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بچههاییکهاینکتابرامیخوانید،مراببخشید؛امامیخواهماین
کتابرابهیکآدمبزرگتقدیمکنم.چهدلیلیبزرگترازاینکهاین
بزرگ آدم این تازه دنیاست؟ تمام در بهتریندوستمن آدمبزرگ،
همهچیزرامیفهمد؛حتیکتابیراکهبرایبچههانوشتهشدهباشد.
اودرفرانسهزندگیمیکندودرسرماگرسنگیمیکشد.امااگراین
همدلیلخوبینیست،میتوانماینکتابرابهکودکیهایاوتقدیم
کنم.میدانیدکه،همهیآدمبزرگها،حتیاگریادشاننیاید،روزگاری

بچهبودهاند.پس:
تقدیمبهلئونورث،روزگاریکهپسربچهبود....
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1

یادماستششسالمبودکهتصویرخیلیجالبیدرکتابیدربارهی
که طبیعت« واقعی »قصههای نام به کتابی دیدم. بکر جنگلهای
تصویریکماربوارادرحالقورتدادنحیوانیدرخودداشت.این

همانتصویریستکهمیگفتم:
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درکتابنوشتهشدهبود:»مارهایبوا،طعمهیخودرابدونجویدن،
استراحت بیحرکت ماه آن،شش از بـعد و میدهند قورت درسته

میکنندتاغذاییکهخوردهاند،هضمشود!«
منحسابیدربارهیجنگلوماجراهایشفکرکردموباالخرهتوانستم
اولیننقاشیامرابکشموآنرابامدادرنگیهایمرنگآمیزیکردم.

ایناولیننقاشیامبود:

شاهکارهنریامرابهبزرگترهانشانمیدادموازآنهامیپرسیدم:
»آیاازدیدنایننقاشیمیترسید؟«

میگفتند:»کالهکهترسندارد!«
ولیمنکالهنکشیدهبودم.ماربواییراکشیدهبودمکهداشتیک
فیلراهضممیکرد!تصمیمگرفتمایندفعهداخلشکمماربوارا
نقاشیکنمتاآدمبزرگهاحرفمرابفهمند.آخربایدهمهچیزرابرای

آدمبزرگهاتوضیحداد.ایننقاشیدوممبود:

ایندفعهبزرگترهابهمنگفتندکهبهجایکشیدننقاشیماربوا-از
درونوبیرون-برومتاریخوجغرافیوریاضیودستورزبانیادبگیرم.
همینشدکهدرششسالگیشغلمحشرنقاشیراکنارگذاشتم.
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ناامید بابتخیلی این از و بود نگرفته ودوممهم اول نقاشی تازه
شدهبودم.بایدهمهچیزرابرایآدمبزرگهاتوضیحدادواینواقعاً

حوصلهیبچههاراسرمیبرد.
بایدشغلدیگریپیدامیکردمواینشدکهرفتمسراغخلبانی.کل
دنیاراپروازکردموجغرافیحسابیبهدردمخورد.حاالبایکنگاه
چینوآریزوناراازهمتشخیصمیدهم.وقتیآدمدردلسیاهی

شبگمشدهباشد،جغرافیبهدادشمیرسد.
درطولاینسالها،باآدمهایمهموبزرگزیادینشستوبرخاست
نشده باعث این اما گذراندهام؛ زیادی وقت آدمبزرگها با و کردهام

استتادربارهیآنهانظربهتریپیداکنم.
هربارباکسیآشناشدمکهفکرکردمشایداواینچیزهارابفهمد،
نقاشیشمارهییکمرا،کههنوزدارمش،نشانشدادهامکهبفهمم
یک »این گفتند: همیشه اما نه؛ یا میارزد تنش به سرش واقعاً
کالهاست.«پسمندیگرهیچوقِتهیچوقتبااودربارهیماربواو
جنگلهایبکروستارهصحبتنکردم.بهجایشخودمراتاسطح
اوپایینآوردمودربارهیورقبازیوگلفوسیاستوانواعکراواتو
اینچیزهابااوحرفزدم.اینآدمبزرگهمازآشناییباچنینآدم

حسابیایخوشوقتشدهاست!
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اینشدکهمنتنهایتنهاشدموهیچکسرانداشتمکهبااوحرف
بزنم.تااینکهدرستششسالپیش،موتورهواپیمایمدرصحرای
آفریقاخرابشد.ازآنجاکههیچمکانیکیدربینمسافراننبود)چون
اصالًمسافرینداشتم(،زحمتتعمیرشافتادرویدوشخودم.آبی
کههمراهداشتم،بهزوربرایهفتهشتروزبسبود.مسئلهیمرگ

وزندگیبود.
ازآدمهاوتمدن شباولرارویماسههاخوابیدم.فرسنگهادور
بشری.ازآدمیکهکشتیاشوسطدریاغرقشدهورویتختهپارهای
شناوراست،غریبتروبیچارهتربودم.اینراگفتمکهبتوانیددرک
کنیددرچنینوضعی،چقدرازصدایظریفوعجیبیجاخوردمکه

صبحبیدارمکرد.
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صداگفت:»میشودیکبرّهبرایمبکشی؟«
-چی؟!

-برّه!یکبرّهبرایمبکش!
باترسازجایمپریدمودوروبرمرانگاهکردم.روبهرویمآدمِخیلی
بهترین این تماشایممیکرد. بادقتداشت که رادیدم کوچولویی
نقاشی این اوبکشم؛هرچند از توانستم نقاشیایاستکهبعدها
کجاوخودواقعیاشکجا!خبتقصیرمنچیست؟وقتیششساله
و بیرون بلدم فقط وحاال کردند ناامیدم نقاشی از بزرگترها بودم،

درونماربوارابکشم.

داشتمازتعجبشاخدرمیآوردم!چیزیراکهمیدیدم،نمیتوانستم
باورکنم.همانطورکهمیدانید،مندرصحرا،فرسنگهادورازآدمها
بودم.امابهنظرنمیآمدکهاینموجودکوچولو،راهشراگمکرده
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باشدیاخستهباشد.حتیگرسنهوتشنههمنبود.ترسیدههمبهنظر
نمیرسید.اصالًشبیهبچهاینبودکهوسطصحراودورازهرموجود
زندهایگمشدهباشد.وقتیباالخرهتوانستمحرفبزنم،ازاوپرسیدم:
مسئلهی که انگار بهآرامی، او و میکنی؟« چهکار اینجا تو »آخر...
وقتی بکش.« برایم برّه یک »لطفاً کرد: تکرار باشد، مهمی خیلی
سرپیچی نمیکند جرئت آدم باشد، عجیبغریب اینقدر وضعیت
کند.بااینکهفرسنگهاازتمدنبشریدوربودموخطرمرگتهدیدم
میکرد،ازجیبمیکورقکاغذویکخودنویسدرآوردم.بعدناگهان
یادمآمدکهتابهحالفقطجغرافیوتاریخوحسابودستورزبانیاد
گرفتهاموباکمیسرخوردگیبهموجودکوچولوگفتمکهنقاشیبلد

نیستم.جوابداد:»عیبیندارد.یکبرّهبرایمبکش.«
منایننقاشیرابرایشکشیدم:

هم حاال همین از برّه این »نه! گفت: بعد و کرد نگاهش دقت با
حسابیمریضاست.یکبرّهیدیگربکش.«

یکنقاشیدیگرکشیدم:

دوستمبالبخندگفت:»برّهکهشاخندارد.اینقوچاست.«
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نقاشیسومیکشیدم:

»اینیکیخیلیپیراست!منیکبرّهمیخواهمکهحاالحاالهازندگی
کند.«

خستهبودمومیخواستمزودتربرومسروقتموتورخرابموصبرم
داشتسرمیآمد.برایهمینباعجلهاینیکینقاشیراکشیدمو

توضیحدادم:»برّهاتتویاینجعبهاست.«

باخوشحالیوتعجب،دیدمکهگلازگلششکفتوگفت:»خودش
برّه این میکنی فکر میخواستم! که است همان دقیقاً این است!

خیلیعلفبخواهد؟«
»چرا؟«

»چونخانهیمنخیلیکوچولوست.«
»حتماًبرایشکافیست!اینهمبرهیخیلیکوچولوییست.«

وروینقاشیخمشد:»خیلیهمکوچولونیستها...نگاهشکن!
خوابیده.«

وبهاینترتیبمنباشازدهکوچولوآشناشدم.
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خیلیطولکشیدتافهمیدماهلکجاست.شازدهکوچولوپشتسر
همسؤالمیپرسید؛انگارسؤالهایمرااصالًنمیشنید.فقطگاهی،
اتفاقیچیزهاییمیگفتکهباعثشدکمکمسرازکارشدربیاورم.بار
اولکهمتوجههواپیمایمشدهبود)نه،هواپیمایمرانقاشینمیکنم،
زیادیبرایمپیچیدهاست(،پرسید:»ایندیگرچهجورچیزیست؟«

کند. پرواز آسمان در میتواند هواپیماست! نیست؛ »چیز« اینکه -
هواپیمایمناست.

ازاینکهبهاوبگویمخلبانمومیتوانمباهواپیماتویهواچرخبزنم،
خیلیاحساسغرورمیکردم.

باتعجبپرسید:»یعنیتوازآسمانافتادهایاینجا؟«
بافروتنیجوابدادم:»بله.«
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-چهبامزه!
اینراگفتوبلندبلندخندید.خندهاشناراحتمکرد.منانتظاردارم

کهبقیههممشکالتمراجدیبگیرند.
بعدگفت:»پستوهمازآسمانمیآیی.ازکدامسیاره؟«

دربارهیمعمایشازدهکوچولودستگیرم ناگهانچیزی که بود اینجا
شدوسریعپرسیدم:»پستوازیکسیارهیدیگرمیآیی!نه؟«

جوابسؤالمرانداد.همینطورکهبههواپیمایمخیرهبود،گفت:»با
ایننمیتوانیازجایخیلیدوریآمدهباشی.«

آنجا باشد، شده غرق افکارش در که انگار طوالنی، مدتی از بعد
ازجیبشدرآوردومحو راکهکشیدهبودم، برهای ایستاد.آخرسر

تماشایگنجارزشمندششد.
دیگر سیارهی یک اهل او اینکه از من کنید تصور بتوانید احتماالً
است،چقدرحیرتزدهبودم.برایهمینسعیکردمازکارشبیشتر

سردربیاورم.
»تواهلکجایی؟خانهاتکجاست؟میخواهیبرهامراکجاببری؟«

دارد.شبها کهجعبه خـوب »چه گفت: و کرد فکر لحظهای چند
میتوانددرآنبخوابد.«

-بله.اگرپسرخوبیباشی،میتوانمیکطنابهمبرایتبکشمکه
روزهادورگردنشببندیویکمیلهکهطنابرادورشبیندازی.

کار چنین باید چرا »ببندمش؟ گفت: تعجب با شازدهکوچولو
عجیبغریبیبکنم؟«

گفتم:»خباگرنبندی،راهشراگممیکندوازپیشتمیرود….«
دوستکوچولویمدوبارهزدزیرخنده.

گفت:»مگرکجامیتواندبرود؟«
-خب،هرجایی.هرجاکهدلشبخواهد.

خیلیجدیجوابداد:»خببرود.خانهیمنخیلیکوچولوست!«
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وبعدبالحنیکمیغمگینادامهداد:»هرکاریهمکند،جایخیلی
دورینمیتواندبرود.«
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اینشدکهمنچیزمهمدیگریدربارهیشازدهکوچولوفهمیدم:اینکه
سیارهاشبهزحمتازیکخانهبزرگتربود.

تعجبزیادیهمنداشت.منمیدانستمکهبهجزسیارههایخیلی
بزرگ،یعنیزمین،مشتری،مریخوناهید،صدهاسیارهیدیگرهم
باتلسکوپهم ازآنهاآنقدرکوچکاندکهحتی هستوبعضی
جدید سیارهی یک ستارهشناسها وقتی میشوند. دیده بهسختی
مثالً میگذارند، آن روی عدد یک اسم، جای به میکنند، کشف

سیارکشمارهی۳۲۵.
منتقریباًمطمئنمسیارهیشازدهکوچولو،همانسیارکب۶۱۲است.
اینسیارهرافقطیکنفردیدهاست،یکستارهشناستُرکدرسال

.۱۹۰۹

بینالمللیستارهشناسی رادرکنگرهی اکتشافش اینستارهشناس،
ارائهداد؛امابهخـاطرلباسـیکهتنشبود،کسیبهاومحلنگذاشت.

آدمبزرگهااینطوریاند،دیگر!
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یک چون شد؛ تمام ب۶۱۲ سیارک بهنفع نهایت در اوضاع البته
اعدام نپوشد، اروپایی لباس که هرکس داد دستور تُرک دیکتاتور
دوباره ۱۹۲۰ سال در ستارهشناس این ترتیب، این به میشود.
اکتشافشراارائهدادواینباریککتوشلوارشیکبهتنکرد.

ایندفعههمهحرفهایشراقبولکردند.

عاشق آدمبـزرگها چـون گفتـم؟ را سیارک ارقامِ و اعداد چـرا اما
عددورقـماند.وقـتیبهشـانمیگوییدوستیجدیـدپیـداکردهای،
نمیپرسند: هیچوقت میکنند. را ممکن سؤاالت بیاهمیتترین
بیشتردوست ازهمه را بازیهایی است؟چه »صدایشچهشکلی
دارد؟آیاپروانهجمعمیکندیانه؟«بهجایشمیپرسند:»چندسالش
پدرشچقدرحقوق است؟ وزنشچقدر دارد؟ برادر تا است؟چند
دربارهی را همهچیز میکنند فکر ارقام و اعداد همین با میگیرد؟«
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خانهی یک »امروز بگویی: آدمبزرگها به اگر مثالً میدانند. طرف
آجریخیلیخوشگلدیدمکهرویلبهیپنجرههایشگلشمعدانی
اما گیجمیشوند. بود«،حسابی کبوتر از پر رویسقفش و داشت
با دیدم«، دهمیـلیاردتومانی خانهی یک »امروز بگویی: بهشان اگر

خوشحالیمیگویند:»بهبه!عجبخانهیخوشگلی!«
درنتیجه،اگربرویوبهشانبگویی:»برایدلیلوجودشازدهکوچولو،
بره دلـش و بـود دوسـتداشـتنی و قشنـگ که است کافـی همـین
میخواست.همینبرهخواستن،خودشدلیلایناستکهیکیوجود
دارد.«،شانهباالمیاندازندوبهخیالخودشانفکرمیکنندبچهای
وعقلدرستوحسابینداری؛ولیاگربگویی:»اهلسیارکب۶۱۲ 
بود«،حرفتراقبولمیکنندودستازسرتبرمیدارند.اینطـوریاند

دیگر.نمیشودبهشانخردهگرفت.بچههابایدصبورباشند.
اماماکهزندگیرامیفهمیم،بهعددورقمزیاداهمیتنمیدهیم.
چهخوبمیشداگرمیتوانستماینداستانرامثلقصههایبچهها
شروعکنم.آنوقتمیگفتم:»یکیبود،یکینبود.شازدهکوچولویی
یک دنبال شازدهکوچولو بود. خودش قدِ تقریباً سیارهاش که بود
دوستوهمدلمیگشت....«برایکسانیکهزندگیرامیفهمند،

چنینتوصیفیواقعیتربهنظرمیرسد.
این یادآوری باحواسپرتیبخواند. را مندوستندارمکسیکتابم
خاطرههاچنانغمگینممیکندکهنگوونپرس.ششسالیمیشود
کهدوستمرفتهوبرهاشراهمباخودشبردهاست.بایدسعیکنم
اینجاتوصیفشکنمتاهیچوقتفراموششنکنم.ازیادبردندوست

خیلیغمانگیزاست.هرکسیکهدوستندارد.
مننمیخواهممثلآنآدمبزرگهاییباشمکهدلشانفقطبهعدد
خریدهام. گواش کمی و مدادرنگی همین برای است؛ خوش رقم و
درسنوسالمن،شروعنقاشیسختاست؛آنهممنیکهتنها
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یکباردرششسالگیام،نقاشیبیرونودرونماربواراکشیدهام.
سعیامرامیکنمکهنقاشیهایمشبیهواقعیتباشند؛امانمیدانم
کهموفقخواهمشدیانه.یکنقاشیامخوبمیشودودیگریاصالً
شـبیهشازدهکوچولونمیشود.قدشراهمنمیتوانمدرستوحسابی
بکشم.دریکنقاشیامزیادیبلنداستودردیگری،زیادیکوتاه.
که کنم اعتراف باید نیستم. لباسهایشهممطمئن رنگ دربارهی
ممکناستدربعضیجزئیاتمهمترهماشتباهکردهباشم.امیدوارم
اشتباهاتمراببخشد؛اماتقصـیرمننیست.دوستمهیـچوقتبهمن
توضیحینمیداد.شایدفکرمیکردمنهممثلاومیتوانمداخل
جعبههایبستهراببینم؛اماافسوسکهنمیتوانم!شایدمنهممثل

آدمبزرگهاهستم.شایدمنهمبزرگشدهام.
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5

بیشتر اینجا به سفرش و شازدهکوچولو سیارهی دربارهی روزبهروز
میفهمیدم.آرامآرامچیزهایجدیدیازسیارهاشدستگیرمشد.روز
سوم،قضیهیبائوبابهاودردسرهاییراکهبرایسیارهاشدرست

کردهاند،فهمیدم.
بازهمبهلطفهمانبرهبودکهپایبحثبائوبابهابازشد.

»راستاستکهبرههابوتهودرختچهمیخورند؟«
»آره،راستاست.«

»وای،چقدرخیالمراحتشد!«
نمیتوانستمبفهممچرااینقدرخوباستکهبرههابوتهمیخورند؛
اماشازدهکوچولوخودشبهکمکمآمـد:»یعنیبائوبابهـممیخورند؟«
غولپیکر درخت یک نیست، بوته بائوباب که دادم توضیح برایش
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است،اندازهییکساختمان!اوحتیاگریکگلهفیلهمباخودبه
سیارهاشببرد،آنهاهمنمیتوانندهمهیبائوبابهارابخورند.

شازدهکوچولوازفکرِبردنفیلهاخندهاشگرفت:»بایدهمهشانرا
رویهمسوارکنیم.«وبعدبازیرکیادامهداد:»ولیبائوبابهماولش

کوچولوستوبعدبزرگمیشود.«
بائوبابهای برهات میخواهی چرا ببینم، بگو اما است؛ درست -

کوچولورابخورد؟
»خبمعلوماستدیگر!«یکطوریاینراگفتکهانگاربدیهیترین
را بهکاربگیرموخودمجواب را چیزدنیاست.مجبورشدممغزم

پیداکنم.
سیارات همهی مثل شازدهکوچولو، سیارهی در که بود این مسئله
دیگر،همگیاهخوبوجودداشت،همگیاهبد.یعنیهمدانهیگیاهان
خوبرشدمیکردندوهمگیاهانبد؛ولیدانههارانمیشوددید.در
بهجنبوجوش باالخرهیکروزیکیشان تا عمقزمینخوابیدهاند
بیفتدوسرشراازخاکبیرونبیاورد.دانهیکوچولو،کشوقوس
میآیدوخیلیبااحتیاط،روبهخورشید،یکجوانهیکوچولومیزند.
اگرجوانه،جوانهیتُربیاگلسرخباشد،هیچایرادیندارد؛ولیگیاه
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که اینجاست برد.حاالمشکل بین از دیدنش بهمحض باید را بد
سیارهیشازدهکوچولوازایندانههایبددارد.دانهیبائوباب.

خاکسیارهاش،پراستازدانههایبائوباب.نبایدگذاشتکهاینها
را سیاره کل آنموقع چون کنند؛ رشـد میخواهد، دلشان هرطور
اگرسیاره و زمینپخشمیشود تاعمق ریشههایشان و میگیرند

کوچولوباشد،دیگرکارشساختهاست.

شازدهکوچولوبرایمتوضیـحداد:»بحثنظموانضباطاست.صبحها
سیارهات به که است این وقت شستی، را صورتت و دست وقتی
برسی.بهمحضاینکهبتوانیبائوبابراازگلسرختشخیصبدهی،
بایدهمهاشراازخاکبیرونبکشی.بائوبابهادرجوانیشاندرست

مثلگلسرخاند.کارخستهکنندهایاست؛اماسختنیست.«
بهبچههایسیارهات بعدگفت:»بایدیکنقاشیقشنگبکشیو
دربارهیبائوبابهاهشداربدهی.اگرروزیبخواهندسفربروند،باید
اینرابلدباشند.ایرادینداردبعضیاوقاتیکروزدیرترازخاک
بکشیشانبیرون؛ولیاگردیربشود،کارتساختهاست.منیک
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آدمتنبلوبیخیالرامیشناختمکهحواسشبهسیارهاشنبودو
گذاشتسهتابوتهیکوچولورویشرشدکنند....«

بهکمکتوصیفاتشازدهکوچولو،یکنقاشیازاینسیارهکشیدم.
مناصالًدوستندارمنصیحتکنم؛ولیکمترکسیهستکهخطر
برای خصوصاً موضوع این کند. درک درستوحسابی را بائوبابها
آنهاییکهممکناستروزیازسیارکیسردربیاورند،خیلیمهم
است.برایهمیناینیکدفعهرااستثناقائلمیشوموبهدوستان

کوچولویمهشدارمیدهم:بچهها،حواستانبهبائوبابهاباشد!
شایدبرایتانسؤالپیشآمدهباشدکهچراهیچکدامازنقاشیهای
نیامدهاند؟جوابشخیلی ازآبدر اینیکی،خوب بهاندازهی کتاب
سادهاست:منتمامتالشخودمراکردهام؛امانتوانستهامآنهارا
بهتربکشم.امادربارهیبائوبابهاحسماینبودکهمسئلهیخیلی

مهمیاستوهمینباعثشداینطورپُرشورعملکنم.
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