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ميھمانی مھتاب
ِ

ھيچوقت َمھتاب َبر آنھا
َچ َمنھای ُخشکِ َغمگينی که
َ
ی زرد ،گردن َکج ،ساکِت
ِنمیتابيد ،با قا َم ِ
ت َخميده ،رو ِ
و دور از َھم ،در تاريکی ِب َسر میبُردَ ند .آنھا ،آن َقدر
َسر به زير و ُجدا از َھم بودَ ند ،که سالھای سال،
ھيچوقت با َھم َحرف
ِچشمانشان به َھم ِنمیاُفتاد.
َ
ی َھمَ ،خ َبر َنداش َتند .ولی،
ِنمی َزدَ ند .از َغمھا و شادیھا ِ
آرزو داش َتند ،که َمھتاب َبر آنھا ِبتا َبد.
َھمِگی ِيک ِ
روزی باران به َس َ
ی َزرد آ َمد .چمنھا
مين َچ َمنھا ِ
رز ِ
سرت پُرسيدَ ند :باران! به ما ِبگو،
َسر ُب َلند َکردَ ند و با َح َ
ِچرا مھتاب ھيچوقت به ما نمیتابد؟
ی اينکه ،مھتاب به َس َ
رزمينی می َر َود،
باران ُگفتَ :برا ِ
که چمنھايش َسبز با َشند.

چمنھا پُرسيدندِ :چرا ما سبز نيستيم؟ ...
ولی ،باران َبند آ َمد و چمنھا دوباره َسر به زير
اَنداخ َتند.
ی َسبز ،دَ ر َپرواز
ی َجنگَلھا ِ
روزی ،بُلبُلی که به سو ِ
بود ،از آنجا ُگ َذشت .چمنھا َفرياد َزدَ ند:
بُلبُل! تو میدانی ،حاال مھتاب ُکجاست؟
ی َس َ
ی دوردَ ست،
رزمينھا ِ
بُلبُل ُگفت :مھتاب دَ ر چمنھا ِ
ِمھمان است.
ی دوردَ ست ،سبز اَند؟
چمنھا پرسيدند :چرا چمنھا ِ
بلبل گفت :چون ،آنھا به َھم َنزديک َھستند.
چمنھا پُرسيدَ ند :ما چه با َيد ِبکنيم؟
ِکرش را َکرديد ،را َھش را َھم پيدا
بلبل گفت :حاال که ف َ
می ُکنيد ،و َپر َزد و َرفت.
چمنھا َسر ُب َلند کردند و به ِيکديگر نِگاه کردندِ .يکی
از آنھا گفتَ :ولی ما که پایمان دَ ر خاک فُرو رفته،
ِچطور می َتوانيم به َھم َنزديک َشويم؟
َيکی ديگَر از چمنھا گفتُ :درُست است که پایمان در
خاک است ،اَمّا دَ ستمان که آزاد است .ما با دَ ستھا
مان ،به َھم َنزديک می َشويم.
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ديگری گفت :از باران َھم که َخ َبری نيست.
ی کوه ُپر از َبرف است.
يکی ديگر گفت :ولی ،رو ِ
تابستان که ِرسيدَ ،برفھا آب می َش َوند و به َط َرفِ ما
ِ
میآ َيند .اگر ما ،آن َقدر دور از َھم َنباشيم ،آب از
ی ُخشکِ اَطراف
َو َسطمان نمی ُگ َذ َرد و دَ ر َزمينھا ِ
فرونمی َر َود.
به اين ترتيب ،چمنھای َزر ِد َغمگين ،چارهای پيدا
کردند.
ی کوه آب ُ
رفِ
شد و به َط َ
ی رو ِ
تابستان ،برفھا ِ
ِ
ِثل
چمنھا روان شد .چمنھا ،دَ س ِ
ت َھم را گ ِِرف َتند و م ِ
َحلقهھای َزنجير ،به َھم َچسبيدَ ند .آب که را ِه عُبور
رورفت.
زير پایشان فُ َ
َنداشت ،دَ ر ِ
بارور ُ
چمن َسبز
شدَ ندَ .زمينِ ،يک پارچه ،از
چمنھاَ ،
ِ
و ُب َلند پُر ُ
سرزمين آنھا آمد .چمنھا ،به
شد .مھتاب به
ِ
ب
پيشواز او َرف َتند و ِيک صِ دا َفرياد َزدَ ند :مھتا ِ
ِ
مِھربان! به َس َ
ی مِھمان
مين ما ،خوش آ َمدی! ما َبرا ِ
رز ِ
ت زيادی کِشيديم.
َکردَ ِن توَ ،زح َم ِ
مھتاب گفت :میدا َنم ،ولی چرا اينقدر دير؟
٣

چمنھا گف َتندُ :گنا ِه باران است که َکم َبر ما میباريد و
ديار ما ُگ َذر کرد .يکی از
ُگنا ِه بلبل است که دير از
ِ
چمنھا گفتَ :س َ
کوچک است.
مين ما
رز ِ
ِ
مھتاب َخنديد و گفت :دوستان! نه گنا ِه باران است و نه
قصير بلبلُ .
شما ،از باران اِستِفاده نمیکرديد .بلبل ھم
َت
ِ
سرزمين ُ
شما ُگ َذشتَ ،ولی ھيچيک از شما به
بارھا از
ِ
او َت َوجُّ ه َنکَرديد .اَمّا ،ھمينکه به فِکر اُفتاديد و ُم َت َو ِج ِه
بلبل ُ
شديد ،بلبل ھم دانِست که َبعد از اين َسبز خواھيد
ُ
وچک َتر از
شد .از اين ُگ َذشته ،من ،به سرزمينھا ِ
ی ک ِ
مين
س
رزمين شما ھم َرفتهامَ .برا ِ
ی مِھمان َکردَ ِن منَ ،ز ِ
ِ
ی آن،
الزم نيست .کافی است که چمنھا ِ
ُب ُزرگ ِ
ِثل ُ
شما.
َنزديک ِب َھم با َشند .م ِ
يکی از چمنھا پُرسيد:
بلبل را ديدم که به دوردَ ست می َرفت .او ُکجا خوا َھد
َرفت؟
مھتاب گفت:
ی َزرد دارند.
ی ديگری که چمنھا ِ
به سرزمينھا ِ

