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 ٍاطی پاُییط

َ ُویؼَ پْػاک طیاٍ هی پْػیذ. آى  طپاُییبْد ًبْد  هُْای طیاٍ داػت ّ چِزٍ اع ًیش تیزٍ بْد. اسیي رّ، ّا طپاُی بْد ک
َ اس خؼت ُای طزخ طاختَ ػذٍ بْد ّ دیْارُای کاخ طزاطز بَ رًگ طزخ  طپاُییرا  طیاٍ هی گفتٌذ. ّا کاخی داػت ک

سى »ًْکز ّ چاکز ّ غالم ّ کٌیش بیؼوار داػت. یکی اس ًْکزُایغ سًی بْد پیز کَ هزدم ّا را  طپاُییرًگیي ػذٍ بْد. آى 
َ ّا جادّگزی خیلی بذ اطت. اها ًام گذاػتَ بْدًذ. بظیاری ُا اس آى سى هی « طیاٍ کاخ طزخ تزطیذًذ، سیزا فکز هی کزدًذ ک

 در دل آى کوپیز، هِز ّ دلظْسی هْجْد بْد.

َ ایي ّاقعیت را آػکارا ّ بزهال بگْیذ.  َ آى کاخ جای اهي ًیظت، ّلی کظی یارای ایي را ًذاػت ک ُزکض هی پٌذاػت ک

 َ َ گْع ُوذیگز هی گفتٌذ ک َ طیاٍ با سى ُای  طپاُییهزدم ب َ گْع ُوذیگز ًیش هی گفتٌذ ک سیاد عزّطی کزدٍ اطت. هزدم ب
َ یک ػب یا دّػب اس عزّطی گذػت، آًِا را هی  رد با آًِا عزّطی هی کٌذ ّ ّختی ک ّا دختز ُای جْاى ّ سیبا را هی ّآ

 کؼذ. 

َ یک دختز جْاى سیبا ًیش در پؼت طزع طْار بْد،  طپاُیییک بار در ػاهگاٍ،  بَ کاخ خْد هیزفت. طیاٍ، با اطپ خْد ک

َ آى  ایي دختز اس هزسّبْم دیگز بْد. آًِا راٍ دراس را پیوْدٍ بْدًذ. اها در راٍ یک چیشی هعجشٍ آطا رخ داد. دختزی کَ ب
اس طپاُی دلباختَ بْد، عادت داػت در سهظتاى، گٌجؼک ُای گزطٌَ را در طزای پذرع داًَ بذُذ. ّختی کَ آى طپاُی 

َ صذای بلٌذ، چٌیي گفتٌذ: بٌگز، آى کٌار یک جٌگل تیز هی ػذ َ ُوذیگز ب ، دّتا گٌجؼک دختزک را ػٌاختٌذ ّ بیذرًگ، ب
َ اطت. ّا بَ طْی هزگ خْد  طپاُییسیي  بز هیذاد. ّا غذااطت آى دختزک ػِزی کَ در سهظتاى ُز صبح بَ ها  طیاٍ ًؼظت

  هی رّد. ها بایذ ّا را خبزدار کٌین. 

 طیاٍ پزیذ ّ چٌذ بار بزای دختزک چٌیي طزّد: طپاُییبَ پؼت اطپ کِا ؼگٌجیکی اس آى 

 چگًَْ دختزک تْ ػادهاًی

 تزا پایاى رطـیذٍ سًذگـاًـی

 را هیذاًـذ ایي طیَ  طپاُیی

 چـزا تْ طزًْػتت را ًذاًی؟

َ کجا  پزطیذ:طپاُی ّختی کَ آى دختز ایي طزّد را چٌذبار پیِن اس آى گٌجؼک ػٌیذ، ُزاطاى ػذ. آًگاٍ ّا اس  تْ هزا ب

 هیبزی؟ 

َ کاخ خْد هی بزم، کاخ هي در آًجاطت، در هیاى درختاى، ُویي حاال تْ هی تْاًی ببیٌی اع. تْ در آًجا  طپاُیی طیاٍ گفت: ب

 باًْی کاخ خْاُی ػذ ّ ُزچیشی کَ در آى کاخ اطت اس آى تْ خْاُذ بْد. ُز چیشی کَ تْ هیخْاُی ُواى خْاُی کزد.

 ن اکٌْى بظیار تیش تیش هیشًذ. ًا آرام ُظتن.دختز جْاى گفت: دل

َ اطپ سد، طْار گفت: دلت تیش تیش هیشًذ، بزای ایي اطت کَ تْ در آًجا خْػبخت هی ػْی. با ایي گپ، طپاُی  یک تاسیاًَ ب

َ طْی کاخ هی دّیذ.   اطپ تیش تز ّ چابک تز ب

َ بْد:  َ یاد طزّد آى گٌجؼک افتاد، کَ گفت َ پیغ کاخ رطیذ، یکبار دیگز ب  ّختی کَ دختزک ب

 چـزا تْطزًْػتت را ًذاًی؟ - طیَ هیذاًـذ ایي را  طپاُیی -تزا پایاى رطـیذٍ سًذگـاًـی  -چگًَْ دختزک تْ ػادهاًی 

 َ َ خاًۀ پذرم بزگزدم. ًیظت. هي دریٌجبزای هي کزد ّ گفت: ًَ، ًَ. ایي کاخ طپاُی ّا رّ ب  ا ُزگش خًْویگیزم. هیخْاُن ب

َ ایٌجا آهذٍ اطت، ُیچگاٍ بز ًویگزدد. هي پزیؼاًی ات را درک هیکٌن. اسیي رّ، خْدم بزای چٌذ طپاُی  گفت: کظی کَ ب
َ کلیذُا را بگیز. ُزچیشی کَ دریي خاًَ هی بیٌی، اس ت ْ اطت. تٌِا رّس بَ جایی هیزّم. تْ ایٌجا باع تا خْبگیزی. ایي ُو

کَ آًجاطت، ًزّ. آى اتاق را تْ اس رّی درّاسۀ طالیی اع ّ ایي کلیذ طالیی هیؼٌاطی. خاصی یک کار را ًکي: در اتاق 



َ پایاى هیزطذ. السم ُن ًیظت  ایي کلیذ طالیی اس آى درّاسۀ طالیی اطت. اگز تْ در آى اتاق درآهذی، بذاى کَ سًذگی ات ًیش ب

َ اس سیْر ُا ّ چیشُای گزاًبِا پز اطت ّ ُوَ اس آى تْ اطت.  کَ تْ در آى اتاق طالیی  درآیی. صذُا اتاق دیگز اطت ک

َ ُواى طْ رُظپار ػذ کَ اس آى آهذٍ بْد. طپاُییبا ایي گپ  َ طزیٌغ بکْفت ّ ب  طیاٍ بَ اطپغ طْار ػذ ّ تاسیاًَ ای ب

َ گز َ ّا بٌوْدًذ. کاخ ّ چیش ُای دختزک را ًْکزاى ّ کٌیشاى پیؼْاس کزدًذ. ّا را در درّى کاخ ب دع بزدًذ ّ ُوَ جا را ب
 کَ در آى بْد، بزای آى دختز، بظیار سیبا ّ ػگفت اًگیش بْد. تزص دختز سّد پزیذ. 

َ باهذاد آهذًذ ّا را بیذار کزدًذ، آبتٌی دادًذ، هُْایغ را ػاًَ کزدًذ، لباص ُای  ػب را بظیار آرام ّ آطْدٍ بخْابیذ. کٌیشاى ب

َ اًذاسۀ ّا سیبا ًویٌوْد. ّا خْع ّ خٌذاى بْد. پض اس ًاػتا رفت  ًْ بَ تٌغ کزدًذ. ّا چٌاى سیبا هیٌوْد کَ یک ػاُباًْ ُن ب
َ گٌجؼکِا طزّدٍ بْدًذ، کٌذ گزدع تا در اتاق ُای دیگز َ آًچَ را ک َ چیش سیبا ّ پظٌذیذٍ بْد. ّا باخْد هی اًذیؼیذ ک . ُو

َ  گزدع کزدٍدرطت ًبْدٍ اطت. ّا  َ پیغ اسیي ػٌیذٍ بْد. ُواى اتاق ک َ ُواى اتاق درّاسٍ طالیی رطیذ ک طیاٍ  طپاُییب

َ درّاسٍ اع را باس ًکٌذ ّ در آى  َ بْد ک  . دداخل ًؼْگفت

َ طْی کلیذ طالیی آى درّاسۀ طالیی بٌگزیظت ّ باخْد گفت دریي اتاق چقذر چیشُای گزاًبِا، طال ّ الواص خْاُذ بْد.  ّا ب
َ طز کار  َ یکبار درًّغ را ببیٌن. کی هیذاًذ کَ هي دریي جا داخل ػذٍ ام؟ ُوَ ًْکزاى ّ هشدّراى ب ُظتٌذ. ػاى بیا ک

َ خاًَ ًیظت. بیا یکبار دری  ي اتاق درآین. ػُْزم ًیش ب

 َ َ کٌذ، کوی اطتاد، ًوی تْاًظت تصوین بگیزد. یکبار با کلیذ درّاسٍ را بگؼْد. در آًجا یک سى طیاٍ را دیذ کَ ب ًویذاًظت چ

 رّی یک هیش طفیذ چْبیي رّدٍ ُا را پاک هی کٌذ. 

َ هی کٌی؟   دختزک اس سى پزطیذ: تْ ایٌجا چ

َ ایٌجا  پاُییطسى گفت: هي دریٌجا رّدٍ ُای عزّطی را کَ  ردٍ بْد، پاک هی کٌن. فزدا رّدٍ ُای تزا ب طیاٍ پیغ اس تْ ّآ

 َ ردٍ اطت، ُویي طزًْػت را داػتَ  طپاُییپاک خْاُن کزد. تْ چزا ایٌجا آهذی؟ ُوَ دختزاى جْاًی را ک َ کاخ ّآ طیاٍ ب

َ اطت  َ حال ًتْاًظت ایي اتاق ػذٍ اطت. آًگاٍ، طزًْػت  حض کٌجکاّی اع پیزّس آیذ، ّ طزاًجام، داخلبز اًذ. ُیچکض تا ب
َ اس دختزاًی اًذ کَ پیغ اس تْ آهذٍ اًذ. یختَ ػذٍ اطت. ُو َ درّاسٍ ّآ َ آى هُْا کَ ب  ػاى ُویي اطت کَ هی بیٌی. ببیي ب

  دختزک اس تزص، ػْرخْردٍ ًویتْاًظت.

َ دختز گفت: اگز هیخْاُی اس هزگ بزُی، ُزچَ سّدتز اس پٌجزٍ بزآ ّ خْد را در هیاى آى علفِای خؼک در  طپض، سى ب

َ راٍ رُایی تْطت.   آى کزاچی پُت کي. تیشباع! ایي یگاً

بْد، اس  طیاٍ بَ ّا گفت. ّا ُزچَ سّدتز خْد را در هیاى علفِا پُت کزد، کزاچی بارػذٍ اس علفسى  دختزک ُواى کزد کَ
َ بَ پایاى رطیذ، کزاچی باى کزاچی اع را در کٌار کاخ ػاُی اطتاد کزد. دختزک  درّاسۀ کاخ ُواًذم بیزّى ػذ. رّس ک

َ را آى  طیاٍ  طپاُییپٌِاًی اس هیاى علفِای خؼک بزآهذ ّ خْد را بَ دربار پادػاٍ رطاًیذ. در آًجا طزگذػت خْد ّ آًچ

َ پادػاٍ قصَ کزد.   کزدٍ اطت، ب

 دػاٍ گفت: هي ایي تبِکار را جشا خْاُن داد. پا

َ ُواى اتاق هوٌْع رفت ّ اس پیزسى  طپاُیی طیاٍ دریي ّخت بَ کاخ خْد رفتَ بْد. ّا کَ دختزک را ًوی تْاًظت پیذا کٌذ، ب
  پزطیذ: ُوظزم کجاطت؟ هي هیفِون کَ ّا بَ ایي اتاق هوٌْع آهذٍ اطت. هي ّا را بایذ بکؼن.

َ هی کزدم . ّا دیزّس ایٌجا آهذٍ بْد. هي در آى ّخت، داػتن رّدٍ ُای سى پیؼیي ػوا را توام سى طیاٍ گفت: آری َ ّا آهذ. ب ک

َ پاک هی کٌن. آى هُْایغ  َ هی ػذ، هي ُن ّا را درُویٌجا، بیذرًگ کؼتن. ایي رّدٍ ُای اّطت ک خاطزیکَ ّا بایذ کؼت

یشاى کزدٍ ام، خًْغ ٌُْس در گزهاب َ پؼت در ّآ َ طگِا دادم تا پارٍ پارٍ کٌاطت کَ ب َ َ اطت. الػَ اع را ب ٌذ، ُواًگًَْ ک
 ػوا ًیش هیکٌیذ.

یشاى بْد. اها آى هُْای جعلی بْد کَ سى طیاٍ خْدع تیار کزدٍ بْد.  طپاُیی  طپاُییطیاٍ پؼت در را بذیذ. در آًجا هُْا ّآ

َ حوام رفت، گزهابَ اس خْى پزبْد. آى خْى، ُن خْى  یک گْطفٌذ بْد کَ پیزسى پٌِاًی طزبزیذٍ بْد ّ طیاٍ ًفِویذ. ّا ب
َ طگِا ًگِذاری هیؼذًذ، رفت. آًجا آًقذر اطتخْاى بْد کَ ّا ًویتْاًظت  َ جای ک خْى را در گزهابَ اًذاختَ بْد. طپض، ّا ب

 بفِوذ کَ کذاهغ اس آى سى ًیگًْبخت اطت. 

َ در رّس بعذی ب طپاُییپادػاٍ در ُواى رّس  َ جؼي بَ طیاٍ را بزای جؼٌی ک َ کاخ خْد فزاخْاًذ. ّختی ک زگشار هیؼذ، ب

َ ایٌجا طپاُیاىپایاى هیزطیذ، پادػاٍ طخٌزاًی کزد. ّا گفت: ای  ! دریٌجا دختزی پٌاٍ خْاطتَ اطت. هي هیخْاُن ّا را ب



َ ػوا  ّا طشای کَ در هیاى هاطت، طخي بگْیذ تا کیفزع را دریٌجا ببیٌذ. هي طپاُییبیاّرم تا ّا اس تبِکاری ُای یک  را ب

 هی طپارم ّ ػوا بایذ ّا را جشا دُیذ.

 طیاٍ اس تزص رًگغ پزیذٍ بْد. ّا هیذاًظت کَ آى رّس پایاى سًذگی اع اطت.  طپاُییدختزک آهذ، 

َ یکصذا فزیاد کؼیذًذ: جشای ایي هزد، هزگ اطت، هزگ. ّا بایذ طخت  طپاُظاىّختی کَ  داطتاى آى دختز را ػٌیذًذ، ُوَ ب
 را ببیٌذ. تزیي جشا 

بَ کیفز عولغ رطیذ. بچۀ پادػاٍ آى دختز سیبا را خْاطتگار ػذ ّ آى دختز با بچۀ پادػاٍ ًیشعزّطی کزد ّ در طپاُی آى 

َ گٌجؼکِا را داًَ هیذاد، سیزا گٌجؼکِا در سهظتاى سًذگی طختی دارًذ.  سهظتاى، ُویؼ

 


