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 فصل اول

 صبح کریسمس

 

 

آقا خرگوشه مثل  ای داشت.زیبایی خیره کننده ،اوایل در ای بود کهروزی روزگاری خرگوش مخملی

پر از  شیهاش بلند و گوشیهاسبیل ،ای و سفیدهای قهوهکت او پر از دایره تپل مپل بود. ،هاخرگوش یبقیه

س دایای کریسمگرم و نرم ه یحرکت در کیسهدر صبح کریسمس وقتی بی هایی با ساتن صورتی بود.خط

، ثل پستهبه غیر از آقا خرگوشه چیزهای دیگری م ش بود.یهای درخت راج بین پنجهبود، دو شاخهنشسته 

اما خرگوش مخملی از بقیه آنها بهتر  ،امی و موش کوکی هم در کیسه بودندشکالت باد ،پرتقال، قطار کوکی

های ها و داییوقتی خاله .د و او را دوست داشتدو ساعت با خرگوش مخملی بازی کر پسر بچه تقریباً بود.

جانی و بخاطر هیشنید  اهای کادو رستهخش بپسر کوچولو صدای خش پسرکوچولو برای شام به دیدنش آمدند،

 خرگوش مخملی را فراموش کرد.، های جدیدش داشتکه در گرفتن کادو

 کرد.نمی ین بود و کسی زیاد به او فکرها یا روی زمعروسک یها خرگوش مخملی در قفسهتا مدت

های گران قیمت به او بعضی از اسباب بازی ،او خرگوشی خجالتی بود و چون فقط از مخمل ساخته شده بود

 و های کوکی ارزش بیشتری داشتندکردند. همیشه اسباب بازیاش میتوجهی نشان می دادند و مسخرهبی

ایق ق مثالً اند!کردند واقعیبودند و تظاهر می های نوآنها پر از ایده کردند.ها را تحقیر میاسباب بازی یبقیه

چوبی که دو فصل از عمرش گذشته بود و رنگ و رویش رفته بود، هیچوقت فرصت را برای اشاره کردن به 

 یزشبیه چه چ دتوانست ادعا کنداد. خرگوش مخملی نمیاز دست نمی کلمات قلنبه سلنبهبادبانهایش با 

آنها مثل  یکرد همهاو فکر می خرگوش واقعی وجود دارد یا نه! نست کهداچون حتی نمی !است ایواقعی

هیچوقت نباید در جمع  و قدیمی شده است ها فهمید که خاک اره کامالًبعد ند.اهخودش با خاک اره پر شد

چوبی، که توسط سربازان ناتوان ساخته شده  شیرِ ،حتی تیموتی های با کالس اسمش را بیاورد.اسباب بازی

 در خدمت دولت است!که کرد بالید و تظاهر میبه خودش می بود و عروسک روشن فکری بود،

تنها  ارزش و معمولی است.کرد موجودی بیقط خرگوش کوچولو بود که احساس میدر بین آنها ف

 و ها بزرگتر بوداسب چوبی از همه عروسک بود. تر از بقیه بود اسب چوبی چرخدارعروسکی که با او مهربان

نما خایش نکت قهوهاو آنقدر پیر شده بود که  مهد کودک زندگی کرده بود. درها بیشتر از بقیه اسباب بازی



 ،بیشتر موهای دمش بیرون کشیده شده بود. او اسب دانایی بود نشان می داد.شده بود و درزهای زیرش را 

ه دانست کاو می کردند را دیده بود.ن افتخار میاای که به خودشهای مکانیکیبازی چون نسل تمامی اسباب

ی ند و واقعاآنها اسباب بازی یدانست که همهخوب میاو  رفت.شکست و ازبین میبه تدریج شاه فنرشان می

ی بود که اهالعادجادوی عجیب و خارق ،در مهد کودک شوند.نیستند و هیچوقت به چیز دیگری تبدیل نمی

ی آن را درک توانستند همه چیز دربارهای مثل اسب چوبی میعاقل و با تجربه ،های پیرفقط اسباب بازی

 کنند.

ی شومینه دراز کشیده بود و از او پرسید: واقعی کنار اسب چوبی روبروی میلهروزی خرگوش مخملی 

وقتی  هکچیزهایی داشته باشیم  آیا واقعی بودن یعنی د از او پرسید:یو قبل از اینکه نانا بیا بودن یعنی چی؟

 نیم؟اآواز بخو ددهن میاای فشارمبچه

 ی.اهکه چطور ساخته شد دواقعی بودن ربطی به این ندار نه خرگوش کوچولو! اسب دانا جواب داد:

وست والنی دبرای مدتی طکودکی تو را  ر. اگدافتیی هست که در درونت اتفاق میواقعی بودن مربوط به چیزا

 .ویشتو واقعی می ،دبازی کن تو نه اینکه فقط با ،دداشته باش

 ؟دشدن درد دار واقعی خرگوش مخملی پرسید:

یت ی براواما وقتی که واقعی بش اسب چوبی از آنجایی که خیلی راستگو بود، جواب داد: گاهی اوقات.

 مهم نیست که درد بکشی یا نه!

 یا کم کم؟ ،دفتا، یکباره اتفاق میودشزخم میجایی از بدنت مثل زمانی که  واقعی شدن، -

واقعی شدن برای  ی.وشتا واقعی  دکشزمان زیادی طول می .دافتواقعی شدن یکباره اتفاق نمی -

کسی تو  وقتی .دافتبه مراقبت زیادی دارند اتفاق نمیهای تیز دارند یا نیاز شکنند یا حاشیهافرادی که زود می

اما خرگوش  ی.وشو شل و تپل می دت حرکت میکننهایچشم ،دکنت تغییر مییتمام موها ددوست دار ار

ت زش ،دکننی جز برای کسایی که درکت نمیوواقعی بش رچون اگ ،دمهم نیستن بدون اینها اصالً مخملی،

 نیستی.

 کاش این حرف کنم تو واقعی باشی. و بعد با خودش گفت:فکر می! خرگوش مخملی گفت: اسب دانا

از  است خیلی وقت . اسب چوبی لبخندی زد و گفت:است آخه اسب دانا خیلی حساس و زودرنج زدم!را  نمی

وقتی که واقعی د، خرگوش کوچولو یادت باش واقعی کرد. امن ر، . عموی پسر کوچولودگذرمن می واقعی شدن

 ست.اهمیشه  یجادوی واقعی شدن برا نی به حالت اولت برگردی.اتوشدی تو نمی



خرگوش کوچولو آهی کشید و فکر کرد که خیلی وقت پیش این جادویی که بهش واقعی شدن 

 ؟دی شدن چه حسی دارواقع واقعی بشم؟ ودشیعنی می او با خودش گفت: گویند برایش اتفاق افتاده است.می

ون و آرزو کرد که بد ها و چشمهایش را از دست بدهد کمی ناراحت شدو سبیل ودکه خیلی چاق شاما ازین

 .وداین اتفاقات ناخوشایند واقعی ش
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های روی زمین هیچ او گاهی اوقات به اسباب بازی که مسئول مهد کودک بود. ،خانمی بود به اسم نانا

 یو باد در قفسه ها را مثل برقآمد و تمام اسباب بازیگاهی بدون هیچ دلیلی به سرعت می کرد وتوجهی نمی

 .ها از این کار نانا متنفر بودندبازیی اسباب ن کار نانا مرتب کردن  بود و همهاسم ای گذاشت.ها میاسباب بازی

چون هرجایی که پرتاب  فتد.اکجا میکه برای خرگوش مخملی مهم نبود . های حلبیاسباب بازی مخصوصاً

 افتاد.شد آرام و نرم میمی

ه که همیش اینتوانست سگ چینی ،رفتوقتی پسر کوچولو به رختخوابش می ،بهاریغروب یک روز 

 نانا خیلی عجله داشت و پیدا کردن سگ چینی موقع خواب کار پردردسری بود. خوابید را پیدا کند.با او می

ه شت و باز قفسه بردا اها رو خیلی سریع یکی از عروسک ها انداختاسباب بازی یاو نگاه سریعی به قفسه

و د با تهخواخرگوش مخملی می ت!ام خرگوش مخملیه این! نانا به پسر کوچولو گفت: بیا پسرکوچولو داد.

های آن شب و شب بغل پسر کوچولو گذاشت. درآنرا بلند کرد و  سپس یک گوش خرگوش را کشید، .دبخواب

 خوابید.گوش مخملی روی تخت پسر کوچولو میدیگر خر

سرکوچولو خیلی او را محکم بغل چون پ ،خوابیدکوچولو کنار پسرکوچولو راحت نمی اوایل خرگوش

توانست داد که خرگوش کوچولو حتی نمیارش میزد و گاهی آنقدر زیر بالش فشگاهی رویش غلت می کرد،می

 نفس بکشد.

ب های اسخانه آرام و ساکت و حرف ،های طوالنی مهد کودکگاهی دل خرگوش مخملی برای شب

چون پسر کوچولو با  ،کم از آن خوشش آمدد از مدتی به این وضعیت عادت کرد. کماما بع شد.چوبی تنگ می

ی هنات یک خیبرا ،گفت: نگاه کنکرد و میهایی زیر پتو درست میتونل زد و برای خرگوش مخملیاو حرف می

 رگذاشت تا بسوزد، پسو چراغ نفتی را روی طاقچه می درفت تا شام بخورو وقتی نانا بیرون می واقعی ساختم.

برد، کردند. وقتی پسرکوچولو خوابش میالعاده جالبی میهای فوقکوچولو و خرگوش مخملی باهم بازی



غوشش تا صبح آدر  کرد وگرم پسر کوچولو جمع می ینهامخملی آرام آرام خودش را نزدیک چخرگوش 

 دید.های خوبی میخواب

 

متوجه نشد  او آنقدر خوشحال بود که اصالً و خرگوش کوچولو خیلی خوشحال بود. گذشت،میزمان 

وسید بر کوچولو آنرا میش که هر روز پسابینی حتی رنگ صورتی نما و دمش پاره شده است.که خز مخملش نخ

هرجا پسرکوچولو  داشتند.با فرا رسیدن بهار آنها روزهای خوب و خوشی را در باغ کنار همدیگر . پریده بود

 .درفتنپیک نیک می بهکرد و ر کوچولو او را سوار چرخ دستی میپسهمراهش بود. خرگوش مخملی  رفت،می

وچولو وقتی پسر ک های وحشی برایش ساخته بود.پشت گل ،تمشک هایی زیبا زیر بوتهپسر کوچولو یک النه

آمد و ماند و نانا باید میها تا غروب تنها میوی چمنخرگوش مخملی ر کردند،را برای نوشیدن چای صدا می

برد. خرگوش مخملی روی چولو بدون خرگوش مخملی خوابش نمیچون پسر کو ،گشتبا شمع دنبالش می

ست های رز درای که پسر کوچولو برایش با گلها با شبنم خیس شده بود و بدنش بخاطر بودن در النهسبزه

د و کلی غرغر کر کرد،پیشبندش او را تمیز می ینانا در حالی که با گوشه بود.کرده بود خاکی و گلی شده 

پسر کوچولو روی  گفت: این هم خرگوش مخملیت! این همه الم شنگه واسه یک اسباب بازی راه انداختی!

و در حالی که  بده! اخرگوشم ر برای گرفتن خرگوش مخملی باز کرد و گفت: اتخت نشست و دستهایش ر

 او یک خرگوش او عروسک نیست. ش کنی!یتو حق نداری عروسک صدا گفت: ،کردبغل می امخملی ر خرگوش

 !است واقعی

های اسب چوبی افتاد و چون یاد حرف ،را شنید خیلی خوشحال شد وقتی خرگوش مخملی آن

ن آ گفت.این را پسر کوچولو خودش ، خرگوش مخملی واقعی بود مطمئن شد که حرفهای او راست بوده است.

کرد قلب کوچکش آنقدر ذوق زده شده بود که حس می او شب خرگوش کوچولو از خوشحالی خوابش نبرد.



رویشان  ها بود رنگ وایش که مدتهای دکمهنزدیک است منفجر بشود و در چشم ،که از خاک اره پر شده بود

لند کرد را ب و وقتی صبح روز بعد آنمتوجه این تغییرات شد  حتی نانا کامالً شد.رفته بود درخششی دیده می

 .ی طرز نگاه کردنش تغییر کرده استم که خرگوش مخملوینم بگاتوگفت: به جرئت می
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وست و پسر کوچولو  دجنگلی بود  کردند،ای که آنها زندگی مینزدیک خانه ای بود.ن فوق العادهاتابست

د. او خرگوش مخملی را با بعد از نوشیدن چای به آنجا برود و بازی کن ،های طوالنی ژوئنداشت در غروب

و در میان  درای کندن گلهای رنگارنگ گشتی بزنهمیشه قبل از اینکه در جنگل بپسر کوچولو  برد.خودش می

یک جای . کردها برای خرگوش مخملی درست میسرخسکوچکی  در میان  ی، النهددرختان پلیس بازی کن

 و راحت. خیلی نرم

یک روز غروب  ن بود و دوست داشت خرگوش مخملی احساس راحتی کند.ااو یک پسرکوچولوی مهرب

ش اهای مخملیهای روی چمن و بین پنجهی مورچهنها روی زمین نشسته بود و به رژهکه خرگوش کوچولو ت

 هاییآنها خرگوش خوردند.کنارش تکان می ،افتاد که روی سرخسکرد چشمش به موجودات عجیبی نگاه می

اند. که آنها خیلی خوب درست شده رسیدبه نظر می بودند. دست نخوردهاما پشمالو و  مثل خودش بودند.

نها به آ کرد.شان به طرز عجیبی تغییر میند شکلکردمشخص نبود و وقتی حرکت می های آنها اصالًچون نخ

شدند و گاهی چاق و تپل بمانند، گاهی دراز و الغر میالت جای اینکه مثل خرگوش مخملی همیشه در یک ح

 کردند و بوبینی کوچکشان را به او نزدیک می زدند ود. آنها به نرمی روی زمین قدم میرسیدنبه نظر می

 اما موفق نشد. تا ابزار کوکی آنها را ببیند، خرگوش مخملی به دقت نگاه کرد کشیدند.می

آنها به خرگوش مخملی زل زدند و  های مدل جدیدی هستند.رسید که آنها خرگوشبه نظر می

لند چرا ب :یکی از آنها پرسید خورد.اه کرد. همیشه بینی آنها تکان میخرگوش مخملی هم به دقت به آنها نگ

 فت:گ دندارکه ابزار کوکی  دکنی؟ خرگوش مخملی که دوست نداشت توضیح بدهنمیبا ما بازی  وی وشنمی

 بازی کردن با شما را ندارم. یحوصله من اصالً



 

 

و  .پاهای عقبش بلند شد و بلند پرید و رویاین کار خیلی آسان است.  !هاها خرگوش پشمالو گفت:

 نی بپری!اتوتو اصال نمی گفت:

در واقع  پرم.نم! من از شماها هم بلندتر میاتوبا عصبانیت داد زد و گفت: من می خرگوش کوچولو

توضیح دادن به آنها را  رایب ایعالقه اما او اصالً کرد.پسر کوچولو او را پرتاب میه منظورش زمانی بود ک

 نداشت.

 خرگوش پشمالو پرسید: میتوانی از پاهای پشتت بپری؟

چون او اصال پاهای  ،شد از خرگوش مخملی پرسیدترین سواالتی بود که میاین یکی از وحشتناک

ها خساو روی سر. مانند یک بالشتک از یک تکه درست شده بود.پشت خرگوش کوچولو فقط  پشتی نداشت.

خرگوش مخملی  این عیب او نشده باشند. یهای دیگر متوجهبدون حرکت نشست و امیدوار بود که خرگوش

نش را دراز کرد و با دقت گرد .سفانه خرگوش وحشی چشم تیزی داشتاما متا د!هخوادلم نمی گفت: اصالً

ت: یک گف ،خندیدبلند می در حالی که بلند و !دهای پشتی ندارپا او اصالً! بچه ها د گفت:و بلنی انداخت نگاه

 هان؟ ؟دخوربدون پای پشتی به چه دردی می خرگوش

 م!اهمن روی آنها نشست من دارم! من پای پشتی دارم! خرگوش کوچولو گریه کرد و گفت:



شروع کرد به رقصیدن دور خرگوش  و ن بده!ای به ما نشویگراست می راگ خرگوش وحشی گفت:

جا  م یکهدترجیح می. دوست ندارم امن رقصیدن ر کوچولو تا اینکه سر خرگوش کوچولو گیج رفت و گفت:

 او یک ساکت و آروم بنشینم. اما تنها آرزوی قلبی خرگوش مخملی این بود که مثل آنها بچرخد و برقصد.

 ،خرگوش بپرد.مثل آنها را بدهد تا مثل آنها باشد و احساس عجیبی داشت و دوست داشت هرچه که دارد 

های های بلندش به گوشنقدر به او نزدیک شدند که سبیلآ عجیب ایستاد و به خرگوش مخملی نزدیک شد.

 بوی یک خرگوش پرید و گفت: او اصالً ،هایش را تکان دادخرگوش مخملی برخورد کرد و دوباره بینی و گوش

رد کمیخرگوش مخملی در حالی که گریه  او واقعی نیست. خرگوش نیست. کنم اصالًفکر  !ددهنمی اعادی ر

های جنگلی دور شدند او وقتی خرگوش ام!من واقعیاست پسرکوچولو گفته  ام!من واقعی ام!گفت: من واقعی

 چرا نخواستند با من حرف بزنند؟ تنها گذاشتند؟ راچرا م چرا رفتند؟ رآخ با خودش گفت:

ها نگاه حرکتی نشست و در جایی که به سرخسخرگوش کوچولو بدون هیچ  زمانی طوالنی،برای 

وا ها رفت و هکم به پشت کوهو خیلی زود خورشید کم نگشتنداما هرگز بر گردند.رد آرزو داشت آنها برکمی

 ملی را با خودشد و خرگوش مخخوردند تا اینکه پسرکوچولو آمها به آرامی تکان میخزه شد،کم تاریک میکم

 برد.

 



 فصل چهارم

 شودپسرکوچولو مریض می

 

 

همیشه او  پسر کوچولو مثل ،شد اماملی خیلی پیر و زهوار در رفته میها گذشت و خرگوش مخهفته

ای شد و های داخل گوشش قهوهرگه و افتاد، های خرگوش کوچولو تغییر کردکم  سبیلکم را دوست داشت.

باری  ،جز برای پسر کوچولو ری شکلش را از دست داده بود و دیگاو حت پیدا نبود. ربدنش دیگای های قهوهلکه

بنظر پسر کوچولو خرگوش مخملی مثل همیشه زیبا بود و این تنها چیزی  شبیه یک خرگوش نبود.هیچ کسی 

دانست چون می برای خرگوش مخملی نظر دیگران اهمیتی نداشت، بود که برای خرگوش مخملی مهم بود.

تان اما چشم پیر و قدیمی بودن اهمیتی ندارد. ،و وقتی واقعی باشی د.کنه جادوی مهد کودک او را واقعی میک

 خواب درش از شدت تب قرمز شد و اصورت دوست داشتنی یک روز پسر کوچولو مریض شد. روز بد نبیند،

 تم.سوخخ! آ خرگوش کوچولو گفت: ،که وقتی خرگوش کوچولو را بغل کردتب داشت  رگفت و آنقدن میاهذی

ود و خرگوش های مهد کودک تا صبح روشن بچراغ .آمدندو غریبی برای دیدن پسر کوچولو میهای عجیب آدم

او خودش را مخفی کرده بود و  زیر لحاف گرم و نرم پسرکوچولو کنارش دراز کشیده بود. ،مخملی تمام شب

 خورد.ش جنب نمییاز جا

 



خرگوش مخملی مطمئن بود که  ترسید که کسی او را پیدا کند و از پسر کوچولو بگیرد.از این می

ون چ دوران بیماری پسرکوچولو خیلی برای خرگوش مخملی خسته کننده بود. پسر کوچولو به او احتیاج دارد.

کاری  زتوانست با خرگوش مخملی بازی کند و خرگوش مخملی تمام روکوچولو آنقدر مریض بود که نمی پسر

ود که پسر کوچولو حالش بهتر او منتظر روزی ب خرگوش مخملی صبورانه امیدوار بود. برای انجام دادن نداشت.

 های تمشک بازی کنند.ها  بدوند و در میان بوتهها و پروانهدر بین گل و غ بروندتا بتوانند به با ،بشود

های جالبش را در گوشش تمام برنامهرام آ خرگوش مخملی آرام وقتی که پسر کوچولو خواب بود،

درحالی که خرگوش مخملی کنارش  .گشتتا اینکه تب پسرکوچولو قطع شد و حالش بهتر  کرد.زمزمه می

تا اینکه  د.ش نگاه کنیهاپسرکوچولو توانست بشیند و به کتاب داستان کرد،می پسر کوچولو را نازنشست و می

ود و فتابی و پرنوری بصبح آ بلند بشود و خودش لباسایش را بپوشد. یک روز به پسر کوچولو اجازه دادند که

مین در ه پسر کوچولو را به بالکن بردند و دورش شال گرم و نرمی پیچیدند. ی خانه باز بودند.هاتمام پنجره

 رود.بقرار بود پسر کوچولو فردای آن روز به دریا  کرد.و زیر لحاف بود و با خودش فکر میزمان خرگوش کوچول

همه در حال صحبت بودند و خرگوش  شد.تنها باید دستورات پزشک اجرا می همه چیز برنامه ریزی شده بود و

بایست اتاق می داد.هایشان گوش میدقت به حرفبا  ،کوچولو در حالی که زیر لحاف بود و فقط سرش بیرون بود

ایی که پسر کوچولو با آنها بازی کرده بود را هواستند تمام کتابها و اسباب بازیخآنها می .شودضد عفونی 

 .مورفردا با پسر کوچولو به ساحل می! خرگوش کوچولو در دلش گفت: هورا بسوزانند.

و  چکهای کوخرچنگ ،ست داشت امواج بلند دریازد و دوپسرکوچولو همیشه از دریا حرف می

 های شنی را از نزدیک ببیند.قلعه

 با خرگوش مخملی چیکار کنیم؟ خرگوش مخملی افتاد و گفت:در همین لحظه چشم نانا به 

 یهمه !داینکه سوال کردن ندار ن؟اهم کرد پرسید:حالی که به خرگوش مخملی اشاره میدکتر در 

خرگوش  برایش یک وقت را تلف نکنید. اینجا پر از میکروب تب مخملک است. وسایل پسرکوچولو را بسوزانید.

 !ددست بزن آننباید به  راو دیگ جدید بخرید.

 

 

 

 



 فصل پنجم

 زمان پر استرس

 

 

ر ها دخرت و پرت یهای قدیمی و بقیهبیچاره را به همراه کتاب داستان سفانه خرگوش کوچولویأمت

 آنجا بهترین جا برای سوزاندن بود .رها کردندها مرغ یکنار النه ،تاریک گذاشتند و در انتهای باغ ییک کیسه

ها شغول از ریشه در آوردن سیب زمینیاو م آنقدر سرش شلوغ بود که فرصت رفتن به آنجا را نداشت.و باغبان 

 را بسوزاند. به همین دلیل قول داد که فردا صبح زود به آنجا برود و آن ها بود.و جمع کردن نخود فرنگی

 

یک  بغل کرد. و خرگوش جدیدی را موقع خواب کوچولو در تخت خواب دیگری خوابید آن شب پسر

یجان زده بود که اصال حواسش قدر هآناما پسر کوچولو  ای واقعی.وش سفید تپلی زیبا با چشمان شیشهخرگ

ه چیز توانست بکار جالبی بود که نمیبرایش نقدر آ . و این سفربود فردا به ساحل برود چون قرار نبود. آنبه 



بود و رویای رفتن به ساحل را  جدیدش خوابیدهدرحالی که پسر کوچولو در تخت خواب  دیگری فکر کند.

از سر کیسه ب ها تنها نشسته بود.مرغ یالنه یهای قدیمی در گوشهدید، خرگوش کوچولو در میان کتابمی

ی او کم .دن سرش بیرون را نگاه کنو با بیرون آورد درگوش مخملی توانست کمی تکان بخورمانده بود و خ

 کت او نازک و نخ نما شده بود و دیگر در رختخواب گرم و نرم پسر کوچولو بخوابد.زیرا عادت داشت  ،لرزیدمی

د شان ماننهای تمشکی افتاد که طولخرگوش مخملی چشمش به بوته کرد.در برابر سرما از او محافظت نمی

نی گرم و طوالاو روزهای  کردند.ن او و پسر کوچولو همیشه بازی میدر سایشا ،های استوایی شده بود کهجنگل

 خیلی ناراحت شد و غصه خورد.خرگوش کوچولو  باغ را به یاد آورد و با خودش گفت: چقدر خوشحال بودیم.

های آرام غروب رویایی گل رزش، یالنه تمام خاطراتش را که یکی از دیگری قشنگتر بودند را به یاد آورد.

 روزهای کردند،ها بین انگشتانش حرکت میکشیدند و مورچهها دراز میتمشک یتهجنگل وقتی که در بو

و ا اینکه چقدر آرام و عاقل بود. او به یاد اسب الغر مردنی افتاد، ای که به واقعی بودنش پی برده بود.العادهفوق

 یاد تمام چیزهایی افتاد که اسب دانا به او گفته بود.

ت ازیبایی ،و بعد ددوستت داشته باشکه کسی  دای دارچه فایده ؟درای داآخه واقعی شدن چه فایده -

ره یک قط ،ملی بغض کرد و ناگهان یک قطر اشکخرگوش مخ از دست بدی و آخرش به این وضعیت برسی. ار

 از روی بینی کوچولوی خرگوش مخملی سر خورد و روی زمین افتاد. اشک واقعی،

 

ی های ظریفآن گل زیبا برگ گلی که مانندش در باغ پیدا نبود. یک گل زیبا از اشک او متولد شد.

ل گ ی زیبا مانند یک فنجان طالیی بود.هایش یک غنچهشان سبز زمردی بود و در میان برگداشت که رنگ

ش در حالی که خرگو ایستاد و آنرا تماشا کرد. ،کوچولو گریه کردن را فراموش کرد آنقدر زیبا بود که خرگوش

و خرگوش مخملی در کمال  هایش را به آرامی باز کردبرگلگل زیبا گ ،شده بودکوچولو به گل زیبا خیره 

 کوچولوی زیبایی نشسته است. پریِ ،هاتعجب دید که در میان گلبرگ

 



 فصل ششم

 پری کوچولو

 

 

های شبنم به تن داشت و و پیراهنی از جنس مروارید و قطرها زیباترین پری در کل دنیا بود. او واقعاً

و ا خورد و صورتش شبیه زیباترین گل روی زمین بود.های گل به چشم میحلقهموهای زیبایش دور گردن و 

اش را که از اشک خیس مخملی را بلند کرد و بینی مخملی خرگوش ،پری به خرگوش مخملی نزدیک شد.

 شده بود را بوسید.

 ی هستم؟سکچه نی من ادمی! خرگوش کوچولو پری گفت:

ن م به یاد نیاورد کجا. ،او را قبال دیده است اما ید که قیافهخرگوش مخملی به او نگاه کرد و فکر کر

 اند وها دوستشان داشتههایی هستم که بچهها و عروسکمن مراقب تمام اسباب بازی مهد کودک هستم. پریِ

آیم و من می ها دیگر به آنها احتیاجی نداشتند،وقتی که پیر شدند یا از کار افتادند و بچه اند.حاال خراب شده

 واقعی نبودم؟ من قبالً رمگ خرگوش کوچولو پرسید: کنم.و واقعی می برممی مآنها را با خود

واقعی حاال برای همه  تو برای پسر کوچولو واقعی بودی چون او تو را دوست داشت. پری جواب داد:

ون چ ،وشن شده بودهوا ر های کوچکش پرواز کرد.سپس خرگوش را بغل کرد و بر فراز جنگل با بال .ویشمی

ین ب ،در ابتدای جنگل درخشیدند.خالص می یها مانند نقرهجنگل زیبا بود و برگ شد.ماه در آسمان دیده می

ا ام افتاد.جنگل می مخملیِ هایشان روی علفیهارقصیدند و سایههای جنگلی با شادی میخرگوش ها،درخت

 دند و به او نگاه کردند.، دورش حلقه زوقتی پری را دیدند همگی ایستادند

ی چیزهای شما باید با او خیلی مهربان باشید و همه من برای شما یک همبازی جدید آوردم. پری گفت:

 .دنکچون او برای همیشه پیش شما زندگی می ها یاد بگیرد را به او یاد بدهید.که باید در سرزمین خرگوش

 بازی کن! گذاشت و به او گفت: بدو آقا خرگوشه! هاخرگوش را بوسید و او را روی چمن پری دوباره

 به یاد های جنگل را در حال رقصیدن دید،یستاد و تکان نخورد و وقتی خرگوشاما خرگوش مخملی ا

 او خواست آنها بفهمند که پشتش فقط از یک تکه پارچه درست شده است.اش افتاد و نمیپای پشتی



ست او برای مدتی طوالنی آنجا نش تمام بدنش تغییر کرده است. ولوی پری کوچدانست که  با آخرین بوسهنمی

اش خورد و با یک پای پشتیاش تکان میمتوجه نبود که بینی اصالً .از جایش تکان بخورد که و خجالت کشید

 من پای پشتی دارم! !هورا او با تعجب فریاد زد: خاراند.بدنش را می

هایش گوش ،درخشیدکه نرم بود و می ای به تن داشتز قهوهخ ،اشبه جای کت مخملی زهوار در رفته

در  و چرخیدپرید و میاو با شوق و ذوق می .رسیدیش آنقدر بلند بود که به زمین میهاخورد و سبیلتکان می

 ود!او یک خرگوش واقعی ب متوجه رفتن پری کوچولو نشد. او آنقدر خوشحال بود که اصالً گنجید.پوستش نمی

 بود. هاکنار بقیه خرگوش ،اش بودی واقعیحاال در خانه واقعی! واقعیِ

بازی  ،پسر کوچولو در جنگل کنار خانه وقتی روزها گرم و آفتابی بود، مد.آن رفت و بهار اپاییز و زمست

 ایآنها قهوه زیکی ا های پسر کوچولو زل زدند.ها بیرون آمدند و در چشمروزی دو تا خرگوش از بوته کرد.می

هاش به جا ها پیش خال خالی بوده و هنوز کمی از خالانگار سال های عجیبی داشت.ن یکی لکهآ ،بود اما

ه او چقدر شبی با خودش گفت: .برای پسر کوچولو خیلی آشنا بود بینی نرم و چشمان سیاه و گرد او مانده.

پسر کوچولو هیچوقت متوجه نشد  دادم. اشکه وقتی مریض شدم از دست ناهم .است خرگوش مخملی خودم

ا واقعی بشود رتا که او خرگوش خودش بوده است و حاال برگشته تا پسر کوچولویی را که بهش کمک کرد 

 ببیند.

 


