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اژدها روی بام

خیلی خیلـی وقـت پیـش، در جـای خیلـی دوری در چیـن، یـک روز اژدهایی از وسـط 
کوهستان پرواز کنان پایین آمد و روی بام خانه ی یک بازرگان پولدار نشست.

بـازرگان و زن و بچـه و خدمتکارهایـش، کـه از ترس زهره ترک شـده بودند، از پشـت 
پنجره نگاه کردند. زیر پایشان را که نگاه کردند، دیدند سایه ی بال های اژدها روی زمین 
پهن شـده. سرشـان را که باال آوردند، پنجه های بزرگ زرد اژدها را دیدند که توی سـقف 

باالی سرشان فرو رفته بود.
زن بازرگان جیغ کشید: »وای حاال چه کار کنیم؟«

بازرگان گفت: »شاید تا فردا صبح خودش برود. برویم بخوابیم و دعا کنیم.«
اهالی خانه با ترس و لرز رفتند توی رختخواب، ولی از شـب تا صبح، هیچ کدامشـان 
پلک هم نزدند. همان جور سرجایشان دراز کشیده بودند و به صدای بال های چرمی اژدها 
که به دیوارهای پشت تختشان می کوبید و به صدای ساییده شدن شکم فلس دارش به 

کاشی های بام باالی سرشان، گوش می کردند.

خیلی خیلـی وقـت پیـش، در جـای خیلـی دوری در چیـن، یـک روز اژدهایی از وسـط 
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فـردا کـه شـد، بـازرگان و زن و بچه هایـش دیدنـد کـه اژدهـا از جایش تکان نخـورده و 
دمـش را روی دودکـش خانـه گـرم می کنـد. هیچ کـس جرئـت نمی کـرد که پـا از خانه 

بیـرون بگذارد.
زن بازرگان جیغ کشـید و گفت: »ما که نمی توانیم دسـت روی دسـت بگذاریم! اژدها 

گاهی وقت ها هزار سال یک جا می ماند!«
پس باز صبر کردند تا شـب شـد، بعد بازرگان با زن و بچه و خدمتکارهایش یواشـکی 
و بی سـروصدا از خانـه بیرون رفتنـد. همین جور که پاورچین پاورچین از وسـط باغچه رد 
می شـدند، از باالی سرشـان خرخر اژدها را می شـنیدند و نفس های گرمش به گردنشان 
می خورد. به وسـط باغچه که رسـیدند، آن قدر ترسـیده بودند که یکهو پا گذاشتند به فرار. 
از وسـط باغ دویدند و توی تاریکی شـب گم شـدند. دویدند و دویدند تا به شـهر بزرگ 

رسیدند، همان شهری که پادشاه آن منطقه از چین در آن زندگی می کرد.
صبح که شـد، بازرگان به قصر پادشـاه رفت. بیرون دروازه، عده ی زیادی مردم، از گدا 
و فقیـر و بچه هایـی بـا لباس های پاره پوره جمع شـده بودند. بـازرگان پولدار از الی آن ها 

به زور، راه خودش را باز کرد و جلو رفت تا به دروازه رسید.
نگهبان قصر پرسید: »اینجا چه می خواهی؟«

بازرگان با صدای بلند گفت: »می خواهم پادشاه را ببینم.«
نگهبان گفت: »برو پی کارت!«

بازرگان گفت: »من پول نمی خواهم. خودم پولدار هستم!«
نگهبان گفت: »آهان، پس بیا تو!«

به این ترتیب بازرگان وارد قصر شـد و در تاالر شاهنشـاهی پادشـاه را دید که داشـت 
بـا صدراعظـم، یک قل دوقل بازی می کرد. بازرگان جلوی پادشـاه سـجده کرد و با صدای 
بلنـد گفـت: »پادشـاها!  ای محبوب رعایـا! کمکم کنید! اژدهای سـبز از کوهسـتان برفی 
اژدهایـان سـبز پـرواز کرده و روی بام خانه ی من فرود آمـده. ای محبوب ترین حکمران 

چین! به فریادم برسید!«
پادشاه )که راستش اصاًل هم محبوب نبود( وسط بازی، یک لحظه دست نگه داشت 

و به بازرگان نگاه کرد و گفت: »از کالهت خوشم نمی آید.«
پادشاهی  ای  »آه!   و گفت:  انداخت  بیرون  پنجره  از  را  طبیعتًا کالهش  هم  بازرگان 
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که در نظر همه ی رعایا عزیزید!  ای محبوب همه ی جهانیان! لطفًا به من و خانواده ی 
گرفتار من کمک کنید! اژدهای سبز از کوهستان برفی اژدهایان سبز پایین آمده و همین 
 االن، که بنده در خدمت شما هستم، روی بام خانه ی من نشسته و حاضر هم نیست 

جایی برود!«
پادشاه دوباره چرخید و به بازرگان زل زد و گفت: »از شلوارت هم زیاد خوشم نیامد.«

طبیعتًا بازرگان شلوارش را هم از پا درآورد و از پنجره پرت کرد بیرون.
شاه گفت: »اصاًل با هیچ کدام از چیزهایی که پوشیدی موافق نیستم.«

بـازرگان هـم طبیعتـًا بقیه ی لباس هایـش را درآورد و خجالت زده و شرمسـار، جلوی 
پادشاه ایستاد.

شاه گفت: »آ ن ها را هم از پنجره بینداز بیرون!«
بـازرگان هـم لباس هـا را از پنجـره بیـرون انداخـت. در این لحظه پادشـاه زد زیـر خنده؛ 
چندش آورترین خنده ی ممکن. بعد داد زد: »پس البد امروز جشـن تولدت اسـت! چون که 
االن لباس های تولدت را پوشیدی!« این را گفت و از خنده کف زمین ولو شد و غلت و واغلت 

زد. )حاال فهمیدید که چرا این پادشاه، چندان محبوب نبود.(
بعـد از مدتـی ، پادشـاه باالخره خودش را جمع و جور کرد و پرسـید: »خب، حاال تو چه 

می خواهی؟ می دانی که نمی توانی همین جور لخت اینجا بایستی!«
بازرگان التماس کنان گفت: »اعلیحضرت! اژدهای سـبز از کوهسـتان برفی اژدهایان سبز 

پرواز کرده و روی بام خانه ی من نشسته!«
پادشـاه این را که شـنید، هر دو تا گوشـش سبز شد، چون که هیچ شاهی از اینکه یک 

اژدها در قلمرو پادشاهی اش زندگی کند، زیاد خوشش نمی آید.
پادشاه جواب داد: »خب، حاال تو از من چه می خواهی؟ من چه کار کنم؟ بروم شب ها 

برایش قصه بخوانم که خوابش ببرد؟«
»آه نه  ای عزیزترین پادشـاه! ای فرمانروای ستایش شـده بر زبان تک تک مردمانش! 
هیچ کـس از شـما توقـع نـدارد که برای اژدهـا قصه بخوانیـد که خوابش ببـرد. ولی من 

امیدوار بودم که شما راهی پیدا کنید که از دستش خالص بشویم.«
پادشاه پرسید: »این اژدهایی که می گویی، بزرگ است؟«

بازرگان جواب داد: »بله، خیلی بزرگ.«
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پادشاه گفت: »از همین می ترسیدم. ببینم، این کار را امتحان کردی که مؤدبانه، ازش 
بخواهی خودش لطف کند، با پای خودش از روی بام خانه تان برود؟«

بازرگان گفت: »اولین کاری که کردیم، همین بود اعلیحضرت.«
پادشاه جواب داد: »خب، پس در این صورت ، کارت سخت می شود.«

در همین لحظه، صدای بلندی از بیرون قصر به گوش رسید.
شاه از روی تخت پادشاهی اش یک متر پرید هوا و داد زد: »وای وای! همین جاست! 

اژدها آمده که همه ی ما را بخورد!«
صدراعظـم گفـت: »نه، نه، نه اعلیحضرت. جای هیچ نگرانی نیسـت. این صدا، صدای 

آدم های فقیر سرزمین شماست که پشت دروازه ی قصر، از گرسنگی ناله می کنند.«
پادشـاه گفت: »بدبخت های بینوا! دسـتور می دهم همه شـان را کتک بزنید و بفرستید 

بروند خانه هایشان.«
صدراعظم من ومنی کرد و گفت: »بیشتر آن ها خانه ندارند، قربان.«

پادشـاه داد زد: »خـب پـس دسـتور می دهـم که همه شـان را فقـط بزنیـد... بعد هم 
بفرستیدشان بروند یک جای دیگر ناله کنند.«

ولی درست در همین لحظه فریاد خیلی بلندتری از پشت دروازه های قصر به گوش رسید.
پادشـاه فریـاد زد: »اوه اوه، ایـن دیگر حتمًا خود اژدها اسـت!« و دوید رفت توی یک 

کمد قایم شد.
صدراعظم گفت: »نه، این بقیه ی مردم و رعایای شـما هسـتند که از شـما می خواهند 

تاج و تخت پادشاهی را رها کنید و از پادشاهی کنار بروید.«
پادشـاه روی تختـش نشسـت و زد زیـر گریـه. با گریـه گفت: »چرا هیـچ کس من را 

دوست ندارد؟«
بازرگان پرسید: »اعلیحضرت، اجازه دارم بروم یک چیزی بپوشم؟«

پادشاه جواب داد: »چه می گویی تو! دستور می دهم از پنجره بپری بیرون!«
بـازرگان هـم خواسـت از پنجره بپـرد بیرون، )چون در آن روزها هر چیزی که پادشـاه 
می گفـت، همـه بایـد اطاعـت می کردند( ولـی در لحظه ی آخـر، صدراعظم یکهو دسـت 
بازرگان را گرفت و نگذاشـت بپرد، بعد در گوش پادشـاه پچ پچ کرد: »عالی جناب! شـاید 

اژدهای این مردک دقیقًا همان چیزی باشد که شما الزم دارید!«
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پادشاه فریاد زد: »اِ، راست می گویی  ها!«
ایـن را گفـت و بدون معطلی فرسـتاد دنبال مشـهورترین اژدهاکـش چین و گفت که 
همه جا جار بزنند که یک اژدهای وحشتناک از کوهستان برفی اژدهایان سبز پرواز کرده 

و به سرزمین چین آمده و االن هم جان مردم را تهدید می کند.
طبیعتـًا همـه ی مردم گرسـنگی و نارضایتی شـان را فراموش کردند. از تـرس اژدها از 

پشت دروازه های قصر فرار کردند و توی سوراخ سنبه های تاریک شهر قایم شدند.

چنـد روز بعـد، مشـهورترین اژدهاکش چین از راه رسـید. پادشـاه به افتخـار او مهمانی 
باشـکوهی ترتیـب داد. ولـی اژدهاکـش گفـت: »تا وقتی کـه اژدها را نبینـم و نفهمم که 
باید چه کار کنم، چیزی بیشـتر از یک گردو نمی خورم و چیزی بیشـتر از یک جرعه آب 

نمی نوشم.«
بـازرگان هـم اژدهاکـش را به خانـه اش برد. اژدهاکـش باالی یک درخـت زردآلو قایم 

شـد که اژدهـا را خوب تماشـا کند.
بازرگان گفت: »خب؟ چه می گویی؟«

ولی اژدهاکش ساکت بود.
بازرگان گفت: »بزرگ است، نه؟«

ولی اژدهاکش باز هم چیزی نگفت. از باالی درخت زردآلو اژدها را تماشا می کرد.
بازرگان با اشتیاق پرسید: »چطوری می خواهی او را بکشی؟«

ولی اژدهاکش جواب نداد. بعد از درخت زردآلو پایین آمد و به قصر برگشت. در آنجا 
مارماهی با سس نعنا و یک لیوان شربت سفارش داد.

غذایش که تمام شد، پادشاه نگران نگاهش کرد و گفت: »خب؟ می خواهی چه کار کنی؟«
اژدهاکش دهانش را پاک کرد و گفت: »هیچی.«

پادشاه داد زد: »هیچی؟ یعنی این اژدها آن قدر گنده  است که ازش ترسیدی؟«
اژدهاکش چند بار به سینه ی خودش مشت کوبید و با غرور گفت: »من تا حاال گنده تر 

از این  را هم کشته ا م.«
پادشـاه داد زد: »پس نکند این اژدها آن قدر وحشـی و درنده  است که می ترسی یکهو 

کلکت را بکند؟«
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اژدهاکش خمیازه ای کشید و گفت: »من تا حاال چندصدتا اژدهای وحشی تر و درنده تر 
از این  را لت و پار کرده ام.«

پادشـاه پرسـید: »پـس چـه؟ نفس هایـش داغ تـر اسـت؟ پنجه هایش تیزتر اسـت؟  
آرواره هایش بزرگ تر است؟  یا چه؟«

اژدهاکـش چشـم هایش را بسـت و گفـت: »او هـم مثـل من، پیر و خسـته  اسـت. از 
کوهستان پرواز کرده آمده پایین که برود توی سرزمین شرقی بمیرد. االن هم فقط دارد 
روی پشـت بام آن خانه، خسـتگی در می کند. هیچ آزاری ندارد و تا یک هفته ی دیگر راه 

می افتد می رود جایی که هر اژدهایی وقت مردن به آنجا می رود.«
اژدهاکـش ایـن را گفـت و ردای خـودش را تنش کرد و رفت که کنار آتش شـومینه ی 

قصر بخوابد.
ولی پادشاه خشمگین شده بود.

پادشاه در گوش صدراعظم پچ پچ کرد: »اینکه نمی شود! اگر من این اژدها را همین جور 
روی پشـت بام خانـه ی این مرد رها کنم که محبوب تر نمی شـوم. مـردم که این جوری از 

من خوششان نمی آید. آن اژدها باید کشته بشود!«
صدراعظم گفت: »موافقم. هیچ کاری بیشتر از اژدهاکشی، مردم را طرف دار شما نمی کند.«

پادشـاه دومیـن اژدهاکـش مشـهور سـرزمین چیـن را احضـار کـرد و بهـش گفـت: 
»گـوش کـن! می خواهـم کـه آن اژدهـا را بکشـی و تا او را نکشـتی، از دسـتمزد و انعام 

و پـاداش خبری نیسـت!«
بـه ایـن ترتیـب، دومیـن اژدهاکـش سـرزمین چین هـم به خانـه ی بـازرگان رفت و 
البه الی شاخه های درخت زردآلو پنهان شد و اژدها را خوب زیر نظر گرفت. بعد از مدتی 
از درخـت پاییـن آمـد و بـه قصر برگشـت و یک بشـقاب گوشـت  خوک و لوبیـا همراه با 
یک پارچ شـربت سـفارش داد و به پادشـاه گفت: »کشتن اژدها اصاًل کار تمیزی نیست. 
از سـوراخ های دماغـش آتـش بلنـد می شـود و همه ی شـهر را می سـوزاند. خـون اژدها 
همه ی سـرزمین را سـّمی می کند، جوری که تا صدسال هیچ گل و گیاهی توی زمین در 
نمی آید. وقتی هم که میوه ی درخت ها را قاچ بزنید، دودی از وسط میوه ها بلند می شود 

که تمام آسمان را می پوشاند و خورشید را لکه دار می کند.«
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ولی پادشـاه گفت: »من می خواهم که این اژدها کشـته بشود. کار تمیز باشد یا کثیف، 
برایم مهم نیست!«

ولـی دومیـن اژدهاکش سـرزمین چین جواب داد: »بهتر اسـت این اژدهـا را به حال 
خـودش رهـا کنید. پیر اسـت. خودش دارد می رود سـرزمین شـرق کـه همان جا بمیرد. 

اینجا سر راهش بوده و چند روز مانده که خستگی در کند.«
پادشـاه از عصبانیت، پا به زمین کوبید و فرسـتاد دنبال سـومین اژدهاکش سـرزمین 

چین و بهش دستور داد: »آن اژدها را بکش!«
سـومین اژدهاکش سـرزمین چین از قضا زرنگ تر از بقیه بود و می دانسـت چرا پادشاه 
این همه دلش می خواهد که این اژدها کشـته شـود. این را هم می دانسـت که اگر اژدها 
را بکشـد، خودش معروف ترین و اولین اژدهاکش سرتاسـر سـرزمین چین می شـود، 
نـه سـومین اژدهاکـش. بـرای همین به پادشـاه گفت: »اینکـه مثل آب خوردن اسـت، 

اعلیحضرت! همین االن این اژدها را می کشم.«
ایـن را گفـت و بـه خانه ی بـازرگان رفت، از درخـت زردآلو باال رفت و بـه اژدها نگاه کرد. 
دید که این اژدها پیر و خسـته از زندگی اسـت و فکر کرد چقدر خوش شـانس است که 
پادشاه او را برای کشتن این اژدهای بی حال خبر کرده. ولی وقتی از درخت پایین آمد 
و به قصر پادشاه برگشت، به پادشاه گفت که باید در میدان بازار شهر جار بزنند که این 
اژدهای درنده، سرحال، پرزور و بسیار خطرناک است و تا وقتی که جنگ با اژدها تمام 

نشده، هیچ کدام از مردم شهر نباید توی کوچه و خیابان های شهر پیدایشان شود.
مـردم وقتـی کـه این خبر را شـنیدند، از قبل هم بیشـتر وحشـت کردند و بـا عجله به 

مخفیگاه های خودشان برگشتند، پنجره ها را بستند و درها را قفل کردند.
اژدهاکش رفت باالی درخت زردآلو و فریاد زد: »بلند شـو، اژدهای سـبز! من آمده ا م 

تو را بکشم!«
اژدهای سبز یکی از چشم های خسته اش را باز کرد و گفت: »ولم کن، اژدهاکش. من 
پیرم و از زندگی خسته  ام. از کوهستان برفی اژدهایان سبز پرواز کرده  ام و آمده  ام پایین 

که بروم در سرزمین شرق سرم را بگذارم بمیرم. چرا باید من را بکشی؟«
اژدهاکش داد زد: »ساکت! اگر نمی خواهی من تو را بکشم، پرواز کن و برو، دیگر هم 

اینجا برنگرد.«



اژدهای سـبز آن یکی چشـم خسـته اش را هم باز کرد و به اژدهاکش نگاهی انداخت. 
گفت: »اژدهاکش! می دانی که من خسـته تر از آن هسـتم که االن بتوانم دوباره پرواز کنم. 
اینجا نشسـته  ام که خسـتگی در کنم. برای هیچ کس هیچ خطری ندارم. دسـت از سـرم 

بردار و بگذار اینجا بمانم.«
ولـی اژدهاکـش جوابـش را نداد. تیـر و کمانش را درآورد. تیر اول را به کمان گذاشـت 
و پرتاب کرد. تیر یک راسـت توی چشـم راسـت اژدها فرو رفت. اژدهای پیر از درد غرید و 
سـعی کرد روی پاهایش بایسـتد، ولی خیلی پیر و کم جان بود، برای همین دوباره افتاد 

روی پشت بام و یکی از دیوارهای زیر تنش فرو ریخت.
اژدهاکش تیر دوم را به کمان گذاشـت و پرتاب کرد. تیر در چشـم چپ اژدها فرو رفت. 
اژدهای پیر دوباره غرید. آتش از سـوراخ های دماغش زبانه کشـید و درخت زردآلو را آتش 

زد و سوزاند.
ولـی اژدهاکـش، دیگـر از روی درخت پریده بود پشـت این جانور کور که داشـت زور 
مـی زد روی پاهایـش بایسـتد. شـعله های آتـش از سـوراخ های دماغش زبانـه می زد و 

همه جا را به آتش می کشید.
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اژدها بال های پیر و چرمی اش را باز و بسته کرد و زور زد که پرواز کند، ولی اژدهاکش، 
که حاال پشـت اژدها سـوار شـده بود و خودش را بهش چسبانده بود، شمشیر بلندش را 
محکم در پهلوی اژدها فرو کرد. اژدهای سـبز زوزه ای کشـید و همان جور که به پهلویش 

می غلتید و خونش فوران می زد، با پنجه هایش سقف خانه ی بازرگان را شکافت.
خون اژدها به هر زمینی که می رسید، گل ها و گیاهانش سیاه و پژمرده می شدند.

اژدهاکش شمشیر بلندش را درآورد و شکم آتشین اژدهای پیر را درید. از شکم اژدها 
ابری سیاه به سمت آسمان پرتاب شد و جلوی خورشید را پوشاند.

وقتی که مردم از توی مخفیگاه هایشـان نگاه کردند، فکر کردند شـب شـده. آسـمان 
سیاه سـیاه شـده بود. دیدند که همه جای شـهر آتش گرفته و هوا از بوی خون اژدها بدبو 
شده. ولی آن شب پادشاه دستور داد مهمانی بزرگی در قصر بگیرند و نصف پول خزانه ی 

شاهی را به اژدهاکش بخشید.
وقتی که مردم شـنیدند اژدها کشـته شـده، شـادی کردند و کف زدند و از شاه به دلیل 

اینکه جان آن ها را از دست اژدها نجات داده، سپاسگزاری کردند.
اما وقتی که بازرگان و زن و بچه هایش به خانه برگشتند، دیدند که از خانه شان، فقط 
یک کّپه خاک و سـنگ به جا مانده و چمن ها و باغچه های قشنگشـان جوری سـوخته 

که دیگر کاری نمی شود کرد.
تابستان آن سال، به خاطر دود شکم اژدها، خورشید بر آن سرزمین نتابید. بدتر از آن، 
تـا صدسـال هیچ چیز در آن سـرزمین نمی روییـد، چون که خون اژدها خاک را مسـموم 

کرده بود.
ولی عجیب این بود که مردم با اینکه حاال فقیرتر از همیشه شده بودند و خیلی کم پیش 
می آمـد کـه چیـزی برای خـوردن پیدا کنند یا آفتاب را ببینند، اما هر بار که پادشـاه از قصر 
بیرون می آمد، برایش هورا می کشیدند و کف می زدند و او را »شاه اژدهاکش« صدا می زدند 
و پادشـاه هم از آن  روز به بعد، تا آخر دوران پادشـاهی اش و حتی سـال های سـال بعد از 
آن، محبوب ترین پادشاه سرتاسر چین بود. سومین اژدهاکش چین تبدیل شد به اولین و 
معروف ترین اژدهاکش چین و مردم هیچ وقت از تعریف کردن قصه ی جدال وحشتناک 

او با اژدهای سبزی که از کوهستان برفی اژدهایان سبز آمده بود، خسته نمی شدند.
تو چه فکر می کنی؟



21

ستاره ی مزرعه

روزی روزگاری سگی بود که شیرین کاری های حیرت انگیزی می کرد. مثاًل بلد بود روی 
سـرش بایسـتد و همان جـور کـه بـا پنجه هـای عقبی اش هشـت تا توپ را بـاال و پایین 
می انداخـت و بـا پنجه هـای جلویی اش ویولن مـی زد، آواز بخواند. این تازه فقط یکی از 

شیرین کاری هایش بود.
یکـی دیگـر از شـیرین کاری هایی کـه بلد بـود ایـن بـود: دم خـودش را گاز می گرفت، بعد 
مثـل یـک چـرخ، دور مزرعـه غلـت می خـورد و در همیـن حال، بـا پنجه هایـش دوتا میله ی 
بلنـد را تـوی هـوا نگه می داشـت کـه روی یکـی از این میله هـا گاو مزرعه، که اسـمش دیزی 
بـود، ایسـتاده بـود و روی آن یکـی میله، اسـب گاری، که بهش می گفتند الب پیـرـ  و تازه در 
تمـام ایـن مـدت، جوک های خیلی خنـده داری از خـودش تعریف می کرد کـه آدم را از خنده 

بـه دل درد می انداخت.
یک روز خروس مزرعه، که اسمش شارلمان بود، به این سگ، که اسمش استانیسالو 
بود، گفت: »تو با این شیرین کاری هایی که توی این مزرعه ی قدیمی درب وداغان می کنی،
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داری خـودت را حـرام می کنی، استانیسـالو، تو باید به شـهر بروی یا توی یک سـیرک 
بزرگ استخدام بشوی.«

استانیسالو جواب داد: »شاید هم تو راست می گویی، شارلمان.«

به این ترتیب، در یک روز آفتابی بهاری، استانیسالو و شارلمان راه افتادند توی جاده که 
بخت و شانس خودشان را در شهر بزرگ امتحان کنند.

هنوز زیاد دور نشده بودند که به بازار مکاره رسیدند. آنجا آدم هایی بودند که هر چیزی 
که فکرش را بکنید می فروختند. یک سـکویی هم گذاشـته بودند که روی آن یک دسـته 

نوازنده ی دوره گرد آهنگ می زدند و آواز می خواندند.
شـارلمان خـروس رفت پیـش سردسـته ی نوازنده ها و گفـت: »رفیق جان! امـروز روز 
خوش شانسـی توسـت، چـون کـه االن شـگفت انگیزترین و بااسـتعدادترین شـعبده باز، 
آکروبات باز، خیمه شب باز و کمدین در طول تاریخ مزرعه ی ما، یا اصاًل هر مزرعه ی دیگری 
در دنیا، مقابلت ایستاده... سگی به اسم استانیسالو! استانیسالو، که در تمام این مدت با 

تواضع هرچه تمام تر، روی پنجه هایش نشسته، االن برای شما تعظیم کرد.«
سردسته ی نوازنده ها گفت: »سواد نداری؟ اینجا نوشته: ورود سگ ممنوع!« و بی اینکه 

چیز دیگری بگوید، شارلمان و استانیسالو را از آنجا انداخت بیرون.

شارلمان از روی زمین بلند شد و پرهای خاکی اش را تکاند و به استن گفت: »پوف! یک 
دسته نوازنده ی دوره گرد! اصاًل تو از سرشان هم زیادی.«

استانیسـالو به زحمت از توی گودالی که افتاده بود، باال آمد. حسـابی گلی شده بود. با 
قیافه ی درمانده به دوستش نگاه کرد.

گفت: »من خسته  ام. می خواهم بروم خانه، پیش صاحبم.«
شـارلمان خروس گفت: »اخم هایت را باز کن، دوسـت من! ما داریم به شـهر بزرگی 
می رویم که خانم های خیلی خوش لباس و آقایان خیلی محترم با کّلی الماس و جواهر 
در آن زندگی می کنند؛ شازده ها و شازده خانم ها انگشتر و گردنبند زمّرد و یاقوت دارند و 
کف خیابان هایش با طال فرش شده. تو با این همه استعداد، نفس همه شان را از تعجب 

بند می آوری. ما حسابی پولدار می شویم!«
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به این ترتیب، خروس و سـگ به راه خودشـان در جاده ی دراز و خاکی، که به شـهر 
بزرگ می رسید، ادامه دادند.

سر راهشان از یک سیرک هم گذشتند. شارلمان رفت پیش رئیس سیرک که وسط شیرها 
ایستاده بود و داشت یادشان می داد که چطوری روی پنجه های عقبی شان بایستند و از 

وسط یک حلقه بپرند.
شارلمان گفت: »سالم سالم سالم! آقا دیگر الزم نیست خودتان را با این جور حرکت های 
مسـخره خسـته کنید! اجازه بدهید عالی ترین آکروبات باز و بهترین شیرین کار دنیا را به 
شما معرفی کنم. کسی که نه تنها می تواند روی پنجه های عقبی ا ش بایستد، بلکه از وسط 
پنجاه تا از این حلقه ها هم می پرد... آن هم عقبکی، آن هم وقتی که دوتا از شیرها تو را 
روی دماغش نگه داشته... همه ی این کارها را هم بین زمین و هوا، روی یک تکه طناب 

می کند... تازه آن هم بدون تور نجات!«
رئیس سیرک گفت: »من فقط با شیرها کار می کنم.«

»ولی هنر استانیسـالو فقط توی پای راسـتش از هنرهای همه ی شـیرهای تو خیلی 
بیشتر است.«

رئیس سـیرک فریاد زد: »این ها بهترین شـیرهای دنیا برای این جور شـیرین کاری ها 
هسـتند! این شـیرها هم برای شامشـان تو و این سـگ را بی اینکه چشـم به هم بزنید، 
یک لقمه ی چپ می کنند. راسـتش را بخواهید، همین االن هم غذا الزم دارند!« رئیس 
سـیرک ایـن را گفـت و دسـتش را دراز کرد کـه شـارلمان را بگیرد. ولی استانیسـالو، که 

داشت این را می دید، قوزک پای رئیس سیرک را گاز گرفت.
سگ داد زد: »بدو شارلمان!«

و شارلمان با آخرین سرعت پا گذاشت به فرار، سگ هم همین جور می پرید و قوزک 
پای همه ی آدم های سیرک را که داشتند توی جاده دنبالشان می کردند، گاز می گرفت.

وقتی که آدم های سـیرک نزدیک و نزدیک تر شـدند و دست هایشـان را برای گرفتن 
گردن خروس دراز کردند، شـارلمان غرغر کنان قوقولی قوقولی کرد که منظورش این بود: 

»کمک!«
سگ زیر پای همه می دوید و زیرپایی می گرفت و آدم ها یکی یکی به زمین می افتادند. 




