
فصل بیست و یکم

کوچولووروباه دوستیشازده

در همان لحظه روباهی پیدا شد. 
گفت: صبح بخیر.  روباه 

بــه اطرافــش چرخیــد و چیــزی نديــد  کــه  کوچولــو در حالــی  شــازده 
بخیــر. صبــح  داد:  پاســخ  مؤدبانــه 

گفت: من دقیقا این جا زیر درخت سیب هستم. صدا 
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کی هستی؟  کرد: تو  کوچولو سؤال  شازده 
کرد: تو خیلی زیبایی.  سپس اضافه 

گفت: من روباه هستم.  روباه 
کــن، مــن خیلــی  بــا مــن بــازی  کــرد: بیــا  کوچولــو پیشــنهاد  شــازده 

هســتم.  ناراحــت 
کنــم، چــون هنــوز اهلــی  روبــاه پاســخ داد: مــن نمی تونــم بــا تــو بــازی 

نشــدم. 
گفت: آه! لطفًا منو ببخشید.  کوچولو  شازده 

کرد و ادامه داد: اهلی شدن يعنی چی؟ کمی فکر  اما 
گفت: تو این جا زندگی نمی کنی، دنبال چی می گردی؟  روباه 

گفــت: مــن دنبــال آدم هــا می گــردم. معنــی اهلــی شــدن  شــازده کوچولــو 
چیه؟ 

شــکار  رو  وحیوانــات  دارنــد  تفنــگ  اون هــا  آدم هــا؟  گفــت:  روبــاه 
که. آن هــا جوجــه هــم پــرورش می دنــد  می کننــد. ایــن خیلــی وحشــتنا
کار هــا تنهــا سرگرمی شــونه، تــو دنبــال  وایــن بــرای مــن خیلــی خوبــه. ایــن 

جوجــه هســتی؟
گفــت: نــه، مــن دنبــال دوســتانم می گــردم، معنــی  کوچولــو  شــازده 

اهلــی شــدن چیــه؟ 
کــه ایــن روزهــا  ازش غفلــت می کننــد،  روبــاه گفــت: اهلــی شــدن چیزيــه 

اون بــه معنــی ايجــاد رابطه اســت.
- ايجاد رابطه؟

گفــت: دقیقــًا همینــه، بــرای مــن، تــو فقــط يــه پســربچه هســتی. روبــاه 
ماننــد هــزاران پســر بچــۀ ديگــه، و مــن هیــچ احتیاجــی بــه تــو نــدارم. بــرای 
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گــر تــو  تــو هــم، مــن فقــط يــه روبــاه هســتم، مثــل هــزاران روبــاه ديگــه، امــا ا
ــو در تمــام  ــرای مــن، ت کنــی، مــا محتــاج همديگــه می شــیم. ب منــو اهلــی 

دنیــا بی نظیــر می شــی و بــرای تــو، مــن تــو تمــام دنیــا بی نظیــر می شــم. 
گلــی وجــود داره  کم کــم دارم متوجــه می شــم.  گفــت:  کوچولــو  شــازده 

کــرده. کــه مــن فکــر می کنــم منــو اهلــی 
گفت: ممکنه، روی زمین همه چیزی ممکنه اتفاق بیفته.  روباه 

گفت: اوه، اما اون روی زمین نیست.  کوچولو  شازده 
کنجکاو شد.  روباه بهت زده و 

- تو يه سیارۀ ديگه ست؟ 
- بله.

- آيا شکارچی هم تو اون سیاره هست؟
- نه.

- اوه چه جالب! جوجه هم هست؟ 
- نه!

گفت: همیشه همه چیز خوب نیست.  کشید و  روباه آهی 
مــن  مــن خیلــی يک نواختــه.  زندگــی  گفــت:  ادامــۀ حرفــش  در  امــا 
ــه هــم  جوجه هــا رو شــکار می کنــم و آدم هــا منــو. همــۀ جوجه هــا شــبیه ب
کمــی خســته شــدم.  هســتند و همین طــور همــۀ آدم هــا. در نتیجــه مــن 
کــه خورشــید بــه زندگــی  کنــی درســت مثــل اينــه  گــر تــو منــو اهلــی  امــا ا
کــه بــا بقیــه  مــن بتابــه. اون وقــت مــن صــدای قدم هایــی رو می شــنوم 
متفاوتــه. صــدای قدم هــای ديگــران منــو از تــرس بــه ســوراخی تــو زیــر 
ــه  ــه موســیقی منــو صــدا می زن ــو مثــل ي زمیــن می فرســته، امــا قدم هــای ت
اون  رو  گنــدم زار  اون  ببیــن:  خــوب  می کشــه.  بیــرون  پناهگاهــم  از  و 
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گنــدم نمی خــورم. اون هیــچ فايــده ای بــرای  پاییــن می بینــی؟ مــن نــون 
مــن نــداره و بــرای مــن نامفهومــه و ایــن خیلــی ناراحت کننده ســت. امــا 
کــن چقــدر هیجان انگیــز می شــه  موهــای تــو زیبــا و طالیــی رنگــه. فکــر 
گنــدم زار طالیــی، منــو بــه ياد تــو می انــدازه و  کنــی!  کــه تــو منــو اهلــی  وقتــی 
گنــدم زار می پیچــه می شــم. کــه تــو  مــن عاشــق شــنیدن صــدای بــاد وقتــی 
گفــت:  کوچولــو خیــره شــد و بعــد از مدتــی طوالنــی  روبــاه بــه شــازده 

کــن.  لطفــًا منــو اهلــی 
کوچولــو پاســخ داد: خیلــی دوســت دارم، ولــی زمــان زيــادی  شــازده 
کــه  نــدارم. مــن بايــد دنبــال دوســتانم بگــردم و چیزهــای مهمــی هســت 

ــم.  ــد بفهم باي
ــه اول اون هــا رو  ک ــی بفهمــی  گفــت: فقــط چیزهایــی رو می تون ــاه  روب
کــرده باشــی. انســان ها هیــچ زمانــی بــرای فهمیــدن چیــزی ندارنــد.  اهلــی 
اون هــا همــه چیــز رو حاضــر و آمــاده از مغــازه می خرنــد، امــا هیــچ مغــازه ای 
کــه بشــه از اون دوســتی رو خريــد. بــه همیــن دلیــل انســان ها  وجــود نــداره 
گر تو يک دوســت می خوای، منو اهلی کن... هیچ وقت دوســتی ندارند. ا
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کاری بايد انجام بدم تا تو اهلی بشی؟  کوچولو پرسید: چه  شازده 
روبــاه پاســخ داد: تــو بايــد خیلــی صبــور باشــی، تــو بايــد اول بــا فاصلــۀ 
گوشــۀ چشــمم  کمــی از مــن بــه ایــن شــکل دورن علــف زار بنشــینی، مــن از 
تمــام  منشــأ  کلمــات  بگــی.  چیــزی  نبايــد  تــو  و  می کنــم  نــگاه  تــو  بــه 
کمــی بــه مــن نزديک تــر شــوی.  ســوءتفاهم ها هســتند، امــا تــو بايــد هــر روز 

کوچولو برگشت.  روز بعد شازده 
که درســت ســر همون ســاعت دیروز برمی گشــتی.  گفت: بهتر بود  روباه 
برای این که مثاًل وقتی تو ساعت ۴ عصر میای، وقتی که ساعت ۳ می شه 
کــه ســاعت پیــش مــی ره  مــن احســاس خوشــحالی می کنــم. همین طــور 
خوشــحال و خوشــحال تر می شــم تــو ســاعت ۴، مــن نگــران و هیجــان زده 
می شــم و موقــع ديــدن تــو حــس خوشــبختی بــه مــن دســت مــی ده. امــا 
کــه خواســتی بیایــی، مــن هیــچ وقــت نمی فهمــم،  گــر تــو هــر ســاعتی   ا

کنــم... هر چیزی مســتلزم  چــه ســاعتی قلبــم رو بــرای مالقــات بــا تــو آمــاده 
رعايت آداب مناسبشه.

کوچولو پرسید: آداب چیه؟  شازده 
گرفتــه  ناديــده  کــه  کارهاییــه  همــون  جــزء  هــم  ایــن  گفــت:  روبــاه 
کــه باعــث تفــاوت يــه روز بــا روزهــای ديگــه و يــه  می شــه. اون چیزيــه 
ســاعت بــا ســاعاتی ديگــه می شــه. مثــاًل آدابــی بیــن تمــام شــکارچی ها 
کــه اون هــا هــر پنجشــنبه بــا دختــران روســتا می رقصنــد، بــه همیــن  هســت 
کــه  ــا جایــی  ــرای مــن روز فوق العاده ايــه! می تونــم ت دلیــل پنجشــنبه ها ب
کــه  گــر شــکارچی ها هــر زمانــی  کســتان قــدم بزنــم، امــا ا دوســت دارم تــو تا
دوســت داشــتند می رقصیدنــد. همــۀ روزهــا شــبیه هــم می شــدند و مــن 

هرگــز تعطیالتــی نداشــتم. 
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