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 1
پیتر خرگوشه با  گوزن تیزپا مالقات می کند

پیتر  خرگوشه از برکه ی پَدي  سگ آبی، در اعماق جنگل، 
بر می گشت. در راه، آقا اُردکه و خانم اُدرکه را دید. آن ها 
کوتاه  دیداری  تا  می رفتند  بُزرگ  رودخانه ی  سمت  به 
به سرزمین های  و سخت  طوالنی  سفری  به  و  کنند  تازه 
و  است  تلخ  همیشه  خداحافظی  بروند.  جنوب  دور دست 
با این خداحافظی به پیتر احّساس عجیب و نا خوشایندی 

دست داد و بُغض راه گلویش را بست.
زمزمه کنان با خود گفت: »اگر مطمئن بودم که آن ها 
بهار آینده برمی گردند، این قدر ناراحت نمی شدم. مشکّل 
آن تُفنگ های وحشتناک است. خوب می دانم که چه حالی 
دارد وقتی مجبور باشی تمام مّدت حواست را جمع کنی. 
پسر آقای براون کشاورز چندی پیش با یکی از آن تُفنگ ها 
البّته اآلن دیگر نیست. با این حال،  ُدنبال شکار من بود، 
برای اُردک ها خیلی مشکلّ تر است. اگر من چشم و گوشم را 
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باز نگه می داشتم، می توانستم آمدن شکارچی را پیش بینی 
کنم و در سوراخی پنهان شوم. من هرگز برای پیدا کردن 
بدتر  بار  هزاران  اُردک ها  برای  ولی  نداشتم.  نگرانی  غذا 
بخورند  غذا  طوالنی  سفر  آن  طول  در  باید  آن ها  است. 
باشد.  موجود  مناسبشان  که غذای  در جاهایی  و آن هم 
را می شناسند  مکان ها  به دست آن  اسلحه  شکارچی های 
و تا آمدن اُردک ها در آن جا پنهان می شوند. اُردک ها هم 
از هیچ راهی نمی توانند بفهمند که شکارچی ها آن جا کمین 

کرده اند یا نه. این که شکار نیست. این- این-«
»خوب، چیه؟ با خودت چی می گی، آقا خرگوشه؟«

و  مهربان  چشمان  و  کرد  بُلند  سر  تعّجب  با  پیتر 
زیبای گوزن تیزپا را دید که از باالی درختی کوتاه او را 

می نگریست. 
ناعادالنه  خیلی  است،  وحشتناک  »خیلی  گفت:  پیتر 

است. حّتی برای آن ها هیچ شانسی باقی نمی گذارد.«
تیزپا جواب داد: »اگر تو می گویی، پس البد همین طور 
برای  ناراحتی  همه  این  بگویی  است  ممکن  ولی  است، 

چیست؟«
و  کرد  شروع  ابتدا  از  سپس،  کرد.  خنده ای  پیتر 
و  اُردکه  خانم  و  آقا  درباره ی  داد؛  توضیح  را  چیز  همه 
خطرهای بسیاری که ممکن است در راه سفر طوالنی شان 
به سرزمین های دوردست جنوبی و در مسیر بازگشتشان 
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آن  همه ی  مسبب  این که  و  شوند  مواجه  آن  با  بهار  در 
تُفنگ های  با  سنگدل  شکارچی های  مشکّلت  و  خطرها 
وحشتناکشان است. تیزپا گوش داد و در چشمان ُدرشت 

مهربانش همدردی با خانواده ی اُردک موج زد.
تیزپا گفت: » اُمیدوارم آن ها به سلمت بروند و بهار 
این  من  اندازه ی  به  هیچ کس  برگردند.  سلمت  به  هم 
موضوع را درک نکرده است که شکار کردن آدم ها یک 
بار در سال چه قدر بد است، ولی این که علوه بر پاییز در 
بهار هم در خطر شکار شدن قرار بگیری دیگر صد چندان 
بدتر است. آدم ها موجودهای عجیبی هستند. من که به 
هیچ وجه درکشان نمی کنم. هیچ یک از ساکنان جنگل سبز 
حتی فکر چنین کارهای وحشتناکی را هم نمی کنند. فکر 
می کنم ایرادی نداشته باشد که دیگران را شکار کنی، البّته 
اگر برای به دست آوردن غذای کافی باشد. اگرچه باید 
به  دست  بود  نخواهم  مجبور  هرگز  که  شکرگزارم  بگویم 
چنین کاری بزنم. ولی شکار کردن دیگران تنها برای لّذت 
کنم.  نمی توانم درک  وجه  هیچ  به  که  است  شکار چیزی 
منظور شکار  همین  به  تنها  آدم ها  که  می رسد  نظر  به  و 
می کنند. حدس می زنم مشکّل این جاست که آن ها هرگز 
خود شکار نشده اند و نمی دانند که چه احّساسی دارد. گاهی 
فکر می کنم که روزی برای درس دادن به آدم ها یکی از 

آن ها را شکار کنم. به چی می خندی، پیتر؟«
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پیتر جواب داد: »به این فکر که تو آدمی را شکار کنی. 
از  و کم جرأت تر  مهربان تر  ولی  تیزپا،  نداری،  تو مشکلّی 
آني که کسی را بترسانی. با وجود هیکّل بزرگی که داری، 

من هرگز از تو نمی ترسم.«
تیزپا با جهشی سریع جلوی پیتر پرید. ُسم های تیزش 
را به زمین کوبید، سر زیبایش را پایین آورد تا جایی که 
نوک تیز شاخ هایش پیتر را نشانه گرفت، یالش سیخ شد و 
حرکتی کرد که انگار می  خواست به او حمله کند. چشمانش، 
همان چشمانی که همیشه پیتر فکر می کرد چه قدر آرام و 

مهربان است، انگار که یکپارچه آتش شده بود.
»وای!« پیتر از ترس فریاد زد و پیش از آن که شاخ ها 
تظاهر  به آن  تیزپا  فرو رود، کاری که  او  توخالی  به سر 

کرده بود، خود را کنار کشید. 
تیزپا خندید و گفت: »گفتی که من نمی توانم کسی را 

بترسانم؟«
پیتر تته پته کنان گفت: »من... من نمی دانستم که ممکن 
است این طور خشن و وحشی جلوه کنی. وقتی آن شاخ ها 
را نشانه می گیری، خیلی خطرناک به نظر می رسد. چرا... 
چرا... آن چیست که به آن آویزان است؟ به گلوله های 
پشم کهنه می ماند. تیزپا، پوست کسی را پاره پاره کرده ای؟« 

چشمان پیتر از تعّجب و حیرت ُگشاد شده بود. 



9
گوزن تیزپا بسیار جّذاب بود.
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2
شاخ های جدید تیزپا

گوزن  به  بدُگمانی  کمی  با  بود.  شده  گیج  خرگوشه  پیتر 
پاره پاره  را  »پوست کسی  پرسید:  دوباره  تیزپا خیره شد. 
فکری  چنین  تیزپا  درباره ی  نداشت  دوست  کرده اي؟« 
بکند؛ کسی که همیشه باور داشت به مهربانی و بی آزاری 
و کم جرأتی خودش است. ولی چه فکر دیگری می توانست 

بکند؟
تیزپا به آرامی سر تکان داد و گفت: »نه، پوست کسی 

را پاره نکرده ام.«
پیتر گفت: »پس این تّکه پاره های آویزان از شاخ هایت 

چیست؟« 
تیزپا خندید و توضیح داد: » این ها باقیمانده ی پوشش 

شاخ های جدیدم است.« 
جدید  شاخ های  از  منظورت  چیست؟  دیگر  »این 
بود، در حالی که چشمانش  پیتر سیخ نشسته  چیست؟« 
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چنان بر شاخ های تیزپا میخکوب شده انگار تا آن لحظه 
آن ها را ندیده بود. 

درباره ی  گفتم.  » همین که  پرخاش کنان گفت:  تیزپا 
بهترین  می کنم  فکر  که  من  می کنی؟  فکر  چه  آن ها 
شاخ هایی است که تا به حال داشته ام. وقتی که از باقی این 
تّکه پاره ها خلص شوم، قشنگ ترین شاخ هایی خواهد بود 

که در جنگل سبز روییده است.«
تا  مالید  تنه ی درخت  به  را  تیزپا آن قدر شاخ هایش 
اُفتاد. پیتر چشم ها را  برخی از آن تّکه پاره ها کنده شد و 
را  موضوع  تا  می کرد  تلش  او  کرد.  بسته  و  باز  ُمحکم 
بفهمد، ولی نمی توانست. باالخره، با عصبانیت چنین گفت: 
»این دیگر چه جور داستانی است که می خواهی به خورد 
من بدهی؟ می خواهی بگویی که این همان شاخ هایی نیست 
است  ممکن  دیده ام؟ چه طور  تو  با  آشنایی  هنگام  از  که 
چیز سختی مانند آن شاخ ها ُرشد کند؟ و اگر این ها جدید 
به  را  قدیمی  ُکجاست؟ شاخ های  قدیمی  است، شاخ های 
این ها  که  کنم  باور  این صورت  در  شاید  بده،  نشان  من 
جدید است. تو سعی داری به من بقبوالنی که شاخ ها هم 
مانند گیاهان ُرشد می کنند! در طول تابستان، آقا گاوه را 
دیده ام و می دانم که همان شاخ هایی را دارد که تابستان 

گذشته هم داشت. شاخ های گوزن هم همین طور است!«
تیزپا صبورانه جواب داد: »حق با توست، پیتر، درباره ی 
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نخواهد  در  جدید  شاخ  هرگز  او  توست.  با  گاوه حق  آقا 
نیاورم،  در  که من شاخ جدید  نمی شود  دلیل  ولی  آورد، 
این طور نیست؟ شاخ های او با شاخ های من فرق دارد. من 
هر سال یک جفت شاخ جدید در می آورم. تو مرا در طول 

تابستان ندیده ای، این طور نیست، پیتر؟«
پیتر جواب داد: »نه یادم نمی آید که دیده باشم.« او 
سعی داشت به یاد بیاورد که آخرین بار کی تیزپا را دیده 

است.
تیزپا پرخاش گرانه گفت: »می دانم که ندیده ای. به این 
دلیل مطمئنم که در جایی پنهان شده بودم که تو هرگز 

ندیده ای.«
پیتر گفت: »به چه دلیل پنهان شده بودی؟«

تیزپا جواب داد: »برای این که شا خ های جدیدم ُرشد 
کند. وقتی که شاخ های جدیدم دارد ُرشد می کند، دوست 
با شاخ های  یا  بدون شاخ  ندارم  باشم. دوست  تنها  دارم 
نیمه کاره دیده شوم. به علوه، هنگام ُرشد شاخ هایم خیلی 
احّساس ناراحتی می کنم و برای همین دوست دارم تنها و 

به حال خود باشم.«
تک تک  برای  که  انگار  می کرد  ُصحبت  طوری  تیزپا 
کلّمه ها ارزش قائل بود، با این حال پیتر نمی توانست باور 
کند که آن شاخ های عظیم بسیار زیبا تنها در طول یک 
که  »وقتی  است.  کرده  ُرشد  تیزپا  سر  باالی  بر  تابستان 
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شاخ های قدیمی ات اُفتاده آن ها را ُکجا رها کردی؟« پیتر 
با لحنی شّکاکانه این کلّمه ها را ادا کرد. 

دست  از  گذشته  بهار  را  »آن ها  داد:  جواب  تیزپا 
دادم، ولی به یاد ندارم ُکجا. آن قدر خوشحال بودم که از 
اُفتاد.  ُکجا  نکردم  تّوجه  شّرشان خلص شده ام که دیگر 
می دانی، دیگر ُشل شده بود و احّساس ناراحتی می کردم و 
استفاده ی دیگری هم برای آن ها نداشتم چون می  دانستم 
که شاخ های جدیدم بزرگ تر و بهتر خواهد بود. هر سال 
یک رأس به آن اضافه می شود.« تیزپا باز هم شروع کرد 
تّکه پاره های  آن  از  تا  درخت  به  شاخ   هایش  مالیدن  به 
عجیب خود را خلص کند و نوک آن ها را برق بیندازد. 
پیتر چند دقیقه ای در سکوت به تماشای او ایستاد. سپس، 
شّک و تردیدهایش برگشت، گفت: »ولی تو راجع به آن 

تّکه پاره های آویزان به شاخ هایت چیزی به من نگفتی.« 
تیزپا پرخاش ُکنان گفت: » و تو هم گفته های مرا باور 
نکردی. هیچ دوست ندارم به کسانی که مرا باور ندارند 

چیزی بگویم.«
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3
تیزپا از چگونگی ُرشد شاخ هایش می گوید

باور چیزی که ناممکن به نظر می رسد برای بعضی ها 
سخت است. با این حال، چیزی که در نظر شما ناممکن 
است شاید برای کس دیگری موضوعی عادی و معمولی 
ناممکن  با قاطعّیت گفت که چیزی  باشد. پس، نمی توان 
را  آن  دلیل  نمی توانید  شما  که  دلیل  این  به  تنها  است 
دریابید. پیتر خرگوشه می خواست که گفته های گوزن تیزپا 
را باور کند، ولی نمی توانست. اگر ُرشد آن شاخ ها را دیده 
بود، موضوع فرق می کرد. ولي او تیزپا را از اواخر زمستان 
دیگر ندیده بود و آن وقت هم تیزپا شاخ های زیبایی مانند 
مقّصر  را  پیتر  نمی شد  داشت. پس،  بر سر  همین شاخ ها 
دانست که چرا نمی تواند باور کند که آن شاخ های قدیمی 
اُفتاده است و به جایش شاخ های جدیدی در آمده است، 

آن هم تنها در فاصله ی چند ماه بهار و تابستان. 
ولی پیتر در نهایت تیزپا را محکوم نکرد، چون وقتی 
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دوباره از تّکه پاره های آویزان از شاخ هایش پرسیده بود به 
باور  را  او  به آنهایی که  ندارد  بود که دوست  پیتر گفته 
ندارند چیزی بگوید. پس، فروتنانه گفت: »تلش می کنم 

حرفت را باور کنم،«
صدای دیگری در آن میان به گوش رسید: »همه ی 

جریان حقیقت دارد.«
بزرگش،  عموی  پسر  تا  برگشت  و  پرید  جا  از  پیتر 
و  ایستاده  گوش  پنهانی  او  کند.  پیدا  را  جهنده  خرگوش 

همه ی ُصحبت های پیتر و تیزپا را شنیده بود. 
پیتر، که از حرکت جهنده یّکه خورده بود، با عصبانّیت 

گفت: »ازُکجا می دانی که حقیقت دارد؟«
جهنده، پرخاش ُکنان گفت: »چون شاخ های قدیمی تیزپا 
را پس از اُفتادن دیدم و گاه گداری هم تیزپا را هنگام ُرشد 

شاخ های جدیدش می دیدم.«
پیتر، که پسر عمویش را تحسین می کرد، گفت: »خیلی 
خوب! اگر تو می گویی حقیقت دارد، گفته های تیزپا را باور 
تّکه پاره ها  آن  بگو  می کنم  خواهش  تیزپا،  حاال،  می کنم. 

چیست؟«
پس  بگیرد.  نادیده  را  او  خواهش  نمی توانست  تیزپا 
گفت: »همان طور که پیش از این هم گفتم، این تّکه پاره ها 
باقیمانده ی نوعی پوشش است که از شاخ هایم هنگام ُرشد 
قدیمی،  شاخ های  اُفتادن  از  پس  کمی  می کند.  محافظت 
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شاخ های جدیدم شروع به ُرشد کرد. اّول مانند اآلن سفت 
و سخت نبود، نرم و شکننده بود. خون در آن جریان پیدا 
کرد، همان طور که در بدن ما جریان دارد. آن ها از نوعی 
نوک  بود.  پوشیده شده  نازک،  مانند پشمی  مو،  و  پوست 
آن ها مانند اآلن تیز نبود، بلکه گره مانند و گرد بود. هیچ 
شباهتی به شاخ گوزن نداشت و سرم را داغ مي کرد و در 
کّل احّساس ناراحتی می کردم. برای همین بود که پنهان 
شده بودم. ُرشد آن ها سریع بود، آن قدر سریع که هر روز 
با دیدن تصویرم در آب متوّجه می شدم کمی بُلندتر شده 
نیرویم صرف  که همه ی  نظرم می رسید  به  گاهی،  است. 
آن شاخ های جدید می شود. می بایست خیلی ُمراقب باشم 
دردم  بود  ممکن  این که  اّول  نکند.  برخورد  چیزی  با  که 
از دست  را  زیبایش  بود ظاهر  این که ممکن  بگیرد، دوم 
بدهد. وقتی که به این اندازه رسید، شروع کرد به منقبض 
و سخت شدن. گره های انتهای آن ها آن قدر آب رفت تا 
این که به این شکّل تیز شد. همین که ُرشد آن ها متوقّف 
شد، جریان خون هم در آن ها قطع شد و با سخت شدنشان 
هم دیگر نازک و شکننده نبود. پوستی که آن ها را پوشانده 
بود به تدریج ُخشک و بعد هم پاره شد و من با مالیدن 
شاخ ها به درختان و بوته ها آن ها را کندم. این تّکه پاره هایی 
که می بینی باقیمانده ی آن است که خیلی زود از دستشان 
خلص می شوم. دیگر هر وقت الزم باشد آماده ی جنگ 


