قابلش به پائین می لغزید. حدودًا دفعه "پالی" مرتبًا همچنان از پله های ُسرُسره باال می رفت و از سمت م

 دوازدهم بود که صدایی بلند و عجیب در هوا پیچید. این صدا شبیه ناله ای بود که از َدرد بر می خیزد. 

"پالی" بسرعت خود را به انتهای ُسرُسره رسانید و به اطراف نگاه کرد اّما چیزی ندید لذا پرسید : شما کی 

 هستید ؟

 نه هایش پاسخ داد : آه ، متشکرم . صدایی از ورای شا

 "پالی" مجددًا پرسید : شما کی هستید ؟  او آنگاه با دقت بیشتری به اطرافش نگریست.

 صدا پاسخ داد : من بودم .

 ش چرخید و به ُسرُسره خیره ماند.قدم به جلو برداشت آنگاه بدور خود"پالی" تا کمر خم شد سپس چند 

زیر چشم های  وهگین به "پالی" خیره مانده بودند. دهان بزرگی که درست دردو چشم خیلی خیلی ریز و اند

قرار داشتند، بحرکت در آمدند : متشکرم از اینکه از روی من پیاده شدی . امروز پشتم  غمگین و اشکباری

 حقیقتًا درد گرفته است.

 چشم هایش اطمینان نماید ؟  "پالی" چشمانش را مالید. آیا آنچه می بیند، حقیقت دارد ؟ آیا می تواند به

آنگاه سرش را به طرف محلی که مادرش با سایر خانم ها نشسته بودند، برگردانید. دو نفر از خانم ها مرتبًا به 

 گفتگو مشغول بودند و صدای خنده هایشان در هوا پیچیده بود. همه چیز بنظر کاماًل عادی می آمد.

 ت : ببخشید، شما با من بودید ؟"پالی" مجددًا به سمت سرسره نگریست و گف

ولی  متأسفم که شما را به وحشت انداخته امُسرُسره نقره ای پاسخ داد : بله اّما چرا این را می پرسید ؟ من بسیار 

ه های زیادی بر روي من می جهند و بر پشتم می لغزند و با یکدیگر بیشتر از این تحمل نداشتم. هر روز بّچ

این موضوع زمانیکه جوان تر بودم، برایم بسیار لذت بخش و سرگرم کننده بود اّما اینک مسابقه می دهند. البته 
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من بسیار سالخورده و درمانده ام. من دیگر جوان و قوی نیستم و از شکل و قیافه پیشین افتاده ام و بي حوصله 

ها پاهایشان را بر پشت من  هه ها از جمله شما را دوست دارم ولی من وقتی که بّچشده ام. البته من تمامی بّچ

می کشند، بخود می لرزم. من چاره ای ندارم و کاری از من ساخته نیست. شما "پالی" ، آیا می توانی به من 

 کمک نمایی ؟

 ره پیر و نگونبخت بالفاصله با صدای بلند و غمناکی شروع به گریه کردن نمود. رُسآنگاه ُس

 ه بر زمین می چکید، بلرزه می افتادند. پله های ُسرُسره پیر با هر قطره اشکی ک

ره پیر دستمال بزرگ و سفید رنگی را از زیر پله های عقبی خود بیرون کشید و با اندوه زیاد بینی اش را رُسُس

 پاک کرد. 

او ادامه داد : اگر این روند همچنان ادامه یابد آنگاه اجبارًا مرا بصورت یک تودۀ فلزي زاید در مي آورند و در 

ان آهن قراضه ها مي اندازند ولیكن من مي دانم كه شدیدًا نیازمند اندكي استراحت هستم تا دوباره سرحال و می

 شاداب بشوم. 

شنیده ام كه بزودي ُسرُسره جدیدي در سمت دیگر پارك نصب مي گردد لذا باید تا آن زمان همچنان منتظر البته 

 بمانم و وضع موجود را طاقت بیاورم. 

********** 

یچگونه درك درستي از آنچه شده بود. او براي دقایق طوالني ه"پالي" گامي به عقب برداشت زیرا كاماًل گیج 

ه ها سواري داده و موجب شادي آنها رۀ پیر و خسته كه براي سال ها به بچّ رُسدر حال وقوع بود، نداشت. این ُس

ر اینكه اندوهي بزرگ در قلبش رخنه كرده بود ولي بنابراین عالوه ب .شده بود، اینك از او تقاضاي كمك مي كرد

 براي اولین دفعه در زندگي احساس مهم بودن مي نمود. 

 "پالي" صدا را شنید كه به آهستگي مي گفت : من بسیار متأسفم كه باعث احساس ناخوشایندي در شما شده ام.

 ردمند پرداخت. "پالي" با دست هاي كوچك و ظریفش به آرامي به نوازش آهن داین زمان 

 "پالي" براي مدتي به فكر فرو رفت و اندیشید : شاید بتوانم كاري برایش انجام بدهم.آنگاه 

او ابتدا چند قدم برداشت، چرخي زد و سپس متوقف شد و متعاقبًا بر روي پاهایش نشست. آنگاه او براي كمك 

 گرفتن بسوي مادرش رفت ولي مجددًا متوقف شد. 

 مزمه كرد : آیا مادرم این ماجرا را باور خواهد كرد ؟"پالي" با خودش ز

 رانه صدا كرد : مادر ، ُسرُسره با من حرف زد !او سپس با فریادي متحّی

 "پالي" براستي نمي دانست كه براي كمك به دوست جدیدش چه كاري باید انجام بدهد.

ر حال تعمیر كردن یكي از نیمكت هاي ه شد كه دو مرد داو همینكه بسوي مقابل ُسرُسره نظر انداخت و متوّج

دار به تن داشتند. آنها یك بازوي چوبي جدید ور لباس هایي به رنگ خاكستري آرمپارك هستند. كارگران مذك

 براي نیمكتي كه در آنجا قرار داشت، نصب كردند.

میونت خودشان كارگر دّوم كه كالهي سفید بر سر داشت، اقدام به برداشتن برس و دو قوطي رنگ از پشت كا

 نمود.

 "پالي" همچنان به تماشاي آنها ایستاده بود.

كارگر دّوم برس خود را در داخل قوطي رنگ فرو برد سپس آنرا بر بازوي چوبي نیمكت كشید. "پالي" مشاهده 

نمود كه رنگ سبز بر روي بازوي چوبي پخش شد و سراسر آنرا پوشاند آنچنانكه آنرا كاماًل تازه و درخشان 

ت. بدینگونه مردمي كه به پارك مي آمدند باید براي الاقل دو روز آتي منتظر بمانند تا رنگ ها خشك شوند ساخ

 و بتوانند مجددًا روي نیمكت بنشینند.
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 .اش شد و فریاد زد : حاال فهمیدم ناگهان سیماي "پالي" شُكفت و امیدي بر دلش جوانه زد لذا سوار دوچرخه

ه از روي فرمان دوچرخه آویزان بود، برداشت و سریعًا محتویات آنرا وارسي او كیف بزرگ آبي رنگش را ك

نمود. "پالي" این كیف را بسیار دوست مي داشت زیرا برخي از اشیاء محبوبش را در خودش جا مي داد. 

"پالي" مداد رنگي مومي بزرگي را از داخل كیف خارج ساخت. او سپس یك ورقه زرد رنگ مخصوص نقاشي 

از میان اشیاء مزبور بیرون آورد. "پالي" خیلي سریع بر روي زمین زانو زد و در اندك زماني توانست را نیز 

 ج چیزهایي را بر روي كاغذ بنویسد. عوَ با خطوطي كج و َم

با این وجود، او كاغذ دیگري نیز از داخل كیف انتخاب كرد و بسوي دوست خسته و منتظرش رفت."پالي" 

 شد، گفت : من فقط چنین چیزهایي را دارم. همچنان كه نزدیكتر مي

ُسرُسره نگاهي همچنان غمگین به او انداخت. قطره هاي درشت اشك كه از چشمانش مي چكیدند، اینك چاله اي 

 ُپر از آب را در كنار پایه هایش ایجاد كرده بودند.

 
كاغذها را یكي بعد از دیگري تا  ره تكیه زد. دست هاي كوچكش سریعًا شروع به كار كردند. اورُس"پالي" به ُس

سرانجام كارش را به اتمام  سرتاسر بدنۀ ُسرُسره مي چسبانید تا اینکهمي كرد، مي برید و با نوار چسب بر 

 د. یرسان

 او در پایان گفت : حاال درست شد.

بد نبود بلكه  "پالي" آنگاه چند قدم به عقب برداشت تا حاصل تالش خویش را بررسي نماید. كارش نه تنها خیلي

 .می نمودتا حدود زیادي رضایت بخش 

مي نمود زیرا مادرش او را در آغوش گرفته  احساسنرمي همراه با نوازش را در كنارش  گرما واندکی "پالي" 

 بود. او این زمان از مادرش شنید كه موقع رفتن به خانه فرا رسیده است.

را بسوي ُسرُسره پیر چرخانید و گفت : نگران نباش ،  "پالي" همچنانكه به دنبال مادرش مي دوید، صورتش

 حاال دیگر مي تواني آنگونه كه انتظار داشتي تا مدتي بخوبي استراحت نمایي تا حالت بهبود یابد.

********** 

بازوان "پالي" بسوي مادرش دراز شدند. "باربارا" كیف آبي رنگ مملو از تكه هاي كاغذ نقاشي را برداشت و 

. او بسیار تعجب كرد از اینكه تمام كاغذ هاي رنگي بر روي زمین ریخته ماندتر جوان و بشاش خود منتظر دخ

 بودند. او از دخترش پرسید : كجا رفته بودي ؟

 در آغوش گرفت. محکم "پالي" جواب داد : براي یك كار خوب . او سپس مادرش را 
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به دخترش مثل همیشه دماني مي نمود. مادرش نیز "پالي" از كارهایي كه انجام داده بود، احساس غرور و شا

 افتخار مي كرد. 

"پالي" مي خواست كه سوار دوچرخه اش گردد تا ركابزنان به خانه بروند زیرا در آنجا مي توانست در مورد 

تفریح ویژۀ امروزش فكر كند و اینكه چگونه ُسرُسره را خوشحال كرده است. او براستي آنروز كارهاي پسندیده 

 ي انجام داده بود.ا

 
مادر و دختر درحالیكه بازو در بازوي یكدیگر داشتند، پارك را ترك مي كردند. آنها از كنار یك نیمكت گذشتند 

و مشاهده كردند كه یك مادر جوان با پسر كوچولویش بر روي آن نشسته اند. پسر كوچولو خیلي اندوهگین بنظر 

 امروز نمي توانم ُسرُسره بازي بكنم ؟   چرا منمادرش پرسید : مامان ، مي رسید. او از 

"پالي" شنید كه مادر به پسرش گفت : تو باید چند روزي را براي ُسرُسره بازي منتظر بماني و صبر داشته 

باشي زیرا عالیمي كه بر روي بدنۀ دستگاه ُسرُسره چسبانده اند، نشان مي دهند كه آنجا را بتازگي رنگ زده اند 

 خشك نشده است.  و هنوز بخوبي

 مادرش بروز داد.تر "پالي" تبسّمي كرد و خوشحالي خود را با بغل كردن محكم 

 به اتفاق راهي منزل گردیدند.سپس آنها 
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 :  4داستان 

 ربودن بابانوئل" 

(A kidnapped Santa Claus) 
 

 (L. Frank Baumنویسنده : "ِال. فرانك بائوم" )

 

دّره خندان زندگي مي كرد و در آنجا قصري بزرگ و بي همتا داشت كه محل ساختن اسباب بازي بابانوئل در 

هاي كریسمس بود. كارگرانش از همه اقشار اجتماع انتخاب مي گردیدند. آنها در آغاز هر سال به آنجا مي آمدند 

 با یكدیگر به كار و زندگي مي پرداختند. همراه و تا پایان همانسال 

ا دّرۀ خندان مي نامیدند زیرا هر موجود زنده اي كه در آنجا زندگي مي كرد، همواره شاد و خوشحال آن محل ر

از میان زمین هاي سرسبزش جریان داشتند. باد به آرامي در میان درختانش مي  یمي زیست. جویبارهاي متعدد

برفراز علف ها به پرواز در  وزید و آوازي به نشانۀ سرخوشي به اطراف مي پراكند. پرتو آفتاب انوارش را

 مي آورد و تمامي بنفشه ها و گل هاي وحشي در میان بستري سبز رنگ به تبّسم مشغول بودند.

در سرتاسر دّرۀ خندان رضایتمندي خندیدن الزمه اش خوشحالي است و خوشحالي نیازمند رضایتمندي مي باشد. 

  محل زندگي بابانوئل به حد َاعلي حاكم بود. 

در سمت دیگرش كوهي بسیار مرتفع سر  کنمت دّرۀ خندان جنگلي بزرگ بنام "بورزا" قرار داشت ولیدر یك س

بر افراشته بود كه غارهاي "دایمون ها" را در خود جا داده بود. بدینگونه دّرۀ خندان در كمال صلح و 

 سعادتمندي در بین كوه بزرگ و جنگل "بورزا" مستقر بود. 

 
نیم كه بابانوئل سالخورده و مهربان همان كسي است كه اوقاتش را وقف خوشحال كردن ما همواره تصّور مي ك

اسر كره زمین هیچگونه دشمني ندارد. حقیقت آن است كه او براي یك دورۀ ته ها مي نماید بنابراین در سربّچ

 ه مي گردید.ت مواجطوالني با هیچكس دست به گریبان نبود و به هر كجا كه قدم مي گذاشت با عشق و محّب

با این وجود "دایمون ها" كه در غارهاي كوه بزرگ زندگي مي كردند، همواره نسبت به بابانوئل كینه مي 

 . می گرفته ها توسط بابانوئل سرچشمه ورزیدند و این موضوع از خوشحال نمودن بچّ 
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هي مي گردید. طاق غارها را با لین غار منتغارهاي متعلق به "دایمون ها" پنج عدد بودند و جاده اي مالرو به اّو

ل را بنحو بسیار عالي حكاكي ن كوه قرار داشت. ورودي غار اوّ ظرافت به هم متصل ساخته و غار بزرگ در بُ 

و آذین بسته بودند. در داخل این غار یكي از "دایمون ها" بنام "دایمون خودخواهي" زندگي مي كرد. در پشت 

كه "دایمون حسادت" در آنجا مي زیست و غار "دایمون نفرت" در  این غار، یك غار دیگر استقرار داشت

 مجاورتش احداث شده بود. از میان این غارها معبري قرار داشت كه به خانه همدیگر ختم مي شد. 

در عمیق ترین نقطه زیر كوه و در محلي بسیار تاریك و هولناك غاري قرار داشت كه كسي از آنجا خبر 

اشتند كه "دایمون وحشت" در آنجا دام گسترده است و هر فردي را به مرگ و نابودي مي نداشت. برخي اعتقاد د

 وجود دارد كه چنین شایعاتي واقعیت داشته باشند. هم این احتمال البته كشاند. 

 
بهرحال از هر یك از این غارها تونلي كوچك و باریك به غار پنجم منتهي مي شد. غار پنجم یك اتاق گرم و نرم 

د كه توسط "دایمون پشیماني" اشغال شده بود. كف سنگي معبرها با تخته سنگ هایي كه از دامنه كوه بزرگ بو

  بود.شده آورده بودند، مفروش 

گفته مي شد كه بسیاري از آوارگان غارهاي "دایمون ها" در میان تونلي كه به اقامتگاه "دایمون پشیماني" منتهي 

درب كوچكي را گاه و مي گردید كه وي شخصي خوشایند است و خوشبختانه  مي گردد، سرگردانند زیرا عنوان

خورشید بهره جانبخش اجازه مي دهد كه افراد از هواي تازه تنفس كنند و از نور  بدین ترتیب مي گشاید وبیگاه 

 ند تا فرصتي دوباره براي اصالح خویش بیابند.ند گردم

ردند كه آنها دلیل عمده اي براي بیزاري از بابانوئل دارند لذا خالصه اینكه "دایمون هاي" غارها تصّور مي ك

 تشریح كردند. برای یکدیگر یكروز میتینگي برگزار كردند و اهمّیت این موضوع را 

"دایمون خودخواهي" گفت : من حقیقتًا از بابانوئل ناراحت و افسرده شده ام زیرا او تعداد زیادي از هدایاي 

ه ها تقسیم مي كند و آنها را شادمان مي سازد. این موضوع باعث شده است كه مامي بّچزیباي كریسمس را بین ت

 بچه ها از نزدیك شدن به غارهاي "دایمون ها" بپرهیزند.

ه ها از بابانوئل كاماًل راضي "دایمون حسادت" ادامه داد : من هم همین مشكل را دارم. بنظر مي آید كه بّچ

 رزي نمي بینند.هستند و هیچ دلیلي براي حسدو
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"دایمون نفرت" اینچنین اظهار داشت : این وضعیت بهیچوجه برایم مطلوب نیست زیرا هیچكدام از بچه ها از 

 غارهاي "خودخواهي" و "حسادت" عبور نمي كنند تا به غار "تنفر و كینه ورزي" من برسند. 

 ار من پناه نمي آورد."دایمون وحشت" گفت : براي من نیز وضع همینطور است. ابدًا كسي به غ

ه ها به غارهاي شما "دایمون پشیماني" هم گفت : براي بخش من چي ؟ بسادگي مي توان دریافت كه وقتي بّچ

عزیزان وارد نمي شوند آنگاه هیچ نیازي به بازدید از غار من ندارند لذا من نیز همانند شما بفراموشي سپرده 

 شده ام و كاماًل بیكارم.

 
" گفت : دوستان بیاد داشته باشید كه مسبب تمامي این اوضاع فقط شخص بابانوئل است. "دایمون حسادت

 بابانوئل در حال ورشكسته كردن شغل و اعتبار ما است بنابراین باید هر چه سریعتر چاره اي بیندیشیم. 

ایست این موضوع با این اوصاف تمامي "دایمون ها" موافقت نمودند كه باید راه حلي بیابند اّما چگونه مي ب

 دشوار را به مرحله اجرا در آورند ؟

آنها مي دانستند كه بابانوئل تمامي طول سال را درون قصرش در دّره خندان به كار و تالش مي پردازد تا 

ه ها در عید كریسمس آماده سازد. آنها اولین قدم را در فریفتن بابانوئل براي هدایاي الزم را براي توزیع بین بّچ

گودالي بسیار عمیق كه انتهایش تباهي و  درش به غارهاي "دایمون ها" برگزیدند تا بدینطریق او را آوردن

نابودي است، بیندازند. بنابراین روز بعد زمانیكه بابانوئل مشغول كارهایش بود و اطرافش را گروه اندكي از 

  معاونین احاطه كرده بودند، "دایمون خودخواهي" بر او وارد شد و گفت :

این اسباب بازي ها بنحو عجیبي زیبا و ممتاز هستند، پس چرا آنها را براي خودتان بر نمي دارید ؟ افسوس كه 

 آنها را به پسرهاي بازیگوش و دختران نق نقو مي بخشید تا خیلي زود به صدمه و تخریب آنها بپردازند.

 گفت : مزخرف مي گویي . پیرمردي كه ریش هاي بلند خاكستري رنگ داشت، در پاسخ ،بابا نوئل

 اق بابانوئل از شادي و نشاط مي درخشیدند. او به مقابل "دایمون" وسوسه گر آمد و ادامه داد : چشمان بّر

پسرها و دخترها پس از دریافت هدایاي من هیچگاه شلوغ نمي كنند و نق نمي زنند. اگر من بتوانم آنها را حتي 

 یم كفایت مي كند. براي یكروز در سال خوشحال نمایم، برا

 "دایمون خودخواهي" با دیدن این ماجرا به نزد یارانش كه در غارها منتظر وي بودند، برگشت و به آنها گفت :

 م زیرا بابانوئل بهیچوجه احمق نیست و گول حرف هاي ما را نمي خورد.من در مأموریتم شكست خورد
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فت : مغازه هاي اسباب بازي مملو از وسایلي هستند كه روز بعد، "دایمون حسادت" به مالقات بابانوئل رفت و گ

همانند هدایاي شما زیبا مي باشند. بنظرم خجالت آور است كه آنها در فعالیت هاي شما دخالت مي كنند. آنها 

توسط ماشین آالت مخصوص خیلي سریع تر از شما كه با دست كار مي كنید، به تولید اسباب بازي ها مي 

واگذار مي كنند درحالیكه شما براي زحمات طاقت فرسایتان به دیگران را در مقابل پول  پردازند سپس آنها

 دریافت نمي نمائید. از بّچه ها هیچگونه وجهي 

 بابانوئل هر گونه حسادت نسبت به مغازه هاي اسباب بازي فروشي را مردود دانست و گفت : 

كبار در سال فراهم سازیم و سپس آنها را در شب ما فقط مي توانیم به میزان كمي اسباب بازي و آن هم ی

ه ها بسیار زیاد است و من یكنفر بیشتر نیستم. ما كارهایمان را با ه ها تقسیم كنیم زیرا تعداد بّچكریسمس بین بچّ 

ه عشق و مهرباني انجام مي دهیم لذا شرمسار مي گردیم كه براي هدایاي كوچك خویش پول بگیریم بنابراین بچّ 

طریق گوناگون سرگرم شوند و مغازه هاي اسباب بازي فروشي نیز مي توانند ه راسر سال مي توانند بها در س

در این راه به دوستان كوچكم كمك نمایند. من حقیقتًا مغازه هاي اسباب بازي فروشي را دوست دارم و از رونق 

 كارشان لذت مي برم.

ید تالش نماید تا به سهم خویش بر بابانوئل تأثیر بگذارد علیرغم این شكست ها ، "دایمون نفرت" اندیشید كه با

 بنابراین روز بعد به كارگاه شلوغ بابانوئل رفت و گفت : 

 من خبرهاي ناخوشایندي برایتان دارم. صبح بخیر بابانوئل .

ستند كه بابانوئل پاسخ داد : پس همانند یك آدم خوب از اینجا بگریز و دور بشو زیرا خبرهاي بد از چیزهایي ه

 این روزها باید مخفي نگهداشته شوند و نباید برمال گردند. 

"دایمون نفرت" اظهار داشت : شما نمي توانید از این موضوع فرار كنید زیرا در تمام دنیا مردمان خوب 

زیرا بسیاري وجود دارند كه بابانوئل را قبول ندارند و این موضوع مستلزم آن است كه شما از آنها بیزار گردید 

 آنها با شما و كارهایتان مخالفت مي ورزند. 

 بابانوئل فریاد زد : چرت و پرت مي گویي . 

ه ها "دایمون نفرت" در پاسخ گفت : در همه جاي دنیا اشخاصي هستند كه از شما به خاطر خوشحال نمودن بچّ 

دارید كه از چنین كساني كه منزجر مي باشند و شما را بعنوان یك پیرمرد احمق به مسخره مي گیرند. شما حق 

 به شما افترا مي زنند، بیزار باشید و از آنها بواسطه كلمات زشتي كه بر زبان آورده اند، انتقام بگیرید.

بابانوئل خوشبینانه اظهار كرد : اّما من هیچ نفرتي از كسي ندارم زیرا هیچیك از این مردم صدمه اي بر من 

ه هایشان مي شود. این مسائل بسیار بي ارزش باعث عدم خوشحالي آنها و بّچ وارد نساخته اند و انتقامجویي فقط

 هستند و من ترجیح مي دهم كه به چنین كساني كمك كنم و نه اینكه بر آنها صدمه وارد سازم.

این یارانه فهمید كه نتوانست بابانوئل را از این طریق بفریبد. متقاباًل بابانوئل هوشهم در حقیقت "دایمون نفرت" 

و عناد عنوان مي شود و قصد "دایمون ها" فقط اذیت و آزار مي باشد و "دایمون  موضوع از روی مؤذیگری

 نابخردانه اي دست بزند.  ا" بسیار خوشحال خواهند شد اگر وی به چنین كارهایه

زور را در  بدینگونه بود كه "دایمون ها" از بیان حرف هاي شیرین و فریبكارانه دست برداشتند و بكارگیري

بنظر مي رسید مادامیكه بابانوئل در دّره خندان حضور دارد، هیچ صدمه اي  صوالً دستور كارشان قرار دادند. ا

ا در از او مراقبت مي نمودند امّ  بعالوه بسیاري از پریان ، اجنه ، وابستگان و نگهبانان .به وي وارد نخواهد شد

ه توسط گوزن شمالي كشیده مي شود، سراسر دنیا را در مي ایام كریسمس بابانوئل سوار بر سورتمه اي ك

ه ها توزیع كند لذا این زمان بهترین فرصت را براي نوردد تا اسباب بازي ها و هدایاي زیبا را در میان بّچ

 دشمنان بابانوئل فراهم مي گرداند تا به او صدمه وارد سازند.
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 طراحي كردند و به انتظار فرا رسیدن عید كریسمس ماندند. این چنین بود كه "دایمون ها" نقشه زیركانۀ خود را

********** 

آسمان مي تابید و برف سرتاسر زمین را پوشانیده بود. بابانوئل شالقش را باالي  بر فرازماه كامل و نقره اي 

هاي  سرش تكان داد و دّره خندان را براي پیمودن جهان پهناور پشت سر نهاد. سورتمه بزرگ مملو از بسته

ریز و درشت اسباب بازي و هدایا بود. گوزن شمالي با سرعت بسوي مقصد حركت كرد تا بابانوئل خوشحال و 

خندان را كه در حال آواز خواندن و سوت زدن بود، به سراسر جهان برساند. در سراسر زندگي بابانوئل تنها 

د زیرا او در این مواقع مشغول شب هاي كریسمس بودند كه او را براستي خوشحال و سرزنده مي ساختن

 ه ها مي شد تا آنها را خوشحال سازد.بخشیدن اسباب بازي هاي محصول كارگاهش به بچّ 

شب كریسمس براي بابانوئل اوقاتي شلوغ در بر داشت و او از این موضوع آگاه بود لذا مجددًا شالقش را در 

 باالي سرش به جوالن در آورد. 

رك ها و روستاها را در ذهنش مرور كرد یعني همۀ جاهائیكه او را به انتظار نشسته بابانوئل تمامي شهرها، شه

 ه ها گردد.بودند تا او به آنجا برود و با بخشیدن هدیه اي باعث شادماني بّچ

 
گوزن شمالي دقیقًا مي دانست كه بابانوئل چه انتظاري از او دارد لذا با تمام سرعت و بنرمي باد حركت مي كرد 

 سختي بنظر مي رسید كه ُسم هایش با زمین ُپر از برف تماس مي یابند. و به

بناگهان اتفاق عجیبي بوقوع پیوست و طنابي در تأللو نور مهتاب رها شد و دامي بزرگ  بر روي بابانوئل افتاد 

دي بكشد، از روي و طناب آن محكم كشیده شد. بدینگونه بابانوئل قبل از اینكه بتواند مقاومتي انجام دهد و یا فریا

صندلي سورتمه اش باال كشیده شد و در میان برف ها معلق ماند درحالیكه گوزن شمالي همچنان با سرعت به 

 جلو مي تاخت و سورتمه حاوي اسباب بازي ها را بي صدا با خودش مي برد. 

توانست تمامي حواسش را چنین حادثه بهت آوري توانست بابانوئل را براي لحظاتي گیج نماید ولیكن زمانیكه او 

 جمع نماید، دریافت كه این كار را "دایمون ها" انجام داده و بدین منوال طناب پیچش نموده اند. 

"دایمون ها" پس از دزدیدن بابانوئل اقدام به انتقالش به داخل كوه بزرگ نمودند و در آنجا به زور او را در 

 را با زنجیر به دیوار سنگي بستند تا نتواند فرار بكند.  داخل یك غار كاماًل مخفي زنداني كردند سپس او

 "دایمون ها" مي خندیدند : هاهاها . آنها مرتبًا دستهایشان را بهم مي مالیدند و شادي مي كردند. 

ه ها چكار خواهند كرد ؟ براستي عجب فریاد و آشوبي بپا مي شود اگر "دایمون ها" یكصدا مي گفتند : حاال بّچ

درخت كریسمس آویزان  اب هایشان نباشد و هیچ هدیه اي برهیچگونه اسباب بازي در داخل جورفردا صبح 
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ه ها از والدین خود دریافت مي كنند ؟ و چه گروه عظیمي كه به غارهاي نگردد. بدینگونه چه تنبیه ها كه بچّ 

 خودخواهي، حسادت، نفرت و وحشت خواهند آمد ؟

 ب روش زیركانه اي برگزیده ایم .ما "دایمون هاي" غارنشین براستي عج

 
از قبیل:  ون سورتمه اش برخي از نزدیكانشدر كمال ناباوري، امسال این شانس وجود داشت كه بابانوئل در در

به همراه برده بود و این چهار نفر قصد را نیز ك پري" "نوتر خدمتكار" ، "پیتر نگهبان" ، "كیلتر جن" و "ویَس

ه ها تقسیم كنند. آنها زمانیكه اربابشان بناگهان از مك كنند تا هدایا را سریعتر در میان بّچداشتند كه به بابانوئل ك

روي سورتمه به بیرون كشیده شد، در محل راحتي در زیر صندلي بابانوئل قرار داشتند تا باد سرد به آنها 

 برخورد نكند و از سوز و سرما در امان باشند.

ه شدند كه او بناگهان ساكت و سرنوشت بابانوئل نداشتند اّما اندكي بعد متوجّ  این موجودات هیچگونه اطالعي از

ند كه دیگر صداي شادمانۀ بابانوئل به گوششان نمي رسید زیرا اربابشان گردیده ناپدید شده است. آنها وقتي متوجّ 

ه متوجّ بنابراین در تمامي مسافرت ها زیر لب آوازهاي شاد زمزمه مي كرد و چون بناگهان سكوت حاكم شد، 

شدند كه باید حادثه اي ُرخ داده باشد. آنها با كمي تردید و دودلي سرشان را از زیر صندلي سورتمه خارج 

 ساختند ولیكن اثري از بابانوئل ندیدند و كسي نبود كه گوزن شمالي را هدایت نماید.

 ك پري" فریاد زد : هووووپ ."ویَس

 تش را كاهش داد و كم كم متوقف شد. گوزن شمالي از روي فرمانبرداري سرع

"پیتر" ، "نوتر" و "كیلتر" جملگي بر روي صندلي بابانوئل جهیدند و از آنجا به مسیري كه سورتمه بر روي 

 برف ها  طي كرده بود، نظر انداختند ولیكن هیچگونه اثري از بابانوئل نبود.

 ؟ ك پري" با دلواپسي پرسید : ما حاال چكار باید بكنیم"ویَس

كم كم نتایج این مصیبت بخوبي در چهره هاي مهربان و صمیمي آنها پدیدار گردید و جانشین شادي و نشاط 

 همیشگي شد.

"نوتر خدمتكار" گفت : ما باید از همین مسیر برگردیم تا ارباب خود را پیدا كنیم زیرا تنها او از همه برنامه ها 

 با خبر است و مسیرها را مي شناسد.

بان" اظهار داشت : نه نه ، بابانوئل ممكن است از ما عصباني شده و یا ضرورتًا ما را ترك كرده باشد "پیتر نگه

ولیكن حاال وقت كافي براي بدنبال گشتن وي وجود ندارد و هرگونه تأخیر باعث مي شود كه اسباب بازي ها قبل 

 ه دار خواهد كرد.دیگري غّص ه ها نرسند كه این موضوع ارباب را بیش از هر چیزاز صبح به دست بّچ
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"كیلتر جن" متفكرانه افزود : من مطمئنم كه افراد شرور و بدجنس بابانوئل را گرفتار كرده اند تا از این طریق 

ه ها را غمگین و ناامید سازند. پس اولین وظیفه ما این است كه هدایا را با همان شیوه و دقت بابانوئل در بین بّچ

در خاتمه مي توانیم با فرصت بیشتر به دنبال ارباب خویش بگردیم و او را از بند  ه ها توزیع كنیم وبّچ

 دشمنانش آزاد سازیم.

"پیتر نگهبان" گفت : بنظرم  حرف ایشان درست تر و معقوالنه تر از سایر پیشنهادات مي آید پس بهتر است آن 

 را اجرا كنیم لذا به گوزن شمالي دستور حركت داد.

همچون فنر از جا َجست و با سرعت به پیش رفت. او دّره ها و تپه ها را طي نمود، از  ددًاحیوان باوفا مج

همانجا كه بچه ها در خواب ناز و عمیق فرو  .جنگل ها و دشت ها عبور كرد تا اینكه به خانه هاي مردم رسیدند

 رفته بودند و رؤیاهاي شیرین هدایاي صبح كریسمس را مي دیدند.

تمامي وظایف را بین خودشان تقسیم كردند زیرا بارها در مسافرت هاي قبلي همراه بابانوئل  دوستان بابانوئل

بوده و به او كمك كرده بودند. آنها در همه حال به توصیه ها و دستورات اربابشان عمل مي نمودند بنابراین 

ه ها تقسیم نمایند اّما با این وجود سعي داشتند تا درست همانند بابانوئل عمل كنند و هدایا را عادالنه در بین بّچ

ه اي كه در آرزوي داشتن یك عروسك بود، در برخي موارد دچار اشتباهاتي شدند. مثاًل "مامیا براون" دختر بّچ

بجایش یك طبل اسباب بازي دریافت كرد. همچنین "چارلي اسمیت" كه پسري شلوغ ، پر جنب و جوش و مشتاق 

ود و آرزوي داشتن یك چكمه الستیكي براي محافظت پاهایش از سرما را بازي در برف هاي بیرون خانه ب

داشت، یك جعبه لوازم خیاطي مملو از پارچه هاي رنگي، نخ ها و سوزن ها را دریافت كرد. "چارلي" از این 

 موضوع آنچنان برافروخته و عصباني شده بود كه بابانوئل را شخصي كالهبردار و فریبكار مي نامید.

ه ها بود، از جمله اشتباهاتي بودند كه "دایمون ها" را در راستاي اهداف پلیدشان كه ناراحت كردن بّچاین ها 

خوشحال مي نمود. اّما بهرحال دوستان بابانوئل در غیاب وي بسیار هوشیارانه و صادقانه به ایده هایش جامه 

 چنین شرایط غیرعادي انتظار مي رفت. عمل پوشاندند و اشتباهات آنها بسیار كمتر از آن مقداري بود كه در 

آنها اگرچه با بیشترین سرعت ممكن كار كردند ولیكن هنوز هدایا تمامًا توزیع نشده بودند كه طلیعه روز 

كریسمس آغاز گردید بنابراین گوزن شمالي مطابق سال هاي قبل به طرف دّره خندان چرخید و راه بازگشت را 

 ه برگردند.در پیش گرفت تا به جایگاه اولی

آنها به دّره خندان برگشتند. گوزن شمالي به اصطبل هدایت شد. آنگاه جلسه اي بزرگ مشتمل بر تمامي یاران و 

دوستان بابانوئل تشكیل گردید تا شیوه كمك رساني به او را بررسي كنند. آنها قبل از هر چیزي مي بایست 

ك پري" خود را به باغ ملكه پریان رسانید كه بنابراین "ویَسدریابند كه چه اتفاقي براي بابانوئل ُرخ داده است. 

در مركز جنگل "بورزا" قرار داشت تا از او براي یافتن بابانوئل كمك بخواهد. او تمامي ماجراي "دایمون هاي" 

 ه ها را ناامید و پریشان سازند را براي ملكه پریان بازگو كرد. بدجنس و اینكه چگونه قصد دارند تا بّچ

كه پریان نیز به او قول داد كه كمكشان نماید. ملكه با تمام قوا سریعًا اقدام كرد و بسیار زود او را از آنچه بر مل

 سر بابانوئل آمده بود، مطلع ساخت.

ك پري" به نزد دوستانش یعني "نوتر" ، "پیتر" و "كیلتر" برگشت كه در قصر بابانوئل منتظرش بودند و "ویَس

به مشورت پرداختند كه چگونه به نجات اربابشان از چنگال دشمنان  یسپس چهار نفر ماوقع را تعریف كرد

 مبادرت ورزند.

با وجودیكه بابانوئل از دستگیري شبانه اش خوشحال نبود ولیكن به وفاداري و عدالت دوستانش اعتماد داشت لذا 

زد، این بود كه ناپدید شدنش باعث  اصاًل نگران نبود. تنها دلواپسي بابانوئل كه در چشمان مهربانش موج مي

 نگراني دوستانش شده باشد.
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"دایمون ها" به نوبت به نگهباني بابانوئل مي پرداختند. آنها از كمترین فرصت براي بكار بردن كلمات اهانت 

 آمیز و تمسخر وي استفاده مي كردند.

زنداني را بر عهده داشت. او كه هنگامي كه صبح روز كریسمس آغاز شد، "دایمون نفرت" وظیفه مراقبت از 

ه ها بیدار شده اند و زبانش بسیار تندتر از سایر "دایمون ها" بود، فریاد زد : بابانوئل ، حاال دیگه تمامي بّچ

دنبال هدایاي خودشان مي گردند اّما چیزي بجز جوراب هاي خالي نمي یابند. هاها ، آنها چه شیون ها و دعواها 

و چگونه پاهاي خود را از عصبانیت بر زمین خواهند كوفت. امروز غارهاي ما مملو از  به راه خواهند انداخت

 ه هاي عاصي ُپر مي شود.چنین افرادي خواهند بود. بله بابانوئل پیر ، اینجا بزودي كاماًل از بّچ

ه از اسارتش متلك پراني ها مقاومت مي كردد و هیچ نمي گفت . او گواینكاین اّما بابانوئل در برابر تمامي 

 بسیار غمگین بود ولي شجاعتش به كمك او مي شتافت.

این زمان "دایمون نفرت" نوبت نگهباني خود را به "دایمون پشیماني" داد و در صدد برآمد تا علت پاسخ ندادن 

 بابانوئل به حرف هاي نیشدارش را پرس و جو كند و ماجرا را بفهمد.

مون ها" نابكار و ناجور نبود. او چهره اي آرام و منزه داشت و صدایش از "دایمون پشیماني" به مانند سایر "دای

نرمي و رضایت بهره مند بود. "دایمون پشیماني" به محض ورود به غار بزرگ و تاریك بمنظور نگهباني از 

ت نیز انجام بابانوئل گفت : برادرانم "دایمون ها" اعتماد چنداني به من ندارند اّما بهرحال اینك صبح شده و شرار

 ه ها را تا سال بعد نخواهید دید. گرفته است و شما دیگر بچّ 

جوابداد : این حقیقت دارد كه عید كریسمس گذشته است و من براي اولین دفعه پس  لحنی ناخوشایندبابانوئل با 

 ه ها را مالقات كنم لذا ممكن است آنها را ناامید كرده باشم.از قرن ها نتوانسته ام بّچ

ه مون پشیماني" با تأسف سري تكان داد و بنحو گالیه آمیزي گفت : هیچكس نمي تواند به شما كمك نماید. بّچ"دای

ها احتمااًل بسیار اندوهگین، خودخواه و حسود شده اند و اگر به غار "دایمون ها" بیایند، ممكن است بتوانم برخي 

 از آنها را به سمت غار پشیماني بكشانم.

 كنجكاوي پرسید : آیا خودت تاكنون پشیمان شده و توبه كرده اي ؟ بابانوئل از روي

"دایمون پشیماني" پاسخ داد : اوه ، حقیقتًا بله . من حتي اینك بسیار پشیمانم كه در اسارت شما دخالت داشته ام. 

اني كه این كار اگرچه براي جبران این كار شریرانه بسیار دیر است اّما من بسیار نادم و پشیمانم ولیكن باید بد

 شریرانه را ما با همكاري یكدیگر طراحي و اجرا كرده ایم و دیگر پشیماني ام چاره ساز نیست. 

ه حرف هایتان مي شوم اّما اگر مردم از كارهاي شریرانه اجتناب كنند آنگاه نیازي به بابانوئل گفت : من متوّج

 آمدن به غارهاي شما نخواهد بود.

داد : این یك قانون كلي و حكیمانه است ولیكن مي بینید كه شما بدون اینكه كار شریرانه  "دایمون پشیماني" پاسخ

اي انجام داده باشید، اینك در این غار بسر مي برید. بهرحال براي اینكه ثابت نمایم كه من خالصانه از مشاركتم 

 كنید. در دستگیري شما پشیمان هستم، تصمیم گرفته ام كه به شما كمك كنم تا فرار 

هت و شگفتي بابانوئل شد. او به عاقبت كار اندیشید و اینكه بدین طریق چه بر سر "دایمون این گفتگوها باعث ُب

 پشیماني" خواهد آمد.

اسیر كرده و او را به دیوار بسته با آنها "دایمون پشیماني" شروع به باز كردن گره هایي نمود كه بابانوئل را 

ا از طریق یك تونل باریك و طوالني هدایت كرد و به غار پشیماني برد. "دایمون بودند. او سپس بابانوئل ر

پشیماني" گفت : امیدوارم كه كارهاي بد مرا نادیده بگیرید و مرا ببخشید زیرا من اصواًل شخص بدي نیستم. من 

 دارم كه كارهاي خوب زیادي تاكنون در دنیا انجام داده ام.  یقین



29 
 

اني" درب مخفي غار را گشود تا جریان هوا و طلیعه نور خورشید وارد آنجا گردند و به بدینگونه "دایمون پشیم

بابانوئل برسند. بابانوئل با صدایي آرام به "دایمون" گفت : من هیچگاه سوء تعبیري نسبت به شما نداشته ام و 

شما صبح بخیر مي گویم حتي معتقدم كه دنیا بدون حضورتان موجب افسردگي و دلتنگي خواهد شد بنابراین به 

 و امیدوارم كه كریسمس خوبي داشته باشید.

لحظاتي بعد قدم زنان درحالیكه او بابانوئل آنگاه از غار پشیماني خارج شد و به صبح روشن خوشامد گفت. 

 زیرلب سوت مي زد و آواز مي خواند، به طرف خانه اش در دّره خندان براه افتاد.

ه مي رفت درحالیكه برف ها در جلوي رویش تمامي گسترۀ كوه ها را پوشانده و بابانوئل قدم زنان بسوي خان

مناظر بسیار بدیعي را به نمایش گذاشته بودند. تعداد بیشماري نگهبان از جنگل مراقبت مي كردند ولیكن او به 

و آرام حت تر آهستگي یك شاخۀ خشك درخت را از زمین برداشت و از آن بعنوان عصا استفاده كرد تا بتواند را

 در میان برف ها راه برود.تر 

بابانوئل هنوز چندان از آنجا دور نشده بود كه با خیل عظیمي از طرفدارانش مواجه شد كه توسط یاران صمیمي 

بر "دایمون هاي" ساكن غارها كه اگر  "دایمون ها" بسیج شده بودند. وای اش براي یافتن و نجات وي از دست

 رده بودند آنگاه چگونه مي بایست جواب این گروه را كه به خونخواهي او آمده بودند، بدهند ؟بابانوئل را آزاد نك

بهر صورت اینك دوستان باوفا بناگهان با هیكل موقر و مهربان بابانوئل مواجه گردیدند درحالیكه ریش هاي 

عشق و محبت وي به سفیدش از برف پوشیده شده بود و چشمان روشنش از رضایت مي درخشیدند كه بیانگر 

 ه ها بود.تمامي موجودات هستي بویژه بچّ 

اطرافش حلقه زدند و از اینكه او را سالم و سرحال مي دیدند به رقص و پایكوبي  درتمامي دوستان بابانوئل 

، ك" پرداختند. بابانوئل مشتاقانه از آنها بخاطر حمایتي كه از او بعمل آورده بودند، تشكر كرد. او آنگاه "ویَس

 "نوتر" ، "پیتر" و "كیلتر" را مهربانانه در آغوش گرفت. 

بابانوئل به گروهي كه به حمایتش جمع شده بودند ، گفت : اینك تعقیب "دایمون ها" هیچ بهره اي برایمان نخواهد 

 داشت. آنها در غارهایشان مخفي شده اند و دیگر قادر به خرابكاري نخواهند بود.

 داد : اّما من برایشان افسوس مي خورم. بابانوئل متفكرانه ادامه

به قصرش ادامه دادند سپس او را موقتًا ترك كردند تا به تعریف  وه به مشایعت بابانوئل تا رساندن ویتمامي گر

 وقایع شب گذشته براي دوستان نزدیكش در قصر بپردازد.

زرگ پرداخت و اینكه آنشب تا صبح ك پري" نیز به نمایندگي از گروه به بیان مشاهدات خویش از جهان ب"ویَس

 ه ها ادامه داده و صبح زود به دّره خندان برگشته اند.چگونه به توزیع هدایا براي بچّ 

ه هاي ناراحت ك پري" با صدایي از سر شوق فریاد زد : ما حقیقتًا خوشحال هستیم زیرا كمترین تعداد بّچ"ویَس

ما نباید مجددًا اسیر دشمنان شوید زیرا ممكن است نتوانیم را در صبح امروز داشته ایم ولیكن ارباب من ، ش

 آنچنانكه شما در نظر دارید، به اداره امور بپردازیم.

او آنگاه به بیان اشتباهاتي كه انجام داده بودند، پرداخت و گفت كه با بازرسي از آنچه انجام داده ایم، مي توانیم 

 جبران كنیم.  همهات انجام شده را د آنها جلوگیري نمائیم و اشتبااز انجام مجّد

ك پري" را مأمور كرد تا فورًا یك چكمه الستیكي براي ي خندید سپس "ویَسبابانوئل با شنیدن گزارشات اندک

"چارلي اسمیت" پر جنب و جوش و یك عروسك زیبا براي "مامیا براون" نازنین ببرد تا آندو بچه ناامید نیز 

 خوشحال و شادمان گردند.
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ن ها" كه در غارها زندگي مي كردند با اطالع یافتن از عدم موفقیت نقشه هایشان بسیار آزرده خاطر و "دایمو

ه ها بهیچوجه غمگین شدند و تا مدت ها كاماًل خانه نشین گردیدند بطوریكه در كریسمس آن سال هیچیك از بّچ

 دچار خودخواهي، حسادت و تنفر نشدند و نیازي به پشیماني نیافتند.

 ه ها نیز از آنها رضایت كامل داشتند.     دین بچّ وال

ه هایي كه از بابانوئل مأیوس و دلگیر شده بودند و به وجود یا عدالت او شك داشتند ، به كار احمقانۀ خویش بّچ

ام پي بردند و قول دادند كه هیچگاه نگذارند تا "دایمون ها" در روند سفركردن و توزیع هدایاي بابانوئل در اّی

 یسمس كمترین مزاحمت و اختاللي را ایجاد كنند.   كر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

   : 5داستان 

 "گربۀ لوبیا َپز" 

(Baked bean cat) 
 

 (Sonja Chealنویسنده : "سانجا چیال" )

 

وده اید و اگر "مارماالد" نام یک گربۀ لوبیا َپز است. من شرط می بندم که شما تاکنون با چنین گربه ای مواجه نب

هم تا امروز واژۀ "مارماالد" به گوشتان رسیده باشد، حتمًا مربوط به "مارماالد" )ژله میوه( بوده است زیرا 

"مارماالد" حقیقی تا آنجا که من اطالع دارم، در تمام دنیا فقط یک نفر می باشد. بنابراین می توانید حدس بزنید 

 رادعا و ایرادگیر خواهد بود.که یک گربۀ لوبیا َپز احتمااًل خیلی ُپ

تمامی گربه های لوبیاَپز همواره از لوبیاهای پخته می خورند یعنی آنها : لوبیای پخته برای صبحانه، لوبیای 

پخته برای نهار، لوبیای پخته برای چاشت و لوبیای پخته برای شام خویش مصرف می کنند. در حقیقت نمی 

 کنون هیچگاه غذای دیگری بجز لوبیای پخته را چشیده بود یا نه ؟دانیم که آیا گربۀ لوبیا َپز ما تا

 
"مارماالد" حتی زمانیکه احساس گرسنگی می کرد و دلش یک غذای مختصر و فوری می خواست همچنان در 

مۀ گربه ها" را مطالعه می کرد و به روزنامه دلخواهش یعنی "خبرنا ار پنجرۀ آفتابگیر اتاق می نشست ،کن

 پخته می پرداخت تا شکمش را سیر کند. یاهایخوردن لوب

با این اوصاف احتمااًل "مارماالد" تنبل ترین گربه لوبیاپز دنیا بود. او آنچنان به تنبلی عادت کرده بود که غالبًا 

 حتی نمی خواست از رختخوابش برخیزد.

********** 

ارماالد" برایتان تعریف نمایم. این قّصه ه ای در مورد همین گربه لوبیاپز یعنی "مقصد دارم که قصّ اینک من 

شاید برایتان خیلی جذاب نباشد لذا اگر می خواهید که آنرا با بی میلی مطالعه کنید و یا اینکه در اواسط راه 

رهایش سازید، همان بهتر که همین ابتدا از خواندنش صرف نظر نمائید اّما اگر همچنان مشتاق خواندنش هستید 
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بفهمید، بدین معنی است که شما فردی با حوصله و مدّبر می باشید و این خصیصه معمواًل تا عاقبت کار را 

 افراد را به موفقیت می رساند. در هر صورت از من گفتن و از شما نشنیدن .

********** 

 بزرگ زندگی می کرد و همه چیز در حد کفایت در آنجا برای یک گربۀ لوبیاپز موجود "مارماالد" در یک خانۀ

بود. در آنجا کاغذهای دیواری با نقوش لوبیاهای پخته در تمامی اتاق ها نصب شده بودند بطوریکه با قالیچه ها 

و کفپوش ها بنحو بسیار چشم نواز و خوشایندی هماهنگی داشتند. لوستری که در اتاق نشیمن روشن بود، به 

به چنین اشکالی ساخته شده بودند. اثاثیۀ خانه شکل یک لوبیای پخته طراحی شده بود. میزهای کلیه اتاق ها نیز 

از جمله صندلی نرم و راحتی "مارماالد" نیز به شکل لوبیای پخته سفارش داده شده بودند بطوریکه بزرگترین 

لوبیاهای پختۀ دنیا را متصّور می ساختند. درون اتاق خواب پتوهایی مزّین به نقوش لوبیاهای پخته بر روی 

بایی پهن بودند که به شکل یک لوبیای پختۀ بسیار بزرگ ساخته شده بود. بهرحال در تمامی تختخواب بسیار زی

 گوشه و کنار خانۀ "مارماالد" هیچ چیز مهّمی بجز لوبیای پخته مطرح نبود و بچشم نمی آمد.

فریادی به  یکروز صبح در اواخر پائیز، "مارماالد" گیج و بیحال از بستر برخاست، خمیازه ای کشید و در ادامه

نشانه خستگي برآورد. او کفش های راحتی اش را بپا نمود و خود را تا جلوی پنجره بزرگ اتاق رسانید آنگاه 

پرده های منقش به لوبیاهای پخته را به کناري زد و به بیرون خانه نظر انداخت. تبسّمی از خوشنودی بواسطه 

چهره اش نمایان گشت. او با خودش زمزمه کرد :  پوشیده شدن سطح باغچه اش از برف سنگین شب گذشته بر

 آه ، بسیار خوب شد. دیگر الاقل تا مدتی مجبور به کوتاه کردن چمن های باغچه نیستم.

 "مارماالد" به سمت پائین پله ها براه افتاد. او همچنانکه خمیازه می کشید، وارد آشپزخانه بزرگ خانه شد.

 واست چه چیزی برای صبحانه اش آماده نماید ؟شما حدس می زنید که "مارماالد" می خ

 بله البته ، لوبیاهای پخته !

 
"مارماالد" درب قفسه چوبي بزرگ را گشود تا مقداری لوبیای پخته بردارد اّما بهیچوجه لوبیای پخته ای در 

 آنجا باقی نمانده بود.

 و گفت : موش ها !!!   "مارماالد" نفسش را در سینه حبس کرد سپس با فشار از دهانش خارج کرد

سپس ادامه داد : بنابراین من مجبورم که در این هوای سرد و سوزناك از خانه خارج شوم تا مقداری لوبیای 

 م.نمایپخته تهّیه 
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خوشبختانه در باغچه خانۀ "مارماالد" یک اصله درخت تناور وجود داشت. این درخت بسیار مخصوص و 

ای محکم، بلند و ضخیمش چیزهای بخصوصی رشد می کردند. آیا آن چیزها استثنایی بود زیرا بر روی شاخه ه

 را می توانید حدس بزنید ؟

بله البته ، لوبیاهای پخته. بهترین لوبیاهایی که شما قادر به تصّورش هستید. در آنجا آنقدر لوبیاهای پخته می 

که هر دفعه بمحض اینکه یکسری از روئید که برای مصرف یک ماه "مارماالد" کافی بودند. ماجرا چنین بود 

 بیشتری تولید می کرد.پخته لوبیاهاي پخته برداشت می شدند، مجددًا درخت شروع به رشد می نمود و لوبیاهای 

شال گردن، کاله و کت پشمی خود را پوشید و  " با بی میلی چکمه اش را بپا کرد. او سپسبهرحال "مارماالد

با قدم های کوتاه و محتاط از روی برف ها به طرف درخت لوبیاهای پخته سالنه سالنه از خانه خارج شد و 

 روانه شد یعنی همان جائیکه آن درخت را از ابتدا در آنجا کاشته بود.

"مارماالد" به ناگهان ایستاد و در جایش میخكوب گردید. او به محلی که پیش از این درخت لوبیاهای پخته در 

د زیرا اینک هیچ درختی در آنجا دیده نمی شد و بجای درخت محبوبش یک حفرۀ آنجا استقرار داشت، خیره مان

 بزرگ بچشم می خورد. در آنجا هیچ درختی دیده نمی شد و الجرم از لوبیاهای پخته هم خبري نبود.

که "مارماالد" چشم های ُپف کرده و خمارش را با کف دست ها مالید تا از آنچه می بیند، مطمئن گردد اّما زمانی

 مجددًا نظاره نمود، همچنان از درخت تناورش خبر و اثری ندید. 

او با خودش اندیشید : خوب ، پس درخت من کجااست ؟ من باید لوبیای پخته تهّیه کنم و اصاًل حوصله رفتن به 

 مغازه را ندارم. من لوبیاهای پخته درخت خودم را می خواهم و همین اآلن به آنها نیاز دارم.

 ه ها در اطراف باغچه می دوید و بر زمین لگد می کوبید و دشنام می داد.می کشید و همچون پسر بّچاو فریاد 

با این حال "مارماالد" تصمیم گرفت که براي مدتي در همان اطراف قدم بزند تا شاید درخت گُم شده اش را 

 بیابد. 

 
اینک مجبور بود زیرا نه درختی در اختیار او هیچگاه در عمرش تمایل نداشت که قدم زنان به جایی برود اّما 

داشت و نه لوبیاهای پخته ای که مصرف کند. او اصواًل آنقدر تنبل بود که زحمت رفتن به مغازه را برای 

خریدن لوبیای پخته به خودش نمی داد و همین موضوع باعث شده بود که از مزه کردن و چشیدن سایر غذاها 

 نین بیعار و ُپرافاده شده بود.محروم بماند. "مارماالد" اینچ

"مارماالد" قدم زنان به راهش ادامه داد درحالیکه به شدت از ناپدید شدن ناگهانی درختش عصبانی و ناراحت 

بود. او آنقدر به اینکار با تأنی و بی حوصلگی ادامه داد تا سرانجام در انتهای خیابان به "داگبرت" برخورد. 

 د" بسیار ملوس و دوست داشتنی بود."داگبرت" یک گربۀ "دوره گَر
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 "داگبرت" پرسید : سالم "مارماالد" . چه اتفاقی برایت افتاده است ؟ بنظرم عصبانی و ناراحت هستید .

 "مارماالد" با آه و ناله در پاسخش گفت : درخت لوبیاهای پخته ام را گم کرده ام. آیا شما آنرا ندیده اید ؟

عزیز . من او را ندیده ام . راستي چرا از باغچه ات رفته است ؟ مگر آنرا  "داگبرت" گفت : نه "مارماالد"

 مرتبًا آبیاری نمی کردید ؟

 "مارماالد" جوابداد : من آنقدر زیاد کار دارم که هیچگاه وقت آبیاری درخت را نداشته ام . 

د و بر زمین کوبید او سپس با نارضایتی و دلخوری سرش را به اطراف تکان داد و ُدمش را کمی بلند کر

 آنچنانکه انگار هیچگونه دلبستگی و عالقه ای به مسائل دنیوی ندارد و آنگاه به راهش ادامه داد.

"مارماالد" همچنان به قدم زنان ادامه داد تا اینکه به مغازه خواروبار فروشی رسید. در آن مغازه به فروش 

شد اّما "مارماالد" تاکنون هیچگاه از آنجا خرید نکرده بود برخی اقالم خوراكي از جمله لوبیاهای پخته اقدام می 

زیرا درخت محبوبش به او لوبیاهای مرغوب تری عرضه می کرد. در مغازۀ مذکور یک گربه نر بنام "راجر" 

 کار می کرد.

 "راجر" با مشاهده او پرسید " سالم "مارماالد" . چرا اینگونه نگران و سراسیمه هستید ؟ 

ا درماندگی و اندوه گفت : درخت لوبیاهای پخته ام گم شده است و من علتش را نمی دانم . آیا شما "مارماالد" ب

 آن را این طرف ها ندیده اید ؟

 
"راجر" گفت : که اینطور؟  نه ، من آنرا ندیده ام اّما آیا از آن بخوبی مراقبت بعمل می آوردی ؟ مثاًل علف های 

 ردید تا مزاحمش نشوند ؟ هرز اطرافش را مرتبًا وجین می ک

"مارماالد" با اوقات تلخی و عصبانیت همیشگی گفت : من چرا باید زحمت بکشم و اطراف درخت را وجین 

 بکنم ؟ من خیلی سرم شلوغ است و خیلی کار دارم. 

انگار  آنچنانکه "مارماالد" آنگاه سرش را همانند دفعات پیشین به اطراف تکان داد ، دمش را بر زمین کوبید و

 هیچ ارزشی برای زندگی و امور دنیوی قائل نیست ، به راهش ادامه داد .  

"مارماالد" به قدم زدن ادامه داد و همچنان به جستجوی درختش پرداخت . او بزودی به ایستگاه اتوبوس رسید و 

که از آنجا  49س خط در آنجا پس از مدت ها "تیرانس" را دید. "تیرانس" یک گربه ماده بود که در انتظار اتوبو

 می گذشت، ایستاده بود تا بدینوسیله به شهر برود . 

"تیرانس" خیلی مؤدبانه و با شرم پرسید : سالم "مارماالد" . خیلی خوشحال بنظر نمی آیید ؟ چه اتفاق مهّمی 

 برایت افتاده است ؟
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ام هستم . بنظر می رسد که گم "مارماالد" با حالتی آزرده خاطر گفت : من در جستجوی درخت لوبیاهای پخته 

 شده باشد و من علت آنرا نمی دانم . بهرحال گمان نمی کنم که شما آنرا این طرف ها دیده باشید . 

"تیرانس" پاسخ داد : نه ندیده ام اّما آیا از درختت بخوبی مراقبت می کردید ؟ مثاًل مرتبًا به آن مواد غذایی و 

  گردد ؟ کود کافی می دادید تا سالم و قوی

"مارماالد" گفت : وای ، چرا باید چنین کارهای ُپر زحمتی را انجام می دادم ؟ آن فقط یک درخت است و 

درختان اغلب آنچنان ریشه های قوی دارند که می توانند بخوبی از خودشان مراقبت به عمل آورند. من اصواًل 

 اد هستند و فرصت سر خواراندن هم ندارم . وقت کافی برای این قبیل کارها ندارم زیرا کارهایم خیلی زی

او آنگاه با بی حوصلگی سری به اطراف تکان داد و ُدمش را بر زمین کوبید انگار هیچ ارزشی برای اینگونه 

 مسائل زندگی قائل نیست سپس قدم زنان از آنجا دور شد . 

خانه اش برود که اتفاقًا به پارک  "مارماالد" این زمان تصمیم گرفت از مسیری که پیموده است، برگردد و به

ه ها در آنجا قرار رسید. پارک خیلی بزرگ بود و چیزهای مهّیج زیادی برای سرگرمی مردم بویژه بازی بّچ

داشتند . در این موقع "برنارد" را دید . "برنارد" گربه ای بود که سر گروهی تعداد کثیری از گربه های ولگرد 

نک به دروازه ورودی پارک تکیه داده بود و اطراف را می پائید. او همیشه از اطراف را بر عهده داشت و ای

 بسیاری وقایع آن حوالی مطلع بود بطوریکه گاهًا از وقایعی خبر داشت که هنوز اتفاق نیفتاده بودند .

فلوک و "برنارد" با حالتی حاکی از وقوف کامل نسبت به کلیه امور اظهار داشت : سالم "مارماالد" . بنظر م

 تیره بخت می آیید . شنیده ام که درخت لوبیاهای پخته ات گم شده است !

"مارماالد" ملتمسانه گفت : بله "برنارد" . می دانم که مشغله زیادی دارید و َسرتان خیلی شلوغ است لذا گمان 

 نمی کنم که شما درختم را در جایی سراغ داشته باشید .

 ؟ ولی بر عکس . من کاماًل از درختت با خبر هستم  اّما قبل از اینکه آن را به "برنارد" با تبّسم گفت : حقیقتاً 

 اطالعت برسانم باید روشنت کنم که درخت لوبیاهای پخته شما بهیچوجه خوشحال و راضی نیست . 

فًا "مارماالد" گفت : وای ، بس کنید . درختان که احساس ندارند . آنها که خوشحال و ناراحت نمی شوند . لط

 بمن بگوئید که او اینک کجااست ؟ 

"برنارد" او را به سمت برکۀ آب داخل پارك راهنمایی کرد یعنی همانجایی که ساعاتي قبل درخت بدحال و 

افسرده را در آنجا مشاهده کرده بود . "مارماالد" هیچگاه حوصله جستجوی طوالنی را نداشت زیرا به تنبلی 

یگیری کارها دست بر می داشت. صراحتًا می توان ادعا کرد که "مارماالد" عادت کرده بود و خیلی زود از پ

برای مستمر دقیقه نداشت و از زحمت کشیدن و تالش کردن  5حوصله جستجو و پیگیري هیچ کاری را بیش از 

 رسیدن به اهداف متنفر بود .

درخت لوبیاهای پخته را در گوشه  بهرحال "مارماالد" با آدرسی که از "برنارد" گرفته بود، توانست خیلی سریع

ای از پارک بیابد . درخت در گوشه ای ِکز کرده بود بطوریكه سرش در میان دستانش قرار داشت وبه آرامی 

گریه می کرد . بغض راه گلویش را بسته بود و هق هق امانش نمی داد . قطرات درشت اشک از چشمانش 

یق یکی پس از دیگری به همین منوال گذشتند ولي گریه های جاری بودند و درون برکۀ آب می چکیدند . دقا

گریه ها آنقدر زیاد شدند که برکه اندک اندک بزرگتر وعمیق تر می گشت اّما درخت سرانجام درخت قطع نشد. 

 همچنان می گریست و می گریست . 

 را بخاطر اینکار سرزنش نمود ؟   درختآیا بنظر شما می توان 

رد و با کمی ناشیگری گفت : هوم ، سالم درخت . من مدتی است که در جستجویت به همه "مارماالد" تاب نیاو

 جا سرزده ام و اینك تو را یافته ام . 
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درخت با گریه پاسخ داد : خوب ، حاال که مرا پیدا کرده اید بنابراین بهتر است سریعتر به خانه برگردید و 

 استراحت کنید .

داخت تا مطمئن شود که هیچکس در آن حوالی نیست سپس ُسرفه ای کرد تا هم "مارماالد" نگاهی به اطراف ان

ه درخت را بیشتر به حرف های خود جلب کند . او آنگاه نفس عمیقی کشید و سینه اش را صاف نماید و هم توّج

تمام دنیا مجددًا سخن گفتن آغاز نمود : من ، راستش خیلی به تو نیاز دارم . تو شگفت آورترین لوبیاهای پخته 

 را برایم تولید می کنی . لطفًا بیا تا به خانه برگردیم .

درخت با لحنی تمسخر آمیز و حاکی از طعنه و کنایه گفت : ها ؟؟؟    چرا فکر می کنید که من با شما به خانه 

نها بر می گردم ؟ شما یک گربۀ خودخواه، تندخو، لجوج، بدجنس، موحش، بی عاطفه و بی فکر هستید . شما ت

از این جهت قصد دارید مرا به خانه ببرید تا همچنان از لوبیاهای پخته ای که تولید می کنم، بخورید و لذت 

ببرید اّما من می خواهم تا برخی موضوعات مهم را برایتان روشن سازم مثاًل اینکه شما هیچگاه به من مواد 

علف های هرز اطرافم را وجین نکرده اید و هیچ غذایی و کود نمی دهید، هرگز مرا آبیاری نمی کنید، تاکنون 

موقع با من صحبت نمی نمائید. من می خواهم به شما بگویم که بعنوان یك درخت لوبیاهای پخته بودن موضوع 

 ساده ای نیست لذا هیچوقت حتي بخاطر اینکه یگانه و منحصر بفرد هستم، حاضر به گفتگو با من نمی شوید . 

ز سر افسوس و حسرت ایام گذشته از دل برکشید . بنظرش درخت راست می گفت . "مارماالد" آهی سرد ا

 سایر گربه ها نیز درست می گفتند . او پیش از این کاماًل از درخت گرانبهایش غافل مانده بود .

بهر جهت "مارماالد" با تالش فراوان توانست درخت را متقاعد سازد که به خانه بر گردد . با این وجود 

ه شد که درخت هیچگاه تمایلی به ترک محل زندگیش نداشته و با این رفتار فقط در صدد جلب توجّ  مشخص

 بیشتری از جانب "مارماالد" بوده است . 

 آنها قدم زنان بسوی خانه براه افتادند . 

 با صدای بلند گفت : سالم "برنارد" . "مارماالد"آندو وقتی از جلوی پارک َرد می شدند آنگاه 

 "مارماالد" گفت : سالم "تیرانس". وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدند که مطابق همیشه تأخیر داشت آنگاه آنها

سپس وقتی از مقابل خواروبار فروشی می گذشتند، مجددًا "مارماالد" صدا زد : سالم "راجر" ، دیگر نیازی 

 نیست از لوبیاهایت بخرم و بخورم ولي بهرحال از راهنمائیت متشکرم .

نها وقتی به انتهای خیابان رسیدند ، "مارماالد" گفت : سالم "داگبرت" ، برو محلۀ دیگری را برای شلوغ آ

 بازیهایت پیدا کن .

   سر انجام آندو به خانه رسیدند . 

برگشته، کاماًل شاد و  "مارماالد"حاال ماه ها از این واقعه گذشته است و درخت از اینکه مجددًا به باغچۀ خانه 

آبیاری می کرد ، علف های هرز اطرافش بطور منظم حال می نماید زیرا "مارماالد" از آن پس درختش را خوش

 تقویتش می نمود و در بسیاری از مواقع کنارش می نشست و با او گفتگو می کرد . مرتبًا را می َکند ، با کود 

********** 

 بود ؟  آیا بیادتان می آید که مارماالد گربه فوق العاده تنبلی

اّما او از آن پس حقیقتًا ُپر تالش شد. او حتي در پائیز و زمستان هم كه هوا سرد مي شد، بسیار زحمت مي كشید 

تا رضایت درخت محبوبش را جلب نماید و او را خوشحال سازد زیرا دریافته بود كه درختان در سراسر ایام 

ند و توانایي آنها براي برآورده ساختن كلیه نیازهایشان سال حتي زمستان ها نیز نیازمند مراقبت و نگهداري هست

 در شرایط عادي كفایت نمي كند.
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یكروز در موقع صرف چاي ، "سیلیا" همسایۀ دیوار به دیوار خانه "مارماالد" بي مقدمه به خانه او آمد و بسته 

، بسیار خوب . لطفا" توي خانه  اي را كه در خانه اش جامانده بود، برایش آورد. "مارماالد" با تعجب گفت : اوه

ام بیائید زیرا بیرون خیلي سرد است. بیائید تا فنجاني چاي به اتفاق بنوشیم . من از آمدنتان خوشحال گشته ام اّما 

 ناگفته نماند كه اندكي هم احساس گرسنگي دارم .

 "سیلیا" پرسید : "مارماالد" مگر دیگر از لوبیاهاي پختۀ درختت نمي خوري ؟ 

ارماالد" گفت : اوه ، مي خورم ولي نه همیشه . ببین ، این بسته اي كه برایم آورده اي مملو از قطعات گوشت "م

هستند كه براي مصرف یك هفته از مغازه خریده ام . من فعاًل بجز لوبیاهاي پخته به خوردن تكه هاي گوشت 

در و این از شما مي خواهم كه در كنار من رو آورده ام زیرا آنها بسیار نرم ، خوشمزه و مقوي هستند. بنابر

 مقابل اجاق ُپر از آتش بنشینید تا عصرانه اي شامل قطعات گوشت و لوبیاهاي پخته بخوریم و لذت ببریم .   
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 :  6داستان 

 "كفش های قرمز" 

(The red shoes) 
 

 (Hans Christian Andersen) نویسنده: "هانس كریستیان آندرسن"

 

در دوران های پیش از این دخترکی قشنگ و ظریف زندگی می کرد. او در تابستان ها مجبور بود که با پاهای 

برهنه به همه جا برود زیرا از یک خانوادۀ فقیر و مسکین بود. دخترک در زمستان ها نیز کفش های بزرگ 

  قرمز می گشتند. کاماًلاز سوز سرما چوبی بپا می کرد آنچنانکه ُپشت پاهایش 

در وسط دهکده یک پیرزن کفش فروش زندگی می کرد. او از دیدن این احواالت دلش به درد آمد و مدتی از 

اوقات بیکاری خود را صرف دوختن یک جفت کفش از تکه های یک لباس کهنه قرمز رنگ نمود. این قطعات 

مهارت به همدیگر مي دوخت. او قصد داشت دّقت و  خیلی بد ترکیب و زُمخت بودند اّما پیرزن کفاش آنها را با

 تا این کفش را به دخترک فقیر که نامش "کارین" بود ، ببخشد. 

"کارین" کفش ها را دریافت نمود و آنها را در اولین فرصت که مصادف با مراسم کفن و دفن مادرش بود ، بپا 

دخترک هیچ کفش دیگری نداشت. "کارین" بناچار نمود. آنها یقینًا برای مراسم سوگواری مناسب نبودند اّما 

پاهای برهنه اش را در درون کفش های قرمز جا داد و متواضعانه به دنبال تابوت مادر رنج کشیده اش به راه 

 افتاد. 

در این موقع یک کالسکۀ بزرگ و قدیمی به کنارش آمد که در داخلش بانوی سالخورده ای نشسته بود. بانو 

 مفلوک انداخت و از روی تّرحم به کشیش گفت :  نگاهی به دخترک

 لطفًا به من توجه نمائید. اگر شما آن دخترک را به من بسپارید، من بخوبی می توانم از او مراقبت نمایم. 

"کارین" این ماجرا را شنید و خوشحال شد. او باور داشت که این واقعه بواسطه پوشیدن کفش های قرمز ُرخ 

 وی مسن عقیده داشت که آن کفش ها بسیار زشت و بدشگون هستند و باید فورًا سوزانده شوند. داده است اّما بان

مدت ها گذشت و "کارین" در نزد بانوی سالخورده زندگی می کرد. او در آنجا خواندن ، نوشتن ، خیاطی و 

ه اتاقش چیزهای دیگری آشپزی آموخت. غالب مردم او را دخترکی شکیل و خوش اندام می دانستند اّما او از آین

 استنباط می كرد :

 "کارین" ، تو بیشتر از یک دختر شکیل بلکه واقعًا زیبا هستید .

یکروز ملکه گذرش به آن قسمت از مملکت افتاد. ملکه یک دختر کوچک همسن "کارین" داشت که پرنسس 

ین" قصد داشتند تا له "کارکشور محسوب می شد و این زمان به همراهش آمده بود. تمامی مردم روستا از جم

شدند. در  باشکوه به قصر حکومتی بروند لذا جملگی بصورت رودخانه ای مواج روانه قصر برای دیدن ملکه

آنجا پرنسس کوچک در یک لباس ابریشمی سفید جلوی پنجره قصر ایستاده بود و با تعجب به مردمی که برای 

ه دارش را نپوشیده بود و تاجی از طال بر سرش قرار نداشت دیدنش شتافته بودند، می نگریست. او لباس دنبال

اّما مثل همیشه کفش های قرمز زیبا و مراکشی را بپا کرده بود. این کفش بسیار نرم تر از کفش هایی بودند که 

پیرزن کفاش روستایی برای "کارین" کوچولو دوخته بود. براستی هیچ کفش دیگری در دنیا یافت نمی شد تا آن 

 توان با چنین کفش های قرمز بی نظیری مقایسه نمود. را ب
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سال ها گذشتند. "کارین" اینک به اندازه کافی بزرگ شده بود تا او را بالغ و مکلف بدانند. او از طرف بانوی 

سالخورده چندین لباس جدید و کفش نو دریافت داشت تا خود را آماده برگزاري مراسم غسل تعمید در كلیسا 

 نماید.

پیر اقدام به اندازه گیري پاهاي كوچك دخترك در اتاق وي نمود. آن اتاق داراي قفسه هاي شیشه اي  كفاش

بزرگ مملو از كفش هاي شیك و دمپایي هاي سفید بود. تمامي كفش ها بسیار دوست داشتني و چشمگیر بودند 

نیز ناراضي بود. یك جفت كفش قرمز بخوبي تماشا نماید بنابراین اندكي را اّما پیرزن كفاش نتوانست تمامي آنها 

. آنها بسیار زیبا نددر میان كفش ها وجود داشت. این كفش ها همانند آنهایي بودند كه پرنسس زیبا به پاهایش داشت

و مسحور كننده بودند و كفاش پیر مي دانست كه آنها را در اصل براي دختر یك كنت معروف دوخته بودند اّما 

 فروخته شدند. ختر كُنت اندازه نبودند لذاهاي دكفش ها با پاچون 

كفاش سالخورده پرسید : گمان مي كنم كه این كفش ها را از چرم براق دوخته باشند چونكه درخشندگي خاصي 

 دارند ؟

"كارین" پاسخ داد : بله درسته ، آنها را از چرم براق دوخته اند. این كفش ها به پاهایم اندازه بودند لذا آنها را از 

 حراجي معروف خریداري كرده ام. یك

هیچكدام از كفش هاي دیگر "كارین" قرمز رنگ نبودند . ضمنًا بانوي سالخورده هیچگاه به "كارین" اجازه  

 پوشیدن كفش هاي قرمز را نمي داد زیرا این عمل را در شأن دختري باوقار چون او نمي دانست.

شد. "كارین" ابتدا به كفش هاي مشكي اش نظر انداخت سپس آئین عشاء رباني یكشنبۀ بعد در كلیسا بر پا مي 

چشمانش به كفش هاي قرمز خیره ماندند. او لحظاتي به فكر فرو رفت ولیكن سرانجام تصمیمش را گرفت و 

 كفش هاي قرمز رنگ محبوبش را بپا كرد.

اي كه از میان مزارع  خورشید با شكوه و جالل همیشگي مي درخشید. "كارین" و بانوي مسن قدم زنان از جاده

 ذرت مي گذشت و كاماًل خاكي و غبارآلود بود ، به راه افتادند.

یك سرباز پیر و مفلوج در مقابل درب بزرگ كلیسا ایستاده و به چوب هاي زیر بغلش تكیه داده بود. او ریش 

خم كرده و حالت  بلند و عجیبي داشت كه قرمز و سفید بنظر مي آمد. سرباز درحالیكه سرش را به طرف زمین

 تعظیم داشت، از بانوي مسن پرسید : آیا اجازه مي دهید تا كفش هایتان را تمیز كنم ؟  

 "كارین" با شنیدن تقاضاي سرباز پیر كفش هاي خود را از پاهایش درآورد و تحویل كهنه سرباز داد.

 سرباز پیر با مالطفت گفت : دختر عزیزم ، عجب كفش هاي رقص زیبایي دارید !

آنگاه سرباز پیر سریعًا روي زمین نشست. او ابتدا كفش ها را برانداز كرد سپس با كف دست محكم بر پشت آن 

 كوبید تا خاك هایش بریزند آنگاه با تكه اي پارچه كهنه و فرسوده آنرا برق انداخت .

سپس همراه با "كارین" به بانوي سالخورده در ازاي كاري كه سرباز پیر انجام داده بود، مقداري پول به او داد 

 كلیسا وارد شدند. 

همۀ مردمي كه در كلیسا حاضر بودند، به پاهاي "كارین" مي نگریستند. مردم در تمامي مسیري كه از درب 

كلیسا شروع و به جایگاه ُسرایندگان سرودهاي مذهبي ختم مي گردید، به یكباره به همدیگر چشم دوختند. بنظر 

مقدسین روي دیوارهاي كلیسا با یقه هاي سیخ شده و رداهاي بلند مشكي رنگ نیز به  مي رسید كه حتي تصاویر

 كفش هاي قرمز رنگ "كارین" خیره مانده اند.

د. كشیش نكه رشتۀ افكارش بناگهان گسیخته گردیاین ها فقط بخشي از چیزهایي بودند كه "كارین" متوجه شد تا ای

ت غسل تعمید ، پیمان بستن با خداوند و نامگذاري ر مورد اهمّیكلیسا دستش را روي سر "كارین" گذاشت و د
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افراد صحبت كرد. او گفت كه "كارین" اینك یك مسیحي بالغ و متعهد است لذا باید شئونات مؤمنین مسیحي را 

 رعایت نماید.

ن كودكان ُارگ بزرگ كلیسا متناوبًا مي نواخت و تشریفات معمول بنحو موقرانه اي ادامه داشت. صداي دلنشی

آواز خوان با صداي رهبر پیر آنان در هم آمیخته بود اّما "كارین" تنها به كفش هاي قرمز رنگ بسیار زیبایش 

 فكر مي كرد.

ه خود را بجاي تمامي كساني كه در كلیسا براي برگزاري مراسم دعوت شده بودند، همچنان بیشترین توّج

ف كفش هاي قرمز رنگ "كارین" داشتند و بطور كلي همه خواندن دعا و گوش دادن به سرودهاي مذهبي معطو

  . گاه ها به دخترك خیره مانده بودن

بعنوان بخشي از مراسم بر دهان گذارد و را تكه اي نان مقدس زمانیكه "كارین" جلوي محراب كلیسا زانو زد تا 

رنگش بود. "كارین"  همچنین جرعه اي از جام طالیي بنوشد، هنوز تمامي فكر و ذكرش به كفش هاي قرمز

آنچنان در افكار شیرین غرق شده بود كه بنظرش مي رسید درحالیكه كفش هاي قرمز رنگش را بپا دارد، در 

حال شنا كردن است. او آنچنان مجذوب افكارش شده بود كه خواندن سرود مذهبي را فراموش كرد و حتي از 

  خاطرش رفت كه خداوند را بواسطه نعمت هایش سپاس گوید.

بانوي سالخورده با كنجكاوي به پچ پچ هاي حاضرین گوش مي داد. او از اغلب آنها مي شنید كه چرا "كارین" 

براي حضور در مراسم كلیسا كفش هاي قرمزش را پوشیده است ؟ بانوي دنیادیده مي دانست كه این حركت 

محسوب مي شد. بانو چندین دفعه هت آور است زیرا عملي بسیار نامناسب و غیر عادي براي حاضرین بسیار ُب

به "كارین" گوشزد كرده بود كه همگي باید براي حضور در كلیسا از كفش هاي مشكي استفاده كنند و این 

 افراد جوان و سالخورده صدق مي نماید.  جملگی موضوع در مورد

پیر با خستگي ناشي از  مدتي گذشت و مراسم به پایان رسید. اینك مردم در حال خروج از كلیسا بودند و بانوي

مراسم در داخل كالسكه اش نشسته بود. "كارین" به كالسكه نزدیك شد ولیكن زمانیكه پاهایش را بلند كرد تا وارد 

 كالسكه شود ، سرباز پیر به او گفت : عزیز من ، چه كفش هاي رقص زیبایي بپا كرده اي !

نامرئي "كارین" را وادار به رقصیدن مي كرد. حتي "كارین" دیگر نتوانست وارد كالسكه شود. چیزي عجیب و 

زمانیكه "كارین" توانست اندكي خودش را كنترل كند ولیكن پاهایش همچنان به رقصیدن ادامه مي دادند. دخترك 

متوجه شد كه كفش هاي قرمز به پاهایش قدرت غیر قابل كنترل بخشیده اند بطوریكه دیگر قادر به یكجا ایستادن 

 اتش نمي باشد. و كنترل حرك

"كارین" همچنان به رقصیدن ادامه مي داد. او بناچار به گوشه هاي حیاط كلیسا رفت تا شاید بتواند به كنترل 

خویش موفق گردد. برخي از حاضرین سعي كردند تا به دنبالش بدوند و او را متوقف سازند ولي به اینكار 

به داخل كالسكه انداختند اّما  با زحمت بت او را گرفتند سپسآنها به دور "كارین" حلقه زدند و عاق موفق نشدند.

پاهاي "كارین" همچنان به رقصیدن ادامه مي دادند. اینچنین بود كه "كارین" ناخود آگاه لگد محكمي به بانوي 

ده از كالسكه پائین پرید. او همچنان به رقصیدن ادامه مي داد. دخترك بینوا كه از عملش شرمنمجددًا مسن زد و 

شده بود، به فكر افتاد كه كفش هاي قرمز را از پاهایش خارج سازد تا شاید از رقصیدن باز ایستد و پاهایش 

 بتوانند اندكي بیاسایند. او تالش زیادي بعمل آورد تا سرانجام موفق شد و كفش ها را بیرون آورد. 

قرمز را در قفسه مخصوص گذاشت و تا "كارین" همراه با بانوي مسن به خانه رسیدند. او بالفاصله كفش هاي 

 مدت هاي مدید فراموش كرد كه مجددًا نظري به آنها بیندازد. 
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مدتها گذشت تا اینكه یكروز بانوي مسن احساس بیماري نمود بطوریكه حتي نتوانست از بسترش برخیزد. 

بود زیرا وظیفه "كارین" نقش پرستار را برایش بازي مي كرد ولیكن همواره منتظر گشایشي در اوضاع 

 پرستاري را بیش از توان خویش مي دید.

چند روزي بدین منوال گذشت تا اینكه در شهر مجلس رقص بسیار بزرگي بر پا شد و "كارین" را بدان مراسم 

دعوت كردند. "كارین" مي خواست خود را براي مراسم آماده سازد لذا وارد اتاقش شد و نگاهي به قفسه كفش 

 رین" پس از مدت ها مجددًا نگاهش به كفش هاي قرمز محبوبش افتاد و با خود زمزمه كرد :ها انداخت. "كا

هیچ گناهي در استفاده كردن از كفش هاي قرمز وجود ندارد. این حرف باعث شد كه قوت قلب بیشتري بیابد و 

ه او نمي را متوّجكفش هاي قرمز را بپا كند. "كارین" تصّور مي كرد كه این عملش هیچگونه صدمه و آسیبي 

سازد. او درحالیكه كفش هاي قرمز زیبایش را بپا داشت به مجلس رقص رفت و به اتفاق سایرین شروع به 

 رقصیدن نمود.

"كارین" لحظاتي به رقصیدن ادامه داد اّما زمانیكه قصد داشت به سمت راست بپیچد، كفش ها او را به طرف 

سمت باالي سالن برقص بپردازد، كفش ها او را به قسمت پائین چپ كشاندند ولیكن زمانیكه مي خواست در ق

به پائین و  رقص سالن بردند. كفش ها همچنان به سرپیچي از "كارین" ادامه دادند تا اینكه او را از پله هاي سالن

 آنگاه به خیابان و سپس از میان دروازۀ شهر به خارج از شهر بردند.

وادار به رقصیدن بیشتر مي شد تا اینكه با طي مسافتي زیاد به جنگل تاریك  "كارین" دائمًا مي رقصید و مرتبًا

رسید. ناگهان اشیائي در درون درختان جنگلي شروع به درخشیدن كردند آنچنانكه "كارین" آنها را با ماه اشتباه 

آن چهرۀ  شئي مذكور چهره اي بیش نبود. "كارین" وقتي بیشتر دقت كرد، مشاهده نمود كه درحالیکهگرفت 

در آنجا نشسته بود. او با دیدن دخترك اینک سرباز پیر با ریش قرمز و سفید نیست. سرباز پیر همان كسي بجز 

 سرش را چندین دفعه تكان داد و گفت : عزیز من ، عجب كفش هاي رقص خوشگلي بپا كرده اید !

ورد و بدور اندازد اّما آنها شدیدًا به "كارین" وحشت كرده بود. او قصد داشت كفش هاي قرمز را از پاهایش در آ

پاهایش چسبیده بودند و جدا نمي شدند. "كارین" بناچار جوراب هایش را پاره نمود تا از این طریق به منظورش 

 برسد اّما كفش هاي قرمز همچنان به كف پاهاي دخترك متصل بودند.
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زارع و چمنزارها مي رفت. او شب ها و بي اختیار مي رقصید و در همان حالت به داخل م "كارین" هنوز

روزهاي متوالي را سپري نمود، درخشش آفتاب و بارش شدید باران  را از سر گذرانید، شب هایي كه بسیار 

 بنظرش هولناك مي آمدند. 

"كارین" رقص كنان به حیاط بزرگ كلیسا رسید اّما در آنجا نیز نتوانست ساكن بماند و رقص او ادامه یافت. 

مشغول كارهاي خودشان بودند. "كارین" قصد داشت تا بر روي قبر شخص بینوایي بنشیند ولیكن در آنجا مردم 

در آنجا نیز  كسي آنجا را تمیز نكرده بود. بنابرایناز مدت ها پیش سرخس هاي تند و تیز روئیده بودند زیرا 

 ر كرد. رقص كنان از درب كلیسا عبو لذابرایش نه آرامش و نه صلح و صفایي بود 

"كارین" بناگهان فرشته اي را در مقابلش دید كه ردایي بلند به رنگ سفید در بر داشت و بال هایي بر شانه 

شمشیري پهن و صورتش آرام و موقر بود و  فرشته به آرامي بر زمین فرود آمد درحالیکههایش قرار داشتند. 

 .مشاهده می شد درخشان در دستانش

 
ي خواهم كه برقصید. باید با كفش هاي قرمزت آنقدر برقصید تا اینكه سرد و رنگ پریده فرشته با تحكم گفت : م

ه شوید، پوست بدنت چروك شود و مثل اسكلت گردید. مي خواهم كه برقصید، از درب تا درب، هر كجا كه بّچ

واهند شنید و از تو هاي ُپر شر و شور زندگي مي كنند تا با لگد تو را برانند چونكه آنها صداي كفش هایت را خ

 خواهند ترسید. من مي خواهم كه برقصید، پس برقص.

 "كارین" فریاد زد : لطفًا بمن رحم كنید.

دادند و به  عبورشهر "كارین" نتوانست پاسخ فرشته را بشنود زیرا كفش هاي قرمزش او را از میان دروازه 

اّما همچنان توقفي در  گذرگاه ها عبور كرد میان مزارع بردند. "کارین" در راستاي بزرگراه ها و از كنار

 بوجود نیامد. رقصش

یكروز "كارین" رقص كنان از یك درب عبور كرد كه آنرا بخوبي مي شناخت. در آنجا گروهي در حال خواندن 

سرودهاي مذهبي بودند و تابوتي در حال حمل شدن به طرف بیرون از آنجا بود درحالیكه روي تابوت را با گل 

وشانده بودند. "كارین" دانست كه اینك به حال خویش رها شده و به لعنت فرشته درگاه خداوند دچار هایي پ

 گردیده است لذا تا بخشیده نشود ، خالصي از این وضع برایش مقدور نیست.
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"كارین" همچنان مي رقصید. او در همین حالت به طرف جنگل تاریك هدایت شد. كفش هاي قرمز در اثر 

خارها و ُكنده هاي درختان آسیب دیدند تا اینكه كم كم پاره شدند و خون از پاهاي كوچك "كارین" برخورد با 

 جاري گردید.

"كارین" رقص كنان از بوته زار ُپر از خار گذشت و به یك خانه كوچك و جدا افتاده رسید. "كارین" اینجا را 

ا زندگي مي كند. "كارین" با انگشت بر پنجرۀ مي شناخت. او مي دانست كه یك جالد یعني مأمور اعدام در آنج

 خانه كوبید و فریاد زد : لطفًا خارج شوید. من نمي توانم به خانه داخل شوم زیرا مجبورم مدام برقصم.

جالد در پاسخ وي گفت : من گمان نمي كنم كه شما مرا بشناسید. من سرهاي افراد آشوبگر و شرور را قطع مي 

 كه تبرم را كاماًل صیقل بدهم تا تیز باشد. كنم. من همواره مواظبم 

"كارین" گفت : الزم نیست سرم را ببرید زیرا آنگاه نخواهم توانست از گناهم توبه كنم ولیكن لطفًا بیائید و پاهاي 

مرا از مچ قطع كنید تا از شر كفش هاي قرمزم خالصي یابم. "كارین" سپس تمامي ماجرا را برایش تعریف كرد 

اي او را به همراه كفش هاي قرمزش قطع نمود اّما كفش ها به اتفاق پاهاي قطع شده بحالت رقص و جالد پاه

 كنان از آنجا دور شدند، از مزارع گذشتند و به داخل جنگل رفتند. 

 
جالد پاهاي "كارین" را بست و در خانه اش به او پناه داد. مدتي گذشت تا بهبودي در پاهاي "كارین" حاصل شد 

ها ترمیم یافتند. جالد با تالش فراوان توانست یك جفت پاي چوبي و عصاي زیر بغل برایش بتراشد. او و زخم 

سپس خواندن سرودهاي مذهبي را به "كارین" آموخت همان سرودهایي كه همواره توسط گناهكاران خوانده مي 

 شوند تا بخشوده گردند.

رگیري تبر در قطع پاهاي رقصانش و همینطور "كارین" از جالد تشكر كرد و دست هایش را بخاطر بكا

 تراشیدن پاها و عصاي چوبي بوسید سپس از میان بوته زار گذشت و از آنجا دور شد. 

"كارین" با خود اندیشید : من تاكنون بواسطه پوشیدن كفش هاي قرمز به اندازه كافي متحمل رنج و مرارت شده 

ا مردم مرا در این وضعیت ببینند و عبرت بگیرند. "كارین" با تمام ام بنابراین اینك مي توانم به كلیسا بروم ت

توانش بسوي كلیسا براه افتاد. او وقتي به آنجا رسید، از درب كلیسا داخل شد اّما با كمال تعجب مشاهده كرد كه 

 كفش هاي قرمزش رقص كنان پیشتر از او به آنجا آمده اند لذا به وحشت افتاد و به عقب برگشت. 

رین" در تمامي طول هفته غمگین و ناراحت بود و بي اختیار اشك مي ریخت اّما وقتي مجددًا یكشنبه فرا "كا

رسید ، با خودش گفت : من تاكنون به اندازه كافي سعي كرده و رنج برده ام و دیگر باور دارم كه مي توانم 

اك گردم بنابراین با اعتماد بنفس به آنجا همانند سایر افرادي كه به كلیسا مي روند، بخشیده شوم و از گناهان پ
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رفت ولیكن بمحض وارد شدن به محوطه جلوي كلیسا مشاهده كرد كه كفش هاي قرمزش همچنان رقص كنان 

در آنجا حضور دارند. "كارین" وحشت زده به عقب بازگشت. او قلبًا از گناهي كه با پوشیدن كفش هاي قرمز 

 هار پشیماني كرد و توبه نمود. در مراسم كلیسا مرتكب شده بود، اظ

 
"كارین" به خانه كشیش رفت و از او خواهش نمود تا در صورت امكان اجازه دهد كه به كلیسا خدمت كند تا 

شاید بدین طریق از نظر روحي پاك و منزه شود و به زندگي عادي باز گردد. "كارین" گفت : من حاضرم هر 

جام بدهم.  او مي دانست كه مردمان خوبي در جامعه هستند كه قدر انسان ها آنچه شما بفرمائید را در حد توانم ان

 را مي دانند. 

همسر كشیش بحال "كارین" افسوس خورد و او را از سر دلسوزي در خانه اش پذیرفت زیرا زني بسیار فهیم و 

 كوشا بود.

چندگاه كتاب مقدس را با صداي  "كارین" در آنجا اغلب ساكت مي نشست و كاماًل گوش فرا مي داد تا كشیش هر

ه هاي كشیش دخترك را بسیار دوست مي داشتند اّما زمانیكه آنها به صحبت در بلند برایش بخواند. تمامي بّچ

 بارۀ لباس ها و كفش هاي باشكوه و زیبا مي پرداختند، "كارین" ساكت مي ماند و فقط سرش را تكان مي داد.

ا آماده رفتن به كلیسا شدند. "كارین" با چشم هاي گریان خواهش كرد كه او یكشنبه دیگري فرا رسید و همگي آنه

 هم اجازه یابد تا همراهشان به كلیسا برود اّما كشیش اجازه نداد.

"كارین" با حالتي محزون به عصاهاي زیر بغلش نگریست. او سعي داشت تا سخنان خداوند را بشنود ولیكن 

ل اتاق كوچكش پناه برد. اتاقش آنقدر كوچك بود كه فقط جاي یك تختخواب و یك اجازه نیافت لذا به تنهایي به داخ

صندلي را داشت. "كارین" بر روي صندلي نشست و كتاب سرودهاي روحاني را برداشت و آنرا گشود سپس با 

 حالتي روحاني به خواندنش پرداخت.

اشك از چشمان قشنگ و غمزده "كارین" باد نت هاي ُارگ را از داخل كلیسا بسوي "كارین" مي آورد. قطرات 

سرازیر شدند و صورتش را خیس ساختند. "كارین" با قلبي محزون ولي امیدوار گفت : آه خداي من ، لطفًا كمكم 

 كنید.

خورشید به روشني مي درخشید. "كارین" فرشته درگاه خداوند را در مقابل خویش مي دید كه با رداي سفید 

یه همان فرشته اي بود كه قباًل در مقابل درب كلیسا دیده بود اّما او دیگر شمشیر تیز به ایستاده بود. او درست شب

شاخه اي سبز و زیبا مملو از شكوفه ها در دست راست فرشته بود. فرشته دستش را اینک همراه نداشت بلكه 

تاره اي طالیي رنگ باال برد و شاخۀ گل را به سمت آسمان پرتاب كرد. شاخه گل به سمت آسمان رفت و به س
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و درخشان تبدیل شد. فرشته دستش را به دیوار اتاق گرفت . بناگهان دیوار گشوده شد . اُرگ داخل كلیسا در 

 حال به نواختن بود.  

"كارین" مشاهده كرد كه تصاویر اشخاص قدیس كه بر دیوار كلیسا نصب بودند، به او مي نگرند و برایش دست 

او تبریك مي گویند. "كارین" بر روي یكي از صندلي هاي تمیز ردیف جلوي سالن تكان مي دهند و همگي به 

 كلیسا نشست و شروع به خواندن سرودهاي مذهبي از كتاب مقدس نمود.

مردماني كه در كلیسا بودند، محو حالت روحاني "كارین" شده بودند. آنها مداومًا در حال رفت و آمد از سالن 

 تاریك "كارین" بودند تا از آنچه ُرخ داده بود، آگاه شوند.كلیسا به سمت اتاق تنگ و 

سایر اعضاي خانواده كشیش بر روي نیمكت هاي كلیسا نشسته بودند. زمانیكه خواندن سرودها به  "كارین" با

پایان رسید، همگي سرشان را به عالمت دعا براي "كارین"  تكان دادند. آنها گفتند : "كارین" ، امروز خداوند 

 را به حضور پذیرفته و گناهت را بخشیده است.تو 

 "كارین" در جوابشان گفت : خداوند مهربان و بخشنده است و به تمام انسان ها نظر لطف دارد. 

 ه ها تمام فضا را ُپر از عشق و محبت نموده بود. ُارگ همچنان مي نواخت و آواي دسته جمعي و دلنشین بّچ

ره هاي كوچك سالن كلیسا به درون مي تابید و دقیقًا محلي را كه "كارین" طلیعه جانبخش خورشید از وراي پنج

نشسته بود، كاماًل روشن مي ساخت. قلب "كارین" مملو از گرماي عشق و محبت شده بود. روح او از طریق 

 پرتو آفتاب به پرواز در آمده و به آسمان مي رفت. 

سؤال نكرد و او را شماتت ننمود. "كارین" براستي  از آن پس هیچكس از "كارین" در بارۀ كفش هاي قرمزش

و خداوند نیز او را مشمول رحمات خویش قرار داده و  كرده بود، پشیمان گشتبر خالف رسومات از كاري كه 

 بخشیده بود تا روحش آرامش یابد و بتواند به مردم خدمت كند.  
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 : 7داستان 
 "پرنس قورباغه" 

(The frog prince) 
 

   (Brothers Grimm"برادرز گریم" )

 

کاله َپردارش را بر سر گذاشت، کفش هایش را بپا کرد و بتنهایی پرنسس زیبا  ،در یک غروب بسیار دل انگیز

برای قدم زدن به داخل جنگل مجاور قصر رفت. او پس از دقایقی به یک چشمه خنک و ُپر آب رسید که یک 

 واز در کنارش رشد كرده بود.بوته گل ُرز بسیار چشم ن

پرنسس در کنار چشمۀ آب نشست تا اندکی بیاساید و خستگی از تن در نماید. او یک توپ طال در دستانش 

داشت که همواره با آن سرگرم بازی می گردید. پرنسس توپ طال را به هوا پرتاب می کرد و زمانی که فرود 

نچنان توپ را به هوا پرتاب کرد که وقتی فرود آمد، نتوانست می آمد، آنرا با دست می گرفت. یکبار پرنسس آ

آنرا با دستانش بگیرد لذا توپ طال اندكي دورتر چندین مرتبه به زمین خورد و مسافتی از او فاصله گرفت. 

 بر روی زمین غلطید و غلطید تا عاقبت درون چشمۀ آب افتاد.  طال توپ

اّما توپ كاماًل به عمق آب فرو رفته بود. چشمۀ آب آنچنان  پرنسس به جستجوی توپ درون چشمۀ آب نگریست

 عمیق بود که پرنسس قادر به مشاهدۀ کف آن نشد. 

اگر من مي توانستم فقط یكبار دیگر توپم را بدست آورم ه کرد. او با خود گفت : افسوس . پرنسس شروع به گری

 ری را که در دنیا دارم، به ازایش مي دادم. آنگاه تمامی لباس های فاخر و جواهرات گرانبها و هر چیز دیگ

 درست زمانیکه پرنسس در حال صحبت کردن با خودش بود، قورباغه اي سرش را از آب بیرون آورد و گفت : 

 پرنسس ، چرا شما اینچنین تلخ گریه می کنید ؟ 

و کثیف بیش نیستی پرنسس گفت : دریغا که نمی توانی کاری برایم انجام بدهی ! تو فقط یک قورباغه زشت 

 درحالیکه توپ طالی من به داخل چشمۀ آب افتاده است. 
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قورباغه گفت : من مرواریدها ، جواهرات و لباس های فاخرت را نمی خواهم اّما اگر مرا دوست بدارید و 

ل مي اجازه بدهید تا شما را دوست بدارم، در بشقاب طالیت غذا بخورم و در رختخواب حریرت بخوابم آنگاه قو

 دهم كه توپ طالیت را دوباره خواهی داشت. 

او هیچگاه قادر پرنسس با خود اندیشید : چه حرف های پوچ و مزخرفی ! این قورباغه احمق چه می گوید ؟ 

آب بیرون آید، چه برسد به اینکه براي دیدارم به قصر پادشاه بیاید. اّما با اینحال او ممکن  نیست از درون چشمۀ

 وپم را برایم بیاورد بنابراین به او می گویم که با تمام خواسته هایش موافقم. است بتواند ت

 با این افکار پرنسس به قورباغه گفت :

 خوب ، اگر شما بتوانید توپم را برایم بیاورید، من به تمامي خواسته هایت عمل می کنم. 

. او اندک زمانی بعد مجددًا باز آمد آنگاه قورباغه سرش را به زیر آب برد و بالفاصله به عمق آب فرو رفت

زیبا درحالیکه توپ طال را به دهان گرفته بود. قورباغه توپ را به کنارۀ چشمۀ آب آورد و در نزدیکی پرنسس 

 بر زمین پرتاب کرد. 

 
پرنسس بدین طریق خیلی زود توپ طالیش را دید ، بسویش رفت و آنرا برداشت. پرنسس از اینکه مجددًا به 

ی محبوبش دست یافته بود، بسیار خوشحال شد. او دیگر مجالی براي فکر کردن در مورد قورباغه به توپ طال

 خود نداد لذا هر چه سریعتر بسوی قصر روانه شد.

در این لحظه قورباغه صدایش کرد : پرنسس ، لطفًا صبر کنید و همانطور که قول داده اید، مرا همراهتان ببرید 

 ی برای شنیدن حرفهای قورباغه درنگ نکرد. اّما پرنسس حتی لحظه ا

 روز بعد بمحض اینکه پرنسس بر میز مجلل شام حاضر شد، صدای عجیبی را شنید : 

 تاپ ، تاپ ، پالش ، پالش . 

بنظر می رسید که کسی از پله های مرمرین سالن غذاخوری باال می آید. بزودی ضربات آرامی به درب سالن 

 وی درب فریاد زد : وارد آمد و صدایی از آنس

 درب را باز کنید پرنسس عزیزم.» 

 درب را باز کنید زیرا عشق حقیقی تو اینجاست. 

 به یاد آورید کلماتی را که بین من و تو رد و بدل شده بود. 

 .«در کنار چشمۀ آب خنک و در سایه جنگل انبوه 
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اغه زشت افتاد درحالیکه آنرا کاماًل از پرنسس به سمت درب اتاق رفت و آنرا گشود. او ناگهان چشمش به قورب

 یاد برده بود. 

 پرنسس با دیدن این منظره بسیار ترسید لذا سریعًا درب را بست و بر روی صندلیش در سر میز شام برگشت. 

 ه شد که چیزی باعث ترسیدن دختر زیبایش شده است لذا پرسید : پدرش پادشاه متوّج

 دخترم ، چه اتفاقی افتاده است ؟

رنسس پاسخ داد : یک قورباغه زشت در آنجا است. او پشت درب سالن ایستاده است. البته این قورباغه صبح پ

امروز توانست توپ طالیم را از درون چشمه آب بیابد و برایم بیاورد. من هم در ازایش به او قول داده ام که 

از درون چشمۀ آب خارج نخواهد شد اّما بتواند با من در اینجا زندگی کند. من فکر می کردم که او هیچگاه 

 اینک پشت درب سالن منتظر است و می خواهد داخل شود. 

در همین لحظه که پرنسس درباره قورباغه صحبت می کرد، مجددًا ضرباتی به درب سالن زده شد و این صدا 

 به گوش آنها رسید :

 درب را باز کنید پرنسس عزیزم.» 

 یقی تو اینجاست. درب را باز کنید زیرا عشق حق

 به یاد آورید کلماتی را که بین من و تو رد و بدل شده بود. 

 .«در کنار چشمۀ آب خنک و در سایه جنگل انبوه 

 
پادشاه به پرنسس جوان گفت : شما چون قول داده اید بنابراین باید به حرفتان عمل کنید. اینک برو و اجازه بده 

 تا او داخل شود.

و قورباغه َجستی زد و به داخل سالن آمد. او مستقیمًا درحالیکه تاپ تاپ و پالش پالش  پرنسس اینچنین کرد

 صدا می داد، از کف سالن به باالی میز غذاخوری پرید و در جوار جایگاه پرنسس نشست.

 قورباغه بالفاصله به پرنسس زیبا گفت : بیا بر روی صندلیت بنشین و اجازه بده تا در کنارت باشم. 

 زیبا اطاعت كرد و بر روی صندلی خویش نشست. پرنسس

 قورباغه ادامه داد : بشقاب غذایت را نزدیک من بگذار تا من هم بتوانم از غذاهایت بخورم. 

پرنسس این خواستۀ قورباغه را نیز انجام داد. قورباغه زشت تا آنجا که می توانست از غذاهای پرنسس میل 

 نمود سپس گفت:

 لطفًا مرا به اتاقتان در باالی پله ها ببرید و در بسترتان بگذارید. اینک بسیار خسته ام.
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پرنسس با بی میلی قورباغه را در دست گرفت و از پله ها باال رفت. آنها به اتفاق وارد اتاق خواب شدند و 

حیوان زشت را درون رختخواب و بر روی بالش حریر خویش گذاشت تا تمام شب را در آنجا زیبا پرنسس 

 ساید. بیا

بمحض اینکه هوا روشن شد، قورباغه از جایش برخاست. او َجست زنان از پله ها پائین رفت، از خانه پادشاه 

 خارج شد و به چشمۀ آب خنك برگشت.

 
ت و او دیگر هیچ بدین ترتیب پرنسس زیبا نفس راحتی کشید. او اندیشید که اینك همه چیز به پایان رسیده اس

 و مزاحم نخواهد داشت اّما او اشتباه می کرد.  زشت مشکلی با قورباغۀ

شب فرا رسید و پرنسس مجددًا صدای برخورد ضربات آهسته ای را بر درب سالن غذاخوري شنید و به دنبالش 

 این صدا از قورباغه به گوش رسید :

 درب را باز کنید پرنسس عزیزم.» 

 درب را باز کنید زیرا عشق حقیقی تو اینجاست. 

 رید کلماتی را که بین من و تو رد و بدل شده بود. به یاد آو

 .«در کنار چشمۀ آب خنک و در سایه جنگل انبوه 

پرنسس بسوی درب سالن رفت و آنرا گشود. قورباغه نیز فورًا به داخل سالن آمد، در بشقاب طالی پرنسس شام 

 خورد و تا صبح روز بعد در رختخواب پرنسس خوابید. 

ترتیب گذشت اّما زمانیكه پرنسس صبح روز بعد از خواب برخاست، از آنچه مشاهده كرد  شب سّوم نیز به همین

در حیرت ماند. او بجاي قورباغه زشت در كنار خویش یك پرنس زیبا را دید. پرنسس با تعجب به پسر جوان 

بود. او با آسودگي خیره مانده بود. جوان چشماني براستي زیبا داشت آنچنانكه پرنسس نظیرش را تا آنروز ندیده 

 خاطر بر بالش پرنسس آرمیده بود و از آنچه در كنارش مي گذشت آگاهي نداشت.

پرنس جوان از خواب بیدار شد و دختر پادشاه را در برابر چشمان خویش دید كه  دقایق بسرعت گذشتند تا اینکه

وسط یك جادوگر كینه توز با تعجب بسیار به او مي نگرد. پسر جوان به پرنسس زیبا گفت كه چندي پیش ت

افسون شده و به شكل قورباغه در آمده بود. جادوگر قرار گذاشته بود كه پسر جوان همچنان به شكل قورباغۀ 

زشت باقي بماند تا زمانیكه یك پرنسس او را از چشمه آب بیرون آورد و اجازه بدهد تا سه شب متوالي در یك 

 خواب در كنار یكدیگر بخوابند. بشقاب با همدیگر غذا بخورند و در یك رخت
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پرنس جوان ادامه داد : شما اینك توانستید كه افسون جادوگر ظالم را بشكنید و مرا آزاد سازید. این زمان من 

هیچ چیز با ارزشي همراه خویش ندارم تا در ازاي محبت شما تقدیم نمایم ولیكن تقاضا دارم كه همراهم به نزد 

ایه است بیائید زیرا من بسیار مایلم كه با همدیگر ازدواج كنیم و صادقانه قول مي پدر من كه پادشاه كشور همس

 دهم كه تا پایان عمر به شما عشق بورزم. 

 
 پرنسس جوان گفت : آیا شما براستي در تقاضاي خویش راسخ و استوار هستید ؟

 پرنس جوان گفت : بله ، مطمئنًا . 

د كه با هشت اسب قدرتمند و شكیل كشیده مي شد. اسب ها داراي یراق آنها كالسكه اي بسیار زیبا تدارك دیدن

آراسته شده بود. در عقب كالسكه نیز خدمتكار  یهایي از طال بودند و سرهایشان نیز با َپرهاي زیبا و رنگارنگ

ن با وفاي پرنس بنام "هاینریش" سوار بر اسب حركت مي كرد. "هاینریش" همان كسي بود كه پس از افسون شد

اربابش تا مدت ها برایش گریه و زاري مي كرد و به تلخي اشك مي ریخت آنچنانكه نزدیك بود از غصه دق 

 كند. 

پرنس جوان و پرنسس زیبا مملكت پدر شاهزاده خانم را ترك كردند و به سمت كشور همسایه رفتند. پادشاه آنجا 

زودي آنها را طي جشني باشكوه به ازدواج وقتي از سالم بودن پسرش با خبر گردید، بسیار خوشحال شد و ب

 همدیگر در آورد.

پرنس و پرنسس تا سال هاي طوالني در كنار همدیگر زندگي كردند و شادمانه تا پایان عمر به عهدشان نسبت 

 به یكدیگر وفادار ماندند.  
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  : 8داستان 

 "كبریت فروش كوچولو" 

(The little match-seller) 

 

 (Hans Christian Andersenهانس كریستیان آندرسن" )نویسنده: "

 

سال کهنه به پایان نزدیک می شد و هوا به شّدت سرد بود. تاریکی با فرارسیدن غروب سرتاسر منطقه را می 

پوشاند. برف با شتاب مي بارید، انگار سینۀ آسمان شکافته شده و هر آنچه برف سرد و سفید اندوخته بود، از 

 مین سرد و تیره تخلیه می گردید.میان آن بر ز

در میان تاریکی و سرمای هوا ، دخترکی فقیر با سری نیمه برهنه و پاهای لخت در خیابان های خلوت پرسه 

می زد. حقیقت اینکه دخترک با یک جفت کفش راحتی خانه را ترک کرده بود اّما آنها چندان برایش قابل استفاده 

رک بسیار بزرگ بودند زیرا آنها در اصل به مادرش تعلق داشتند. دخترک فقیر نبودند. كفش ها برای پاهای دخت

در اختیار نداشت چونکه آنها را هنگام دویدن از عرض خیابان برای اجتناب از هم اینک کفش های راحتی را 

ی برخورد با کالسکه هایی که با سرعت زیاد می گذشتند، از دست داده بود. دخترک تالش کرد تا کفش ها

و لنگه دّوم را هم پسرکی از دستش ربود  پیدا کندراحتی مادرش را بیابد اّما یکی از آنها را بهیچوجه نتوانست 

و با سرعت از آنجا گریخت. پسرک فکر می کرد که از لنگه کفش راحتی می تواند برای سریدن بر روی برف 

 ه های فقیر فخر بفروشد. ها استفاده کند و به سایر بچّ 

 
ک بینوا با پاهای کوچک و برهنه اش براه افتاد درحالیکه آنها از سرما کاماًل قرمز شده بودند و در آستانه دختر

کبود شدن قرار داشتند. دخترک در داخل جیب بزرگ جلوی دامنش تعدادی بسته کبریت حمل می کرد. او 

تی موفق به فروش یک جعبه همچنین یک بسته از آنها را در دستان کوچکش داشت. وي در تمام طول روز ح

 کبریت هم نشده بود بنابراین تا آن لحظه حتی یک پنی هم پول کسب نکرده بود. 

نش بسختی او را بر کف سنگفرش خیابان به جلو ادخترک از سرما و گرسنگی می لرزید. پاهاي الغر و ناتو

 می اندیشید. مشّوش به بیچارگی و درماندگی خویش  یمی بردند. کوچولوی بینوا با افكار
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دانه های درشت برف بر گیسوان لطیف و بلند دخترك که حلقه حلقه از روی شانه های نحیفش آویخته بودند، 

می نشستند اّما دخترک هیچ توجهی به این موضوع نداشت. نور ضعیف چراغ ها از پنجره های خانه هاي 

مناسبت عید کریسمس در فضا پیچیده بود لذا اطراف بر پهنه خیابان می تابید. عطر مطبوع غاز بریان شده به 

 شیرین و قشنگ فرو برد.  یدخترک را در تفکرات

دخترک در كنج دیواري که بین دو خانۀ اعیاني متوالي واقع شده و شبیه چاله ای در آمده بود، چمپاتمه زد و 

چک برهنه اش را در زیر دست و پاهایش را مچاله کرد تا سرمای کمتری را حس کند. او با وجودیکه پاهای کو

بدنش جمع کرده بود ولیکن نتوانست آنها را از سرما محفوظ دارد. دخترک جرأت بازگشتن به خانه را نداشت 

زیرا هیچیک از جعبه های کبریت را نفروخته بود. او نتوانسته بود حتی یک پنی پول برای مخارج خانواده اش 

 ه می گردید. کسب نماید بنابراین یقینًا توسط پدرش تنبی

   
دخترک بیاد آورد که خانه آنها نیز از نظر سرما دست کمی از خیابان ندارد زیرا خانه آنها بجز یک سقف هیچ 

 چیز دیگری نداشت كه بتوان بعنوان خانه به داخلش پناه برد.

ه های کهنه و باد زوزه می کشید ولی خوشبختانه چاله ای که دخترک در آن نشسته بود، مملو از کاه و پارچ

 دور ریخته بود. دست های کوچک و ظریف دخترک از سرما کرخت شده بودند.

دخترك آهي از دل بر كشید. شاید اگر او می توانست یکی از چوب کبریت ها را از جعبه اش خارج ساخته و 

د بنابراین یکی از پس از روشن کردن در پناه دیوار نگهدارد آنگاه می توانست الاقل انگشتانش را اندکی گرم کن

 اینکسمباده ای كنارش کشید تا روشن شود.  چوب کبریت ها را از جعبه اش خارج ساخت و بر روی کاغِذ

گرمای اندکی حاصل آمده بود. نور کبریت همانند یک شمع کوچک و بسیار کمرنگ مي نمود. دخترک دست 

 دیگرش را بر فراز شعله کبریت گرفت تا گرم شود.

بنظرش بسیار عجیب می آمد. بنظرش رسید که انگار در کنار یک بخاری فلزی بزرگ نشسته  روشنایی کبریت

است. چوب کبریت فروزان گشته و گرمای لطیفش دست های دخترک را نوازش می داد آنچنانکه دخترک را 

اموش شد، بر آن داشت تا پاهایش را نیز از زیر بدنش خارج سازد تا اندکی گرم شوند اّما بناگهان کبریت خ

ماند، یک چوب کبریت نیم سوخته  اجاق خیالی ناپدید گردید و تنها چیزی که در دستان کوچک دخترک باقی

 بود.

کوچک و لرزانش بر  ود و آنرا به زحمت روشن کرد. شعلۀدخترک چوب کبریت دیگری از جعبه اش خارج نم

ک می توانست داخل اتاق مقابلش را ببیند. ساخت آنچنانکه دختر تصّورروی دیوار افتاد و پرده ای شفاف را م

میز داخل اتاق با پارچه ای برنگ سفید پوشش یافته و سرویس شام باشکوهي را بر روی آن چیده بودند. بخار 
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مطبوعی از روی غاز بریان شده به هوا بر می خاست. اطراف غاز بریان را با تکه هایی از سیب زمینی سرخ 

 ده بودند. شده و آلوی پخته تزئین نمو

بناگهان واقعه عجیبی بوقوع پیوست و آن اینکه غاز در تصورات دخترك از جایش تکان خورد، از داخل دیس 

بیرون َجست، سراسر کف اتاق را پیمود و درحالیکه یک عدد چاقو و یک عدد چنگال بر بدنش فرو شده بودند، 

رات شیرین دخترک برجا هیچ اثري از تصّوبه نزد دخترک آمد. چوب کبریت مجددًا خاموش شد و در نتیجه 

 نماند بجز دیواری سرد، ضخیم و مرطوب که در مقابلش قد بر افراشته بود. 

که در زیر یک درخت زیبای کریسمس نشسته  مجّسم ساختدخترک چوب کبریت دیگری را روشن نمود. او 

ی نکه زیبائی آن بیشتر از زیبائنچنااست. درخت بسیار بزرگ بود و بنحو زیبا و شکوهمندی آراسته شده بود آ

درخت خانه تاجر ثروتمندی بنظر می آمد که چندی قبل از پنجره شیشه ای خانه اش دیده بود. هزاران شمع 

رنگی کوچک بر روی شاخه های درخت خیالي روشن بودند و نمایشی از رنگ های گوناگون را بر شیشه های 

برای برداشتن یکی از شمع های کوچک دراز کرد ولیکن در همین  پنجره اتاق اجرا می کرد. دخترک دستش را

 لحظه چوب کبریت خاموش شد. 

بتدریج چراغ های کریسمس کم نور و کم نورتر شدند انگار که منبع نورشان پیوسته دورتر می گشتند تا جائیکه 

ند. او بناگهان مشاهده ه شددخترک آنها را با ستاره های آسمان اشتباه می گرفت. چشمان دخترک به آسمان دوخت

 کرد که ستاره ای فرو افتاد و در پشت سرش نواری روشن و آتشین برجا گذاشت. 

بزودی ستاره ای دیگر خاموش شد انگار همزاد مادر بزرگ مرحومش بود. دخترک مادر بزرگش را بسیار 

کرد که هرگاه ستاره ای  از  دوست می داشت ولیکن بتازگی او را از دست داده بود. مادر بزرگ برایش تعریف

آسمان فرو افتد و یا خاموش شود آنگاه روح انسان همزادش از جسم وی خارج می شود و به نزد خداوند 

 مهربان در اوج آسمان می پیوندد.

دخترک چوب کبریت دیگری از جعبه اش خارج ساخت و آنرا نیز بر دیوارۀ سمباده ای جعبه کشیده تا روشن 

و لرزانی اطراف دخترک را روشن ساخت. او در روشنایی کمرنگ کبریت متصّور نمود که شود. نور ضعیف 

مادر بزرگش به وضوح در مقابلش ایستاده و با سیمای مهربانش به او چشم دوخته است. مادر بزرگ با صدایي 

وش شدن این چوب نسبتًا بلند گفت : آهای دخترکم ، من همیشه و در هر جا با تو هستم. من می دانم که با خام

کبریت از دیدگانت محو می شوم زیرا هم اینک تنها در تصّورات تو آشکار شده ام و بزودی همانند اجاق گرم، 

 غاز بریان و درخت کریسمس خیالي ناپدید خواهم شد.
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دخترک پی در پی چوب کبریت ها را یکی پس از دیگری روشن می کرد. او می خواست از خاموش شدن 

نها جلوگیری کند و بدینوسیله مانع شود که مادر بزرگ از کنارش برود. چوب کبریت ها بخوبی می كامل آ

گداختند و اطرافش را روشن می ساختند. مادر بزرگ در روشنایی لرزان کبریت ها زیباتر و جوان تر بنظر 

 می آمد آنچنانکه دخترک هیچگاه او را این چنین ندیده بود. 

. او دخترک را محکم در آغوش گرفت و به نوازش وي پرداخت. آندو کم کم در هم مادر بزرگ جلوتر آمد

آمیختند و به آرامی بسوی آسمان برخاستند تا برفراز زمین به پروازی لذت بخش بپردازند. دخترک دیگر سرما، 

 گرسنگی و درد را احساس نمی کرد زیرا به نزد خداوند رفته بود.

     
آفتاب ، پیکر نحیف و سرد دخترک فقیر در فرورفتگی ُکنج ساختمان و در کنار یك صبح روز بعد با طلوع 

سرزندگی بر گونه های نحیفش نداشت ولیكن لب هایش متبّسم می زرگ برجا مانده بود. او رنگي از دیوار ب

افق باال نمودند. دخترک در آخرین لحظات سال کهنه از شّدت سرما یخ زده بود. خورشید کم رمق سال تازه از 

آمده و نور زرد رنگش را با شرمندگی بر جسد بیجان دخترک مي پاشید اّما دخترک همچون مجسمه اي بر 

جایش نشسته بود. او درحالیکه در اثر مرگ کاماًل خشکیده و سخت شده بود اّما هنوز جعبه کبریتی را در یک 

 دست و چوب کبریت نیم سوخته ای را در دست دیگرش داشت. 

اشخاصی که از کنار بدن بیروح دخترک فقیر می گذشتند، با دیدن چنین وضعیتی به همدیگر می گفتند : دخترک 

بینوا می خواسته است اینچنین خودش را گرم کند. هیچیک از آنها تصّور نمی کردند که دخترک آخرین دقایق 

ات زندگیش را در آغوش گرم و ُپر مهر زندگیش را چگونه گذرانیده است. آنها نمی دانستند که او واپسین لحظ

و در اولین ثانیه های سال جدید به اتفاق او به اوج آسمان پرواز کرده است و نهایتًا به  بسر بردهمادر بزرگش 

 با لبخندی زیبا از فراز آسمان به آنها می نگرد.    اینک نزد خداوند شتافته اند. آنها نمی دانستند که دخترک 
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 : 9داستان 

 "پرنسس و نخود" 

(The princess & the pea) 
 

 (Hans Christian Andersenنویسنده : "هانس كریستیان آندرسن" )

 

در زمان های بسیار پیش از این و در مملکتی خیلی دور پادشاه جوانی زندگی می کرد که خواستار ازدواج با 

 ک پرنسس اصیل باشد.یک پرنسس زیبا بود اّما همسر آینده اش حتمًا می بایست ی

پادشاه نمایندگانی را برای حصول این تصمیم به اطراف و اکناف جهان فرستاد و خودش نیز هرگاه فرصتی می 

یافت به پرس و جو از سیاحان و بازرگانان می پرداخت. او در نظر داشت تا هر چه سریعتر همسر مورد 

 د، نتوانست هیچگونه اثری از دختر مطلوبش بیابد.نظرش را بیابد ولیکن هر چه بیشتر جستجو و تالش می کر

البته پادشاه جوان در برخی از جاهائیکه به جستجو پرداخته بود، گاهًا با پرنسس هایی آشنا می شد اّما مشکل 

این بود که نمی دانست آیا آنها حقیقتًا پرنسس واقعی و دارای اصل و نسب درست هستند یا نه ؟ زیرا پادشاه 

ارد و حرکاتی از جانب پرنسس ها مواجه می شد که عقالنی نبودند لذا در انتخاب یکی از آنها مرّدد اغلب با مو

 خویش باز می گشت.درمانده بتنهایی به قصر پادشاهی می ماند و مجددًا خسته و 

گاه پادشاه جوان پس از کوشش های فراوان و طوالنی بمرور غمگین و ناامید شد. او فکر می کرد که دیگر هیچ

طوفان وحشتناکی در  ینمی تواند یک پرنسس واقعی برای همسری خویش بیابد تا اینکه در غروب یکروز پائیز

و سیالب ها از هر  آغاز کردرعد و برق شدیدی بوقوع پیوست سپس باران شدیدی باریدن  ابتداگرفت. در 

 گوشه و کنار براه افتادند.

بر دروازه شهر وارد می آیند. پادشاه جوان دستور داد تا دروازه  ناگهان شنیده شد که ضرباتی محکم و متوالی

 شهر را سریعًا بگشایند و ماوقع را به اطالعش برسانند. 

به یکباره با پرنسسی زیبا روبرو شدند که راهش را گم کرده و  ،مأموران پادشاه وقتی دروازۀ شهر را گشودند

اّما به برکت خداوند فکر می کنید که  استرتی به آنجا پناه آورده و بعبااینک در مقابل دروازه شهر ایستاده بود 

پرنسس زیبا در میان باد و باران به چه شکل و شمایلی در افتاده بود و چگونه بنظر می رسید ؟ ُشره های آب 

ک باران از گیسوان بلند و لباس های حریرش سرازیر بودند. ُشره های باران از محل بندها وارد کفش های شی

 و ظریف دختر می شدند و از پاشنه های کوتاهش بیرون می زدند. 
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دختر زیبا و باوقار با چنین اوضاع و شمایلی خودش را برای نگبانان و مأموران پادشاه بعنوان یک پرنسس 

یف واقعی معرفی نمود. مآموران پادشاه نیز بالفاصله دختر زیبا را به نزد او بردند و ماجرا را برایش تعر

 کردند. 

 پادشاه جوان با خود اندیشید : خوب ، ما زودتر از آنچه فکر می کردیم به خواستۀ خویش رسیدیم.

پادشاه فعاًل چیزی به دختر جوان نگفت ولیکن دستور داد تا کنیزان اتاقی را برای استراحت و خواب پرنسس که 

رختخواب را بلند کنند و یک  تشکِ پنهانی اد تا از سیمایش هویدا بود، آماده سازند. او دستور دکاماًل خستگی 

عدد نخود در کف تختخواب بگذارند سپس روی آنرا با بیست الیه ملحفه تمیز بپوشانند آنگاه تشک را برجای 

 خویش قرار داده و مجددًا بر روی آنها بیست عدد ملحفه دیگر نیز پهن نمایند.

 آن شب را در آنجا بماند و استراحت کند. با چنین ترفندی پادشاه از دخترک زیبا خواست که

********** 

پذیرایی نمود. او با تبسّمی از دختر پرسید که شب قبل را در شخصًا پادشاه جوان صبح روز بعد از دختر زیبا 

  رختخواب سلطنتی چگونه گذرانیده است ؟ 

را فقط برای دقایقی برهم بگذارم. دخترک آهی کشید و گفت : بسیار بد . من به دشواری موفق شدم تا چشم هایم 

تنها پروردگار بزرگ آگاه است که چه چیزی در بسترم بود که اینگونه مرا می آزرد ؟ زیرا دائمًا حس می 

نمودم که بر روی یک سطح سخت و ناهموار خوابیده ام. اینک احساس می کنم که تمام بدنم سیاه و کبود شده 

 اک و ناگوار می باشد.است و این موضوع برایم بسیار وحشتن

   
پادشاه جوان با شنیدن این مطالب فهمید که او براستی یک شاهزاده خانم با اصل و نسب است زیرا وی به آسانی 

توانسته بود یک دانه نخود را از ورای تشک و ملحفه های متعدد در رختخوابش تشخیص بدهد. پادشاه جوان 

 س واقعی قادر به چنین درک و احساسی نخواهد بود. معتقد بود که هیچکس دیگری بجز یک پرنس

شد و دستور داد تا مراسم  و مسرور خوشایند بی نهایت خوشحال پادشاه جوان از این موضوع و حادثۀ

 باشکوهی بپا دارند و دختر زیبا را به ازدواج او درآورند تا بعنوان همسر وی و ملکه کشورش باشد.

 ه آرزویش که پیدا کردن یک پرنسس واقعی برای همسری بود، نائل آمد. پادشاه جوان سرانجام بسان بدین

پادشاه در پایان مراسم ازدواج دستور داد تا دانه نخودی را که به وی در پیدا کردن یک پرنسس واقعی و اصیل 

ه ککمک کرده بود، در موزه سلطنتی و در جوار جواهرات گرانبهایش نگهداری کنند تا هیچکس نتواند آنرا 

 بدزدد.   هدیه دهندۀ خوشبختی اش بود، 
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 : 10داستان 

 پرنسس ها" "

(Princesses) 
 

 (Sara McKennaنویسنده : "سارا َمک ِکنا" )

 

سه پرنسس زیبا زندگي مي كردند كه اسامي آنها بترتیب از  ،در دوران هاي بسیار قدیم و در ناحیه اي دورافتاده

ساله بودند. تمامي  دوازدهساله و "كریستین"  هشتساله ، "كتي"  پنج" كوچكتر به بزرگتر عبارت از : "كیمي

 زندگي مي نمودند. در كنار پدر و مادر عزیزشان آنها در یك قصر بزرگ اربابي 

خدمتكار بودند . آنها با هیچیك از بعنوان پرنسس ها داراي تعداد زیادي نوكر ، كلفت ، آشپز و تعداد دیگري 

 رفتارشان با آنان همواره توأم با احترام و مهرباني بود .  بلكهد َبرده ها رفتار نمي كردند زیردستان خویش همانن

 
و بخوبي به دخترانش آموخته بود كه چگونه . ازني بسیار مهربان بود و  نام داشتمادر پرنسس ها "كریستال" 

 ف ، بلند و سیاهرنگ بود .داراي گیسواني صاآنها با زیردستان با مالطفت و محبت رفتار كنند . مادر 

پدر پرنسس ها "كوین" نام داشت . او به دخترانش یاد داده بود كه همیشه رفتار خانمانه اي داشته باشند . 

 موهایي بلوند و قیافه اي مردانه داشت . او مرد بسیار خوبي بود .  شانپدر

روشن داشت . وي مردي بسیار خوش  داشتند كه موهایي برنگ قهوه اينیز آنها یك معلم خصوصي بنام "ِكن" 

 بود .و موقر قیافه 

وارد شد . خبر این بود كه مادر  قصرفتابي بناگهان قاصدي با یك خبر خیلي نگران كننده به آدر یك صبح 

بزرگ پرنسس ها بسیار مریض شده است لذا پدر و مادرشان سریعًا قصر را براي عیادت از وي ترك كردند و 

 ویشان در قصر باقي گذاردند . پرنسس ها را با عم

ه ها نسبت به همۀ مردم بسیار سخت گیر و عبوس بود و هیچكس از خشم وي در قصر اربابي بجز عموي بّچ

 پرنسس ها در امان نمي ماند . 

دستور داد كه برایش مقداري گوشت سرخ كرده و اسپاگتي بپزد . آنروز قصر یكروز عموي پرنسس ها به آشپز 

اطالع بدهد . آشپز كه از  باشیصله ذائقه اش را تغییر داد اّما یادش رفت كه ماجرا را به آشپزعموجان بالفا

. غذایي قبلي او را به اجرا گذاشت همچنان دستور ، سلیقه و ذائقه عموي پرنسس ها اطالع نداشت ناگهانی تغییر

. آشپز بهیچوجه از این رفتار  زمانیكه عموجان از این موضوع مطلع شد ، به شدت برآشفت و هیاهو بپا كرد
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كرد . آشپز  تعریف و تمجیدبسیار اد و از دستپخت وي عموي بچه ها راضي نبود اّما "كریستین" او را دلداري د

همۀ افرادي كه در قصر حضور  بعالوهاز طرز برخورد "كریستین" روحیه تازه اي یافت و حالش بهتر گردید . 

 ردند و آنرا بسیار خوشمزه و لذیذ یافتند . داشتند، از دستپخت آنروز آشپز خو

یكروز هم پیشخدمت قصر رختخواب عموي پرنسس ها را همچون همیشه مرتب نمود اّما هنگامي كه عموجان 

هجوم  پیشخدمت بیچاره آنچنان بسوي لذاخوشش نیامد  اوضاعرسیدگي به امور به آنجا رسید ، از مشاهدۀ  نضم

هراسان گردید و به گوشه اي پناه برد . "كریستین" وقتي كه با چنین صحنه اي  برد كه وي كاماًل وحشت زده و

مواجه شد ، بالفاصله پس از اینكه عمویش آن محل را ترك كرد ، پیشخدمت را به نزد خویش فراخواند و 

از زحماتش تقدیر و تشكر نمود . این عمل پسندیده نیز باعث شد كه پیشخدمت احساس بهتري از  صمیمانه

    خدمت نماید .به خانواده آنها  كارش داشته باشد و با رغبت بیشتري

عموي پرنسس ها به رفتار ناهنجارش با كنیزان و بسیاري دیگر از خدمۀ قصر و این موضوع در حالی بود که 

    .ادامه مي داد همچنان حتي مردم عادي

 
هاي ناهنجاري براي دو خواهر كوچكترش چنین صحنه  ۀن" بعد از صرف شام در مورد مشاهدیكروز "كریستی

در مورد  متحدًا تامیان درختان باغ داشته باشند تعریف كرد . دخترها موافقت كردند كه با همدیگر جلسه اي در 

با خدمه قصر تصمیم گیري كنند . آنها بدینطریق فقط  وي چگونگي برخورد با عمویشان بمنظور تغییر رفتار

 به عموي خویش بدهند .مناسب قي قصد داشتند كه یك درس اخال

به كشیدن یك نقشه خوب و كارساز اقدام كردند بطوریكه امیدوار بودند تا با اجرایش بتوانند درسي  پرنسس ها

ارزشمند براي تغییر رویه و رفتار به عموجان بدهند . آنها ابتدا پس از خوردن صبحانه از سر میز غذاخوري 

 گفتند :  باشید و به آشپزرفتنبلند شدند و به آشپزخانه 

  از تدارك چنین صبحانه لذیذي بسیار متشكریم . ما از این وعدۀ غذایي بسیار لذت بردیم .

بمحض اینكه عموي پرنسس ها چنین رفتار مؤدبانه اي را از دخترها نسبت به آشپز قصر مالحظه كرد ، با 

 باشیو هیچگاه با گفتن چنین كلماتي از آشپز ت این موضوع نبودهخودش اندیشید كه چرا تاكنون متوجه اهمّی

 زحمتكش قصر تقدیر نكرده است ؟

كمك نمایند .  ها روز بعد دخترها پیشنهاد كردند كه در برخي كارهاي عادي و روزمرۀ قصر به پیشخدمت

رزاده عموي دخترها كه رفتار آنها را كاماًل زیر نظر داشت ، با دیدن چنین رفتارهایي عصباني شد و از براد
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هایش خواست كه تا پایان آنروز در اتاق هایشان بمانند و از آنجا خارج نشوند . او بهیچوجه نمي خواست كه 

 قصر مي دانست ، بپردازند .  یپرنسس ها به كارهایي كه فقط در شأن پیشخدمت ها

دمت ها ، آشپزها ، عموي خشمگین و عصباني به كتابخانۀ قصر پناه برد تا در سكوت به نحوۀ رفتارش با پیشخ

كنیزان و بویژه سه عضو كوچولوي خانواده اش كه او را شدیدًا نگران ساخته بودند ، بیندیشد و بهترین 

 تصمیمات و راهكارها را اتخاذ نماید . 

همچنان كه عموجان در مورد اطرافیانش به تفكر مي پرداخت ، دختران نیز در مورد اوضاع موجود به 

 رداختند تا درس اخالقي دیگري به عمویشان بدهند .مشورت و طرح نقشه پ

گویند تا  داد كه دخترها اتاق خودشان را ترکبعد از اینكه عموي پرنسس ها به فكر كردن خاتمه داد ، اجازه 

كه بدبختانه طي هفته هاي اخیر مرتكب اعمال هربانانه به برادرزاده هایش گفت صحبتي با آنها داشته باشد . او م

اي شده آنچنانكه بر سر آشپزها ، كنیزان و پیشخدمت ها به دفعات فریاد كشیده است . او گفت كه من  احمقانه

و ادامه داد كه من بارها مراقب شما بوده ام كه ا .بهیچوجه شأن و احترام خدمۀ خانه اربابي را نگه نداشته ام

سعي نمودید كه به من نیز رسوم صحیح چگونه با افراد قصر به مهرباني و ادب رفتار مي كنید . شماها حتي 

رفتار با دیگران را بیاموزید لذا صمیمانه از شماها بواسطۀ درس هاي اخالقي خوبي كه به من داده اید ، 

 سپاسگزارم و بسیار متأسفم كه با شماها رفتار خوب و مناسبي نداشته ام . 

 
نسته بودند به او درس احترام گذاشتن ، محبت ه و لطف عمویشان تشكر كردند و از اینكه توادخترها از توجّ 

 كردن و عشق ورزي به دیگران را یادآوري كنند ، بسیار خوشحال بودند . 

دیگر روز قاصدي به قصر آمد و گزارش داد كه مادر و پدر پرنسس ها ضمن چند روز آینده به قصر باز 

 افته است .ی یخواهند گشت زیرا احوال مادر بزرگشان از بسیاري لحاظ بهبود

عموجان در روزهایي كه تا بازگشت پدر و مادر پرنسس ها باقیمانده بود ، بهترین رفتار و كردار را با دخترها 

 و خدمه قصر بعمل آورد و هیچكس را آزرده نساخت . 

مي ه ها هم هیچگاه از رفتار نادرست عموجان با سایرین مطلع نگردیدند زیرا دخترهاي فهیم تمامادر و پدر بّچ

اسرار  ی ازاین وقایع را بعنوان یك راز در نزد خودشان محفوظ نگه داشتند . آنها این موضوع را بعنوان یك

بازگو كردند چنانكه اینك به نسل ما  یو آنها نیز براي نسل هاي بعد م خانوادگي تنها براي فرزندان خویشمّه

   وانان درستكار و عاقل بازگو كرده ام . رسیده است و من آنرا بعنوان یك راز براي شما كودكان و نوج
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   : 11داستان 

 "راپونزل ؛ دختر گیسو بلند" 

(Rapunzel) 

 

 (Brothers Grimmنویسنده : "برادرز گریم" )

 

در زمان هاي بسیار قدیم ، زن و مردي زندگي مي كردند كه عاشقانه همدیگر را دوست داشتند . خداوند آنچنان 

ستۀ همدیگر آفریده بود كه مایۀ رشك و حسد دیگران بودند ولیكن آندو در تمام دوران آنها را درخور و شای

 زندگي مشترك خویش در آرزوي داشتن فرزند روز و شب مي گذراندند .

باغ مصفاي همسایه را مي دیدند اغلب آنها داراي یك پنجرۀ كوچك در پشت خانه محقرشان بودند و از آن طریق 

ختلف و گل هاي بسیار زیبا بود . آنجا توسط دیوارهاي بلند احاطه شده بود و هیچكس كه مملو از گیاهان م

جرأت و حتي توان ورود به این باغ را نداشت . باغ مذكور متعلق به یك پیرزن جادوگر بود كه اهالي اطراف 

 به شدت از او وحشت داشتند. 

غ مي نگریست . او مشاهده كرد كه در قطعه یكروز زن خانواده در كنار پنجره ایستاده بود و به درون با

كوچكي از باغ به كاشت بوته هاي آالله اقدام كرده اند . این بخش از باغ آنچنان سبز و دل انگیز بود كه زن را 

شیفته و مجذوب خویش ساخته بود . او به شدت حسرت خوردن آالله ها را داشت فلذا خودش را براي ناتواني 

 بدشانس و حتي بدبخت مي دانست .  در داشتن آنها بسیار

شوهر زن كه از تغییر رفتار همسرش به ناراحتي او پي برده بود ، از او پرسید : همسر عزیزم ، علت آزردگي 

 و پریشاني ات چیست ؟ 

زن جواب داد : آه ، شوهر عزیزم . من احساس مي كنم كه اگر نتوانم مقداري از آالله هاي باغ همسایه را 

 قینًا خواهم ُمرد . بخورم ، ی

مرد كه براستي زنش را دوست مي داشت ، به خودش نهیب زد : اي مرد ، تو باید به هر قیمتي شده و قبل از 

اینكه زنت بمیرد ، برایش مقداري آالله فراهم نمایي . بنابراین او سپیده َدم با زحمت زیاد از دیوار باغ باال رفت 

ها را برداشت و براي همسرش شتاب چنگ انداخت و مقداري از آالله و وارد باغ پیرزن جادوگر شد و با 

 . آورد

. رست كرد و آنرا حریصانه میل نمودزن با اندكي از آالله هایي كه شوهرش آورده بود ، براي خویش ساالدي د

یگر ساالد آنچنان در دهان زن مزه كرد كه هر روز به میزان بیشتري از قبل شیفته اش مي شد تا جائیكه د

چیزي از آن آالله ها باقي نماند لذا شوهر مي بایست كه بار دیگر براي آوردن مقدار بیشتري از آنها به داخل 

باغ پیرزن جادوگر برود بنابراین با فرارسیدن تیرگي غروب مجددًا قصد ورود به باغ را نمود . مرد زمانیكه از 

تناكي ترسید زیرا پیرزن جادوگر را در مقابل خویش دیوار پائین رفت و پا در داخل باغ گذاشت ، بنحو وحش

 ایستاده دید . 

پیرزن جادوگر با حالتي عصباني و چشماني خیره گفت : چطور جرأت كرده اي كه به داخل باغ من بیائید و 

 آالله هایم  راهمانند دزدها بربائید ؟ شما باید براي اینكار اجازه مي گرفتید و حاال باید مجازات شوید . 
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مرد پاسخ داد : آه ، لطفًا انصاف داشته باشید و به من رحم كنید زیرا فقط از جهت احتیاج و اضطرار به این 

كار زشت اقدام كرده ام . حقیقت این است كه همسرم از طریق پنجره خانه ام به باغ شما نگاه كرده و شدیدًا 

 از آنها نخورد ، بزودي خواهد ُمرد . مفتون آالله هاي شما شده است بطوریكه احساس مي كند كه اگر 

پیرزن جادوگر خشمش را فرو نشاند و به او گفت : حال كه موضوع چنین است ، من هم به شما اجازه مي دهم 

 ۀتا هر چقدر از آالله ها نیاز دارید ، از باغ من با خودتان بردارید و ببرید اّما بشرطي كه هر زمان بّچ

 من بدهید تا بخوبي تربیت نمایم و برایش همچون مادري مهربان باشم . همسرتان بدنیا آمد ، آنرا ب

موافقت نمود و با او مرد آنچنان از هیبت و شهرت پیرزن جادوگر به وحشت افتاده بود كه بالفاصله با این شرط 

 مقداري از آالله هاي باغ به خانه برگشت .

ه اي بدنیا آورد بناگهان ض اینكه زن زایمان كرد و بچّ مدتي گذشت تا اینكه زمان زایمان زن فرا رسید لذا بمح

 پیرزن جادوگر ظاهر شد و پس از اینكه نام نوزاد را "راپونزل" گذاشت ، او را برداشت و با خودش برد . 

ه اي زیبا تبدیل گشت . زمانیكه "راپونزل" دوازده ساله شد آنگاه پیرزن "راپونزل" رشد كرد و به دختر بّچ

ا در یك برج بلند كه در وسط جنگل ساخته بود ، زنداني كرد . آن برج هیچ درب و پله اي نداشت جادوگر او ر

 و فقط پنجرۀ كوچكي برایش در نزدیكي نوك برج ساخته شده بود .

   
زمانیكه پیرزن جادوگر مي خواست به داخل برج برود ، به كنار برج بلند مي رفت و فریاد مي  با این اوصاف

 ونزل" ، "راپونزل" ، گیسوان بلندت را برایم به پائین بفرست ."راپ زد :

"راپونزل" گیسواني بسیار بلند و بي نظیر داشت كه همچون الیافي از طال بنظر مي آمدند . او هنگامي كه 

صداي پیرزن جادوگر را مي شنید ، سریعًا گیسوان بهم بافته اش را باز مي كرد و آنرا به قالبي كه بر باالي 

متري به زمین مي رسیدند و پیرزن  20نجرۀ برج نصب شده بود ، مي آویخت . گیسوان "راپونزل" از ارتفاع پ

 جادوگر به آنها مي آویخت و به باالي برج مي رفت .

بیش از دو سال بدین منوال گذشت تا اینكه یكروز شاهزاده اي سوار بر اسب از میان جنگل انبوه گذشت و 

لند افتاد . او بناگهان آوازي شنید كه بسیار افسون كننده و گوشنواز بود لذا در همانجا گذرش به پائین برج ب

 ایستاد و به آواز دلنشین گوش فرا داد . 

آواز به "راپونزل" تعلق داشت كه اغلب براي رفع تنهایي به خواندن مي پرداخت ولیكن انعكاس صداي دل 

 ذران مي رسید . انگیزش در اطراف برج مي پیچید و به گوش رهگ

شاهزاده تصمیم گرفت كه از برج باال برود لذا به جستجوي درب ورودي برج پرداخت اّما هیچ منفذي به درون 

آنجا نیافت . شاهزاده بناچار سوار بر اسب به خانه برگشت اّما طنین آواز "راپونزل" بر قلبش نشسته بود 
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پائین برج بلند مي رفت تا به آواز سحرآمیز "راپونزل" گوش آنچنانكه او را هر روز به جنگل مي كشاند. او به 

 فرا دهد . 

مدت ها گذشت تا اینكه یكروز شاهزاده درحالیكه در پشت درختي به انتظار نشسته بود ، مشاهده كرد كه یك 

 پیرزن جادوگر به آنجا آمد و شروع به فریاد زدن كرد : 

 رایم به پائین بفرست . "راپونزل" ، "راپونزل" ، گیسوان بلندت را ب 

فرستاد و پیرزن جادوگر به كمك  و آنرا با یك حركت سریع به پائینآنگاه "راپونزل" گیسوان بلندش را گشود 

 آنها به باالي برج بلند رفت . 

شاهزاده با مشاهده چنین ماجرایي با خودش گفت : اگر این تنها راه باال رفتن از برج است ، پس بهتر است 

ش را از این طریق بیازمایم . او غروب روز بعد هنگامي كه تاریكي هوا آغاز شده بود ، به كنار شانس خوی

 برج رفت و فریاد بر آورد :

 "راپونزل" ، "راپونزل" ، گیسوان بلندت را برایم به پائین بفرست . 

   
 ریق آنها به باالي برج رفت .با كمال تعجب بفوریت گیسوان بلند "راپونزل" به پائین افتادند و شاهزاده از ط

"راپونزل" در ابتدا با دیدن شاهزاده شدیدًا به وحشت افتاد زیرا او تا آنزمان هیچ مردي را ندیده بود كه به آنجا 

بیاید اّما شاهزاده به آرامي و بسیار دوستانه لب به سخن گشود. شاهزاده اظهار داشت كه قلبًا به وي عشق مي 

بوده شنیدن آواز دل انگیزش تاكنون آرام و قرار نداشته و اینك مجبور به دیدارش  ورزد بطوریكه از موقع

 . است

بتدریج ترس از "راپونزل" زیبا زائل شد لذا زمانیكه شاهزاده از او تقاضا نمود تا همسري وي را بپذیرد ، از 

ا خود اندیشید :  او مي تواند شك و بدگماني خارج شد . "راپونزل" شاهزاده را بسیار جوان و خوش سیما دید و ب

مرا بسیار بیشتر از "بي بي گوتل" پیر دوست داشته باشد لذا بالفاصله به تقاضاي ازدواج شاهزاده پاسخ مثبت 

 داد و دستان زیبا و ظریفش را در دستان مردانۀ او گذاشت . 

اّما نمي دانم كه چگونه باید از  "راپونزل" به شاهزاده گفت : من با میل و رغبت حاضرم با تو به هر كجا بیایم

برج بلند به پائین برویم ؟ بنطرم بهتر است هر دفعه كه به اینجا مي آئید با خودتان كالفي از نخ ابریشمي این 

بیاورید تا با آنها یك نردبان طنابي ببافم و زماني كه آماده شد ، من به كمك آن از برج پائین مي آیم و سوار 

 اینجا دور شویم .  اسبت مي شوم تا از 
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آنها موافقت كردند كه شاهزاده هر شامگاه تا فراهم شدن شرایط مطلوب مرتبًا به دیدار "راپونزل" بیاید زیرا 

   پیرزن جادوگر صبحگاهان با روشن شدن هوا به برج باز مي گشت . 

ل" به او گفت : "بي بي پیرزن جادوگر تا مدت ها هیچ اطالعي از این ماجرا نداشت تا اینكه یكبار "راپونز

گوتل" بمن بگو چرا وقتي تو را باال مي كشم برایم بسیار سنگین تر از شاهزادۀ جواني هستید كه دیرگاهي با هم 

 آشنا شده ایم ؟ 

پیرزن جادوگر فریاد زد : آه ، عجب آتشپاره اي هستي دختر ! آخر من چه چیزي باید بتو بگویم ؟ من گمان مي 

 تمام عالم جدا ساخته ام ولي اینك مي بینم كه فریب تو را خورده ام . كردم كه تو را از 

پیرزن جادوگر در اوج خشم و غضب به گیسوان بلند و زیباي "راپونزل" چنگ انداخت و آنرا دو بار بر 

گرداگرد دست چپ خویش پیچاند آنگاه با دست راستش یك قیچي بلند برداشت و بدون معطلي با حالتي خشن به 

 ن موها پرداخت سپس موهاي چیده شده را بر زمین انداخت . برید

 پیرزن آنگاه با بي رحمي دخترك را به بیاباني برد تا در تهي دستي و بیچارگي زندگي نماید . 

درست در همانروز كه پیرزن جادوگر به طرد كردن "راپونزل" اقدام كرد ، بالفاصله به برج بازگشت و 

كه بریده و بر روي زمین ریخته بود ، بهمدیگر متصل كرد سپس آنرا به چنگك باالي موهاي بلند "راپونزل" را 

 پنجره بست و منتظر ماند .

 غروب فرا رسید و شاهزاده بسان هر روز به پائین برج آمد و فریاد زد :  

 "راپونزل" ، "راپونزل" ، گیسوان بلندت را برایم به پائین بفرست .

 وهاي وصله شده را براي فریب شاهزاده به پائین فرستاد . آنگاه پیرزن جادوگر همان م

   
شاهزادۀ جوان به كمك گیسوان آویخته شده به باالي برج رفت ولیكن بجاي "راپونزل" عزیزش با پیرزن 

جادوگر مواجه گردید كه با نگاهي خشمناك و كینه توزانه به او خیره مانده بود . پیرزن جادوگر با لحني 

یز فریاد زد: آها ، تو به بهانه مالقات با معشوقت به اینجا آمده اي اّما پرندۀ زیبا رویت دیگر در استهزاء آم

آشیانه اش نیست تا برایت آواز بخواند چونكه گربه ناقال او را قاپید و با خودش برد تا دیگر قادر به دیدارش 

 دیگر هرگز به دیدارش موفق نخواهید شد .  نباشید. شما باید "راپونزل" زیبا را از دست رفته بپندارید زیرا

شاهزاده درد و رنج عجیبي را در درونش احساس كرد لذا خود را در اوج ناامیدي و یأس از اوج برج بلند به 

در كمال ناباوري زنده ماند اّما خارهایي كه بر  جان و زندگي خویش شسته بود. او پائین افكند . او دست از

ه بودند ، بر چشمانش فرو رفتند . شاهزاده كه كاماًل كور شده بود ، در پیرامون جنگل زمین اطراف برج روئید
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انبوه سرگردان ماند . او از هیچ چیز بجز ریشه هاي گیاهان وحشي و میوه هاي تمشك جنگلي تغذیه نمي كرد و 

ن عزیزترین شخص به هیچ كاري مشغول نمي شد . شاهزاده در تمام مدت به آه و افسوس بواسطه از دست داد

 زندگیش مي پرداخت و برایش سوگواري مي كرد . 

شاهزاده براي چندین سال با بدبختي و بیچارگي به پرسه زدن در آن حوالي پرداخت تا اینكه مسیرش به بیاباني 

گي افتاد كه "راپونزل" در آنجا با دوقلوهایي كه زائیده و شامل یك دختر و یك پسر بودند، با بدبختي و بیچار

 زندگي مي كرد. 

شاهزاده از دور صداي آوازي دل انگیز شنید . صدا بگونه اي بود كه برایش آشنا مي آمد لذا براي یافتنش 

جلوتر رفت و زمانیكه به آنجا رسید بناگهان "راپونزل" او را شناخت . "راپونزل" از خویشتن بي تاب شده و 

یخت و سر و رویش را غرق بوسه ن شاهزادۀ محبوبش آودرحالیكه شدیدًا گریه مي كرد ، خودش را به گرد

 ،. در این میان اشك هاي "راپونزل" كه بر روي چشمان شاهزاده مي ریختند و آنها را مرطوب مي ساختندكرد

باعث شدند كه آنها شفا یابند و مجددًا بینا گردند . اینك شاهزادۀ جوان قادر بود همچون گذشته همه كس و همه 

 د . چیز را ببین

   
شاهزاده جوان عاقبت همسر و فرزندانش را به سمت قصر سلطنتي پدرش راهنمایي كرد و با سالمتي و 

شادماني به آنجا برد . آندو فرزندان سالم دیگري نیز به دنیا آوردند و تا سال ها در كنار یكدیگر با خوشنودي و 

 رضایتمندي زندگي كردند .   
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 : 12داستان 

 درخت كاج" "

(The fir tree) 
 

 (Hans Christian Andersen"هانس كریستیان آندرسن" )

 

در حاشیۀ جنگلي بزرگ، یك درخت كاج كوچك و زیبا روئیده بود. جایگاه رشد درخت کوچک از هر نظر 

د و تازه برخوردار بو بر شاخه هایش مي تابید، از هوای مناسب و مطلوب مي نمود چونکه خورشید به روشني

در خاك حاصلخیز ریشه داشت. بر گرداگرد درخت كاج كوچك نیز تعداد فراواني از درختان كوچك و بزرگ 

دیگر از جمله صنوبرها و توسكاها وجود داشتند اّما كاج كوچك آرزو داشت كه از همۀ درختان مجاورش بلندتر 

 گردد.

 
ه هاي كلبه كوچك درون ید. او مراقب بّچدرخت کاج كوچك به گرماي نور خورشید و هواي تازه نمي اندیش

بچه هایی که غالبًا با سبدهاي مملو از  هاي جنگلي مرتبًا وراجي مي كردند،جنگل نبود كه در زمان یافتن تمشك 

و بر روي  حاضر می شدندكنار درخت كاج جوان  . تعداد زیادي از آنها غالبًا در تمشك به آنجا مي آمدند

 ، مي نشستند و چنین اظهار نظر مي كردند : حصیري كه همراه داشتند 

اوه ، عجب درخت كاج زیبایي است. انگار این درخت از سایرین شاداب تر است. ولیكن در اینجا بود كه 

 درخت كاج تحمل شنیدن برخي چیزها را نداشت و اصواًل نمی بایست آنها را مي شنید. 

كرد. او در سال بعد نیز اندكي بلندتر شد. البته هر كسی که در انتهاي آنسال، درخت جوان به میزان زیادي رشد 

 بخواهد دقیقًا از عمر درختان باخبر گردد ، باید آنها را ببرد و یا از تنه آنها نمونه برداري نماید.

درخت با حسرت گفت : آه ، اّما چگونه مي توانم به بلندي سایر درختان برسم سپس شاخه هایم را به اطراف 

. من باید بتوانم از باالي همه درختان تمام دنیا را ببینم. آرزو دارم كه پرندگان بسیاري بر روي شاخه بگسترانم

هایم آشیانه بسازند و زمانیكه بادهاي سرد شمالي مي وزند ، بسیار باشكوهتر از دیگران بادبان برافرازم. دوست 
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من حركت كنند و موجب  شامگاهان بر بااليدارم که پرتو آفتاب ، پرندگان و ابرهاي قرمز سپیده دمان و 

 و شادمانی من گردند.  رضایت

در زمستان ، زمانیكه برف هاي درخشان سطح زمین را پوشانده بودند، یك خرگوش وحشي َجست و خیزكنان 

تا به درخت کاج کوچک نزدیك شد و دقیقًا بر روي آن افتاد. آه ، این عمل موجب عصبانیت درخت كوچك شد 

گذشت و در سال سّوم درخت كاج آنچنان بزرگ شده بود كه خرگوش وحشي مجبور بود دیگر دو زمستان  اینکه

 فقط در اطرافش گردش كند. 

 
درخت کاج مرتبًا به خودش نهیب مي زد : رشد كن ، رشد كن . تو باید مسن تر و بلند تر بشوي تا محبوب 

 ترین و معروف ترین درخت کاج عالم گردي .

درختان جنگل را بر زمین انداختند. و مسن ترین ، هیزم شكنان به آنجا آمدند و برخي از بزرگترین در پائیز 

البته این واقعه ای بود که هر سال ُرخ مي داد. درخت كاج جوان که اینك تا حد خوش منظره اي رشد كرده بود 

زمین مي افتادند و شاخه هایشان  ، با دیدن هیزم شكنان به خود لرزید. درختان عظیم با سروصداي فراوان بر

مي شكستند. شاخه هاي درختان بزودي با تبر زدوده مي شدند و درختان بصورت تنه اي بلند و لخت بنظر مي 

  بودند. قادر به شناساییآمدند بطوریکه این زمان بسختي 

رج از جنگل می آنگاه تنه هاي درختان را بر روي ارابه هاي مخصوص مي گذاردند و توسط اسب ها به خا

 بردند. 

 براستي آنها را به كجا مي بردند ؟ و چه بر سر آنها می آمد ؟ 
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 در بهار وقتي كه پرستوها و لك لك ها بر گشتند ، درخت كاج از آنها پرسید :

 ؟آیا از سرنوشت درختاني كه قطع شده و از اینجا برده شده اند ، اطالع دارید ؟ آیا در جائي آنها را دیده اید 

 پرستوها هیچ اطالعي از آنها نداشتند اّما یكي از لك لك ها اندکی بفكر فرو رفت و سپس گفت :

ر ر به اینجا مي آمدم ، دیده ام . ببله ، من فكر مي كنم كه مي دانم . من كشتي هاي بسیاري را وقتي كه از مص

ت اظهار مي كنم كه آنها را از كشتي ها دكل هاي چوبي بسیار بزرگي نصب شده بود . من به جرأعرشه روي 

 د . این چنین با شكوه و عظمت می گردن چوب درختان كاج ساخته اند . من باید به شما تبریك بگویم كه آنها

درخت كاج جوان گفت : اوه ، ایكاش من هم آنقدر بزرگ بشوم كه بتوانم سراسر دریاها را بپیمایم اّما حقیقتًا 

 چه چیزي شبیه مي باشند ؟  دریاها چگونه هستند ؟ آنها به

 لك لك پاسخ داد : بازگو كردن این موضوع نیازمند وقت بیشتري است . او سپس پرواز کرد و از آنجا رفت . 

پرتو آفتاب به درخت كاخ کوچک گفت : از رشد كردنت لذت ببر . از قوي شدنت لذت ببر ، لذت ببر از سر 

ته است . لذت ببر از اینکه در جنگل انبوه و در کنار دوستانت زندگي و شادابي كه زندگي به تو ارزاني داش

 هستی .

را بوسه زد و شبنم اشك هایش را بر رویش ریخت اّما درخت كاج از منظور آنان اصاًل سر  جوان باد درخت

درختان مطلع بودند و آنرا بدینگونه به درخت کاج و عاقبت در نیاورد درحالیکه باد و آفتاب از سرنوشت 

 چک گوشزد می کردند.کو

وقتي كریسمس فرا رسید ، درختان جوان را از ته مي بریدند . درختاني را قطع مي كردند كه حتي به اندازه و 

یا سن درخت كاج جوان نرسیده بودند . آنها هیچكدام باقي نماندند درحالیكه آرزو داشتند، بریده نشوند. اینگونه 

و سبزشان بر روي ارابه ها قرار مي دادند و توسط اسب ها از جنگل درختان را همراه با شاخه هاي شاداب 

 خارج مي ساختند. 

نیستند حتي برخي از  ند ؟ آنها غالبًا بلندتر از مندرخت كاج جوان از خویش مي پرسید : آنها را به كجا مي بر

؟ آنها براي چه كاري استفاده  آنها بنحو قابل مالحظه اي كوتاهترند . اصاًل چرا شاخه هاي آنها را قطع نمي كنند

 مي شوند ؟ 

 
گنجشك ها در پاسخ درخت كاج جیك جیك كنان گفتند : ما مي دانیم ، ما مي دانیم . ما دزدكي توانسته ایم از 

طریق پنجره هاي شهري كه در نزدیكي اینجا قرار دارد ، همه چیز را ببینیم . ما مي دانیم كه آنها را به كجا مي 

رین شكوه ، جالل و زرق و برق منتظر آنها است . ما همه چیز را از میان پنجره ها دیده ایم . ما برند . بیشت

شاهد بودیم كه آنها را در وسط یك اتاق گرم مستقر كردند سپس با تعداد زیادي از چیزهاي براق و تزئیني 
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ه ها و ده ها المپ برق سباب بازي بچّ م كه به آنها انواع میوه ها ،آجیل ها ، نان زنجبیلي ، ایآراستند . ما دید

 رنگین آویختند . 

 درخت كاج جوان درحالیكه شاخه هایش را مي تكاند ، پرسید : ادامه بده ، ادامه بده . بعد چه بر سر آنها آمد ؟

 گنجشك ها گفتند : ما چیز بیشتري ندیدیم . فقط دیدیم كه آنها بصورت بي نظیري زیبا شده بودند .

 
ر براي ما مقّداین وقایع با شادماني فریاد زد : اگر واقعًا چنین سرنوشت مجللي در انتظار ما است و درخت كاج 

پس من بناچار باید بدانم. همه این ها بسیار بهتر از طي كردن دریاها مي باشند ، چیزي كه من  ،گردیده است

به اندازۀ كافي بلند شده ام و شاخه هایم  تاب و تحملش را ندارم بنابراین من براي كریسمس آماده ام . اینك من

بخوبي سایر درختان گسترش یافته اند . آنها اینكار را پارسال با من انجام ندادند درحالیكه من آن زمان هم كاماًل 

آماده بودم. حاال نیز آماده ام كه مرا ببرند و بر روي ارابه بگذارند آنگاه در یك اتاق گرم قرار دهند و به من 

اي پر زرق و برق و با شكوه آویزان نمایند. آه ، بله . حتي برخي چیزهاي بهتر و عالي تر پس مي خواهم چیزه

 ادامه بدهم . 

اّما نمي فهمم كه به چه علت باید مرا بیارایند و تزئین كنند ؟ شاید براي یك چیز بهتر ، بهتر از آنچه هستم و باید 

كشد ؟ چقدر باید تحمل نمایم ؟ من در واقع نمي دانم كه چه چیزي باشم. اّما چطور و چگونه ؟ چقدر طول مي 

 برایم بهتر است.

 نور خورشید و هواي تازه به او گفتند : از وجود ما لذت ببر . از دوران جوانیت لذت ببر .

 داشت، لذت نمی برد . او مرتبًا رشد می کرد و رشد میاینک اّما درخت کاج جوان از هیچیک از چیزهایی که 

 کرد درحالیکه در تمامی طول تابستان ها و زمستان ها همچنان سبز مانده بود .

مردمانی که او را می دیدند، می گفتند : عجب درخت زیبایی ! او احتمااًل اولین درختی خواهد بود که در 

 کریسمس آینده قطع می شود . 

د بودند لذا تهّیه درخت كریسمس نیز كریسمس نزدیك بود و همه مردم در جنب و جوش آماده سازي وسایل عی

 از ضروریات محسوب مي شد. درخت كاج نیز همچنان در انتظار مانده بود.

عاقبت زمان مورد نظر فرا رسید. تبر با ضربات شدید بر تنۀ درخت وارد می شد و تیغه اش هر چه بیشتر به 

 د ، انگار غش کرده بود . درون بدنش نفوذ می کرد. سرانجام درخت كاج با افسوس بر زمین افتا
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درخت نمی توانست به لحظات شادمانی فکر کند . او اینك بسیار غمگین بود از اینکه از زادگاهش جدا می شود 

یعني از جائیکه در آنجا روئیده و رشد کرده بود . او بخوبی می دانست که دیگر هیچگاه رفقای پیرش ، بوته 

انتقال و جابجایی بهیچوجه برایش لذت اینگونه ه ها را نخواهد دید . های کوچک ، گل های اطرافش و حتی پرند

 بخش نبود . 

لحظاتي بعد درخت كاج جوان به خودش آمد. درخت كاج دریافت كه او را همراه سایرین بار ارابه نکرده اند . 

. برایش مشتري  او از یكي از مردها شنید که گفت : آن یکی بسیار باشکوه است و نباید با سایرین حمل شود

 ویژه دارم.

 
درخت كاج جوان را با تمهیدات ویژه به شهر بردند و آنگونه كه صدمه اي نبیند ، تحویل مشتري مخصوص 

 دادند تا براي مراسم كریسمس آراسته گردد.

خدمتکاران با لباس های تمیز و مرتب به طرفش آمدند و درخت کاج را به داخل یک اتاق بزرگ و آراسته  

قال دادند. تصاویر متنوعي بر دیوارها آویخته شده بودند. در نزدیکی اجاق نیز دو عدد گلدان چینی بزرگ با انت

نقوش شیر برجسته روی دیوار قرار داشتند . درون اتاق همچنین صندلی های راحتی ، مبل هایی با روکش 

ه ها اج رنگین مخصوص بّچابریشمی ، میزهای بزرگ مملو از کتب تصویری ، اسباب بازی ها و صدها ت

 وجود داشتند .

 آنچنانکهخدمتكاران درخت کاج را بصورت قائم درون یک بشکه قرار داده و اطرافش را با شن ُپر کردند 

هیچکس قادر به تشخیص بشکه نبود زیرا پوششی از پارچه سبز رنگ بر گرداگرد آن آویخته بودند و یک قالی 

هن شده بود . آه ، درخت با دیدن این اوضاع بخود لرزید و اندیشید : چه ُپر زرق و برق نیز در زیر بشکه پ

 اتفاقی براي من خواهد افتاد ؟

بودند ، به آراستن درخت كاج جوان مشغول شدند . آنها ابتدا  یافتهخدمتکاران که اکثرًا از بانوان جوان تشکیل 

د و داخل آنها را با آب نبات ُپر کردند سبدهای کوچکی از جنس کاغذهای رنگی روی شاخه ها آویزان ساختن

دند آنچنانکه انگار از میوه های نموسپس بر سایر شاخه ها از آجیل ها و میوه های ُپر زرق و برق آویزان 

همین درخت هستند . سپس شمع های کوچکی به رنگ های سفید و آبی در میان برگ ها جا داده شدند . درخت 

 ن زرق و برقی را تجربه نکرده بود . کاج جوان هیچگاه قباًل اینچنی
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تعداد زیادی از پولک های رنگی ُپر زرق و برق نیز در میان برگ های درخت كاج قرار داده شدند. درخت 

 اینک آنچنان می درخشید که توصیفش بسیار دشوار بود . 

 حاضرین همگی گفتند : این درخت غروب امروز چه درخشان خواهد شد . 

اوه ، اگر مراسم همین امروز انجام می شود پس من هم آماده ام . اگر این ها شمع ها را بکار درخت اندیشید : 

گرفته اند پس باید آنها را روشن کنند . من در عجبم که چه پیش خواهد آمد ؟ شاید سایر درختان جنگل نیز به 

من متحّیر می شوم اگر بخواهم دیدنم بیایند . شاید گنجشک ها دوباره در پشت شیشه های پنجره حاضر شوند . 

در اینجا ریشه بدوانم و با تمام این اشیاء زینتی که بر روی من آویزان کرده اند ، زمستان و تابستان را از سر 

 بگذرانم . 

درخت دربارۀ این موضوعات بسیار شنیده بود. او برای فرارسیدن مراسم كریسمس بسیار ناشکیبایی می نمود . 

 رنج زیادی بر پشتش داشت و آن مشابه سردردی بود که انسان ها گاهًا دچارش می گردند . درخت جوان درد و 

شمع ها اینک روشن شده بودند و چه روشنایی خوبی داشتند آنگونه که می درخشیدند . هر شاخۀ درخت با 

ه و برگ ها روشن شدن شمعی که بر رویش قرار داده بودند ، به خود می لرزید زیرا امکان آتش گرفتن شاخ

 وجود داشت . 

اینگونه شد و آنها مشتعل گردیدند . دختران جوان فریاد زدند : کمک ، کمک . سپس دختران جوان نیز عاقبت 

سریعًا به یاری همدیگر آتش را خاموش کردند . درخت اینک دیگر حتی یارای لرزیدن هم نداشت . او حال 

ه مبادا بخشی از اشیاء ُپر زرق و برق را از رویش حذف خودش را نمی فهمید. درخت بسیار ناراحت بود ک

 کنند زیرا بنحو باور نکردنی و غیر ضروری می درخشید و اطرافش را روشن می ساخت . 

 
یورش آوردند بطوریکه اتاق ه ها به داخل این زمان بناگهان هر دو لنگۀ درب اتاق باز شدند و یک گروه از بّچ

ه ها وارد اتاق شدند . کوچکترها شوند . آنگاه افراد بزرگتر نیز به دنبال بّچ ممکن بود باعث واژگونی درخت

ه ها شروع به سروصدا کردند ابتدا کاماًل ساکت ایستادند اّما همۀ این ها در چشم بهم زنی تغییر یافت . بچّ 

ند و هر کدام یکی آنچنانکه فریادهای شادمانه آنها محیط را آکنده مي ساخت . آنها در اطراف درخت می رقصید

 از هدایا را بر می داشتند .

 درخت اندیشید : چه شده است ؟ چه اتفاقی در حال وقوع می باشد ؟ 
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شمع ها تا انتها در حال سوختن بودند و همچنان که به پایان می رسیدند، به ناگاه یکی پس از دیگری بر زمین 

ا درخت را چپاول کنند و هر کس هر آنچه خواستند، بر ه ها اجازه دادند تمی افتادند. اندک زمانی بعد به بّچ

ه ها با خشونت و بیرحمی به جان درخت افتادند بطوریکه تمامی شاخه هایش را شکستند. دارند بنابراین بّچ

بدینگونه درخت كاج بیش از این قادر به حفظ ثبات و پایداری خویش بر سطح زمین نبود لذا ابتدا کج شد و 

 اد . سپس بر زمین افت

ه ها در اطراف درخت كاج می رقصیدند درحالیکه هدایای قشنگی نصیب هر کدام شده بود . هیچکس بجز بّچ

خدمتكار پیر توجهی به درخت جوان نداشت . او زیر چشمی نگاهی به مابین شاخه های درخت كاج انداخت اّما 

 ا را نادیده گرفته بودند . او فقط یک میوۀ انجیر و یک عدد سیب له شده را یافت که دیگران آنه

 بودند ولیكن هم صدا فریاد زدند : یک داستان ، یک داستان .و سرور ه ها سرخوش از جشن بّچ

آنها آنگاه یک مرد کوچک اندام و چاق را به جلو درخت آوردند . مرد صندلی خویش را به کنار درخت کشاند 

یز به صحبت های ما گوش دهد اّما من قصد دارم تنها و گفت : من اینک در کنار این درخت نشسته ام تا او ن

 یک داستان برایتان بازگو نمایم . حاال بگویید کدامیک از این داستان ها را برایتان تعریف کنم ؟

داویدی" یا داستان "هامپی دامپی" ، فردی که از پله ها به پائین غلطید ، با پرنسس زیبا ازدواج  داستان "آویدی

 اهی رسید ؟کرد و به پادش

 داویدی" . صدا فریاد زدند : داستان "آویدیه ها یکتعدادی از بّچ

 اّما سایرین داد کشیدند : داستان "هامپی دامپی" . 

ه ها در هم آمیخت . تنها درخت کاج جوان ساکت مانده بود و به همهمه ای برپا شد و جیغ و فریادهاي بّچ

دم خواهد رسید ؟ آیا آنها دیگر هیچ کاری با من ندارند ؟ درخت سرنوشت خویش می اندیشید : آیا کسی به فریا

ی در انتظارش تكاج با اینکه یکی از حاضرین جشن بود ولی نمی دانست که چه کاری باید انجام بدهد و چه عاقب

 ؟ می باشد

کسی که با  د.ه ناگهان به پائین پله ها لغزیسرانجام مرد چاق در مورد "هامپی دامپی" صحبت کرد و اینکه چگون

 پرنسس زیبا ازدواج کرد و بر تخت پادشاهی جلوس نمود . 

ه ها برایش دست زدند ، تشویقش کردند و فریاد کشیدند : ادامه بده ، ادامه بده . آنها می خواستند که در مورد بّچ

 "آویدی داویدی" نیز بشنوند اّما مرد چاق تنها به "هامپی دامپی" بسنده کرد . 

پرندگان جنگل هیچگاه او می دانست که ل می نمود . چنان ساکت مانده بود و افکارش را تحمّ درخت کاج هم

 رابطه ای با درخت صدمه دیده اي همانند او نخواهند داشت . 

درخت كاج در ذهنش مرور كرد : "هامپی دامپی" به پائین پله ها افتاد آنگاه با پرنسس زیبا ازدواج نمود و 

می اندیشید. او این چنین بله ، بله ، این شیوۀ مرسوم جهان است . درخت کاج با خودش سرانجام پادشاه شد. 

 همه آنها را باور کرده بود. 

مردی که این داستان ها را بازگو مي کرد ، بسیار خوش سیما و خوش برخورد بود. او با خنده همچنان براي 

، شاید من هم یكروز از پله  نیستاز آینده با خبر  هیچکستعریف مي كرد : بسیار خوب ، بسیار خوب ، ها ه بّچ

 ها به پائین بیفتم و یک همسر پرنسس نصیبم گردد. 

درخت كاج جوان با شادمانی و امید منتظر فرارسیدن فردا بود زمانیکه انتظار داشت تا  دوباره با انواع المپ 

 ته گردد. های رنگی ، اسباب بازی ها ، میوه ها و اشیاء ُپر زرق و برق آراس
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: من فردا نخواهم ترسید و به لرزه در نمی آیم . من از تمام زرق و برق هایی که به من درخت با خود اندیشید 

داویدی" را خواهم شنید. تان "هامپی دامپی" و شاید "آویدی آویزان می کنند ، لذت خواهم برد. فردا مجددًا داس

   به تفکر پرداخت. درخت تمام طول شب را همچنان ایستاد و عمیقًا 

صبح زود خدمتکاران و پیشخدمت ها به داخل اتاق آمدند . درخت با خود اندیشید : اینک آراستن من مجددًا آغاز 

درون اتاقک زیر شیروانی بردند و در آنجا در  ها خواهد شد اّما آنها او را از اتاق بیرون کشیدند و به باالی پله

 آنجا نمی رسید ، قرار دادند . گوشه ای تاریک که نور خورشید به

درخت اندیشید : این کارها چه معنی می دهند ؟ من در اینجا چکار باید انجام بدهم ؟ من از اینجا چگونه می 

 توانم از اوضاع بیرون با خبر گردم ؟ واقعًا در عجبم !

نش نداشت. مدت ها گذشت . او به دیوار مقابل تکیه داد و به خیالپردازی مشغول شد . او هیچ فرصتی برای واک

برای روزها و شب های متمادی هیچکس به سراغش نیامد آنگاه هم که کسی به آنجا می آمد، تنها برای گذاشتن 

یا برداشتن چیزی از یک گوشۀ اتاق و دورتر از محل استقرارش بود. انگار درخت از چشم ها ناپدید گردیده 

 ش کرده اند.است. بنظرش می آمد که او را کاماًل فرامو

ده و شده است. زمین کاماًل سفت و سخت گردیدرخت به فکر فرو رفت : اینک در بیرون از این اتاق زمستان 

پوشیده از برف است. انسان ها حتمًا نمی توانند این زمان مرا در خاک بنشانند بنابراین مرا در اینجا پناه داده اند 

صحیح فکر مي كنند ! انسان ها براستی مهربان و دانا هستند . بهر تا فصل بهار فرا برسد . آنها چقدر درست و 

حال اگرچه اینجا تاریک است و من یکه و تنها مانده ام ولیکن از آزار خرگوش های وحشی در اینجا خبری 

نیست و از اینکه این موقع سال خارج از جنگل هستم ، راضی می باشم زیرا زمانیکه برف سطح زمین را 

خرگوش های وحشی به جست و خیز می پردازند . بله ، بیاد دارم که وقتی یك خرگوش در کودکی بر بپوشاند ، 

 آنچنان ترسیدم که هیچگاه مجددًا نمی توانم آن لحظات را در ذهنم تصّور کنم.  ،رویم پرید

وش موش کوچولو از سوراخش دزدکی نگاهی به بیرون انداخت و صدا داد : جیز جیز ، جیز جیز . سپس م

کوچولوی دیگری به او پیوست . آنها به صحبت در مورد درخت کاج جوان پرداختند و فش فش کنان به البالی 

 و برگهایش فرو رفتند. ها شاخه 

موش کوچولو گفت : سرمای بیرحمانه ای است اّما او حتمًا در اینجا شاد و مسرور است . آیا درخت کاج پیر 

 چنین نمی خواست ؟ 

 : من بهیچوجه پیر نشده ام. در جنگل درختان زیادی هستند که سن بیشتری نسبت به من دارند.درخت کاج گفت 

موش کوچولو گفت : تو را از کجا به اینجا آورده اند ؟ تو در اینجا چکار می کنی ؟ او سپس با کنجکاوی 

رایمان تعریف کنید . آیا تا بیشتری پرسید : لطفًا در مورد مکان های قشنگی که تاکنون در روی زمین دیده اید، ب

حاال در مکان های زیبا بوده اید ؟ آیا هیچگاه تا اکنون به محل های نگهداری غذاها رفته اید ؟ همان مکان هایی 

که قفسه هایش مملو از پنیر هستند و گوشت های نمک سود را از سقفش آویزان می کنند . جاهائیکه بتوان بر 

صید . جاهائی را سراغ داری که بتوان به داخلش رفت و استراحت کرد تا مبه و چربی رقروی توده های ُد

 تنومند و چاق بشویم ؟ 

درخت کاج پاسخ داد : من از چنین مکان هایی بی اطالعم اّما مطالب زیادی در مورد جنگل می دانم . جائیکه 

دوران جوانی خویش برای خورشید می درخشد و پرنده ها آواز می خوانند . درخت آنگاه خاطراتی در مورد 

دقت به  نشنیده بودند. موش های کوچولو با آنها تعریف کرد.مطالبی که موش های کوچولو تاکنون نظایر آنها را

حرف های درخت کاج گوش داده و سپس گفتند : خوب ، حاال مطمئن شدیم که چه چیزهایی را دیده اید و چقدر 

 از زندگی لذت برده اید !
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بفکر فرو رفت و سپس گفت : من ، بله ، در حقیقت اوقات خوشی در زندگیم داشته ام. او درخت کاج اندکی 

 سپس در مورد عید کریسمس صحبت کرد زمانیکه او را با شمع ها و شیرینی ها آراسته بودند.

 موش کوچولو گفت : اوه ، چقدر خوشبخت و خوش شانس بوده اید درخت پیر! 

من اصاًل پیر نیستم. مرا زمستان امسال از جنگل آورده اند. من در اوج  درخت کاج مجددًا یادآوری کرد :

 جوانی قرار دارم و فقط دوران کوتاهی از زندگی خویش را پشت سر نهاده ام. 

 موش کوچولو گفت : شما داستان های دلپسندی بیاد دارید. 

عد به همراه چهار موش کوچولوی موش های کوچولو این را گفتند و به درون النه هایشان رفتند. آنها شب ب

دیگر برگشتند تا جملگی به حکایت های درخت کاج گوش بدهند. درخت جوان نیز بیشتر و بیشتر از خاطراتش 

 برای آنها بازگو می کرد. او سعی مي کرد تا لحظات خوشی را برای موش های کوچولو فراهم سازد.

نیدند که "هامپی دامپی" به پائین پله ها افتاد ، با پرنسس موش های کوچولو شب های بعد نیز همچنان آمدند و ش

زیبا ازدواج کرد و بر تخت پادشاهی نشست. او همچنین از لحظات خوشی گفت که چگونه درخت کوچک و 

زیبای توسکا در داخل جنگل از زمین روئید زیرا او در نظر درخت کاج جوان براستی همچون یک پرنسس 

 د. دلربا و افسونگر می نمو

یكي از موش کوچولوهاي جدید پرسید : "هامپی دامپی" کی بودند ؟ این چنین بود که درخت کاج جوان تمامی 

داستان را همانگونه که از مرد چاق شنیده بود، مجددًا برایشان بازگو کرد. او توانست تمامی کلماتی را که شنیده 

 ی کوچولو بازگو نماید.  بود، اینک بیاد آورد و با آب و تاب فراوان برای موش ها

موش کوچولو كه با شنیدن داستان "هامپی دامپی" به وجد آمده بود ، از شادمانی جستی زد و خود را به قسمت 

 های باالتر درخت کاج رسانید.

شب بعد دو موش دیگر به آنها اضافه شدند. شب یکشنبه نیز دو موش صحرایی با آنها آمدند اّما آنها گفتند که 

های درخت جوان آنچنان جالب نیستند . این صحبت موش های صحرایی همۀ موش کوچولوها را آزرده  داستان

 و گفتند که این داستان ها بهیچوجه سرگرم کننده نیستند. مجددًا حرفشان را تکرار کردندساخت. ولی آنها 

 دامپی" را بلدید ؟  موش صحرایی در ادامه از كاج جوان پرسید : آیا شما فقط همین یک داستان "هامپی

درخت کاج جوان پاسخ داد : بله ، متأسفانه فقط همین یک داستان را بیاد دارم. من آنرا نیز در شادترین غروب 

 زندگیم شنیده ام اّما اینک حتي نمی دانم که چگونه باید شاد باشم .

نمک زده و توده های  موش صحرایی گفت : این یک داستان مسخره است . آیا داستانی در مورد گوشت های

 نبه و چربی به خاطر دارید ؟ آیا می توانید داستانی در مورد انبارهای آذوقه تعریف بکنید ؟ ُد

 درخت جوان گفت : نه ، چنین داستان هایی را بلد نیستم . 

 موش های صحرایی گفتند : پس خداحافظ شما . آنها سپس آنجا را ترک کردند و به خانه هایشان رفتند. 

 اعاتي بعد موش های کوچولو نیز آنجا را ترک نمودند .س

درخت كاج آهی از حسرت کشید و با خود گفت : بهر حال من خیلی راضی هستم از اینکه موش های کوچولو 

در اطرافم می چرخند و به آنچه می گویم، گوش فرا می دهند. البته اآلن آنها نیز رفته اند ولی بسیار خوشحال 

 آنها چه زمانی بر خواهند گشت ؟  راستیکه مجددًا بازگردند. خواهم شد زمانی

یکروز صبح تعدادی از افراد به آنجا آمدند و در اتاقک زیر شیروانی به کار پرداختند. آنها چوب ها و تخته ها 

کف را جابجا نمودند و درخت کاج را به بیرون کشیدند و با شدت بدور انداختند. بله ، حقیقت داشت. او را بر 

 زمین پرت کردند. آنگاه یک مرد او را تا جلوی پله ها هل داد جائیکه نور خورشید محیط را روشن ساخته بود.
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مد. او پرتو جانبخش نور درخت با خود اندیشید : اینک شادی های زندگی گذشته مجددًا به سراغم خواهند آ

د خودش را در حیاط خانه یافت. همه چیز و جریان هوای تازه را بر تنش احساس نمود اّما اندکی بع خورشید

خیلی سریع می گذشت. تعداد زیادی در اطرافش به رفت و آمد مشغول بودند ولیكن آنها درخت جوان را کاماًل 

 نادیده می انگاشتند. 

حیاط به یک باغ نسبتًا بزرگ متصل بود و سراسر باغ پوشیده از گل های رنگارنگ می نمود. گل ها روزها 

اداب بودند و عطرشان همه جا را ُپر می ساخت. بوته های گل خطمی مملو از غنچه های تازه بودند. بسیار ش

پرستوها در کنار گل ها و بوته ها به جستجوی حشرات پرواز می کردند و می خواندند : "کوری بیت" ، 

 یده بودیم . "کوری بیت" ، شوهرم بیا اینجا . انگار این همان درختی است که قباًل درون جنگل د

درخت جوان با شادی گفت : اینک من حقیقتًا از زندگیم لذت می برم. او سپس شاخه هایش را به اطراف گسترد 

 و گفت : اّما افسوس که شاخه هایم تمامًا زرد و پژمرده شده اند. 

بود. شده صور درخت کاج را در گوشه ای از باغ انداخته بودند و او اینک در میان علف های هرز و خارها مح

ستاره طالیی و ُپر زرق و برق شب کریسمس همچنان بر نوک درخت قرار داشت و در نور خورشید می 

 درخشید. 

همان هایی که در شب کریسمس در  ،به بازی مشغول بودنددر حیاط خانه تعدادی از بچه های شاد و خندان 

ه ها به سمت درخت یکی از جوان ترین بّچ اطراف درخت کاج می رقصیدند و در مقابلش خوشحالی می کردند.

کاج دوید و ستارۀ طالیی را از نوک درخت برداشت. او سپس نگاهی به درخت انداخت و گفت : نگاه کنید که 

 چه به روز درخت کریسمس آورده اند ! شاخه هایش را تمامًا زیر پا له کرده و شکسته اند. 

و شاداب در داخل باغ روئیده بودند. او سپس نگاهی به سر تا  درخت نگاهی به گل های زیبا انداخت که تازه

پای خودش افکند و آرزو کرد که ایکاش در همان گوشه تاریک اتاق زیر شیروانی با موش های کوچولو 

اینكه چه ساعات خوشی را در  ومحشور می ماند. او دوران جوانی خویش را در میان جنگل انبوه بیاد آورد 

یده است. او بیاد موش های کوچولو افتاد که چگونه با میل و رغبت به داستان "هامپی شب کریسمس گذران

 دامپی" او گوش می دادند.

درخت نگون بخت با خودش گفت : اینک همه چیز گذشته و به انتها رسیده است. من اگر هم وقتی برای 

 چیز پایان یافته است.خوشحالی داشته باشم اّما دلیلی برای اینکار نمي بینم. افسوس که همه 

عاقبت یکروز پسرک باغبان به سراغ درخت کاج آمد و او را به قطعات کوچک تبدیل کرد سپس بصورت توده 

ای بر روی زمین انباشت. مدتی بعد چوب های درخت كاج با شکوه و جالل در آتش می سوختند تا دیگ مسی 

 بزرگ غذا را بجوش آورند.

 هر آه او بر شدت شعله های آتش مي افزود.  درخت آهی عمیق بر کشید ولیكن

همان ستاره ای که  ،ه ها در داخل حیاط بازی می کردند و ستاره طالیی بر سینۀ جوانترین آنها می درخشیدبّچ

 بود.شده در شادترین غروب زندگی درخت کاج بر فرازش نصب 

همانگونه که  ،ندگیش پایان یافته بوداینک همه چیز به پایان رسیده بود. درخت کاج نابود گشته و داستان ز

 یکروز همۀ افسانه ها و داستان ها خاتمه می یابند.
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 : 13داستان 

 "آقاي چسبنده" 

(Mr sticky) 
    

 (Mo McAuleyآالی" )-نویسنده : "مو مك

 

 هیچكس نمي دانست كه آقای چسبنده چگونه داخل مخزن ماهي ها شده است ! 

وچك آبزي خیره شد و گفت: او خیلي كوچك است و فقط به اندازه یك نقطه سیاهرنگ مادر با دقت به حلزون ك

 دیده مي شود. 

یش را قبل از اینكه به بستر برود، اندكي باال كشید و گفت : این جانداران همیشه از جایي "آبای" انتهاي پیژاما

 كه زندگي مي كنند، پائین مي افتند. آیا او رشد خواهد كرد ؟

بح هنگام از رختخواب برخاست و المپ روشنایی مخزن ماهي هایش را روشن كرد. او مشاهده كرد "آبای" ص

كه "جري" ماهی طالیي چاق مشغول ُچرت زدن در كنار گذرگاه سنگي است. "جاو" نیز بتازگی از خواب بیدار 

بخدمت گرفته و آنرا  شده بود و در حال شناكردن در جلوي مخزن بود و ُدم سفید و ُپر تحركش را در شناوري

مرتبًا حركت مي داد. "آباي" مسیر "جاو" را دنبال نمود تا از این طریق آقاي چسبنده را بیابد اّما او به شیشۀ 

 نزدیك ته مخزن در مجاورت سنگریزه ها چسبیده بود.

نده اي كه آنقدر "آباي" همانروز در مدرسه در رابطه با آقاي چسبندۀ اسرارآمیز مطلبي نوشت. دربارۀ آقاي چسب

 ریز بود كه اغلب آنرا با یك سنگریزۀ كوچولو اشتباه مي گرفتند. 

برخي از دخترهاي همكالسي "آباي" گفتند كه آقاي چسبنده مي تواند یك حیوان خانگي ایده آل براي آنها باشد لذا 

 تا مدتی با حرارت به صحبت در موردش پرداختند.

مخزن ماهي ها را روشن كرد تا آقاي چسبنده را بیابد لذا او را در حالي "آبای" آنشب مجددًا المپ روشنایی 

یافت كه به نوك گیاهان آبزي چسبیده بود. او در مجاورت فیلتر آب قرار داشت زیرا با حباب هاي هوا مي 

 توانست سریعًا به قسمت هاي مختلف مخزن برود. 

   
ت. او كوشید تا متصّور سازد كه چگونه آقاي چسبنده همواره "آباي" با خودش گفت : خیلي بامزه و خنده دار اس

برای هر موجودی مجبور به چسبیدن به اشیاء و معلق ماندن است. "آبای" می دانست که این موضوع می تواند 

 بسیار خسته کننده باشد.
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ونه به تعقیب نگریست که چگ یش"آبای" به ماهی ها غذا داد سپس بر روی رختخواب دراز کشید و به ماهی ها

یکدیگر در گذرگاه های آبی می پردازند. زمانیکه گروه ماهی ها متوقف شدند، "جری" با لب های ضخیم 

خویش شروع به خوردن علف های آبزی کرد. "جری" اندکی بعد به سراغ آقای چسبنده رفت و به او ِمک زد 

کوچولو ابتدا در آب معلق ماند سپس در  ولی بالفاصله او را به درون جریان آب تف کرد که در نتیجه حلزون

 کف مخزن و به میان سنگریزه های رنگی افتاد. 

"آبای" در موقع خوردن صبحانه به مادرش گفت : من فکر می کنم که آقای چسبنده به اندازه یک ذره رشد کرده 

 است. 

نه بنظر می آیند. دخترم مادرش پاسخ داد : حلزون های کوچولو فقط وقتی که حریصانه غذا می خورد، اینگو

 سعی کن که غذایش را آنقدر بدهی که بتواند در الکش جا شود.

"آبای" گفت : اّما من بهیچوجه نمی خواهم که او از اینکه هست، بزرگتر شود زیرا از زیبایی اش کم می شود. 

 مگر اینطور نیست مامان ؟

رگتر می شوند، زیباتر هستند. او سپس ادامه داد : مادر گفت : شاید اینطور باشد اّما برخی جانداران وقتی بز

 بهرحال عجله کن زیرا ممکن است قطارت را از دست بدهی.

   
"آبای" همانروز در مدرسه سعی کرد که یک فیل نقاشی کند. او برای اینکار به یک قطعۀ کاغذ بزرگ نیاز 

را در اختیارش نگذاشت و مایل بود که داشت تا تمامی هیکل فیل را در آن جا بدهد ولی معلم چنین چیزی 

نقاشی او را همانگونه که هست ،بر دیوار کالس نصب کند لذا قطعات نقاشی او را با نوار چسب بهمدیگر 

متصل کردند بطوریکه قطعات نقاشی درست در وسط فیل بهم می رسیدند. "آبای" نام کامل خودش را در گوشۀ 

 جای نقطه های اسمش از شکل حلزون های کوچک استفاده کرد. "آبیگل" نوشت و ب ا عنواننقاشی اش ب

 معلم خوشحال شد و به او گفت که این کارش بسیار خالقانه بوده است.

 مادر و دختر قصد داشتند تا در روزهای آخر هفته به تمیز کردن مخزن ماهی ها بپردازند.

رشد کرده اند. من مطمئن نیستم که آقای مادر گفت : مقدار زیادی جلبک بر روی دیواره های مخزن ماهیها 

چسبنده بتواند کاماًل به وظیفه اش یعنی تمیز کردن مخزن ماهی ها عمل کند. بدین منظور آنها ابتدا تمام ماهی ها 

را با پیمانه ای از مخزن خارج ساختند و همگی را در داخل یک کاسۀ ُپر از آب انداختند سپس مقدار زیادی از 

یه نمودند. آقای چسبنده در مسیر فعالیت آنها قرار نداشت زیرا به شدت به دیوارۀ شیشه ای آب مخزن را تخل

 مخزن چسبیده بود. 
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درحالیکه مادر از تمیزکنندۀ مکشی برای پاک کردن سنگریزه های مخزن بهره می گرفت، "آبای" تالش کرد تا 

به اندازه مناسب برساند سپس سطوح لولۀ برخی شاخه های اضافی علف های آبزی را کوتاه نماید و آنها را 

 فیلتر و مسیرهای آبی را با دقت سائید و رسوبات روی آنها را تمیز نمود.

 مادر نیز در پایان کار اقدام به ُپر کردن مخزن با آب تمیز کرد.

 "آبای" پرسید : مادر ، آقای چسبنده کجااست ؟ او را نمی بینم !

آب مخزن بود تا ساکن ن باشد. او درحالیکه تمام تمرکزش بر تنظیم نمودن مادر پاسخ داد : شاید آنطرف مخز

  استقرار سنگریزه ها تغییر نیابند، ادامه داد : نگران نباش دخترم ، من کاماًل مراقبم.

 به تمام جوانب مخزن ماهیها نظر انداخت اّما هیچ نشانه ای از حلزون آبزی ندید.با دقت "آبای" 

اًل در البالی سنگریزه ها مخفی شده است. فعاًل اجازه بده تا کارم تمام بشود چونکه باید به مادرش گفت : احتما

کارهای دیگرم هم برسم. او سپس ماهی ها را از کاسۀ آب به درون مخزن تمیز شده برگرداند. بالفاصله ماهی 

  ها نیز بصورت حیرت انگیزی در گرداگرد مخزن محل زندگی خویش به شنا پرداختند.

"آبای" غروب آنروز به اتاق خوابش رفت تا بار دیگر مخزن ماهی ها را مورد بررسی قرار بدهد. آب بخوبی 

ساکن شده و کاماًل شفاف بنظر می آمد اّما هنوز هیچ نشانه ای از آقای چسبنده نبود. "آبای" با بی حوصلگی بر 

اد گرفته بود، شروع به نرمش کردن نمود. او روی تختخوابش دراز کشید و طبق دستورالعملی که از تلویزیون ی

ابتدا پاهایش را دراز کرد و سعی داشت تا آنها را به طرف باال بکشد و انگشتانش را به سمت جلو صاف کند. 

"آبای" شنیده بود که کشیدن بدن باعث می گردد تا عضالتش صاف شوند، قدش بلندتر گردد و هیکل متناسب 

 تری داشته باشد.

ای" تمریناتش را خاتمه داد آنگاه بر روی تختخواب زانو زد تا نگاه دیگری به مخزن ماهی ها بیندازد وقتی "آب

اّما هنوز هیچگونه خبری از آقای چسبنده نبود بنابراین از اتاق خواب خارج شد و از پله ها پائین رفت. مادرش 

هایش در اطراف سرش افشان بودند در در حال مطالعه روزنامه بود. او لیوانی نوشیدنی در دست داشت و مو

همین حالت یکدستش را نیز در میان موهایش قرار داده بود. مادر از دیدن سراسیمۀ "آبای" بسیار تعجب کرد 

 ولیکن از شنیدن حرف های او بر تعجبش افزوده شد.

هر صورت پیدا می شود. مادر با لحن امیدوار کننده ای گفت : دخترم ، اصاًل نگران نباش زیرا آقای چسبنده در 

 حاال بهتر است به رختخوابت برگردی. من کارهای زیادی دارم که باید انجام بدهم.

"آبای" احساس کرد که صورتش داغ و قرمز شده است. این حالت همواره زمانی برایش وقوع می یافت که 

او را با دستگاه مکنده برقی کاماًل عصبانی یا مضطرب می شد. او با تشویش به مادرش گفت : شما اشتباهًا 

گرفته اید، اینطور نیست ؟ من دیدم که چگونه با شدت توسط دستگاه مکنده به تمیز کردن مخزن ماهی ها 

 مشغول بودید.

مادر با لحنی آرام گفت : عزیزم ، من اینکار را نکرده ام. من کاماًل مواظب بودم که آسیبی به او و سایر ماهی 

 یلی ریز و کوچولو است. ها نرسد گواینکه او خ

 "آبای" گفت : چه اشکالی دارد اگر او بسیار ریز و کوچولو است ؟

 مادر پاسخ داد : هیچ اشکالی ندارد فقط پیداکردنش را اندکی دشوار می سازد.

د "آبای" ادامه داد : مادر، شاید شما توجه کافی نداشته اید. او این را گفت و با دلخوری از اتاق مادرش خارج ش

 و به اتاق خوابش رفت.

هنوز مدتی نگذشته بود که درب اتاق خواب "آبای" باز شد و صورت مهربان مادر از شکاف درب اتاق آشکار 

گردید. "آبای" کوشید تا مادرش را نادیده بگیرد و توجهی به او نداشته باشد ولی اینکار امکانپذیر نبود زیرا 
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طرف رختخواب "آبای" رفت و در کنارش نشست. مادر هنوز لیوان مادر به آرامی وارد اتاق خواب شد و به 

 نوشیدنی در دستش بود و آنرا به "آبای" تعارف کرد.

مادر با شوخی گفت : این نوشیدنی بسیار نیروبخش و مقوی است و از لیوانش نیز می توانیم برای یافتن و 

 ّما "آبای" پاسخی به لبخند مادرش نداد.شکار حلزون هایت استفاده کنیم. او سپس به "آبای" لبخند زد ا

 مادر برای جلب توجه دختر ادامه داد : من امروز نوشیدنی های فوق العاده ای خریده ام.

"آبای" ناگهان از جایش برخاست و به طرف مادرش رفت. آنها در کنار یکدیگر بر کف اتاق خواب نشستند. 

ر آب مخزن ایجاد کرد. مادر و دختر با دقت به چهار گوشه زانوهای آنها به مخزن ماهی ها خورد و تالطمی د

مخزن و در میان سنگریزه های درشت ، قلوه سنگ ها و علف های آبزی نظر انداختند و به دنبال آقای چسبنده 

 گشتند. 

 مادر ناگهان با ذوق زدگی فریاد زد : آها ، آنجا را ببین.  

   
 نشان می داد، نظر انداخت و گفت : چه شده ؟ "آبای" با دقت به طرف نقطه ای که مادر

مادر ادامه داد : آنجا ، به فرورفتگی گوشۀ گذرگاه آبی و درست در سایۀ آن سنگ تیره رنگ توجه کن. آقای 

چسبنده آنجااست. البته درست در کنارش یک حلزون آبزی دیگر هم دیده می شود که اندکی از او کوچکتر می 

 باشد.

 کشید و گفت : درسته ، آقای چسبنده آنجااست اّما او اصواًل از کجا پیدایش شده است ؟ "آبای" نفس راحتی

 مادر گفت : من به علف های آبزی که از تاالب آورده ایم، مشکوکم. نظر تو چیه ؟

مادر و "آبای" به اتفاق خندیدند سپس دوتایی بر روی تختخواب "آبای" نشستند و همدیگر را در آغوش گرفتند 

اه لحاف را بر روی خودشان انداختند. لحاف کاماًل گرم و نرم بود ولیکن به دلیل کوچک بودنش می بایست آنگ

 مقداری به همدیگر فشار می آوردند و فشرده تر می نشستند.

 مادر گفت : دخترم ، یک کمی تکان بخور سپس با پائین بدنش به "آبای" فشار آورد. 

 ن همین اآلن هم در لبه تختخواب نشسته ام. "آبای" گفت : نمی توانم مادر . م

مادر با خنده گفت : آه عزیز دلم ، تو چقدر بزرگ و گنده شده ای ؟ من چطور تاکنون متوجه نشده ام. تو قباًل 

 می توانستی حتی یک فیل را کنارت روی تختخواب جا بدهی !

گرم و ُپر مهر و محبت مادرش نظیر "آبای" سرش را روی قفسه سینۀ مادرش گذاشت و خندید . او در آغوش 

 همیشه آرامش می یافت.
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 : 14داستان 

 پرنس خوشحال" "

(The happy prince) 
 

 (Oscar Wildeنویسنده : "ُاسکار وایلد" )

 

بر فراز شهر و در بلنداي یك ستون سنگي مجسمه اي از "پرنس خوشحال" را نصب كرده بودند. این مجسمه را 

ز طال مزین ساخته و چشم هایش از دو قطعه یاقوت كبود درخشان ساخته شده بود و یك با ورقه هاي نازكي ا

 قطعه یاقوت سرخ نیز بر قبضه شمشیري قرار داشت كه بر كمربند پرنس آویزان گشته بود.

او براستي تحسین برانگیز بود. این مجسمه زیبا در نظر اکثریت اعضاي شوراي شهر آنچنان ارزش داشت كه 

داشتند، برایشان شهرت هنري كسب كند و جهانگردان زیادي را براي تماشا به آنجا بكشاند. البته برخی انتظار 

از اعضای شهر هم معتقد بودند که این مجسمه فائده چندانی برای اقتصاد شهر ندارد و می ترسیدند که مردم 

 . فکر کنند که سودی برای شهرشان ندارد درحالیکه واقعًا هم چنین می نمود

 
 

یش که بیهوده فریاد می کشید و بهانه می گرفت، پرسید : چرا تو نمی لویکی از مادران واقع گرا از پسر کوچو

 توانی همچون پرنس خوشحال باشی ؟ ببین، پرنس خوشحال هیچگاه برای هر چیزی فریاد نمی زند.

گفت : من دلشاد می شوم وقتی یک مرد مأیوس و دلشکسته درحالیکه به مجسمه پرنس خیره شده بود، زیر لب 

 که می بینم هنوز افرادی در جهان خوشحالند.

برخی از کودکان عضو یک مؤسسه خیریه وقتی با روپوش های زرد كمرنگ و پیش بندهای سفید تمیز به 

همراه معلم ریاضی از کلیسای جامع شهر خارج شدند، گفتند که : پرنس خوشحال بسان یک فرشته بنظر می 

 آید.

 م گفت : شما این موضوع را بر چه اساسی عنوان می کنید ؟ مگر تاکنون هیچ فرشته ای را دیده اید ؟معل

 بچه ها پاسخ دادند : آه ، بله . ما فرشته ها  را در رؤیاهایمان دیده ایم.

 شت.ه ها را قبول نداه ها انداخت زیرا او هیچگاه رؤیاهای بّچمعلم ریاضی اخم کرد و نگاه خیره ای به بّچ
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یکشب پرستویی کوچک و تنها بر فراز شهر پرواز می کرد . دوستانش شش هفتۀ قبل از آنجا دور شده و به 

جا مانده بود زیرا شدیدًا به نی های زیبایی که در آنجا روئیده اینک کشور مصر مهاجرت کرده بودند ولیکن او 

 بودند، عالقه داشت. 

 
قات کرد زمانیکه بطرف پائین رودخانه پرواز می کرد و به تعقیب یک پرستو اولین دفعه نی ها را در بهار مال

پروانه بید زرد رنگ مشغول بود. نی ها با کمرهای باریک بسیار جذاب می نمودند لذا ایستاد و با آنها به گفتگو 

 پرداخت.

 یکباره بیان کند.پرستو گفت : می خواهم دوستت داشته باشم اّما معمواًل کسی دوست ندارد که منظورش را به 

 نی دوستی او را پذیرفت و کمرش را اندکی برای او خم کرد.

اینچنین بود که پرستو مرتبًا در اطراف نی ها پرواز می کرد. او با بال هایش آب رودخانه را لمس می نمود و 

هار عالقه و از مشاهدۀ امواجی که بدینگونه ایجاد می شدند، لذت می برد. پرستو از این طریق به نی ها اظ

 عشق می نمود و اینچنین تمامی تابستان گذشته را سپری ساخت.

رفتارها نوعی تعلق خاطر و وابستگی مضحک  گونهسایر پرستوها با دیدن این ماجرا چهچهه می زدند که : این

 .ندبیش نیست

اشتند اّما وقتی پائیز فرا رودخانه براستی مملو از نی های زیبا بود و پرندگان بسیار زیادی در میان آنها النه د

 رسید، تمامی پرندگان پرواز کردند و از آنجا رفتند.

بعد از اینکه تمامی پرندگان از جمله پرستوها رفتند، پرستوی تنها احساس دلتنگی نمود و کم کم از عشق زنانه 

بی نیستند و من اش نسبت به نی ها خسته شد بنابراین با خودش گفت : نی ها هیچکدام همدم و همصحبت مناس

در وزش باد به هر سوی می خرامند و طنازی از اینکه متأسفم از اینکه آنها اینچنین عشوه گر هستند و همواره 

باد بوزد آنگاه نی ها بیشترین تعظیم و تواضع را خواهند داشت. من که آغاز می کنند، بیزارم. مطمئنًا هرگاه 

رودخانه هستند درحالیکه من مسافرت را دوست دارم و همسر آینده  می دانم که آنها بومی و ساکنان دائمی همین

 ام نیز باید مسافرت کردن را دوست بدارد.

 پرستو سرانجام تصمیمش را گرفت و به نی گفت : آیا با من تا سرزمین های بسیار دور گرمسیری خواهی آمد ؟ 

 مکان زندگیش چسبیده بود.نی عشوه ای کرد و فقط سرش را تکان داد زیرا محکم به جایگاه و 

به سمت اهرام مصر که بسیار از اینجا اینک پرستو بانگ برآورد : تو مرا بازیچۀ خودت قرار داده ای. من 

 دور هستند، می روم. بنابراین خداحافظ. 
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پرستو پروازکنان دور شد. او تمام طول روز را پرواز کرد تا اینکه شب هنگام وارد شهر شد. پرستو با خود 

ندیشید : اینک شب را در کجا بسر آورم ؟ امیدوارم که مکان مناسبی را در این شهر بیابم تا شب را در آنجا ا

بیاسایم. پرستو بناگاه مجسمه ای را در باالی ستونی بلند مشاهده کرد و فریادی از شادی کشید و گفت : من باید 

از  تازه به فراوانی موجود است. لحظاتی بعد پرستودر آنجا اقامت گزینم. آنجا موقعیت بگونه ای است که هوای 

 فرود آمد و در بین پاهای پرنس خوشحال مستقر شد. آسمان

 پرستو به اطراف نگریست و به آرامی نجوا کرد : اینک من بستری از طال دارم سپس آمادۀ خوابیدن شد.

 ز آب بر سرش ریخت.پرستو بمحض اینکه سرش را در زیر بال هایش نهاد، ناگهان قطره درشتی ا

که ابری دیده نمی شود. ستاره ها کاماًل بی است . در آسمان شهر کوچکترین لپرستو اندیشید : عجب اتفاق عجی

روشن و درخشان هستند و هنوز بارانی نمی بارد. آب و هوای شمال اروپا حقیقتًا وحشتناک و غیرقابل پیشبینی 

 ا آنها را صرفًا بر روی خودشان می ریختند. است. البته نی ها هم گاهی چکه می کردند اّم

 
 این زمان مجددًا قطره ای آب فرو افتاد. 

پرستو گفت : پس چرا خود را در پناه این مجسمه قرار داده ام درحالیکه حتی نمی تواند مانع فروریختن قطرات 

گرفت که پرواز کند و از باران شود. بهتر است در جستجوی برآمدگی دودکش یک بخاری باشم . پرستو تصمیم 

 آنجا برود اّما قبل از اینکه بال هایش را بگشاید و پرواز کند، سومین قطره نیز فرو افتاد. 

پرستو با دقت به باال نگریست و از آنچه می دید، متعجب شد. چشمان پرنس خوشحال مملو از اشک بودند و 

د. صورت پرنس در نور مهتاب بسیار زیبا قطرات درشت اشک از گونه های طالیی وی سرازیر می گردیدن

 می نمود و نگاهش پرستوی کوچک را بشدت متأثر ساخت.

 پرستو پرسید : شما کی هستید ؟

 مجسمه پاسخ داد : من پرنس خوشحال هستم.

 پرستو مجددًا پرسید : پس چرا اینگونه اشک می ریزید ؟ شما مرا کاماًل خیس کرده اید.

ی زنده بودم و قلبی انسانی داشتم. من آنزمان هیچگاه معنی اشک ریختن را نمی مجسمه پاسخ داد : من زمان

فهمیدم زیرا در یک قصر بزرگ زندگی می نمودم، جائیکه غم و اندوه اجازه ورود به آنجا را نداشتند. من 

و سراسر روزها را به بازی با ندیمه ها و معاشران در باغ می گذراندم و با فرارسیدن غروب به رقص 

پایکوبی در سالن بزرگ قصر مشغول می شدم. دیواری بلند در گرداگرد باغ وجود داشت اّما من هیچگاه 
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توجهی به آن نداشتم که در پشت دیوارها چه اتفاقاتی می افتند. همه چیز در ارتباط با من بسیار خوب و زیبا 

و خوشبخت بودم اگر رضایتمندی را  بود. همۀ درباریان مرا پرنس خوشحال می خواندند و من براستی خوشحال

خوشبختی محسوب کنیم. من چگونه زیستم و چگونه ُمردم ؟! بهرحال اینک درگذشته ام و آنها مرا در اینجا 

نهاده اند . اینك از بلندای اینجا می توانم زشتی ها و بیچارگی های شهرم را ببینم. اگرچه دیگر هیچ کاری از 

 نم اشک بریزم.من ساخته نیست و تنها می توا

 پرستو به پرنس خوشحال گفت : چرا تو را تمامًا از طال نساخته اند ؟

 اّما پرنس آنچنان مؤدب بود که نمی خواست هیچگاه مسائل شخصی خویش را فریاد بزند.

 مجسمه با لحنی آرام گفت : دورتر از اینجا .....

انه ای محقر وجود دارد. یکی از پنجره هایش باز سپس ادامه داد : دورتر از اینجا در خیابانی تنگ و تاریک خ

است و من از میان آن می توانم زنی را ببینم که در کنار یک میز کهنه نشسته است. صورتش بسیار الغر و 

نحیف است و دست های زبر و قرمزش تمامًا توسط سوزن ها خراشیده شده اند چونکه برای امرار معاش 

بدوزی یک گل ساعتی بر روی یک جامۀ اطلسی گرانبهاء برای ملکه زیبا و خیاطی می کند. او در حال قال

دوست داشتنی است تا آنرا در مجلس رقص دربار سلطنتی بپوشد. بر روی تختخوابی که در گوشۀ اتاق قرار 

دارد، پسر کوچک و مریض زن خوابیده است. او در تب شدیدی می سوزد و مرتبًا بهانۀ یک عدد پرتقال را از 

درش می گیرد اّما مادر چیزی بجز باریکه ای از قطرات اشک برای دادن به او ندارد زیرا مدام در حال ما

 گریستن است. 

مجسمه با کمی مکث ادامه داد : پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. آیا می توانی یاقوت سرخ را از قبضۀ 

 قدرت هیچ حرکتی ندارم.شمشیرم جدا سازی ؟ پاهایم به این ستون سنگی محکم شده اند و من 

 
پرستو گفت : دوستانم در مصر منتظرم هستند. تمامی آنها قبل از من به سمت سرزمین های گرم پرواز کرده اند 

تا از سرمای زمستان در امان بمانند و اینک در سواحل رود نیل بسر می برند. آنها این زمان بر فراز گل های 

انم بزودی برای استراحت به مقبرۀ پادشاه بزرگ می روند. پادشاه خودش را نیلوفر آبی به پرواز مشغولند. دوست

در تابوت منقش محبوس کرده است. او را در پارچه های کتانی زرد رنگ پیچیده اند و با انواع ادویه ها 

فوظ مومیایی کرده اند. در اطراف گردنش زنجیره ای از پشم زرد کمرنگ قرار داده اند تا او را از بالیا مح

 دارد و دستانش همانند برگ های پالسیده شده ند.
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من  با من بمانی بلکه باید پیام رسانپرنس گفت : پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. تو نباید فقط برای یکشب 

    باشی. پسرک خیلی تشنه است و مادرش بسیار غمگین و تنها می باشد. 

را دوست داشته باشم. تابستان قبل وقتی که بر روی رودخانه ای  پرستو پاسخ داد : من فکر نمی کنم که پسرها

پرواز می کردم، دو پسر گستاخ و بی ادب در آنجا بودند که دائمًا سنگ به طرفم پرتاب می کردند. البته 

هیچکدام از آن سنگ ها به من اصابت نکردند. ما پرستوها تا فواصل دور می توانیم پرواز کنیم. ما جزو 

هستیم که به چاالکی معروف می باشیم ولیکن چنین کارهایی را نشانۀ بی حرمتی و عدم رعایت حقوق  پرندگانی

 سایرین می دانیم.

 پرنس خوشحال که برای پرستو بسیار متأسف شده بود، با غم و اندوه به او نگریست.  

 پیام رسان شما خواهم بود.پرستو گفت : هوا خیلی سرد است اّما امشب من و تو در کنار همدیگر هستیم و من 

 پرنس گفت : متشکرم پرستوی کوچک. 

آنگاه پرستو یاقوت درشت قرمز را از قبضۀ شمشیر پرنس در آورد و بر فراز بام های شهر به پرواز در آمد. 

جائیکه مجسمه فرشته های مرمرین را نصب کرده بودند. او سپس از  ،او از کنار برج بلند کلیسای شهر گذشت

که صدای رقص و آواز از داخلش به گوش می رسید. این زمان دختری زیبا همراه با  عبور کردری کنار قص

دلباخته اش ُدزدانه به بالکن آمدند. پسر جوان به معشوقه اش گفت : عجب آسمان ُپر ستاره ای است و عشق 

 عجب قدرت شگرفی دارد.

مانی رقص دربار آماده سازند. من دستور داده ام دختر زیبا پاسخ داد : من امیدوارم که لباسم را بموقع برای مه

 که گل ساعتی را بر روی لباسم گلدوزی کنند اّما خیاطم خیلی تنبل است. 

پرستو پروازکنان از رودخانه گذشت. او فانوس هایی را مشاهده کرد که بر فراز دکل کشتی ها آویخته شده 

یهودیان گذشت. او یهودی های پیر را دید که در حال چانه بودند. پرستو به مسیرش ادامه داد تا اینکه از محله 

زنی با یکدیگر بودند و سکه هایشان را در ترازوی مسی وزن می کردند. پرستو سرانجام به محله فقرا رسید و 

به درون خانه ها نظر انداخت. پسرک بر روی تختخواب دراز کشیده و به شدت دستخوش تب بود و مرتب 

 مادرش نیز از خستگی مفرط دراز کشیده و بخواب رفته بود.بیقراری می کرد. 

پرستو امیدوارانه نزدیک شد و یاقوت درشت را بر روی میز و در کنار انگشتانۀ زن خیاط گذاشت. او به 

 آرامی بر گرداگرد تختخواب پرواز کرد و با بال زدن باعث حرکت آرام هوا به سمت پیشانی تب دار پسر شد. 

آرام شده بود، با خودش گفت : چگونه است که احساس خنكی می کنم ؟ شاید احوالم در حال بهتر پسر كه اندكي 

 شدن است. او آنگاه به خوابی دلنشین فرو رفت.
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پرستو با پایان مأموریتش به نزد پرنس خوشحال برگشت و آنچه را انجام داده بود، برایش بازگو نمود. او گفت : 

 من احساس گرما می کنم درحالیکه هوا همچنان سرد است. این چیز غریبی است که

 پرنس پاسخ داد : این بخاطر آن است که عمل بسیار خوبی را انجام داده اید.

 پرستوی کوچک بفکر فرو رفت و احساس خواب آلودگی نمود لذا در همان وضعیت بخواب رفت.

 آن آبتنی نمود.  روز بعد فرا رسید و پرستو بسوی رودخانه پرواز کرد و در

با دیدن این صحنه گفت : عجب پدیدۀ جالب  ،دیده ای که در حال عبور از روی پل رودخانه بود عابر دنیا

 توجهی است. یک پرستو ! آن هم در زمستان !

برای روزنامه محلی ا رآناو وقتی که به خانه رسید، تمامی ماجرا را با آب و تاب به رشته تحریر درآورد و 

 ارسال کرد.

موضوع توسط اغلب مردم بازگو می شد ولیکن مملو از مفاهیمی بود که کسی علت و عمق موضوع را  این

 درک نمی کرد. 

پرستو درحالیکه در اوج احساس جوانمردی و غرور قرار داشت، با خودش گفت : من امشب به مصر می روم. 

 ک منارۀ بلند کلیسا نشست. او بار دیگر تمامی بناهای عمومی شهر را بازدید کرد و مدتی هم بر نو

پرستو به هر کجا که سر می کشید، گنجشک ها جیک جیک کنان برای همدیگر بدینگونه پچ و پچ می کردند : 

 اّما پرستو از این موضوع بسیار لذت می برد. چه چیز عجیبی را شاهد هستیم

 
به نزد پرنس خوشحال باز گشت. باال آمد و هوا را روشن کرد، پرستو پرواز کرد و در آسمان وقتی ماه کاماًل 

 پرنس گفت : آیا هیچگونه مقدماتی برای رفتن به مصر فراهم کرده ای ؟

 پرستو گفت : نه ، من فقط خودم را آمادۀ پرواز ساخته ام.

 پرنس گفت : پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. آیا نمی خواهی که یکشب دیگر در کنارم بمانی ؟

مصر منتظرم هستند. آنها فردا به سمت آبشار بزرگ پرواز خواهند کرد. در آنجا پرستو پاسخ داد : دوستانم در 

اسب های آبی در میان علف های آبزی لمیده اند. همچنین در آنجا تخت سنگ بزرگی از جنس سنگ خارا وجود 

 دارد که مجسمه پادشاه منطقه بنام "آگاممنون" را بر روی آن مستقر ساخته اند. 

ب را به تماشای ستارگان پرداخت . او زمانیکه ستارۀ صبح شروع به درخشیدن کرد، با تمام پرستو تمام ش

قدرت فریادی از شادی بر کشید سپس ساکت ماند. او در نظر آورد که بر ساحل رودخانه ای بزرگ در 
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اند. آنها  سرزمین های گرم پرواز می کند و هنگام عصر شیرهای زرد برای نوشیدن آب به ساحل رودخانه آمده

 دارای چشمانی همانند یاقوت کبود بودند و غرشی مهیب تر از غریدن آبشار بزرگ داشتند.

پرنس گفت : پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. من مرد جوانی را در انتهای شهر می بینم که در اتاقک زیر 

پوشانده اند و در لیوان کنار شیروانی زندگی می کند. او بر روی یک میز خم شده است که سطحش را با کاغذ 

د هستند و گونه هایش ّعمرد جوان، دسته ای از بنفشه های پالسیده قرار دارند. موهای مرد قهوه ای و مج

همچون انار قرمزند و چشمانی درشت و خواب آلوده دارد. او تالش می کند تا متن نمایشنامه اي را برای 

اتاق آنچنان سرد است که قادر به نوشتن نیست. هیچ آتشی در بخاری  کارگردان تئآتر به پایان برساند اّما هوای

 اتاقش روشن نمي باشد و او از شدت گرسنگی در آستانۀ غش کردن قرار دارد.

پرستو گفت : من یکشب دیگر در اینجا می مانم تا به شما کمک بکنم. تو واقعًا قلب مهربانی داری. آیا براستی 

 رایت ببرم ؟می خواهی یاقوت دیگری را ب

پرنس گفت : افسوس که یاقوت دیگری ندارم. اینک چشمانم تنها چیزهای با ارزشی هستند که برایم باقی مانده 

اند. آنها آنرا از یک نوع یاقوت کبود کمیاب ساخته اند. این یاقوت ها را هزار سال قبل از هندوستان به اینجا 

مانم بیرون بیاور و برای آن جوان بینوا ببر. او می تواند یاقوت را به آورده اند. لطفًا بیا و یکی از آنها را از چش

 جواهر فروشی ببرد و بفروشد و با بهایش غذا و هیزم بخرد تا بتواند نمایشنامه اش را تمام کند. 

 پرستو گفت : پرنس عزیز. من اینکار را نمی توانم انجام بدهم . سپس از شدت تأثر شروع به گریستن کرد.

 گفت : پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. لطفًا بیا و آنچه به تو می گویم انجام بده. پرنس

 
بدین سان پرستو یكي از چشمان پرنس را درآورد و پروازکنان بسوی اتاقک زیرشیروانی رفت. او به آسانی به 

ره عبور کرد و خود را آنجا رسید و در اندک زمانی حفره ای را بر سقف خانه یافت بنابراین به چابکی از حف

به داخل اتاق رسانید. مرد جوان سرش را در میان دستانش مخفی نموده بود بنابراین صدای بال زدن های پرنده 

را نشنید اّما زمانیکه دستانش را گشود و سرش را باال گرفت، در کمال تعجب در مقابل چشمانش یکعدد یاقوت 

بالفاصله در کمال شادمانی فریاد زد : من همواره سپاسگزار خداوند کبود را کنار بنفشه های پژمرده دید. او 

 بزرگ خواهم بود و او را بخاطر محبتش می ستایم. من اینک می توانم نمایشنامه ام را به اتمام برسانم.  

روز بعد، پرستو بسوی لنگرگاه پرواز کرد و بر روی دکل یک کشتی بزرگ فرود آمد.  او ملوانانی را مشاهده 

باال از انبار کشتی بودند. آنها برای کاال نمود که با کشیدن طناب ها مشغول بیرون کشیدن صندوق های بزرگ 

 فریاد می زدند : آهای ، طناب را باال بکشید .  آوردن هر صندوق مرتباً 

 او نکردند. پرستو با صدای بلند به آنان گفت : من قصد دارم به مصر بروم اّما هیچکدام از ملوانان توجهی به
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ت. پرستو با دیدن مجسمه فریاد ماه باال آمده بود لذا پرستو پرواز کرد و به نزد پرنس برگشگربار داین زمان 

 : من آمده ام تا با شما خداحافظی بکنم. زد

 پرنس در جواب گفت : پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. آیا نمی خواهی که یکشب دیگر هم نزد من بمانی ؟

اال زمستان است و برف و سرما بزودی به اینجا می رسند درصورتیکه خورشید گرم در کشور پرستو گفت : ح

مصر بر درختان خرما می تابد و تمساح های تنبل در لجن های حاشیۀ رودخانه لمیده اند. دوستان من آشیانه ای 

با بغبغو با همدیگر به  بر فراز معبد شهر ساخته اند و کبوتر های سفید و صورتی را به نظاره نشسته اند که

گفتگو مشغولند. براستی پرنس عزیز، من مجبورم که شما را ترک گویم ولی هرگز شما را فراموش نخواهم 

کرد. من بهار آینده به اینجا بر می گردم و دو جواهر زیبا به همراه خواهم آورد تا در مقرهای خالی مجسمه ات 

 سرخ باشد و یاقوت کبودی که آبی تر از دریای عمیق بنظر آید. قرار بدهم. یاقوت قرمزی که قرمزتر از گل 

پرنس خوشحال گفت : در میدان پائینی شهر، دخترک کبریت فروشی ایستاده است که کبریت هایش درون جوی 

آب ریخته و ضایع گردیده اند. پدرش او را بسختی تنبیه خواهد کرد اگر پول کافی از فروش کبریت ها کسب 

انه نبرد. او بدین خاطر از ترس در حال گریستن است. دخترک کفش و جوراب به پاهایش ندارد و نکند و به خ

سر کوچکش کاماًل لخت است. بنابراین لطفًا بیا و چشم دیگرم را در بیاور و به او بده تا مورد ضرب و شتم 

 پدرش قرار نگیرد. 

ا نمی توانم چشمت را در بیاورم چون در آن پرستو گفت : من قصد دارم یکشب دیگر را در اینجا بمانم اّم

 صورت کاماًل نابینا خواهید شد.

 پرنس گفت : پرستو، پرستو، پرستوی کوچک. من خودم از شما تقاضا کرده ام.

بنابراین پرستو چشم دیگر پرنس را از حدقه خارج ساخت و بسرعت روانه شد. او به دنبال دخترک کبریت 

جواهر گرانبها را با حرکتی سریع در پنجه های دخترك قرار داد و از  نگاهآ فروش رفت و وقتی او را یافت

 آنجا گریخت.

 دخترک فریاد زد : چه خرده شیشۀ قشنگی ! او آنگاه خندان بسوی خانه اش دوید.

ی پرستو مجددًا پرواز کرد و به نزد پرنس بازگشت و به او گفت : اینک کاماًل نابینا شده اید بنابراین من برا

 همیشه در کنارتان می مانم.

 پرنس بینوا گفت : نه ، پرستوی کوچک . تو باید به سفرت ادامه بدهی و به مصر بروی.

پرستو مجددًا گفت : من مي خواهم براي همیشه در كنارت بمانم . پرستو این را گفت و بر روي پاهاي پرنس 

 بخواب رفت. 

شست و برایش از ماجراهاي عجیبي تعریف كرد كه در پرستو سرتاسر روز بعد را بر روي شانۀ پرنس ن

 سرزمین هاي مختلف شاهدشان بوده است. پرستو به پرنس در مورد :

لك لك هاي قرمزي گفت كه در ردیف هاي طویل بر ساحل رود نیل مي ایستند و با نوك هایشان ماهي هاي 

 مي كنند. شکاركوچك را 

كسي كه قدمتي بسیار كهن دارد و اینك در یك بیابان خشك  برایش از مجسمۀ ابوالهول صحبت كرد . همان

 استوار ایستاده است و از همۀ اتفاقات گذشته جهان باخبر است. 

تسبیح هاي ثناخوانان از بازرگاناني تعریف كرد كه به آرامي در كنار شترهایشان طي طریق مي كنند و 

 كهربایي در دست مي چرخانند.

گفت كه پوست مردمانش چون آبنوس سیاه است و یك جام بزرگ را  دربارۀ پادشاهي در كوه هاي بسیار دور

 پرستش مي كنند. 
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در مورد مار بزرگ سبز رنگي گفت كه بر یك درخت نخل چنبره زده و بیست كشیش شبانه روز با كیك هاي 

 عسلي به تغذیه اش مشغولند.

یي كه با برگ هاي بسیار پهن همچنین از كوتوله هایي صحبت كرد كه بر دریاچه اي بزرگ به كمك قایق ها

 ساخته اند، قایق راني مي كنند و با سنجاقك هاي عظیم دائمًا به مبارزه مي پردازند.

پرنس گفت : پرستوي كوچولو و عزیز ، تو برایم از چیزهاي عجیب و حیرت آوري تعریف كرده اي كه در 

انا مصائبي هستند كه توسط مردان و زنان طول عمرت شاهدشان بوده اي اّما عجیب ترین چیزها براي من هم

این سرزمین تحمل مي شوند. در اینجا هیچ ماجرایي عجیب تر از بیچارگي و بدبختي مردم وجود ندارد. 

 بنابراین پرستوي كوچك، لطفًا بر فراز شهر من پرواز كن و از آنچه در اینجا مي بیني برایم بازگوي.

شهر پرواز مي كرد تا از هر آنچه مي گذرد با خبر گردد. او ضمن پروازهایش این چنین بود كه پرستو بر فراز 

مشاهده كرد كه گروهي با خوشحالي و مسرت در خانه هاي بزرگ و زیبا زندگي مي كنند درحالیكه گروهي 

بینوا با بیچارگي در كانال هاي فاضالب مي خوابند. او در مسیرهاي تاریك پرواز كرد و صورت هاي رنگ 

ه در دۀ كودكان گرسنه اي را دید كه در خیابان ها و كوچه ها سرگردانند. در زیر پایه هاي پل، دو پسربّچپری

كنار یكدیگر خوابیده بودند و سعي داشتند تا در گرماي بدن همدیگر سهیم شوند . آنها به یكدیگر مي گفتند كه 

ه ها شید كه شماها نباید در اینجا بخوابید و بّچخیلي گرسنه اند. نگهباني كه از آنجا مي گذشت بر سرشان فریاد ك

 از آنجا خارج شدند و در میان باران و مه سرگردان ماندند. 

 پرستو با مشاهدۀ این وقایع به نزد پرنس بازگشت و از آنچه دیده بود، برایش تعریف نمود.

ا ورقه به ورقه برداري و به فقرا پرنس گفت : مرا با الیه اي از ورقه هاي طال پوشش داده اند و تو باید آنها ر

لي در زندگي آنها بدهي. من فكر مي كنم كه این طالها بتوانند تعدادي از مردم فقیر را خوشحال كنند و تحّو

 بوجود آورند. 

پرستو ورقه هاي طال را یكي پس از دیگري از سطح بدن مجسمه خارج ساخت تا اینكه پرنس خوشحال كاماًل 

گ خاكستري و تیره در آمد. پرستوي كوچك تمامي ورقه هاي طال را بین فقرا تقسیم لخت شد و بدنش به رن

كرد. در نتیجه صورت بچه هاي آنها گلگون شدند و خنده بر لبانشان نقش بست آنگاه با لباس هاي مناسب به 

 بازي كردن در خیابان ها و كوچه ها پرداختند. 

بندان فرا رسید. سطح خیابان ها را انگار از نقره ساخته سرما و یخنوبت بارش برف آغاز شد و بعد از آن 

اق و درخشان مي نمودند. قندیل هاي طویل یخ همانند خنجرهایي از جنس كریستال از لبه باشند. آنها بسیار بّر

هاي بام خانه ها آویزان بودند. اغلب مردم شهر لباس هاي پشمي و خزدار پوشیدند و پسرهاي كوچولو كاله هاي 

 بر سر گذاشتند و اسكیت هاي مخصوص یخ به پا كردند. مخملي

پرستوي كوچك بینوا سردتر و سردتر مي شد اّما حاضر به ترك كردن پرنس نبود. پرستو شدیدًا پرنس را 

دوست مي داشت. او از شدت گرسنگي پرواز كرد و به كنار پنجرۀ نانوایي رفت و زماني كه نانوا حواسش به 

از خرده نان هاي دورریز را برداشت و خورد سپس سعي كرد تا با بال زدن خودش را گرم او نبود، مقداري 

 كند. 

ضعف تمامي بدن پرستو را فرا گرفت. پرستو احساس كرد كه بزودي خواهد ُمرد لذا با تمام قوا پرواز كرد و 

ه مي دهي تا دستت را یكبار دیگر بر روي شانۀ پرنس نشست. پرستو زمزمه كرد : خداحافظ پرنس عزیز. اجاز

 ببوسم. 

پرنس گفت : پرستوي كوچك ، من خوشحالم كه مي خواهي سرانجام به مصر بروي . تو بیش از حد در اینجا 

 مانده اي. بهتر است گونه هایم را بجاي دستم ببوسي چونكه من هم تو را دوست خویش مي دانم.
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ه خانۀ مرگ مي روم. مرگ برادر خواب است. آیا پرستو گفت : من قصد رفتن به مصر را ندارم. من بزودي ب

 اینطور نیست ؟

 او گونه هاي پرنس خوشحال را بوسید آنگاه به زیر پاهاي مجسمه افتاد و ُمرد.

در این لحظه صداي عجیب تركیدن چیزي از درون مجسمه به گوش رسید انگار برخي چیزها در حال شكستن 

از این طاقت یخبندان و شاید هم بیچارگي مردم را نیافته و به دو  بودند. حقیقت اینكه قلب سربي مجسمه بیش

 قسمت تقسیم شده بود. 

********** 

صبح روز بعد، شهردار در میدان بزرگ شهر به قدم زدن پرداخت تا در جلسه شوراي شهر شركت جوید. او 

ت : پرنس هنگامي كه از مقابل ستون وسط میدان مي گذشت به مجسمۀ پرنس خوشحال نظر انداخت و گف

 خوشحال را ببینید كه چگونه زشت شده و از ریخت افتاده است !

 شوراي شهر در موافقت با سخنان شهردار گفت : براستي كه زشت و نازیبا شده است. ءیكي از اعضا

سپس جملگي مردمي كه در آنجا بودند براي دیدن مجسمه به آن نزدیك شدند. یاقوت سرخ از قبضۀ شمشیرش 

 چشمانش دیگر در محل خودشان نبودند و هیچ اثري از روكش طالیي مجسمه برجا نمانده بود.  افتاده بود.

 شهردار گفت : در حقیقت وضعش اندكي از بیچارگي هم گذشته است.

 عضو شوراي شهر هم گفت : بله ، از بیچارگان هم بدتر شده است. 

شود. ما باید اعالمیه اي منتشر كنیم كه پرندگان  شهردار ادامه داد : در كنار پاهایش یك پرندۀ ُمرده دیده مي

 اجازه ُمردن در اینجا را ندارند و منشي شهرداري باید فورًا متن آنرا تهّیه كند. 

 
 با دستور شهردار بالفاصله مجسمۀ پرنس خوشحال را پائین كشیدند. 

 اي شهر ما نخواهد داشت. یكي از هنرمندان شهر گفت : این مجسمه دیگر زیبا نیست و فائده اي بر

آنها مجسمۀ پرنس خوشحال را در كوره اي ذوب كردند و شهردار دستور داد تا یك گردهمایي براي تصمیم 

گیري در مورد چگونگي استفاده از فلز حاصل از مجسمه تشكیل بدهند. او در گردهمایي گفت : البته ما باید 

 م كه مجسمۀ مرا بسازید.مجسمۀ دیگري تهّیه نمائیم و من پیشنهاد مي كن

سایر اعضاي شوراي شهر نیز هر كدام در سخنراني هایشان بطور جداگانه پیشنهاد دادند كه مجسمه اي از آنها 

 تهّیه شود و در میدان شهر نصب گردد لذا به نزاع با یكدیگر پرداختند و تا ساعت ها به اینكار مشغول بودند.   
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 : 15داستان 

 ک بندانگشتی" "تومبلینا ؛ دختر

(Thumbelina) 
 

 (Hans Christian Andersenنویسنده : "هانس كریستیان آندرسن" )

 

ه ای داشته در زمان های بسیار دور و در مملکتی غریب زنی زندگی می کرد که همواره آرزو می کرد تا بچّ 

رسید : من بسیار مایلم که بچۀ باشد اّما به آرزویش نمی رسید. او سرانجام به نزد ساحره ای رفت و از او پ

کوچولویی داشته باشم تا به او محبت نمایم و دوستش داشته باشم بنابراین آیا می توانی چاره ای بیندیشی و به 

 من بگویی که از کجا می توانم آن را بیابم ؟ 

نه جو بخصوص ساحره پاسخ داد : اوه ، من این مشکل را می توانم براحتی برایت حل کنم. در اینجا یک دا

دارم که در مزارع كشاورزان بندرت یافت می شود و هیچگاه نظیر جوهای دیگر به مصرف ماکیان نمی رسد. 

ید و آبیاری کنید سپس منتظر اتفاقاتی باشید که ئا باید آنرا در یک گلدان کشت نمامن آنرا به شما می دهم و شم

 آرزو دارید.

مکم کردید. او آنگاه چندین سکه بعنوان بهای آن دانه جو بخصوص به زن گفت : از شما بی نهایت متشکرم که ک

 ساحره داد و با عجله به خانه برگشت.

زن به خانه رسید و دانۀ جو را در گلدان کاشت. دانه بالفاصله جوانه زد و رشد نمود و یک گل بزرگ و زیبا 

اماًل بسته بودند آنچنانکه شبیه غنچه بنظر را بوجود آورد که ظاهری همچون گل الله داشت اّما برگ هایش ک

 می رسیدند. 

ه داشتن شروع به زن با خودش گفت : این یک گل بسیار زیبا است. او از شدت عالقمندی و عشق به بّچ

بوسیدن برگ های قرمز متمایل به طالیی گل نمود. لحظاتی بعد گلبرگ های گل زیبا گشوده شدند . آنها همچون 

بنظر می رسیدند. در داخل گل و بر روی پرچم های مخملی اش دختری بسیار کوچک،  یک گل اللۀ واقعی

 ظریف و زیبا نشسته بود که به دشواری به اندازۀ نصف طول انگشت شست انسان می رسید.
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زن و شوهر با مشاهده دخترک کوچولو بسیار شادمان شدند و اسم او را "تومبلینا" یعنی "بند انگشتی" گذاشتند. 

ها قرار گذاشتند كه او را "تینی" صدا بزنند زیرا دخترك بسیار کوچک و ریزه میزه بود. آنها یک پوسته گردو آن

را با ظرافت صیقل دادند و بعنوان گهوارۀ دخترک بکار گرفتند. بسترش را از برگ های بنفش آبی رنگ فراهم 

 ساختند و روتختی را از گلبرگ های گل سرخ انتخاب کردند.

شب ها را در چنین بستری می آرمید اّما روزها بر روی یک میز سرگرم می شد جائیکه زن کاسه ای  "تینی"

ُپر از آب را بر روی آن گذاشته بود. در اطراف کاسه نیز حلقه ای از گل های زیبا نهاده مي شدند که ساقه های 

گ بزرگ الله شناور بود تا همچون آنها درون آب قرار داشتند تا پژمرده نشوند. بر فراز سطح آب نیز یک بر

قایقی برای "تینی" باشد. دخترک بر روی قایق می نشست و از یک طرف کاسه به سمت دیگرش پارو می زد. 

او برای اینکار از دو عدد پاروی ظریف و کوچک استفاده می کرد که آنها را از موهای یک اسب سفید ساخته 

 آمده بود.بودند و بدینگونه منظره ای بدیع بوجود 

 
 "تینی" همچنین می توانست آوازهایی بخواند که در گیرایی و دلپذیری نظیر نداشتند. 

یکشب زمانیکه "تینی" در بستر زیبایش آرمیده بود، قورباغه ای بزرگ و زشت و لزج از میان قاب شکستۀ 

حافی از گلبرگ های ُرز پنجره بداخل اتاق خزید و بر روی میزی جست که "تینی" درون تختخواب و در زیر ل

 خوابیده بود.

وزغ با دیدن دخترک گفت : عجب دختر کوچولوی زیبایی است ! او می تواند همسر مناسبی برای پسرم باشد. 

وزغ آنگاه پوستۀ گردو که "تینی" کوچولو در داخلش خوابیده بود، را برداشت و از طریق پنجرۀ شکسته به 

 داخل باغ جهید. 

پسرش زندگی می کرد. پسر وزغ بسیار با همراه  القی یک جویبار عریضدر حاشیۀ باتو در داخل باغ وزغ 

زشت تر از مادرش بود. پسر زمانیکه دخترک زیبا را در بستر ظریفش دید، با تمام قدرت و از شادماني فریاد 

 زد : "کروآک" ، "کروآک" ، "کروآک" .

و از اینجا فرار کند. او همچون قوها  دست بترسمکن اوزغ مادر گفت " فریاد نزن ، دخترک بیدار می شود و م

سفید و زیبا است. ما باید موقتًا او را بر روی یکی از برگ های سوسن آبی درون جویبار اسكان بدهیم. آنجا 

 عالوهبمي تواند همچون جزیره اي برایش باشد. او بسیار سبك و كوچك است بنابراین قادر به فرار نخواهد بود. 
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كه او در خارج از آب زندگي مي كند، ما مي توانیم با كمي عجله یك اتاق مجلل و راحت در زیر لجن  در مدتي

 ها برایش آماده سازیم تا پس از ازدواج با یكدیگر در آنجا زندگي كنید. 

 در داخل جویبار، تعدادي سوسن آبي رشد یافته بودند كه برگ هاي سبز بسیار پهني داشتند آنچنانكه بنظر مي

براي  ،كه دورتر از سایرین قرار داشت رارسید كه بر روي سطح آب شناورند. وزغ ها بزرگترین این برگها 

استراحت "تیني" انتخاب كردند و وزغ پیر درحالیكه پوستۀ گردو را به همراه داشت و "تیني" همچنان در 

 داخلش بخواب رفته بود، شناكنان بسویش رفت.  

زود از خواب برخاست و به تلخي شروع به گریه كردن نمود. او مشاهده كرد مخلوق ظریف و كوچولو صبح 

كه در یك محل ناآشنا قرار دارد و هیچیك از وسایل مورد نیازش در آنجا نیست بجز اینكه تمامي اطراف برگ 

نمي آب فرا گرفته و هیچ راهي براي رسیدن به خشكي مشاهده  راگي كه او بر روي آن نشسته بود، سبز و بزر

 شود.

در این اثناء وزغ پیر در زیر لجن ها مشغول كار بود و اتاق مختص "تیني" را با گل هاي وحشي زرد رنگ و 

سازد. وزغ آنگاه به همراه پسر زشتش جگن ها مي آراست. او سعي داشت تا اتاق را براي عروسش بسیار زیبا 

ه بود. وزغ قصد داشت كه بستر زیباي دخترك بسوي برگي شنا كردند كه "تیني" كوچك و بینوا بر رویش نشست

 را مجددًا مرتب سازد تا حجله گاهي آماده براي او باشد. 

 
وزغ پیر تا حد امكان از درون آب براي دخترك تعظیم كرد و گفت : این شخص پسر من است. او قصد دارد كه 

همدیگر زندگي كنید. پسر نیز با  شوهرت بشود لذا شماها باید در لجن هاي جویبار بخوشي و سعادت در كنار

 فریادهاي پي در پي نظر موافقش را به دخترك اظهار مي داشت : "كروآك" ، "كروآك" ، "كروآك".

با این وضع، وزغ رختخواب ظریف و زیبا را برداشت و آنرا شناكنان با خودش برد و "تیني" را تنها بر روي 

شست و شروع به گریستن نمود. دخترك نمي توانست چنین برگ سبز باقي گذارد درحالیكه دخترك همانجا ن

 تصّوري را بپذیرد كه باید با وزغ پیر زندگي بكند و پسر زشت او را بعنوان شوهر بپذیرد.

ماهي كوچولوهایي كه در عمق آب به شنا مشغول بودند، وزغ پیر را در آن حال دیدند و حرف هایش را شنیدند 

اي خود را از آب جویبار خارج ساخته و به دخترك نگریستند. آنها بمحض اینكه بنابراین از روي كنجكاوي سره

نظرشان بر دخترك افتاد، او را بسیار ظریف و زیبا دیدند لذا از فكر اینكه او باید در عمق لجن ها با پسر زشت 

نه ، چنین اتفاقي وزغ زندگي بكند، بي اندازه متأسف شدند بنابراین در درون آب گردهم آمدند و گفتند كه : 

هیچگاه نباید صورت پذیرد لذا دور ساقه اي كه برگ سبز را بر روي خود داشت و دخترك بر سطح آن نشسته 

ع كردند و با دندان هایشان شروع به جویدن ریشه هاي گیاه نمودند بطوریكه عاقبت برگ را از گیاه بود، تجّم
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برگ را بحركت در آوردند تا اینكه "تیني" را به خشكي  جدا كرده و بر سطح آب شناور ساختند. آنها شناكنان

 رساندند.

"تیني" مدتي بحركت خویش ادامه داد و از چندین آبادي گذشت تا اینكه پرنده هاي كوچك بوته زار او را دیدند و 

یش صدا زدند : عجب موجود عجیب و زیبایي است. آنها این را گفتند و برگ شناور را درحالیكه "تیني" بر رو

 قرار داشت، به دورتر و دورتر هدایت كردند تا اینكه او را به یك خشكي دیگر رساندند.

 
یك پروانه سفید، كوچك و زیبا دائمًا در اطراف "تیني" پرواز مي كرد و عاقبت نیز بر روي برگ حامل دخترك 

وزغ هیچگاه قدرت دسترسي به او فرود آمد. "تیني" از اینكار خوشنود شد و با شادماني او را پذیرفت زیرا اینك 

را نداشت. سرزمیني كه دخترك به آنجا رسیده بود، بسیار زیبا بنظر مي آمد. خورشید بر فراز آبها مي درخشید 

و همچون طالي مذاب متصّور مي شد. دخترك كمربندش را گشود و آنرا بر انتهاي بدن پروانه گره زد و طرف 

كه بدینگونه سریعتر از همیشه حركت مي كرد و دختر كوچك و ظریف را دیگر كمربند را به برگ شناور بست 

 با خودش مي برد. ،كه بر آن ایستاده بود

بزودي یك سوسك طالیي بزرگ و بالدار كه در حال پرواز كردن بود، چشمش به آنها افتاد. او كمربند ظریف 

درخت برد درحالیكه برگ سبز شناكنان بر  دخترك را با چنگالش گرفت و او را در ادامه پروازش به داخل یك

روي جویبار به راهش ادامه داد و دور شد . پروانه نیز برگ را همچنان مشایعت مي كرد زیرا به آن بسته شده 

 بود و نمي توانست رهایي یابد.

رخت برد اّما كه سوسك طالیي پروازكنان او را به داخل د آنگاهآه كه چقدر "تیني" كوچولو وحشت زده شده بود 

او بیشتر از این مسئله متأسف بود كه چرا پروانۀ سفید را به برگ بسته است زیرا اگر پروانه نتواند خود را 

تي براي معضلي كه براي رهایي بخشد، بزودي از گرسنگي خواهد ُمرد. در عین حال سوسك طالیي هیچ اهمیّ 

خویش بر روي یك برگ سبز بزرگ نشانید و به او  "تیني" ُرخ داده بود، قائل نبود. او دخترك را در كنار

مقداري شهد كه از گل ها جمع آوري كرده بود، داد تا بخورد. سوسك طالیي به دخترك گفت كه او در نظرش 

 بسیار زیبا است ولیكن كوچكترین شباهتي به یك سوسك طالیي ندارد. 

ني" آمده بود، شاخك خود را به طرف باال گرفت مدتي گذشت و یكي از سوسك هاي طالیي كه براي تماشاي "تی

 و گفت : او چقدر زشت است! بیچاره دو عدد پا بیشتر ندارد!

 یكي دیگر از سوسك ها گفت : او شاخك هم ندارد! كمرش كاماًل باریك است. پیف، چقدر هم شبیه آدم ها است!
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است درحالیكه برعكس نظرشان "تیني" یكي از سوسك هاي طالیي ماده گفت : اوه ، او خیلي زشت و بدتركیب 

بسیار زیبا بود. آنگاه سوسكي كه "تیني" را همراه خویش آورده بود نیز باور كرد كه حق با سایر سوسك هاي 

طالیي است و "تیني" بسیار زشت مي باشد لذا دیگر هیچ مطلبي در این باره عنوان نكرد و عالقه اي به دخترك 

 ت كه آزاد است و اینك مي تواند به هر كجا كه مایل است، برود. نشان نداد. او به "تیني" گف

سوسك طالیي "تیني" را پروازكنان از درخت پائین آورد و او را بر روي یك گل آفتابگردان نهاد. دخترك 

شروع به گریستن نمود زیرا فكر مي كرد كه بسیار زشت است آنچنانكه سوسك طالیي نیز هیچ صحبتي و ابراز 

قه اي به او نداشته است درحالیكه او حقیقتًا یكي از زیباترین مخلوقاتي بود كه هر كس مي توانست تصّور عال

 كند. "تیني" بسیار ظریف و جذاب همچون گلبرگ هاي ُرز بنظر مي آمد.

ها "تیني" كوچولوي بینوا سراسر تابستان را یكه و تنها در جنگل وسیع گذرانید. او یك تختخواب از برگ علف 

براي خودش بافت سپس آنرا در زیر یك برگ پهن و بزرگ آویزان نمود تا خودش را از باران ها محافظت 

نماید. "تیني" شهد گل ها را بعنوان غذا مي مكید و از شبنمي كه صبحگاهان بر روي برگ ها جمع مي شد، 

 براي رفع تشنگي مي نوشید.

 
تان با سرماي طوالني فرا رسید. تمامي پرندگاني كه قباًل با صداي بزودي تابستان و پائیز هم گذشتند و زمس

دلنشیني برایش آواز مي خواندند، جملگي بال گشودند و به مناطق دور دست و گرمتر پرواز كردند. درختان و 

گل ها همگي از سرما پژمرده گردیدند. برگ هاي بزرگ و شاداب شبدرهاي زیر پناهگاهي كه او زندگي مي 

اینك چروكیده شده و در همدیگر فرو رفته بودند و از آنها چیزي بجز یك ساقۀ زرد و پژمرده بجا نمانده كرد، 

 بود.

"تیني" احساس سرماي كشنده اي مي نمود زیرا لباس هایش بمرور پاره شده بودند ضمن اینكه خودش نیز بسیار 

سیده بود. برف شروع به باریدن مي نمود یخزدن و مرگ ر آستانۀظریف و شكننده بود. بنابراین دخترك بینوا تا 

و "تیني" تكه هاي كوچك برف را بر روي خویش حس مي كرد. تكه هاي كوچك برف براي "تیني" همانند بیلچه 

اي بودند كه بر روي انسان ها مي افتند زیرا ما در مقایسه با "تیني" بسیار بزرگ هستیم درحالیكه دخترك فقط 

 یك اینچ ارتفاع داشت. 
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هوا در امان بماند اّما آن هم از گزندۀ یني" یك برگ خشك را در اطراف خودش پیچید تا بدینوسیله از سرماي "ت

وسط شكاف برداشت و قادر به گرم نگهداشتن "تیني" نبود. دخترك از شدت سرما شروع به لرزیدن كرد. در 

محصول آنرا از مدت ها  نزدیكي جنگلي كه "تیني" در آنجا زندگي مي كرد، یك مزرعۀ ذرت قرار داشت كه

قبل درو كرده بودند و دیگر چیزي در آنجا باقي نمانده بود اّما كاه و كلش هاي باقیمانده از محصول مانع 

یخزدگي خاك مي شدند. داشتن مقداري از این كاه و كلش مي توانست "تیني" را از سرماي درون جنگل محفوظ 

 د مي لرزید.دارد. آه ، كه دخترك چگونه از شدت سرما بخو

دخترك عاقبت به درب النۀ یك موش مزرعه رفت كه خانه اي در زیر خاك مزرعۀ ذرت داشت. موش مزرعه 

در النۀ گرم و راحتش ساكن بود. او انباري ُپر از دانه هاي ذرت، یك آشپزخانه و یك اتاق نشیمن بسیار زیبا نیز 

انند یك دختر گداي كوچولو در جلوي درب النۀ موش در خانه اش فراهم ساخته بود. "تیني" كوچولوي بینوا هم

 مزرعه ایستاد تا شاید چند دانه ذرت یا جو به او بدهد زیرا دو روز بود كه چیزي براي خوردن نداشت. 

موش مزرعه كه سالخورده  و دانا بود، گفت : شما موجود كوچولو و بینوایي هستید بنابراین به اتاق گرم من 

ا همدیگر بخوریم. او كه از دیدار "تیني" راضي و خوشحال شده بود، گفت : چرا اینچنین بیائید تا شام را ب

ساكت و آرام در آنجا ایستاده اید، به داخل خانه ام بیائید و اگر مایل هستید تمام طول زمستان را با من زندگي 

ه هاي خوب برایم ا شنیدن قّصه بگوئید زیركنید ولي بشرطي كه اتاق مرا تمیز و پاكیزه نگهدارید و برایم قّص

 بسیار لذت بخش است.

 
"تیني" تمامي خواسته هاي موش مزرعه را پذیرفت و در آنجا موقتًا آسایش یافت. یكروز موش مزرعه گفت : 

ما بزودي یك مالقات كننده خواهیم داشت. همسایه ام هفته اي یكبار به دیدارم مي آید. او از بسیاري لحاظ بر من 

. همسایه ام اتاق هاي بزرگي در خانه اش دارد و اغلب كت مخمل سیاه مي پوشد. اگر تو او را برتري دارد

بعنوان شوهر بپذیري آنگاه او مي تواند تمامي نیازهاي تو را فراهم سازد. بخاطر داشته باش كه او كور است. 

 از تو مي خواهم كه بهترین داستان هایت را امروز برایش تعریف نمائید. 

ي" هیچ احساس و عالقه اي نسبت به همسایۀ موش مزرعه نداشت زیرا او یك موش كور بود. موش كور "تین

همانگونه كه قرار گذاشته بودند، به دیدار آنها آمد درحالیكه كت مخمل سیاهش را پوشیده بود. موش مزرعه 

 د. گفت : او بسیار باهوش و ثروتمند است و خانه اش بیست برابر خانۀ من وسعت دار

"تیني" در پاسخ گفت : شكي نیست كه موش كور همسایۀ شما بسیار دانا و ثروتمند است ولیكن او زیبایي گل ها 

 و تأللو نور خورشید را انكار مي كند زیرا هرگز آنها را ندیده است. 
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 "تیني" آنروز مجبور شد كه با بي میلي برایشان آواز بخواند :

 از خانه ات دور شو " " كفشدوزك، كفشدوزك، پرواز كن و

او همچنین چندین آواز دیگر را به زیبایي براي آنها خواند. بدینطریق موش كور از آوازهاي دلنشین دخترك 

خوشش آمد و عاشق "تیني" شد. بهرحال موش كور هیچ نگفت و كالمي بر زبان نیاورد زیرا او بسیار تودار و 

 محتاط بود. 

اقدام به حفر یك تونل طویل در زیر زمین نموده بود كه سكونتگاه موش  اندك زماني پیش از این، موش كور

مزرعه را به خانه اش مرتبط مي ساخت. او به موش مزرعه و "تیني" گفت كه اگر مایل باشند، مي توانند قدم 

ت. او یك پرندۀ زنان از تونل جدید به خانه اش بیایند اّما به آنها هشدار داد كه یك پرندۀ ُمرده در تونل افتاده اس

كامل با نوك و َپر و بال است و مدت زمان زیادي از مردنش نمي گذرد. این پرنده درست در محلي ُمرده بود 

 كه مسیر احداث تونل موش كور از آنجا مي گذشت. 

 
موش كور قطعه اي از چوب منّور را به دهان گرفت و از آن همانند شعلۀ آتش براي روشن ساختن تاریكي 

ده كرد. او سپس قبل از موش مزرعه و "تیني" وارد تونل تاریك شد. آنها وقتي كه به محل افتادن پرندۀ استفا

ُمرده رسیدند آنگاه موش كور با پوزۀ پهن خویش به سقف آنجا فشار آورد و راهي به سطح زمین گشود. 

ابید. در وسط تونل زیرزمیني یك بنابراین حفره اي نسبتًا بزرگ در آنجا باز شد و نور خورشید به داخل تونل ت

پرستوي ُمرده قرار داشت كه بال هاي زیبایش را به طرفین گشوده بود درحالیكه سر و پاهایش در زیر بال ها 

 پنهان بودند و این موضوع نشان مي داد كه پرنده در اثر سرمازدگي ُمرده است. 

دي از عشق به پرندۀ كوچك را در قلبش احساس "تیني" كوچولو از دیدن این منظره بسیار غمگین شد. او شواه

مي كرد زیرا پرنده ها تمامي تابستان را به آواز خواندن و ستایش زیبایي هاي طبیعي مي گذراندند. موش كور 

پرندۀ ُمرده را با پاهاي كجش به كناري زد و گفت : او دیگر آواز نخواهد خواند. چطور این بدبخت مي بایست 

بجز ه هایم پرنده نخواهند شد زیرا آنها هیچ كاري ید. من بسیار خوشحالم كه هیچیك از بچّ یك پرندۀ كوچك بزا

  و سرانجام نیز زمستان ها از گرسنگي مي میرند. انجام نمي دهندفریاد زدن وجیك جیك كردن 

استي جیك موش مزرعه اظهار كرد : بله ، شما بعنوان یك مرد باهوش مي توانید چنین عقیده اي داشته باشید. بر

رم پرنده ها درست ظاز گرسنگي و یخزدگي مي میرند. بنجیك كردن چه فائده اي دارد زمانیكه زمستان ها 

 تربیت نمي شوند. 
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"تیني" در این باره هیچ نگفت اّما وقتي كه آندو پشت خود را به پرندۀ كوچك كردند، او به طرف پائین خم شد و 

با دستهایش لمس كرد سپس پلك هاي بسته اش را بوسید. "تیني"  ،ه بودپرهاي نرم پرنده را كه سرش را پوشاند

با خودش گفت : این پرنده شاید از پرنده هایي باشد كه تابستان گذشته برایم آوازهاي دلنشین مي خواندند و به من 

 امیدواري و سرخوشي مي بخشیدند. این پرندۀ زیبا برایم بسیار عزیز است.

ان حفره اي كه محل تابش نور خورشید بود، گذشت سپس توقف كرد تا موش مزرعه این زمان موش كور از می

را بسوي خانه اش همراهي نماید. در ضمن شب، "تیني" نتوانست از فكر پرنده خارج شود و اندكي بخوابد لذا 

شت و به از رختخواب بیرون آمد و یك زیرانداز بزرگ و زیبا را كه از علوفه هاي خشك ساخته شده بود، بردا

طرف محل افتادن پرستوي ُمرده رفت و آنرا همراه با تعدادي از گل هاي خشك كه از خانۀ موش مزرعه بهمراه 

داشت، بر روي پرندۀ نگون بخت گسترد. زیرانداز همچون پشم نرم بود لذا دخترك با گذاشتن آنها بر روي 

 مین سرد برهاند.پرندۀ ُمرده مي خواست او را تا حد ممكن از رنج خوابیدن بر ز

دخترك گفت : خداحافظ پرندۀ كوچك و زیبا. خداحافظ و متشكرم بخاطر آوازهاي دلنشیني كه در طي تابستان 

كه درختان سبز بودند و خورشید در باالي سر ما مي درخشید و گرما مي بخشید.  زمانآن  ،برایم خوانده اید

ن با كمال تعجب شنید كه چیزي در درون بدن پرنده آنگاه دخترك سرش را بر روي سینۀ پرنده گذاشت. او ناگها

 "تومپ" ، "تومپ" .  صدا مي دهد :

آن صدا از قلب پرنده بود كه مي تپید بنابراین پرنده حقیقتًا نمرده بود بلكه فقط از شدت سرما بیحس شده بود و 

 گرما مي توانست او را به زندگي بازگرداند.

ستوها بسوي مناطق گرم پرواز مي كنند ولي اگر در آغاز كردن مهاجرت تأخیر معمواًل در طي پائیز، تمامي پر

نمایند، گرفتار سرما خواهند شد و در نتیجه یخ مي زنند و میمیرند. اكنون پرندۀ سرمازده در آنجا افتاده و برف 

 سرد روي او را پوشانده بود. 

ت كرد زیرا پرستو بسیار درشت تر از او بود. "تیني" از احساس ناتواني به لرزه افتاد. دخترك براستي وحش

سعي در جمع آوري مقادیر بیشتري از كاه و كلش ها و گذاشتن  سیارا یك اینچ قد داشت لذا با تالش ب"تیني" تنه

آنها بر روي پرستوي بینوا نمود سپس برگ پهني را كه همواره بعنوان روتختي استفاده مي كرد ، بر روي سر 

 كشید. پرندۀ نگون بخت 
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صبح روز بعد، "تیني" مجددًا دور از چشم سایرین به دیدار پرستو رفت. او هنوز زنده بود ولیكن كاماًل ضعیف 

و نحیف مي نمود. پرستو تنها توانست براي لحظاتي چشمانش را بگشاید و "تیني" را ببیند كه با تكه اي چوب 

 گري براي روشنایي تونل زیرزمیني در اختیار نداشت.بر باالي سرش ایستاده است زیرا هیچ وسیلۀ دی نیمسوز

پرستوي بیمار و نحیف گفت : متشكرم دختر كوچولوي زیبا. اینك من بخوبي گرم شده ام بنابراین بزودي قدرت 

 و توان خویش را باز مي یابم و خواهم توانست پرواز بكنم و از نور گرمابخش خورشید بهره بگیرم. 

نك هواي بیرون بسیار سرد است زیرا برف همه جا را پوشانده و یخبندان شده است "تیني" گفت : اوه ، ای

بنابراین بهتر است در بستر گرم باقي بمانید تا من از شما مراقبت نمایم. دخترك برخاست و براي پرستو مقداري 

گل سرخ  ۀوتآب درون یك گلبرگ آورد. پرستو آب را نوشید سپس گفت كه یكي از بال هایش توسط خارهاي ب

زخمي شده و قادر به پرواز همچون گذشته نبوده است تا پروازكنان به سرزمین هاي گرم مهاجرت كند و نهایتًا 

 بر زمین افتاده است ولي بخاطر نمي آورد كه چگونه به اینجا آمده است.

ي از او پرداخت. پرستو سرتاسر زمستان را در تونل زیرزمیني گذراند و "تیني" با عشق و عالقه به پرستار

موش مزرعه و موش كور هیچگونه اطالعي از این موضوع نیافتند زیرا عالقه اي به پرستوها نداشتند. بزودي 

بهار فرارسید و خورشید مهربان زمین را گرم ساخت آنگاه زمان خداحافظي پرستو با "تیني" نزدیك شد. پرستو 

نور خورشید به زیبایي از باال به  گونهنو بدی جددًا گشودحفره اي كه موش كور بر سقف تونل ساخته بود، را م

 درون تونل زیرزمیني تابید. 

پرستو از "تیني" پرسید : آیا حاضري با من بیائید ؟ شما مي توانید بر پشت من بنشینید تا پروازكنان به جنگل 

ن موش سبز و انبوه برویم. "تیني" مي دانست كه اگر آنجا را بدین صورت ترك نماید، باعث غصه خورد

 مزرعه خواهد شد بنابراین گفت : نه ، من نمي توانم با تو بیایم.

پرستو گفت : بنابراین خداحافظ دختر كوچولوي زیبا و مهربان ، خداحافظ . او آنگاه پروازكنان در میان تأللو 

مي نور خورشید دور شد. "تیني" به مسیر رفتن پرستو چشم دوخته بود درحالیكه قطرات اشك از چشمانش 

 چكیدند. او به پرستوي بیچاره بشدت ُانس گرفته بود. 

پرنده كوچك درحالیكه بسوي جنگل پرواز مي كرد، آواز سر داد : "توئیت" ، "توئیت" . او با این كارش بر غم 

 و اندوه دخترك افزود.

دانه هاي ذرتي كه  "تیني" اجازه نداشت كه به خارج از النۀ موش مزرعه برود و از نور خورشید بهره گیرد.

به تازگي در مزرعۀ كشاورز از جمله در نزدیكي النۀ موش مزرعه كاشته شده بودند، بخوبي جوانه زدند، سبز 

 گر ساختند كه فقط یك اینچ ارتفاع داشت. هشدند و قد كشیدند و جنگلي انبوه را براي دختركي جلو

ید ازدواج بكنید . همسایه ام چنین درخواستي از شما موش مزرعه دخترك را صدا زد و گفت : "تیني" ، شما با

ه فقیري همچون تو مي تواند واقع شود. ما اكنون باید بفكر دارد. براستي چه خوشبختي از این باالتر براي بچّ 

ه شوند. وقتي هم كه همسر موش تدارك لباس هاي عروسي برایت باشیم كه بهتر است از جنس كتان و پشم تهّی

 هیچ كمبودي نخواهي داشت. كور شدي، دیگر

ه شوند. موش مزرعه نیز چهار تهّی رد نیازی مو"تیني" مجبور بود كه دوك نخریسي را مرتبًا بچرخاند تا نخ ها

عنكبوت را استخدام نموده بود تا شبانه روز به بافتن پارچه و دوختن لباس ها بپردازند. موش كور هر عصر 

ا با آنها مرتبًا صحبت مي كرد تا اینكه تابستان فرا رسید. این براي مالقات "تیني" به آنجا مي آمد و تمام مدت ر

زمان مي بایست به تعیین روز ازدواج موش كور با "تیني" بپردازد اّما گرماي خورشید آنچنان زیاد بود كه 

 زمین را مي سوزاند و آنرا كاماًل سخت و محكم همچون سنگ ساخته بود.
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. ازدواج مي بایست هر چه سریعتر صورت پذیرد اّما "تیني" بهیچوجه راضي بزودي تابستان نیز به پایان رسید

به اینكار نبود زیرا موش كور بنظرش فردي كسالت آور و خسته كننده مي آمد. هر صبح كه خورشید طلوع مي 

كرد و هر غروب كه خورشید در افق فرو مي نشست، دخترك از درب خانه به بیرون مي خزید تا همزمان با 

یدن باد بر كاكل هاي ذرت به تماشاي آسمان آبي بنشیند. او همواره به این موضوع فكر مي كرد كه آسمان تا وز

 چه میزان زیبا و درخشان است. 

"تیني" آرزو مي كرد كه بار دیگر پرستوي عزیزش را مالقات كند اّما او هیچگاه پس از اینكه بسوي جنگل سبز 

 د دخترك باز نگشت.و انبوه بال گشود، مجددًا به نز

: بود. موش مزرعه به او اطالع داد پائیز فرا رسید و "تیني" تمامي لوازمات الزم براي عروسي را فراهم نموده

طي چهار هفتۀ آینده باید عروسي انجام گیرد. "تیني" شروع به گریستن كرد و گفت كه به ازدواج با موش كور 

رك نمي كنم . دختر كوچولو اینگونه لجوج و كله شق نباش و گرنه تو موافق نیست. موش مزرعه پاسخ داد : د

را با دندان هاي سفید و تیزم گاز مي گیرم. خواستگارت یك موش كور خوش قیافه است. پادشاه موش ها هم 

ن لباس هاي مخمل و خز زیباتر از او را نمي پوشد. آشپزخانه و انبارهایش مملو از غذا هستند. تو باید از رسید

 به چنین خوشبختي و سعادتي بسیار هم ممنون باشید.

بنابراین روز عروسي تعیین شد تا موش كور در آنروز بیاید و "تیني" را براي زندگي مشترك همراه خویش به 

عمق زمین ببرد و او دیگر نتواند مجددًا نور خورشید را ببیند و گرماي آن را بر پوست بدنش حس كند زیرا 

ز نور و روشنایي بیزارند. دختر بیچاره اصاًل خوشحال نبود از اینكه مي بایست با خورشید موش هاي كور ا

زیبا خداحافظي كند. این زمان موش مزرعه پس از مدت ها دلش به رحم آمد و به "تیني" اجازه داد تا در جلوي 

 درب النه اش بایستد و براي آخرین دفعه خورشید را ببیند. 

شود و صدا زد : بدرود خورشید درخشان ، بدرود. او سپس دستانش را بطرف آسمان دخترك درب النه را گ

دراز كرد و بدون توجه چند قدم از النۀ موش مزرعه فاصله گرفت. او به طرف زمیني پا گذاشت كه بوته هاي 

 ذرتش را بریده بودند و فقط كاه هاي خشك بر سطح زمین باقیمانده بودند. 

ي كرد : بدرود ، بدرود . اینچنین بود كه ناخودآگاه بازوانش در اطراف ساقۀ یك بوته دخترك همچنان تكرار م

گل سرخ كه در كنار النه روئیده بود، گره خورد و "تیني" آهسته گفت : گل مهربان اگر مجددًا پرستوي كوچك 

 را دیدید، لطفًا سالم مرا به او برسانید.

 "توئیت" ، "توئیت" .ناگهان دخترك صدایي از باالي سرش شنید : 

او به باال نگریست و پرستوي كوچك را در حال پرواز كردن در نزدیكي خودش دید. پرستو تا این زمان به 

دنبال "تیني" مي گشت و اینك كه او را یافته بود، بسیار دلشاد شده بود. "تیني" مشكالتش را براي پرستو شرح 

زدواج كند و بدینگونه براي همیشه در زیرزمین محبوس گردد داد. او گفت كه نمي خواهد با موش كور زشت ا

 تعریف مي كرد و مي گریست.پرستو برای و حتي قادر به دیدار خورشید درخشان نباشد. او همچنان 

پرستو گفت : زمستان سرد در راه است و من قصد دارم پروازكنان بسوي سرزمین هاي گرم بروم. آیا شما 

به من ببندید. محکم ي توانید بر پشتم سوار شوید و با كمربند خودت را دوست دارید كه با من بیائید ؟ شما م

از فراز كوه ها بگذریم  .زشت و اتاق هاي تاریكش دور شویم بدینگونه ما مي توانیم پرواز كنیم و از موش كور

جائیكه خورشید درخشان تر از اینجا است و تمامي سال تابستان است.  ،و به سرزمین هاي گرم دوردست برسیم

گل ها غنچه هاي درشت تر و زیباتري دارند. "تیني" كوچولوي زیبا و عزیزم، بیا تا با همدیگر پرواز كنیم. تو 

 یكبار آنگاه كه در آن تونل تاریك و سرد افتاده بودم، جان مرا نجات داده اید.
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ش به استراحت "تیني" گفت : بله ، من با شما مي آیم. او سپس بر پشت پرستو سوار شد و بر روي بال های

پرداخت. او كمربندش را به یكي از پرهاي قوي پرستو گره زد تا نیفتد. آنگاه پرستو به آسمان پرواز كرد و 

بسوي جنگل انبوه رفت و از آنجا برفراز دریاها بال گشود. او از باالي بلندترین كوه ها گذشت كه همچنان از 

 برف هاي دائمي پوشیده بودند.

ر هواي سرد ارتفاعات یخ بزند اّما خود را به زیر بال هاي گرم پرستو كشاند تا از سر و "تیني" ممكن بود د

دست هایش محافظت نماید. "تیني" از دیدن سرزمین هاي زیبایي كه از فرازشان مي گذشتند ، در شگفت بود. 

درخشش تمام مي تابید پس از طي مسافتي طوالني، آندو توانستند به سرزمین هاي گرم برسند جائیكه خورشید با 

 و آسمان بسیار باالتر از مكان قبلي بر فراز زمین بنظر مي رسید.

در آنجا انگورهاي سفید، سبز و ارغواني بر روي پرچین ها و در كنار جاده ها روئیده بودند. میوه هاي پرتقال 

در بود. بچه هاي زیبا در راه ِسو لیمو از درختان باغ ها آویزان بودند و هوا آكنده از عطر شكوفه هاي نارنج و 

 ها مي دویدند و با پروانه هاي درشت و زیبا بازي مي كردند.

پرستو همچنان پرواز كرد و دورتر و دورتر رفت. همه جا همچنان زیبا و دوست داشتني بنظر مي رسید. 

فرود آمدند. سنگریزه  عاقبت آنها به یك دریاچه آبي و زالل رسیدند و در سایۀ یك درخت ساحلي سبز و زیبا

هاي مرمر سفید ساحل دریا چشم ها را خیره مي كردند. درختان بصورت باغ و جنگل رشد كرده بودند و 

پرستوها بر فرازشان آشیانه داشتند. پرستوي همراه "تیني" نیز مالك یكي از آن آشیانه ها بود كه سال قبل براي 

 خویش ساخته بود.

ن است اّما محل مناسبي براي زندگي شما نیست زیرا شما نمي توانید در آنجا كاماًل پرستو گفت : این خانه مال م

راحت باشید. شما ابتدا بهتر است یكي از بوته هاي گل را برگزینید تا من شما را بر روي آن بگذارم آنگاه مي 

 اه به شما كمك مي كنم. توانید آنگونه كه مایلید براي خویش امكانات الزم را فراهم سازید و من هم در این ر

 "تیني" گفت : این موضوع باعث شادماني من است. دخترك آنگاه دست هاي كوچكش را با خوشحالي بهم كوبید.

یك تخته سنگ مرمر بزرگ در همان نزدیكي بر روي زمین افتاده بود و پس از شكستن به سه تكه تقسیم شده 

عات تخته سنگ مرمرین روئیده بودند بنابراین پرستو به همراه بود. چندین بوته گل سفید و درشت در بین قط

"تیني" به سمت آنها پرواز كرد و دخترك را بر روي یكي از برگ هاي پهن گیاه گذاشت. آنها در كمال تعجب 

دیدند كه یك مرد كوچولو در میان گل حضور دارد. او آنچنان سفید و شفاف بود كه انگار از جنس كریستال 

تاجي زرین بر سر داشت و دو بال زیبا و ظریف بر شانه هایش قرار داشتند و جثه اش بهیچوجه است. وي 

درشت تر از "تیني" نبود. آن مرد در واقع فرشتۀ گل ها بود. در آنجا درون هر گل زیبا یك مرد و یك زن 

 كوچولو زندگي مي كردند و این فرد بعنوان پادشاه تمامي آن فرشتگان محسوب مي شد.

 "تیني" در گوش پرستو نجوا كرد : آه ، او چقدر زیبا است !

پرنس كوچولو ابتدا از مشاهدۀ پرنده به وحشت افتاد زیرا پرستو در مقایسه با او بسان یك غول بزرگ بنظر مي 

ده رسید اّما وقتي كه "تیني" زیبا را دید، بسیار خوشحال شد و او را زیباترین دختري یافت كه تا آن زمان دی

بود. پرنس كوچولو تاج زرین را از سر خویش برداشت و آنرا بر سر "تیني" گذاشت. پرنس ابتدا نام دخترك را 

 پرسید سپس از وي تقاضاي ازدواج نمود تا ملكه تمامي گل ها گردد.

ملي این مورد یقینًا فرصتي كاماًل متفاوت در مقایسه با موضوع پسر وزغ زشت و موش كوري بود كه كت مخ

 سیاه مي پوشید بنابراین بفوریت به پرنس خوش سیما گفت : بله ، من مي پذیرم.

آنگاه تمامي گل ها باز شدند و از داخل هر كدام یك جفت مرد و زن كوچولو و زیبا خارج گردیدند. تمامي آنها با 

رت از یك جفت بال زیبا بود روي گشاده به دیدار "تیني" شتافتند و برایش هدیه اي آوردند اّما بهترین هدیه عبا
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كه به یك مگس سفید تعلق داشت. آنها آنرا به شانه هاي "تیني" متصل كردند تا دخترك بتواند از یك گل بر روي 

 گل هاي دیگر پرواز كند.

عاقبت همگي حاضرین به وجد آمدند و شادماني كردند. آنها از پرستوي كوچك كه بر فرازشان درون آشیانه اش 

بود، درخواست كردند كه آواز مراسم عروسي را بخواند و او نیز آنچه در توان داشت، به انجام رسانید.  نشسته

پرستو در عین حال در قلبش احساس اندوه مي كرد زیرا شدیدًا به "تیني" ُانس گرفته بود و دوست نداشت كه 

 دیگر قادر به دیدارش نباشد.

 
ه او گفت : شما نباید پس از این ملكه ما را "تیني" بنامید زیرا این نام رایحه گل ها افكار پرستو را آشفت و ب

 اصاًل برازندۀ او نیست. او بسیار زیبا و دلربا است و ما او را "مائیا" یعني "الهه گل ها" مي نامیم. 

 پرستو به نزد "تیني" رفت و گفت : خداحافظ ، خداحافظ دختر كوچولوي زیبا. 

وهگین در آنجا زیست تا اینكه با فرارسیدن بهار مجددًا بسوي سرزمین هاي خنك تر شمالي او مدتي بحال اند

پرواز نمود. او در محل جدید آشیانه اي بر فراز یكي از پنجره هاي ساختماني بزرگ بنا نهاد و در فراق 

 سر مي داد : "توئیت" ، "توئیت" ، "توئیت" .را دوستش دائمًا این آواز 
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 : 16تان داس

 "باال و باالتر" 

(high and lifted up) 
 

 ( Mike Krathنویسنده : "مایك كرات" )

 

آن روز باد به شدت مي وزید. پستچي با نامه اي در دست در مقابل درب خانه ظاهر شد. او زنگ خانه را به 

خانه آشكار گردید. او با مشاهدۀ صدا در آورد . لحظاتي بعد درب خانه گشوده شد و خانم "پنینگتون" در آستانه 

پستچي گفت : سالم و دستش را برای دریافت نامه دراز کرد اّما او فرصت اظهار تشكر از پستچي را نیافت 

زیرا ناگهان نامه از دست پستچي به پرواز در آمد و به داخل خانه رفت و درب خانه با صداي بلند در مقابل 

 چي بسته شد. چشمان متعجب و دهان هاج و واج پست

 خانم "پنینگتون" به داخل خانه دوید تا نامه اش را بردارد. او بانگ زد : اوه ، آن نامۀ من است.

"تامي" كه در كنار پنجره ایستاده و در حال تماشاي بیرون خانه بود، ابتدا پنجره را گشود اّما با درک شدت 

 ؟م براي بازي از خانه خارج بشومامان ، آیا مي توانوزش باد بالفاصله آنرا بست. او سپس از مادرش پرسید : م

 مادر گفت : بله ، ولي مراقب باش چونكه امروز باد با شدت مي وزد.

"تامي" از پنجره دور شد و به طرف درب خانه دوید. او درب خانه را با عجله گشود. باد با فشار زیاد به داخل 

ن" كه تازه آن را از روي زمین برداشته بود، ربود و بیشتر از قبل خانه وزید و نامه را از دست خانم "پنینگتو

 به داخل اتاق پرتاب نمود. 

 مادر مجددًا فریاد زد : اوه ، آن نامۀ من است.

"تامي" به خارج خانه دوید و درب خانه با سر و صداي زیاد پشت سرش بسته شد. خارج از خانه برگ هاي 

اي درختان جدا شده و در هوا به هر سو گریزان بودند. آنها بتدریج بر سطح بام زرد، قرمز و طالئي از شاخه ه

ها مي افتادند، مجددًا برمي خاستند سپس چرخ زنان بصورت گردبادهاي كوچك به داخل خیابان مي رفتند و 

 منظره اي جالب و نشاط انگیز را به نمایش مي گذاشتند. 
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ن كننده را به تماشا نشسته بود. او با خود اندیشید : اگر من هم یك برگ "تامي" تمامي این مناظر و وقایع افسو

بودم آنگاه مي توانستم تمامي دنیا را چرخ زنان و پروازكنان طي نمایم. "تامي" كه آرزویش بفوریت برآورده 

 شده بود، بداخل حیاط و به میان گردابي از برگ هاي رنگي و گوناگون كشیده شد.

ون" با عجله به ایوان جلوي خانه آمد و صدا زد : "تامي" ، من ژاكت تو را آورده ام، لطفًا بیائید و خانم "پنینگت

" ، ر دیگر صدا زد : "تاميآنرا بپوشید ولیكن "تامي" اصاًل در حیاط جلوي خانه دیده نمي شد بنابراین با

 ."تامي"

   
ده و اینك بازیكنان گردیي قبل تبدیل به یك برگ مادر هیچ اثري از پسرش "تامي" نمي دید چونكه او لحظات

 همراه با فرشي متحرك از برگ ها به داخل خیابان وزیده شده بود. 

یك برگ افرا به كنار "تامي" آمد و با او برخورد کرد سپس به سمت جلو رانده شد. "تامي" نیز لحظه اي با او 

بر گرداگرد  ،كرد. آنها مرتبًا جابجا مي شدند ركت در مقابلش ایستاد آنگاه مستقیم به سمت جلو ح و تیافتماس 

به ماشین هاي پارك شده و ستون هاي برق حاشیه خیابان برخورد مي نمودند آنگاه به  و یكدیگر مي چرخیدند

 هوا پرتاب مي شدند و لحظاتی بعد به پائین مي افتادند.

 "تامي" اندیشید : این حركات خیلي مضحك و خنده دار هستند.

گ افرا مجددًا به مقابلش رسید. آن برگ به رنگ قرمز روشن با رگبرگ هاي كاماًل مشخص بود. برگ خزان بر

شدۀ افرا زماني كه در هوا معلق می ماند آنگاه نور خورشید آنچنان از وسطش مي تابید كه آن را كاماًل شفاف 

 چگاه با چشمانش شاهد نبود. بنظر مي رساند آنگونه كه "تامي" تاكنون چنین پدیده اي جالبی را هی

 "تامي" از برگ افرا پرسید : شما فكر مي كنید ما به كدام سو خواهیم رفت ؟

برگ افرا در جواب گفت : مگر مهم است ؟ دوست عزیز، زندگي خیلي كوتاه است بنابراین از هر لحظه اش 

 لذت ببرید.

شما مي خواهم كه متفرق شوید. مسافرت ممكن است  یك برگ مسن تر ناگهان به كنار آندو آمد و گفت : از

 بسیار كوتاه باشد اّما هر پایاني با آغاز مرحلۀ دیگري از زندگي همراه است.

"تامي" اندیشید كه شاید این برگ مسن آگاه ترین برگي باشد كه اوضاع موجود را بخوبي درك مي كند لذا از او 

 پرسید: ما سرانجام به كجا خواهیم رفت ؟ 

برگ مسن تر پاسخ داد : اگر باد همچنان تو را در همین مسیر ببرد آنگاه عاقبت در محل انباشت زباله هاي 

 شهر آرام مي گیرید.

 "تامي" گفت : اّما من چنین سرانجامي را نمي خواهم.

 خواهي رفت برگ مسن ادامه داد : ولي اگر باد تو را از آن مسیر دیگر ببرد آنگاه تا ارتفاع زیادي در هوا باال

 و شاهد چیزهایي خواهي بود كه هیچ برگي تاكنون شاهد آنها نبوده است.
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برگ افرا گفت : به دنبالم بطرف محل انباشت زباله هاي شهر بیائید زیرا اغلب دوستانم در آنجا هستند و شما 

 می توانید با همۀ آنها آشنا شوید.

راه با او بسویي پراند. "تامي" در صدد انتخاب گزینۀ مطلوب باد با شدت به "تامي" وزید و برگ افرا را هم

 خویش بود. او قصد داشت همچنان در هوا بچرخد. 

"تامی" سرانجام تصمیمش را گرفت و به برگ افرا گفت : بسیار خوب، من با شما به سمت محل انباشت زباله 

 هاي شهر و نزد دوستانت مي آیم.

داد لذا "تامي" و سایر برگ ها را به سمت مسیر انباشت زباله هاي شهر هدایت باد بناگهان مسیرش را تغییر 

كرد اّما برگ مسن به دنبال آنها نیامد. او به سمت پائین مجتمع هاي آپارتماني برده شد و پس از رسیدن به آنجا 

اینجا را نگاه كنید. همه زد : سالم ،  میفریاد و برخورد با ساختمان ها بناگهان ارتفاع گرفت و به هوا رفت. او 

  جا تماشایي است. بیائید و ببینید.

 
"تامي" و برگ افرا توجهي به فریادهاي برگ مسن نكردند درحالیکه او همچنان فریاد مي زد : من چیزهاي 

ادی زیادي را از این باال مي بینم. من حتي مي توانم محل انباشت زباله هاي شهر را از اینجا ببینم. من دود زی

 مي بینم. بیائید و ببینید. من آتش هم مي بینم.

 برگ افرا گفت : اّما من هیچ چیزي نمي بینم.

"تامي" حصاري را دید كه محل انباشت زباله هاي شهر را احاطه كرده بود. او بسیار خوشحال شد كه بزودي 

 به شوخي و تفریح بپردازند. دوستان برگ افرا را خواهد دید زیرا آنها جملگي مي توانستند در آنجا
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اغلب برگ ها با جریان هوا به دنبالش كشیده شدند. رانندگي در نتیجه ناگهان یك اتومبیل با سرعت به آنجا آمد و 

ماشین را مادر "تامي" برعهده داشت. خانم "پنینگتون" نمي خواست به پسر كوچكش اجازه بدهد تا به داخل 

 محل انباشت زباله ها برود. 

مي" از اتومبیل پیاده شد و گفت : اینقدر عجله نداشته باشید. شما اجازه رفتن به آنجا را ندارید. مگر این مادر "تا

 همه دود را كه نشانۀ سوزاندن زباله ها است، در آنجا نمي بینید ؟

برود. "تامي" دید كه برگ افرا با وزش باد به سمت دیوار مقابل رانده می شود و تالش مي كند تا از آن باال 

 "تامي" با عجله بسویش دوید تا مانعش شود اّما نتوانست به او برسد.

لباسش گذاشت. او  را از روی زمین برداشت و در جیب خانم "پنینگتون" دوان دوان بسوی "تامی" رفت و او

 آنگاه گفت : همین جا بمان. در اینجا جایت امن است تا به خانه برسیم. 

. او خوشحال بود از اینکه مادرش را در کنار خویش احساس می کرد. آنها بسوی اتومبیل "تامی" لبخند زد 

رفتند و سوار آن شدند. "تامی" تکانی به خودش داد و سرش را به سمت پنجرۀ اتومبیل چرخاند. او نگاهش را 

که برگ مسن همچنان به آسمان انداخت تا اوضاع بیرون را ببیند ولیکن در کمال ناباوری و تعجب مشاهده کرد 

 در هوا می چرخد و به اینسو و آنسو می رود. 

"تامی" آهی کشید و زمزمه کرد : شاید روزی من هم بتوانم از آن باال همان چیزهایی را ببینم که اینک برگ 

     مسن می بیند، شاید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


