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مقدمه کتاب در ویرایش انتشارات دوور

و  سی  که  را  سنجاب شنگوله  ماجراهای  کتاب  ُبرگس،  دبلیو  تورنتون 
نوشت.  میالدی   1918 سال  در  بود،  کودکان  برای  کتابش  هشتمین 
کتاب  از170  بیش  که  بود  طبیعت شناس  و  نویسنده  یک  برگس  آقای 
نده 

ُ
برای کودکان نوشته است. در این کتاب، سنجاب شنگوله ی ُدم گ

گردوها  از  بیش تر  سهم  سِر  ُپرحرف،  ُدم قرمز  پسرعمویش،  همراه  به 
دارد  راه راه  موش خرمای  که  نیست  حواسشان  و  می کنند  دعوا  هم  با 
چرا  که  می فهمیم  طور  همین  می برد.  خودش  با  را  گردوها  همه ی 
به  راسوی تیزپا  چرا  و  می آید  خوشش  پسرکشاورز  از  سنجاب شنگوله 

خانه ی جدیدی می رود. 
صرفه جویی  خیلی  نده 

ُ
ُدم گ سنجاب شنگوله ی  که  می دانند  همه 

در  تا  می کند  جمع  غذا  پاییز  تمام  در  سنجاب شنگوله  می کند. 
از  برگس  آقای  که  است  این  حقیقت  نماند.  رسنه 

ُ
گ طوالنی  زمستان 

اّول  جهانی  جنگ  در  میهن  پرستی  نماد  عنوان  به  سنجاب شنگوله 
استفاده کرده است. او ُمعتقد بود با این کار می تواند به مردم و کشور خود 
ُکمک کند. انجمن صرفه جویی سنجاب شنگوله با این تفکر پایه گذاری 
شد که کودکان یاد بگیرند چگونه با صرفه جویی در زمان های حساس 
می توانند به کشورشان ُکمک کنند. در این انجمن برنامه های به اجرا در 
می آمد که بّچه ها را در ُکمک به کشورشان سهیم می کرد. در این برنامه 
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بّچه ها نشانه های صرفه جویی را با قیمت 25ِسنت )یک چهارم دالر( 
آن ها می توانستند یک نشان  از  با شانزده عدد  که  خریداری می کردند 
ناجیان جنگ را دریافت کنند و البته در کنار این ها نشان عضویت در 

انجمن و یک کتابچه ی سنجاب شنگوله را نیز دریافت می کردند.
هزاران کودک در سرتاسر کشور آمریکا در این برنامه ی ملی شرکت 
از رئیس جمهورهای آمریکا به نام  می کردند. جالب است بدانید یکی 
وودرو ویلسون هم در این انجمن عضو بود. آقای برگس این کتاب را 
ُهرنادی  ویلیام  دکتر  نام  به  حیات وحش  مشهور  طرفداران  از  یکی  به 
)Dr. William Hornaday( تقدیم کرده است. دکتر هرنادی به خاطر 
 )Bison( آمریکایی تالش هایش برای نجات نسل گاومیش کوهان دار 
شده  شناخته  شخصیتی  انقراض،  خطر  از  دیگر  وحشی  حیوان های  و 
است. او هم  چنین برای تاسیس باغ وحش ملی در واشینگتن و انجمن 
تورنتون  کرد.  زیادی  تالش های  آمریکا،  نیویورک  در  جانورشناسی 
برگس و دکتر هرنادی در تالش برای نجات پرندگان مهاجر، با هم کار 
می کردند. هم  چنین تورنتون برگس به دلیل خدمات برجسته اش در 
زمینه ی حیات وحش به دریافت مدال حفاظت از حیات وحش مفتخر 
گردید که این مدال بعد از از دنیا رفتن دکتر هرنادی به نام او نامگذاری 

شد. 
و  است،  آموزشی  موسسه ی  یک  برگس  دبلیو  تورنتون  انجمن 
البته به ُدنبال کسب درآمد نبوده، که در سال 1976 میالدی با هدف 
»روح بخشیدن به محافظت و احترام به حیات وحش و محیط طبیعی 
پایه گذاری شده و به فعالیت در موزه ی تورنتون دبلیو برگس  زندگی« 
ل ترخانی سبز ماساچوست و مزرعه بازی ساندویچ شرقی )در 

ُ
و مرکز گ

ماساچوست( ُمشغول است.
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1
فتاد

ُ
گردو از دست سنجاب شنگوله ا

هر روز کمی  ذخیره ُکن، 
تا فردا غذا داشته باشی.

نده روی ُبلندترین شاخه ی یک درخت گردوی 
ُ

سنجاب شنگوله ی ُدم گ
ُبزرگ نشسته بود. آن روز، سنجاب شنگوله خیلی زود بیدار شده بود. اگر 
راسستش را بخواهید وقتی سنجاب شنگوله با خوش حالی و ذوق بیدار 
توی  کوه ها  ُپشت  هنوز  زرد  و  خوش حال  گردالوی  خانم  خورشید  ُشد، 
رخت خوابش بود. سنجاب شنگوله خودش را ُشسته بود و وقتی برای کار 

آماده می ُشد، خورشید خانم تازه توی آسمون آبی جنگل باال می  آمد. 
از گردوهای  ُپر  ُبزرگ که شاخه هایش  سنجاب شنگوله آن درخت 
از  بود هیچ کس  او مطمئن  بود.  کرده  پیدا  تازه  را  بود  و رسیده  ُدرشت 
آن درخت خبر ندارد. او می خواست تمام گردوها را قبل از این که کسی 
آن ها را پیدا کند برای خودش بردارد. برای همین قبل از روشن شدن 
به  ُسرعت  به  شد،  روشن  اندازه ای  به  هوا  وقتی  و  بود  ُشده  بیدار  هوا 

سمت درخت دویده بود.
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»گردوهای رو درخت
 هم رسیده هم آب دار

همشون رو می برم
با خودم توی انبار«

این شعری بود که سنجاب شنگوله زیر لب زمزمه می کرد. درخت 
خیلی ُبزرگ بود. برای همین وقتی از آن باال می رفت خسته ُشد و کمی 
استراحت کرد. اّما باز هم شعرش را می خواند و با خودش فکر می کرد آیا 

در انبار خانه اش برای همه ی این گردوهای ُبزرگ جا دارد یا نه؟ 
شنید.  سبز  جنگل  از  را  نفر  یک  ُغرُغر  صدای  لحظه  آن  در 
این  می شناخت.  را  صدا  این  او  ُشد.  ساکت  و  ایستاد  سنجاب شنگوله 
اخم های  بود.  ُپرحرف  ُدم قرمز  ُغرُغر  صدای  یعنی  پسرعمویش  صدای 
سنجاب شنگوله توی هم رفت و ُغرُغر کنان گفت: »خدا کند این طرفی 
از  ُپر  درخت  یک  تازه  نمی آمد،  خوشش  او  از  سنجاب شنگوله  نیاید.« 
گردوهای رسیده همان جا بود که دوست نداشت پسرعمویش آن را ببیند.
من خیلی متأسف هستم که سنجاب شنگوله خودخواه بود. روی 
آن درخت آن قدر گردو بود که او نتواند همه ی آن ها را در زمستان بخورد. 
را هم به پسرعمویش  از آن ها  با این حال دلش نمی خواست یکی  اّما 
بدهد. ُدم قرمز ُپرحرف، خیلی عصبانی بود و حرف های زشتی می زد. 
کسی یا چیزی او را عصبانی کرده بود و در حالی که به سمت آن درخت 
زبانش می توانست  با بیش ترین ُسرعتی که  و سنجاب شنگوله می آمد 

حرکت ُکند درحال بد و بی راه گفتن و ُغر زدن بود. 



9

سنجاب شنگوله با اشتیاق زیاد ُپرسید: "چیزی پیدا کردی؟"
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سنجاب شنگوله خیلی آرام و بی  صدا نشست. تمام تالش خودش 
را کرد تا نوک ُدم گنده و خاکستری خودش را هم تکان ندهد. آیا ُپرحرف 
بدون این که آن درخت ُبزرگ و گردوهای رسیده اش را ببیند از آن جا 
رد می شد؟ سنجاب شنگوله به آرامی پسرعمویش را می دید که دارد از 
او آن قدر عصبانی بود و حرف های زشت می زد که  آن جا رد می شود. 

حواسش به هیچ چیز و هیچ کس نبود. 
به  نگاهی  که  این  بدون  پسرعمویش  دید  وقتی  سنجاب شنگوله 
و  ُشد  خوش حال  بسیار  می شود  رد  آن جا  از  دارد  بیاندازد  سرش  باالی 
خودش را بغل کرد اّما یادش نبود که یک گردوی بزرگ و رسیده توی 
گردو  فکر می کنید  ُافتاد. خوب،  از دستش  گردو  که  البته  بود.  دستش 

ُکجا ُافتاد؟ ُدرست حدس زدید، ُافتاد روی سر ُدم قرمز ُپرحرف!
ُپرحرف فریاد کشید: »خدای من« و بعد از آن ایستاد و ساکت ُشد 
از مالیدن سرش به باال نگاه کرد تا  و شروع به مالیدن سرش کرد. بعد 

ببیند آن گردو از ُکجا آمده و چشمش به سنجاب شنگوله ُافتاد.
از قصد  »تو  فت: 

ُ
گ فریاد  با  بود  از عصبانیت قرمز شده  درحالی که 

این کار را کردی.«
سنجاب شنگوله جواب داد: »نه از قصد نکردم!«

»چرا کردی.«
»نه نکردم.«

یکی  که  سنجاب  دو  زشتی!  منظره ی  چه  من،  عزیزان  عزیزانم، 
حرف های  هم دیگر  به  بود،  پوشیده  قرمز  ُکت  دیگری  و  قهوه ای  ُکت 
زشت می زدند و هرکدام از آن ها آن یکی را با نام های زشتی صدا می کرد! 

چه کار بد و زشتی
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2
دعوا

فقط ما  می دونیم، من و تو دوتایی
چه قدر می تونیم، بکنیم صرفه جویی
قوی باشیم ما هردوتامون می تونیم
من و تو دوتایی، فقط ما  می دونیم

دو تا سنجاب عصبانی، سروصدای زیادی در جنگل سبز به راه انداخته 
بودند. ُصبح بسیار زیبایی بود، یک ُصبح بسیار بسیار زیبای پاییزی 
اّما تمام زیبایی این ُصبح با دعوای گوش خراش این دو پسرعمو از بین 
رفته بود. همان طور که متّوجه شدید آن ها داشتند دعوا می کردند. بله 
با هم دعوا می کردند و این صحنه ها نه  بّچه های من، آن ها داشتند 

برای دیدن قشنگ بود و نه برای شنیدن. 
سنجاب شنگوله ی  می شناسید،  را  سنجاب  دو  آن  که  مطمئنم 
نده که ُکت خاکستری تنش بود و ُدم قرمز ُپرحرف که همیشه یک 

ُ
ُدم گ

ُکت قرمز با جلیقه ی سفید می پوشید. شما می دانید که وقتی آن گردوی 
بزرگ از دست سنجاب شنگوله که روی نوِک نوِک درخت نشسته بود 
صدا  و سر بی  سنجاب شنگوله  خورد،  ُپرحرف  سر  توی  ُدرست  و  ُافتاد 
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از آن جا دور شود و  آرزو می کرد پسرعمویش هرچه زودتر  نشسته بود و 
چشمش به درخت بزرگ و گردوها نیفتد.

من و شما می دانیم که این اتفاق تصادفی بود و سنجاب شنگوله 
این کار را از قصد انجام نداد. تا حاال متّوجه شده اید که سنجاب شنگوله 
را برای خودش می خواست. ُدم قرمز  حریص بود و همه ی آن گردوها 
ُپرحرف هم خیلی زود عصبانی می شد و هم چشم های خیلی تیزبینی 
با چشمان  با سنجاب شنگوله دعوا می کرد  داشت و در همان حال که 
آب دار  و  ُدرشت  گردوی  همه  آن  دیدن  از  و  می دید  را  گردوها  تیزش 
دهانش آب افتاده بود. بدون این که وقت تلف کند به سرعت دوید تا 

چند تا از آن گردوها را برای خودش بردارد.
سنجاب شنگوله خیلی خیلی عصبانی شد و به سمت پایین دوید 
تا جلوی ُدم قرمز ُپرحرف را بگیرد و اجازه ندهد به نوک درخت رفته و 
نزدیک  درخت  این  »به  گفت:  و  کشید  بلندی  فریاد  بردارد.  را  گردوها 

نشو؛ این درخت مال من است!«.
ُدم قرمز فریاد زد: »چه حرف خنده داری! تو صاحب هیچ  درختی 
نیستی و همان قدر که تو حق داری از گردوهای این درخت بخوری، 
من هم حق دارم آن ها را برای خودم بردارم!« و جا خالی داد و از یک 

طرف دیگر به سمت نوک درخت دوید.
سنجاب شنگوله با عصبانیت گفت: »ِاِه، حرف تو که خیلی مسخره 
است، این درخت مال من است چون من اّول آن را پیدا کردم! تو یک 

ُدزد هستی و می خواهی از درخت من ُدزدی کنی!«
»من ُدزد نیستم!«

»چرا هستی!«
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»تو هم یک خوک هستی سنجاب شنگوله! یک خوِک بزرِگ چاِق 
کثیف!«

سنجاب شنگوله خیلی عصبانی بود و از عصبانیت ُدمش را خیلی 
سریع، سریع تر از هر وقت دیگری، تکان می داد، با عصبانیت جیغ کشید 
و گفت: »من خوک نیستم! من این درخت را زودتر از همه پیدا کردم 
پس این درخت مال من است!«. در تمام این مّدت سنجاب شنگوله 
دست  گردوها  به  نگذارد  تا  می کرد  ُپرحرف  دنبال  درخت  تنه ی  روی 

بزند. 
اّما  بود  ُدرشت تر   و  ُبزرگ تر  پسرعمویش  از  سنجاب شنگوله 
برخالف  دلیل  همین  به  نبود.  چابک  و  زرنگ  و  زبر  او  اندازه ی  به 
سنجاب شنگوله، ُپرحرف خیلی ُتند می دوید و مثل برق و باد به باالی 
درخت یعنی همان جایی که گردوهای ُتپل و آب دار قرار داشتند رسید. 

زیرا  بردارد  را  آن ها  از  یکی  کم  دست  تا  نکرد  پیدا  فرصتی  اّما 
ُپرحرف  ُدم قرمز  و  بود  دویده  او  دنبال  به  سرعت  به  سنجاب شنگوله 
از سرش  او برسد، پوست  اگر دست سنجاب شنگوله به  می دانست که 
می دوید  ُپرحرف  دوید.  دیگری  طرف  به  سریع  همین  برای  و  می کند 
آن  و  طرف  این  به  آن ها  می کرد.  دنبالش  هم  سنجاب شنگوله  و 
می آمدند.  پایین  سپس  و  می رفتند  باال  درخت  از  می رفتند،  طرف 
سنجاب شنگوله با ُدم خاکستری و بزرگش از نوک درخت تا پایین آن 
با تمام حرف های زشتی که  به دنبال پسرعموی ُدم قرمزش می دوید 
بلد بود او را صدا می زد. حرف های زشتی که آن ها به یکدیگر می زدند 
به قدری بد بود که آقا خرگوشه که تصادفی از آن جا عبور می کرد، برای 

این که چیز دیگری نشنود، دست هایش را روی گوش هایش گذاشت.
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دیگری  چیز  که  این  برای  می کرد،  عبور  آن جا  از  تصادفی  که  خرگوشه  آقا 
نشنود، دست هایش را روی گوش هایش گذاشت.
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3
موش ُخرمای راه راه خیلی کار دارد

من بلوط های بزرگ را به بلوط های کوچک  ترجیح می دهم
 اّما از بلوط های کوچک نمی گذرم زیرا آن ها را می توان

در جاهای کوچک بین بلوط های بزرگ قرار داد.

بود  ُبزرگ  تونل  یک  که  خانه اش  داخل  راه  راه  موش ُخرمای 
نشسته بود و درباره ی این که چه طور انبار جدیدش را برای زمستان  ُپر 
از غذا کند، مطالعه می کرد. موش ُخرمای راه راه خیلی صرفه جو بود. او 
بازی کردن را خیلی دوست داشت و یکی از شادترین حیوان های بود که 
در جنگل سبز و علفزار سبز زندگی می کرد. موش ُخرمای راه راه ُدرست 
بین جنگل و علفزار سبز زندگی می کرد و به همین دلیل هم، او همه ی 
حیوان های هر دو قسمت را می شناخت و همین طور تمام حیوان های 
جنگل و علفزار او را می شناختند. کم و بیش در تمام ُصبح ها، نسیم های 
شادمان کوچک که فرزندان باد کهنسال غرب بودند به سرعت به سمت 
از هرکاری، خوش حالی  تا پیش  خانه ی موش ُخرمای راه راه می آمدند 
خود را با او تقسیم کنند. اگرچه او بازی کردن را بسیار دوست داشت اّما 



16

هرگز اجازه نمی داد بازی و تفریح، ُمزاحم کار کردنش شود. به هرحال 
چه او درحال بازی کردن بود و چه در حال کار کردن، از تمام انرژی و 

تالشش استفاده می کرد. 

»من خورشید را دوست دارم
من باران را دوست دارم

کار کردن را دوست دارم
من بازی را دوست دارم

هر چه در زندگی پیش آید
آن را هم دوست دارم

من لحظه ها را دوست دارم 
روزها و شب ها را دوست دارم.«

وقتی موش ُخرما داخل النه اش مشغول مطالعه بود این شعر را با 
خودش زمزمه می کرد.

تیز  را  گوش های  گوشش خورد. موش ُخرما  به  صدایی  زود  خیلی 
برای  سبز  جنگل  صدای  و  سر  همه  این  است.  خبر  چه  ببینید  تا  کرد 
چیست؟ موش ُخرمای راه راه نگاهی زیر چشمی به بیرون از سوراخش 
انداخت. او دید که روی یک درخت بلند گردو، سروصدای زیادی به پا 
شده. موش ُخرمای راه راه با دّقت گوش کرد. او با دقت فراوان گوش کرد 




