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 964-303-025-3 ك:شاب
 چاپخانه سپهر، تهران :يچاپ و صحاف

 
 

 اهدانام چه
 Leon Werthبه لئون ورث      

ايـن   يام. بـرا  ترهـا هديـه كـرده    از بزرگ يكه اين كتاب را به يك خواهم يها عذر م از بچه
ترين دوست من تو همه دنيـا اسـت. يـك     به» تر بزرگ«دارم: اين  يكار يك دليل حساب

را كـه   يهـاي  بفهمد حتـا كتـاب   تواند يهمه چيز را م» تر بزرگ«هم آن كه اين  دليل ديگرم
 يتـو فرانسـه زنـدگ   » تـر  بـزرگ «. عذر سومم ايـن اسـت كـه ايـن     ندها نوشته باش بچه يبرا
ايـن   ي اسـت. اگـر همـه    يو سـخت محتـاج دلجـوي    كشـد  يم يو تشنگ يجا گشنگ و آن كند يم

بـزرگ   كنم كـه ايـن آدم   يا تاب را تقديم آن بچهاين ك خواهم ينباشد اجازه م يعذرها كاف
از  يتـر كسـ   بوده (گيرم كـم  يا چهب يروزگار يهم روز يبوده. آخر هر آدم بزرگ ييك روز

 :كنم يام را به اين شكل تصحيح م چه ). پس من هم اهدانامآورد يها اين را به ياد م آن
 لئون ورث به

 .كه پسربچه بود يموقع               
 ياگزوپر آنتوان دو سنت                                                               
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نـام   »يواقعـ  يسرگذشـتها «كـه   يراجع به جنگل طبيع يدر كتاب يساله بودم روز شش يوقت
 .  بلعيد يرا م يا كه حيوان درنده داد يديدم. تصوير مار بوآ را نشان م يداشت تصوير زيباي

 
 .بينيد ياز آن تصوير را در باال م يا اينك نسخه

. دهنـد  يبجوند درسته قورت مـ  آنكه يبوآ شكار خود را ب يآن كتاب گفته بودند كه مارها در
 .خوابند يكه به هضم آن مشغولند م يش ماهتكان بخورند و در ش توانند يبعد، ديگر نم

جنگــل بســيار فكــر كــردم و بــه نوبــه خــود توانســتم بــا   يآن وقــت در بــاره ماجراهــا مــن
 من بود بكشم. آن تصوير چنين بود: يرا كه نخستين كار نقاش 1تصوير شماره  ،يمدادرنگ

 
ــه آدم شــاهكار ــا از نقاشــ   خــود را ب مــن  يبزرگهــا نشــان دادم و از ايشــان پرســيدم كــه آي

 ترسند؟ يم
 جواب گفتند: چرا بترسيم؟ كاله كه ترس ندارد. در
. آن وقت مـن  كرد يرا هضم م يمن شكل كاله نبود. تصوير مار بوآ بود كه فيل ينقاش اما
بزرگها هميشه نياز به توضـيح   بزرگها بتوانند بفهمند. آدم مار بوآ را كشيدم تا آدمشكم  يتو

 من چنين بود: 2دارند. تصوير شماره 
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باز يا بسـته را كنـار بگـذارم و     يكس مار بوآبه من نصيحت كردند كه كشيدن ع بزرگها آدم

از كـار   يبيشتر به جغرافيا و تاريخ و حساب و دستور بپردازم. اين بـود كـه در شـش سـالگ    
خـود   2و تصـوير شـماره    1تصـوير شـماره    يدسـت كشـيدم، چـون از نـامراد     ينقاش يزيبا

هـا هـم    بچـه  يو بـرا  فهمنـد  ينمـ  يچيـز  يهيچوقت بـه تنهـاي   ابزرگه دلسرد شده بودم، آدم
 كننده است كه هميشه و هميشه به ايشان توضيح بدهند. خسته

يـاد گـرفتم.    يخود انتخاب كنم، و اين بود كه خلبـان  يبرا يناچار شدم شغل ديگر بنابراين
بـه دردم خـورد. در    يخيل يكه جغراف يوبيش پرواز كردم، و براست دنيا كم يمن به همه جا

تشخيص بدهم و اين، اگر آدم به شـب راه گـم    »آريزونا« چين را از توانستم ينگاه اول م
 دارد. فايده يكرده باشد، خيل

زيـاد برخـورد داشـته، پـيش      يجـد  ياز آدمهـا  يبـا بسـيار   ياين ترتيـب مـن در زنـدگ    به
در  يام. اما اين امر چندان تغيير نزديك ديده يام و ايشان را از خيل بزرگها زياد مانده آدم

 عقيده من نداده است.
بـا نشـان دادن    آمـد،  يبـين مـ   روشـن  يكه به نظرم كم خوردم ياز ايشان برم يبه يك يوقت

بدانم آيـا   خواستم يو م كردم يام او را امتحان م خود كه هنوز نگاهش داشته 1تصوير شماره 
. آن وقـت  »ايـن كـاله اسـت   «كـه:   داد ياو هم به من جواب م يواقعا چيزفهم است. ول

ها، بلكه خودم را تـا   و نه از ستاره ينه از جنگل طبيع زدم، يحرف م او ديگر نه از مار بوآ با
و آن  گفـتم،  يبـريج و گلـف و سياسـت و كـراوات مـ      يو از بـاز  آوردم يسطح او پائين م

 .  شد يمثل من خوشحال م يبا آدم عاقل يبزرگ از آشناي آدم
 

 يبا او بـزنم زنـدگ   يبرا داشته باشم كه حرف حسا يكس آنكه ياين ترتيب، من تنها و ب به
 ياز اسـبابها  يآفريقا هواپيمـايم خـراب شـد. يكـ     يكردم، تا شش سال پيش كه در صحرا

موتور هواپيما شكسته بود، و چون من نه مكانيسين همراه داشتم و نه مسافر، آمـاده شـدم   
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من مسـئله مـرگ    ياز عهده اين تعمير دشوار برآيم. اين خود برا يتا مگر بتوانم به تنهاي
 هشت روز داشتم. يبود. به زحمت آب خوردن برا يزندگ و

 يآباديهـا خوابيـدم. تنهـاتر از غريقـ     يشـنها و در فاصـله هـزار ميلـ     يشب اول رو ،يبار
در  يوقتـ  زنيـد  يمانده باشد. البد تعجب مرا حـدس مـ   يا پاره بودم كه در اقيانوس بر تخته

 كرد.  مرا از خواب بيدار يا گانه عجيب و بچه يطلوع صبح صدا
 

 :گفت يصدا م
 من بكش! يزحمت يك گوسفند برا بي -
 ؟يچ -
 يك گوسفند برايم بكش... -
 

زده از جا جستم. خوب چشمهايم را ماليـدم و بـه دقـت نگـاه كـردم.       برق يمثل آدمها من
. اينـك بهتـرين   كـرد  يافتاد كه بـا وقـار تمـام مـرا تماشـا مـ       يا العاده چشمم به آدمك خارق

اصـل نيسـت.    يتوانستم از او بكشم. اما تصوير من حتما به زيبـاي كه من بعدها  يتصوير
دلسـرد كـرده بودنـد و     ياز كار نقاش يمرا در شش سالگ بزرگها تقصير هم ندارم. چون آدم
 نياموخته بودم. يديگر يبسته نقاش يباز و مار بوآ يمن بجز كشيدن شكل مار بوآ

 
نگاه كردم. فراموش نكنيد كه مـن در  گردشده از تعجب به اين شبح  يمن با چشمان ،يبار
كه اين آدمـك كوچولـو    آمد يبود. به نظرم هم نم يبودم هزار ميل دور از هرچه آباد يجاي

يا ترس از پا افتاده باشد. به ظـاهر نيـز بـه     ييا تشنگ ييا گرسنگ يراه گم كرده، يا از خستگ
 .      شد، هيچ شباهت نداشتها گم شده باصحرا، در هزار ميل دور از آبادي دلكه در  يا بچه
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 توانستم حرف بزنم، به او گفتم: يآخر وقت

 ؟يكن ي... تو اينجا چه ميه -
 د:تكرار كر زند يم يآرام و مثل اينكه يك حرف بسيار جد ياو خيل و
 من بكش... يزحمت... يك گوسفند برا بي -

. گرچـه ايـن برخـورد در هـزار     ماند ينم يدر آدم زياد اثر بكند، جرات نافرمان يمعماي يوقت
جلـوه كـرد، يـك ورق كاغـذ و      يميل فاصله از آباديها و با بودن خطر مرگ در نظـرم بيمعنـ  

من بيشتر جغرافيا و تاريخ و يك خودنويس از جيبم درآوردم. اما در همان دم يادم آمد كه 
بلـد   يبه آدمك گفتم من نقاشـ  يروي اين بود كه با اندك ترش ام، واندهحساب و دستور خ

 نيستم. او جواب داد:
 من بكش. يعيب ندارد، يك گوسفند برا -

 ياز آن دو تصوير را كه بلد بودم، يعن يچون هيچوقت شكل گوسفند نكشيده بودم، يك من
 شنيدم آدمك در جواب گفت: ياو كشيدم و متعجب شدم وقت يبرابسته را  يمار بوآ
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. مـار بـوآ بسـيار خطرنـاك و فيـل بسـيار       خـواهم  ينه، نه! من فيـل در شـكم مـار بـوآ نمـ      -
مـن   ي. بـرا خـواهم  يكوچك اسـت. مـن گوسـفند مـ     يوپاگير است. خانه من هم خيل دست

 گوسفند بكش.
 وقت من گوسفند كشيدم. آن

 
 به دقت نگاه كرد و گفت: او
 
 ديگر بكش. يبيحال است. يك ينه! اين خيل -

 
 باز كشيدم. من

 
 گفت: يزد و به مهربان يمن لبخند شيرين دوست

 ... اين گوسفند نيست، قوچ است. شاخ دارد...يبين يتو كه م -
 رد شد: يقبل ياما آن هم مثل شكلها  ديگر كشيدم، ييك من

 

 
 كه زياد عمر كند. خواهم يم يپير است. من گوسفند يخيل ياين يك -
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كـردن موتـور هواپيمـا     شـروع بـه كـار پيـاده     يكـه بـرا   يا و با عجلـه  يوقت با بيحوصلگ آن
 كشيدم و گفتم: يداشتم، اين شكل را سرسر

 آن است. يتو ،يخواه يكه تو م ياين صندوق است و گوسفند -
 

 
 
 من روشن شد: يديدم چهره داور كوچولو يبسيار متعجب كردم وقت و
ايـن گوسـفند    يكـه بـرا   يكنـ  ي. فكـر مـ  خواستم يآها! اين درست همان است كه من م -

 زياد علف الزم باشد؟
 ر؟چطور مگ -
 كوچك است... يآخر خانه من خيل -
 كوچك است... يام، خيل كه من به تو داده يخواهد بود. گوسفند يالبته كاف -
 سرش را به طرف تصوير خم كرد و گفت: او
 آنقدرها هم كوچك نيست... عجب! خوابش برده است... -
 چنين بود كه من با شازده كوچولو آشنا شدم. و
 

دم كه او از كجا آمده اسـت. شـازده كوچولـو كـه از مـن زيـاد چيـز        طول كشيد تا فهمي مدتها
كـه جسـته    ي. فقـط از كلمـات  شنيد يمرا نم يخودش مثل اينكه هيچوقت پرسشها پرسيد، يم

همينكـه او اول بـار    يكم همـه چيـز بـر مـن آشـكار شـد. بـار        كم پريد، يگريخته از دهانش م
مـن   يچون كشيدن آن بـرا  كشم، يا نمخود ر يشكل هواپيما نجامرا ديد (من اي يهواپيما

 بسيار دشوار است) پرسيد:
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 است؟ ياين ديگر چه جور چيز -
 من است. ي. هواپيماكند ياين چيز نيست، هواپيما است. پرواز م -
 
 به خود باليدم. آن وقت او داد زد: كنم ياز اينكه به او گفتم پرواز م و
 ؟يا چطور؟ تو از آسمان افتاده -
 تم: آره.گف يفروتن با
 آه! اين ديگر مضحك است... -
كـرد. آخـر مـن دلـم      يخنديد كه مـرا سـخت عصـبان    يا شازده كوچولو با چنان قهقه جانانه و
 بگيرند. بعد، به گفته افزود: يمرا جد يها يهمه بدبخت خواهد يم
 ؟يا ! تو مال كدام ستارهيا خوب، پس تو هم از آسمان آمده -

 شدن او به دلم تابيد و ناگهان پرسيدم:از راز پيدا  ينور بالفاصله
 ؟يا آمده يپس تو از ستاره ديگر -

سـرش را آهسـته تكـان     كـرد  يمن نگاه مـ  ياو جواب نداد، و همان طور كه به هواپيما اما
 :داد يم
 ...يآمده باش يراستش تو با اين وسيله نبايد از راه دور -
گوسفند مرا از جيـبش بيـرون آورد   فرو رفت كه مدتها طول كشيد. سپس  يبعد به روياي و

 آن گنجينه شد. يو غرق تماشا
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از راز او بـر مـن فـاش     ينيم »ستاره ديگر«با شنيدن عبارت  يكه وقت زنيد يحدس م البد

 كردم بيشتر چيز بفهمم و گفتم: يشدم. اين بود كه سعشد چقدر كنجكاوتر 
منزلــت كجاســت و گوســفند مــرا كجــا  ؟يآيــ يمــن، آخــر از كجــا مــ يتــو، آدمــك كوچولــو -
 ؟يببر يخواه يم

 تفكرآميز جواب داد: يپس از سكوت او
 .شود ياو النه م يدر اين است كه شبها برا يا كه تو به من داده يصندوق يخوب -
و يـك   ،يكـه روزهـا او را ببنـد    دهـم  يهم به تو م يطناب يباش ير تو بچه خوبالبته. و اگ -

 .دهم يگلميخ م
 اينكه پيشنهاد من به شازده كوچولو برخورد، چون گفت: مثل
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 !يببندمش؟ چه فكر عجيب -
 ...شود يو گم م رود يو م گذارد يسر م ياگر او را نبند يول -
 

 612ب  ةكوچولو بر ستار شازده
 

 رود؟ يسرداد و گفت: مگر كجا م يباز خنده بلندمن  دوست
 .رود يو م گيرد يهر جا كه شد. راست خودش را م -

 گفت: يجد يوقت شازده كوچولو به لحن آن
 كوچك است! يعيب ندارد. خانه من خيل -
 افسرده باشد به گفته افزود: يمثل اينكه قدر و
 د دور برود... زيا تواند يآدم اگر راست خودش را بگيرد و برود نم -
 

را كه بسيار مهم بـود فهميـدم، و آن اينكـه سـتاره وطـن       يبه همين شيوه مطلب دوم من
 بزرگتر است! يكم يشازده كوچولو از يك خانه معمول

 يكه غير از سيارات بزرگـ  دانستم يموضوع چندان مايه تعجب من نشد، چون خوب م اين
اند، صـدها سـتاره ديگـر     داده ياز آنها ناممريخ و زهره كه به هر يك  ،يمانند زمين، مشتر

بـا   يآنهـا را حتـ   تـوان  يآنقـدر كوچكنـد كـه بزحمـت مـ      يهـا گـاه   نيز هسـتند، و ايـن سـتاره   
بـه   يا اسـم شـماره   يبـه جـا   كند ياز آنها را كشف م ييك يشناس ستاره يتلسكوپ ديد. وقت

 .نامد يم »3251ستاره «آن را  مثال ً دهد، يآن م
 

كـه شـازده كوچولـو از آنجـا آمـده،       يا اين نظريـه خـود دارم كـه سـياره    بر  يداليل محكم من
 است،   »612ب «ستاره 
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 با تلسكوپ ديده است. 1909شناس ترك در  بار يك ستاره و اين سياره را فقط يك
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در بـاره كشـف خـود بـراه      يزيـاد  ينجـوم، سـر و صـدا    يالملل در آن زمان، انجمن بين او
به سبب سرووضع و طرز لباسش هـيچكس حـرف او را بـاور نكـرده بـود.       يانداخته بود. ول

 دم بزرگها همين طورند.آ

 
 

در  يمسـتبد  يشهرت پيـدا كنـد، فرمـانروا    »612ب «از آنجا كه مقدر بود ستاره  خوشبختانه
متخلفين، بـه ملـت خـود     يم براتركيه پوشيدن لباس اروپائيان را، با وضع مجازات اعدا

اعـالم   يا در لبـاس برازنـده   1920شناس ترك دوباره كشـف خـود را در    تحميل كرد. ستاره
 شدند. همداستانكرد. اين بار همه با او 

 
 

شما نقل كردم و اگر شـماره آن را   يبرا »612ب «ن جزئيات را در باره ستاره اگر اي من
با ايشان از  يبزرگها ارقام را دوست دارند. وقت بزرگها است. آدم آدم يبه شما گفتم، برا

او  يآهنـگ صـدا   مـثال ً كـه   گوينـد  يهيچوقت بـه شـما نمـ    كنيد، يصحبت م يا دوست تازه
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بلكـه از شـما    كنـد؟  يدوسـت دارد؟ آيـا پروانـه جمـع مـ     بيشـتر   را يچطور است؟ چه بازيهاي
چنـد سـال دارد؟ چنـد بـرادر دارد؟ وزنـش چقـدر اسـت؟ پـدرش چقـدر درآمـد           «: پرسند يم

بزرگهـا   . اگر شما به آدمشناسند ياو را م كنند يو تنها در آن وقت است كه خيال م »دارد؟
آن خانـه را در نظـر    تواننـد  ينمـ  »بـامش كبـوتران...   ديدم، پشـت  يمن خانه زيباي«بگوييد: 

آن وقـت بـه بانـگ     »ديـدم!  ييك خانه صـدهزار فرانكـ  «مجسم كنند. بايد به ايشان گفت: 
 !يبه! چه خانه قشنگ بلند خواهند گفت: به

دليل اينكه شازده كوچولو وجود داشت، ايـن اسـت   «طور اگر شما به ايشان بگوييد:  همين
و هـر كـس گوسـفند بخواهـد،      خواسـت  يگوسفند مو  خنديد يبود و م يزبان كه او بچه شيرين

اگـر   ي! ولـ پندارند يو شما را بچه م اندازند يشانه باال م »دليل بر اين است كه وجود دارد.
باور خواهنـد كـرد    »است 612كه شازده كوچولو از آنجا آمده ب  يا سياره«به ايشان بگوئيد: 

طورنـد. نبايـد از    بزرگهـا همـين   خود راحـت خواهنـد گذاشـت. آدم    يو شما را از شر سوالها
 گذشت داشته باشند. يبزرگها خيل ها بايد نسبت به آدم ايشان رنجيد. بچه

ايـن   خواسـت  ي. دلـم مـ  خنـديم  يبه اعداد م كنيم، يرا درك م يزندگ يالبته ما كه معن يول
 بگويم: خواست يداستان را مثل قصه پريان شروع كنم. دلم م

به زحمت يك خـرده از   يا بود كه در سياره يشازده كوچولوي ينبود. يك وقت يبود يك ييك«
آنهـا كـه    يبـرا  »داشـته باشـد...   يخودش بزرگتر خانه داشت، و نيازمند بود به اينكـه دوسـت  

 .داد يم يراست يگفتن بيشتر بو اين طور قصه كنند، يرا درك م يزندگ يمعن
خـاطرات احسـاس غـم و     بخوانند. من از نقـل ايـن   يكتابم را سرسر خواهم يمن نم زيرا

. اكنون شش سال است كه دوسـت مـن بـا گوسـفندش رفتـه اسـت.       كنم ياندوه بسيار م
ايـن اسـت كـه فراموشـش      يبتوانم او را توصيف كنم، بـرا  كنم يم يمن اگر در اينجا سع

انـد. مـن هـم     تاسف است كه دوست فراموش بشود. همه مردم رفيق نداشته ينكنم. جا
 يها بشوم كه جز به ارقـام، بـه هـيچ چيـز عالقـه ندارنـد. و بـاز بـرا        بزرگ مثل آدم توانم يم

ام. بسيار سخت است كه آدم به سـن و   همين است كه يك جعبه رنگ با چند مداد خريده
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فقـط شـكل مـار     يكـه در شـش سـالگ    يبدهد، آن هم وقتـ  يسال من باز تن به كار نقاش
از او بكشـم كـه    يهـاي  شـكل  كنم يم يباز كشيده باشد! البته من سع يبسته و مار بوآ يبوآ

زيـاد مطمـئن نيسـتم كـه از عهـده بـرآيم. يـك         يهر چه ممكن است بيشتر شبيه بشود، ول
اشـتباه دارم. يـك جـا شـازده      ياو كمـ  ي. در قـد و بـاال  شـود  ينم يو يك شود يشكل شبيه م

ديگر كوتاه قد درآمده است. در رنگ لباسـش هـم شـك     يو جا ستبلند باال يكوچولو خيل
باز اين بهتر از هـيچ اسـت. بـاالخره     گويم يو م زنم يچنين و چنان م يدارم. ناچار حدسهاي

بايـد ايـن يـك را بـه مـن بخشـود.        ياز خصوصيات مهمتر او نيز اشتباه دارم، ول يدر بعض
مـن   يولـ  كـرد،  يخـودش خيـال مـ    ل. شـايد مـرا مثـ   داد ينمـ  يدوست من هرگـز توضـيحات  

بزرگهـا   خورده مثل آدم از پشت جعبه ببينم. شايد من هم يك گوسفند را توانم يبدبختانه نم
 ام. هستم. البد پير شده

 
. اينهـا همـه در   يافتم ياز سياره، از عزيمت و از مسافرت او درم يا هر روز چيز تازه من
انگيز درختـان   . و چنين بود كه روز سوم از داستان غمشد يتفكرات بر من معلوم م ياثنا

 .بائوباب آگاه شدم
 يدچار ترديد بزرگ يبار نيز به سبب گوسفند بود كه فهميدم، چه، شازده كوچولو كه گوي اين

 بود، ناگهان از من پرسيد:
 . مگر نه؟خورند ياين راست است كه گوسفندها نهال درختها را م -
 راست است. ،يبل -
 آه، خوشحال شدم. -

شـازده كوچولـو    يا را بخورنـد، ولـ  نفهميدم چرا آنقدر مهم بود كه گوسفندها نهال درخته من
 به گفته افزود:

 خورند؟ يبائوباب را هم م يبنابراين درختها -
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هسـتند   يدرختهـاي  ها نهال كوچك نيستند. بلكـه  به شازده كوچولو توجه دادم كه بائوباب من

كليسـاها، و اگـر او يـك گلـه فيـل هـم بـا خـودش ببـرد ايـن گلـه فيـل نخواهـد               يبه بزرگـ 
 از آنها برسد. يتوانست به نوك يك

 گله فيل شازده كوچولو را خنداند: تصور
 هم گذاشت... يالبد بايد آنها را رو -
 هم داد كه: يا تذكر عاقالنه يول
 از قدكشيدن نهال كوچك هستند.بائوباب نيز پيش  يها آخر درخت -
 بائوباب را بخورند؟ يها تو نهال يها كه گوسفند يخواه يتو چرا م يصحيح! ول -

 !يپرسيده باشم گفت: عجب! چه سوال ياينكه چيز واضح مثل
 
 كردم. يزياد ياين مسئله را بفهمم، تالش فكر يآنكه خودم به تنهاي يمن برا و

ها، گياه خوب و گياه بـد وجـود داشـت.     ، مثل همه سيارهشازده كوچولو سيارة يواقع رو در
و از دانه بـد گيـاه بـد. امـا دانـه گياهـان ناپيـدا         روييد يدر نتيجه، از تخم خوب گياه خوب م
تا يك وقت هوس بيدار شدن بـه سـر يكيشـان     روند يهستند. در خلوت خاك به خواب م

كوچـك و لطيـف و    يا سـاقه و نخست با حجب و حيـا   كشد يم سربزند. آن وقت است كه 
سـرخ باشـد    . حال اگر اين سـاقه لطيـف از تـرب يـا گـل     دواند يبه طرف خورشيد م آزار يب
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باشـد همينكـه شـناخته     ياگر از گياه بد يخود رها كرد تا برويد. ول يآن را به هوا توان يم
 كن شود. شد بايد ريشه

 
شـت... و آن، تخـم درخـت    وجـود دا  يوحشـتناك  يهـا  شـازده كوچولـو دانـه    سـيارة در  ،يبار

اسـت كـه اگـر ديـر بـه فكـرش        يبائوباب بود. زمين سياره از آن پر بود. و بائوباب درخت
و آن را بـا   گيـرد  يشرش را بكنند، چون تمام سـياره را فرامـ   توانند يبيفتد، ديگر هيچگاه نم

باب زياد بسيار كوچك باشد و درختان بائو هسيارو اگر  كند، يم راخخود سوراخ سو يها ريشه
 .تركانند يباشند، سياره را م

 
صـبحها   ياست. آدم وقت ياين خود يك تكليف انضباط«كوچولو بعدها به من گفت:  شازده

خـود بپـردازد.    سيارةكمال دقت به پاك كردن بايد با  شود، ياز كار آرايش خودش فارغ م
بسـيار بـه هـم     يسـرخ، كـه در كـوچك    گـل  يهـا  بائوباب را از بوته يبايد بمحض آنكه نهالها

آسـان   يشبيهند، تشخيص داد مرتبا آنها را از ريشه بكند. ايـن كـار خسـته كننـده اسـت ولـ      
 »است.
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ان بائوباب بكشم تـا آن را  از درخت يكنم شكل زيباي ييك روز به من توصيه كرد كه سع و
سفر كنند، ممكن اسـت   ياگر آنها روز«: گفت يديار خود بشناسانم، و به من م يها به بچه

نـدارد.   يكار امـروز را بـه فـردا انـداخت، عيبـ      يآن تصوير به دردشان بخورد. آدم اگر گاه
 يا رهاست. من سـيا  يها باشد، آن وقت مصيبت كردن بائوباب كن يشهاگر اين كار ر يول

در آن منزل داشت. او از كندن سه نهال بائوبـاب غفلـت كـرده     يكه تنبل شناسم يرا م
 »بود...

 كه شازده كوچولو داد شكل آن سياره را كشيدم.   يهاي نشاني يمن از رو و
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خطـر درختـان بائوبـاب آنقـدر      يمن هيچ دوست ندارم لحن معلم اخالق به خود بگيرم، ول
اسـت   يعظيمـ  يگم بشود در خطر چنان بالها يا كه در چنان سياره يناشناخته است و كس

هـا، امـان از درختـان     بچه«: گويم يو م كنم يم يبار هم شده از اين قاعده سرپيچ كه من يك
آگـاه كـردن دوسـتانم     يام، برا كشيدن اين شكل زحمت كشيده يبرااينكه من  »بائوباب!

آن را بشناسند.  آنكه ياند، ب است كه از مدتها پيش مثل خودم با آن روبرو بوده ياز خطر
كه چـرا در ايـن كتـاب     رسيد. شايد شما از خود بپارزد يام به زحمتش م كه من داده يدرس

ساده اسـت: مـن    يب نيست؟ جواب خيلبه عظمت شكل درختان بائوبا يديگر يشكلها
شــكل درختــان بائوبــاب را  يام از عهــده بــرآيم. فقــط وقتــ  ام، امــا نتوانســته كــرده يســع

 ام. از احساس ضرورت امر دستخوش هيجان بوده ام، كشيده يم
  

            . بـردم  يانگيـز تـو پـ    محـدود و غـم   يكـم بـه زنـدگ    طـور كـم   مـن همـين    شازده كوچولو، يا آه
. من اين نكته تازه را صـبح روز  يا نداشته يخورشيد تفريح يروبهاجز لطف غه تو مدتها ب

 :يبه من گفت يچهارم فهميدم، وقت
 من غروب خورشيد را بسيار دوست دارم. برويم غروب آفتاب را تماشا كنيم... -

 
 
 بايد منتظر شد. يول -
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 منتظر چه؟ -
 منتظر غروب خورشيد. -
 :يو به من گفت يبعد به خودت خنديد ،ياول به ظاهر بسيار تعجب كرد تو
 در خانه خودم هستم. كنم يمن هميشه خيال م -
 

كـه در فرانسـه آفتـاب     داننـد  يدر اياالت متحد آمريكا ظهـر اسـت، همـه مـ     يواقع وقت در
است در يك دقيقه بـه فرانسـه رسـيد تـا غـروب خورشـيد را تماشـا         ي. كافكند يغروب م

 ياسـت، كـاف   يتو كه به ايـن كـوچك   سيارةدر  يكرد. متاسفانه فرانسه بسيار دور است، ول
غـروب را   خواسـت،  يتا هر چند بار كه دلـت مـ   يبكش ربود تو صندليت را چند قدم جلوت

 ...يتماشا كن
 غروب خورشيد را ديدم!بار  وسه من يك روز چهل -
 :يبعد باز گفت يكم و
 ...دارد يزياد دلش گرفته باشد، غروب خورشيد را دوست م ي... آدم وقتيدان يتو كه م -
 زياد دلت گرفته بود؟ ،يبار غروب خورشيد را تماشا كرد وسه پس تو آن روز كه چهل -
 شازده كوچولو جواب نداد.   يول
 

شازده كوچولو بر مـن آشـكار شـد. آن     ياز زندگ يراز ديگر  پنجم باز به سبب گوسفند، روز
كه مدتهاست در سكوت راجع به آن فكر  يا عنوان نتيجه مسئله به مقدمه، يروز ناگهان و ب

 از من پرسيد:  كرده باشد،
 خورد؟ يكه نهال درختان را بخورد، گلها را هم م يگوسفند -
 .خورد يگوسفند هر چه گيرش بيايد م -
 را كه خار دارند؟ يهايگل يحت -
 را كه خار دارند. يگلهاي يحت ،يبل -
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 خورد؟ يپس خار به چه درد م -
بسـيار سـفت    يهـا  از پـيچ  ي. در آن موقـع سـخت سـرگرم بـازكردن يكـ     دانستم يچه م من

هواپيمـا   يكـه خرابـ   شد يكم بر من معلوم م تلخ بود چون كم يموتور خود بودم. اوقاتم خيل
 وضعم بدتر از بد بشود. ،يبا تمام شدن آب آشاميدن دمترسي يشديد است، و م

 خورد؟ يخار به چه درد م ينگفت -
ديگر دست بردار نبود. اوقات من هم از دست آن  پرسيد، يم يچيز يكوچولو وقت شازده

 تلخ بود، به همين جهت جواب سرباال دادم و گفتم: يپيچ لعنت
 گلها است. ي. فقط نشانه بدجنسخورد ينم يخار به هيچ درد -
 گفت: يپس از يك لحظه سكوت با بغض خاص يول
 يساده دلند، و هـر طـور هسـت قـوت قلبـ       ! گلها ضعيفند،كنم يمن حرف تو را باور نم -

 ...شوند يكه با آن خارها ترسناك م كنند ي. خيال مكنند يوپا م خود دست يبرا
بـه    پيچ بـاز مقاومـت كنـد،   اگر اين «: گفتم يهيچ جواب ندادم. در آن لحظه با خودم م من

 شازده كوچولو بار ديگر افكار مرا بهم ريخت: ».پرانمش يضرب چكش م
 كه گلها... يكن يپس تو خيال م -
 يتر يجد يگفتم. آخر من كارها ييك چيز ي. همينطوركنم ينم ينه واهللا، نه! هيچ خيال -

 دارم.
 به من نگاه كرد: واج و  هاج

 !يجد يكارها -
كـه در   يچيـز  يكـه رو  ديد يم يه دست و با انگشتان آلوده به روغن و چربمرا چكش ب او

 نظرش بسيار زشت بود، خم شده بودم.
 ها! يزن يبزرگها حرف م تو هم مثل آدم -

 او بيرحمانه ادامه داد: يخجل شدم ول ياز اين سرزنش كم من
 !يكن يم ي... همه چيز را با هم قاطيگير يم يتو همه را عوض -
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 رنگش را به دم باد داده بود. يطالي يكه او بسيار خشمگين بود. موها يستبه را و
چهـره هسـت. ايـن مـرد هرگـز گـل        سـرخ  يكـه در آن مـرد   شناسـم  يرا مـ  يا من سياره -

جـز  ه بـ  يرا دوست نداشـته و هرگـز كـار    ينگاه نكرده، هرگز كس يا نبوييده، هرگز به ستاره
كـه:   كند يدت مثل تو پشت سر هم تكرار مكردن، انجام نداده است. هر روز تمام م جمع

 ي. ولاندازد يو از غرور و نخوت باد به دماغ م »!يهستم! يك مرد جد يمن يك مرد جد«
 آخر او آدم نيست. قارچ است!

 !يچ -

 
 رچ!قا -

 رنگ شازده كوچولو از شدت خشم پريده بود: اكنون
و بـا ايـن حـال ميليونهـا سـال اسـت كـه         سـازند  يميليونها سال اسـت كـه گلهـا خـار مـ      -

. حال، آيا تالش در فهـم ايـن موضـوع كـه چـرا گلهـا ايـن همـه         خورند يگوسفندها گلها را م
نيست؟ آيـا   يجد رند،خو ينم يكه هيچوقت به درد كشند يم يساختن خارهاي يزحمت برا

تـر و   چهره مهـم  سرخ يزدن يك آقا اين كار از جمع آياجنگ گوسفندها و گلها مهم نيست؟ 
در   مـن،  سـيارة را بشناسم كه در دنيـا طـاق باشـد و بجـز در      ينيست؟ و اگر من گل تر يجد
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 يـك روز  كند، يبفهمد چه م آنكه يبتواند ب يوقت گوسفند دنيا يافت نشود و آن يهيچ كجا
 اش كند، اين مهم نيست؟ صبح با يك گاز نفله

 
 شد و باز گفت: سرخ

از آن پيـدا شـود    يرا دوست داشته باشد كـه در ميليونهـا سـتاره فقـط يكـ      يگل ياگر كس -
خوشبخت باشد. چنين كس بـا خـود     كند، يها نگاه م به آن ستاره ياست كه وقت يهمين كاف

 ياگـر گوسـفند گـل را بخـورد بـرا      يول »است...ها  از اين ستاره يگل من در يك«: گويد يم
ها يكدفعه خاموش شده باشند. خوب، اين مهـم   تمام ستاره كهآن كس در حكم اين است 

 نيست؟
 يزد زير گريه. شب شده بود. من افزارهـا  اختيار يبيش از اين نتوانست حرف بزند. ب و

مـرگ را بـه مسـخره     يو حتـ  يخـود را ول كـرده بـودم. ديگـر چكـش و پـيچ و مهـره و تشـنگ        
 يزمـين، شـازده كوچولـوي    يمن يعنـ  سيارةاز ستارگان، در يك سياره، در  ي. در يكگرفتم يم

: گفـتم  ي! من او را در آغوش گـرفتم و تـاب دادم. بـه او مـ    تداش يبود كه نياز به دلجوي
خواهم كشيد...  يبند گوسفند تو پوزه يدر خطر نيست... من برا يكه تو دوستش دار يگل«

. احسـاس  گويم يچه م دانستم يديگر نم »... من...كشم يم يگلت هم يك وسيله دفاع يبرا
دلش را به دست بياورم و در كجا  ارهچطور دوب دانستم يهستم. نم يناش يكه خيل كردم يم

 اشك!   يبه او برسم... وه كه چه اسرارآميز است دنيا
 
 

. در سياره شازده كوچولـو هميشـه   زود راحش را پيدا كردم كه آن گل را بهتر بشناسم يخيل
و مـزاحم   گرفتـه  يرا نمـ  يبودند كه تنها يك صف گلبرگ داشـته، جـاي   يا ساده يخيل يگلها
. امـا گـل   اند پژمرده يهنگام م و شب شده يعلفها سبز م ياند. اين گلها صبح ال نبوده يكس

شازده كوچولو از آن  روييده بود كه معلوم نشد از كجا آورده بودند، و يا هاو يك روز از دان
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تمـام مواظبـت كـرده     يديگر شبيه نبود، با دلسـوز  يها نهال لطيف كه به هيچيك از نهال
از بائوبـاب باشـد. امـا نهـال زود از رشـد و نمـو        يبود. بعيد نبود كه آن نهال نـوع جديـد  

بـود،   يكوچولـو كـه خـود شـاهد سـربرزدن غنچـه بزرگـ        ازدهكم يك غنچه داد. شـ  بازماند و كم
گـل   يآسا از آن بيرون خواهد آمد. ليكن كار خـودآراي  معجزه يكه چيز كرد يب احساس مخو

 كـرد،  يخود را به دقت انتخاب مـ  ي. رنگهاشد يدر حجره سبزرنگش به اين زوديها تمام نم
مثـل   خواسـت  ي. نمـ بسـت  يمـ يك بـه خـود    و گلبرگهايش را يك پوشيد يلباس م يبه كند

 بشكفد،  شل و افتاده  يشقايق با برگها

 
آرايـش   ،يبـود! بـار   يگـر  ... كه چه گل عشـوه يجز در اوج جمال جلوه كند. وا خواست ينم

ه هنگـام  اسرارآميز او روزها و روزها طول كشـيده بـود، تـا آخـر يـك روز صـبح، درسـت بـ        
 كرده بود. يدميدن خورشيد، خودنماي

كشـيده و گفتـه    يا تازه با آن همه دقت كه در كار آرايش خود به خرج داده بود، خميـازه  و
 بود:

 ... گيسوانم چقدر آشفته است...خواهم يام... از شما عذر م آه! من هنوز خواب آلوده -
 

 كند: يخوددار وقت شازده كوچولو نتوانسته بود از تعجب و تحسين آن
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 !يتو چه زيباي -
 گفته بود: يبه نرم گل
 ام... مگر نيستم؟! آخر من هم با خورشيد در يك دم شكفته -

ثر انگيـز  أتـ  يخيلـ  يبود كه اين گل آنقدرها هم فروتن نيسـت، ولـ   برده يكوچولو پ شازده
 است!

 به سخن خود افزوده بود: گل
 به حال من بكنيد... هم يفكرً  الطفگويا هنگام صرف صبحانه است.  -
 پاش آب خنك پيدا كرده و به گل داده بود. شازده كوچولو با خجلت تمام رفته، يك آب و

 
يـك   مـثال ً ود او را آزرده بـود.  خـ  يآلوده به بدگمان يزود با خودپسند يگونه، گل خيل بدين

 روز ضمن صحبت از چهار خار خود به شازده كوچولو گفته بود:
 تيزچنگال بيايند! ينكند ببرها -
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 كوچولو اعتراض كرده و گفته بود: شازده
 .خورد يمن ببر وجود ندارد، و تازه ببر هم علف نم سيارةدر  -

 جواب داده بود: يبه نرم گل
 من كه علف نيستم. -
 ببخشيد... -
 . شما تجير نداريد؟كنم ياز نسيم وحشت م ي. ولترسم يمن از ببر هيچ نم -

 
 كوچولو در دل گفته بود: شازده

 اين گل چه مرموز است! كند؟ يچه... مگر نسيم به گياهان چه م يوحشت از نسيم يعن -
 

سرد است. اينجـا موقعيـت    يشب مرا زير حباب بلورين بگذاريد. در خانه شما هوا خيل -
 ندارد. آنجا كه من بودم... يخوب
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گل حرف خودش را خورده بود. آخر او از اول به صـورت دانـه آمـده و مجـال نيافتـه       يول
 يبـه ايـن آشـكار    يبافتن دروغـ  يرا بشناسد. شرمسار از اينكه برا يديگر يبود كه دنياها

 صيرش كند:قشده است، دوسه بار سرفه كرده بود تا شازده كوچولو را متوجه ت مشتش باز
 پس تجير چه شد؟ -
 شما مرا به حرف گرفتيد! يتجير بياورم ول رفتم يداشتم م -

 بر شدت سرفه خود افزوده بود.  آنكه باز هم او را مالمت كرده باشد، يوقت گل برا آن
كـه در عشـق خـود داشـت، زود بـه گلـش        ييترتيـب شـازده كوچولـو بـا وجـود صـفا       بدين

 گرفته و پاك بيچاره شده بود. ياو را جد يسرسر يبدگمان شده بود. طفلك حرفها
 

هم. او گـوش بـد   يبـه حرفهـا   بايسـت  يمن نمـ «گفت:  كرد يروز كه با من درد دل م يك
 مـرا  سـيارة هرگز نبايد به حرف گلها گوش داد. فقط بايد نگاهش كرد و بوييدشان. گل من 

چگونه از او لذت ببرم. آن داسـتان ببـر تيـز چنگـال كـه       دانستم ياما من نم كرد، يمعطر م
 .»مرا به رقت آورده باشد.. بايست يم د،آنقدر آزرده خاطرم كرده بو

 
 ديگر با من درد دل كرد كه: بار
كــردارش  ياو از رو ةدر بــار بايســت يبفهمــم... مــ توانســتم يمــن آن وقتهــا هــيچ نمــ -

. بخشـيد  يمـ  يو بـه دلـم روشـن    كرد يگفتارش. او دماغ مرا معطر م ينه از رو قضاوت كنم
از ضـعف او   يناشـ  يها يگر حيله ياز ورا بايست ياز او بگريزم! م بايست يمن هرگز نم

تـر از   من بسيار خـام  يكه چه ضد و نقيضند اين گلها! ول ،اش ببرم. وه به مهر و عاطفه يپ
 وستش بدارم.  آن بودم كه بدانم چگونه بايد د
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 استفاده كرد.  يفرارش، از مهاجرت پرندگان كوه يگمانم شازده كوچولو برا به

 
 

ه دقـت  روشـنش را بـ   يفشـانها  اش را خوب مرتـب كـرد. آتـش    صبح روز حركت، سياره
اش  كـردن صـبحانه   گـرم  يفشان روشن داشت كه اسـتفاده از آنهـا بـرا    پاك كرد. دو آتش

چـه   يكسـ «بـه قـول خـودش:     يلـ فشان خاموش هم داشت. و بسيار راحت بود. يك آتش
فشـانها اگـر خـوب     فشان خاموشش را هم پاك كرد. آتـش  به همين جهت آتش »داند؟ يم

مثــل  يفشــان آتــش ي. فورانهــاســوزند يمــپــاك شــوند، ماليــم و مرتــب و بــدون فــوران 
است. البتـه مـا، در زمـين خـود، بسـيار كـوچكتر از آنـيم كـه بتـوانيم           يگرگرفتن آتش بخار

 .كنند يما زياد دردسر درست م يفشانهامان را پاك كنيم، و به همين دليل برا آتش
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 روشن خود را به دقت پاك كرد. يفشانها آتش
 

كـه   كـرد  ينورسته را نيز از ريشه كند. گمان م يكوچولو با اندك تاثر آخرين بائوبابها شازده
در آن روز صــبح بــه نظــرش  يخــانگ يتمــام ايــن كارهــا يديگــر هيچگــاه نبايــد برگــردد. ولــ

آخرين بـار گلـش را آب داد و آمـاده شـد كـه او را در       يو چون براشيرين آمد.  اندازه يب
 گريه كند. خواهد ياحساس كرد كه م گذارد،زير حباب بلورينش ب

 گلش گفت: خدا حافظ! به
 گل به او جواب نداد. يول
 گفت: خدا حافظ! باز
 اين سرفه از زكام نبود. آخر گفت: يسرفه كرد ول گل
 .يكن خوشبخت باش ي. سعخواهم يم من احمق بودم. من از تو عذر -
او از اينكه بر زبان گل طعنه و شماتت نرفت متعجب شد. در همانجا حباب به دست،  و

 .فهميد يماليم را نم ياين مهربان يمات و مبهوت مانده بود. معن
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خبـر   و تقصير من است كه تو از آن بي دارم يمن تو را دوست م ،يبه او گفت: آر گل
كـن خوشـبخت    ي. سـع ييچ اهميت ندارد. اما تو هم مثل من احمق بـود . اين هيا مانده

 .خواهم ي... اين حباب بلورين را بينداز دور. من ديگر آن را نميباش
 آخر باد... يول -
خنك شبانه به مـزاج مـن سـازگار اسـت. آخـر مـن        ينه، آنطورها هم زكام نيستم... هوا -

 گلم.
 ...؟جانوارن چطور -
ا پروانه آشنا شوم، ناچار بايد وجود دوسـه كـرم درخـت را تحمـل كـنم.      من اگر بخواهم ب -

زيباست. اگر پروانه هم نباشد، پس كه به ديدن من خواهد آمـد؟ تـو كـه     يگويا پروانه خيل
 . آخر من هم چنگال دارم.ترسم يبود. از جانوران گنده هم نم ياز من دور خواه

 سپس به گفته افزود:. داد يدالنه چهار خار خود را نشان م ساده و
 يا مس نكن. اين ناراحت كننده اسـت. حـال كـه تصـميم بـه رفـتن گرفتـه        اينقدر مس -

 برو!
 ...!بود يكه چه گل خودپسند ياش را ببيند. وا شازده كوچولو گريه خواست ينم چون

 
ديـد. ايـن بـود كـه      330و  329، 328، 327، 326، 325خود را در منطقـه سـتارگان    او
 به همه آنها را آغاز كرد. يسركش يو كسب دانش يكاريافتن  يبرا
بسـيار   يو قاقم بر تخت يارغوان يها منزل داشت. پادشاه در جامه يستاره اول پادشاه در

 ساده و در عين حال با شكوه نشسته بود.
 شازده كوچولو را ديد داد زد: يوقت پادشاه

 آهان... اين هم رعيت! -
 شازده كوچولو در دل گفت: و
 او كه هيچوقت مرا نديده است. شناسد؟ ياز كجا مرا م -
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سـاده اسـت: همـه مـردم رعيـت       يپادشـاهان خيلـ   يكه مفهـوم دنيـا بـرا    دانست ينم و
 هستند.

 
 پادشاه است به او گفت: يكس يمغرور از اينكه برا پادشاه

 نزديكتر بيا تا تو را بهتر ببينم. -
 يقـاقم پادشـاه همـه جـا     يقبـا  يبرآمد تا بنشيند ول يجاي يكوچولو با نگاه به جستجو شازده
 كشيد. يا را فراگفته بود. ناچار بر سر پا ماند، و چون خسته بود خميازه سيارة
 به او گفت: پادشاه

 .كنم يپادشاه بر خالف ادب است. من تو را از اين كار منع م خميازه كشيدن در حضور -
 زده جواب داد: كوچولو خجلت شازده

 ام... ام و هيچ نخوابيده كرده يط يام را بگيرم. من راه دراز جلو خميازه توانم يمن نم -
 گفت: پادشاه

ه بكشـد.  خمياز يام كس . سالها است كه نديدهيكه خميازه بكش دهم يپس به تو فرمان م -
 دارد. زود باش باز خميازه بكش. فرمان است! يمن تازگ يخميازه برا
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 گفت: شد يكوچولو كه رنگش سرخ م شازده
 ...آيد يام نم ام آب شد! ديگر خميازه وا! زهره -

 گفت: پادشاه
 و گاه... يكه گاه خميازه بكش دهم يها، ها! پس من به تو فرمان م -

 است. يدا بود كه عصبانو پي زد يو نامفهوم حرف م تند
ــه اينكــه فرمــانش اجــرا شــود. او نافرمــان    چــون ــود ب ــد ب ــر كســ يپادشــاه اساســا مقي  يرا ب

 مـثال ً . داد يعاقالنه م يچون بسيار خوب بود فرمانها يبود ول ي. سلطان مستبدبخشود ينم
 :گفت يم
د، گنـاه  شود و او اطاعـت نكنـ   ياز سرداران فرمان بدهم كه پرنده درياي ياگر من به يك -

 از او نيست بلكه از من است.
 كوچولو با شرم و ادب پرسيد: شازده

 اجازه هست بنشينم؟ -
 قاقم خود را جمع كرد و فرمود: ياز قبا يبا جالل و جبروت، چين پادشاه

 !يكه بنشين دهم يمن به تو فرمان م -
چيـز سـلطنت    . سياره بسيار كوچك بود. پس پادشاه بر چـه كرد يشازده كوچولو تعجب م يول
 .كرد يم

 او گفت: به
 ...كنم ياز اينكه از شما سوال م خواهم يحضرتا... عذر م اعلي -

 به شتاب گفت: پادشاه
 !يكه از من سوال كن دهم يمن به تو فرمان م -
 كنيد؟ يشما بر چه چيز سلطنت م ...!اعليحضرتا -

 تمام جواب داد: يبه سادگ پادشاه
 بر همه چيز. -
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 بر همه چيز؟ -
 خود و سيارات ديگر و ستارگان را نشان داد. سيارةبا يك حركت شاهانه  پادشاه
 كوچولو گفت: شازده

 بر همه اينها؟ ييعن -
 جواب داد: پادشاه

 بر همه اينها. ،يبل -
 بلكه سلطان سالطين بود.  او نه تنها سلطان مطلق، چون

 برند؟ يو ستارگان همه از شما فرمان م -
 گفت: پادشاه

 .بخشايم ينم يرا بر كس يانضباط ي. من بكنند يته! همه بيدرنگ اطاعت مالب -
 

 يواداشـت. اگـر خـود او صـاحب چنـين قـدرت       يشازده كوچولـو را بـه شـگفت    ياقتدار چنين
بـار در روز   دويسـت  يوچهـار بـار، بلكـه هفتـادودو و شـايد صـد و حتـ        نـه تنهـا چهـل    بود، يم

جـا كنـد. و چـون     به رگز مجبور باشد صندليش را جاه آنكه يب كرد، يغروب خورشيد را تماشا م
به خرج داد تا از پادشـاه   يخود دلش اندك پر شده بود، جرات روككوچك و مت سيارةبه ياد 
 بكند: يتقاضاي

بفرماييد خورشيد غـروب   لطفا ًبار غروب خورشيد را تماشا كنم.  كه يك خواست يدلم م -
 كند...

پـرواز كنـد    يبه گلـ  يرمان بدهم كه مثل پروانه از گلاز سرداران خود ف ياگر من به يك -
شود و آن سردار فرمان مرا اجرا نكنـد، از   ييا پرنده درياي  انگيز بنويسد، يا يك داستان غم

 ما دو تن كداميك مقصريم؟
 كوچولو مردانه گفت: شازده

 البته شما. -
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 باز گفت: پادشاه
آن برآيد. قدرت قبـل از هـر چيـز    خواست كه از عهده  يدرست! بايد از هر كس چيز -

كه همه خود را به دريا بيندازنـد   يبه عقل باشد. اگر تو به ملت خود فرمان بده يبايد متك
مــن  يانقــالب خواهنــد كــرد. مــن حــق دارم كــه از همــه اطاعــت بخــواهم، چــون فرمانهــا

 عاقالنه است.
 باز گفت: برد يبار كرده بود، از ياد نم را كه يك يكوچولو كه هيچوقت سوال شازده

 پس غروب خورشيد من چه شد؟ -
. مـن خـواهم خواسـت كـه خورشـيد غـروب كنـد،        يرس يتو هم به غروب خورشيد خود م -
 منتظر خواهم ماند تا وضع مساعد شود. يبنا به سياست كشوردار يول

 كوچولو پرسيد: شازده
 مساعد خواهد شد؟ يوضع ك -

 د، گفت:مراجعه كر يكه اول به تقويم قطور پادشاه
ديد كـه   يها، ها... امشب... در... در حدود ساعت هفت و چهل دقيقه! آن وقت خواه -

 .شود يفرمان من چگونه اجرا م
كوچولو خميازه كشـيد. متاسـف بـود كـه غـروب خورشـيدش را نديـد. از ايـن گذشـته           شازده

 هم كسل شده بود. اين بود كه به پادشاه گفت: يقدر
 بروم! خواهم يندارم. م در اينجا يمن ديگر كار -

 كه از يافتن يك رعيت آن همه مغرور شده بود، در جواب گفت: پادشاه
 نرو، نرو! من تو را وزير خواهم كرد. -
 وزير چه؟ -
 !يوزير... وزير... دادگستر -
 نيست كه محاكمه شود! يدر اينجا كس يول -

 گفت: پادشاه
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 يام. جـا  پيـر شـده   يام. مـن خيلـ   گشـته از كجا معلوم؟ من كـه هنـوز بـه دور كشـور خـود ن      -
 .كند يهم مرا خسته م يرو كالسكه ندارم و پياده ينگاهدار
 سياره بيندازد گفت: يبه آن سو يكوچولو كه خم شده بود تا باز نظر شازده

 ...شود يپيدا نم ياوه! من خوب نگاه كردم، آن طرف هم كس -
 در جواب گفت: پادشاه

كرد. اين دشوارترين كار است. محاكمه خود از محاكمـه   يهپس تو خودت را محاكمه خوا -
 يقاضـ   ،يدربـاره خـودت درسـت قضـاوت كنـ      يتر است. تـو اگـر توانسـت    ديگران مشكل

 .يهست يواقع
 كوچولو گفت: شازده

درباره خود قضاوت كنم. ديگر چه نياز به اينكه در اينجا سـاكن   توانم يمن هر كجا باشم م -
 شوم.

 گفت: پادشاه
هسـت. مـن    يمـن مـوش پيـر    سيارةاز  يا كه در گوشه كنم يمن گمان م ...!... ها... ها -

بـار   . هر چند وقت يكيآن موش پير را محاكمه كن يتوان ي. تو مشنوم يشبها صدايش را م
بـه عـدالت تـو خواهـد داشـت.       ياو بستگ يمحكوم به اعدامش كن. به اين ترتيب زندگ

 كه بيشتر نيست. ي. يكيا از دستش ندهت يشتو بايد هر بار او را ببخ يول
 كوچولو جواب داد: شازده

 را به اعدام محكوم كنم. ديگر مثل اينكه بايد بروم. يمن دوست ندارم كس -
 گفت: نه، نه! پادشاه

 ديگر نخواست مزاحم سلطان پير شود و گفت:  شازده كوچولو كه ساز سفر ديده بود، يول
و چــرا اجــرا شــود، بهتــر آنكــه فرمــان  چــون يشــان بــاگــر اعليحضــرت بخواهنــد كــه فرمان -

 كـنم  يبه من بفرمايند كه يك دقيقه نشده از اينجا بروم. فكر مـ  مثال ًصادر كنند.  يا عاقالنه
 كه وضع هم مساعد باشد...
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 كشيد و براه افتاد. ينداد، شازده كوچولو ابتدا دودل ماند، سپس آه يپادشاه جواب چون
 و داد زد: وقت پادشاه دستپاچه شد آن
 !كنم يمن تو را سفير خود م -
 بسيار مقتدرانه داشت. يلحن و

   »بزرگها چه عجيبند! اين آدم«كوچولو در راه با خود گفت:  شازده
 

 منزل داشت. يدوم خودپسند سيارة در
 همينكه شازده كوچولو را ديد، از دور فرياد برآورد: خودپسند

 !آيد يمن مكه به ديدن  يبه! به! اين هم ستايشگر -
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 خودپسندان، مردم ديگر همه ستايشگرند. يبرا چون
 كوچولو گفت: شازده

 داريد! يسالم آقا، شما چه كاله عجيب -
 در جواب گفت: خودپسند

. زننـد  يمن دسـت مـ   يكه برا يم دادن است، سالم دادن به كسانسال ياين كاله برا -
 .كند ياز اينجا عبور نم يبدبختانه هيچوقت كس

 كوچولو كه نفهميد، گفت: شازده
 بله؟ -

 به او توصيه كرد كه: خودپسند
 دست بزن! -

 كاله از سر برداشت و سالم داد. يكوچولو دست زد. خودپسند با فروتن شازده
 ر دل با خود گفت:كوچولو د شازده

 تر است. اين ديدار از ديدار پادشاه جالب -
زدن كرد. خودپسند نيز با بلندكردن كاله خود سالم دادن را از سـر   دوباره شروع به دست و

 گرفت.
 

 خسته شد و پرسيد: يباز يشازده كوچولو از يكنواخت  از پنج دقيقه تمرين، پس
 چه بايد كرد كه كاله از سرت بيافتد؟ -
 .شنوند ينم يخودپسند حرف او را نشنيد. خودپسندان بجز وصف خود هرگز چيز يلو

 از شازده كوچولو پرسيد: آخر،
 تعريف دارم؟ يمن به نظر تو خيل ،يراست -

 كوچولو پرسيد: شازده
 چه؟ يتعريف يعن -
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 گفت: خودپسند
ــ  - ــف يعن ــذير  يتعري ــو بپ ــوش    يت ــاترين، خ ــن زيب ــه م ــوش ك ــرين، پ ــدارترين و   ت پول
 ترين ساكن اين سياره هستم. اهوشب

 !يتو كه در اين سياره تنها هست يول -
 باشد، به هر حال تو دلخوشم كن و از من تعريف كن! -

 شانه باال انداخت و گفت: يكوچولو كم شازده
 خورد؟ ياين به چه درد تو م يول كنم، يمن از تو تعريف م -
 شازده كوچولو از آنجا رفت. و

   »عجيبند! يبزرگها خيل كه اين آدم يراست«د گفت: بين راه با خو در
 

شازده كوچولـو   يمسكن داشت. اين ديدار بسيار كوتاه بود، ول يا خواره مي يبعد ةسيار در
 بزرگ فرو برد. يرا در اندوه

 
 يو تعـداد زيـاد   يخـال  يبطـر  يخواره را ساكت و خاموش در پشـت تعـداد زيـاد    كه مي او

 پر ديد، پرسيد: يبطر
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 ؟يكن يتو اينجا چه م -
 گرفته و غمگين جواب داد: ميخواره

 .نوشم يم -
 كوچولو از او پرسيد: شازده

 ؟ينوش يچرا م -
 جواب داد: ميخواره

 فراموش كردن. يبرا -
 

 كه دلش به حال او سوخته بود، پرسيد:كوچولو  شازده
 ؟يچه چيز را فراموش كن -

 كه از خجلت سر به زير انداخته بود، اقرار كرد: خواره مي
 ام. فراموش كنم كه شرمنده -

 كمكش كند، پرسيد: خواست يكوچولو كه دلش م شازده
 شرمنده از چه؟ -

 كه به يكباره مهر سكوت بر لب زد، گفت: ميخواره
 !يز ميخوارگشرمنده ا -
 شازده كوچولو مات و متحير از آنجا رفت. و

 عجيبند!   يخيل يبزرگها خيل كه اين آدم يراست ي: راستگفت يبين راه با خود م در
 

بـا ورود شـازده    يچهارم از آن مرد كارفرما بود. اين مرد آنقـدر مشـغول بـود كـه حتـ      سيارة
 كوچولو سربلند نكرد.
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 كوچولو به او گفت: شازده

 سالم آقا، سيگارتان خاموش شده است. -
ســه و دو پــنج، پــنج و هفــت دوازده. دوازده و ســه پــانزده... ســالم... پــانزده و هفــت   -

رم سـيگارم را دوبـاره روشـن    وهشـت... وقـت نـدا    ودو و شش بيست ودو. بيست بيست
پانصــدويك ميليــون و  شــود ي... آخ... پــس ايــن مــويــك يوشــش و پــنج ســ كــنم... بيســت
 .ويك يودو هزار و هفتصدوس ششصدوبيست

 پانصد ميليون چه؟ -
... آنقدر كار دارم كه نگـو! مـن   دانم يپانصدويك ميليون چيز... چه م ؟يوا! تو هنوز اينجاي -

 . دو و پنج هفت...گذرانم ينم يباف خود را به ياوه هستم و وقت ييك آدم جد
 بردار نبود، باز پرسيد: دست كرد يكه م يكوچولو كه به عمر خود هرگز از سوال شازده

 آخر پانصدويك ميليون چه؟ -
 

 سربلند كرد و گفت: كارفرما
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بـار  انـد.   كه ساكن اين سياره هستم، فقط سه بار مـزاحم مـن شـده    يدر پنجاه و چهار سال -
از كجا افتـاده   داند يناراحتم كرد كه خدا م يودو سال پيش يك سوسك طالي اول در بيست
و مـن در يـك عمـل جمـع چهـار تـا اشـتباه         آورد يم از خود در يوحشتناك يبود. حيوان صدا

و  كنم يروماتيسم دچار شدم. من ورزش نم يسال پيش به بيمار دهكردم. بار دوم در ياز
داشـتم   ،يهسـتم. بـار سـوم هـم... كـه حـاال اسـت! بلـ         يمن جد وقت گردش هم ندارم.

 پانصدويك ميليون و ... گفتم يم
 ميليون چه آخر؟ -

 نيست به اينكه راحتش بگذارند گفت: يكه فهميد اميد كارفرما
 .شوند يگاه در آسمان ديده م كوچك كه گاه يميليونها از اين چيزها -
 مگس؟ -
 .درخشند يه مريز ك ينه بابا، از اين چيزها -
 زنبور عسل؟ -
 يمن جـد  ي. ولكنند يم يبيكاره را خياالت يكه آدمها يطالي ياز اين چيزها  نه خنگ خدا، -

 ندارم! يهستم. من وقت خيالباف
 ؟يگوي يها را م آها! ستاره -
 بله درست است، ستاره. -
 ؟يبكن يخواه يخوب، تو با پانصد ميليون ستاره چه م -
هسـتم.   ي. بله، من جـد ويك يودوهزار و هفتصدوس و ششصدوبيست پانصدويك ميليون -

 من حسابم درست است.
 ؟يكن يها چه م آخر تو با اين ستاره -
 كنم؟ يچه م -
 خوب، بله. -
 هيچ، من مالك آنها هستم. -
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 ؟يها هست تو مالك ستاره -
 بله. -
 را ديدم كه... يمن پيش از اين پادشاه يول -
 . موضوع فرق دارد.كنند يم »سلطنت«نيستند. آنها  يپادشاهان مالك چيز -
 دارد؟ يا تو چه فايده يها بودن برا خوب، مالك ستاره -
 اش اين است كه ثروتمند هستم. فايده -
 تو دارد؟ يبرا يا ثروتمند بودن چه فايده -
 .خرم يپيدا كند، من آنها را م يستارگان ديگر ياش اين است كه اگر كس فايده -

 .كند يمثل ميخواره استدالل م يا چولو در دل گفت كه اين مرد هم تا اندازهكو شازده
 كرد: ياين حال باز سوالهاي با
 ها شد؟ مالك ستاره توان يچگونه م -

 گفت: يبا اوقات تلخ كارفرما
 ها مال كه هستند؟ مگر اين ستاره -
 نيستند. يمال كس دانم، يمن چه م -
 ام. من به اين فكر افتاده بار پس مال من هستند، چون اول -
 است؟ يهمين كاف -
 ينيسـت، مـال تـو اسـت ديگـر! وقتـ       يكه مال كس يكن يپيدا م يتو الماس يالبته! وقت -

 يتو زودتر از همه فكر يمال تو است. وقت  نيست، يكه مال كس يكن يكشف م يا جزيره
از آن تـو خواهـد    و آن وقـت آن فكـر   ،يرسان يآن را به نام خود به ثبت م ،يكن يپيدا م

چون هيچكس پيش از من به فكر تملـك آنهـا نيافتـاده     تم،ها هس بود. من هم مالك ستاره
 است.
 كوچولو گفت: شازده

 ؟يكن يآخر تو با آنها چه م ياين درست، ول -
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 گفت: كارفرما
  . ايـن كـار مشـكل اسـت،    شمارمشـان  يو بـاز مـ   شمارم ي. مكنم يمن از آنها مواظبت م -
 هستم! يا يجد من مرد يول

 كوچولو كه هنوز قانع نشده بود گفت: شازده
آن را به دور گردنم بپـيچم و بـا خـودم ببـرم.      توانم يداشته باشم، م يگردن من اگر شال -

ها  ستاره يتوان يتو كه نم يگلم را بچينم و با خودم ببرم. ول توانم يداشته باشم، م ياگر گل
 .يرا بچين

 آنها را در بانك بگذارم. توانم يم ينه، ول -
 چه؟ ييعن -
و بعـد، آن ورقـه را در    نويسم ييك ورقه كاغذ م يخود را رو يها من تعداد ستاره ييعن -

 .كنم يو در آن را قفل م گذارم يم يكشوي
 همين؟ -
 كه همين. يبل -

 يجـد  يخيلـ  ياست و شاعرانه هم هست، ولـ  يا كوچولو فكر كرد كه اين كار بامزه شازده
 ت.نيس

فـرق داشـت.    يبزرگهـا خيلـ   با تعبير آدم كرد، يم يجد يكه شازده كوچولو از چيزها يتعبير
 باز گفت:

. سـه آتشفشـان هـم دارم كـه هـر هفتـه       دهـم  يدارم كه هر روز صبح آبـش مـ   يمن گل -
. ايـن كـار مـن    دانـد  ي. آدم چه مكنم يآتشفشان خاموشم را هم پاك م ي. حتكنم يپاكشان م

گلم فايده دارد كه من صاحب آنها باشـم.   يخاموش من و هم برا يهاآتشفشان يهم برا
 ...يندار يا ها فايده ستاره ياما تو كه برا

 نداشت و شازده كوچولو از آنجا رفت. يجواب يول  بگويد، يدهان باز كرد كه چيز كارفرما
 »عجيبند! يخيل يبزرگها خيل كه اين آدم يراست به«: گفت يبين راه با خود م در
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يك فـانوس   يبود از همه كوچكتر. در آنجا فقط برا يا پنجم بسيار عجيب بود. ستاره ستاره

 افروز جا بود.  و يك فانوس

 
كـه نـه    يا از آسـمان، در سـياره   يا طـه سـر دربيـاورد كـه در نق    توانست يشازده كوچولو نم

در دل  ا،هـذ  . مـع آمـد  يافروز به چه كار مـ  فانوس و فانوس ،يدر آن بود و نه ساكن يا خانه
 گفت:

هر چه هست از پادشاه و خودپسند و كارفرمـا و ميخـواره    يشايد اين مرد احمق باشد، ول -
مثـل ايـن    كنـد  يروشـن مـ  فانوسـش را   يدارد. وقتـ  يتر نيست. كار او الاقل معناي احمق

مثـل   كنـد  يفانوسش را خاموش م ي. و وقتآورد يبه وجود م يديگر يا گل يا است كه ستاره
اسـت، و   يزيبـاي  ي. همين خود سرگرمكند ياين است كه آن گل يا آن ستاره را خواب م

 كه مفيد هم هست، چون زيبا است. يبه راست
 افروز سالم كرد: ترام فانوسكه وارد آن سياره شد به اح كوچولو همين شازده

 ؟يروز به خير، آقا، چرا فانوست را خاموش كرد -
 در جواب گفت: دستور است آقا. روز به خير. افروز فانوس

 دستور چيست؟ -
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 دستور اين است كه فانوسم را خاموش كنم. شب به خير. -
 باز فانوس را روشن كرد. و
 ؟يپس چرا باز روشن كرد -

 اد: دستور است.جواب د افروز فانوس
 .فهمم يكوچولو گفت: من نم شازده

 گفت: فهميدن ندارد. دستور دستور است. روز به خير! افروز فانوس
 باز فانوسش را خاموش كرد. و

 چهارگوش قرمز داشت، خشك كرد: يكه خالها يخود را با دستمال يعرق پيشان سپس
ود چـون صـبحها فـانوس را    دارم. ايـن كـار سـابقا معقـول بـ      يمن اينجا شغل بسـيار بـد   -

 يمـدت روز مجـال اسـتراحت داشـتم و در بـاق      يو شبها روشـن. در بـاق   كردم يخاموش م
 مدت شب مجال خوابيدن...

 و از آن وقت به بعد دستور عوض شده است؟ -
گفــت: دســتور عــوض نشــده و غصــه مــن هــم از همــين اســت. ســياره     افــروز فــانوس

 دستور هم تغيير نكرده است. سال بر سرعت گردش خود افزوده و به سال
 كوچولو گفت: پس چه؟ شازده

ثانيـه هـم     مـن ديگـر يـك    گـردد،  يبار به دور خـود مـ   هيچ. حاال كه سياره در هر دقيقه يك -
 !كنم يبار فانوس را روشن و خاموش م وقت استراحت ندارم. هر دقيقه يك

 
 دارم يشغل بسيار بد من

 
 كشد؟ يروز يك دقيقه طول متو  سيارةدر  يعجيب است! يعن يخيل -

 گفت: افروز فانوس
 .كنيم يهيچ عجيب نيست. حاال يك ماه است كه ما داريم با هم صحبت م -
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 يك ماه؟ -
 ! شب به خير.روز يس ييعن دقيقه، يس  ،يبل -
 دوباره فانوسش را روشن كرد. و

دسـتور وفـادار بـود،    افروز نگاه كرد و از او كه تا به اين اندازه به  كوچولو به فانوس شازده
افتـاد كـه خـودش سـابقا بـا حركـت دادن صـندليش تماشـا          يخوشش آمد. به ياد غروبهـاي 

 به دوستش بكند: ي. خواست تا كمككرد يم
 ...ياستراحت كن يتوان يم يبلدم كه تو هر وقت بخواه يگوش كن... من راه -

 .خواهم يگفت: البته كه م افروز فانوس
 احد هم وفادار باشد و هم تنبل.در آن و تواند يآدم م چون

 كوچولو ادامه داد: شازده
. پـس  يدور آن را بگـرد  يتـوان  يستاره تو آنقدر كوچك است كه تو با سه قدم بلنـد مـ   -

 يخـواه  ي. هـر وقـت مـ   يتـا هميشـه در آفتـاب بمـان     يآهسته راه برو ياست قدر يكاف
 اهد شد.راه برو... آن وقت تا دلت بخواهد روز دراز خو ،ياستراحت كن

دوسـت دارم،   ي. آنچـه مـن در زنـدگ   كنـد  ياز مـن دوا نمـ   يگفت: اين درد افروز فانوس
 خوابيدن است.

 كوچولو گفت: حيف! اين هم كه نشد. شازده
 كه نشد. روز به خير. يگفت: بل افروز فانوس

 فانوس خود را خاموش كرد. و
ايد اين مـرد مـورد تحقيـر    در دل گفت كه ش داد، يشازده كوچولو به سفر خود ادامه م يوقت

حـال،   بـا ايـن    پادشاه و خودپسند و ميخواره و كارفرما قرار بگيرد، يديگر يعن يو تمسخر آنها
 ي. شايد علتش اين است كه او به چيـز آيد ياست كه به نظر من مضحك نم ياو تنها كس

 است. لغير از خود مشغو
 از حسرت كشيد و باز با خود گفت: يآه و
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حيـف كـه    يخـود برگـزينم، ولـ    يبـه دوسـت   توانسـتم  ياست كه من م يا كساين مرد تنه -
 .گيرند يبسيار كوچك است و دو نفر در آن جا نم ياش به راست ستاره

كه شازده كوچولو جرات نداشت پـيش خـود اقـرار كنـد، ايـن بـود كـه حسـرت ايـن           يچيز
هـزار و   وچهـار سـاعت،   بخصـوص از آن جهـت كـه در بيسـت     خـورد،  يسياره فرخنـده را مـ  

 چهارصدوچهل غروب خورشيد داشت.  
 

بـزرگ   يبود كه كتابهـا  يپير يتر. در آنجا خانه آقا بود ده برابر فراخ يا ششم ستاره سيارة
 .نوشت يم

 
 بلند گفت: يرا ديد به صدا شازده كوچولو يوقت او
 به به! اين هم يك كاشف! -

 راه رفته بود. ينفس زد. چون خيل يميز نشست و قدر يكوچولو رو شازده
 ؟يآي يپير به او گفت: از كجا م يآقا

 كنيد؟ يكوچولو گفت: اين كتاب بزرگ چيست و شما اينجا چه م شازده
 .دانم يپير گفت: من جغراف يآقا
 ست؟چي دان يجغراف -
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درياها و رودها و شهرها و كوههـا و بيابانهـا در    داند ياست كه م يدانشمند دان يجغراف -
 اند. كجا واقع شده

 !يكوچولو گفت: اين بسيار جالب است! اين شد كار حساب شازده
 
به ايـن عظمـت    يا انداخت. تا كنون سياره دان يجغراف سيارةبه اطراف خود در  ينظر و

 نديده بود.
 شما بسيار زيبا است. آيا اقيانوس هم در آن هست؟ سيارة -

 گفت: من از كجا بدانم؟ دان يجغراف
 كوچولو كه از اين جواب جا خورده بود پرسيد: شازده

 كوه چطور؟ -
 گفت: از آن هم بيخبرم. دان يجغراف

 شهر و رودخانه و بيابان چطور؟ -
 خبر داشته باشم. توانم يگفت: از آنها هم نم دان يجغراف

 هستيد! دان يشما كه جغراف يول -
من كه كاشف نيستم. مـن اصـال كاشـف نـدارم. جسـتن و       يگفت: درست، ول دان يجغراف

 دان يهـا و بيابانهـا كـار جغرافـ     هـا و كوههـا و درياهـا و اقيـانوس     شمردن شهرها و رودخانـه 
ود بيـرون  باالتر از آن است كه برود و بگردد. او از دفتر كـار خـ   دان ينيست. مقام جغراف

و خاطراتشــان را  پرســد ي. از ايشــان چيــز مــپــذيرد يبلكــه كاشــفان را در آنجــا مــ  رود، ينمــ
در بـاره   ياز ايشـان بـه نظـرش جالـب آمـد، تحقيقـ       ي. و اگر خاطرات يككند ييادداشت م

 .كند يكاشف م يخصوصيات اخالق
 چيست؟ ياين كار برا -
جغرافيا پيدا خواهد شد.  يدر كتابها يزانگي دروغ بگويد، اشتباهات اسف يچون اگر كاشف -

 زياد مشروب بخورد. يهمچنين اگر كاشف
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 كوچولو پرسيد: اين ديگر چرا؟ شازده
كـه يـك كـوه بيشـتر      يدر جاي دان ي. آن وقت جغرافبينند يرا دو م يآنكه مستها يك يبرا -

 .نويسد ينيست، دو تا م
 .شد يم يكه كاشف بد شناسم يرا م يكوچولو گفت: من كس شازده

هم راجع  يكاشف خوب بود، تحقيق يخصوصيات اخالق يممكن است... به هر حال وقت -
 .كنند يبه كشف او م

 بينند؟ يو به چشم م روند يم ييعن -
اگـر   مثال ًهم ارائه كند.  يكه مدارك خواهند ينه، رفتن و ديدن مشكل است. از كاشف م -

 از آن كوه بياورد. يبزرگ يكه سنگها خواهند ياز او م  باشد، يموضوع كشف كوه بزرگ
 ناگهان به خود آمد: دان يجغراف

 ي! تـو بايـد سـيارات را بـرا    ي! پس تو هم كاشـف يآي يم يخوب، تو هم كه از راه دور -
 .يمن تشريح كن

دفتر يادداشت خود را بـاز كـرد و مـدادش را تراشـيد. خـاطرات كاشـفان را        دان يجغراف و
كـه كاشـف دليـل نيـاورده اسـت، بـا جـوهر پـاكنويس          يوقتـ  و تـا  نويسـند  ياول با مداد م

 .كنند ينم
 گفت: خوب، شروع كن! دان يجغراف
 كوچولو گفت: شازده

كوچك است. مـن سـه تـا آتشفشـان دارم. دو      يمن زياد جالب نيست. خيل سيارةاوه!  -
 ...داند يآدم چه م يآتشفشان روشن و يك آتشفشان خاموش. ول

 .داند يدم چه مآ ،يگفت: بل دان يجغراف
 من يك گل هم دارم. -

 .كنيم يگفت: ما گلها را يادداشت نم دان يجغراف
 چرا؟ گل كه زيباترين چيز است! -
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 است. يچون گل فان -
 چه؟ ييعن »يفان« -

ترنـد و هرگـز از اعتبـار     ديگـر ارزنـده   يجغرافيا از تمـام كتابهـا   يگفت: كتابها دان يجغراف
خود را تغيير دهد و بعيـد اسـت كـه آب     يمكن است كوه جا. بسيار به ندرت مافتند ينم

 .كنيم يرا يادداشت م يجاودان يشود. ما چيزها ياقيانوس خال
 كوچولو در حرف او دويد: شازده

 چه؟ ييعن »يفان«خاموش ممكن است دوباره روشن شوند. نگفتيد  يآتشفشانها يول -
 گفت: دان يجغراف

مـا اصـل همـان     ي. بـرا كند يش، از نظر ما فرق نمآتشفشان چه روشن باشد و چه خامو -
 .كند يكوه است چون تغيير نم

 بردار نبود، باز پرسيد: دست كرد يكه م يكوچولو كه به عمر خود هرگز از سوال شازده
 چه؟ ييعن »يفان« -

 »كه زود از بين برود. يچيز« ييعن يگفت: فان دان يجغراف
 رود؟ يپس گل من هم زود از بين م -
 بته.ال -

دفـاع خـود از گزنـد دنيـا      ياست و بـرا  يكوچولو با خود گفت: حيف كه گل من فان شازده
 ام! چهار خار بيشتر ندارد. و مرا ببين كه او را تنها در خانه گذاشته

 يافت و پرسيد: ينخستين ابراز تاسف او بود. اما باز قوت قلب اين
 به نظر شما من به ديدن كجا بروم؟ -

 او جواب داد:به  دان يجغراف
 دارد... يسزاي زمين كه شهرت به سيارةبرو به ديدن  -
 از آنجا رفت.    شازده كوچولو همچنان كه به فكر گل خود بود، و
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 هفتم زمين شد. سيارة بنابراين
پوســت  نيســت. در آنجــا صــدويازده پادشــاه (البتــه پادشــاهان ســياه  يگمنــام ســيارة زمــين

ونـيم   ميليـون  هـزار كارفرمـا و هفـت    و نهصـد  دان يهـزار جغرافـ   فراموش نشوند) و هفـت 
وجـود   »بـزرگ  آدم«جمعا نزديك به دو ميليـارد   يميليون خودپسند، يعن مست و سيصدويازده

 دارد.
 كـه پـيش از اختـراع بـرق     گـويم  يزمين به شما بدهم، مـ  يها از اندازه يآنكه مقياس يبرا
 پانصد و دوهزار و  شصت و چهارصد بزرگ مركب از يدر هر شش قاره لشكر بايست يم
 افروز نگاه داشت. يازده فانوس و

. حركـات ايـن لشـكر ماننـد     كـرد  يمـ  يدورتر از تاثير بسيار جالب ياين صحنه از كم يتماشا
افروزان زالندجديـد و اسـتراليا    . ابتدا نوبت به فانوسبود يمنظم م »اپرا«حركات رقاصان 

بخوابنـد. آن   رفتنـد  يمـ   كردنـد،  يروشـن مـ   خـود را  ي. سپس همينكه ايشان چراغهارسيد يم
. بعد، ايشـان نيـز   آمدند يبه نوبه خود به رقص در م يچين و سيبر نافروزا وقت، فانوس

. رسـيد  يافـروزان روسـيه و هنـد مـ     . آنگاه نوبت به فانوسشدند يدر پشت صحنه ناپديد م
 يزان آمريكـا افـرو  . پـس از آن، فـانوس  آمدنـد  يافروزان آفريقا و اروپـا مـ   سپس فانوس

. و هرگـز در ترتيـب   شـدند  يپيدا مـ  يلشما يافروزان آمريكا و از آن پس فانوس ،يجنوب
 !بود يم ي. چه منظره باشكوهداد ينم يرو يورودشان به صحنه اشتباه

افروزنـده يگانـه فـانوس قطـب شـمال و همكـارش افروزنـده يگانـه فـانوس قطـب            تنها
 دوبار كار داشتند.  ي: چون سالدندبر يبسر م يو مهمل يبه بيكار يجنوب عمر

 
دروغگـو از آب درآينـد. مـن در     يبخواهند خود را زرنگ جلوه بدهند، چه بسـا كـه كمـ    يوقت

كـه   يدر كسـان  ترسـم  يصادق نبودم. م يشما كردم خيل يافروزان برا كه از فانوس يصحبت
بسـيار   يين جـا زمـ  يبوجود آورده باشـم. آدمهـا رو   يتصور نادرست شناسند، يما را نم سيارة

 يكـه در زمـين سـاكنند، ايسـتاده و قـدر      ياند. اگر دو ميليـارد آدميـزاد   را اشغال كرده يكم
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در يـك ميـدان    تواننـد  يمـ  يبـه آسـان   -ميتينـگ   يهمچنانكـه بـرا   -فشرده به هـم بماننـد   
جامعـه   تـوان  يمـ  يميـل جـا بگيرنـد، يعنـ     بيسـت  يميل و به پهنا بيست يبه درازا يعموم

 .ردكوچكترين جزيره اقيانوس آرام توده كبشريت را در 
اشـغال   يزيـاد  يجـا  كنند يمسلما حرف شما را باور نخواهند كرد. ايشان خيال م بزرگها آدم
. پس شما به ايشان توصيه كنيد كـه  بينند ياند، و خود را به عظمت درختان بائوباب م كرده

. امـا  آيـد  يدن خوششان مـ حساب كنند. ايشان ارقام را بسيار دوست دارند و از حساب كر
اين تكليف شـاق نكنيـد، چـون بيفايـده اسـت. شـما كـه بـه مـن           رفشما وقت خود را ص

 اعتماد داريد.
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نكند  ترسيد يرا نديد متعجب شد. م يبه زمين رسيد از اينكه كس يشازده كوچولو وقت ،يبار
 ن خورد.شنها تكا يبه رنگ ماه در ال يگرفته باشد كه ناگاه چنبر يسياره را عوض

 
 خير! هوا گفت: شب به كوچولو بي شازده

 خير! گفت: شب به مار
 ام؟ كوچولو پرسيد: من بر كدام سياره افتاده شازده

 گفت: بر زمين، در خاك آفريقا. مار
 در زمين نيست؟ يپس كس آه... -

 زمين بزرگ است. شود، يدر بيابان پيدا نم يگفت: اينجا بيابان است و كس مار
 نشست، سر به آسمان برداشت و گفت: يكوچولو بر سر سنگ شازده
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سـتاره   ياين است كه هر كـس بتوانـد روز   يستارگان برا ينكند روشن كنم يمن فكر م -
چقـدر دور   يسـر مـا اسـت... ولـ     ينگاه كن، درست بـاال من  سيارةخود را پيدا كند. تو به 

 ...!است
 ؟يچه بكن يا گفت: چقدر هم زيباست! تو اينجا آمده مار

 حرفم شده است. يكوچولو گفت: با گل شازده
 گفت: آه! مار
 هر دو خاموش ماندند. و

 شازده كوچولو پرسيد: آخر
 ...ندك يم يپس آدمها كجا هستند؟ آدم در بيابان احساس تنهاي -

 .كند يم يگفت: با آدمها نيز آدم احساس تنهاي مار
 

 .ي! مثل انگشت باريكيهست يچه حيوان مضحك تو
 

 به مار خيره شد. آخر به او گفت: يكوچولو مدت زياد شازده
 ...ي! مثل انگشت باريكيهست يتو چه حيوان مضحك -

 من از انگشت پادشاه تواناترم. يگفت: ول مار
 كرد: يكوچولو تبسم شازده

 ...يبرو يتوان يبه سفر هم نم ي... حتي... تو كه پنجه نداريتوانا نيست يتو خيل -
 گفت: مار
 هم دورتر ببرم. ها يتو را از كشت توانم يم من

 مانند خلخال طال به دور قوزك شازده كوچولو پيچيد. باز گفت: و
. گـردانم  يبـازم  كـه از آن بيـرون آمـده اسـت     يمن هر كس را لمس كنم، او را به خاك -
 ...يا و از ستاره فرود آمده يتو پاك يول
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 كوچولو جواب نداد. شازده
. اگـر  سـوزد  يمـ  ،يهسـت  يچنين ضعيف بر ايـن زمـين خـاراي    يدلم به حال تو كه موجود -

بــه تــو كمــك كــنم. مــن   تــوانم يات تنــگ شــد، مــن مــ ســياره يبــرا يدلــت خيلــ يروز
 ...توانم يم

تـو چـرا هميشـه بـا رمـز حـرف        يبسـيار خـوب فهميـدم. ولـ    كوچولو گفت: اوه! من  شازده
 ؟يزن يم

 .گشايم يگفت: من همه رمزها را م مار
 هر دو خاموش شدند.   و
 

كـه سـه گلبـرگ     يبرنخـورد، گلـ   يكوچولو از بيابان گذشت و جز به يك گل، بـه چيـز   شازده
 ناچيز... يگل  داشت،

 
 كوچولو گفت: سالم. شازده

 گفت: سالم. گل
 كوچولو با ادب پرسيد: آدمها كجا هستند؟ شازده

 را در حال عبور ديده بود گفت: يكه يك روز كاروان گل



56  

هـيچ   يولـ باشند. من ايشان را سالها پيش ديدم.  يتاي هفت  شش كنم يآدمها؟ گمان م -
. آدمهـا ريشـه ندارنـد و    برد يگيرشان آورد. باد ايشان را با خود م شود يمعلوم نيست كجا م

 از اين جهت بسيار ناراحتند.
 كوچولو گفت: خداحافظ. شازده

 گفت: به امان خدا. گل
 

 باال رفت.   يكوچولو از كوه بلند شازده

 
او  يبودنـد كـه تـا زانـو     يكه او به عمر خود ديده بـود، همـان سـه آتشفشـان     يتنها كوههاي

. بـا خـود گفـت:    كـرد  يچهارپايـه اسـتفاده مـ    يو او از آتشفشان خاموشش به جا رسيدند، يم
به  يوقت ي. ول»...يدآن را خواهم د ياتمام سياره و تمام آدمه يالبد از كوه به اين بلند«

 نديد. بيهوا سالم كرد. يتيز چيز نوك يسوزن يكوه رسيد بجز سنگها يباال
 صدا جواب داد: سالم... سالم... سالم انعكاس

 كوچولو پرسيد: شما كه هستيد؟ شازده
 جواب داد: شما كه هستيد... كه هستيد... كه هستيد... انعكاس
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 من دوست شويد! من تنها هستم. كوچولو گفت: با شازده
 جواب داد: تنها هستم... تنها هستم... تنها هستم... انعكاس

و  يو تيـز  ي! يكپارچـه خشـك  يعجيبـ  سـيارة چـه  «وقت شازده كوچولو با خود انديشيد كـه:   آن
... كننـد  يهمان را تكـرار مـ   شنوند، يتخيل ندارند و هر چه م ياست! آدمها نيز نيرو يشور

   »...زد يبار هميشه او حرف م داشتم. اول يود گلمن در خانه خ
 

از ميان شنها و سنگها و برفهـا عاقبـت    يپيماي از قضا شازده كوچولو بعد از مدتها راه ليكن
 .رسند يپيدا كرد، و راهها همه به آدمها م يراه

 سرخ شكفته بود. يپر از گلها يكوچولو سالم كرد. آنجا گلستان شازده

 
 سرخ گفتند: سالم. يگلها

كوچولو به آنها نگـاه كـرد. همـه بـه گـل او شـباهت داشـتند. مـات و متحيـر از آنهـا            شازده
 پرسيد:

 شما كه هستيد؟ -
 گفتند: ما گل سرخيم! گلها

د و خود را بسيار بدبخت احساس كرد. گلش به او گفتـه بـود كـه در    كشي يكوچولو آه شازده
 همه شبيه به گل او در يك باغ بودند.  هزار گل ديگر، اينك پنج ياست. ول همتا يعالم ب
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و  افتـاد،  ي... سـخت بـه سـرفه مـ    شد يبور م ديد، ياگر گل من اين گلها را م«خود گفت:  با
او  يبه پرسـتار  شدم ي. من هم مجبور مزد يمردن ماش نكنند، خود را به  آنكه مسخره يبرا

 »...مرد يم يراست تحقير من هم كه بود، به يتظاهر كنم، وگرنه برا
دارم، و حال آنكـه   يخود گنج يهمتا يكه با گل ب كردم يمن گمان م«باز با خود گفت:  بعد،

م داشـتم. مـن بـا آن گـل و آن سـه آتشفشـان كـه تـا زانـوي          يفقط يك گـل سـرخ معمـول   
بـه   يشـاهزاده بزرگـ   تـوانم  يهميشه خاموش بمانـد، نمـ   ياز آنها شايد برا يو يك  رسند، يم

 »حساب بيايم...

 
 به گريه افتاد.    علفها دراز كشيده بود، يهمانطور كه رو و
 

 اين هنگام بود كه روباه پيدا شد. در
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 گفت: سالم! روباه
 دبانه جواب سالم داد.ؤم يول  را نديد، يكوچولو سر برگرداند و كس شازده

 رخت سيب...زير د  گفت: من اينجا هستم، صدا
 !...يچه خوشگل ؟يكوچولو پرسيد: تو كه هست شازده
 گفت: من روباه هستم. روباه

كـن. مـن آنقـدر غصـه بـه دل دارم كـه        يكوچولو به او تكليف كرد كه بيا با من باز شازده
 نگو...
 اند. نكرده يكنم. مرا اهل يبا تو باز توانم يگفت: من نم روباه

 ببخش! كشيد و گفت: يكوچولو آه شازده
 مل باز گفت:أت يپس از كم اما
 چه؟ ييعن »كردن ياهل« -

 ؟يگرد يچه م ي. پيگفت: تو اهل اينجا نيست روباه
 چه؟ ييعن »كردن ياهل«. گردم يآدمها م يكوچولو گفت: من پ شازده
. ايـن كارشـان آزارنـده اسـت. مـرغ هـم       كننـد  يگفت: آدمها تفنگ دارند و شـكار مـ   روباه

 ؟يگرد يمرغ م يشان همين است. تو پ نها فايدهو ت دهند يپرورش م

 
 چه؟ ييعن »كردن ياهل« ي. نگفتگردم يدوست م يكوچولو گفت: نه، من پ شازده
 »عالقه ايجاد كردن...« ياست، يعن يا شدهچيز بسيار فراموش  »كردن ياهل«گفت:  روباه
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 عالقه ايجاد كردن؟ -
. مثـل صـدها هـزار پسـربچه     يبـيش نيسـت   يا من هنوز پسربچه يگفت: البته. تو برا روباه

 يتـو روبـاه   ي. مـن نيـز بـرا   يبه من نـدار  يبه تو ندارم. تو هم نياز يديگر، و من نياز
هـم نيازمنـد   ه هـر دو بـ   ،يكنـ  ير مرا اهلـ تو اگ يهستم شبيه به صدها هزار روباه ديگر. ول

تـو در دنيـا يگانـه     يداشـت و مـن بـرا    يهمتـا نخـواه   عـالم من در  يخواهيم شد. تو برا
 خواهم بود...

كـه آن گـل    كنم يهست... و من گمان م ي... گلفهمم يكم دارم م كوچولو گفت: كم شازده
 كرده است... يمرا اهل

 ديد... شود يجور چيز مگفت: ممكن است. در كره زمين همه  روباه
 در زمين نيست. گويم يكشيد و گفت: آنكه من م يكوچولو آه شازده
 به ظاهر بسيار كنجكاو شد و گفت: روباه

 است؟ يديگر ةدر سيار -
 بله. -
 هم هست؟ يدر آن سياره شكارچ -
 نه. -
 مرغ چطور؟ ..!.چه خوب -
 نه! -

 يست.ن عيب يكشيد و گفت: حيف كه هيچ چيز ب يآه روباه
 خود بازگشت و گفت: يروباه به فكر قبل ليكن

و آدمها مرا. تمام مرغها بـه هـم    كنم يمن يكنواخت است. من مرغها را شكار م يزندگ -
. گـذرد  يشبيهند و تمام آدمها با هم يكسان. به همين جهت در اينجا اوقات به كسـالت مـ  

 ياهـد شـد. مـن بـا صـدا     من همچون خورشيد روشـن خو  يزندگ ،يكن يتو اگر مرا اهل يول
ديگـر مـرا    يپاها يديگر فرق خواهد داشت. صدا يپاها ياآشنا خواهم شد كه با صد يپاي
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مـرا از النـه بيـرون     يتو همچـون نغمـه موسـيق    يپا يصدا يبه سوراخ فرو خواهد برد، ول
مـن نـان    ؟يبينـ  يزارهـا را در آن پـايين مـ    خواهد كشيد. بعالوه، خوب نگاه كـن! آن گنـدم  

مــرا بــه يــاد هــيچ چيــز   هــازار اســت. گنــدم يا و گنــدم در نظــرم چيــز بيفايــده  رمخــو ينمــ
. و چقدر خوب خواهد شد يدار يطالي يتاسف است! اما تو موها يو اين جا اندازند ينم

! چون گندم كه به رنگ طالسـت مـرا بـه يـاد تـو خواهـد       يكرده باش يآن وقت كه مرا اهل
 زار دوست خواهم داشت... در گندموزيدن باد را  يانداخت. آن وقت من صدا

 به شازده كوچولو نگاه كرد.  يساكت شد و مدت زياد روباه
 

 آخر گفت:
 كن! يزحمت... مرا اهل بي -

زيـاد وقـت نـدارم. مـن بايـد       يولـ  خواهـد،  يدلـم مـ   يكوچولو در جواب گفت: خيل شازده
 چيزها هست كه بايد بشناسم. يپيدا كنم و خيل يدوستان

 
شـناخت. آدمهـا ديگـر وقـت شـناختن       توان ينكنند، نم يرا تا اهل ييزگفت: هيچ چ روباه

نيسـت   ي. اما چون كاسـب خرند يساخته و پرداخته از دكان م يهيچ چيز را ندارند. آنها چيزها
 يمـرا اهلـ   يخواه ياند. تو اگر دوست م و آشنا مانده دوست يكه دوست بفروشد، آدمها ب

 كن!
 

 ر چه بايد كرد؟اين كا يكوچولو پرسيد: برا شازده
علفهـا   يدور از من بـه ايـن شـكل ال    يدر جواب گفت: بايد صبور بود. تو اول كم روباه

زد. زبـان   ي. من از گوشه چشم به تـو نگـاه خـواهم كـرد و تـو هـيچ حـرف نخـواه        ينشين يم
 .يجلوتر بنشين يقدر يتوان يتو هر روز م يسرچشمه سوءتفاهم است. ول
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 شازده كوچولو باز آمد. فردا
 گفت: روباه

 ،يهر روز ساعت چهار بعـد از ظهـر بيـاي   ً  مثال. تو اگر يآمد يبهتر بود به وقت ديروز م -
احسـاس    گـذرد، كم خوشحال خواهم شد، و هر چه بيشـتر وقـت ب   من از ساعت سه ببعد كم

زده خـواهم شـد و آن    من بيشـتر خواهـد بـود. سـر سـاعت چهـار نگـران و هيجـان         يخوشحال
دل مشـتاق   ،يبيـاي  ياگـر در وقـت نـامعلوم    ي. ولبرد خواهم يپ يوقت به ارزش خوشبخت

 باشد. ياستقبال تو بيارايد... آخر در هر چيز بايد آيين يخود را برا يك داند يمن نم
 چيست؟ »آيين«يد: كوچولو پرس شازده
 شـود  ياسـت كـه باعـث مـ     ياست بسيار فراموش شده، چيز يگفت: اين هم چيز روباه
 يديگر فرق پيدا كند. مثال شكارچيان مـن بـرا   يبا ساعتها يديگر و ساعت يبا روزها يروز

 ي. پـس پنجشـنبه روز نـازنين   رقصـند  يپنجشـنبه بـا دختـران ده مـ     يدارند: روزهـا  يخود آيين
ها هروقت دلشـان   . اگر شكارچيروم يبه گردش م هاتانتاكس ين روز تا پااست. من در آ

 .داشتم يو من ديگر تعطيل نم شدند يروزها همه به هم شبيه م رقصيدند، يم خواست يم
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كـه سـاعت وداع نزديـك شـد، روبـاه       كرد و همـين  يگونه شازده كوچولو روباه را اهل بدين

 گفت:
 من خواهم گريست. ...!آه -

. تو خـودت  خواستم يبه جان تو نم يچولو گفت: گناه از خود تو است. من كه بدكو شازده
 كنم... يكه من تو را اهل يخواست يم

 گفت: درست است. روباه
 كرد؟ يكوچولو گفت: در اين صورت باز گريه خواه شازده
 گفت: البته. روباه

 به حال تو نخواهد داشت. يگريه هيچ سود يكوچولو گقت: ول شازده
 زار گريه به حال من سودمند خواهد بود. گفت: به سبب رنگ گندم هروبا

 يسرخ را تماشا كـن. آن وقـت خـواه    يبار ديگر برو و گلها بعد به گفته افزود: يك يكم و
فهميد كه گل تو در دنيا يگانه است. بعد، برگرد و با من وداع كن، و مـن بـه رسـم هديـه     

 تو فاش خواهم كرد. يبرا يراز
 سرخ نگاه كرد. به آنها گفت: يو رفت و باز به گلهاكوچول شازده

نكـرده   يشـما را اهلـ   يايـد. كسـ   نشـده  ي. شما هنـوز چيـز  مانيد يشما هيچ به گل من نم -
اول روباه مـن هسـتيد. او آن    يايد. شما مثل روزها نكرده يرا اهل ياست و شما نيز كس

بـا خـود دوسـت كـردم و او     بود مثل صدها هزار روباه ديگر. امـا مـن او را    يوقت روباه
 است. همتا يحاال در دنيا ب

 
 سرخ سخت رنجيدند. يگلها و

 كوچولو باز گفت: شازده
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مرد. البته گـل سـرخ مـن     توان ياست. به خاطر شما نم يدرونتان خال يشما زيباييد ول -
از همه شما سـر اسـت. چـون     ياو به تنهاي يول ماند، يبه شما م يدر نظر يك رهگذر عاد

ام، فقط او را پشـت   ام، فقط او را در زير حباب بلورين گذاشته ط به او آب دادهمن فق
او پروانه شـوند)،   يام (بجز دو يا سه كرم كه برا او را كشته يام، فقط كرمها تجير پناه داده

ام.  او، و گاه نيـز بـه سـكوت او گـوش داده     يچون فقط به شكوه و شكايت او، به خودستاي
 است. زيرا او گل سرخ من

 
بعـد خوشـحال   ه مـن از سـاعت سـه بـ     ،يهر روز ساعت چهار بعدازظهر بياي مثال ًتو اگر  و

 خواهم شد...
 

 پيش روباه بازگشت و گفت: آنگاه
 ...!خداحافظ -

گفت: خداحافظ و اينك راز مـن كـه بسـيار سـاده اسـت: بـدان كـه جـز بـا چشـم دل            روباه
 ن است.خوب ديد. آنچه اصل است، از ديده پنها توان ينم

 اينكه به خاطر بسپارد، تكرار كرد: يكوچولو برا شازده
 از ديده پنهان است.  آنچه اصل است، -
 .يا او صرف كرده ياست كه تو به پا يداده، عمر يآنچه به گل تو چندان ارزش -

 اينكه به خاطر بسپارد، تكرار كرد. يكوچولو برا شازده
 ام. گل خود صرف كرده ياست كه من به پا يعمر -

. تو هر چه يتو نبايد فراموش كن ياند ول گفت: آدمها اين حقيقت را فراموش كرده روباه
 ...يبود. تو مسئول گل خود هست يهميشه مسئول آن خواه ،يكن يرا اهل
 آنكه به خاطر بسپارد، تكرار كرد: يكوچولو برا شازده

 من مسئول گل خود هستم... -
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 كوچولو گفت: سالم! شازده

 آهن گفت: سالم! راه سوزنبان
 ؟يكن يكوچولو پرسيد: تو اينجا چه م شازده

حامـل هـر دسـته را     يو قطارها كنم يدسته تقسيم م گفت: من مسافران را دسته سوزنبان
 به چپ. يو گاه فرستم يبه راست م يگاه
اتاقــك  غريــد، يروشــن كــه همچــون رعــد مــ يهمــين دم يــك قطــار تنــدرو بــا چراغهــا در

 رزه درآورد.سوزنبان را به ل
 گردند؟ يچه م يعجله دارند. پ يكوچولو گفت: اينها خيل شازده

 .داند يگفت: راننده قطار هم نم سوزنبان
 در جهت مخالف غريد. يباز قطار تندرو ديگر و

 ...؟برگشتند يكوچولو پرسيد: مگر آنها به اين زود شازده
 است. يگفت: همانها نيستند. اين يك قطار تعويض سوزنبان

 نبودند؟ يكه بودند راض يمگر از جاي -
 نيست. يكه هست، راض يگفت: آدم هيچوقت از جاي سوزنبان

 كنان آمد. غرش يتندرو و روشن ديگر قطار
 كنند؟ يكوچولو پرسيد: اينها مسافران اول را تعقيب م شازده

ميـازه  يـا خ  خوابنـد  ي. اينها در قطـار يـا مـ   كنند يگفت: اينها هيچ چيز را تعقيب نم سوزنبان
 .فشارند يها م خود را به شيشه يها هستند كه بين . فقط بچهكشند يم

. آنهـا وقـت خـود را    گردنـد  يكه بـه دنبـال چـه مـ     دانند يها م كوچولو گفت: فقط بچه شازده
ايشان عزيـز خواهـد شـد، و اگـر آن را      يو همان برا كنند يم يا صرف يك عروسك پارچه

 ...گريه خواهند كرد  از ايشان بگيرند،
  



66  

 كوچولو گفت: سالم! شازده
 گفت: سالم! دكاندار

از آن قرصـها را   ييـك بـار يكـ    يا . هفتهيرفع تشنگ يبرا فروخت يم يكاسب قرص اين
 .شوند يو ديگر تشنه نم خورند يم

 ؟يفروش يكوچولو پرسيد: تو چرا از اين قرصها م شازده
انـد كـه بـا خـوردن      اب كـرده زياد در وقت. كارشناسان حس يجوي صرفه يگفت: برا دكاندار

 .شود يم يجوي وسه دقيقه وقت در هفته صرفه از اين قرصها پنجاه ييك
 كنند؟ يوسه دقيقه را صرف چه م خوب، آن پنجاه -
 كه بخواهند... يصرف هر كار -

 
داشـتم، خرامـان    يسـه دقيقـه وقـت زيـاد     و  مـن اگـر پنجـاه   «كوچولو با خود گفـت:   شازده

 »...رفتم يخرامان به چشمه م
 

فـروش بـا    و مـن بـه قصـه قـرص     گذشت يروز م  من در صحرا هشت يهواپيما يخراب از
كشـيدم و بـه شـازده كوچولـو      ينوشيدن آخرين قطره آب ذخيره خود گوش داده بـودم. آهـ  

 فتم:گ



67  

ام  خود را تعميـر نكـرده   يافسوس كه من هنوز هواپيما يخاطرات تو چه زيبا است، ول -
خرامـان خرامـان بـه     توانستم يبود اگر من هم م يهم ندارم، و چه سعادت يو آب آشاميدن

 بروم. يا چشمه يسو
 به من گفت: دوستم روباه... او

 ست!دل من! صحبت بر سر روباه ني : ول كن، طفلك سادهگفتم
 چرا؟ -
 ...ميريم يم ياينكه داريم از تشنگ يبرا -
 استدالل مرا نفهميد و در جواب گفت: او
داشـته اسـت. مـن     يدر دم مرگ فراموش نكند كـه دوسـت   يچه خوب است كه آدم حت -

 ام... چون روباه داشته يبسيار خوشحالم از اينكه دوست
و بـا   ،يو نـه تشـنگ   كشـد  يمـ  ينگدل گفتم: اين آدمك متوجه خطر نيست. هرگز نه گرسـ  در
 ...سازد ينور آفتاب م يكم
 خيره به من كرد و جواب فكر مرا داد: ياو نگاه يول
 پيدا كنيم... يام... بيا تا چاه من هم تشنه -

است در پهنه بيابان بـه دنبـال چـاه     يچه رنج باطل ييعن ،يكردم به نشانه خستگ يحركت من
 فتاديم.نامعلوم گشتن! با اين حال براه ا

ساعتها ساكت و خاموش راه رفتيم، شب فـرا رسـيد و سـتارگان درخشـيدن گرفتنـد.       يوقت
ها را مثل اينكه در خـواب و رويـا باشـم،     تب داشتم، ستاره يكم يمن چون از فرط تشنگ

 .رقصيدند يشازده كوچولو در خاطرم م يها . گفتهديدم يم
 ؟يا او پرسيدم: پس تو هم تشنه از
 ل من جواب نداد، فقط گفت:او به سوا يول
 قلب هم خوب باشد... يآب ممكن است برا -
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از او  يكه نبايـد چيـز   دانستم ينفهميدم و خاموش ماندم... خوب م ياز جواب او چيز من
 بپرسم.

 سكوت باز گفت: ياو نشستم. پس از مدت يخسته بود و نشست. من نيز پهلو او
 ...شود ينم است كه ديده يستارگان به خاطر گل يزيباي -

بيابـان   يبزنم به چين و شـكن شـنها   يآنكه حرف ديگر يو ب» البته!«  در جواب گفتم: من
 در پرتو مهتاب نگاه كردم.

 باز گفت: بيابان زيباست. او
 ييــك تپــه شــن يام. آدم رو . مــن هميشــه بيابــان را دوســت داشــتهگفــت يراســت مــ و
 يدر سـكوت و خاموشـ   ياين وصف چيـز و با  شنود، ينم يو چيز بيند ينم يچيز نشيند، يم
 ...درخشد يم

از آن  يا اسـت كـه در گوشـه    يچاه آبـ  كند يكه بيابان را زيبا م يكوچولو گفت: چيز شازده
 پنهان است...

 ي. وقتـ ام برده ياسرارآميز شن پ يها ناگاه متعجب شدم از اينكه به راز اين درخشيدن من
در آن  يل داشتم و به افسانه شايع بود كه گنجمنز يساز بودم در خانه كهنه يپسر بچه كوچك

نتوانست آن گنج را پيدا كند و شايد هـيچكس هـم در صـدد     يپنهان است. البته هرگز كس
زده كرده بـود. خانـه مـن     آن گنج تمام اهل خانه را شاد و ذوق يول امد،پيداكردن آن برني

 در دل خود پنهان داشت... يراز
آنچـه آنهـا را    كند، يخواه خانه باشد يا ستاره يا بيابان، فرق نم ،يشازده كوچولو گفتم: آر به

 !آيد يزيبا كرده است به چشم نم
 .يعقيده هست گفت: خوشحالم از اينكه تو با روباه من هم او

او را بغل گرفتم و باز به راه افتادم. نگـران بـودم.    رفت يشازده كوچولو به خواب م چون
 يكـه در رو  كـردم  ياحساس مـ  يپذيرم. حت آسيب يا نجينهكه حامل گ آمد يبه نظرم چنين م

 ينبـوده اسـت. در پرتـو مهتـاب، بـه آن پيشـان       يپذيرتر از بار من هيچ بار زمين آسيب
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 لرزيدنـد،  يگيسو كه با وزش نسيم م يها رفته و به آن حلقه رنگ، به آن چشمان بهم پريده
بيش نيست. اصل به چشـم   يقشر مبين ي: آنچه به ظاهر مگفتم يو با خودم م كردم ينگاه م

 ...آيد ينم
آنچـه در وجـود   «شيرين نشسته بود، باز با خود گفـتم:   يلبخند بازش نيم چون بر لبان نيمه و

او نسـبت   يوفـا   كنـد،  يرفته مرا تا به اين اندازه منقلب م خواب ياين شاهزاده كوچولو
در خـواب، همچـون    ياست و اين، تصوير همان گـل اسـت كـه در وجـود او، حتـ      يبه گل

ــراغ مــ  ــه او آســيب  »...درخشــد يشــعله چ ــاه حــدس زدم ك ــه   و آنگ ــذيرتر از آن اســت ك پ
آنهـا را خـاموش    توانـد  ي. بايد از چراغها خوب مواظبت كرد. يـك وزش بـاد مـ   پنداشتم يم

 كند...
 به هنگام دميدن خورشيد چاه را يافتم. رفتم، يهمچنان كه م و
 

. آن گردنـد  يچه م يپ دانند ينم يول چپند يتندرو م يارهاكوچولو گفت: آدمها در قط شازده
 ...خورند يم يو چرخ دهند يبه خود م يوقت تكان

 ...ارزد يباز گفت: به زحمتش نم و
 يصـحراي  ينداشـت. چاههـا   يصـحراي  يبـه چاههـا   يكه ما به آن رسيده بوديم شباهت يچاه

 يبه چاه دهات شبيه بـود، ولـ   اند. اين چاه هستند كه در شن حفر شده يا ساده يها گودال
 .بينم يخواب م كردم يوجود نداشت و من خيال م يدر آن دور و بر ده

شازده كوچولو گفتم: عجيب است! همـه چيـز حاضـر اسـت! هـم چـرخ، هـم دلـو و هـم           به
 طناب...

 يكوچولو خنديد، دست بـه طنـاب بـرد، دسـته چـرخ را چرخانـد و چـرخ ماننـد بادنمـا          شازده
 تها پس از نشستن باد صدا كند، ناليد.كه مد يا كهنه



70  

 
 

 .خواند يايم و او آواز م ما چاه را بيدار كرده ؟يشنو يكوچولو گفت: م شازده
  او تقال كند گفتم: خواستم يكه نم من

 سنگين است. يتو خيل يمن بچرخانم. اين كار برا بگذار -
 دلو را تا لبه چاه فرو دادم و آن را راست نگاهداشتم. آهسته

عكـس لـرزان    لرزيـد،  يآواز چـرخ در گوشـم مانـده بـود، و در آن آب كـه هنـوز مـ        يصدا
 .ديدم يخورشيد را م

 بده بنوشم... يكوچولو گفت: من تشنه اين آبم، قدر شازده
 چه بوده است! ياو در جستجوكه  فهميدم

عيـد.   يبـود بـه شـيرين    يرا تا به لبان او باال بردم. او با چشمان بسته آب نوشـيد. آبـ   دلو
در پرتـو سـتارگان، از    يبـود كـه از شـبگرد    يفرق داشت، آب يبود كه با هر چيز خوردن يآب

بود. آن وقتها هديه  يدل، به خوب يبازوان من تراويده بود. برا يآواز چرخ چاه و از تقال
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ها به  لبخند يدرخت نوئل و نغمه نماز نيمشب و شيرين يبودم، چراغها يا كه من پسربچه
 .بخشيدند يجلوه م گرفتم، ينوئل كه م يهمين شيوه به عيد

 ي... و گلـ كارند يسرخ را در يك باغچه م هزار گل تو پنج سيارة يكوچولو گفت: آدمها شازده
 ...كنند يپيدا نمدر آن ميان  خواهند يرا كه م

 ...كنند يپيدا نم ،يجواب گفتم: بل در
 يسـرخ يـا در كمـ    تنهـا در يـك گـل    تـوان  يم جويند يو با اين وصف آنچه را كه ايشان م -

 آب پيدا كرد...
 جواب گفتم: البته. در
 شازده كوچولو باز گفت: و
 چشمها كورند. بايد با دل جستجو كرد. يول -
 

 به طناب برد و دسته چرخ را چرخاند.كوچولو خنديد، دست  شازده
 

. به هنگام طلوع صبح، شـن بـه رنـگ    آمد يبيرون م يآب نوشيده بودم. نفسم به راحت من
 ناراحت باشم... ي. پس چرا بايستبردم يعسل است. از اين رنگ عسل نيز لذت م

 كوچولو كه باز در كنار من نشسته بود، آهسته گفت: شازده
 .يوفا كنتو بايد به وعده خود  -
 ؟يا چه وعده -
 گوسفندم... آخر من مسئول آن گل هستم. يبرا يبند ... پوزهيدان يخودت م -

بـه آنهـا كـرد و     يرا كه كشيده بودم از جيبم بيرون آوردم. شازده كوچولو نگاه يطرحهاي من
 به خنده گفت:

 به كلم شباهت دارند... يبائوبابت كم يها درخت -
 !نازيدم يير درختان بائوبابم آن همه م! مرا ببين كه به تصواوه
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 دراز است... ي... خيلماند يروباهت هم، چه عرض كنم... گوشهايش... به شاخ م -
 باز خنديد. و
بلـد   يبسـته چيـز   يباز و مار بـوآ  يمار بوآ يآدمك! آخر من بجز نقاش ،يانصاف يتو چه ب -

 نبودم.
 .فهمند يها م : آه عيب ندارد... بچهگفت

 به دستش دادم، دلم پر شد: يكشيدم و وقت يبند اد پوزهبا مد من
 كه من از آن بيخبرم... يدار يهاي تو نقشه -
 او جواب نداد، فقط گفت: يول
 ...گذرد ي... فردا يك سال تمام از فرودآمدن من به زمين ميدان يهيچ م -
 بعد، پس از يك لحظه سكوت باز گفت: و
 ...من در همين نزديكيها افتاده بودم -
 رنگش سرخ شد. و
 به زبانم آمد: يدر دل احساس كردم. در آن حال سوال يبدانم چرا، غم عجيب آنكه يباز ب و
روز پيش، صبح، در آنجا كه با تو آشنا شدم، تو يكه و تنهـا در    پس بيخود نبود كه هشت -

 ؟يترف ي. پس تو از آنجا به طرف نقطه فرود خود ميگشت يهزار ميل دور از آباديها م
 كوچولو باز سرخ شد. شازده

 من با ترديد به گفته افزودم: و
 ...؟يرفت يجشن يكمين سال فرود آمدنت م ينكند برا -

آدم سـرخ   يوقت يول داد يها جواب نم كوچولو باز سرخ شد. او هيچوقت به پرسش شازده
 در حكم جواب مثبت است. مگر نه؟ شود يم

 ...ترسم ي! مياو گفتم: وا به
 در جواب گفت:او  يول
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پيش هواپيمايت. من اينجـا منتظـرت خـواهم     ي. بايد برگرديتو حاال بايد به كارت برس -
 ماند. فردا عصر برگرد...

شدن داده باشـد،   يمن خاطر جمع نبودم. به ياد حرف روباه افتادم. آدم اگر تن به اهل اما
 بايد پيه گريه كردن را به تن خود بمالد...  

 
عصر روز بعـد از كـار خـود برگشـتم،      يكهنه برجا بود. وقت يبه يك ديوار سنگكنار چاه، خرا در

 خود را ديدم كه آن باال نشسته و پاهايش را آويزان كرده بود.  ياز دور شازده كوچولو

 
 :گفت يو م زد يم كه حرف مشنيد

 درست همينجا نبود! آيد؟ يپس تو يادت نم -
 چون شازده كوچولو باز گفت: داد، يبه او جواب م يديگر يصدا شك يب

 جايش درست اينجا نيست... يچرا، چرا، روزش كه همان روز است، ول -
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 ينـه صـداي  و  ديـدم  يرا مـ  يبـاز نـه كسـ    يبه راه رفتن به طرف ديوار ادامه دادم ولـ  من
 . در آن حال شازده كوچولو باز گفت:شنيدم يم
من در شن از كجا شروع شده است، همانجا منتظر من باش. امشب  يالبته! ببين ردپا -

 آنجا خواهم بود.
 

 بيايم پايين! خواهم يمن م ...!برو ديگه حاال
 

 .ديدم ينم يديوار رسيده بودم و باز چيز يمتر به بيست من
 سكوت باز گفت: يس از مدتكوچولو پ شازده

 داد؟ يكه زياد عذابم نخواه يمطمئن ؟يزهر خوب دار -
 . او گفت:فهميدم ينم يباز چيز يفشرده از اندوه ايستادم ول يبا قلب من

 بيايم پايين! خواهم يحاال برو ديگر! ... من م -
از  ،ياكديوار دوختم و يكه خوردم. آنجا مار زردرنـگ وحشـتن   يوقت من هم چشم به پا آن

رو به شازده كوچولو سركشيده بود. من در  فرستد، يبه آن دنيا م ثانيه يآنها كه آدم را در س
مـار از   يتيرم را در بياورم، قدم تند كردم. ول تا هفت گشتم يآن حال كه در جيب خود م

 يشـنها لغزيـد و بـا صـدا     يكه فرو نشيند، آهسته بـه رو  يا من، همچون فواره يپا يصدا
 سنگها فرو خزيد. يفلز در ال يشبيه به صدا يخفيف
ديوار رسيدم و شازده كوچولو را كه رنگش مثل برف سفيد شـده بـود،    يبه موقع به پا من

 در آغوش گرفتم:
 !يكن ياست! حاال ديگر با مارها صحبت م ياين چه حكايت -

ــردن شــال ــه پيشــانيش آب زدم و قــدر   گ ــردم، ب ــاز ك ــه او  يزرد هميشــگيش را ب هــم ب
متـين بـه مـن كـرد و      ياز او بپرسـم. او نگـاه   يشاندم. حـاال ديگـر جـرات نداشـتم چيـز     نو
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كه قلبش ماننـد قلـب پرنـده تيرخـورده      كردم يبازوانش را به دور گردنم حلقه زد. حس م
 . به من گفت:تپد يدر حال مرگ م

ات  بـه خانـه   يتـوان  يو حـاال مـ   يا لوازم ماشينت را جـور كـرده   يخوشحالم از اينكه كسر -
 ...يبرگرد

 ؟يدان يتو از كجا م -
 ام! در كار خود موفق شده يقضا آمده بودم به او خبر بدهم كه با همه نااميد از
 به گفته افزود: يبه سوال من جواب نداد ول او
 ...گردم يمن هم امروز به خانه خود برم -

 افسرده اضافه كرد: يبه لحن سپس
 تر... ه آنجا بسيار مشكلاما آنجا بسيار دورتر است. و رفتن ب -

در  يدر پـيش اسـت. مـن او را ماننـد طفـل كـوچك       يحس كـردم كـه اتفـاق نـاگوار     خوب
 رود، يفرو م يكه او با سر در گرداب آمد يو با اين وصف به نظرم م فشردم يبازوان خود م

 نگاهداشتنش بكنم... يبرا يمن بتوانم كار آنكه يب
 بود:دوخته شده  ينافذش به نقطه دور نگاه

 بند را نيز... من گوسفند تو را دارم، و صندوق گوسفند را هم دارم و پوزه -
 از اندوه كرد. يتبسم و

 .شود يكم دارد گرم م كه كم كردم يصبر كردم. احساس م يمدت زياد من
 ...؟يآدمك كوچولو، ترسيده بود -

 آهسته خنديد: يكه ترسيده بود، ول البته
 .امشب بيشتر خواهم ترسيد.. -

ناپذير بدنم يخ كرد و فهميـدم كـه تـاب محـروم      جبران يا آمدن ضايعه از احساس پيش باز
مـن همچـون    يهـا بـرا   هميشـه نـدارم. آن خنـده    يشـيرين را بـرا   يهـا  شدن از آن خنـده 

 در بيابان بود. يا چشمه
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 خنده تو را بشنوم... خواهد يآدمك كوچولو، باز دلم م -
 يسال خواهـد شـد. سـتاره مـن درسـت در بـاال       او به من گفت: امشب درست يك يول

 خواهد بود كه سال قبل افتادم... يا همان نقطه
 پريشان نيست؟ يمن، آيا داستان مار و ميعادگاه و ستاره خواب يكوچولو -
 او به سوال من جواب نداد، فقط گفت: يول
 ...آيد يآنچه اصل است به چشم نم -

 ...البته
باشـد، چـه شـيرين     يا كـه در سـتاره   يرا دوسـت بـدار   يلـ گل. تو اگـر گ  يهمينطور برا -

 اند. ها به گل نشسته . همه ستارهيهنگام به آسمان نگاه كن است كه شب
 البته... -
بـه سـبب آن چـرخ و     ،ينوشيدن بـه مـن داد   يكه تو برا يآب. آن آب يهمينطور برا -

 ... چه خوب بود.آيد يبود... يادت م يآن طناب مانند نغمه موسيق
 البته... -
كـرد. سـتاره مـن كـوچكتر از آن اسـت كـه مـن         يها نگـاه خـواه   تو شب هنگام به ستاره -

تـو   يبهتر است. چون سـتاره مـن بـرا    يآن را به تو نشان بدهم. و اين طور يبتوانم جا
هـا   داشت كـه بـه همـه سـتاره     يها خواهد بود. آن وقت تو دوست خواه از آن ستاره ييك

بـه تـو    يا هديـه  خـواهم  يبود. از اين گذشـته مـن مـ    ندست تو خواه. همه آنها دوينگاه كن
 بدهم...

 باز خنديد. و
 عزيزم، من دوست دارم اين خنده را بشنوم! يمن، كوچولو يكوچولو آه،
 آب بود... يهديه من درست همين خواهد بود... چنانكه برا -
 مقصودت چيست؟ -
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ها  ستاره روند يآنها كه به سفر م يتند. برانيس يدارند كه با هم يك يهاي آدمها همه ستاره -
آنهــا كــه  يكوچــك نيســتند. بــرا يبجــز چراغهــا يكســان ديگــر چيــز يراهنمــا هســتند. بــرا

هـا سـاكتند. در    من طال بودند. اما همه ايـن سـتاره   يكارفرما يدانشمندند، معما هستند. برا
 داشت كه هيچكس ندارد... يخواه يهاي عوض، تو ستاره

 ست؟منظورت چي -
هـا سـاكنم، و چـون در     از آن ستاره يچون من در يك ،يكن يشب به آسمان نگاه م يوقت -
هـا   تو چنين خواهد بود كه همه آن ستاره يها خواهم خنديد، آن وقت برا از آن ستاره ييك

 داشت كه خنديدن بلدند! يخواه ي. تو ستارگانخندند يدارند م
 باز خنديد. و
بـا مـن    يپـذير اسـت) از آشـناي    (چون انسان هميشه تسكين يتسكين پيدا كرد يو وقت -

بود و دلت خواهد خواست كه بـا مـن    يبود. تو هميشه دوست من خواه يخوشحال خواه
گشـود... و دوسـتان تـو از اينكـه تـو بـه        يتفـريح خـواه   يپنجره خود را بـرا  ي. و گاهيبخند

 يقت تو بـه ايشـان خـواه   تعجب خواهند كرد. آن و ياربس ،يخند يو م يكن يآسمان نگاه م
و ايشان تو را ديوانـه خواهنـد    »!گيرد يام م ها هميشه خنده من از ديدن ستاره ،يبل«گفت: 

 ...!ام انداخته دست يديد كه من تو را بدجور يپنداشت. و خواه
 باز خنديد. و
ستاره يك مشت زنگولـه كوچـك بـه تـو      ياين درست مثل آن خواهد بود كه من به جا -

 كه بلدند بخندند. داده باشم
 شد: يباز خنديد. سپس لحن صحبتش باز جد و
 امشب نيا. ...؟يفهم يامشب... م -
 من تو را تنها نخواهم گذاشت. -
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بميـرد.   خواهـد  يكـه مـ   يشـبيه بـه حـال كسـ     يانـدك امشب به ظاهر حالم بد خواهـد شـد.    -

. الزم بـه زحمـت تـو    يو ايـن حـال را ببينـ    يهمينطورها است ديگر! تو الزم نيست بيـاي 
 نيست...

 من تو را ترك نخواهم كرد. -
 او نگران بود: يول
. تو را نبايـد مـار بگـزد. مارهـا بدجنسـند.      گويم يآن مار م ينيا... و بيشتر هم برا گويم يم -
 آدم را بگزند... يمكن است بيخودم
 من تو را رها نخواهم كرد. -
 او را تسكين داد: يمثل اينكه فكر يول
 دفعه دوم ديگر زهر ندارند... يگرچه برا -

توانسـتم بـه او برسـم، بـا      يشب من نديدم كه او راه بيفتد. بيصدا دررفتـه بـود. وقتـ    آن
 گفت: . به من فقطرفت يسريع راه م يتصميم و با قدمها

 !يآه، تو هم كه آمد -
 باز ناراحت شد: يدست مرا در دست گرفت، ول و
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ايــن راســت  يشــد. مــن بــه ظــاهر خــواهم مــرد ولــ ي. ناراحــت خــواهيآمــد يبــد كــرد -
 نيست...

 ساكت بودم. من
 ياين جسم را با خود به آنجـا بكشـم. خيلـ    توانم يدور است. من نم ي! آنجا خيليفهم يم -

 سنگين است.
 بودم. ساكت من

خواهد بود كه به دورش بيندازند. قشر كهنـه كـه غصـه     يا اين جسم مانند قشر كهنه يول -
 ندارد.

 ساكت بودم. من
 

 كرد تا مرا قانع كند: يباز تقالي يدلسرد شد ول يكم او
هـا   ها نگـاه خـواهم كـرد. همـه سـتاره      من هم به ستاره ...؟يدان ياين خوب خواهد شد، م -

مـن آب خواهنـد    يهـا بـرا   زده، و همـه سـتاره   د شد با يك چـرخ زنـگ  من چاه خواهن يبرا
 ريخت كه بنوشم...

 ساكت بودم. من
داشـت و مـن پانصـد     يكه چقدر جالب خواهد بود! تو پانصد ميليون زنگولـه خـواه   يوا -

 ميليون چشمه...
 .كرد ياو نيز ساكت شد، چون گريه م و
 همانجا است. بگذار يك قدم ديگر تنها بروم. -
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 .ترسيد ينشست، چون م و
 

 
 گفت: باز
دل  گوش كن... گل من... آخر من مسئولش هستم. چقدر ضعيف است! چقدر هم سـاده  -

 ود در برابر دنيا ندارد...دفاع خ يبرا يا مصرف هيچ وسيله جز چهار خار بيه است! ب
 سرپا بند شوم. توانستم ينشستم، چون ديگر نم من
 گفت: او
 ها... ديگر تمام شد... اينه -

مــن  يترديــد كــرد و ســپس از جــا بلنــد شــد. يــك قــدم ديگــر برداشــت. ولــ  يا لحظــه بــاز
 تكان بخورم. توانستم ينم
 يا نيافتـاد. او لحظـه   ييك برق زرد رنگ كـه نزديـك قـوزك پـايش درخشـيد، اتفـاق       جزه ب

 يكه ببرندش، بر زمين افتاد. و چون زمـين شـن   يبيحركت ماند. داد نزد. آهسته مثل درخت
 برنخاست.   يبود، از افتادنش هم صداي



81  

 
 

تعريـف   يكس ي... من اين داستان را هنوز براگذرد ياز آن ماجرا م شش سال مسلماً حاال
ام ديدنـد. مـن    كه مـرا دوبـاره ديدنـد، خوشـحال شـدند از اينكـه بـاز زنـده         يام. رفقاي نكرده

 است... ياز خستگ گفتم يبه ايشان م يول  غمگين بودم،
 

خـود   سـيارة كـه او بـه    دانم يم ينه به طور كامل. ول يام... يعن تسكين پيدا كرده يقدر حاال
برگشته است. زيـرا در طلـوع صـبح ديگـر جسـم او را نديـدم. جسـم او چنـدان سـنگين هـم           

ها گوش بدهم. اين درست مثـل آن اسـت كـه     نبود... و من دوست دارم شبها به ستاره
 پانصد ميليون زنگوله...

 
 كه ببرندش بر زمين افتاد. يمثل درخت آهسته
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شـازده كوچولـو    يكه مـن بـرا   يبند در پيش است: با پوزه يا هالعاد اينك اتفاق فوق يول
بنـد   ام تسمه چرمين آن را نيز بكشم! او حتما نتوانسته است پوزه ام، فراموش كرده كشيده

افتـاده   ياو چـه اتفـاق   سـيارة در «: پرسـم  يرا به دهان گوسفندش ببندد. من ناچار از خود م
   »باشد... كه گوسفند گل را خورده ستبعيد ني ...؟است

  
نخـورده اسـت، چـون شـازده كوچولـو هـر شـب گلـش را در زيـر           حتماً«: گويم يبا خود م گاه

آن وقـت خوشـحال    »...كند يو از گوسفندش هم خوب مواظبت م گذارد يحباب بلورين م
 .خندند يها آهسته م و همه ستاره شوم يم
 

است! او يـك   يين كافباالخره يك بار هم شده غفلت خواهد شد. و هم«: گويم ينيز م گاه
هنگـام   گلش بگذارد، و يا گوسـفند شـب   يشب فراموش كرده است حباب بلورين را رو

هـا همـه تبـديل بـه اشـك       آن وقـت زنگولـه   »اش بيـرون آمـده اسـت...    صـدا از جعبـه   بي
 ...!شوند يم
 
شـما كـه شـازده كوچولـو را دوسـت       ينهفته است. برا يدر همين جا است كه راز بزرگ و
كـه   يمن هم، هيچ چيز در دنيا مثل اين مهم نيست كـه بفهمـيم در جـاي    يو برا داريد يم

 را خورده يا نخورده است... يگل سرخ شناسيم يكه نم يكجا است، گوسفند دانيم ينم
آسمان نگاه كنيد و از خود بپرسيد: آيا گوسفند گـل را خـورده يـا نخـورده اسـت؟ خواهيـد        به

 ...كند يديد كه موضوع چقدر فرق م
 
 هرگز نخواهد فهميد كه اين مسئله، اين همه اهميت دارد! يبزرگ هيچ آدم و
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انگيزتـرين منظـره جهـان اسـت. ايـن همـان منظـره         من زيباترين و غـم  يمنظره برا اين

من آن را بار ديگر كشيدم تا خوب بـه شـما نشـان بـدهم، همينجـا       يست ولصفحه قبل ا
 است كه شازده كوچولو بر زمين ظاهر شد و سپس ناپديد گرديد.

 
به آفريقا به صـحرا سـفر كرديـد، يقـين پيـدا       يدقت به اين منظره نگاه كنيد تا اگر روز به

تاد، تقاضا دارم شـتاب نكنيـد و   كنيد كه آن را باز خواهيد شناخت. و اگر گذارتان از آنجا اف
به طرف شما آمـد، اگـر    يچند درست در زير آن ستاره بمانيد. آن وقت اگر كودك يا لحظه

حدس بزنيـد كـه كيسـت.     داد، ياگر به سوالها جواب نم  بود، يموهايش طالي راگ خنديد، يم
كـه او  در آن صورت لطف كنيد و نگذاريد من چنين غمگين بمـانم: زود بـه مـن بنويسـيد     

 بازگشته است...
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