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 :سخٌی تا خْاًٌذگاى هحتزم

  الثتَ ایي یک کتاب خیلی کْتاٍ –هي تَ عٌْاى هتزجن ایي کتاب 

 . آى را تَ تشرگساالى یا ًْجْاًاى پیشٌِاد ًوی کٌن–است 

 هي ایي کتاب را تَ هعلواى کالص اّل اتتذایی ّ هادراًی کَ تچَ

 .ُای کْچک دارًذ پیشٌِاد هی کٌن

 تَ ًظز خْدم داستاى جذاتی تزای کْدکاى هی تاشذ،ّلی تزای 

 !تشرگساالى خیلی تی هشٍ خْاُذ تْد

 ّ کلوات اهزّسی است ((تشذیذ))یکی اس هشایای کتاب استفادٍ اس 

 .کَ تزای کالص اّلی ُا هٌاسة هی تاشذ

  تزای کْدکاى هٌتشز شذ ّ سال ُا1899  ایي داستاى در سال 

 .تعذ تَ ًژادپزستی هتِن شذ

 

 

 

 پارسا حسیٌی پْر



 نام خدا به

 سهاًی یک پظز کْچک طیاٍ سًذگی هی کزد ّ اطن 

 .بْد((طاهبْی طیاٍ کْچک))اّ

ًام ((جاهبْی طیاٍ))بْد ّ پذرع ((هاهبْی طیاٍ))ًام هادرع

 .داػت

 

 هاهبْی طیاٍ بزای طاهبْ یک کت کْچک سیبای قزهش ّ یک

 .ػلْار کْچک آبی بافتَ بْد

 جاهبْی طیاٍ اس باسار بزای طاهبْ یک چتز سیبای طبش ّ یک 



 .جفت کفغ ارغْاًی با تخت کفغ ّ اطتز سرػکی خزیذٍ بْد

 طاهبْ با ػادابی ُوَ ی لباص ُایغ را هی پْػیذ ّ بزای قذم 

 .سدى در جٌگل بیزّى هی رفت

 ببز .  رفت ّ رفت ّ رفت تا ایي کَ بَ یک ببز بزخْرد کزد

 :بَ اّ گفت

 .طاهبْی طیاٍ کْچک،هي دارم هی آین تا تْ را بخْرم-

 آى ّقت هي ُن بَ ػوا کت .هي را ًخْریذ!اٍّ،لطفا آقای ببز-

 .کْچک سیبای قزهشم را هی دُن

 خیلی خْب؛هي تْ را ًوی خْرم،اّها تْ ُن بایذ کت )):ببز گفت

 ((.کْچک سیبای قزهشت را بَ هي بذُی

 بٌابزایي ببز کت کْچک سیبای قزهش طاهبْی بی چارٍ را 

   ((!حاال هي بشرگ تزیي ببز در جٌگلن)):گزفت ّ رفت ّ گفت

 طاهبْی طیاٍ کْچک اداهَ داد؛رفت ّ رفت ّ رفت تا ایي کَ 

 !دّبارٍ بَ یک ببز بزخْرد کزد

 :ببز بَ اّ گفت

 .هي دارم هی آین تا تْ را بخْرم!طاهبْی طیاٍ کْچک-



آى ّقت هي ُن بَ ػوا .هي را ًخْریذ!اٍّ،لطفا آقای ببز-

 .ػلْار سیبای کْچک آبی ام را هی دُن

 

 خیلی خْب؛هي تْ را ًوی خْرم،اّها تْ ُن بایذ )):ببز گفت

 ((.ػلْار سیبای کْچک آبی ات را بَ هي بذُی

 بٌابزایي ببز ػلْار سیبای کْچک آبی طاهبْی بی چارٍ را 

 ((!حاال هي بشرگ تزیي ببز در جٌگلن)):گزفت،ّ رفت ّ گفت

 



 

 طاهبْی طیاٍ کْچک اداهَ داد؛رفت ّ رفت ّ رفت تا کَ بَ 

 طاهبْی طیاٍ )):ببز بَ اّ گفت!یک ببز دیگز بزخْرد کزد

 ((.هي دارم هی آین تا تْ را بخْرم!کْچک



 :طاهبْ گفت

هي را ًخْریذ تا هي ُن بَ ػوا کفغ ُای !اٍّ،لطفا آقای ببز-

سیبای کْچک ارغْاًی با تخت کفغ سرػکی ّ اطتز 

  !سرػکی ام را بذُن

کفغ ُای تْ بَ چَ دردم هی خْرد؟هي چِارتا )):اّها ببز گفت

تْ بَ اًذاسٍ ی کافی بزای هي کفغ !پا دارم ّلی تْ فقط دّتا

  ((!ًذاری

 .اگز طزدتْى بْد هی تْاًیذ با آى ُا گْع ُایتاى را بپْػاًیذ-

 

آى ُا را بَ هي بذٍ تا هي تْ را .فکز خْبیَ.اٍّ،هي طزدهَ-

 .ًخْرم



بٌابزایي ببز کفغ ُای سیبای کْچک ارغْاًی طاهبْی طیاٍ 

 کْچک را گزفت 

 ((!حاال هي بشرگ تزیي ببز در جٌگلن)):ّرفت ّ گفت

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 طاهبْی طیاٍ کْچک اداهَ داد؛رفت ّ رفت ّ رفت تا ایي کَ 

 :ببز بَ اّ گفت. یک ببز دیگز طز راُغ طبش ػذ

 .هي دارم هی آین تا تْ را بخْرم!طاهبْی طیاٍ کْچک-

 آى ّقت هي بَ ػوا چتز .هي را ًخْریذ!اٍّ،لطفا آقای ببز-

 .سیبای طبشم را هی دُن

 :ّلی ببز گفت



چگًَْ هی تْاًن یک چتز را حول کٌن ّقتی کَ توام پٌجَ -

 ُاین را بزای راٍ رفتي احتیاج دارم؟

 

ػوا هی تْاًیذ آى را بَ دهتاى )):طاهبْی طیاٍ کْچک گفت

 ((.گزٍ بشًیذ ّ حول کٌیذ

 .آى را بذٍ بَ هي تا هي ُن تْ را ًخْرم!درطت هی گْیی-



 

 بٌابزایي ببز چتز طبش سیبای طاهبْی طیاٍ کْچک را گزفت ّ 

 ((!حاال هي بشرگ تزیي ببز در جٌگلن)):رفت ّ گفت



 

ٍِ رفتي گزیَ کزد؛چْى آى ببزُای   طاهبْی طیاٍ کْچک در را

 .ظالن توام لباص ُایغ را بزدٍ بْدًذ



 

 ((!غزرررر)):در ُواى هْقع اّ یک صذای ّحؼتٌاک ػٌیذ

 .صذا بلٌذتز ّ بلٌذتز هی ػذ

 آى  ببزُا دارًذ بزهی )):  طاهبْی طیاٍ کْچک با خْد گفت

 ((حاال بایذ چَ کار کٌن؟.گزدًذ تا هي را بخْرًذ

 .اّ طزیع بَ طزف یک ًخل خزها دّیذ ّ پؼت آى قاین ػذ

  دارد هی اّتفاقیاس پؼت ًخل دسدکی ًگاٍ هی کزد تا ببیٌذ چَ 



 .افتذ

 

 !ببزُای بشرگ داػتٌذ با ُن دعْا هی کزدًذ

 

 در ًِایت آى قذر خؼوگیي ػذًذ کَ لباص ُایؼاى در ُْا بَ 



 پزّاس درآهذ ّ ببزُا با دًذاى ُای تیشػاى لباص ُا را پارٍ 

 ًاگِاى غلتیذًذ ّ هظتقین بَ طزف یک عالوَ درخت کَ .کزدًذ

 طاهبْی طیاٍ کْچک بیي یکی اس آى ُا قاین ػذٍ بْد رفتٌذ،اّها 

 طاهبْی طیاٍ کْچک طزیع کٌار چتز پزیذ؛بٌابزایي آى ُا بَ 

 .جای طاهبْی طیاٍ،ُز یک دم ُایؼاى را ػکار کزدًذ

 سهاًی کَ آى ُا داد ّ بیذا ّ دعْا هی کزدًذ،خْدػاى را در 

 .در اطزاف درختاى یافتٌذ



 

ّقتی کَ ببزُا خیلی کْچْلْ دیذٍ هی ػذًذ ّ خیلی اس آى جا 

اّ بَ .فاصلَ داػتٌذ،طاهبْی طیاٍ کْچک باال پزیذ ّ رفت

چزا ػوا ُوَ  لباص ُایتاى را درآّردٍ ایذ؟ !اٍّ)):ببزُا گفت



غـز :))اّها آى ُا فقط جْاب هی دادًذ((آى ُا را ًوی خْاُیذ؟

 ((!رررررررررررر

 

 اگز آى ُا را هی خْاُیذ بگْییذ)):طاهبْی طیاٍ کْچک گفت

 ((.،ّگزًَ هي آى ُا را هی بزم

 اّها آى ُا چارٍ ای ًذاػتٌذ ّ ًوی خْاطتٌذ دم ُایؼاى را اس 

 ((غزرررر)):دطت بذٌُذ ّ دّبارٍ دعْا کٌٌذ ّ فقط هی گفتٌذ

 آى ُا خیلی عصباًی بْدًذ،اّها ٌُْس ُن ًوی خْاطتٌذ دم 

 .ُایؼاى را اس دطت بذٌُذ



 آى ُا چٌاى عصباًی بْدًذ کَ دّر درخت دّیذًذ ّ 

 تٌذتز ّ تٌذتز هی !!!!هی خْاطتٌذ ُن دیگز را بخْرًذ

 !دّیذًذ؛طْری کَ ػوا ًوی تْاًظتیذ پاُایؼاى را ببیٌیذ

 آى ُا ٌُْس هی دّیذًذ ّ هی دّیذًذ،تا ایي کَ باالخزٍ آب 

 . دّر درخت را پْػاًذ1*ػذًذ ّ طپض یک اطتخز قی

 

 

 

 

 

 

 .کلوَ ای اطت ٌُذی بَ هعٌای کزٍ:قی1*



 

 

 

 



  جاهبْی طیاٍ در آى هْقع با یک قْری بزًجی بشرگ اس کار 

 خْد بَ خاًَ بز هی گؼت ،کَ ًاگِاى چؼوغ بَ ببزُا افتاد ّ 

 فکز کٌن هاهبْ بتًَْ !چَ کزٍ ی آب ػذٍ ی سیبایی!اٍّ)):گفت

 ((!باُاػْى غذای خْػوّشٍ ای بپشٍ

 بزای ُویي،اّ توام آى ُا را داخل قْری بزًجی بشرگغ 

 .ریخت ّ بزای آػپشی هاهبْی طیاٍ بَ خاًَ بزد

* * *            

 ّقتی هاهبْی طیاٍ کزٍ ُای آب ػذٍ را دیذ،خیلی خْع حال 

  ُای 2*حاال هي ُوَ ی هْاد السم بزای پٌکیک)):ػذ ّ گفت

 ((!خْػوّشٍ را دارم

 بٌابزایي اّ آرد،تخن هزغ ،ػیز،ػکز ّ کزٍ را داػت ّ با آى 

 .ُا یک بؼقاب بشرگ اس پٌکیک ُای خْػوّشٍ پخت

 - هاهبْی طیاٍ کزٍ ُا را طزخ کزد ّ رًگ ُای سرد ّ قٍِْ

 .آى ُا ُوَ ی هْاد را بزای ػام داػتٌذ. ای هاًٌذ ببزُا را دیذ

 هاهبْی طیاٍ بیظت ُّفت تا پٌکیک،جاهبْی طیاٍ پٌجاٍ ّپٌج 

 تا ّ اّها طاهبْی طیاٍ کْچک صذ ّ ػصت ّ ًَ تا پٌکیک 



 .  ؛بزای ایي کَ خیلی گزطٌَ بْد!!!!!!!خْرد

 تمام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (کْکْ)ػاهی:پٌکیک 2*


