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  فصل اول
آنتواندونستاگزوپری!سالمآقای

از،خواهمکهآخرینفصلشاهکارتانازشماعذرمی کتابشازدهکوچولورا
گنجانم.برایاینکنموتواولینبخشکتابممیهایآنمتمایزمیدیگرفصل

کنندهخواهدبود!اینکهکاریکدلیلموجهدارمکهمطمئنابرایشماهمقانع
هرچندهمکهپرتاثیرترینوزیباترینجمالترادرکتابتانهایدیگربخش

شود.ترمیامابازهمباپیوستنبهیکدیگرمهمومهم،خودشگنجاندهباشد
خودیخودزیباوپرتاثیراستکههحالآنکهفصلآخرشاهکارتاننهتنهاب

دیدگرددبهناپیمهمیکهبرمیزند!مسالهازمسالهبسیارمهمیهمحرفمی
باظهوراونگارششدند.آنجاکهشروعکتابتانهایشدنکسیکهتمامفصل

همانکتابتانشیرین همانلحظهاز تو درست هم او که خورد کلید ای
دورافتادهنقطه شما که گمشدهای هر از کسی،تر جستجوی در تنهایی ی

دوارقامشماایپابهدنیایدورازاعداصدایی،چیزیبودیدکهبرایلحظه
یباناپدیدشدناووتنهاییدوبارهکتابتانبگذارد،پدیدارگشتوپایانتلخ

رهبرایاینمنظ"انگیزنوشتهبودید:آنجاکهحزنشمارقمخورد.یادتانهست

قبلییچندصفحهمنظرهدرستهمانجهاناست.اینیانگیزترینمنظرهمنغم
کشیدمتاخوببهشمانشانبدهمهمینجابودکهاستولیمنآنراباردیگر

کنیدتا دقتنگاه با بهاینمنظره وپنهانشد. کوچولوبررویزمینپیدا شازده
سفرکردید بهکویرصحرا و توانیدآنرامیمطمئنشویدکهاگرروزیبهآفریقا

ایکنیدولحظهکنمشتابنگذارتانبهآنجاافتادخواهشمیبشناسیدواگرواقعا
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،چند اگروقتآندرستزیرآنستارهتوقفکنید! آمد، اگرکودکیبهسویشما

برایهمیشهچونرازیدرمسالهواینداشت..."رنگطالییخندید،اگرموهای
 وجودشماماند.





 

 



 
 

 
 

 فصل دوم
داردهایشوجودگیردکهنهپایانیبرایسوالآدموقتیدربرابررازیقرارمی

رازیاستبسیار،کندکهآنرازهایش،یقینپیدامیونهشروعیبرایپاسخ
تومتفاوت وقتی تا که هستند رازهایی چون نه رازها آن دیگر! اسرار از تر
اندجاذبهوزیباییدارندوبعدازآشکارشدنشانکسیحتیسراغشانرالفافه
شوندکهبرمالشوند!هوزیبامیگیردونهمثلرازهاییکهوقتیپرجاذبنمی

می خودتان از موردالبد دو این جز رازها مگر پیداپرسید و موردپنهان ،
خود در رازی چنین که شمایی برای سوال این جواب دارند؟ هم دیگری

 است! ساده بسیار دوستکوچولویداشتید شدن ناپدید راز آری! مسافرتان
رازکوچولوکهدرهردوحالتپنهان اما بودند! بسیارپرجاذبهوزیبا وپیدا

بهگمانمپیشبرمال بیترشدنچنینرازیکه برایآنکهخودتانبفهمید،،
برخالفسوال برمالشده، تنهایکچیزاستوآنهایبیشما جواببسیار،

آنجاکههاآنجاریشهمیهاونفرترجوعبهجاییاستکهتمامعشق دواند!
شودکهدیگر،آنقدرکوچکمیبزرگکندیگیاهبدیرادرخودشاگرریشه

گلباقینخواهدماندوزمانیبرایمالقاتگلوترینخوبجاییبرایرویش
هابرایکسیآشکارنخواهدشد!گاهرازنبودنباغبانفرانخواهدرسیدوهیچ





 
 

 
 

 فصل سوم
زندگی تو زمانی کوچولو شازده کوجود شد آشکار راام شما کتاب هرگز ه

نمیوحتیبودمنخوانده را خواندهبودمخوبشناختمشما کهاگرکتابرا
پاکشمامی راستینو روح از جاریشده راستینیباید چنیناثر فهمیدم
انیمیشنبسیارزیباییامکودکیهاینهتنهاازقلمشما!روزیدرسال،باشد

آدمکیابتدااورابااینتصویرشناختم؛ازیکآدمکموطالییرادیدمکهدر
کرد!کوچکزندگیمییسیارهکهبادلبزرگشتو
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آتشفشان دو اندازه به تنها او جز که کوچکبود آدمکآنقدر اخترکآن
روشن،یکآتشفشانخاموشویکگلسرخظریفجاداشتکهالبتهرفته

دارایی جزو همه آنها بردم پی رفته مسافر میهای محسوب شدند.کوچولو
می خواببیدار از شروعمیموطالییصبحکه ابتدا ریشهشددر به کنکرد

شانهمهچیزراتخریبرویهکردنگیاهانبائوبابکهقصدداشتندبارشدبی

می راحت اخترک دشمنان دفع جهت از خیالش که آنگاه شد،کنند.
بهدقتتمامدودهآتشفشان ناخواستهفورانگیریمیهایشرا کردکهمبادا

دستکنند آتشبکشند! به را چیز همه ماندهو وقتباقی تمام اشراآخر
زدوازهبهچیزیصدمهنمیکردکهنهخواستهونهناخواستصرفگلیمی

بهجورایییکمسافرکوچولوکهآنجایییاوبود!ازروبسیارموردعالقههمین
دغدغه از خیلیخوبتوانستممنهمیزمینبود،هایسیارههایآدمدور

مجذوباوشوموبااوارتباطبرقرارکنم!البتهنهاینکهبگویممنعالقمندبه
نبودمکههرشببهتماشایهمهسیاره نشستمکهبریستارگانیمییاو

خندیدند!وارمیهایشانزنگولهازمهربانیجنبنده،یزمینخالفسیاره







 
 

 
 

 فصل چهارم
اینکهنوبتبهقسمتروزهاوشب گذشتتا ازتماشایآنانیمیشنزیبا ها

درست همانپایانیآنرسید. قسمتپایانیدر که یپیبهیکمسالهبود
کهدربودمنهتنهادرگذشتهمتوجهآننشدهایکه.مسالهبسیارمهمبردم

نمی خوب هم لحظه عمیقآن درک به مسافرآتوانستم که این برسم. ن
کوچولودرتمامسفرهایشتنهابهدنبالدوستبرایخودشنبودودرپس

دیگریمیدوستی چیزیکهمدتهایشپیچیز بتوانمگشت! گذشتتا ها
آنکهبدانندهاحتیبییآدمدرککنمحقیقتیبیشنیست!حقیقتیکههمه
ازاتمامآنانیمیشنزیباکهدرپیآنندومنآنکودکبیدستوپا،بعد

خبر کوچولو مسافر از دوستدیگر تنها پینه دواندر کهحقیقتینبود،
همانچیزیواقعیآنآدمکموطالیی درونمجانگرفتهکهبودم، اودر از

کوبیدکهرهاشودبههایزندانقلبممشتمیواربرمیله!تاآنجاکهفریادبود
خطنقاشی!بهراستیچهکردمتویککاغذبیشمیدنیایشومنبایدرهای

دنیایماندگاریاستازدرونزیبابهصورتزیبارسیدن!

 

 

 

 


