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راهنمای استفاده
در این کتاب بیست داستان آمده است.

هریک از داس��تان ها س��ه نوع »پایان« دارد. خواننده ی کتاب 
می تواند یکی از آن ها را که بیش از همه می پس��ندد، برگزیند. 
همچنین، خواننده می تواند »پایان«های پیشنهادِی نویسنده را 

نپسندد و خود »پایانی« بیافریند.
اگر خواننده بخواهد از »پایانِ داستان«های پیشنهادِی نویسنده 
آگاه شود، می تواند بخش آخر کتاب را ببیند، البته مجبور نیست 

تحت تأثیر نظر نویسنده قرار بگیرد و حتماً آن را بپسندد.

سخنی با خواننده

نام بلند جانّی ُرداری در اندیشه و دل دوستدارانش جاودانه است.
نویسنده ای که داستان هایی بس زیبا آفرید و به زندگی، با عشق و دوستی 
و مهر نگریس���ت. کمتر کس���ی است که اهل ایتالیا باشد و نامی از او نشنیده 
و داس���تانی از او نخوانده باش���د. در پهنه ی ادب جهانی نیز نام او می درخشد. 
کتاب هایش را به بیش از سی زبان برگردانده اند و هر سال میلیون ها نسخه 
از آن به زبان  های گوناگون نش���ر می یابد و در دل و دیده ی دوستدارانش جا 

می گیرد.
او در زندگی پربارش برای س���اختن دنیایی ش���اد و آزاد و آباد به جد کوشید 
و به همین دلیل توانست جایزه ی جهانی هانس کریستین اندرسن را در سال 

1970 از آِن خود کند.
در میهن ما نیز چندان ناشناخته نیست، اما نخستین بار است که مجموعه ی 

آثار او از زبان ایتالیایی به پارسی زبانان پیشکش می شود.
این مجموعه به ترجمه و یاری دوستان عزیزی فراهم آمده است که خواست 
من را از س���ر مهر پذیرفتند. از همه ی آنان س���پاس فراوان دارم. آرزو می کنم 
نشر این داستان ها راه گشای کسانی باشد که در پی صلح و شادی و دوستی 
و برای س���اختن دنیایی زیبا و جهانی بدون جنگ به جان می کوش���ند. اگر نشر 
این داس���تان ها بتواند شعله ی ش���وقی در دلی و نغمه ی زیبایی در اندیشه ای 

برانگیزد، کار خویش کرده ام و بهره ی خود برده ام.

غالمرضا امامی
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طبل زِن جادوگر

جن���گ  از  ک���ه  ب���ود  طبل زن���ی  روزگ����اری  روزی 
برمی گش���ت. او فقیر بود. در زندگی تنها چیزی که 
داش���ت، طبلش ب���ود. ولی خیل���ی خوش حال بود، 

چون بعد از سالیان دراز به خانه اش باز می گشت.
از دور ص���دای نواختن طبلش به گوش می رس���ید: 

»دارام رام، دارام رام، دارام رام...«
رفت و رفت و رفت تا به پیرزنی رسید.

� سربازکوچولوی قشنگ، یک لیر1 به من می دهی؟
� اگر داشتم، بیشتر از یک لیر هم به تو می دادم مادربزرگ، حتی ده لیر، البته 

اگر داشتم. اما واقعاً هیچ پولی ندارم.
� مطمئنی؟

� امروز صبح خیلی توی جیب هایم 
را گشتم، ولی چیزی پیدا نکردم.

� باز هم نگاه کن، خوب 
نگاه کن.

� توی جیب هایم؟ 
به دقت نگاه می کنم، 

فقط برای اینکه تو 
را راضی کرده باشم، 

ولی مطمئن هستم که... 
این دیگر چیست؟

� یک لیر. دیدی که پول
داشتی!

      1. منظور مبلغی ناچیز است. م.
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� قس���م می خورم که نمی دانس���تم. چه عالی! این پول را بگی���ر، با کمال میل 
می دهمش به تو. چون فکر می کنم که بیشتر از من به آن احتیاج داری.
� خیلی ممنون سربازکوچولو. من هم درعوض چیزی به تو می دهم...

� واقعاً؟ ولی من که چیزی نمی خواهم.
� آخر می دانی چه چیزی؟ می خواهم یک طلسم جادوگری کوچولو به تو بدهم، 
با این طلسم هر بار صدای طبلت بلند شود، همه، خواه ناخواه، شروع به پایکوبی 

خواهند کرد.
� ممنون مادربزرگ. واقعاً داشتن طلسم جادوگری بسیار عالی است.

� صبر کن، هنوز تمام نشده، وقتی تو طبل می زنی، همه پایکوبی می کنند و تا از 
طبل زدن دست نکشی آن ها به پایکوبی ادامه می دهند.

� بس���یار عالی! هنوز نمی دانم چه اس���تفاده ای از این طلسم جادوگری خواهم 
کرد، ولی احساس می کنم که برایم خیلی مفید خواهد بود.

� آره ننه، برایت خیلی مفید است. خداحافظ سربازکوچولو. 
� خداحافظ مادربزرگ.

سربازکوچولو دوباره به راه می افتد تا به خانه اش بازگردد. می رود و می رود... 
تا جایی، میانه ی جنگل، ناگهان سه راهزن برابرش سبز می شوند.

� یا هرچه در کیفت داری بده، یا تو را می ُکشیم!
� دستم به دامنتان، بفرمایید، خواهش می کنم، کیفم مال شما، اما بدانید که 

خالی است!
� دست ها باال، وگرنه می ُکشیمت.

� آقایان راهزن! اطاعت می کنم، اطاعت می کنم.
� پول ها را کجا گذاشتی؟

� من... اگر پول داشته باشم، می گذارم توی کالهم.
راهزن ها توی کالهش را نگاه می کنند، اما چیزی پیدا نمی کنند.

� من... اگر پول داشته باشم، ممکن است حتی بگذارم توی گوشم.
راهزن ها توی گوشش را نگاه می کنند، اما چیزی پیدا نمی کنند.

� دارم به ش���ما می گویم که اگر پول داش���ته باشم، حتی ممکن است بگذارم 
توی سوراخ دماغم.
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راهزن ها سوراخ بینی اش را نگاه می کنند، حتی پشیزی هم پیدا نمی کنند.
رئیس راهزن ها می گوید: »واقعاً فقیر بیچاره ای هستی، مهم نیست. طبلت را 

برمی داریم.«
� خواهش می کنم، برش دارید.

سربازکوچولو آهی می کشد و ادامه می دهد: »خیلی ناراحتم که طبلم را از من 
جدا می کنید، چون سال های زیادی این طبل همراه و دوست من بود. ولی واقعاً 

طبل من را می خواهید؟«
� بله، طبلت را می خواهیم.

� الاقل قبل از اینکه ببریدش، اجازه بدهید آهنگی با طبلم بزنم. این جوری شما 
هم نواختن طبلم را یاد می گیرید. این طور نیست؟

� باشد، باشد. آهنگی برایمان بزن.
� من حاضرم، من آهنگ می زنم و شما... دارام، دارارام دام، دارام، دارام دام، 

دارام... پایکوبی کنید!
واقعاً پایکوبی آن س���ه مرِد بی ریخت دیدنی بود. به نظر می آمد س���ه تا خرس 
ُگن���ده در بازار مکاره برای تفریح مردم پایکوبی می کردند. در واقع خودش���ان نیز 

تفریح می کردند، می خندیدند و با هم شوخی می کردند.
� طبل زن کوچولو! باز هم بزن!

� حاال آهنگ دیگری بزن! ای طبل زن کوچولو! آهنگ تازه تری بزن!
� طبل زن حاال یک آهنگ والس1 بزن.

� و حاال آهنگ پولکا2 و بعد آهنگ مازورکا3.
مدتی که گذش���ت، راهزن ها به نفس نفس افتادند. سعی می کردند پایکوبی 
را تمام کنند و راس���ت بایس���تند، ولی موفق نمی ش���دند. خیلی خسته شدند و 
به سختی نفس می کشیدند، سرش���ان گیج می رفت، ولی جادوی طبل، آن ها را 

مجبور می کرد به چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن!
� آهای، کمک!
� پایکوبی کنید!

� رحم بکن!

1. Valzer  2. Polka  3. Mazurka 
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� تکانی به خودتان بدهید!
� بس است!

� می توانم طبلم را برای خودم نگه دارم؟
� بردار برای خودت... ما نمی خواهیم این چیز سحرآمیز دوروبَر ما باشد.

� من را به حال خودم رها خواهید کرد؟
� هرچه که بخواهی، فقط کافی است که نواختن طبل را قطع کنی.

ولی طبل زن کوچولو، برای اطمینان، فقط وقتی دست از نواختن برداشت که 
راهزن ها خسته و کوفته به زمین افتادند.

� این جوری عالی شد، چون دیگر نمی توانند دنبالم کنند!
و بعد پاشنه ها را ورکشید و شروع کرد به دویدن. هر دفعه یک بار، برای احتیاط، 
چند ضربه ای به طبل می زد و بالفاصله خرگوش ها در النه هایشان و سنجاب ها 
روی ش���اخه های درخت ها پایکوبی می کردند. جغدها هم در النه هایشان مجبور 

می شدند روز روشن از خواب بیدار شوند...

اولین »پایانِ داستان«
طبل زن کوچولو، همین طور که راه می رفت، با خودش فکر می کرد: »این طلسم 
جادوگری برای من منبع ثروت خواهد بود. در واقع، با آن راهزن ها کار احمقانه ای 
کردم، می توانستم مجبورشان کنم که تمام پول هایشان را به من بدهند. حاال هم 

دیر نشده، برمی گردم و پیدایشان می کنم...«
همین که برگشت، در انتهای کوره راه درشکه ای دید.

اسب ها درحالی که یورتمه می رفتند، زنگوله هایشان صدا می کرد. سورچی، 
سرحال و شاداب، آهنگی را سوت می زد. در کنار او ژاندارمی مسلح نشسته بود.

� سالم طبل زن کوچولو. می خواهی سوار بشوی؟
� نه، همین جا که هستم، خوبم.

� پس از جاده کنار برو، چون ما باید عبور کنیم.
� یک لحظه صبر کنید، قبلش باید کمی شاد شوید: دارام رام، دارام رام...

طب���ل زن کوچول���و بنا کرد به نواختن. اس���ب ها هم بنا کردند به جس���ت وخیز. 
س���ورچی از جایش پایین پرید و ش���روع کرد به تکان دادن پاهایش. ژاندارم هم 

مشغول پایکوبی شد و تفنگ از دوشش افتاد. 
مسافرها هم باال و پایین پریدند.

بای���د بدانیم که آن درش���که مق���دار زیادی از 
ط���الی یکی از بانک ه���ا را با خود حمل می کرد، س���ه صندوق پر از طال. ش���اید 
وزنش���ان سیصد کیلویی می ش���د. طبل زن کوچولو درحالی که با یک دستش به 
نواخت���ن طبل ادامه می داد، با دس���ت دیگرش صندوق های ط���ال را روی جاده 

می انداخت و آن ها را با پا به پشت بوته های کنار جاده می کشاند.
� پایکوبی کنید! پایکوبی کنید!

� بس است... تحمل این همه پایکوبی را نداریم!
� پس راه بیفتید، با سرعتی هرچه بیشتر، پشت سرتان را هم نگاه نکنید...
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درش���که بدون باِر ُپرارزش���ش به راه افتاد. طبل زن 
کوچول���و حاال ی���ک ثروتمند میلیونر ش���ده ب���ود... حاال 
می توانست برای خود ویالیی بسازد و به خوشی زندگی 
کن���د. با دختر یک س���رمایه دار ازدواج بکند و هر وقت 
پول الزم داش���ته باشد، نیازی نیس���ت به بانک برود، 

طبل او برایش کافی است.

 دومین »پایانِ داستان«
همین ط���ور ک���ه راه می رف���ت، یک مرتب���ه دید یک 
ش���کارچی تفنگش را به طرِف بلدرچینی نش���انه گرفته 

است.
- دارام رام، دارام رام...

تفن���گ از دس���ت ش���کارچی افتاد و ش���روع کرد به 
رقصیدن. بلدرچین هم فرار کرد.

� بدبخِت بیچاره! حسابت را می رسم.
� ح���اال ت���و پایکوبی کن. ام���ا اگر از من می ش���نوی، 

هیچ وقت به پرنده ها شلیک نکن.
طب���ل زن کوچولو به راه خود ادام���ه داد. جایی دید 

دهقانی دارد خرش را با چوب می زند.
� پایکوبی کن!

� کمک!

� پایکوبی کن! فقط موقعی دس���ت از نواختن برمی دارم که قسم بخوری دیگر 
خرت را کتک نزنی.
� قسم می خورم!

باز به راه افتاد و رفت و رفت و رفت... و س���رباز کوچولوی دوس���تدار مردم، 
هرجا زورگویی، بی عدالتی و سوء اس���تفاده ای می دید، شروع می کرد به نواختن 
طبل. آن قدر زورگو و ستمگر دید که دیگر به خانه اش برنگشت. ولی، بااین همه، 
خیلی خش���نود بود و فکر می کرد: »خانه ی من جایی خواهد بود که با طبلم بتوانم 

کارهای خوب انجام دهم.«

سومین »پایانِ داستان«
رفت و رفت و رفت... طبل زن کوچولو همین طور که راه می رفت، با خودش 
فکر می ک���رد: »طبل عجیب و جادوی عجیب! می خواه���م دقیقاً بفهمم این جادو 

چگونه عمل می کند.«
چوب های طبل را خوب نگاه کرد، به همه طرف چرخاند. به نظر می رسید دو 

تکه چوب معمولی هستند.
� شاید رمز کار توی طبل باشد، یا زیر پوست طبل!

سربازکوچولو با چاقو سوراخی کوچک روی پوست طبل باز کرد. با خود گفت: 
»نگاهی توی طبل می اندازم.«

داخل طبل هیچ چیز نبود.
� مهم نیست، طبلم را همین طور که هست نگهش می دارم.

به راه خود ادامه داد و شاد و خرم، بنا کرد به نواختن. ولی حاال دیگر خرگوش ها 
و سنجاب ها و پرندگان روی شاخه ها با آهنگ طبل پایکوبی نمی کردند. جغدها هم 

از خواب بیدار نمی شدند.
� دارام رام، دارام رام...

به نظر می رسید صدای طبل مانند قبل است، ولی جادو دیگر عمل نمی کرد.
باور می کنید؟ طبل زن کوچولو حاال خیلی هم راضی تر به نظر می رسید.



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور


