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  مقدمه 
 در شـهر ليـون      1900 فرزند سوم ژان دوسنت اگزوپري به سـال          1آنتوان دوسنت اگزوپري    

ن شهر نيز سكونت نداشتند ، و بنـابراين تولـد            پدر و مادر او اصال اهل ليون نبودند و در آ           . زاده شد 
   . آنتوان در ليون امري كامال تصادفي بود

چهارده ساله بود كه پدرش مرد ، و از آن پـس نگاهـداري و تربيـت او بـه دوش مـادرش                       
 كــه امــالك 3 و مــول 2 دوران كــودكي او بــا يــك بـرادر و ســه خــواهرش در ســن مـوريس  . افتـاد 

 در آغـاز دوره     .  به پايان رسـانيد    4 و او  دوره دبستان  را در مان         . پري شد مادربزرگش در آنجا بود س    
 يگانه برادرش فرانـسوا بـه سـال         . دبيرستان پيش يكي از استادان موسيقي به آموختن ويلن پرداخت         

 بر اثر بيماري رماتيسم قلبي در گذشت و بار مسئوليت گذران خـانواده يكبـاره بـه گـردن او                     1917
  . افتاد

ن براي انجام خدمت سربازي به نيروي هوايي پيوست و در سير دو سال خدمت ؛ فن                 آنتوا
آن را فرا گرفت ؛ چنانكه در زمره هوانوردان خوب و زبردست ارتش فرانسه بـه    خلباني و مكانيكي    

 دوره خدمت وظيفه را بـه پايـان رسـانيد و ميخواسـت دوبـاره بـه زنـدگي                    1923 در   . شمار ميرفت 
 و حتي مدتي نيز به كارهاي گوناگون پرداخت ؛ ليكن آخر به راهنمايي و اصـرار                 كشوري بازگردد ،  

  . يكي از فرماندهان نيروي هوايي كه سخت به او عالقه مند بود به خدمت دائمي ارتش در آمد
آنتوان در دوران تحصيل در دبستان و دانشكده گاهي قريحه ي شـاعري و نويـسندگي خـود را بـا                     

 . آزمود و اغلب نيز مورد تشويق و تقديز دبيـران و اسـتادانش قـرار ميگرفـت        مينگاشتن و سرودن    
ي هـا   ي گوناگون و به ميان مليـت      ها  اينك در خدمت نيروي هوايي با پروازهاي بسيارش به سرزمين         

و . ي گوناگون آشـنا ميـشد     ها  مختلف با زيبائيهاي طبيعت و چشم اندازهاي متنوع  جهان و يا جامعه            
  . ه سنجش پيش از پيش الهام ميگرفت و از هر خرمني خوشه اي ميبافتطبع حساس و نكت

                                                 
1 Antoine de saint Exupery 
2 Saint maurice 
3 Mole  
4 Mans 
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 . ي پاريس انتـشار يافـت     ها   در يكيك از مجله    5 داستان كوتاهي از او به نام مانون         1925در  
اما كسي او را در زمره نويسندگان به حساب نياورده ، و خود او نيز به راستي گمان به نويسنده بود                     

ين اوان بود كه در يك ماموريت سياسي بـه ميـان قبائـل صحرانـشين مـور در            در هم  . خود نمي برد  
جنوب مراكش كه تبعه اسپانيا بودند رفت ؛ و چون به خوبي از عهده ي اينكار بر آمد مورد تـشويق   

 اثر ديگر اگزوپري يادگار زماني اسـت كـه          6 پيك جنوب    . فرماندهان و زمامداران وقت قرار گرفت       
 هنگـام بازگـشت بـه       . در ميان قبائل صحرانشين در جنوب مراكش بـه سـر ميبـرد            نويسنده هوانورد   

 او اين نوشته    . فرانسه نخستين ره آوردي كه با خود آورد نسخه دست نويس كتاب پيك جنوب بود              
را به وسيله پسر عمويش به چند تن از اديبان و نويسندگان فرانسه نشان داد ، و آنـان بـيش از حـد            

 در همين اوان يكي از ناشران سرشناس پاريس قراردادي براي انتـشار پيـك               . ردندانتظار تشويقش ك  
ي خـود پـي     ها  جنوب و چند نوشته ديگر با او بست و آنگاه بود كه نويسنده جوان به ارزش نوشته                

   . برد
 براي انجام ماموريت ديگري به آمريكاي جنوبي رفت و در آنجـا وقـت بيـشتري                1927در  

 يادگار  8 و پرواز شبانه     7 دو كتاب جالب او به نام سرزمين انسانها          .  خويش يافت  براي پيگيري افكار  
  . آن زمان است

 كـه مـادر و خـواهرش هنـوز آنجـا            9 بار ديگر به فرانسه برگشت و در شهر آگه           1930در  
كـه مـورد تقـدير و تحـسين آنـدره ژيـد       ) پـرواز شـبانه    (  اثر زيباي او     . اقامت داشتند ازدواج كرد     

 و چندي نگذشت كه بـه چنـد زبـان اروپـايي     . سنده بزرگ فرانسوي واقع شده بود منتشر گرديد نوي
  . ترجمه شد و مقام ادبي و شخصيت هنري اگزوپري را به اثبات رسانيد 

 با هواپيماي خود گشتي در اطـراف كـشورهاي مديترانـه زد و پـيش از پـيش بـا              1935در  
شورهاي آلمان نازي ، اتحاد جمـاهير شـوروي و ايـاالت             سپس در ك   . زيبائيهاي آن محيط آشنا شد      

متحده آمريكا به گردش پرداخت و از هريكي از آن كشورها و از اين سفرهاي تفريحي  و سياسـي                    
 در  . رسـيد  مـي هاي پاريس به چاپ       و مجله  ها  يي اندوخت و به ارمغان آورد كه در روزنامه        ها  نوشته
يك سانحه هوايي در گواتماال كه بـراي هواپيمـايش پـيش             از آمريكا بازگشت ، ولي به دليل         1938

  . آمد سخت آسيب ديد و مدتي در بيمارستان بستري بود
 اثر معروف او به نام زمين انسانها براي نخستين بار منتـشر شـد و چنـدان مـورد                    1939در  

  . توجه واقع شد كه از طرف فرهنگشتان فرانسه به دريافت جايزه ادبي نائل آمد

                                                 
5 Manon 
6 Courrier sud  
7 Terre des Hommes 
8 Vol de Nuit  
9 Agay 
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 رجـل سياسـي آلمـان       10 در همان سال بار ديگر به آلمان رفت و به رهبـري اوتـوآبتز              اگزوپري
 بـه   . هيتلري و مدير انجمن روابط فرهنگي آلمان و فرانسه از مدارس برلين و از دانشگاه ديدن كرد                  

 توانند هر نوع كتابي مطالعـه كننـد؟        ميهنگام بازديد از دانشگاه از استادان پرسيد كه آيا دانشجويان           
استادان جواب دادند كه دانشجويان براي مطالعه هر نوع كتـابي آزادنـد ولـي در شـيوه برداشـت و                     

نبايد نظر و عقيده    »  آلمان باالي همه    « زيرا جوانان آلمان نازي بجز شعار      ! نتيجه گيري اختيار ندارند   
ازديـد گذرانـد از      اگزوپري در همان چند ساعتي كه در دانشگاه و دبيرسـتانها بـه ب              . اي داشته باشند  

 و مهميزها ناراحت شد ، وقتي به منـزل     ها  و از  صداي برخورد چكمه     » زنده باد هيتلر    «فرياد مداوم   
  :خود بازگشت به اتوآبتز گفت 

 !  در ايـن جوانهـا اصـال روح نيـست        ! آيد ميمن از اين تيپ آدمها كه شما ميسازيد خوشم ن          -
  .... همه به عروسك كوكي ميمانند

سيار كوشيد تا با تشريح آرا و نظرات حزب نازي نظر نويسنده ي جـوان را بـا خـود                    اوتوآبتز ب 
  . همداستان كند ، ولي سودي نبرد

و   ) ! گريخـت (پس  از تسليم كشور فرانسه به قواي آلمان ، اگزوپـري بـه آمريكـا تبعيـد شـد               
الهاي تبعيـد   را در سـ   » 13خلبـان جنگـي   «و  » 12شـاهزده كوچولـو   «،  » 11قلعه«ي زيبايي چون    ها  كتاب
  . نوشت
هنگام گشايش جبهه ي دوم و پياده شدن قواي متفقين در سـواحل فرانـسه ، بـار ديگـر بـه                       به

زادبوم خويش بازگشت و با درجه سرهنگي نيروي هوايي ، دوشه به دوش سربازان و افسران متفق                 
واز اكتشافي بـر     كه براي پر   1944 ژوئيه     21 در   . براي نجات ميهن از يوغ فاشيسم جان بر كف نهاد         

به پرواز در آمده بود شكار هواپيماهاي شكاري آلمان شد          » كرس«فراز فرانسه اشغال شده از جزيره       
  . و ديگر به فرودگاه خود بازنگشت

گويند چندي بعد ، از گزارش افسري آلماني به قسمت فرماندهي خود معلوم شد كـه يكـي                   مي
زوپري بـوده اسـت از شـگفتيهاي تـصادف ، افـسر             از افسران مقتول دشمن همان آنتوان دوسنت اگ       

گزارش دهنده ، خود يكي از عالقه مندان به آثار اگزوپري و از مترجمان آلماني يكـي دو نوشـته او                
   . بود و آنقدر از آن ضايعه اسفناك اندوهگين شد كه مدتي گريست

وه نگارشش بـسيار    اگزوپري نويسنده اي است انسان دوست ، نازك خيال ، با ذوق و توانا ، شي               
 مطالب ژرف فلسفي را در قالب عبارتهاي ساده و كوتاه و تقريبا بچـه               . ساده و شيرين و  روان است      

  . كند ميگانه چنان استادانه ميريزد كه خواننده را مجذوب و  محسور زيبايي كالم و بلندي فكر 
                                                 

10 Otto Abetz 
11 Citadelle 
12 Le Petit Prince 
13 Pilote de Guerre 
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اشـتن و عواطـف   شاهكارش شازده كوچولو اثري است خيال انگيز و زيبا كه فلـسفه دوسـت د             
انساني در خالل سطرهاي آن به ساده ترين و در عين حال عميق ترين شكل تجزيه و تحليـل شـده     
و نويسنده در سرتاسر كتاب كساني را كه با غوطه ور شدن و دل بستن به ماديات و پاي بند بـودن                      

اني دور افتـاده  ي خرافي بيجا از راستي و پاكي و خـوي انـس  ها  و انديشهها به تعصبها و خودخواهي 
  . به مسخره گرفته است» آدم بزرگها «اند زير نام 

آزمنـد و خـودبين ميزنـد در        » آدم بزرگهـاي  «نيشي كه اين نويسنده شيرين گويِ نكته سنج بـه           
بسياري موارد يادآور نيش عارفانه حافظ شيرين سخن و موالي بزرگ روم است و خواننـده را بـي                   

 شازده كوچولو شـعري اسـت منثـور و نثـري            . اندازد ميعر بزرگوار   اختيار به ياد شعرهاي آن دو شا      
  . است شاعرانه كه جدا از شيوه زيباي نگارش آن سرشار از جهاني فكر لطف  و معني است

 . نكته اي كه به زيبايي اين اثر افزوده است تصوير گري كودكانه خود نويسنده براي ايـن اثـر اسـت                    
سيار و كودكانه انسان را به فكر فرو ميبرد و گاه انـسان بـي آنكـه                 يي كه با  وجود سادگي ب      ها  نقاشي

ي آنتوان جز جدايي ناپـذير كتـاب شـازده          ها   نقاشي . متوجه باشد دقايق طوالني به آنها خيره ميشود       
  . كوچولو هستند كه بدون آنها اين اثر بي معني خواهد بود 

 و شخـصيت هنـريش بـر مقـام          در فرانسه در باره اين مرد با ذوق كـه مـسلما جنبـه ادبـي               
 ايـن مختـصر كـه اينجـا بـه           .  داده انـد   ها   نوشته اند و كنفرانس    ها   و كتاب  ها  چربد  مقاله   مينظاميش  

ي ذوق و هنر او     ها  صورت مقدمه آورده شده ، اقتباسي است از كتابي نفيس درباره زندگي و ويژگي             
   . رسيده است  صفحه در پاريس به چاپ 320كه در » 14پي ير شوريه « به قلم 

  . از اين كتاب ارزشمند است» احمد شاملو« آنچه در پيش رو داريد ترجمه زيبا و نفيس
 براي فهم بهتر اين اثـر        . مترجم اين كتاب رو با زبان مردم كوچه و بازار ترجمه كرده است            

  . ارزشمند الزم است كه  آن را با همان زباني كه مترجم ترجمه كرده است خواند

  

  

  

                                                 
14 Pierre Chevrier 
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چه اهدانام
  15به لئون ورث 

براي ايـن  . ام ترها هديه كرده    خواهم كه اين كتاب را به يكي از بزرگ          ها عذر مي    از بچه 
يـك دليـل   . دنيـا اسـت  ترين دوست من تو همـه   به» تر بزرگ«اين : كار يك دليل حسابي دارم    

هـا   هايي را كه براي بچـه  تواند بفهمد حتا كتاب همه چيز را مي » تر  بزرگ«ديگرم هم آن كه اين      
جا گشنگي    كند و آن    تو فرانسه زندگي مي   » تر  بزرگ«عذر سومم اين است كه اين       . نوشته باشند 

شـد اجـازه    ي اين عذرها كـافي نبا       اگر همه . كشد و سخت محتاج دلجويي است       و تشنگي مي  
آخـر هـر آدم     . بزرگ يك روزي بوده     اي كنم كه اين آدم      خواهم اين كتاب را تقديم آن بچه        مي

پس ). آورد  ها اين را به ياد مي       تر كسي از آن     گيرم كم (اي بوده     بزرگي هم روزي روزگاري بچه    
  :كنم ام را به اين شكل تصحيح مي چه من هم اهدانام

  به لئون ورث

  موقعي كه پسربچه بود

  

  ري گزوت اآنتوان دو سن

داشتني ديگر تقديم  ي دوست من هم برگردان فارسي اين شعر بزرگ را به دو بچه
  دكتر جهانگير كازروني و دكتر محمدجواد گلبن: كنم مي

  احمد شاملو

  

  
                                                 

15 Leon Werth  
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1  
ي جنگـل بِكـر       كه درباره - هاي واقعي   قصهك بار شش سالم كه بود تو كتابي به اسم           ي

آن تصوير  . بلعيد   تصوير محشري ديدم از يك مار بوآ كه داشت حيواني را مي            -نوشته شده بود  
  :يك چنين چيزي بود

  
بي . دهند  مارهاي بوآ شكارشان را همين جور درسته قورت مي        «:  آمده بود كه   تو كتاب 
توانند از جا بجنبند و تمام شش ماهي را كـه هـضمش طـول                 بعد ديگر نمي  . اين كه بجوندش  

  .»خوابند گيرند مي كشد مي مي

افتـد كلـي فكـر كـردم و           اين را كه خواندم، راجع به چيزهايي كه تو جنگل اتفاق مي           
ي يكـم   يعني نقاشي شماره.  توانستم با يك مداد رنگي اولين نقاشيم را از كار درآرم      دست آخر 

  :را كه اين جوري بود
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  دارد؟  تـان بـر مـي        دادم و پرسـيدم از ديـدنش تـرس         هـا   تـر   شاهكارم را نشان بـزرگ    
  چرا كاله بايد آدم را بترساند؟-: جوابم دادند

آن وقـت   . كـرد   نقاشي من كاله نبود، يك مار بوآ بود كه داشت يك فيل را هضم مـي               
. ها توضيحات داد    آخر هميشه بايد به آن    . ترها برداشتم توي شكم بوآ را كشيدم        براي فهم بزرگ  

  :نقاشي دومم اين جوري بود

  
ترها بم گفتند كشيدن مار بوآي باز يا بسته را بگذارم كنار و عوضش حواسـم را                   بزرگ

و اين جوري شـد كـه تـو شـش           . تر جمع جغرافي و تاريخ و حساب و دستور زبان كنم            بيش
ي   شـماره ي يك و نقاشي       از اين كه نقاشي شماره    . سالگي دور كار ظريف نقاشي را قلم گرفتم       

توانند از    ترها اگر به خودشان باشد هيچ وقت نمي         بزرگ. شان نگرفت دلسرد شده بودم      دو ام يخ  
هـا   ها هم خسته كننده است كه همين جور مدام هر چيزي را بـه آن         براي بچه . چيزي سردرآرند 
  .توضيح بدهند

.  گـرفتم  ناچار شدم براي خودم كار ديگري پيدا كنم و اين بود كه رفـتم خلبـاني يـاد                 
بگويي نگويي تا حاال به همه جاي دنيا پرواز كـرده ام و راسـتي راسـتي جغرافـي خيلـي بـم                 

اگـر آدم تـو دل شـب        . توانم به يك نظر چين و آريزونا را از هم تميز بـدهم              مي. خدمت كرده 
  .رسد سرگردان شده باشد جغرافي خيلي به دادش مي

پيش . ام  هاي حسابي برخورد داشته      آدم از اين راه است كه من تو زندگيم با گروه گروه          
ام گيرم اين موضـوع باعـث         ها را از خيلي نزديك ديده       ام و آن    ترها زندگي كرده    خيلي از بزرگ  
  .ي بهتري پيدا كنم ها عقيده ي آن نشده در باره

ام كه يك خرده روشن بين به نظـرم آمـده بـا نقاشـي                 شان را گير آورده     هر وقت يكي  
. ام ببينم راستي راستي چيزي بارش هست يا نـه           وز هم دارمش محكش زده    ي يكم كه هن     شماره

آن وقت ديگر من هم نه از       . »اين يك كاله است   «: اما او هم طبق معمول در جوابم در آمده كه         
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خودم را تـا    . ها  هاي بكر دست نخورده نه از ستاره        ام نه از جنگل     مارهاي بوآ باش اختالط كرده    
او هـم از    . ام   باش از بريج و گلف و سياست و انواع كرات حـرف زده             ام پايين و    حد او آورده  

  .وقت شده اين كه با يك چنين شخص معقولي آشنايي به هم رسانده سخت خوش

2  
گذشت بي اين كه راسـتي راسـتي يكـي را             ياين جوري بود كه روزگارم تو تنهايي م       

داشته باشم كه باش دو كلمه حرف بزنم، تااين كـه زد و شـش سـال پـيش در كـوير صـحرا                  
يي برايم اتفاق افتاد؛ يك چيز موتور هواپيمايم شكسته بود و چون نه تعميركاري همراهم                 حادثه

ي مرگ    مساله.  مشكلي برآيم  بود نه مسافري يكه و تنها دست به كار شدم تا از پس چنان تعمير              
  .داد آبي كه داشتم زوركي هشت روز را كفاف مي. و زندگي بود

هـا بـه روز آوردم پـرت          شب اول را هزار ميل دورتر از هر آبادي مسكوني رو ماسـه            
پـس البـد   . يـي چـسبيده باشـد    يي كه وسط اقيانوس به تخته پاره        تر از هر كشتي شكسته      افتاده
ي آفتاب به شـنيدن صـداي ظريـف     ج و واج ماندم وقتي كله  ها  چه جور توانيد حدس بزنيد      مي

  .از خـــواب پريـــدم» !بـــي زحمـــت يـــك بـــرّه بـــرام بكـــش«: عجيبـــي كـــه گفـــت
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟-
  ...يك برّه برام بكش-

هام را ماليدم و نگاه كـردم         خوب كه چشم  . چنان از جا جستم كه انگار صاعقه بم زده        
ترين شـكلي اسـت       اين به . وقار تمام تو نخ من بود     آدم كوچولوي بسيار عجيبي را ديدم كه با         

تقـصير مـن    ! ام كجا و خود او كجا       چه من كشيده     توانستم از او در آرم، گيرم البته آن        ها  كه بعد 
سردم كردند و جز بوآي باز و بسته ياد نگرفتم             تو شش سالگي از نقاشي دل      ها  تر  چيست؟ بزرگ 
  .چيزي بكشم

يادتان نرود  . ده بود به اين حضور ناگهاني خيره شدم       هايي كه از تعجب گرد ش       با چشم 
زاد كوچولوي من هم      ترين آبادي مسكوني هزار ميل فاصله داشتم و اين آدمي           كه من از نزديك   
آمد كه راه گم كرده باشد يا از خستگي دم مرگ باشد يا از گشنگي دم مـرگ                    اصال به نظر نمي   
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برد كه    يي نمي   هيچ چيزش به بچه   . م مرگ باشد  باشد يا از تشنگي دم مرگ باشد يا از وحشت د          
  .هزار ميل دور از هر آبادي مسكوني تو دل صحرا گم شده باشد

  
  :وقتي باالخره صدام در آمد، گفتم

  كني؟ تو اين جا چه مي... آخه-
  : مثل يك چيز خيلي جدي، دوباره در آمد كهو آن وقت او خيلي آرام،

  .ي من يك برّه بكش بي زحمت واسه-

گرچـه تـو آن     . كنـد   آدم وقتي تحت تاثير شديد رازي قرار گرفت جرات نافرماني نمي          
ي هزار ميل دورتر از هر آبادي مسكوني و با قرار داشتن در معرض خطر مرگ ايـن نكتـه              نقطه

كاغذ و خودنويسي از جيبم در آوردم اما تازه يـادم آمـد كـه               در نظرم بي معني جلوه كرد باز        
تر جغرافيا و تاريخ و حساب و دستور زبان است، و بـا كـج خلقـي      ام بيش   چه من ياد گرفته     آن

ــستم       ــد نيــ ــي بلــ ــتم نقاشــ ــو گفــ ــود كوچولــ ــه آن موجــ ــصري بــ   .مختــ
  .عيب ندارد، يك برّه برام بكش-: بم جواب داد

اي را كه  رم برّه نكشيده بودم يكي از آن دو تا نقاشيجايي كه هيچ وقت تو عم از آن
اي خوردم وقتي آن موجود كوچولو در  ولي چه يكه. آن بوآي بسته را. بلد بودم برايش كشيدم

. بوآ خيلي خطرناك است فيل جا تنگ كن. خواهم فيلِ تو شكم يك بوآ نمي! نه! نه-: آمد كه
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. برام يك بره بكش.  دارمي من خيلي كوچولوست، من يك بره الزم خانه

  
  .خب، كشيدم-

  :با دقت نگاهش كرد و گفت

  . يكي ديگر بكش. اين كه همين حاالش هم حسابي مريض است! نه-
  .كشيدم-

  :لبخند با نمكي زد و در نهايت گذشت گفت

  ... شاخ دارد نه. اين بره نيست، قوچ است... بيني خودت كه مي-
  .باز نقاشي را عوض كردم

  : رد كردها آن را هم مثل قبلي
  ... عمر كندها خواهم كه مدت من يك بره مي... استاين يكي خيلي پير -

اش  اي كشيدم كه ديواره باري چون عجله داشتم كه موتورم را پياده كنم رو بي حوصلگي جعبه

  : سه تا سوراخ داشت، و از دهنم پريد كه
  .خواهي اين تو است اي كه مي بره. تاين يك جعبه اس-

اش از هم باز شد و  و چه قدر تعجب كردم از اين كه ديدم داور كوچولوي من قيافه
  :گفت
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  كني اين بره خيلي علف بخواهد؟ فكر مي! خواستم اين درست همان چيزي است كه مي... آها-
  چطور مگر؟-
  ...آخر جاي من خيلي تنگ است-
  .ام خيلي كوچولوست يي كه بت داده بره. ستهر چه باشد حتماً بسش ا-
  ...گرفته خوابيده! اِه... آن قدرهاهم كوچولو نيست-

  .و اين جوري بود كه من با شهريار كوچولو آشنا شدم

3  
شهريار كوچولو كه مدام مرا سوال . بفهمم از كجا آمدهخيلي طول كشيد تا توانستم 

فقط چيزهايي كه جسته گريخته . شنيد هاي مرا نمي كرد خودش انگار هيچ وقت سوال پيچ مي
مثال اول بار كه هواپيماي مرا ديد . پريد كم كم همه چيز را به من آشكار كرد از دهنش مي

  : ازم پرسيد.)كنم، سختم است راستي من هواپيما نقاشي نمي(
  اين چيز چيه؟-
  .هواپيماي من است. هواپيماست. كند اين پرواز مي: نيست» چيز«اين -

  .باليدم كنم به خود مي ام كه پرواز مي فهماندم من كسي اش مي و از اين كه به
  اي؟ چي؟ تو از آسمان افتاده-: حيرت زده گفت
  .آره-: با فروتني گفتم

  !استاوه، اين ديگر خيلي عجيب -: گفت
راستش من دلم . ي ملوسي سر داد كه مرا حسابي از جا در برد و چنان قهقهه

  .هايم را جدي بگيرند خواهد ديگران گرفتاري مي
اهل كدام ! آيي خب، پس تو هم از آسمان مي-: هايش را كه كرد گفت خنده
  ...اي؟ سياره

  :يكهو پرسيدم. بفهمي نفهمي نور مبهمي به معماي حضورش تابيد
  اي؟ ي ديگر آمده تو از يك سيارهپس -

  .آرام سرش را تكان داد بي اين كه چشم از هواپيما بردارد
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  .داد اما جوابم را نداد، تو نخ هواپيما رفته بود و آرام آرام سر تكان مي
  ...هر چه باشد با اين نبايد از جاي خيلي دوري آمده باشي-: گفت

از جيب در آورد و محو تماشاي آن گنج اش را  مدت درازي تو خيال فرو رفت، بعد بره
  . گرانبها شد

  
«ي ديگر سياره«كنيد از اين نيمچه اعتراف  فكر مي  او چه هيجاني به من دست داد؟ زير پاش ِ

  :نشستم كه حرف بيشتري از زبانش بكشم
  خواهي كجا ببري؟ ي مرا مي ات كجاست؟ بره يي آقا كوچولوي من؟ خانهآ تو از كجا مي-

  :مدتي در سكوت به فكر فرورفت و بعد در جوابم گفت
  .اش بشود تواند خانه ها مي اي اين است كه شب اي كه بم داده حسن جعبه-
يك . دهم كه روزها ببنديش ي خوبي باشي يك ريسمان هم بِت مي اما اگر بچه... معلوم است-

  ...ريسمان با يك ميخ طويله
  :نهادم جا خورد، چون كه گفت انگار از پيش

  !ها ببندمش؟ چه فكر-
  .شود رود گم مي افتد مي آخر اگر نبنديش راه مي-
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  :دوست كوچولوي من دوباره غش غش خنده را سر داد
  تواند برود؟ مگر كجا مي-
  ...رود گيرد و مي راستِ شكمش را مي. داند خدا مي-
  !قدر كوچك است ي من آن اوه، خانه...ار برودبگذ-

  :و شايد با يك خرده اندوه در آمد كه
  ...رود راست هم كه بگيرد برود جاي دوري نمي يك-

4  
ي او  اين كه سياره: هم سر در آوردمبه اين ترتيب از يك موضوع خيلي مهم ديگر 

دانستم  مي. قدرها به حيرتم نينداخت اين نكته آن.تر بود ي معمولي بزرگ كمي از يك خانه
هاي بزرگي مثل زمين و كيوان و تير و ناهيد كه هركدام براي خودشان اسمي  گذشته از سياره

با دوربين نجومي هم به شان از بس كوچكند  ي ديگر هم هست كه بعضي دارند، صدها سياره
اي  شان را كشف كند به جاي اسم شماره شوند و هرگاه اخترشناسي يكي هزار زحمت ديده مي

  .»3251اخترك «گذارد  مثال اسمش را مي. دهد اش مي به

  .بود  آمده612بكند شهريار كوچولو از اخترك  داليل قاطعي دارم كه ثابت مي
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   يك اخترشناس ترك توانسته بود ببيند 1909اين اخترك را فقط يك بار به سال 

  
 اما المللي نجوم هم با كشفش هياهوي زيادي به راه انداخت ي بين كه تو يك كنگره

  . واسه خاطر لباسي كه تنش بود هيچ كس حرفش را باور نكرد
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  !اند ها اين جوري آدم بزرگ

 زد و، ترك مستبدي ملتش را به ضرب دگنك وادار به پوشيدن 612بختِ اخترك ب
 دوباره، و اين بار با سر و وضع آراسته براي 1920س به سال اخترشنا. ها كرد لباس اروپايي
  . همه جانب او را گرفتندي دليل كرد و اين بار  كشفش ارائه

  

 .  

ان نقـل   ت   براي 612هاست كه من اين جزئيات را در باب اختركِ ب           به خاطر آدم بزرگ   
هـا از يـك       وقتـي بـا آن    . انـد   ها عاشق عدد و رقم      گويم چون كه آن     اش را مي    كنم يا شماره    مي

كننـد كـه    اش سوال نمـي  ي چيزهاي اساسي تان حرف بزنيد هيچ وقت ازتان درباره    دوست تازه 
هـايي را بيـشتر دوسـت دارد؟        طور است؟ چـه بـازي       آهنگ صداش چه  «پرسند    هيج وقت نمي  
قـدر    چند سالش است؟ چند تا برادر دارد؟ وزنش چـه         «: پرسند  مي-» كند يا نه؟    يپروانه جمع م  

كنند طرف    ها است كه خيال مي      و تازه بعد از اين سوال     » گيرد؟  قدر حقوق مي    است؟ پدرش چه  
  .اند را شناخته
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هـاش    ي قشنگ ديدم از آجر قرمز كه جلو پنجـره           ها بگوييد يك خانه     اگر به آدم بزرگ   
شـان    بايد حتمـاً بـه    . و بامش پر از كبوتر بود محال است بتوانند مجسمش كنند          غرقِ شمعداني   
  !واي چه قشنگ-: ي صد ميليون تومني ديدم تا صداشان بلند بشود كه گفت يك خانه

بـرو بـود و       دليل وجودِ شـهريارِ كوچولـو ايـن كـه تـودل           «شان بگوييد     يا مثال اگر به   
واستن، خودش بهترين دليل وجـود داشـتن هـر          خواست و بره خ     خنديد و دلش يك بره مي       مي

شـان بگوييـد      امـا اگـر بـه     ! كننـد   ها رفتار مي    ه  اندازند و باتان مثل بچ      شانه باال مي  » كسي است 
كنند و ديگـر هـزار جـور     معطلي قبول مي بي»  است612بود اخترك ب  اي كه ازش آمده     سياره«

ها بايد نـسبت بـه آدم         بچه. خور شد    دل نبايد ازشان . اند ديگر   اين جوري . پرسند  چيز ازتان نمي  
  .ها گذشت داشته باشند بزرگ

خنديم به ريش هرچه عدد و        كنيم مي   اما البته ماها كه مفهوم حقيقي زندگي را درك مي         
. ي پريـا نقـل كـنم        خواست اين بود كه اين ماجرا را مثل قصه          چيزي كه من دلم مي    ! رقم است 

روزي روزگاري يه شهريار كوچولو بـود كـه تـو           . وديكي بود يكي نب   «: خواست بگويم   دلم مي 
تر و واسـه خـودش پـيِ دوسـتِ            اش يه خورده از خودش بزرگ       كرد همه   اختركي زندگي مي  

اند واقعيت قـضيه را بـا         يي كه مفهوم حقيقي زندگي را درك كرده       ها  ، آن »...گشت  زبوني مي   هم
خـدا  . را سرسـري بخوانـد    آخر من دوست ندارم كـسي كتـابم         . كنند  اين لحن بيشتر حس مي    

شود كه دوستم بـا       شش سالي مي  . نشيند  داند با نقل اين خاطرات چه بار غمي روي دلم مي            مي
. كوشم او را وصف كنم بـراي آن اسـت كـه از خـاطرم نـرود                  اين كه اين جا مي    . اش رفته   برّه

ـ   من هم مـي   . همه كس كه دوستي ندارد    . انگيز است   فراموش كردن يك دوست خيلي غم      وانم ت
و باز به همين دليـل اسـت        . گيرد  شان را مي    ها بشوم كه فقط اعداد و ارقام چشم         مثل آدم بزرگ  

تو سن و سـال مـن واسـه كـسي كـه جـز       . ام ام يك جعبه رنگ و چند تا مداد خريده          كه رفته 
و تـازه آن هـم در شـش         -كشيدنِ يك بوآي باز يا يك بوآي بسته هيچ كـار ديگـري نكـرده                

كـنم    جا كه بتوانم سـعي مـي        البته تا آن  ! هاست  به نقاشي رو كردن از آن حرف       دوباره   -سالگي
. گيرم به موفقيت خودم اطمينان چنـداني نـدارم        . كشم تا حد ممكن شبيه باشد       چيزهايي كه مي  

يك جا زيادي بلند    . اش هم حرف است     سرِ قد و قواره   . آيد يكيش نه    يكيش شبيه از آب در مي     
خب، رو حدس و گمان     . از رنگ لباسش هم مطمئن نيستم     . دي كوتاه ام يك جا زيا     درش آورده 

تـرش هـم      و دست آخر گفته باشم كه تو بعضِ جزئيـات مهـم           . ام؛ كاچي به زِ هيچي      پيش رفته 

 -17-



 
 ترجمه احمد شاملو                    ي آنتوان دو سنت اگزوپر/ شازده كوچولو 

دوستم زيـر بـار هـيچ جـور شـرح و            : اما در اين مورد ديگر بايد ببخشيد      . ام  دچار اشتباه شده  
ها از پـشتِ      اما از بختِ بد، ديدن بره     . پنداشت  يشايد مرا هم مثل خودش م     . رفت  توصيفي نمي 

  .»بايد پير شده باشم«ام؟  ها رفته نكند من هم يك خرده به آدم بزرگ. آيد جعبه از من بر نمي

5  
ها چيزهاي   از فكرِ عزيمت و از سفر و اين حرفگذشت از اخترك و هر روزي كه مي

و از همين راه بود كه روز . هايِ اتفاقي بود اش معلولِ بازتاب شد كه همه گيرم مي اي دست تازه
  . سردرآوردمها سوم از ماجرايِ تلخِ بائوباب

بود  اين بار هم برّه باعثش شد، چون شهريار كوچولو كه انگار سخت دودل مانده
  :زم پرسيدناگهان ا

  خورند ديگر، مگر نه؟ ها را هم مي ها بته برّه-
  .همين جور است. آره-
  !چه خوشحال شدم! آخ-

خورند اهميتش كجاست اما  ها را هم مي ها بوته نتوانستم بفهمم اين موضوع كه برّه
  :شهريار كوچولو درآمد كه

  خورند ديگر؟  را هم ميها پس البد بائوباب-

درخت . من برايش توضيح دادم كه بائوباب بتّه نيست
تر، و اگر يك گَلّه فيل هم با خودش ببرد حتا يك  است و از ساختمان يك معبد هم گنده
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  .توانند بخورند درخت بائوباب را هم نمي
  .بايد چيدشان روي هم-: گفتاز فكر يك گَلّه فيل به خنده افتاد و 

  .كند به بزرگ شدن بائوباب هم از بتِّگي شروع مي-: اما با فرزانگي تمام متذكر شد كه
  هاي بائوباب را بخورند؟ هايت نهال خواهد بره اما نگفتي چرا دلت مي. درست است-

  !معلوم است! دِ-: گفت

است؛ منتها من براي اين تر  و اين را چنان گفت كه انگار موضوع از آفتاب هم روشن
  .كه به تنهايي از اين راز سر در آرم ناچار شدم حسابي كَلّه را به كار بيندازم

راستش اين كه تو اختركِ شهريار كوچولو هم مثل سيارات ديگر هم گياهِ خوب به هم                
هـايِ   رسيد، هم تخمِ بدِ گياه      هاي خوب به هم مي      يعني هم تخمِ خوب گياه    . رسيد هم گياهِ بد     مي
شـان هـوس    روند تا يكي ها تو حرمِ تاريك خاك به خواب مي    آن. اند  ها نامريي   اما تخم گياه  . بد

آيد و اول با كـم رويـي شـاخكِ باريـكِ              آن وقت كش و قوسي مي     . بيدار شدن به سرش بزند    
اي گلِ سـرخي      اگر اين شاخك شاخكِ تربچه    . دواند  آزاري به طرف خورشيد مي      خوشگل و بي  

شود گذاشت براي خودش رشد كند اما اگر گياهِ بدي باشد آدم بايد به مجردي                  مي چيزي باشد 
  .كنش كند كه دستش را خواند ريشه

يعنـي  . رسـيد   هاي وحشتناكي به هم مـي       ي شهريار كوچولو گياه تخمه      باري، تو سياره  
 بائوبـاب هـم اگـر ديـر       . تخم درختِ بائوباب كه خاكِ سياره حسابي ازشان لطمه خورده بود          

هـايش    گيـرد و بـا ريـشه        تمام سياره را مي   : شود حريفش شد    اش برسند ديگر هيچ جور نمي       به
ها خيلي زياد باشند پـاك        كند و اگر سياره خيلي كوچولو باشد و بائوباب          سوراخ سوراخش مي  
  .كنند از هم متالشيش مي

 -19-



 
 ترجمه احمد شاملو                   ي آنتوان دو سنت اگزوپر/ شازده كوچولو 

  
صـبح بـه    . اين، يك امر انضباطي اسـت     «: شهريار كوچولو بعدها يك روز به من گفت       

آدم بايـد خـودش را      . صبح بعد از نظافتِ خود بايد با دفت تمام به نظافتِ اختـرك پرداخـت              
هاي گلِ سرخ كه تـا كوچولواَنـد عـين          ها از بته    مجبور كند كه به مجردِ تشخيص دادن بائوباب       

  ».اي هست اما هيچ مشكل نيست كننده كار كسل. شان بكند كن شهاَند با دقت ري هم

يك روز هم بم توصيه كرد سعي كنم هر جور شده يك نقاشي حـسابي از كـار درآرم                   
گفت اگر يك روز بروند سفر ممكـن        . ي من هم حالي كند      هاي سياره   كه بتواند قضيه را به بچه     
داختن كار ايرادي ندارد امـا اگـر پـاي          ها پشت گوش ان     اي وقت   پاره. است به دردشان بخورد   

باشي ساكنش بـود و       اختركي را سراغ دارم كه يك تنبل      . زايد  بائوباب در ميان باشد گاوِ آدم مي      
  .»...براي كندن سه تا نهال بائوباب امروز و فردا كرد

  .آن وقت من با استفاده از چيزهايي كه گفت شكل آن اخترك را كشيدم

 -20-



 
 ترجمه احمد شاملو                      ي آنتوان دو سنت اگزوپر/ شازده كوچولو 

  
قدر كم شناخته شـده و سـر          ها آن   اما خطر بائوباب  . هيچ دوست ندارم اندرزگويي كنم    

راهِ كسي كه تو چنان اختركي سرگيدان بشود آن قدر خطر به كمين نشسته كه اين مرتبـه را از                    
  »!ها را داشته باشيد هواي بائوباب! ها بچه «:گويم دارم و مي ي هميشگي خودم دست بر مي رويه

ام فقط براي آن بوده كه دوسـتانم          اگر من سرِ اين نقاشي اين همه به خودم فشار آورده          
شان بـوده و مثـلِ خـودِ مـن ازش غافـل               ها پيش بيخ گوش     را متوجه خطري كنم كه از مدت      

اال ممكن است شـما از خودتـان     ح. ارزد  ام به زحمتش مي     درسي كه با اين نقاشي داده     . اند  بوده
» ها را نـدارد؟     هاي اين كتاب هيبتِ تصويرِ بائوباب       ي نقاشي   پس چرا هيچ كدام از بقيه     «: بپرسيد

. ام از كار درشـان بيـاورم   ام اما نتوانسته من زور خودم را زده: خب، جوابش خيلي ساده است   -
لي فوريت دارد و به اين دليـل        كردم قضيه خي    كشيدم احساس مي    ها را كه مي     اما عكس بائوباب  
  .شور برَم داشته بود

6  
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گير تو سر  اين جوري بود كه من كَم كَمك از زندگيِ محدود و دل! آخ، شهريار كوچولو
ي تازه  به اين نكته.  تماشاي زيباييِ غروب آفتاب بودهها تنها سرگرميِ تو تا مدت. درآوردم

  :صبح روز چهارم بود كه پي بردم؛ يعني وقتي كه به من گفتي
... برويم فرورفتن آفتاب را تماشا كنيم. غروب آفتاب را خيلي دوست دارم-

  
  ...االها بايد صبر كنيهوم، ح-
  واسه چي صبر كنم؟-
  .صبر كني كه آفتاب غروب كند-

  :ات گرفت و برگشتي به من گفتي اول سخت حيرت كردي بعد از خودت خنده
  !كنم تو اختركِ خودمم اش خيال مي همه-
دانند تو فرانسه تازه آفتاب دارد غروب  راستش موقعي كه تو آمريكا ظهر باشد همه مي-

كافي است آدم بتواند در يك دقيقه خودش را برساند به فرانسه تا بتواند غروب آفتاب . كند مي
اما رو اخترك تو كه به آن كوچكي است ! جا كجا متاسفانه فرانسه كجا اين. را تماشا كند

تواني هرقدر دلت خواست غروب تماشا  قدر كه چند قدمي صندليت را جلو بكشي مي همين
  .كني

  ! بار غروب آفتاب را تماشا كردميك روز چهل و سه-
  :و كمي بعد گفت

  .برد وقتي آدم خيلي دلش گرفته باشد از تماشاي غروب لذت مي... داني خودت كه مي-
  .قدر دلت گرفته بوده داند آن روز چهل و سه غروبه چه پس خدا مي-

  .اما مسافر كوچولو جوابم را نداد
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7  
مثل چيزي . روز پنجم باز سرِ گوسفند از يك راز ديگر زندگي شهريار كوچولو سر در آوردم

  :هو بي مقدمه از من پرسيد اش فكر كرده باشد يك ا تو دلش به ه كه مدت
  خورد؟  را هم ميها  را بخورد گلها گوسفندي كه بتّه-
  .خورد ند هرچه گيرش بيايد ميگوسف-
  هايي را هم كه خار دارند؟ حتا گل-
  .هايي را هم كه خار دارند آره، حتا گل-
  شان چيست؟ پس خارها فايده-

. ي سفتِ موتور بودم سخت گرفتار باز كردن يك مهره: دانستم؟ يكي از آن من چه مي
كردم نيست برج   هم كه خيال ميها بردم خرابيِ كار به آن سادگي از اين كه يواش يواش بو مي

  .انداخت تر به وحشتم مي كشيد بيش ي آبم هم كه داشت ته مي بودم و ذخيره زهرمار شده
  شان چسيت؟ پس خارها فايده-

ها دست بر  كشيد وسط ديگر به اين مفتي شهريار كوچولو وقتي سوالي را مي
  :اندم كههمين جور سرسري پر. ام كرده بود مهره پاك كالفه. داشت نمي

  .ها هستند ي بدجنسي گل ها فقط نشانه آن. خورند خارها به درد هيچ كوفتي نمي-
  !دِ-

  :يي سكوت با يك جور كينه درآمد كه و پس از لحظه
كنند يك جوري تهِ دل  سعي مي. اند پيله بي شيله. ها ضعيفند گل! كنم حرفت را باور نمي-

آوري  ند با آن خارها چيزِ ترسناكِ وحشتكن اين است كه خيال مي. خودشان را قرص كنند
  ...شوند مي

ي  اگر اين مهره«: گفتم در آن لحظه داشتم تو دلم مي. اش جواب ندادم الم تا كام به
اما شهريار » .رسم ي چكش حسابش را مي لعنتي همين جور بخواهد لج كند با يك ضربه

  :كوچولو دوباره افكارم را به هم ريخت
  ...ها كني گل تو فكر مي-

 -23-



 

-24-

 ترجمه احمد شاملو                      ي آنتوان دو سنت اگزوپر/ شازده كوچولو 

  :توجه گفتم من باز همان جور بي
ي  آخر من گرفتار هزار مساله! كنم نه، من هيچ كوفتي فكر نمي! اي داد بيداد! اي داد بيداد-

  !تر از آنم مهم
  :هاج و واج نگاهم كرد و گفت

  !ي مهم مساله-

ديد كه چكش به دست با دست و بالِ سياه روي چيزي كه خيلي هم به نظرش  مرا مي
  .ام آمد خم شده زشت مي

  !زني ها حرف مي مثل آدم بزرگ-
  :گفت رحمانه مي از شنيدنِ اين حرف خجل شدم اما او همين جور بي

  !كني همه چيز را قاتي مي... ريزي تو همه چيز را به هم مي-
  .بود حسابي از كوره در رفته

  .جنبيد موهاي طاليي طالئيش تو باد مي
او هيچ وقت يك گل را بو . كند سرخ روئه توش زندگي مياختركي را سراغ دارم كه يك آقا -

را تماشا نكرده هيچ وقت كسي را دوست نداشته هيچ وقت جز  نكرده، هيچ وقت يك ستاره
من «: او هم مثل تو صبح تا شب كارش همين است كه بگويد. جمع زدن عددها كاري نكرده

او : اما خيال كرده.  خودش باد كنداين را بگويد و از غرور به» !يك آدم مهمم! يك آدم مهمم
  !آدم نيست، يك قارچ است

  يك چي؟-
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  ! يك قارچ-
  :بود حاال ديگر رنگش از فرط خشم مثل گچ سفيد شده

ها  ها گل سازند و با وجود اين كرورها سال است كه برّه ها خار مي كرورها سال است كه گل-
ها واسه ساختنِ خارهايي كه هيچ   چرا گلآن وقت هيچ مهم نيست آدم بداند پس. خورند را مي

ها و  دهند؟ جنگ ميان برّه خورند اين قدر به خودشان زحمت مي وقتِ خدا به هيچ دردي نمي
تر و  گنده مهم يِ شكم روئه هاي آقا سرخ ها هيچ مهم نيست؟ اين موضوع از آن جمع زدن گل

است و جز رو اخترك خودم ي دنيا تك  تر نيست؟ اگر من گلي را بشناسم كه تو همه جدي
هيچ جاي ديگر پيدا نميشه و ممكن است يك روز صبح يك برّه كوچولو، مفت و مسلم، بي 

كند به يك ضرب پاك از ميان ببردش چي؟ يعني اين هم هيچ  كار دارد مي اين كه بفهمد چه
 يك اهميتي ندارد؟ اگر كسي گلي را دوست داشته باشد كه تو كرورها و كرورها ستاره فقط

دانه ازش هست واسه احساس وشبختي همين قدر بس است كه نگاهي به آن همه ستاره 
، اما اگر برّه گل را بخورد »هاست گل من يك جايي ميان آن ستاره«: بيندازد و با خودش بگويد

يعني اين هم هيچ . ها پِتّي كنند و خاموش بشوند برايش مثل اين است كه يكهو تمام آن ستاره
  ارد؟اهميتي ند

  .ديگر نتوانست چيزي بگويد و ناگهان هِق هِق كنان زد زير گريه

ديگر چكش و مهره و . بودم اسباب و ابزارم را كنار انداخته. بود حاال ديگر شب شده
ي من، زمين،  اي، رو سياره اي، رو سياره رو ستاره. آمد تشنگي و مرگ به نظرم مضحك مي

به آغوشش گرفتم مثل گهواره تابش دادم ! لداري داشتشهريارِ كوچولويي بود كه احتياج به د
بند  خودم واسه گوسفندت يك پوزه. گلي كه تو دوست داري تو خطر نيست«: اش گفتم به
. دانستم چه بگويم بيش از اين نمي» ...خودم... كشم خودم واسه گفت يك تجير مي... كشم مي

اش  طور بايد خودم را به دانستم چه نمي. كردم خودم را سخت چلمن و بي دست و پا حس مي
  ! چه ديار اسرارآميزي است ديار اشكp...اش بپيوندم برسانم يا به

8  
  :راه شناختن آن گل را خيلي زود پيدا كردم

هايي  گل. آمده هاي خيلي ساده در مي ه يك مشت گلتو اختركِ شهريار كوچولو هميش
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صبحي . شده گرفته، دست و پاگيرِ كسي نمي با يك رديف گلبرگ كه جاي چنداني نمي
اما اين يكي يك روز . اند رفته شده شب از ميان مي ها پيدا مي شان ميان علف سر و كله

و شهريار كوچولو با دانست از كجا آمده رود  اي جوانه زده بود كه خدا مي از دانه
رفت  هاي ديگر نمي جان و دل از اين شاخكِ نازكي كه به هيچ كدام از شاخك

اي از بائوباب باشد اما بته خيلي زود  بعيد بنود كه اين هم نوعِ تازه. بود مواظبت كرده
شهريار كوچولو كه موقعِ نيش زدن آن . كارِ آوردن گل شد به از رشد بازماند و دست

آسايي از آن بيرون  گ حاضر و ناظر بود به دلش افتاد كه بايد چيز معجزهي بزر غنچه
اما گل تو پناهِ خوابگاهِ سبزش سر فرصت دست اندكار خودآرايي بود تا هرچه . بيايد

پوشيد  كرد سر صبر لباس مي هايش را با وسواس تمام انتخاب مي رنگ. كند زيباتر جلوه
ها با  خواست مثل شقايق دلش نمي. ستب ها را يكي يكي به خودش مي و گلبرگ

  .ي مچاله و پر چروك بيرون بيايد جامه

  

خواست جز در اوج درخشندگي زيبائيش رو نشان  نمي
  !...بدهد

آرايشِ پر راز و ! گري تمام عيار بود هوه، بله عشوه
رمزش روزها و روزها طول كشيد تا آن كه سرانجام 

ب از چهره يك روز صبح درست با بر آمدن آفتاب نقا
برداشت و با اين كه با آن همه دقت و ظرافت روي 

كشان  آرايش و پيرايش خودش كار كرده بود خميازه
  :گفت

  ...است خواهم كه موهام اين جور آشفته عذر مي... ام اوه، تازه همين حاال از خواب پا شده-

  :شهريار كوچولو نتوانست جلو خودش را بگيرد و از ستايش او خودداري كند
  !قدر زيبائيد واي چه-

  :گل به نرمي گفت
  ...چرا كه نه؟ من و آفتاب تو يك لحظه به دنيا آمديم-
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نفسي نيست اما راستي  قدرها هم اهل شكسته شهريار كوچولو شستش خبردار شد كه طرف آن
  !قدر هيجان انگيز بود كه چه

  .بي زحمت برايم فكري بكنيد. به نظرم وقت خوردن ناشتايي است-
. بود ريار كوچولوي مشوش و در هم يك آبپاش آب خنك آورده به گل دادهو شه

  
نفهمي از ضعفش آب  با اين حساب، هنوزهيچي نشده با آن خودپسنديش كه بفهمي

زد  اجع به چهارتا خارش حرف ميمثال يك روز كه داشت ر. خورد دل او را شكسته بود مي

  : هو در آمده بود كه يك
  !هاي تيزشان بيايند سراغم نكند ببرها با آن چنگال-

  :بود كه شهريار كوچولو ازش ايراد گرفته
  .خوار نيستند ه علفتازه ببرها ك. رسد تو اخترك من ببر به هم نمي-

  :گل به گاليه جواب داده بود
  .من كه علف نيستم-

  :و شهريار كوچولو گفته بود
  ...خواهم عذر مي-
تان تجير به هم  تو دستگاه. كنم من از ببرها هيچ ترسي ندارم اما از جريان هوا وحشت مي-
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  رسد؟  نمي
... اين كه واسه يك گياه تعريفي ندارد... وحشت از جريان هوا«: شهريار كوچولو تو دلش گفت

  »!چه مرموز است اين گل
! چه جاي بدي افتادم. اين جا هواش خيلي سرد است. شب مرا بگذاريد زير يك سرپوش-

  ...جايي كه پيش از اين بودم

  
امكان نداشت . آخر، آمدنا هنوز به شكل دانه بود. اما حرفش را خورده بود

سار از اين كه گذاشته بود سر به هم بافتن دروغي  شرم. باشد دنياهاي ديگري را بشناسد توانسته
اش  الِ شهريار كوچولو را بهبه اين آشكاري مچش گيربيفتد دو سه بار سرفه كرده بود تا اهم

  :يادآور شود
  تجير كو پس؟-
  !كرديد رفتم اما شما داشتيد صحبت مي داشتم مي-

  .بود به سرفه كردن تا او احساس پشيماني كند و با وجود اين زوركي بنا كرده
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خورد همان  ي حسن نيتي كه از عشقش آب مي به اين ترتيب شهريار كوچولو با همه
بود و سخت احساس  هاي بي سر و تهش را جدي گرفته حرف. بود د گمان شدهاول كار به او ب
  .كرد شوربختي مي

هيچ . دادم هاش گوش نمي حقش بود به حرف-: يك روز دردِدل كنان به من گفت
گلِ من تمامِ اختركم . گل را فقط بايد بوئيد و تماشا كرد. ها گوش داد وقت نبايد به حرف گل

هاي ببر كه آن  ي چنگال قضيه. جوري از آن لذت ببرم ن بلد نبودم چهكرد گيرم م را معطر مي
  »...بايست دلم را نرم كرده باشد بود مي جور دمغم كرده

من بايست روي كرد . آن روزها نتوانستم چيزي بفهمم«: يك روز ديگر هم به من گفت
دلم را روشن . ردك عطرآگينم مي... كردم نه روي گفتارش اش قضاوت مي و كارِ او در باره

هاي  بايست به مهر و محبتي كه پشتِ آن كلك مي. بايست ازش بگريزم نمي. كرد مي
تر  اما خب ديگر، من خام. ها پرَند از اين جور تضادها گل. بردم اش پنهان بود پي مي معصومانه

  .»!از آن بودم كه راهِ دوست داشتنش را بدانم

9  
  .هاي وحشي استفاده كرد گمان كنم شهريار كوچولو براي فرارش از مهاجرت پرنده

  

  

  

  

  

هاي فعالش را با دقت  فشان صبح روز حركت، اختركش را آن جور كه بايد مرتب كرد، آتش
داشت كه براي گرم كردن ناشتايي خيلي خوب فشان فعال  دو تا آتش: گيري كرد پاك و دوده

 -29-



 
 ترجمه احمد شاملو                    ي آنتوان دو سنت اگزوپر/ شازده كوچولو 

» !آدم كف دستش را كه بو نكرده«منتها به قول خودش . فشان خاموش هم داشت يك آتش. بود
فشان كه پاك باشد مرتب و يك هوا  آتش. فشان خاموش را هم پاك كرد اين بود كه آتش

البته ما رو . زند لُو ميهو اَ هو بخاري يك فشان هم عين آتش. زند هو گُر نمي سوزد و يك مي
گيري كنيم و براي  هامان را پاك و دوده فشان تر از آن هستيم كه آتش مان زمين كوچك سياره

  .شوند مان مي همين است كه گاهي آن جور اسباب زحمت

  

  

  

  

  

  

  

كرد  فكر مي. كن كرد هاي بائوباب را هم ريشه ِگرفته آخرين نهال شهريار كوچولو با دل
اما آن روز صبح گرچه از اين كارهاي معموليِ هر روزه كُلّي . ت نبايد برگرددديگر هيچ وق

لذت برد موقعي كه آخرين آب را پاي گل داد و خواست بگذاردش زيرِ سرپوش چيزي 
  .بود كه اشكش سرازير شود نمانده

  !خدا نگهدار-: به گل گفت
  .اما او جوابش را نداد

  !خدا نگهدار-: دوباره گفت
  :باالخره به زبان آمد و گفت. د، گيرم اين سرفه اثر چائيدن نبودكر گل سرفه

  .سعي كن خوشبخت باشي. خواهم ازت عذر مي. من سبك مغز بودم-
هاي هميشگي برنخورد حيرت كرد و سرپوش به  از اين كه به سركوفت و سرزنش

  .آورد از اين محبتِ آرام سر در نمي. وواج ماند جها دست
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اگر تو روحت هم از اين موضوع خبردار نشد . يگر، دوستت دارمخب د-: اش گفت گل به
سعي كن خوشبخت ... عقل بودي اما تو هم مثل من بي. باشد، زياد مهم نيست. تقصير من است

  .خورد اين سرپوش را هم بگذار كنار، ديگر به دردم نمي... بشوي
  ...آخر، باد-
  .خدانكرده گُلم آخر. المتيم خوب استهواي خنك شب براي س... آن قدرهاهم سرمائو نيستم-
  ...آخر حيوانات-
ها آشنا بشوم جز اين كه دو سه تا كرمِ حشره را تحمل كنم  پره باشم با شب اگر خواسته-

روي به  آيد؟ تو كه مي جز آن كي به ديدنم مي. پره بايد خيلي قشنگ باشد شب. اي ندارم چاره
اي  من هم براي خودم چنگ و پنجه«: گزد كَكَم نميها هم هيچ  از بابتِ درنده. آن دور دورها

  .»دارم
  :بعد گفت. و با سادگي تمام چهارتا خارش را نشان داد

اي بروي  حاال كه تصميم گرفته. كند اين كارت خلق آدم را تنگ مي! دست نكن ديگر دست-
  !برو

د تا اين حد گلي بو. اش را ببيند خواست شهريار كوچولو گريه و اين را گفت، چون كه نمي
  ...خودپسند

10  
اين بود كه .  ديد330 و 329، 328، 327، 326، 325هاي  ي اخترك خودش را در منطقه

  .حت كردنشان را سيا يكي هم براي سرگرمي و هم براي چيزيادگرفتن بنا كرد يكي

اختركِ اول مسكن پادشاهي بود كه با شنلي از مخمل ارغواني قاقم بر اورنگي بسيار 
  :ساده و در عين حال پرشكوه نشسته بود و همين كه چشمش به شهريار كوچولو افتاد داد زد

  !خب، اين هم رعيت-
تواند  او كه تا حاال هيچ وقت مرا نديده چه جوري مي-: شهريار كوچولو از خودش پرسيد

  بشناسدم؟
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بود كه دنيابراي پادشاهان به نحو عجيبي ساده شده و تمام مردم فقط يك  ديگر اينش را نخوانده
  .آيند مشت رعيت به حساب مي

  
خواند  بكش خروس ميديد باالخره شاهِ كسي شده و از اين بابت ك پادشاه كه مي

شهريار كوچولو با چشم پيِ جايي گشت كه بنشيند اما شنلِ قاقمِ . بيا جلو بهتر ببينيمت-: گفت
ناچار همان طور سر پا ماند و چون سخت . بود حضرتِ پادشاهي تمام اخترك را دربرگرفته

  .دره افتاد خسته بود به دهن
اين كار را برايت . ز نزاكت به دور استخميازه كشيدن در حضرتِ سلطان ا-: اش گفت شاه به

  :بود در آمد كه شهريار كوچولو كه سخت خجل شده. كنم قدغن مي
  ...ام ام و هيچ هم نخوابيده كرده راه درازي طي. توانم جلوِ خودم را بگيرم نمي-

كشيدن كسي  هاست خميازه سال. كنم خميازه بكشي خب خب، پس بِت امر مي-: پادشاه گفت
  .اين يك امر است. يااهللا باز هم خميازه بكش. ام برايم تازگي دارد را نديده

  .توانم ديگر نمي... كنم آخر اين جوري من دست و پايم را گم مي-: شهريار كوچولو گفت
  .كنم كه گاهي خميازه بكشي گاهي نه ات امر مي خب، پس من به! هوم! هوم-: شاه گفت

  .سابي تنگ بودزد و انگار خلقش ح تند و نامفهوم حرف مي
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ها هم هيچ نرمشي  در مورد نافرماني. پادشاه فقط دربند اين بود كه مطيع فرمانش باشند
يك پادشاهِ تمام عيار بود گيرم چون زيادي خوب بود اوامري كه . داد از خودش نشان نمي

 اگر من به يكي از سردارانم«: مثال خيلي راحت در آمد كه. كرد اوامري بود منطقي صادر مي
هاي دريايي بشود و يارو اطاعت نكند تقسير او نيست كه،  امر كنم تبديل به يكي از اين مرغ

  .»تقصير خودم است
  فرماييد بنشينم؟ اجازه مي-: شهريار كوچولو در نهايت ادب پرسيد

ات امر  به-: كرد گفت پادشاه كه در نهايتِ شكوه و جالل چيني از شنل قاقمش را جمع مي
  .كنيم بنشيني مي

تر از آن بود كه  آخر آن اخترك كوچك: بود حيران منتها شهريار كوچولو مانده
فرماييد  قربان عفو مي-: كرد؟ گفت واقعا اين پادشاه به چي سلطنت مي. تصورش را بشود كرد

  ...كنم كه ازتان سوال مي
  .كنيم از ما سوال كني ات امر مي به-: پادشاه با عجله گفت

  فرماييد؟ ت ميشما قربان به چي سلطن-
  .به همه چي-: پادشاه خيلي ساده گفت

  چي؟ به همه-
  .ها اشاره كرد هاي ديگر و باقي ستاره پادشاه با حركتي قاطع به اخترك خودش و اخترك

  ؟ها ي اين يعني به همه-: شهريار كوچولو پرسيد
  .ها ي اين به همه-: شاه جواب داد

  .ادشاهِ جهاني بودآخر او فقط يك پادشاه معمولي نبود كه، يك پ
  تانند؟ فرمان ها هم سربه آن وقت ستاره-

ما نافرماني را . كنند درنگ هر فرماني را اطاعت مي شان بي همه. البته كه هستند-: پادشاه گفت
  .كنيم مطلقا تحمل نمي

اگر خودش چنين قدرتي . يك چنين قدرتي شهريار كوچولو را به شدت متعجب كرد
صندليش را يك ذره تكان بدهد روزي چهل و چهار بار كه هيچ داشت بي اين كه حتا  مي

و چون بفهمي ! كرد بار غروب آفتاب را تماشا مي روزي هفتاد بار و حتا صدبار و دويست
اش شد جراتي به خودش داد كه  بود غصه كرده نفهمي از يادآوريِ اختركش كه به امان خدا ول
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  :از پادشاه درخواست محبتي بكند
در حقم التفات بفرماييد امر كنيد خورشيد ... است يك غروب آفتاب تماشا كنمخو دلم مي-

  .غروب كند
ي سوزناكي  پره از اين گل به آن گل بپرد يا قصه اگر ما به يك سردار امر كنيم مثل شب-

  مان مقصريم، ما يا او؟ بنويسد يا به شكل مرغ دريايي در آيد و او امريه را اجرا نكند كدام يكي
  .شما-: ر كوچولو نه گذاشت، نه برداشت، گفتشهريا

. بايد از هر كسي چيزي را توقع داشت كه ازش ساخته باشد. حرف ندارد-: پادشاه گفت
اگر تو به ملتت فرمان بدهي كه بروند خودشان . قدرت بايد پيش از هر چيز به عقل متكي باشد

 داشته باشيم چون اوامرمان عاقالنه حق داريم توقع اطاعت. كنند را بيندازند تو دريا انقالب مي
  .است

غروب آفتاب -: كرد گفت شهريار كوچولو كه هيچ وقت چيزي را كه پرسيده بود فراموش نمي
  من چي؟

مان  منتها با شَم حكمراني. كنيم اش را صادر مي امريه. رسي تو هم به غروب آفتابت مي-
  .اش فراهم بشود منتظريم زمينه

  شود؟ كِي فراهم مي-: شهريار كوچولو پرسيد
  :پادشاه بعد از آن كه تقويم كَت و كلفتي را نگاه كرد جواب داد

و آن وقت تو با ... حدودِ ساعت هفت و چهل دقيقه. غروب... حدودِ... حدودِ! هوم! هوم-
  !شود طور فرمان ما اجرا مي بيني كه چه هاي خودت مي چشم

بود  اش رفته ي آفتاب غروب از كيسهاز اين كه تماشا. شهريار كوچولو خميازه كشيد
  :اين بود كه به پادشاه گفت. بود از آن گذشته دلش هم كمي گرفته. خورد تاسف مي

  .خواهم بروم مي. جا كاري ندارم من ديگر اين-
  :زد گفت شاه كه دلش براي داشتن يك رعيت غنج مي

  .كنيم وزيرت مي! نرو! نرو-
  وزيرِ چي؟-
  !وزيرِ دادگستري-
  .ن جا كسي نيست كه محاكمه بشودآخر اي-

ايم، براي  خيلي پير شده. ايم ما كه هنوز گشتي دور قلمرومان نزده. معلوم نيست-: پادشاه گفت
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  .كند مان مي روي هم خسته پياده. كالسكه جا نداريم
من نگاه ! به-: بود تا نگاهي هم به آن طرف اخترك بيندازد گفت شهريار كوچولو كه خم شده

  . آن طرف هم ديارالبشري نيستام، كرده
. تر هم هست اين كار مشكل. خب، پس خودت را محاكمه كن-: اش جواب داد پادشاه به

اگر توانستي در مورد . كردن ديگران خيلي مشكل تر است محاكمه كردن خود از محاكمه
  .ي تمام عياري شود يك فرزانه خودت قضاوت درستي بكني معلوم مي

توانم خودم را محاكمه كنم، چه احتياجي است  من هر جا باشم مي-: شهريار كوچولو گفت
كنيم يك جايي تو اخترك ما يك موش پير  فكر مي! هوم! هوم-: اين جا بمانم؟ پادشاه گفت

گاهي هم به اعدام  تواني او را به محاكمه بكشي و گاه مي. شنويم  ميها صدايش را شب. هست
گيرم تو هر دفعه . كند ه عدالت تو بستگي پيدا ميدر اين صورت زندگي او ب. محكومش كني

  .تر نيست كه آخر يكي بيش. كني تا هميشه زير چاق داشته باشيش عفوش مي
  .كنم ديگر بايد بروم فكر مي. آيد من از حكم اعدام خوشم نمي-: شهريار كوچولو جواب داد

  !نه-: پادشاه گفت

خواست اسباب  منا هم هيچ دلش نميي حركت شده بود و ض اما شهريار كوچولو كه آماده
  :ناراحتي سلطان پير بشود گفت

اي در مورد بنده  توانند فرمان خردمندانه حضرت مايلند اوامرشان دقيقا اجرا بشود مي اگر اعلي-
اش  كنم زمينه تصور مي. توانند به بنده امر كنند ظرف يك دقيقه راه بيفتم مثال مي. صادر بفرمايند
  ...هم آماده باشد

  .چون پادشاه جوابي نداد شهريار كوچولو اول دو دل ماند اما بعد آهي كشيد و به راه افتاد
  !سفير خودمان فرموديمت-: وقت پادشاه با شتاب فرياد زد آن

  .حالت بسيار شكوهمندي داشت

ها راستي راستي  اين آدم بزرگ-: گفت رفت تو دلش مي شهريار كوچولو همان طور كه مي
  !قدر عجيبند چه

11  
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  .اخترك دوم مسكن آدم خود پسندي بود
اين هم يك ! به به-: خود پسند چشمش كه به شهريار كوچولو افتاد از همان دور داد زد

  !آيد مرا ببيند ستايشگر كه دارد مي

  
  .گرند آخر براي خودپسندها ديگران فقط يك مشت ستايش

  !ايد چه كاله عجيب غريبي سرتان گذاشته! سالم-: شهريار كوچولو گفت
ي ستايشگرهايم  منظورم موقعي است كه هلهله. مال اظهار تشكر است-: خود پسند جواب داد

  .افتد ها نمي اي گذارش به اين طرف گيرم متاسفانه تنابنده. شود د ميبلن
  :شهريار كوچولو كه چيزي حاليش نشده بود گفت

  چي؟-
  .هايت را بزن به هم ديگر دست-: خودپسند گفت

  .شهريار كوچولو دست زد و خودپسند كالهش را برداشت و متواضعانه از او تشكر كرد
و . »است تر از ديدنِ پادشاه ديدنِ اين تفريحش خيلي بيش«: شهريار كوچولو با خودش گفت

  .زدن و خودپسند با برداشتن كاله بنا كرد تشكر كردن دوباره بنا كرد دست
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چه -: نواخت خسته شده بود پرسيد اي شهريار كوچولو كه از اين بازي يك پس از پنج دقيقه
  كار بايد كرد كه كاله از سرت بيفتد؟

  .شنوند ها جز ستايش خودشان چيزي را نمي آخر آن. ا نشنيداما خودپسند حرفش ر
  كني؟ تو راستي راستي به من با چشم ستايش و تحسين نگاه مي-: از شهريار كوچولو پرسيد

  ستايش و تحسين يعني چه؟-
ترين مرد  مندترين و باهوش ترين و ثروت پوش ترين و خوش قيافه يعني قبول اين كه من خوش-

  .اين اختركم
  .ر روي اين اخترك كه فقط خودتي و كالهتآخ-
  .اين لطف را در حق من بكن. با وجود اين ستايشم كن-

اما آخر واقعا چيِ . خب، ستايشت كردم-: اي باال انداخت و گفت چه شانه شهريار كوچولو نيم
  اين برايت جالب است؟

ين آدم ا-: گفت رفت تو دلش مي شهريار كوچولو به راه افتاد و همان طور كه مي
  !قدر عجيبند ها راستي راستي چه بزرگ

12  
ديدار كوتاه بود اما شهريار كوچولو را به غم . نشست اي مي خواره تو اخترك بعدي مي

  .بزرگي فرو برد
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بكم پشت يك مشت بطري خالي و يك مشت بطري پر نشسته بود  خواره كه صم به مي
  كني؟ چه كار داري مي-: گفت
  .زنم مي مي-: اي جواب داد زده خواره با لحن غم مي

  زني كه چي؟ مي مي-: شهريار كوچولو پرسيد
  . فراموش كنمكه-: خواره جواب داد مي

  چي را فراموش كني؟-: سوخت پرسيد شهريار كوچولو كه حاال ديگر دلش براي او مي
  .سر شكستگيم را-: انداخت پايين گفت خواره همان طور كه سرش را مي مي

  سرشكستگي از چي؟-: خواست دردي از او دوا كند پرسيد شهريار كوچولو كه دلش مي
  .خواره بودنم را سرشكستگيِ مي- :خواره جواب داد مي

و شهريار كوچولو مات و مبهوت . اين را گفت و قال را كند و به كلي خاموش شد
ها  اين آدم بزرگ-: گفت رفت تو دلش مي راهش را گرفت و رفت و همان جور كه مي

  !قدر عجيبند راستي چه راستي

13  
اين بابا چنان مشغول و گرفتار بود كه با . پيشه بود اخترك چهارم اخترك مرد تجارت

  .ورود شهريار كوچولو حتا سرش را هم بلند نكرد

  

 -38-



 
 ترجمه احمد شاملو                    ي آنتوان دو سنت اگزوپر/ شازده كوچولو 

  .سيگارتان خاموش شده آتش. المس-: شهريار كوچولو گفت
. پانزده و هفت بيست و دو. سالم. پنج و هفت دوازده و سه پانزده. كند پنج سه و دو مي-

. بيست و شش و پنج سي و يك. وقت ندارم روشنش كنم. بيست و دو و شش بيست و هشت
كند پانصدويك ميليون و ششصد و بيست و دو هزار هفتصد و سي و  پس جمعش مي! اوف
  .يك

  پانصد ميليون چي؟-
!... دانم، آن قدر كار سرم ريخته كه چه مي. ها؟ هنوز اين جايي تو؟ پانصد و يك ميليون چيز-

  ...دو و پنج هفت!... شاهي سر و كار ندارم نه من هاي هشت من يك مرد جدي هستم و با حرف
بردار نبود گرفت دست  پرسيد ديگر تا جوابش را نمي شهريار كوچولو كه وقتي چيزي مي

  :دوباره پرسيد
  پانصد و يك ميليون چي؟-

  :تاجر پيشه سرش را بلند كرد
. ام اش سه بار گرفتار مودماغ شده تو اين پنجاه و چهار سالي كه ساكن اين اختركم همه-

. داند از كدام جهنم پيدايش شد اوليش بيست و دو سال پيش يك سوسك بود كه خدا مي
. آورد كه باعث شد تو يك جمع چهار جا اشتباه كنم  ميناكي از خودش در صداي وحشت

وقت . كنم من ورزش نمي. ام كرد چاره ي دوم يازده سال پيش بود كه استخوان درد بي دفعه
كجا بودم؟ پانصد و يك ميليون !... اين هم بار سومش... آدمي هستم جدي. تللي هم ندارم يللي

  ...و
  اين همه ميليون چي؟-

ها از اين چيزهاي  ميليون-: گفت. كه نبايد اميد خالصي داشته باشدتاجرپيشه فهميد 
  .شود ها تو هوا ديده مي اي وقت كوچولويي كه پاره

  مگس؟-
  .اين چيزهاي كوچولوي براق. نه بابا-
  زنبور عسل؟-
گيرم من . برد همين چيزهاي كوچولوي طاليي كه وِلِنگارها را به عالم هپروت مي! نه بابا-

  .كنم بافي نمي ستم جدي كه وقتم را صرف خيالشخصا آدمي ه
  آها، ستاره؟-
  .ستاره: خودش است-
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  خورد؟ خب پانصد ميليون ستاره به چه دردت مي-
  .من جديم و دقيق. پانصد و يك ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و هفتصد و سي و يكي-
  خورند؟ خب، به چه دردت مي-
  خورند؟ به چه دردم مي-
  .ها-
  .كنم شان مي صاحبهيچي ت-
  ها را؟ ستاره-
  .آره خب-
  ...آخر من به يك پادشاهي برخوردم كه-
  .اين دو تا با هم خيلي فرق دارد. كنند مي» سلطنت«اش  كه به كنند بل ها تصاحب نمي پادشاه-
  كني كه چي بشود؟ ها را تصاحب مي خب، حاال تو آن-
  .كه دارا بشوم-
  خورد؟ خب دارا شدن به چه كارت مي-
  .اي پيدا كرد من ازش بخرم به اين كار كه، اگر كسي ستاره-

الخمره  اين بابا هم منطقش يك خرده به منطق آن دائم«: شهريار كوچولو با خودش گفت
  :با وجود اين باز ازش پرسيد» .برَد مي
  شود يك ستاره را صاحب شد؟ چه جوري مي-

  اند؟ ها مال كي هاين ستار-: تاجرپيشه بي درنگ با اَخم و تَخم پرسيد
  .دانم؟ مال هيچ كس چه مي-
  .پس مال منند، چون من اول به اين فكر افتادم-
  همين كافي است؟-
اگر . شود مال تو اگر تو يك جواهر پيدا كني كه مال هيچ كس نباشد مي. البته كه كافي است-

 بزند كه تا ات اگر فكري به كله. شود مال تو اي كشف كني كه مال هيچ كس نباشد مي جزيره
ها را  من هم ستاره. شود مال تو كني و مي آن موقع به سر كسي نزده به اسم خودت ثبتش مي

  .ها را مالك بشود ام كه پيش از من هيچ كس به فكر نيفتاده بود آن براي اين صاحب شده
  كني؟ منتها چه كارشان مي. اش درست  همهها اين-: شهريار كوچولو گفت

البته كار . شان شمارم شان و مي شمارم كنم، همين جور مي شان مي ارهاد-: تاجر پيشه گفت
  .مشكلي است ولي خب ديگر، من آدمي هستم بسيار جدي
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  :بود گفت شهريار كوچولو كه هنوز اين حرف تو كَتَش نرفته
اگر . توانم بپيچم دور گردنم با خودم ببرمش اگر من يك شال گردن ابريشمي داشته باشم مي-

  !ها را بچيني تواني ستاره اما تو كه نمي. توانم بچينم با خودم ببرمش شته باشم مييك گل دا
  .شان تو بانك توانم بگذارم اما مي. نه-
  ايني كه گفتي يعني چه؟-
گذارم تو كشو درش را قفل  نويسم مي هايم را رو يك تكه كاغذ مي يعني اين كه تعداد ستاره-

  .كنم مي
  اش همين؟ همه-
  .افي استآره همين ك-

اما كاري نيست . يك خرده هم شاعرانه است. جالب است«شهريار كوچولو فكر كرد 
هاي بزرگ فرق  آخر تعبير او از چيزهاي جدي با تعبير آدم. »كه آن قدرها جديش بشود گرفت

  .كرد مي
اي يك  فشان دارم كه هفته سه تا هم آتش. دهم من يك گل دارم كه هر روز آبش مي-: باز گفت

آدم كفِ دستش . كنم فشان خاموشه را هم پاك مي آخر آتش. كنم شان مي گيري  پاك و دودهبار
شان  ها و هم براي گل اين كه من صاحب فشان رو اين حساب، هم براي آتش! را كه بو نكرده
  ها داري؟ اي به حال ستاره تو چه فايده. باشم فايده دارد

و شهريار كوچولو راهش . زي پيدا نكردتاجرپيشه دهن باز كرد كه جوابي بدهد اما چي
ها راستي راستي  اين آدم بزرگ-: گفت رفت تو دلش مي را گرفت و رفت و همان جور كه مي

  !قدر عجيبند چه

14  
تر بود، يعني فقط به  هاي ديگر كوچك ي اخترك هاز هم. اختركِ پنجم چيز غريبي بود

  .بان جا داشت دار و يك فانوس ي يك فانوس پايه اندازه
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شهريار كوچولو از اين راز سر در نياورد كه يك جا ميان آسمان خدا تو اختركي كه 

تواند  بان چه مي وش هست نه آدمي، حكمت وجودي يك فانوس و يك فانوساي ر نه خانه
  :با وجود اين تو دلش گفت. باشد

اما به هر حال از پادشاه و خودپسند و . سنگ ببرد خيلي احتمال دارد كه اين بابا عقلش پاره-
را فانوسش . كند يك معنايي دارد دست كم كاري كه مي. تر نيست تاجرپيشه و مسته كم عقل

آورد و  ي ديگر يا يك گل به دنيا مي هو مثل اين است كه يك ستاره كند عين كه روشن مي
سرگرمي زيبايي است و چيزي كه . خواباند اي را مي كند پنداري گل يا ستاره خاموشش كه مي
  .وگو مفيد هم هست زيبا باشد بي گفت

  :ردبان سالم ك وقتي رو اخترك پايين آمد با ادب فراوان به فانوس
  واسه چي فانوس را خاموش كردي؟. سالم-
  !صبح به خير. دستور است-
  دستور چيه؟-
  !شب خوش. اين است كه فانوسم را خاموش كنم-

  .و دوباره فانوس را روشن كرد
  پس چرا روشنش كردي باز؟-

  .خب دستور است ديگر-: بان جواب داد فانوس
  .اصال سر در نميارم-: شهريار كوچولو گفت

  !روز بخير. دستور دستور است. يي توش نيست كه چيز سر در آوردني-: ن گفتبا فانوس
  .و باز فانوس را خاموش كرد
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  :بعد با دستمال شطرنجي قرمزي عرق پيشانيش را خشكاند و گفت
شد  كردم و شب كه مي صبح خاموشش مي:  معقول بودها تر پيش. فرسايي دارم كار جان-

توانستم  ت داشتم كه استراحت كنم و باقي شب را هم ميباقي روز را فرص. كردم روشنش مي
  ...بگيرم بخوابم

  بعدش دستور عوض شد؟-
سياره سال به سال : دستور عوض نشد و بدبختي من هم از همين جاست-: بان گفت فانوس

  .گردشش تندتر و تندتر شده اما دستور همان جور به قوت خودش باقي مانده است
  خب؟-
گردد ديگر من يك ثانيه هم فرصت استراحت  اي يك بار دور خودش مي قهحاال كه سياره دقي-

  .كنم يك بار خاموش اي يك بار فانوس را روشن مي دقيقه: ندارم
  !كشد اش يك دقيقه طول مي تو اخترك تو شبانه روز همه! چه عجيب است-

م اختالط االن يك ماه تمام است كه ما داريم با ه. هيچ هم عجيب نيست-: بان گفت فانوس
  .كنيم مي
  يك ماه؟-
  !شب خوش! سي روز. سي دقيقه. آره-

  .و دوباره فانوس را روشن كرد

بان نگاه كرد و حس كرد اين مرد را كه تا اين حد به دستور  شهريار كوچولو به فانوس
جا كردن  ها خودش با جابه هايي افتاد كه آن وقت غروب يادِ آفتاب. دارد وفادار است دوست مي

  :براي اين كه دستي زير بال دوستش كرده باشد گفت. كرد ش دنبال ميصندلي
  .تواني هر وقت دلت بخواهد استراحت كني داني؟ يك راهي بلدم كه مي مي-

  .آرزوش را دارم-: بان گفت فانوس
  .تواند هم به دستور وفادار بماند هم تنبلي كند آخر آدم مي

  :شهريار كوچولو دنبال حرفش را گرفت و گفت
. تواني يك بار دور بزنيش قدر كوچولوست كه با سه تا شلنگ برداشتن مي تو، اختركت آن-

پس . تواني كاري كني كه مدام تو آفتاب بماني اگر آن اندازه كه الزم است يواش راه بروي مي
به اين ترتيب روز هرقدر كه ... رفتن كني به راه هر وقت خواستي استراحت كني شروع مي

  .آيد كِش ميبخواهي برايت 
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تنها چيزي كه تو زندگي آرزويش . كند اين كار گرهي از بدبختي من وا نمي-: بان گفت فانوس
  .را دارم يك چرت خواب است

  .اين يكي را ديگر بايد بگذاري در كوزه-: شهريار كوچولو گفت
  !صبح بخير... بايد بگذارمش در كوزه. آره-: بان گفت فانوس

  .و فانوس را خاموش كرد

هاي ديگر، يعني خودپسنده و  گرچه آن: ريار كوچولو ميان راه با خودش گفتشه
كردند، هر چه نباشد كار اين  انداختند و تحقيرش مي ديدند دستش مي تاجره اگر اين را مي
شايد به خاطر اين كه دست كم . معني و مضحك است ها بي تر از كار آن يكي به نظر من كم

  .غول استاين يكي به چيزي جز خودش مش

  :از حسرت آهي كشيد و همان طور با خودش گفت
گيرم اختركش راستي راستي خيلي . توانستم باش دوست بشوم اين تنها كسي بود كه من مي-

  .گيرند كوچولو است و دو نفر روش جا نمي

چيزي كه جرات اعترافش را نداشت حسرت او بود به اين اخترك كوچولويي كه، 
صد و چهل بار غروب آفتاب در هر بيست و چهار ساعت بركت بخصوص، به هزار و چهار

  .پيدا كرده بود

15  
هاي  اي توش بود كه كتاب تر، و آقاپيره اخترك ششم اختركي بود ده بار فراخ

  .نوشت وكلفت مي كَت
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  :همين كه چشمش به شهريار كوچولو افتاد با خودش گفت
  !خب، اين هم يك كاشف-

  نه اين كه راه زيادي طي كرده بود؟. شهريار كوچولو لب ميز نشست و نفس نفس زد
  آيي؟ از كجا مي-: اش گفت آقا پيره به
  كنيد؟ كار مي جا چه اين كتاب به اين كلفتي چي است؟ شما اين-: وچولو گفتشهريار ك

  .دانم من جغرافي-: آقا پيره گفت
  دان چه باشد؟ جغرافي-
ها  ها و بيابان ها و شهرها و كوه گويند كه جاي درياها و رودخانه دان به دانشمندي مي جغرافي-

  .داند را مي
  .ار درست و حسابي استيك ك. محشر است-: شهريار كوچولو گفت
تا آن وقت اختركي به اين عظمت . سو نگاهي انداخت دان، اين سو و آن و به اخترك جغرافي

  .بود نديده
  اقيانوس هم دارد؟. تان خيلي قشنگ است اخترك-

  از كجا بدانم؟-: دان گفت جغرافي
  طور؟ كوه چه) بد جوري جا خورده بود! (عجب-: شهريار كوچولو گفت

  از كجا بدانم؟-: ن گفتدا جغرافي
  شهر، رودخانه، بيابان؟-

  .ها هم خبري ندارم از اين: دان گفت جغرافي
  دانيد؟ آخر شما جغرافي-

كار . من حتا يك نفر كاشف هم ندارم. درست است ولي كاشف كه نيستم-: دان گفت جغرافي
ها و  ها و اقيانوسها و دريا ها و كوه بيفتد برود شهرها و رودخانه دان نيست كه دوره جغرافي
اصال از اتاق . بگردد دان برتر از آن است كه دوره بيفتد و ول مقام جغرافي. ها را بشمرد بيابان

كند و از  پذيرد ازشان سواالت مي ها را آن تو مي گذارد بلكه كاشف كارش پا بيرون نمي
 آمد دستور ها به نظرش جالب دارد و اگر خاطرات يكي از آن شان يادداشت بر مي خاطرات

  .دهد روي خُلقيات آن كاشف تحقيقاتي صورت بگيرد مي
  براي چه؟-
هكذا . كشاند هاي جغرافيا را به فاجعه مي گو باشد كار كتاب براي اين كه اگر كاشفي گنده-

  .كاشفي كه اهل پياله باشد
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  آن ديگر چرا؟-
b-دارد جايي كه  دان برمي آن وقت جغرافي. بينند الخمر همه چيز را دوتا مي هاي دائم چون آدم

  يك كوه
  .نويسد دو كوه بيشتر نيست مي

  .آيد شناسم كه كاشف هجوي از آب در مي پس من يك بابايي را مي-: شهريار كوچولو گفت
بنابراين، بعد از آن كه كامال ثابت شد پاالن كاشف كج نيست تحقيقاتي هم روي . بعيد نيست-

  .گيرد كشفي كه كرده انجام مي
  بينند؟ روند مي يعني مي-
مثال اگر پاي كشف . خواهند دليل بياورد از خود كاشف مي. نه، اين كار گرفتاريش زياد است-

  .اي از آن كوه رو كند هاي گنده خواهند سنگ يك كوه بزرگ در ميان بود ازش مي
! تو كاشفي! آيي راستي تو داري از راه دوري مي-: دان ناگهان به هيجان در آمد و گفت جغرافي

  .بايد چند و چون اختركت را براي من بگويي
ها را  معموال خاطرات كاشف. و با اين حرف دفتر و دستكش را باز كرد و مدادش را تراشيد

دارند تا دليل اقامه كند، آن وقت با جوهر  كنند و دست نگه مي اول بامداد يادداشت مي
  .نويسند مي

  خب؟-: گفت
سه تا . آخر خيلي كوچك است.  چندان جالبي ندارداخترك من چيز-: شهريار كوچولو گفت

اما، خب ديگر، آدم كف دستش را كه . فشان دارم كه دوتاش فعال است يكيش خاموش آتش
  .بو نكرده
  .آيد داند چه پيش مي آدم چه مي-: دان هم گفت جغرافي

  .يك گل هم دارم-
  .كنيم  را يادداشت نميها نه، نه، ما ديگر گل-
  .اتر استچرا؟ گل كه زيب-
  .اند ها فاني براي اين كه گل-
  فاني يعني چي؟-

بهاترست و هيچ وقت هم از  هاي ديگر گران هاي جغرافيا از كتاب كتاب-: دان گفت جغرافي
بسيار به ندرت ممكن . بسيار به ندرت ممكن است يك كوه جا عوض كند. افتد اعتبار نمي

  .نويسيم دار را ميما فقط چيزهاي پاي. است آب يك اقيانوس خالي شود
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توانند از نو بيدار  هاي خاموش مي فشان اما آتش-: شهريار كوچولو تو حرف او دويد و گفت
  فاني را نگفتيد يعني چه؟. بشوند

چه به  آن. كند فشان چه روشن باشد چه خاموش براي ما فرقي نمي آتش-: دان گفت جغرافي
  .كند آيد خود كوه است كه تغيير پيدا نمي حساب مي

پرسيد ديگر دست بردار نبود  شهريار كوچولو كه تو تمام عمرش وقتي چيزي از كسي مي
  فاني يعني چه؟-: دوباره سوال كرد

  .يعني چيزي كه در آينده تهديد به نابودي شود-
  شود؟ گل من هم در آينده نابود مي-
  .شود البته كه مي-

براي دفاع از خودش جز چهارتا گل من فاني است و جلو دنيا «: شهريار كوچولو در دل گفت
  »!ام خار هيچي ندارد، و آن وقت مرا بگو كه او را توي اختركم تك و تنها رها كرده

. شد اما توانست به خودش مسلط بشود اين اولين باري بود كه دچار پريشاني و اندوه مي
  كنيد؟ شما به من ديدن كجا را توصيه مي-: پرسيد

  ...شهرت خوبي دارد. ي زمين سياره-: اش جواب داد دان به جغرافي

  .كرد به راه افتاد و شهريار كوچولو هم چنان كه به گلش فكر مي

16  
  .ي هفتم شد الجرم، زمين، سياره

البته (صد و يازده پادشاه  ي زمين يك رو پهنه. زمين، فالن و بهمان سياره نيست
صد هزار تاجرپيشه، پانزده كرور  دان، نه ، هفت هزار جغرافي)پوست ي پادشاهان سياه بامحاسبه

صد و بيست و دو كرور خودپسند و به عبارت ديگر حدود دو ميليارد آدم  خواره و شش مي
تان  ان بدهم بگذاريد بهت كه از حجم زمين مقياسي به دست براي آن. كند بزرگ زندگي مي

ي زمين وسايل زندگيِ  بگويم كه پيش از اختراع برق مجبور بودند در مجموع شش قاره
  .بان را تامين كنند لشكري جانانه شامل يكصد و شصت و دو هزار و پانصد و يازده نفر فانوس
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ي تو  هحركات اين لشكر مثل حركات يك بال. ها از دور خيلي باشكوه بود روشن شدن فانوس
ها كه  اين. هاي زالندنو و استراليا بود بان اول از همه نوبت فانوس. اپرا مرتب و منظم بود

خوابيدند آن وقت نوبت  گرفتند مي رفتند مي كردند، مي هاشان را روشن مي فانوس
ها با تردستي تمام به پشت  بعد، اين. رسيد كه به رقص درآيند هاي چين و سيبري مي بان فانوس
بعد . كردند ميي هند خالي  هاي تركيه و هفت پركَنِه بان خزيدند و جا را براي فانوس  ميصحنه

هاي افريقا و  بان و آخر سر هم نوبت فانوس. شد جنوبي مي هاي آمريكاي بان نوبت به فانوس
كدام  و هيچ وقتِ خدا هم هيچ. هاي آمريكاي شمالي بود بان رسد و بعد نوبت فانوس اروپا مي

ميان اين جمع ! چه شكوهي داشت. شدند ا در ترتيب ورودشان به صحنه دچار اشتباه نميه اين
بانِ تنها فانوسِ قطب جنوب بودند  بانِ تنها فانوسِ قطب شمال و همكارش نگه عظيم فقط نگه

اش دو بار كار  ها سالي به سالي همه آخر آن: گذراندند هودگي مي كه عمري به بطالت و بي
  .كردند مي

17  
من هم تو . افتد به چاخان كردن آدمي كه اهل اظهار لحيه باشد بفهمي نفهمي مي

هايي كه زمين ما  ترسم به آن مي. قدرهاروراست نبودم ها براي شما آن بان ي فانوس تعريف قضيه
ي زمين جاي خيلي كمي را اشغال  ها رو پهنه انسان. سناسند تصور نادرستي داده باشم يرا نم
كنند بلند بشوند و مثل  ي زمين زندگي مي ي دو ميليارد نفري كه رو كره اگر همه. كنند مي

درپسر تو ميداني  روند يك خورده جمع و جور بايستند راحت و بي موقعي كه به تظاهرات مي
جا  شود يك ي بشري را مي ي جامعه همه. گيرند  ميل در بيست ميل جا ميبه مساحت بيست

  .ي اقيانوس آرام كُپه كرد ترين جزيره روي كوچك

ها اين  آخر تصور آن. كنند تان را باور نمي ها حرف وگو ندارد كه آدم بزرگ البته گفت
بينند؟  يلي مهم ميها خودشان را خ كه مثل بائوباب اند، نه اين است كه كلي جا اشغال كرده

ها هم كه عاشق اعداد و ارقامند،  آن. كنيد كه بنشينند حساب كنند نهاد مي شان پيش بنابراين به
خودي وقت خودتان را سر  اما شما را به خدا بي. كند نهاد حسابي كيفورشان مي پس اين پيش
. ه اطمينان داريدبه من ك. ارزد اين كار دو قاز هم نمي. ي مدرسه به هدر ندهيد اين جريمه
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ج و واج ها شد سخت شهريار كوچولو پاش كه به زمين رسيد از اين كه ديارالبشري ديده نمي
  .ماند

  
ي  داشت كه چنبره تازه داشت از اين فكر كه شايد سياره را عوضي گرفته ترسش بر مي

  .جا شد ها جابه رنگي رو ماسهتابي مه
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  .جوري سالم كرد شهريار كوچولو همين
  .سالم-: مار گفت

  ام؟ اي پايين آمده رو چه سياره-: شهريار كوچولو پرسيد
  .ي آفريقا رو زمين تو قاره-: مار جواب داد

  رسد؟ پس رو زمين انسان به هم نمي! عجب-
  .زمين بسيار وسيع است. كند تو كوير كسي زندگي نمي. جا كوير است اين-: مار گفت

ها  گويم ستاره به خودم مي-: گفت. شهريار كوچولو رو سنگي نشست و به آسمان نگاه كرد
! مرا نگاهاخترك !... واسه اين روشنند كه هركسي بتواند يك روز مال خودش را پيدا كند

  !قدر دور است اما چه... درست باال سرمان است
  اي چه كار؟ جا آمده اين. قشنگ است-: مار گفت

  .با يك گل بگومگويم شده-: شهريار كوچولو گفت
  !عجب-: مار گفت

  .و هر دوشان خاموش ماندند
يي ها كجاند؟ آدم تو كوير يك خرده احساس تنها آدم-: دست آخر شهريار كوچولو درآمد كه

  .كند مي
  .كني ها هم احساس تنهايي مي پيش آدم-: مار گفت

اي  تو چه جانور بامزه-: اش گفت شهريار كوچولو مدت درازي تو نخ او رفت و آخر سر به
  .مثل يك انگشت، باريكي! هستي

  .عوضش از انگشت هر پادشاهي مقتدرترم-: مار گفت
توني  حتا راه هم نمي. هم كه نداريپا ... نه چندان-: خندي زد و گفت شهريار كوچولو لب

  ...بري
  .يي هم نتوني بري تونم تو را به چنان جاي دوري ببرم كه با هيچ كشتي من مي-

و باز درآمد . عين يك خلخال طال. مار اين را گفت و دور قوزك پاي شهريار كوچولو پيچيد
و پاكي و از يك گردانم اما ت هر كسي را لمس كنم به خاكي كه ازش درآمده بر مي-: كه

  ...اي ي ديگر آمده سياره
  .شهريار كوچولو جوابي بش نداد

روزگاري اگر دلت  روزي. آيد قدر ضعيفي كه به حالت رحمم مي تو رو اين زمين خارايي آن-
  ...توانم من مي... خيلي هواي اختركت را كرد بيا من كمكت كنم
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هايت را به  ي حرف ستي تو چرا همهاما را. آره تا تهش را خواندم-: شهريار كوچولو گفت
  آري؟ صورت معما درمي

  .ي معماهام من حلّال همه-: مار گفت
  .و هر دوشان خاموش شدند

18  
يك گل سه : يچي برنخوردشهريار كوچولو كوير را از پاشنه دركرد و جز يك گل به ه

  .يك گلِ ناچيز. برگه گل

  
  

  .سالم-: شهريار كوچولو گفت
  .سالم-: گل گفت

  ها كجاند؟ آدم-: شهريار كوچولو با ادب پرسيد
ها؟ گمان كنم ازشان  آدم-:  گفتاين بود كه. بود گل روزي روزگاري عبور كارواني را ديده

باد . شود پيداشان كرد داند كجا مي منتها خدا مي. شان ها پيش ديدم سال. شش هفت تايي باشد
ريشگي هم حسابي اسباب دردسرشان  برَدشان؛ نه اين كه ريشه ندارند؟ بي ور مي ور و آن اين
  .شده

  .خداحافظ-: شهريار كوچولو گفت
  .خداحافظ-: گل گفت
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19  

  
  .از كوه بلندي باال رفت

هاي  فشان هايي كه به عمرش ديده بود سه تا آتش تنها كوه
رسيد و از آن يكي كه  اخترك خودش بود كه تا سر زانويش مي

اين بود كه با خودش . ردك خاموش بود جاي چارپايه استفاده مي
ي  توانم به يك نظر همه از سر يك كوه به اين بلندي مي«: گفت

هاي  اما جز نوكِ تيزِ صخره» ...ها را ببينم ي آدم سياره و همه
  .تيز چيزي نديد نوك

  .سالم-: همين جوري گفت
  ...سالم... سالم... سالم-: اش جواب داد طنين به

  شما؟كي هستيد -: شهريار كوچولو گفت
  ...كي هستيد شما... كي هستيد شما... كي هستيد شما-: اش جواب داد طنين به
  .من تك و تنهام. با من دوست بشويد-: گفت

  ...من تك و تنهام... من تك و تنهام... من تك و تنهام-: اش جواب داد طنين به

. ورِخشك و تيزِتيز و شورِش خشك! ي عجيبي چه سياره«: وقت با خودش فكر كرد آن
تو ... كنند ي تخيل ندارند و هر چه را بشنوند عينا تكرار مي هاش كه يك ذره قوه اين آدم

  »...زد اخترك خودم گلي داشتم كه هميشه اول او حرف مي

20  
اي  ها به جاده ها و برف ها و صخره ها راه رفتن از ميان ريگ اما سرانجام، بعد از مدت

  .ها رود سراغ آدم راست مي اي يك و هر جاده. برخورد
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  .سالم-: گفت
  .و مخاطبش گلستان پرگلي بود

  

  

  

  

  
  

  .سالم-: ها گفتند گل
  شهريار كوچولو

ها شما-: زده ازشان پرسيد حيرت. شان عين گل خودش بودند همه.  رفت تو بحرشان
  كي هستيد؟

  .ما گل سرخيم-: گفتند

گلش به او گفته بود كه از نوع او تو تمام . آهي كشيد و سخت احساس شوربختي كرد
: فكر كرد! هزارتا گل، همه مثل هم، فقط تو يك گلستان عالم فقط همان يكي هست و حاال پنج

كردن و، براي   سرفهكرد پشت سر هم بنا مي. رفت ديد بدجور از رو مي اگر گل من اين را مي«
شدم وانمود  زد و من هم مجبور مي كه از هوشدن نجات پيدا كند خودش را به مردن مي اين

و باز » ...مرد كنم به پرستاريش، وگرنه براي سرشكسته كردنِ من هم شده بود راستي راستي مي
كردم در  مندِ عالم خيال مي مرا باش كه فقط بايك دانه گل خودم را دولت«: تو دلش گفت

فشان كه تا سرِ  با آن گل و آن سه تا آتش. چه دارم فقط يك گل معمولي است كه آن صورتي
  ».آيم شان تا ابد خاموش بماند شهريارِ چندان پرشوكتي به حساب نمي زانومند و شايد هم يكي
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  .كن ها دراز شد و حاال گريه نكن كي گريه زهرو سب

21  
  .ي روباه پيدا شد آن وقت بود كه سر و كله

  
  

  .سالم-: اه گفتروب
  .سالم-: با وجود اين با ادب تمام گفت. شت اما كسي را نديد شهريار كوچولو برگ

  ...جام، زير درخت سيب من اين-: صداگفت
كي هستي تو؟ عجب -: شهريار كوچولو گفت

  !خوشگلي
  .يك روباهم من-: روباه گفت

داني  نمي. بيا با من بازي كن-: شهريار كوچولو گفت
  ...رفتهچه قدر دلم گ
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  .اند آخر هنوز اهليم نكرده. توانم بات بازي كنم نمي-: روباه گفت
  .خواهم معذرت مي-: شهريار كوچولو آهي كشيد و گفت

  اهلي كردن يعني چه؟-: اما فكري كرد و پرسيد
  گردي؟ پي چي مي. جا نيستي تو اهل اين-: روباه گفت

   كردن يعني چه؟نگفتي اهلي. گردم ها مي پي آدم-: شهريار كوچولو گفت

و اما مرغ ! اينش اسباب دلخوري است. كنند ها تفنگ دارند و شكار مي آدم-: روباه گفت
  كردي؟ تو پي مرغ مي. دهند و خيرشان فقط همين است ماكيان هم پرورش مي
  اهلي كردن يعني چي؟. گردم نَه، پيِ دوست مي-: شهريار كوچولو گفت

  .معنيش ايجاد عالقه كردن است. موش شدهيك چيزي است كه پاك فرا-: روباه گفت
  ايجاد عالقه كردن؟-

نه . ي ديگر اي مثل صد هزار پسر بچه تو االن واسه من يك پسر بچه. معلوم است-: روباه گفت
من هم واسه تو يك روباهم مثل صد . من هيچ احتياجي به تو دارم نه تو هيچ احتياجي به من

تو واسه من . كنيم كردي هر دوتامان به هم احتياج پيدا مياما اگر منو اهلي . هزار روباه ديگر
  .شوي من واسه تو اي مي ي عالم موجود يگانه ميان همه

يك گلي هست كه گمانم مرا اهلي كرده . شود كم دارد دستگيرم مي كم-: شهريار كوچولو گفت
  .باشد

  .شود ديد ي زمين هزار جور چيز مي رو اين كره. بعيد نيست-: روباه گفت
  .ي زمين نيست آن رو كره! اوه نه-: شهريار كوچولو گفت

  ي ديگر است؟ رو يك سياره-: روباه كه انگار حسابي حيرت كرده بود گفت
  .آره-
  تو آن سياره شكارچي هم هست؟-
  .نه-
  طور؟ مرغ و ماكيان چه! محشر است-
  .نه-

  !ي خدا يك پاي بساط لنگ است هميشه-: كشان گفت روباه آه
ها  كنم آدم ها را شكار مي من مرغ. نواختي دارم زندگي يك-: ش را گرفت و گفتاما پي حرف

اين وضع يك خرده خلقم را تنگ . ها هم عين همند ي آدم ها عين همند همه ي مرغ همه. مرا
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آن وقت صداي پايي . اما اگر تو منو اهلي كني انگار كه زندگيم را چراغان كرده باشي. كند مي
كند تو  صداي پاي ديگران مرا وادار مي: كند هر صداي پاي ديگر فرق ميشناسم كه با را مي

تازه، . كشد بيرون اي مرا از سوراخم مي هفت تا سوراخ قايم بشوم اما صداي پاي تو مثل نغمه
. اي است فايده بيني؟ براي من كه نان بخور نيستم گندم چيز بي زار را مي جا آن گندم نگاه كن آن
اما تو موهات رنگ طال . اسباب تاسف است. اندازد را به ياد چيزي نميزار هم م پس گندم

اندازد  گندم كه طاليي رنگ است مرا به ياد تو مي! شود پس وقتي اهليم كردي محشر مي. است
  ...پيچد دوست خواهم داشت زار مي و صداي باد را هم كه تو گندم

خواهد  اگر دلت مي-:  وقت گفتآن. خاموش شد و مدت درازي شهريار كوچولو را نگاه كرد
  !منو اهلي كن

بايد بروم . خواهد، اما وقتِ چنداني ندارم دلم كه خيلي مي-: شهريار كوچولو جواب داد
  .دوستاني پيدا كنم و از كلي چيزها سر در آرم

ها ديگر براي سر  انسان. تواند سر در آرد آدم فقط از چيزهايي كه اهلي كند مي-: روباه گفت
اما . خرند ها مي همه چيز را همين جور حاضر آماده از دكان. ن از چيزها وقت ندارنددر آورد

خواهي  تو اگر دوست مي... دوست اند بي ها مانده چون دكاني نيست كه دوست معامله كند آدم
  !خب منو اهلي كن

  راهش چيست؟-: شهريار كوچولو پرسيد
گيري اين  ش يك خرده دورتر از من مياول. بايد خيلي خيلي حوصله كني-: روباه جواب داد
گويي،  تاكام هيچي نمي كنم و تو الم من زير چشمي نگاهت مي. نشيني ها مي جوري ميان علف
تواني هر روز يك خرده  عوضش مي. ها زير سر زبان است ي سؤِتفاهم چون تقصير همه

  .تر بنشيني نزديك
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  .فرداي آن روز دوباره شهريار كوچولو آمد
اگر مثال سر ساعت چهار بعد از ظهر . كاش سر همان ساعت ديروز آمده بودي-: اه گفتروب

تر احساس  شود و هر چه ساعت جلوتر برود بيش بيايي من از ساعت سه تو دلم قند آب مي
آن . كند شور زدن و نگران شدن ساعت چهار كه شد دلم بنا مي. كنم شادي و خوشبختي مي

اما اگر تو وقت و بي وقت بيايي من از كجا بدانم ! فهمم را ميوقت است كه قدرِ خوشبختي 
  .اي دارد هر چيزي براي خودش قاعده... چه ساعتي بايد دلم را براي ديدارت آماده كنم؟

  قاعده يعني چه؟-: شهريار كوچولو گفت
اين همان چيزي است كه . اين هم از آن چيزهايي است كه پاك از خاطرها رفته-: روباه گفت

مثال . ها فرق كند شود فالن روز با باقي روزها و فالن ساعت با باقي ساعت عث ميبا
ها را با دخترهاي ده  شنبه هاي ما ميان خودشان رسمي دارند و آن اين است كه پنج شكارچي

روم تا دم  كنان مي براي خودم گردش: كشانِ من است ها برّه شنبه پس پنج. روند رقص مي
شد و منِ  ي روزها شبيه هم مي رقصيدند همه ها وقت و بي وقت مي  شكارچيحاال اگر. موِستان

  .بيچاره ديگر فرصت و فراغتي نداشتم

  .به اين ترتيب شهريار كوچولو روباه را اهلي كرد
  .توانم جلو اشكم را بگيرم نمي! آخ-: ي جدايي كه نزديك شد روباه گفت لحظه

خواستم، خودت خواستي  كه بدت را نميمن . تقصير خودت است-: شهريار كوچولو گفت
  .اهليت كنم
  .همين طور است-: روباه گفت

  !شود آخر اشكت دارد سرازير مي-: شهريار كوچولو گفت
  .همين طور است-: روباه گفت

  .اي به حال تو نداشته پس اين ماجرا فايده-
  .چرا، واسه خاطرِ رنگ گندم-: روباه گفت
.  را ببين تا بفهمي كه گلِ خودت تو عالم تك استها برو يك بار ديگر گل-: بعد گفت

  .گويم ات مي كنيم و من به عنوان هديه رازي را به برگشتنا با هم وداع مي
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شما سرِ سوزني به گل من -: ها گفت ها رفت و به آن شهريار كوچولو بار ديگر به تماشاي گل
درست همان . ما كسي رانه كسي شما را اهلي كرده نه ش. مانيد و هنوز هيچي نيستيد نمي

او را دوست خودم كردم . روباهي بود مثل صدهزار روباه ديگر: جوري هستيد كه روباه من بود
  .ي عالم تك است و حاال تو همه

  .ها حسابي از رو رفتند گل
. شود مرد تان نمي براي. خوشگليد اما خالي هستيد-: شهريار كوچولو دوباره درآمد كه

ي شما سر  اما او به تنهايي از همه. بيند مثل شما گذر مي  مرا هم فالن رهوگو ندارد كه گلِ گفت
ام، چون فقط  ام، چون فقط اوست كه زير حبابش گذاشته است چون فقط اوست كه آبش داده

جز (ام  ام، چون فقط اوست كه حشراتش را كشته اوست كه با تجير برايش حفاظ درست كرده
ها يا  گزاري ، چون فقط اوست كه پاي گِلِه)ه بشوندپر بايست شب تايي كه مي دو سه

  .ام، چون او گلِ من است هاش نشسته ها و حتا گاهي پاي بغ كردن و هيچي نگفتن خودنمايي
  .و برگشت پيش روباه

  !دار خدانگه-: گفت
  :و اما رازي كه گفتم خيلي ساده است!... دار خدانگه-: روباه گفت

  .بيند نهاد و گوهر را چشمِ سر نمي. شود ديد د نميجز با دل هيچي را چنان كه باي
  .بيند نهاد و گوهر را چشمِ سر نمي-: شهريار كوچولو براي آن كه يادش بماند تكرار كرد

  .اي ارزش گل تو به قدرِ عمري است كه به پاش صرف كرده-
 صرف به قدر عمري است كه به پاش-: شهريار كوچولو براي آن كه يادش بماند تكرار كرد

  .ام كرده
اي  تو تا زنده. اند اما تو نبايد فراموشش كني ها اين حقيقت را فراموش كرده انسان-: روباه گفت

  ...تو مسئول گُلِتي. اي مسئولي نسبت به چيزي كه اهلي كرده

  .من مسئول گُلمم-: شهريار كوچولو براي آن كه يادش بماند تكرار كرد

22  
  .سالم-: شهريار كوچولو گفت

  .سالم-: بان گفت سوزن
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  جا؟ كني اين تو چه كار مي-: شهريار كوچولو گفت
برَدشان  كنم و قطارهايي را كه مي هاي هزارتايي تقسيم مي مسافرها را به دسته-: بان گفت سوزن

هاي  السيري با چراغ و همان دم سريع. فرستم گاهي به سمت چپ  راست ميگاهي به سمت
  .باني را به لرزه انداخت روشن و غرّشي رعدوار اتاقك سوزن

  روند؟ پيِ چي مي! اي دارند عجب عجله-
  !داند كارِ لكوموتيف هم بپرسي نمي از خودِ آتش-: بان گفت سوزن
  . و در جهت مخالف گذشتهاي روشن غرّيد  السير ديگري با چراغ سريع

  برگشتند كه؟-: شهريار كوچولو پرسيد
  .گردند ها برمي ها رفتند اين آن. ها نيستند ها اولي اين-: بان گفت سوزن

  جايي را كه بودند خوش نداشتند؟-
  .زاد هيچ وقت جايي را كه هست خوش ندارد آدمي-: بان گفت سوزن

  .السيرِ نورانيِ ثالثي غرّيد و رعدِ سريع
  كنند؟ ها دارند مسافرهاي اولي را دنبال مي اين-: ريار كوچولو پرسيدشه

دره  برَد يا دهن شان مي آن تو يا خواب. كنند ها هيچ چيزي را دنبال نمي اين-: بان گفت سوزن
  .ها دهند به شيشه شان را فشار مي هاند كه دماغ فقط بچه. كنند مي

هاند كه كُلّي وقت  بچه. گردند نند پيِ چي ميدا هاند كه مي فقط بچه-: شهريار كوچولو گفت
رساند كه  شان آن قدر اهميت به هم مي كنند و عروسك براي اي مي صرف يك عروسك پارچه

  ...زنند زير گريه اگر يكي آن را ازشان كِش برود مي

  .هاست بخت، يارِ بچه-: بان گفت سوزن

23  
  !سالم-: شهريار كوچولو گفت

  .سالم-: ور گفت پيله
انداخت باال و ديگر  اي يك حب مي خريدار هفته. هاي ضد تشنگي بود ي حب اين بابا فروشنده

  .تشنگي بي تشنگي
  فروشي كه چي؟ ها را مي اين-: شهريار كوچولو پرسيد
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اند دقيقا حساب  هاي خبره نشسته كارشناس. جويي كُلّي وقت است  صرفهباعث-: ور گفت پيله
  .شود جويي مي اي پنجاه و سه دقيقه وقت صرفه ها هفته اند كه با خوردن اين حب كرده

  كنند؟ خب، آن وقت آن پنجاه و سه دقيقه را چه كار مي-
  ...شان خواست ـ هر چي دل

  
من اگر پنجاه و سه دقيقه وقتِ زيادي داشته باشم «: شهريار كوچولو تو دلش گفت

  »...روم خوشك به طرفِ يك چشمه مي خوش

24  
ي آبم به  ي ذخيره ّه  هواپيمام تو كوير بود كه، در حال نوشيدنِ آخرين چكهشتمين روزِ خرابي

  :به شهريار كوچولو گفتم. وره گوش داده بودم ي پيله قضيه
ام، يك چكه آب  خاطرات تو راستي راستي زيباند اما من هنوز از پسِ تعمير هواپيما برنيامده-

اي بروم سعادتي  خوشك به طرف چشمه توانستم خوش و راستي كه من هم اگر مي. هم ندارم
  !كردم كه نگو احساس مي
  ...دوستم روباه-: درآمد كه

  !آقا كوچولو، دورِ روباه را قلم بگير-: گفتم
  واسه چي؟-
  !واسه اين. سازد ميواسه اين كه تشنگي كارمان را -

  :از استدالل من چيزي حاليش نشد و در جوابم گفت
من كه از داشتن يك دوستِ . داشتن يك دوست عالي استحتا اگر آدم دمِ مرگ باشد هم -
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  ...روباه خيلي خوشحالم
شود نه  اش مي آخر او هيچ وقت نه تشنه: تواند ميزان خطر را تخمين بزند به خودم گفتم نمي

  ...يه ذره آفتاب بسش است. اش گشنه
 يك چاه پيدا بگرديم... م است من هم تشنه-: اما او به من نگاه كرد و در جواب فكرم گفت

  ...كنيم
اين جوري تو كويرِ برهوت رو هوا پيِ چاه گشتن احمقانه -: از سرِ خستگي حركتي كردم

  .است
  .و با وجود اين به راه افتاديم

من كه از . ها يكي يكي درآمدند ها كه در سكوت راه رفتيم شب شد و ستاره پس از ساعت
هاي شهريار كوچولو تو ذهنم  حرف. ديدم يها را خواب م زور تشنگي تب كرده بودم انگار آن

  .رقصيد مي
  ؟ها ات هست، پس تو هم تشنه-: ازش پرسيدم

آب ممكن است براي دلِ من هم -: اما او به سوآلِ من جواب نداد فقط در نهايت سادگي گفت
  ...خوب باشد

  .دانستم از او نبايد حرف كشيد مي. از حرفش چيزي دستگيرم نشد اما ساكت ماندم
  :پس از مدتي سكوت گفت. من هم كنارش نشستم. گرفت نشست. ه شده بودخست

  ...بينيمش ها واسه خاطرِ گلي است كه ما نمي قشنگيِ ستاره-
  همين طور است-: گفتم

  .هاي شن شدم و بدون حرف در مهتاب غرق تماشاي چين و شكن
  .كوير زيباست-: باز گفت

نشيند،  اي شن لغزان مي آدم باالي توده. ام من هميشه عاشق كوير بوده. و حق با او بود
  .زند برق مي شنود اما با وجود اين چيزي توي سكوت برق بيند و هيچي نمي هيچي نمي

كند اين است كه يك جايي يك چاه قايم  چيزي كه كوير را زيبا مي-: شهريار كوچولو گفت
  ...كرده
هام تو  بچگي. زده شدم  حيرتكه ناگهان به راز آن درخشش اسرارآميزِ شن پي بردم از اين
البته نگفته پيداست كه . اند نشستيم كه معروف بود تو آن گنجي چال كرده سازي مي ي كهنه خانه
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ي اهل  هيچ وقت كسي آن را پيدا نكرد و شايد حتا اصال كسي دنبالش نگشت اما فكرش همه
  »...ي ما تهِ دلش رازي پنهان كرده بود خانه«: كرد خانه را تردماغ مي

شود نامريي  اش مي چه خانه باشد چه ستاره، چه كوير، چيزي كه اسباب زيبايي. آره-: گفتم
  !است
  .خوشحالم كه با روباه من توافق داري-: گفت

انگار چيز .لرزيد دست و دلم مي. چون خوابش برده بود بغلش كردم و راه افتادم
آمد كه تو تمام عالم چيزي  ظرم ميحتا به ن. بردم بهايي را روي دست مي شكستنيِ بسيار گران

پريده و آن  تو روشني مهتاب به آن پيشاني رنگ. رسد تر از آن هم به نظر نمي شكستني
بينم  آن چه مي«: جنباند نگاه كردم و تو دلم گفتم هاي مو كه باد مي هاي بسته و آن طُرّه چشم

  »...شود ديد ترش را با چشم نمي مهم. تر نيست صورت ظاهري بيش
چيزي كه تو «: لبخندي را داشت به خود گفتم رنگِ نيمه بازش طرح كم باز، چون دهان نيمه

او تصويرِ : كند وفاداري اوست به يك گل شهريار كوچولوي خوابيده مرا به اين شدت متاثر مي
ي چراغي حتا در خوابِ ناز هم كه هست تو وجودش  گل سرخي است كه مثل شعله

به : حس كردم بايد خيلي مواظبش باشم. تر ديدم و را باز هم شكنندهو آن وقت ا» ...درخشد مي
  .توانست خاموشش كند مانست كه يك وزش باد هم مي ي چراغي مي شعله

  .ي سحر چاه را پيداكردم و همان طور در حال راه رفتن بود كه دمدمه

25  
دانند دنبال  چپند تو قطارهاي تندرو اما نمي مي!... ها آدم-: شهريار كوچولو درآمد كه

  .زدن كنند دور خودشان چرخك اين است كه بنامي. گردند چي مي
  ...اين هم كار نشد-: و بعد گفت
ي  ويري يك چالهچاه ك. مانست هاي كويري نمي بوديم اصال به چاه اش رسيده چاهي كه به

اي نبود و  مانست اما آن دوروبر واحه اي مي هاي واحه اين يكي به چاه. ها ساده است وسط شن
  .بينم من فكر كردم دارم خواب مي

  .راه است چيز روبه قرقره و سطل و تناب، همه! عجيب است-: گفتم
  . خنديد تناب را گرفت و قرقره را به كار انداخت
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ها پس از  اي كه تا مدت نماي كهنهو قرقره مثل باد
  .درآمد نالد به ناله خوابيدنِ باد مي

شنوي؟ ما داريم اين چاه را از خواب بيدار  مي-: گفت
  ...خواند مان آواز مي كنيم و او دارد براي مي

-: بش گفتم. خواست او تالش و تقال كند دلم نمي
  .براي تو زيادي سنگين است. بدهش به من

از حاصل كار . جا كامال در تعادل نگهش داشتم ي چاه آوردم باال و آن  طوقهسطل را آرام تا
لرزيد  طور تو گوشم داشتم و تو آب كه هنوز مي آواز قرقره را همان. خسته و شاد. شاد بودم

  .ديدم لرزش خورشيد را مي
  .ي اين آبم بده من، كه تشنه-: گفت

  !گشته ومن تازه توانستم بفهمم پي چه چيز مي

اين . آبي بود به شيرينيِ عيدي. هاي بسته نوشيد با چشم. هايش باال بردم  را تا لبسطل
ها و سرود قرقره و  ي راه رفتنِ زير ستاره زاييده. آب به كُلّي چيزي بود سوايِ هرگونه خوردني

پسر بچه كه بودم هم، . مثل يك چشم روشني براي دل خوب بود. تقالي بازوهاي من بود
ها عيديي را كه بم  خنده شب عيد كريسمس و لطف لب  و موسيقيِ نماز نيمهچراغ درخت عيد

  .بخشيد دادند درست به همين شكل آن همه جال و جلوه مي مي
كارند، و آن يك  دارند پنج هزار تا گل را تو يك گلستان مي ي تو ور مي مردم سياره-: گفت
  ...كنند گردند آن وسط پيدا نمي اي را كه پِيش مي دانه
  .كنند پيدايش نمي-: گفتم

گردند ممكن است فقط تو يك گل يا تو يك جرعه آب پيدا  با وجود اين، چيزي كه پيش مي-
  ...بشود

  .وگو ندارد گفت-: جواب دادم
  .اش گشت گيرم چشمِ سر كور است، بايد با چشم دل پي-: باز گفت

 -63-



 
 ترجمه احمد شاملو                  ي آنتوان دو سنت اگزوپر/ شازده كوچولو 

آيد شن به رنگ  وقتي آفتاب درمي. كشيدم راحت نفس مي. من هم سيراب شده بودم
  ...بايست در زحمت باشم چرا مي. بردم من هم از اين رنگ عسلي لذت مي. عسل است

قولت قول ! هِي-: شهريار كوچولو كه باز گرفته بود كنار من نشسته بود با لطف بم گفت
  !ها باشد

  كدام قول؟-
  !آخر من مسئول گلمم... ام بند براي برّه يادت است؟ يك پوزه-

هات يك  بائوباب-: خندان گفت شان كرد و خندان نگاه. ام را از جيب درآوردم ليههاي او طرح
  .خرده شبيه كلم شده

  .نازيدم هام مي قدر به بائوباب مرا بگو كه آن! اي واي
  !زيادي درازند... ماند تر به شاخ مي هاش بيش گوش... روباهت-

  .و باز زد زير خنده
 من جز بوآهاي بسته و بوآهاي باز چيزي بلد نبودم .كني انصافي مي آقا كوچولو داري بي-

  .بكشم كه
  .ها سرشان تو حساب است عوضش بچه. خب، مهم نيست-: گفت

  :بند كشيدم دادم دستش و با دلِ فشرده گفتم با مداد يك پوزه
  ...خبرم تو خياالتي به سر داري كه من ازشان بي-

  . به زمين آمدنِ من استداني؟ فردا سالِ مي-: بم گفت. اما جواب مرا نداد
  .ها پايين آمدم همين نزديكي-: اي سكوت دوباره گفت بعد پس از لحظه

  .و سرخ شد

با وجود اين سوآلي به . و من از نو بي اين كه بدانم چرا غم عجيبي احساس كردم
پس هشت روز پيش، آن روز صبح كه تو تك و تنها هزار ميل دورتر از هر -: ذهنم رسيد

گشتي به همان جايي كه  داشتي برمي: كوير به من برخوردي اتفاقي نبودآبادي وسطِ 
  ...آمدي پايين

  دوباره سرخ شد
  :و من با دودلي به دنبال حرفم گفتم

  ...گرد؟ شايد به مناسبت همين سال-
داد اما وقتي كسي سرخ  شد جواب نمي هايي كه ازش مي او هيچ وقت به سوآل. باز سرخ شد
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  ، مگر نه؟»بله«ست كه شود معنيش اين ا مي
  ...آخر، من ترسم برداشته-: اش گفتم به

  :اما او حرفم را بريد
. مانم جا منتظرت مي من همين. بايد بروي سراغ موتورت. ديگر تو بايد بروي به كارت برسي-

  ...فردا عصر برگرد

اگر آدم گذاشت اهليش كنند : به ياد روباه افتادم. منتها من خاطر جمع نبودم
  .كردن بكشد نفهمي خودش را به اين خطر انداخته كه كارش به گريه بفهمي

26  
فردا عصر كه از سرِ كار برگشتم از دور ديدم كه . اي بود كنار چاه ديوارِ سنگي مخروبه

را آويزان آن باال نشسته پاها 

  :گويد و شنيدم كه ميرده،ك
  !ها آيد؟ درست اين نقطه نبود پس يادت نمي-
  :اش جوابي داد، چون شهريار كوچولو در رد حرفش گفت البد صداي ديگري به   
  ... گيرم محلش اين جا نيستروزش كه درست همين امروز است! چرا چرا-
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هنوز نه كسي به چشم خورده بود نه صداي كسي را شنيده . راهم را به طرف ديوار ادامه دادم
  :بودم اما شهريار كوچولو باز در جواب درآمد كه

  .شود تواني ببيني رد پاهايم روي شن از كجا شروع مي خودت مي. آره، معلوم است... -
  .آيم اريك كه شد ميهمان جا منتظرم باش، ت

  :پس از مختصر مكثي دوباره گفت. ديدم بيست متري ديوار بودم و هنوز چيزي نمي
  دهد؟ زهرت خوب هست؟ مطمئني درد و زجرم را كِش نمي-

  .با دل فشرده از راه ماندم اما هنوز از موضوع سر در نياورده بودم
  !خواهم بيايم پايين مي. دِ برو. خب، حاال ديگر برو-: گفت

يكي از آن ! آن وقت من نگاهم را به پايين به پاي ديوار انداختم و از جا جستم
كنند، به طرف شهريار كوچولو قد راست كرده  مارهاي زردي كه تو سي ثانيه كَلَكِ آدم را مي

بردم پا گذاشتم به دو، اما ماره از سر و  من همان طور كه به دنبال تپانچه دست به جيبم مي. بود
اي از  اي كه بنشيند آرام روي شن جاري شد و بي آن كه چندان عجله  مثل فوارهصداي من

  .ها خزيد خودش نشان دهد باصداي خفيف فلزي الي سنگ
من درست به موقع به ديوار رسيدم و طفلكي شهريار كوچولو را كه رنگش مثل برف پريده 

  .بود تو هوا بغل كردم
  زني؟  مارها حرف ميحاال ديگر با! اين ديگر چه حكايتي است-

اي  هايش آب زدم و جرعه شال زردش را كه مدام به گردن داشت باز كردم به شقيقه      
با وقار به من نگاه كرد . كردم ازش چيزي بپرسم مياما حاال ديگر اصال جرات ن. اش نوشاندم به

زند كه تير  اي مي حس كردم قلبش مثل قلب پرنده. و دستش را دور گردنم انداخت
  .ميرد است و دارد مي خورده
تواني برگردي  حاال مي. حالم از اين كه كم و كسرِ لوازم ماشينت را پيدا كردي خوش-: گفت
  ...ات خانه

  تو از كجا فهميدي؟-
ها تو كارم  ي نوميدي رغم همه بودم بش خبر بدهم كه علي واكرده درست همان دم لب   

  !ام موفق شده
  ...ام گردم خانه آخر من هم امروز بر مي-: گفتهاي من هيچ جوابي نداد اما  به سوآل
  ...تر است خيلي سخت... گيرم راه من خيلي دورتر است-: زده درآمد كه و بعد غم
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ي  عين يك بچه. گرفتمش تو بغلم. افتد اي دارد مي العاده كردم اتفاق فوق حس مي
د و براي نگه داشتنش از رو آمد كه او دارد به گردابي فرو مي با وجود اين به نظرم مي. كوچولو

  .هاي دور راه كشيده بود نگاه متينش به دوردست... من كاري ساخته نيست
  .بنده را هم دارم پوزه. هه دارم هه را هم واسه بره جعبه. ات را دارم برِّه: گفت

  .و با دلِ گرفته لبخندي زد
  .شود كمك تنش دوباره دارد گرم مي حس كردم كم. مدت درازي صبر كردم

  ...عزيز كوچولوي من، وحشت كردي-
  .راهم است تري چشم به امشب وحشت خيلي بيش-

غش  اين فكر كه ديگر هيچ وقت غش. اي جبران ناپذير يخ زدم دوباره از احساسِ واقعه
اي در  ي او براي من به چشمه خنده. ناپذير بود ي او را نخواهم شنيد برايم سخت تحمل خنده

  .مانست دلِ كوير مي
  .ات را بشنوم غشِ خنده خواهد باز هم غش چولوئَكِ من، دلم ميكو-

رسد  اي مي شود يك سال و اخترَكَم درست باالي همان نقطه امشب درست مي-: ام گفت اما به
  .كه پارسال به زمين آمدم

  مگر نه؟. تر نيست ي مار و ميعاد و ستاره يك خواب آشفته بيش كوچولوئك، اين قضيه-
  .شود چيزي كه مهم است با چشمِ سر ديده نمي-: ي نداد اما گفتبه سوال من جواب

  .مسلم است-
ي ديگر  اگر گلي را دوست داشته باشي كه تو يك ستاره: طور است در مورد گل هم همين-

  !شوند ها غرق گل مي ي ستاره همه: كند است، شب تماشاي آسمان چه لطفي پيدا مي
  ...مسلم است-
آبي كه تو به من دادي به خاطر قرقره و ريسمان درست به . ر استطو در مورد آب هم همين-

  .چه خوب بود... يادت كه هست... مانست يك موسيقي مي
  ...مسلم است-
اخترك من كوچولوتر از آن است كه بتوانم جايش را . كني ها را نگاه مي شب ستاره به شب-

ها؛ و آن وقت تو دوست داري  تارهشود يكي از س آن هم براي تو مي! اما چه بهتر. نشانت بدهم
اي  خواهم هديه راستي مي... هاي تو شوند دوست شان مي همه... ها را تماشا كني ي ستاره همه

  ...بت بدهم
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  .و غش غش خنديد
  !ام من عاشقِ شنيدنِ اين خنده! آخ، كوچولوئك، كوچولوئك-
  .درست مثل مورد آب... ي من هم درست همين است هديه-
  ي بگويي؟خواه چي مي-
روند  هايي كه به سفر مي واسه آن: جور نيست ها يك ي ستاره ي مردم ستاره دارند اما همه همه-

براي بعضي كه . اند حكم راهنما را دارند واسه بعضي ديگر فقط يك مشت روشناييِ سوسوزن
شان  ها همه اما اين ستاره. اهل دانشند هر ستاره يك معما است واسه آن باباي تاجر طال بود

اي مِثلش را  هايي خواهي داشت كه تنابنده فقط تو يكي ستاره. زبان به كام كشيده و خاموشند
  .ندارد

  خواهي بگويي؟ چي مي-
خب، پس هر ... خندم؟ ها مي هام؟ نه اين كه من تو يكي از آن نه اين كه من تو يكي از ستاره-

پس تو . خندند ها مي ي ستاره  همهكني برايت مثل اين خواهد بود كه شب كه به آسمان نگاه مي
  !هايي خواهي داشت كه بلدند بخندند ستاره

  .و باز خنديد
از ) كند ديگر زاد يك جوري تسال پيدا مي خب باالخره آدمي(و خاطرت كه تسال پيدا كرد -

خواهد با من  ماني و دلت مي دوست هميشگي من باقي مي. شوي حال مي آشنايي با من خوش
كه  دوستانت از اين... كني ي اتاقت را وا مي هام واسه تفريح پنجره اي وقت بخندي و پاره

شان  كنند آن وقت تو به خندي حسابي تعجب مي كني و مي بينند تو به آسمان نگاه مي مي
شود كه تو  شان مي ها يقين وقت آن و آن» !اندازند ها هميشه مرا خنده مي آره، ستاره«: گويي مي

  ...ام ات زده بيني چه كَلَكي به مي! جان. اي  دادهپاك عقلت را از دست
  .و باز زد زير خنده

  ...ماند كه عوضِ ستاره يك مشت زنگوله بت داده باشم كه بلدند بخندند به آن مي-
  :دوباره خنديد و بعد حالتي جدي به خودش گرفت

  .گذارم نه، من تنهات نمي-
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شوم كه دارد  يك خرده هم مثل آدمي مي... كشد كنم كه دارد درد مي ظاهر آدمي را پيدا مي-
  خود؟ چه زحمتي است بي. نيا كه اين را نبيني. ها است رو هم رفته اين جوري. كند جان مي

  .گذارم تنهات نمي-
  .زده بود اندوه

حتا . مارها خيلي خبيثند. هو تو را هم بگزد گويم كه، نكند يك ميتر از بابت ماره  اين را بيش-
  .واسه خنده هم ممكن است آدم را نيش بزنند

  .گذارم تنهات نمي-
  :منتها يك چيز باعث خاطر جمعيش شد

  .گر چه، بار دوم كه بخواهند بگزند ديگر زهر ندارند-

  .بي سر و صدا گريخت. شب متوجه راه افتادنش نشدم
: همين قدر گفت. رفت هاي محكم پيش مي ي مصمم و قدم اش رساندم با قيافه م را بهوقتي خود

  جايي؟ اين! اِ-
  .و دستم را گرفت

گرچه حقيقت اين نيست، اما . بري رنج مي. اشتباه كردي آمدي-: قرار شد وگفت اما باز بي
  .كنم ظاهرِ يك مرده را پيدا مي

  .من ساكت ماندم
خيلي سنگين . توانم اين جسم را با خودم ببرم نمي. لي دور استراه خي. كني خودت درك مي-
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  .است
  .من ساكت ماندم

  ؟ها شود كه دورش انداخته باشند؛ پوست كهنه كه غصه ندارد، اي مي گيرم عينِ پوستِ كهنه-
  .من ساكت ماندم

  :سرد شد اما باز هم سعي كرد كمي دل
هايي در  شان به صورت چاه هم. كنم ه ميها نگا شود، نه؟ من هم به ستاره خيلي با مزه مي-

  ...دهند بخورم ها بم آب مي ي ستاره همه. هاي زنگ زده آيند با قرقره مي
  .من ساكت ماندم

شوي من صاحب هزار كرور  نه؟ تو صاحب هزار كرور زنگوله مي. شود خيلي با مزه مي-
  ...فواره

  ...كرد او هم ساكت شد، چرا كه داشت گريه مي
  .بگذار چند قدم خودم تنهايي بروم. جاستخب، همين -

  .ترسيد و گرفت نشست، چرا كه مي

  
  

تازه چه قدر هم لطيف اسـت و چـه          . آخر من مسئولشم  ... گويم  گلم را مي  ... داني؟  مي
اش چـي     ي عالم از خودش دفاع كنـد همـه           جلو همه  براي آن كه  . پيله  شيله  قدر هم ساده و بي    

  !دارد مگر؟ چهارتا خار پِرپِرَك
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ــستم   ــرفتم نشـ ــم گـ ــن هـ ــي . مـ ــر نمـ ــشوم    ديگـ ــد بـ ــا بنـ ــر پـ ــستم سـ   .توانـ
ــت ــين-: گفـــــــ ــه... همـــــــ ــس  همـــــــ ــين و بـــــــ   ...اش همـــــــ

مـن قـادر بـه حركـت        . باز هم كمي دودلي نشان داد اما باالخره پا شد و قدمي به جلو رفـت               
  .نبودم

فريادي . حركت ماند   يك دم بي  ! فقط همين ... ي زردي جست و      پايش جرقه  كنار قوزكِ 
  .مثل درختي كه بيفتد آرام آرام به زمين افتاد كه به وجود شن از آن هم صدايي بلند نشد. نزد

  

27  
دوستانم از اين   . ام  ترنكرده  شش سال گذشته است و من هنوز بابت اين قضيه جايي لب           

گفـتم اثـر      هـا مـي     زده بودم امـا بـه آن        من غم . ديدند سخت شاد شدند     كه مرا دوباره زنده مي    
  .خـــــــــــــــــــــــــــــــستگي اســـــــــــــــــــــــــــــــت 

دانـم كـه او بـه         اما ايـن را خـوب مـي       ... يعني نه كامال  . ام  ا كرده حاال كمي تسالي خاطر پيد    
پيكري هم نبود كه چنـدان وزنـي        . چون آفتاب كه زد پيكرش را پيدا نكردم       . اختركش برگشته 

  .انـد   عـين هـزار زنگولـه     . هـا گـوش بـدهم       هـا دوسـت دارم بـه سـتاره          و شب ... داشته باشد 
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بنـدي كـه بـراي شـهريار          فت به پوزه  اما موضوع خيلي مهمي كه هست، من پاك يادم ر                
. ي بـرّه ببنـدد   ي چرمي اضافه كنم و او ممكن نيست بتواند آن را به پوزه    كوچولو كشيدم تسمه  

هه گل را چريده      يعني تو اختركش چه اتفاقي افتاده؟ نكند بره       «: پرسم  اين است كه از خودم مي     
  »...باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟

ـ «: گويم  گاه به خودم مي    اي  و هـر شـب گلـش را زيـر حبـاب شيـشه      حتما نه، شهريار كوچول
ها همه    شود و ستاره    آن وقت است كه خيالم راحت مي      » ...اش را هم دارد     گذارد و هواي بره     مي

ــيريني مـــــــــــــــي ــه شـــــــــــــ ــد بـــــــــــــ   .خندنـــــــــــــ
آمديم و يـك شـب   ... همين كافي است كه آدم يك بار حواسش نباشد     «: گويم  گاه به خودم مي   

آن وقت اسـت كـه      » ...صدا از جعبه زد بيرون    سرو  شبي بي   حباب يادش رفت يا برّه شب نصف      
  !...شوند ها همه تبديل به اشك مي زنگوله

براي شما هم كه او را دوست داريـد، مثـل           : يك راز خيلي خيلي بزرگ اين جا هست       
اي كه    دانيم، فالن بره    اي كه نمي    تر از دانستن اين نيست كه تو فالن نقطه          من هيچ چيزِ عالم مهم    

  ...خي را چريده يا نچريدهشماسيم گل سر نمي

و آن وقـت بـا      » برّه گـل را چريـده يـا نچريـده؟         «: آسمان را نگاه كنيد و بپرسيد     . خب        
  ...هاي خودتان تفاوتش را ببينيد چشم

  !شان خبردار بشود كه اين موضوع چه قدر مهم است ها روح و محال است آدم بزرگ

ي دو    ايـن همـان منظـره     . الم اسـت  ي ع   انگيزترين منظره   در نظر من اين زيباترين و حزن              
ظهور شـهريار كوچولـو   «: تان بدهم تر نشان ام كه به  صفحه پيش است گيرم آن را دوباره كشيده       

  .»بر زمين در اين جا بود؛ و بعد در همين جا هم بود كه ناپديد شد
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به دقت اين منظره را نگاه كنيد كه مطمئن بشويد اگر روزي تو آفريقـا گـذرتان                 آن قدر           

و اگر پاداد و گـذارتان بـه آن جـا افتـاد بـه               . به كوير صحرا افتاد حتما آن را خواهيد شناخت        
. اي توقف كنيد    خواهم كه عجله به خرج ندهيد و درست زير ستاره چند لحظه             التماس ازتان مي  
تان آمد، اگر خنديد، اگر موهايش طاليـي بـود، اگـر وقتـي ازش                 به طرف اي    ن وقت اگر بچه   

در آن صورت لطف كنيد و نگذاريد       . زنيد كه كيست    سوالي كرديد جوابي نداد، البد حدس مي      
  :من اين جور افسرده خاطر بمانم

  .بي درنگ برداريد به من بنويسيد كه او برگشته
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