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 داستاى پزٍاس کي! پزٍاس!

پزٍاس کي، پزٍاس!/ تِ رٍایت کزیستَفز گزیگَرٍسکی، هتزجن هحسي چیٌی فزٍضااى، صواَیزگز   

 ظ. هوَر )رًگی( ]83[1830ًیکالس دالی. صْزاى: کاًَى پزٍرش فکزی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى، 

  ی داستاى:: خالصِ

تاا گلاِ     ّاا  دیزٍس تعذاسظْز، ٍقتی تچِ خیلی ًاراحت تَدًذ.   ّا تزُّ کَچَلَ گن ضذُ تَد ٍ تچِ

را آرام کزد ٍ تزای پیذا کزدى تزُ اس کلثاِ تیازٍى     ّا پذر، تچِ ًثَد.   ّا تزگطتٌذ، تزُّ ّوزاُ آى

 رفت. 

ٍلی ّیچ  تز را ًگاُ کزد. ای کِ آى ًشدیکیْا تَد راُ افتاد. تا دقت دٍرٍ هزد کطاٍرس تِ عزف درُّ

 ًطاًی اس تزُ کَچَلَ ًثَد. 

را ّن گطت، ٍلی   ّا هیاى درختاى، اعزاف صپِ هزد کطاٍرس اس درُّ گذضت ٍ تِ جٌگل اًثَّی رسیذ. 

 ّیچ ًطاًی اس تزُّ کَچَلَ ًثَد. 

ش را صاذا  ا ّزاس گاّی هی ایستاد ٍ تزُّ هزد کطاٍرس تِ کَُ تلٌذی رسیذ، اس داهٌِ کَُ تاال رفت. 

 هی کزد، خثزی اس تزُّ کَچَلَ ًثَد. 

تاِ   هزد کطاٍرس ّوچٌاى کِ اس کَُ تاال هی رفت تِ ضکافی رسیذ کِ آب اس هیاى آى جاری تاَد.  

یک تچِ عقاب کِ تِ   ًاگْاى هٌظزٓ عجیثی دیذ: سختی اس ضکاف تاال رفت صا تِ صخزٓ تشرگی رسیذ. 

آًجا افتادُ تَد. هزد کطاٍرس تا سختی خاَد را تاِ    . ًظز هی رسیذ صاسُ سز اس صخن درآٍردُ است

دٍ دل تَد، اگز اٍ را تا خَد هی تزد، هوکي تَد پذر  تچِ عقاب رساًذ ٍ اٍ را هیاى دستاًص گزفت. 

آهاذ.   ٍ هادرش دًثال اٍ تگزدًذ ٍ اگز اٍ را ّواى جا رّا هیکزد، هعلَم ًثَد چِ تالیی سزش هی

خَد تثزد ٍ اس اٍ هَاظثت کٌذ. تچِ عقاب را تغل کزد ٍ تِ عزف خاًِ تاالخزُ صووین گزفت اٍ را تا  

 تزاُ افتاد. در راُ تارّا تزُ کَچَلَ را صذا سد، ٍلی ّیچ خثزی اس اٍ ًثَد. 

  فزیااد سد:   ّا تا خَضحالی اس خاًِ تیزٍى دٍیذًذ ٍ یکی اس آى  ّا ٌَّس تِ خاًِ ًزسیذُ تَد کِ تچِ

 تزُّ کَچَلَ خَدش تزگطتِ. 
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ًطاى داد ٍ گفت ها تایاذ    ّا هزد کطاٍرس اس ضٌیذى ایي خثز خیلی خَضحال ضذ تچِ عقاب را تِ آى

ِ  اس ایي تچِ عقاب ًگْذاری کٌین.  رٍسّاا   رّاا کازد.     ّاا  اٍ را در آضپشخاًِ هیاى هزغ ٍ جَجا

اى گذضت ٍ تچِ عقاب تشرگ ٍ تشرگتز هی ضذ. یک رٍس صثح اصفاق صاسُ ای افتاد ٍیکی اس دٍست هی

آى دٍ کٌار ّن ًطستٌذ ٍ اس ّز دری سخي گفتٌذ.  آهذ.   ّا قذیوی هزد کطاٍرس سز سدُ تِ دیذى آى

یک تچِ عقاب  ًاگْاى دٍست کطاٍرس تچِ عقاب را دیذ ٍ تا صذای تلٌذ فزیاد سد تاٍر کزدًی ًیست.  

 ؟ ! ّا هیاى جَجِ

درست هثل یک جَجِ غذا  است.  اٍ دیگز عقاب ًیست، یک جَجِ  هزد کطاٍرس تا لثخٌذ جَاب داد:

 هی خَرد، راُ هی رٍد ٍ جیک جیک هی کٌذ. 

هی خَاّی تِ صَ ًطاى دّن کِ اٍ یک  تِ ّز حال اٍ یک تچِ عقاب است.   دٍستص تا ًاراحتی گفت:

 عقاب است؟ 

 ًطاى تذُ تثیٌن.   هزد کطاٍرس گفت:

عقاتی، پزٍاس کي، پازٍاس! پزًاذُ   صَ جَجِ ًیستی، یک   تچِ عقاب را تاالی سزش تزد ٍ فزیاد سد:

هازد کطااٍرس،    تالْایص را تاس کزد، ًگاّی تِ اعزاف اًذاخت ٍ تِ سزعت تِ عزف سهیي تزگطت. 

 هي کِ گفتن اٍ یک جَجِ است!  خٌذُ تلٌذی سز داد ٍ گفت:

هي هی خَاّن تِ صَ ثاتت کٌن کِ آى پزًاذُ    چٌذ رٍس تعذ دٍست هزد کطاٍرس تزگطت ٍ فزیاد سد:

هزد اس ًزدتاى تاال رفت عقاب  لغفا ًزدتاى را تیاٍر صا تِ صَ ًطاى دّن.  عقاب است ًِ یک جَجِ. یک 

صَ جَجِ ًیساتی،    را تاالی سزش ًگِ داضت ٍ آسواى را تِ اٍ ًطاى داد ٍ آّستِ در گَضص گفت:

 یک عقاتی، پزٍاس کي، پزٍاس!

ٍ اس رٍی تام پاییي پزیاذ ٍ خاَد را تاِ    ًاگْاى پزًذُ پاّایص را اس ّن تاس کزد، تالْایص را تست 

 رساًذ.   ّا جَجِ

صثح رٍس تعذ ٌَّس َّا رٍضي ًطذُ تَد کِ صذای پارس سگ، هزد کطاٍرس را اس خَاب تیذار کزد. 

 صَ ایٌجا چِ کار هی کٌی؟   در را کِ تاس کزد تا صعجة خَد را کٌار کطیذ ٍ گفت: تا ًگزاًی تلٌذ ضذ.  
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 تثخص، فقظ یک تار دیگز تِ هي فزصت تذُ، خَاّص هی کٌن.  هي را  دٍستص جَاب داد:

ٌَّس خیلی تِ صثح هاًاذُ ٍ خَاسات در را تٌاذد کاِ       هزد کطاٍرس کِ عوثاًی ضذُ تَد، گفت:

 فقظ یک تار دیگز خَاّص هی کٌن.   دٍستص گفت:

 حاال چکار تایذ تکٌن؟   پزسیذ: هزد کطاٍرس دلص ًیاهذ خَاّص اٍ را قثَل ًکٌذ. 

 تص جَاب داد آى پزًذُ را تزدار ٍ تا هي تیا. دٍس

آّستِ تغلص کزد ٍ اٍ  هزد کطاٍرس تا تی هیلی پزًذُ را کِ در خَاب خَش ٍ عویقی فزٍ رفتِ تَد. 

 را تِ دٍستص داد. 

 آى دٍ راُ افتادًذ ٍ در صاریکی تیزٍى کلثِ ًاپذیذ ضذًذ. 

 حاال کجا هی رٍین؟   هزد کطاٍرس اس دٍستص پزسیذ:

 تِ کَّستاى، ّواى جایی کِ ایي پزًذُ را پیذا کزدی.   تص جَاب داد:دٍس

 ٍ رٍدخاًِ را پطت سز گذاضتٌذ.   ّا آى دٍ درُّ

 ِ ای ایساتاد ٍ تاِ    ٍقتی آى دٍ تا سحوت فزاٍاى اس کَُ تاال هی رفتٌذ. دٍست هزد کطاٍرس لحظا

 ن. چیشی ًواًذُ تِ قلِ تزسی ًگاُ کي سهیي سیز پای هاست.   دٍستص گفت:

دٍست هزد کطاٍرس تا احتیاط ٍ دقت، پزًذُ را لة صخزُ گذاضات ٍ آرام   تاالخزُ تِ قلِ رسیذًذ. 

در گَش اٍ سهشهِ کزد، تِ رٍتِ رٍ ًگاُ کي! ّز ٍقت خَرضیذ علَع کزد، صَّن علَع کي! سهایي  

ذ تچاِ  صَ هال آسواًی پزٍاس کي! پزٍاس! خَرضیذ عالیی اس پطت کَّْا تاال هی آه جای صَ ًیست. 

هزد کطاٍرس ساکت تَد ٍ ًگاُ هی کزد. ّوِ جا  عقاب تالْایص را تاس کزد ٍ تِ خَرضیذ سالم کزد. 

تالْایص را تاس کازد ٍ پازٍاس را    تچِ عقاب سزش را تلٌذ کزد.  آرام تَد ٍ ّیچ صذایی ًوی آهذ. 

 آغاس کزد ٍ کوی تعذ در فضای تیکزاى آسواى گن ضذ. 

 تزًگطت.   ّا اٍ دیگز ّیچ ٍقت هیاى جَجِ

 

 


