
به نام خدا

داستان »که این طور!« 

 نویسنده و تصویرگر: خانم کلر ژوبرت

یک روز گل سرخ توی باغچه صدا کرد: »آهای! همه جمع شوید! کارتان دارم!«

موجودات باغچه با کنجکاوی دورش جمع شدند. گل سگگرخ گفت: از امگگروز من رئیس این باغچگگه ام. چگگون اگگگر من

نباشم، اینجا دیگر باغچه نیست. یک تکه خاک است. 

همه با تعجب به هم نگاه کردند. گل سرخ ادامگگه داد: از امگگروز هگگر کی بگگه درد من نمی خگگورد بایگگد از اینجگگا بگگرود.

فهمیدید؟

همه شانه باال انداختند و رفتند. گل سرخ فریاد کشید: کجا رفتید بی اجازه؟ یکی یکی بیایید بگوییگگد بگگه چگگه دردم

می خورید. زود باشید ببینم. 

پروانه روی گل سرخ نشست و گفت: من زیبا و رنگارنگم. اینجا که باشم باغچه قشنگتر می شود. دلت می آید بگگیرونم

کنی؟

گل سرخ سر تکان داد و گفت : خب تو بمان. بعدی! 

زنبور، مگس، مورچه، حلزون، کفشدوزک و بقیه موجودات باغچه هر کدام چیزی گفتند. 

چند لحظه سکوت شد. گل سرخ گفت: تمام شد؟ کسی نمانده؟

کرم خاکی از توی خاک بیرون آمد و گفت: چرا من هستم، ولی نمی دانم چه بگویم. حتمگگا بگگه دردی میخگگورم، ولی

کدامش را نمی دانم. 

گل سرخ عصبانی شد و فریاد کشید: من توی باغچه ام موجود بی کار نمی خواهم. پس بایگگد از اینجگگا بگگروی. همین

حاال!

کرم خاکی شانه باال انداخت و دورشد. 

یک رو صبح گل سرخ گلبرگ هایش را با ناله باز کرد و گفت: حگگالم اصگگاًل خگگوب نیسگگت. ریشگگه هگگایم دارنگگد خفگگه

می شوند. پروانه آمد و گفت: یادت هست کرم خاکی چقدر خاک دورت را سوراخ سوراخ می کرد؟ اینطوری هگگوا بگگه

. .…ریشه هایت می رسید. اما حاال
گل سرخ با ناراحتی فریاد کشید و گفت: پس چرا گذاشتید برود؟ زود بروید دنبالش! 

اما کسی به حرفش گوش نداد. 

این بار با التماس گفت: قول می دهم دیگر زور نگویم!

کمی بعد کرم خاکی برگشت و گل سرخ از او درخواست کرد خاک را برایش سوراخ کند. کرم خگگاکی هم بگگا شگگادی

مشغول سوراخ کردن خاک شد. 

»برای مطالعه ی داستان کامل می توانید به خود کتاب مراجعه فرمایید.«


