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پا6 کفش های هزار

کرگدن و ُدختر

تک  ُبزرگی  خیلی  کرگدن  جنگلی  گوشه  در  بود.  روزگاری  بود،  روزی 
هم  کنار  در  و  بودند  هم  با  دیگر  کرگدن های  می کرد.  زندگی  تنها  و 
و  بود  گوشه گیر  و  اخالق  بد  خیلی  کرگدن  این  اّما  می کردند،  زندگی 
هیچ عالقه ای نداشت با کسی دوست شود. بیش تر وقت ها یک جا 
می ایستاد و چشم هایش را می بست و برای خودش استراحت می کرد. 
بعضی وقت ها پرنده ها می آمدند و روی سر یا تنش می نشستند، اّما 
سرعت  به  و  می زدند  پر  است  تلخ  گوشت  چه قدر  می فهمیدند  تا 
را دوست  او  و جانوری  از آن جا دور می شدند. خالصه هیچ کرگدن 

نداشت، چون که او  هم کسی را دوست نداشت.
آن جا  وقت ها  بیش تر  کرگدن  که  محلی  نزدیک  جنگل،  کنار 
استراحت می کرد، چند خانه بود و در یکی از این خانه ها دختر خیلی 
مهربانی زندگی می کرد. این دختر همه را دوست داشت و به همه ی 

ُکمک می کرد و چون خیلی مهربان بود همه هم او را دوست داشتند.
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ل بچیند. چشم دختر 
ُ
گ تا  رفت  به جنگل  ُدختر  روزها  از  روزی 

را  کرگدن، هیچ کس  بیچاره  توی دلش گفت؛  ُافتاد.  تنها  کرگدن  به 
ندارد، نه همسری، نه بّچه ای، نه دوستی!

که  دید  را  کرگدن  و  رفت  جنگل  به  دختر  باز  بعد،  روز  سه  دو 
با خودگفت؛ چه قدر  بود. دختر  ایستاده  تنها در گوشه ای  و  غمگین 

سخت است کسی تنها باشد.
دلش می خواست با کرگدن دوست باشد، اّما دو دل بود، چون 
اّما  کرد،  فکر  خیلی  دختر  نه.  یا  هست  ُدرستی  کار  نمی دانست 

سرانجام به صدای دلش گوش داد و نزد کرگدن رفت.
این بار اتفاقی چشم های کرگدن باز بود و چشمش به دختر افتاد. 
دختر برایش دست تکان داد، اّما کرگدن هیچ واکنشی نشان نداد. 

انگار نه انگار که او را می بیند.
روزهای بعد هم دختر به دیدن کرگدن رفت و هر بار فاصله اش را 
با او کمی کم تر می کرد. تا این که روزی به او خیلی نزدیک شد و گفت: 

»من آمده ام با تو دوست شوم.« 
تعّجب  خیلی  دختر  نداد.  نشان  واکنشی  هیچ  هم  باز  کرگدن 
کرد و فهمید که کرگدن با همه فرق دارد. فکر کرد شاید گوش هایش 
ُبلند گفت:  و در گوش گرگدن  نزدیک تر رفت  بود که  این  نمی شنود. 

»من می خواهم با تو دوست بشوم. تو را دوست دارم.« 
اّما کرگدن باز هم هیچ واکنشی نشان نداد و بی حرکت سر جای 
خودش ایستاد. دختر عکس خودش را در مردمک چشم های کرگدن 
نمی کند.  احساس  را  او  وجود  کرگدن  چرا  پس  کرد  تعّجب  و  دید 
کرگدن  کار  به  کاری  دیگر  گرفت  تصمیم  و  بود  شده  ناراحت  خیلی 

کرگدن و ُدختر
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نداشته باشد. اّما دلش می گفت باید هر طور شده با او دوست بشود.  
می کرد  فکر  دخترک  که  هم  طورها  آن  کرگدن.  از  بشنوید  حاال 
نبود. او وجود دختر را احساس می کرد. گاهی هم از این که دختر به 
ابر  و  می شد  بین  بد  دوباره  اّما  می شد،  خوشحال  می رفت  دیدنش 
دختر  »این  می پرسید:  خودش  از  می پوشاند.  را  دلش  روی  سیاهی 
برای چی پیش من می آید؟ چرا به من می گوید دوستم دارد؟ حتمی 

می خواهد شاخم را بکند و ببرد.«
کرگدن  دیدار  به  و  کند  باغچه شان  از  کاهو  چند  بار  این  دختر 
به  کرگدن  اّما  گذاشت،  کرگدن  جلوی  مهربانی  با  را  کاهوها  رفت. 
آن ها لب نزد. دختر از همیشه بیش تر ناراحت شد و تصمیم گرفت 

که دیگر هیچ وقت پیش کرگدن نرود.
و  بود  شده  تنگ  خیلی  او  برای  دلش  می توانست!  مگر  اّما 
احساس می کرد که ته دل کرگدن را نرم کرده است. در واقع دل کرگدن 
برود.  به دیدنش  باز هم  آرزو داشت  و  بود  برای دختر تنگ شده  هم 
باز هم دل دختر تاب نیاورد. چند کاهو از باغچه شان کند و به دیدار 

کرگدن رفت و با مهربانی کاهوها را جلوی او گذاشت.
داد.  نشان  دختر  به  را  شاخش  و  داد  تکان  را  سرش  کرگدن 
نه.  یا  می خواهد  را  شاخش  ببیند  و  کند  امتحان  را  او  می خواست 
و  شد  گرم  ُمحّبت  این  از  کرگدن  دل  کرد.  نوازش  را  او  شاخ  دختر 
شروع به خوردن کاهوها کرد. دختر خیلی خوشحال شد. کرگدن هم 

خوشحال شده بود اّما به روی خودش نمی آورد.
دلش  کسی  می شود  »مگر  پرسید:  خودش  از  صبح  تا  شب  آن 

بخواهد با کرگدن تنهایی مثل من دوست شود!«
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صبح که شد دختر آمد. انگار شب پیش سؤال او را شنیده باشد 
گفت: »من تو را دوست دارم.«

که  آوردند  آب  از  سر  کرگدن  نزدیک  برکه  که  قورباغه هایی  همه 
و  دیدند  کرگدن  به  را  دختر  ُمحّبت  وقتی  و  است  خبر  چه  ببینند 
خوشحالی کرگدن را احساس کردند چنان آوازی سر دادند که همه 

جنگل خبر شدند.
پوست  اّما  کرد.  نوازش  را  او  پشت  و  سر  و  کرگدن  شاخ  دختر 
کرگدن ُپر از پشه و مگس بود. دختر دوست نداشت، دوستش کثیف 
از  کرگدن  کند.  پاک  را  پوستش  گرفت  اجازه  او  از  که  بود  این  باشد. 
تعّجب هاج و واج مانده بود. گردنش را چرخاند و دختر را تماشا کرد 

که می رفت ُبرس و صابون بیاورد تا پوست دوستش را پاک کند.
حاال دیگر کرگدن فهمیده بود که دختر  خود خودش را دوست 

دارد. آن قدر خوشحال بود که گفتنی نیست.  
کسی  شده.  دوست  کرگدن  با  که  کرد  تعریف  همه  برای  دختر 
حرف او را باور نمی کرد، تا این که با چشم های خودشان دیدند و باور 

کردند.
روزی از روزها دختر ُپشت کرگدن سوار شد و با هم به یک گردش 
طوالنی رفتند. جاهای ندیده را دیدند و آواز پرندگان را شنیدند. هر 
کس آن ها را می دید چشم هایش از تعّجب گرد می شد. کرگدن های 
دیگر هم وقتی آن ها را دیدند نزدیک بود از تعّجب یک شاخ دیگر هم 

در بیاورند.
آن روز عصر دختر و کرگدن از هم خداحافظی کردند؛ کرگدن به 

گوشه خودش و دختر هم به خانه اش رفت.

کرگدن و ُدختر
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آن شب کرگدن از خوشحالی خوابش نمی برد؛ کارهای عجیب 
حرف  ماه  با  بلند  بلند  و  می چرخید  خودش  دور  می کرد.  غریب  و 
می زد و می گفت: »ماه، من دیگر تنها نیستم، یک دوست خوب پیدا 

کرده ام.«
و آن قدر به فکر دوستی خودش بود که صدای ماه را نشنید که 

می گفت: »من هم تنها نیستم. همه ستاره ها دور و برم هستند.«
قّصه را تا این جا داشته باشید. ممکن است بعضی از شما که 
کسی  با  کرگدن  آن  چرا  بپرسید  بکشید  ماست  از  را  مو  می خواهید 
و  آدم ها  بعضی  که  است  این  سؤال  این  جواب  نمی شد.  دوست 
حیوان ها کم رو هستند و دیرجوش و نمی توانند به آسانی دوست پیدا 
دوست  کرگدن  یک  با  چرا  دختر  آن  بدانید  بخواهید  شاید  و  کنند 
کارهای سخت  از  و  را خیلی دوست داشت  او کرگدن ها  بود.  شده 

هم خوشش می آمد.
حاال برگردیم به قّصه. صبح که شد کرگدن هر چه صبر کرد دختر 
نیامد. روز بعد هم نیامد و روزهای بعد هم نیامد. کرگدن خیلی ناراحت 
شده بود و توی فکر رفته بود که چی شده. به آن زحمت با هم دوست 
شده بودند و حاال دختر ناگهان غیبش زده بود و کرگدن نمی فهمید 
چرا. حاال وضعش از قبل که خیلی تنها بود بدتر شده بود. چون که طعم 

دوستی را چشیده بود تنهایی به نظرش سخت تر می آمد.
اّما بشنوید از دختر که چرا نیامده بود. یکی از دوست های دختر 
دچار بیماری سختی شده بود و همه برای او خیلی ناراحت بودند. 
کوچولوی  دختر  پدر  و  دارد  جراحی  عمل  به  احتیاج  بود  گفته  دکتر 
همسایگی  در  کس  هیچ  واقع  در  نداشت.  کار  این  برای  کافی  پول 
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آن ها چنان پولی نداشت. دختر داستان ما هم خیلی ناراحت بود و 
نمی دانست چه کار کند.

شاید  تا  بزند  کرگدن  دوستش  به  سری  است  بهتر  کرد  فکر  بعد 
دلش باز بشود.

کرگدن از دیدن دختر خیلی خوشحال شد. اّما هنوز هم ناراحت 
بود که او چرا ناگهان غیبش زده بود.

اتفاقی  چه  کرد  تعریف  برایش  و  کرد  نوازش  را  او  پوست  دختر 
افتاده. کرگدن هم خیلی ناراحت شد؛ و دلش خیلی سوخت. یک 
بفهمد. دختر  تا دختر  کرد  اشاره  آن  به  و  ُافتاد  یاد شاخش  به  مرتبه 
هم حرف دوستش را فهمید و دوان دوان به خانه رفت و با پدرش که 

اره ای به دست داشت پیش کرگدن برگشت.
کرگدن  که  بود  مواظب  خیلی  و  برید  را  کرگدن  شاخ  دختر  پدر 
دردش نیاید. کرگدن هم بی حرکت ایستاد. یکی دو بار کمی دردش 

آمد اّما به روی خودش نیاورد.
به  را  آن  پول  و  فروخت  و  برد  بازار  به  را  کرگدن  شاخ  دختر  پدر 
شاخ  آوردن  دست  به  که  این  برای  می دانید  داد.  کوچولو  دختر  پدر 
کردگدن سخت است آن خیلی قیمت دارد و از آن شاخ ها، آدم ها 

چیزهای تزیینی می سازند. 
فردای آن روز عمل جراحی با موفقّیت انجام شد. دختر آن خبر 

خوب را به کرگدن داد و هر دو خوشحال شدند.
را  آن  شنیدم  را  داستان  این  وقتی  هستم  نویسنده  که  هم  من 
که  کارها  چه  مهربانی  و  دوستی  ببینید  و  بخوانید  شما  تا  نوشتم 

نمی کند.

کرگدن و ُدختر
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