
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 یصذا یٍقس تَد، ضذُ ذاریت اش چاضر وِیً خَاب اس زاسُ جغذ

.تاضذ ذُیافس یشیچ اًگار! ززج ذ؛یضٌ یثیعج  

 تِ صیخا زیس چَب اس تاالی  اٍ "تَد؟ یییییی یک":ذیخزس زعجة تا

:ذیخزس دٍتارُ. ذیًذ را یکس یٍل کزد؛ یًگاّ اطزاف  

تَد؟ یک ـ  

 کف در را یزخو ٍ  کزد ًگاُ اش يیشتیز یّا چطن تا دٍتارُ ٍ

 "تَد؟ یک"ذ؛یخزس دٍتارُ! تشرگ ذیسف زخن کی ذ،ید اش جٌگل

 یًگاّ کیًشد اس زا کزد خزٍاس يییخا تِ ًذاد؛ جَاب یکس چَى یٍل

.اًذاسدیت آى تِ  

تَد؟ آهذُ کجا اس یٍل تَد، زخن کی ٍاقعاً  



 
 
 
 
 
 
 

کزد؛ کَر هَش اس سیز سهیي تیزٍى خزیذ. حالی کِ جغذ تِ زخن سیثای تشرگ ًگاُ هیدر   

 جغذ خزسیذ:

 ـ زخن اس کی اسر؟

ّای کَچکص را ًیوِ تاس کزد ٍ تِ دقر تِ زخن ًگاُ کزد ٍ گفر: کَر هَش چطن  

 ـ ضایذ اس هي تاضذ!

 جغذ گفر:

 ـ کَر هَش ًاداى! کَر هَش ّا کِ زخن ًوی گذارًذ!

 کَر هَش گفر:

زَاًذ هال هي تاضذ. کٌن کِ ایي زخن ًوی ـ اٍُ، حق تا زَسر جغذ عشیش، هي ّن فکز هی  

 جغذ دٍتارُ فزیاد سد:

ایي زخن اس کیسر؟ اس کی...؟ـ   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّای کَچک دسر  تا ضٌیذى صذای جغذ، اس جَیذى تزگخزگَش 

دٍیذ. اٍ تیٌی اش را زکاى داد زخن   کطیذ ٍ جسر ٍ خیشکٌاى تِ سَی

را تَییذ. ٍ زخن  

 تعذ اس آى کِ دٍتارُ زخن را تَییذ، گفر:

داًیذ کِ در تْار، هي چٌیي  ـ هوکي اسر هال هي تاضذ. ضوا هی

هي خس احسوال دارد کِ اس   آٍرم؛ ّاین هی ّای سیثا را تزای تچِ زخن

 تاضذ. 

 جغذ گفر:

ـ خزگَش خاًن، ایي زخن اس ضوا ًیسر. تْار زوام ضذُ اسر ٍ حاال 

کیسر؟ ٍلی اس ... زاتسساى اسر. ایي زخن هال کسی دیگز اسر!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

طزف صذا رفر زا  تاالی سٌگ دریاچِ اش ضٌیذ ٍ تِ اس صذای جغذ راتقِ 

  ٍ چطوکی سداش  یی تقِچطواى تشرگ  تثیٌذ کِ چِ گح ضذُ اسر؟ اٍ تا

  ٍ سدس گفر: تِ زخن خیزُ ضذ،

گذارًذ، ضایذ  یزخن ه ّا ٍ دریاچِّا  ّا در زاالب گذارًذ. تقِ ّا زخن هی ـ تقِ

 ایي زخن اس هي تاضذ.

کزد ٍ گفر: یّای تاَّش اش تِ تقِ ًگاّ جغذ تا چطن  

ّا خیلی کَچک اًذ.  گذارًذ ٍلی زخن تقِ ّا زخن هی ـ درسر اسر کِ تقِ

تعذ اس تزرسی دٍتارُ  ایي زخن خیلی تشرگ اسر. ایي زخن اس زَ ًیسر.

شرگ؛ تقِ گفر:زخن سیثای ت  

 ـ هثل ّویطِ حق تا زَسر آقای جغذ. ایي زخن اس هي ًیسر.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

اش ضٌیذُ تَد، سٍد  ایي ّیاَّ را اس ضاخِ دلخَاُ درخر هَش خزها کِ

جزیق  ذخاییي آهذ ٍ جسر ٍ خیشکٌاى تِ طزف زخن دٍیذ. اٍ تا صذای تلٌ

 جزیق کٌاى گفر:

اس هي اسر، اس هي! ... ـ ایي زخن هي اسر،  

 جغذ تا لحي جذی گفر:

زَاًذ، سیزا ایي زخن تِ اًذاسُ خَدذ  هَش خزها! ایي زخن اس زَ تَدُ ًوی

 کالى اسر. یک گح ٍ خالظ، ایي زخن اس زَ ًیسر!

هي  درسر اسر، درسر اسر، حق تا زَسر آقای جغذ! ایي زخن"

هَش خزها ایي را گفر ٍ تِ سزعر دٍتارُ تِ ضاخِ دلخَاُ  "ًیسر.

درخر اش تاال ضذ زا تثیٌذ کِ کی خَاّذ آهذ زا ادعا کٌذ کِ ایي زخن اس 

اسر.اٍ   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گطر  در جٌگل خطر غذای دلخَاُ اش یعٌی زخن سزگزداى هیگَرکي 

ّا تِ آراهی خشیذ زا تفْوذ کِ  طزف آى کِ صذای جغذ را ضٌیذ. لذا تِ

 چِ گح اسر. اٍ رٍ تِ جغذ کزدُ ٍ گفر:

! هي زخن را خیلی دٍسر دارم. هي دًثال یگاى زخن ـ ٍای چِ زخوی

گطسن کِ صذای زَ را ضٌیذم؛ آقای جغذ! ایي زخن اس  تزای خَردى هی

را تخَرم. خَاّن کِ ّویي حاال آى هي اسر ٍ هي هی  

 زوام حیَاًاذ فزیاد سدًذ:

 ـ ًِ!... ًِ! ایي زخن اس زَ ًیسر!

 



 
 
 
 
 
 
 
 

اس زخن صذای ضزتِ ای ضٌیذُ ضذ ٍ درس کَچکی در زخن ًاگْاى 

گَرکي ّن  حسی .آراهی خس رفسٌذ ًوَدار ضذ. حیَاًاذ ززسیذًذ ٍ تِ

 کوی اس صذای زخن ززسیذُ تَد. گَرکي گفر:

کٌن حق تا زَسر، جغذ! زخن ّای را کِ هي دٍسر دارم،  فکز هی ـ

صذا ًذارًذ!  اصالً  

رفر. یکذفعِ  صذای ضزتِ سدى زکزار ضذُ ٍ درس ّن تشرگسز ضذُ هی

ل زوام حیَاًاذ صذای تال کذام خزًذُ را اس فزاس درخر ّای جٌگ

ضٌیذًذ. ٍقسی تِ طزف تاال ًگاُ کزدًذ، دیذًذ کِ یک عقاب تِ سزعر 

در  ،کٌذ. عقاب کٌار زخن تِ سهیي ًطسر تِ طزف خاییي خزٍاس هی

ّای زیشش هی درخطیذ.  چطنحالیکِ   

 



 
 
 
تِ زٌذی جیغ سد:اٍ    

ّا دًثال زخون  ـ تِ آى زخن دسر ًشى. آى زخن اس هي اسر. هي در تاالی درخر

گطسن کِ صذای جغذ را ضٌیذم. زخون را یک تاد قَی اس الًِ ام خاییي اًذاخر! هی  

ّایص را اطزاف زخن گزفر ٍ صذای ضزتِ سدى تِ زخن  عقاب خاًن تِ آراهی تال

تلٌذزز ضذ. ًاگْاى زخن ضکسر ٍ یک جَجِ عقاب اس آى تزاهذ. اٍ تِ هادرش ًگاُ 

 کزد ٍ گفر:

 ـ هادر!

ضاى  ٍ جَجِ عقاب ٍ هادرش یکذیگز را تا ًَل ّای "خسزم!"عقاب خاًن گفر؛ 

تَسیذًذ. زوام حیَاًاذ اس ایٌکِ عقاب ٍ چَچِ اش یکذیگز را دٍتارُ یافسٌذ خیلی 

ًذ. عقاب خاًن گفر:خَضحال تَد  

داًن کِ چطَر ّن خزٍاس کٌن ٍ  ـ هي تایذ چَچِ ام را دٍتارُ تِ الًِ ام تثزم. ٍلی ًوی

 ّن چَچِ ام را تثزم!

 



 
 
داًای خیز گفر:جغذ    

گیزم ٍ تز خطر زَ تاال  ّاین هحکن هی ـ یک خالى سادُ! هي جَجِ گگ را تا تال

اذ تثز. ضَم ٍ زَ ّزدٍی ها را تِ الًِ هی  

گفر: آفزیي! ًظز خَتیسر. ٍلی زَ تایذ قَل تذّی کِ تِ چَچِ ام در خاًن عقاب 

 راُ ضزر ًزساًی!

تز خطر   جَجِ عقاب را در تاالّایص خیچاًذ ٍ ٍ سدس "دّن قَل هی"جغذ گفر؛ 

ٍ تال ّای تشرگ ٍ قَی اش  "آهادُ تاش!"گفر خاًن عقاب  عقاب خاًن سَار ضذ.

 را تِ ّن سد ٍ تِ طزف ًَک درخساى جٌگل اٍج گزفر. زوام حیَاًاذ فزیاد سدًذ:

حافظ، جَجِ عقاب! ها خَضحالین کِ هادرذ ززا خیذا کزد! ـ خذا  

تغیز اس گَرکي، زوام حیَاًاذ خَضحال تَدًذ. گَرکي جیغ سد:   

..تَد کِ یک غذای هشُ دار تخَرم. اٍف! هي ًشدیک  

 ٍ سدس تِ طزف خاییي جٌگل دٍیذ زا چیشی تزای خَردى خیذا کٌذ.   

 



 


