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تویيکقایققشنگبررودی،تویيکعصرآفتابیخوب
کوچکبود،وسطموجهایبیآشوب. رویپاروسهدست

درچنینخوشخوشکهوایقشنگ،هرسهدخترکخروشیدند
کوبیدند! کردندوپای رویآنقایقمفلوک،اخم

گفت:»ولیبیمعنا!« گفت:»قصهمیخواهم!«دومی اولی
سومیهمهمینراخواست،بانگاهش،بدونهیچصدا.

چهرههاشانبهخندهوامیشد...درسکوت،غرققصههابودند
گاهمرغدرهوابودند! يا، گاهمثلماهیدر

تویآنقصههایعجیب،همهجورجانورديدند.
کّرهخنديدند. کّرو بايکیحرفمیزدندمدام،بايکی

کهبعد،چشمۀخیالمنخشکید؛ آنَقَدرقصهشددراز
گفتم:»ایسهبیرحم!اجازهدهید، پسبهدختران

باقیقصهرابگويممن،وقتديگربرایشما.«
گهان،بهخشمواعتراضیسخت،بکشیدنددادوفريادا: نا

»وعدۀدروغنده!وقتديگراآلناست!
قصهرابگوتاته__قصۀنصفهبیجاناست!«

قصۀسرزمینعجايبرا،منبگفتمچنینوچنان__
آنراهیخانهشديم،جمِعماشادمانهوخندان. بعداز

آلیسنازنینوعزیز!قصهرابگیروببر.

گلوستارهبخر. کودکیات،يکبغل تویخوابهای



1
توی چال خرگوش
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رودخانه لب بغلدستخواهرش که سرمیرفت داشت آلیس کمکمحوصلۀ

کهخواهرشمیخواند کتابی کارینمیکند.يکیدومرتبهتوی نشستهوهیچ

گفت:»آخر گفتوگویی.تویدلش کتابهنهنقاشیداشتنه کشید،ولی سرک

دردی چه به میزند کسیحرف با کسی آن توی نه دارد نهعکس که کتابی

میخوَرد؟«

کردهبود.برایهمین،نمیتوانست گرمحسابیخوابآلودومنگش هوای

سبکسنگین خودش پیش داشت بههرحال اما کند، فکر درستوحسابی

میکردکهاصاًلساختنتاجگلبهدردسربلندشدنوچیدنگلمیارزديانه...

گذشت. کنارش گهانخرگوشیسفیدباچشمهایصورتیدواندواناز کهنا

آلیسخیلی  بهنظر بهنظرمیآمدخرگوشهچیزخیلیخاصیندارد.حتی

وای! ای وای! »ای میگويد: خودش با خرگوش که نیامد عجیبوغريب هم

ازديدن کهبايد کرد،بهنظرشرسید کهبهاینلحظهفکر دیرمشد!«)بعدها
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آمده طبیعی بهچشمش همهچیز آنموقع اما میکرده، تعجب چیزی چنین

ازجیبجلیقهاش بود(.ولیوقتیخرگوشهراستیراستیيکساعتزنجیردار

کردوبعدباعجلهبهراهشادامهداد،آلیسازجاپريد،چون درآوردوبهآننگاه

بپوشديااصاًلساعت کهجلیقۀجیبدار متوجهشدتابهحالخرگوشینديده

کنجکاویآتشبه که کهآنراازجیبشدربیاورد.آلیس، جیبیداشتهباشد

جانشانداختهبود،تویکشتزاردنبالخرگوشدويد.خوشبختانهبهموقعرسید

کهپريدتویيکچالخرگوشبزرگ،زیرپرچین. واوراديد

يکلحظهبعد،آلیسهمدنبالخرگوشرفتتویچالواصاًلبهاینفکر

آنجابیايدبیرون. کهبعدًاچطوریمیخواهداز نکرد

چالخرگوشتايکجاییمثلنقبهاصافومستقیمبودوبعديکدفعه

کهآلیسحتیفرصتنکرد سرپایینیمیشد__چنانيکدفعهسرپایینیشد

گهانديدتویچاهخیلیعمیقیافتادهوداردسقوط جلویخودشرابگیردونا

میکند.

گودبوديااوخیلینرمنرمکداشتسقوطمیکرد،چونموقع ياچاهخیلی

سقوطکلیوقتداشتتااطرافشراتماشاکندوذهنشپیاینبرودکهبعدش

کجا دارد بفهمد بلکه کند نگاه پایین به خواست اولش میافتد. اتفاقی چه

کهچشمچشمرانمیديد.بعدشبهدو وبرچنانتاريکبود میرود،ولیدور

له
ُ
لهبهگ

ُ
گ طرفچاهنگاهکردومتوجهشدآنجاپرازگنجهوقفسۀکتاباستو

از کناريکی از آویزانشدهبودند. لمیخ
ُ
گ با که نقشههاوتصویرهاییمیديد

کهردمیشد،شیشهایديدوبرشداشت.رويشبرچسبیزدهبودند: قفسهها

مربایپرتقال.وقتیفهمیدشیشهخالیاست،پاکدمغشد.دوستنداشت

کشتنش به کار کسیپایینچاهباشدواین کند،چونمیترسید شیشهراپرت
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ودارسقوطش،انداختشتوی گیر کردووسط بدهد.بهخاطرهمین،تقاليشرا

گنجهها.[۱[ يکیاز

گرازپلههاهمبیفتم آلیسباخودشگفت:»خب!بعدازهمچینسقوطی،ا

شجاع چقدر میکنند خیال خانه توی همه البد نمیآيد! حساب به هیچی

کنم،جیکنمیزنم!«)که گرازپشتبامهمسقوط کهحاالحتیا شدهام!آخ

البتهپربیراههمنمیگفت؛هیچکسبعدازچنینسقوطیديگرجیکنمیزند(.

بشود! تمام هیچوقت نبود قرار سقوط این انگاری پایین. پایین، پایین،

اآلنرسیدهاميک کردهام؟احتمااًل گفت:»يعنیتاحاالچقدرسقوط بلندبلند

جایینزديکمرکززمین.بگذارببینم:يعنیحدودششهزارکیلومتر،بهنظرم...«

گرفتهبود، کالساینجورچیزهاراخوبياد کهمیبینید...آلیسسر )خودتان

هرچنداآلنفرصتمناسبیبرایفخرفروشیازبابتاطالعاتعمومیاشنبود

اما بشنود__ را حرفهايش بخواهد که نبود دوروبر آن کسی اصاًل چون __

کهنداشت(»...بله،مسافتشحدودًا يادآوریشانچیزبدینبود...خب،ضرر

کدامطولجغرافیاییسردربیاورم؟ از که کجامعلوم از همینقدراست،ولی

کدامعرضجغرافیاییسردرمیآورم؟«)راستشآلیسروحشهمخبر واقعًااز

نداشتکهطولجغرافیایی...ياراستشحتیعرضجغرافیاییيعنیچه!ولی،

گفتنشانبهاومزهمیداد(. کلمههایباشکوهیبودندو خب،بهنظرشاینها

گر خیلیزود،دوبارهمشغولحرفزدنباخودششد.»يعنیچهمیشودا

گرازوسطمردمی مندرستازوسطزمینردشوم؟![۲[چقدرخندهدارمیشودا

يا "کلهپاها" میگويند بهشان البد میروند! راه کلهشان روی که بیايم بیرون

کارشانراسرسرینمیگیرند!فقطراستش کشورسرپاها "سرپاها".مثاًلسراپای

پا".خیلیزشتاست...ولی بايدمراقبباشميکموقعبهشاننگويم"بیسرو

يا نوست زالنِد اينجا عزیز، "خانم بپرسم. را کشورشان اسم بايد که باالخره

کندودامنشرا کمرشراخم کمیسرو کردموقعحرفزدن استرالیا؟"«)سعی

باالبگیردوتعظیمکند.فکرشرابکنیدچهتعظیمیبشودوقتیآدموسطزمینو

»آنوقت برمیآیید؟( پسش از خودتان میکنید خیال يعنی است! معلق هوا

بهخاطرپرسیدنهمچینچیزیخیالمیکندچهدختربچۀابلهیهستم!نه،

اصاًلوابدًانبايدچیزیبپرسم.بهتراستچشمبچرخانموببینمجاییرویدر

ودیوارچیزینوشتهانديانه.«

کاریهم کاریازدستشبرنمیآمدو بازهمپایینوپایینوپایین.آلیس

باخودششد.»امشب برایهمین،دوبارهمشغولحرفزدن نداشتبکند.

گربهاش دينادلشبرايمخیلیتنگمیشود...مگرمیشودتنگنشود؟!«)دينا

بود([۳[»کاشيادشانباشدوقتچایعصرانهظرفشیرشرابدهند.دينا...

کاشتوهماينجاپیشمبودی!بدبختانهتویهواهیچموشینیست. عزیزدلم!

ولیشايددوستداشتهباشیخفاششکارکنی.خب،خفاشهاعینموشها

يککم آلیس که بود اينجا میخورند؟« هم خفاش گربهها مگر ولی هستند.

»گربهها زد. حرف هی خودش با زیرلب نیمهخوابنیمهبیدار، و، شد خوابالو

گربه »خفاشها گاهی: و میخورند؟« خفاش گربهها میخورند؟ خفاش

رابلدنبود، ازآندوسؤال میخورند؟«حاالراستشچوناوجوابهیچکدام

گرفتهوتازه اهمیتیهمنداشتچطوریداردمیپرسد.احساسمیکردچرتش

کهدستدردستدينادارندقدممیزنندواوهمخیلی داشتخوابمیديد

تاحاالخفاش بگو، را راستش دينا... »ببین میگويد: خانمگربهاش به جدی

خوردهایيانه؟«کهناگهانتاالپ!تولوپ!رویيککپهبرگخشکوخردهچوب

فرودآمدوسقوطشتمامشد.
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آلیسخراشهمبرنداشتهبودوبهآنیپريدباالوايستاد.سرشراباالگرفت،

گذرگاهدرازديگریبودو کهچیزیببیند.روبهرويش آنبود اماآنجاتاريکتراز

اودورمیشد.يکلحظه از کهتندتندمیرفتو خرگوشسفیدراهنوزمیديد

نزديکخرگوش وقتی ودرست افتاد راه باد ازدستمیداد.مثل نبايد راهم

کهمیگفت:»قسمبه ازجاییپیچیدوآلیسصدايشراشنید کهجانور رسید

کهدیرمشد!«آلیسهمدنبالخرگوشازهمان گوشهایدرازوسبیلنازنینم

گذشتوبهخیالخودشچیزینماندهبودبهاوبرسد،اماوقتیپیچید پیچ

باسقف کهتویراهروییدراز کهنبود.آلیسمتوجهشد خبریازخرگوشنبود

کردهبود. کهيکرديفچراغآویزانازسقفروشنش گیرافتاده کوتاه

بود،اماهمهشانقفل.وقتیهمآلیستاتهراهرورفت ازسرتاتهراهروپرازدر

دل با کرد، امتحان را راهرو آنطرف و اینطرف درهای تکتک و برگشت و

آنجابرودبیرون. بايداز پرغصهبرگشتوسطراهرووايستاد.نمیدانستچطور

کهيکدستشیشهایبودو گهانچشمشافتادبهيکمیزسهپايۀکوچک نا

از اول آلیس که بود نبود.طبیعی رويش ریزهمیزههیچی کلیدطالیی جزيک

و افسوس راهروست__اما درهای از يکی مال البد کلید این کند خیال همه

کوچکبودوهیچکدامازآن يادی کلیدز يادیبزرگبودنديا يغ!ياقفلهاز در

کلیدرارویدرهاامتحانمیکرد،به که درهارابازنمیکرد.بااینهمه،دوردوم

کوچکی  کهتاآنموقعمتوجهشنشدهبود.پشتپردهدِر کوتاهیبرخورد پردۀ

کلید کلیدطالییراتویقفلانداختووقتیديد بود،حدودچهلسانتیمتر.

بهقفلمیخوَرد[4[،نزديکبودازخوشحالیبالدربیاورد.

کوچک،درحدواندازههای گذرگاهی بازمیشدبه کرد.در راباز آلیسدر

آنطرف به انداخت نگاهی و زمین روی نشست پا چهاردستو سوراخموش.

که ببینید.[5[آخ بهعمرتان کهممکناست راديد باغی ودلپذیرترین گذرگاه

لهای
ُ
گ آنراهرویتاريکبزندبیرونوالیآنبستر چقدردلشمیخواستاز

رد درگاهی الی از هم اماحتیسرش بپلکد، فّوارههایخنک آن و درخشان

گرسرمهمردمیشد،شانههايم گفت:»تازها نمیشد.آلیسبیچارهباخودش

کاشکی َاه! ندارد. فايدهای اصاًل نشود رد که هم شانههايم نمیشود! رد که

میشدمثلتلسکوپجمعبشوم!بهنظرممیتوانم،فقطبايدسردربیاورماولش

اتفاقات کهبتوانمتاشوم!«میبینید؟تویاینمدتآنقدر چهکاریالزماست

هیچ  تقریبًا ديگر اآلن بهنظرش که بود آمده پیش آلیس برای عجیبغريب

کارینشدنداشت.

بماند.بهخاطرهمین، کوچکچشمانتظار کهدمآندر فايدهاینداشت

يا کند، پیدا آن کلیدديگریروی که امید این به کمابیش کنارمیز، برگشت

کتابدستورالعملجمعشدنآدمهامثلتلسکوپرا.اینبار گرهمشد حتیا

کوچکیديد)کهشکنداشتچنددقیقهپیشآنجانبوده(و رویمیزبطری

دورگردنبطریهمکاغذیآویزانبود.عبارت»مرابنوش«باخطیزیباوحروفی

درشترویآنچاپشدهبود.[6[

کاغذنوشتهبودند»مرابنوش«بهجایخودخیلیهم کهروی اینمسئله

کاریراباعجله خوببود،ولیامکاننداشتآلیسکوچولویعاقلماچنین

کنمببینمجاییرویآننوشته"سّمی"يا گفت:»نخیر،اولشبايدنگاه بکند.

که بود خوانده بچههایی از دلنشین و کوچک قصۀ چندتایی او چون نه.«

کردهبودنديااز سرتاپاشانسوختهبودياهیوالهایوحشیيکلقمۀچپشان

افتادهبود،[7[آنهمفقطوفقطبهاین برايشان اتفاقهایناخوشايند  اینجور

گرفته کهدوستانشانبهآنهاياددادهبودندنديد کهقوانینسادهایرا خاطر
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دارد،دستش نگه آتش روی را آدمدستش گر ا اينکه قانونهاییمثل __ بودند

از  معمواًل بزنی، عمیقی خیلی زخم انگشتهايت به چاقو با گر ا يا میسوزد

گراز کند:ا کهامکاننداشتهیچوقتفراموش دستتخونمیآيديانکتهای

به َسم این ياد ز بهاحتمال بخوری، ياد ز »سّمی« نوشته آن روی که شیشهای

کاَرتساختهاست. جنابعالینمیسازدودیريازود

بااینهمه،رویاینشیشهعالمت»سّمی«نبود.برایهمین،آلیسشجاعت

کهدستبرقضابهنظرشخیلیهمخوشمزه بهخرجدادونوشیدنیراچشید،

کیکآلبالوییوفرنیو آمد)راستشطعمشيکجورهاییشبیهطعممخلوط

کهخیلیزود آناناسومرغسوخاریوتافیونانروغنیبرشتهبود(.اینطورشد

آنراتاتهسرکشید.

گفت:»چهاحساسعجیبغریبیدارم!البداآلنمثلتلسکوپجمع آلیس

میشوم.«

واقعًاهمهمینطورشد.حاالديگرقدشفقطبیستوپنجسانتیمتربودو

کوچکو  گذشتنازآندِر کهمیديدديگراندازهاشبرای گلششکفت لاز
ُ
گ

رسیدنبهآنباغدلانگیزمناسباست.بااینهمه،اولشچنددقیقهمنتظر

باخودش بود. نگران راستشکمی نه. يا بازهمچروکمیخوَرد ببیند تا ماند

گفت:»شايدهیبیشتروبیشترچروکبخورمويکهومثلشمْعپاکآبشوم.

شعلۀ وقتی که کند مجسم کرد سعی بعد دارم؟« قیافهای چه آنوقت يعنی

شمعخاموشمیشودچهقیافهایدارد،ولینتوانست،چونيادشنمیآمدتا

آنموقعچنینچیزیديدهباشد.

کردبهتراستتندیراه کههیچاتفاقديگرینیفتاد،فکر بعدازچنددقیقه

کلید فهمید رسید، در به وقتی آلیس! طفلک ولی باغ. سمت برود و بیفتد

کوچکطالییيادشرفتهووقتیبرگشتدِممیزتاَبرداردش،ديداصاًلقدشبه

کلیدراازپشتشیشۀمیزخیلیخوبمیديدوتالششراهم میزنمیرسد.

تقال، آنهمه از بعد بود. لیز خیلی اما باال، برود میز پايههای  از يکی از تا کرد

گريه. خستهوکوفتهنشسترویزمینوزدزیر

همیناآلن ندارد! فايده که گريه کن! »حیا که: زد تشر خودش به آلیس

تمامشکن!«معمواًلخوببلدبودخودشرانصیحتکند)هرچندبهندرتبه

که میزد سرکوفت بهخودش چنان هم گاهی میکرد(. عمل نصیحتها آن

بود، رامحکمپیچانده گوشخودش بار يادشهستيک اشکشدرمیآمد.

باخودش بازی موقع آنهم تازه ،]۸] حلقه و گوی بازی وسط تقلبش بهخاطر

است.[۹[  نفر دو کند خیال داشت دوست ما عجیبغريِب بچۀ این )چون
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کنم گفت:»ولیاآلنديگرفايدهنداردتظاهر آلیسبیچارهباخودش

باالماندازۀيکنفرهمنمیشود!« دونفرم!حاالحتیقدو

کهزیر کوچکی بعدخیلیزودچشمشافتادبهجعبۀشیشهای

کردوکیکخیلیکوچکیداخلشديد جعبهراباز میزپیدابود.دِر

وباخطیزیبانوشتهشدهبود: کهرویآنباحبههایانگور

گر گفت:»خب،میخورمش،بعدا »مرابخور.«آلیس

این گرهماز کلیدمیرسد.ا کرد،دستمبه دوبارهبزرگم

زیردربخزموبرومبیرون.پسبههرحالخودمرا کرد،میتوانماز کوچکترم

میرسانمبهباغواصاًلهرچیشدشد!«

يککمخوردوباکلینگرانیودلهرهازخودشپرسید:»کدامطرفی؟کدام

سر تا گرفت سرش باالی را دستش خوردم؟« چروک کشیدم؟ قد طرفی؟

کهديدهمان کرد کدامطرفیرشدمیکند،ولیبعدخیلیتعجب دربیاورد

قدوقوارهاش میخورد، کیک آدم وقتی  معمواًل راستش مانده.خب، قّدی

گر ا که بود اتفاقهایعجیبغريب منتظر آنقدر آلیس اما نمیکند! تغییر

زندگیاشعادیپیشمیرفت،بهنظرشکسالتآورواحمقانهمیآمد.

کیکراتاتهخورد. نتیجه،مشغولشدوخیلیزود در

 

حوضچۀ اشک
2
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کهيادشرفت آلیسفريادزد:»عجبوعجبتر!«)چنانشگفتزدهشدهبود

گفت(.»اآلنديگردارممثل چطوردرستحرفبزندوغلطوغلوطيکچیزی

بزرگترینتلسکوپدنیاازهمبازمیشوم!خداحافظپاهایمن!«)چونوقتی

ای »آه، نمیديدشان(. اصاًل که بودند شده دور آنقدر کرد، نگاه پاهايش به

پاهایکوچکومظلومم،يعنیحاالکیکفشوجوراببهشما،عزیزهایدلم،

کاریبرايتان کهديگرنمیتوانم ازشمادورم کهمعذورم!آنقدر میپوشاَند؟من

گفت:»ولیبايدباهاشان بکنم.خودتانهستیدوخودتان...«بعدتویدلش

نکنند! گوش حرفم به شايد بروم جایی بخواهم وقت هر وگرنه باشم، مهربان

ببینم...آهان!هرسال،دِمسالنو،يکجفتچکمۀنوبرايشانمیخرم!« بگذار

گفت:»بايدچکمهراباپیک رابکند. کار این کهچطور بعدغرقفکرشد

بفرستد! پاهایخودشهديه برای آدم که بفرستم.ولیچقدرخندهداراست

بايدبنويسم؟!چهنشانیعجیبیبشود! آنوقتنشانیراچطور




