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فيل گفت: «روى سرت چيست؟»
زّرافه سرش را خم كـرد و گفت: «غنچه ى نيلوفر آبى. 

در بركه پيدايش كـردم.»
فيل گفت: «تو آخرين غنچه     ى نيلوفر آبى امسال را پيدا 

كرده اى. حاال هر آرزويى كنى برآورده مى شود.»
زّرافه گفت: «من آرزويى ندارم.»

فيل آب دهانش را قورت داد و گفت: «اگر اين غنچه 
مال من بود، آرزو مى كردم گردنى به درازى تو داشته باشم 

تا بتوانم سيب هاي بلندترين درخت سيب را بخورم.»
زّرافه گردنش را خم كرد و فكر كرد: «مـن هـم حتمًا 
بايد آرزويـى داشته باشم.» و رفت تا شايـد در جـاى 

ديگرى از جنگل آرزويش را پيدا كند.

 فاطمه سرمشقى

وسط جنگل، گوزنى مى دويد. زّرافه را كه ديد ايستاد 
و گفت: «يك غنچه ى نيلوفر آبى روى سرت است.»

زّرافه سرش را تكان داد.
گوزن گفت: «اگر من يك نيلوفر آبى داشتم، آرزو مى كردم 
گردنى به درازى تو داشته باشم تا بتوانم شكارچى ها را از 

دور ببينم و فرار كنم.»
زّرافه فكر كـرد شايد جاى ديگـرى از جنگل آرزوى 
بهترى پيدا كند. آن طـرف جنگل مورچه كوچولو، دانه ى 
بزرگى را مى كشيد. همين كه زّرافه را ديد، گفت: «تو 

يك غنچه ى نيلوفر آبى دارى.»
زّرافه گردنش را خم كرد تا صداى مورچه را بهتر بشنود. 
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مورچه گفت: «اگر من اين غنچه را داشتم آرزو مى كردم 
گردنى به درازى تو داشته باشم تا بتوانم ابرها را از دور ببينم 

و قبل از باران خودم را به النه برسانم.»
زّرافه با تعّجب به مورچه نگاه كـرد و فكر كـرد گردن 
دراز فقط باعث دردسر است. ياد روزى افتاد كـه وقتى 
داشت مى دويد، گردنش الى شاخه هاى درخت گير كرده 
بود. زّرافه رفت تـا در جـاى ديگـرى از جنگـل آرزوى 

بهترى پيدا كند.
زّرافه كمـى دورتـر، البه الى شاخـه هاى بلند درخت، 
سيب هاي تازه اي ديد. گردنش را باال كشيد و درخت را 
تكان داد. چند سيب پايين ريخت. فيل را ديد. سيب هـا 
را بـه او نشان داد. فيل همان طـور كـه به طـرف درخت 

مـى دويد، فرياد زد: «متشّكرم زّرافه.» 
زّرافه بـه طرف تپّه رفت. هنوز به تپّه نرسيده بود كـه 

شكارچـى را ديد. گردنش را بـاال كشيد. گوزن را پيدا 
كرد. حـاال گوزن به اندازه ى كافى براى فرار كردن وقت 

داشت.
زّرافه باالى تپّه ابرها را ديد. ياد مورچه افتاد. گردنش 
را به طرف جنگل برگرداند تا مورچه را پيدا كند. حاال 

مورچه مـى توانست قبل از باران به النه برگردد. 
زّرافه به گلش نگاه كرد. غنچه ى نيلوفر آبـى باز شده 
بود. وقتـى به جنگل برگشت فيل، گـوزن و مورچـه 
دورش جمع شدند. مورچه گفت: «غنچه ى نيلوفر آبـى 

باز شده.»
فيل گفت: «پس حتماً آرزويت را پيدا كرده اى.»

گوزن پرسيد: «آرزويت چه بود؟»
زّرافه گفت: «آرزو كردم باز هم سال بعد، من آخرين 
غنچه ى نيلوفر آبى را پيدا كنم تا بتوانم آرزوى همه                    ى 

دوستانم را برآورده كنم.»


