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دهکده دوستی
یختائمائده

mco.lmaedekhatai@gmaiه:سندینولیمیا

02/03/1401ش: ریپذخیتار–27/02/1401ت: افیدرخیتار

جنگل بزرگ و سرسبز کینبود، در یکیبود یکی
دهکده کیکنار هم النه ساخته و يادیزيهاوانیح

داده بودند. لیتشک

مثل خانواده بز، خرگوش، واناتیدهکده حنیادر
کالغ، مرغ و خروس و سگ و... پشت،سنجاب، الك

. کردندیمیزندگ

دوسه بچه داشتند، واناتیحنیاز اهرکدام

ا بکه هر روز و هر ساعت گوشیو بازطونیشییهابچه
و قهر و هیکردن و سرکله هم زدن و خنده و گريباز
شب هم خسته و کوفته به کردند،یميسپریآشت
ان آش و همانصبح دوباره همرفتندیمشانیهاخانه

کاسه. 

که نیبود، ایاهالنیبیرسم قشنگکیدهکده نیادر
هیو بقکردیها غذا و... آماده ماز خانوادهیکیهر هفته 
تا کنار هم باشند از حال کردیاش دعوت مرا به خانه

یباخبر شوند و اگر کسگریو احوال و مشکالت همد
به کمک داشت کمکش کنند. ازین

جنگل بود.وانیحنیو داناترنیرتریپالکپشت

آنها رفت و با به جنگل آمد به دهکدهیروز روباهکی
جا و امکانات ندارد کمک خواست، دل نکهیافیتعر
سوخت و اجازه دادند در دهکده آنها شیبرایاهال

بماند.

خودش درست کرد.يبراياها النهخانهیکیدر نزداو

دعوت زیاو را نگرفتیمیکه مهمانواناتیازحکیهر
.گذشتیخوش میلیبه او هم خنطوریو همکردیم

ها مو او در همه مراسگذشتیاز آمدن روباه مهاماه
. کردیشرکت م

رندیگیمیهمه مهمان"شب با خودش گفت: کی
و همه را دعوت کنم؟رمیبگیمهماندیمن هم بایعنی

"ندارم.يزیمن که چ

ش زد. به سريفکر بدناگهان
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يگرفت کارمیبود، تصميگر و مکارلهیروباه حاو
کند. 

یپرساحوالیرفت و بعد از کميخانواده بزشیپصبح
ما را به شیموضوعخواهمیم"وبش گفت: و خوش

. آن شب دیاز دست من ناراحت نشودوارمیامم،یبگو
که خرگوش دمیشنمیکه خانه خرگوش دعوت بود

مههلباس به نیبا همهشیهميخانم بز-گفتیم
.رسدینماسش. اصالً به خودش و لبرودیمهایمهمان

ناراحت یلیحرف خنیادنیاز شنيو آقابزيبزخانم
شدند. 

وقت به کیدیریبگدهیحرف مرا نشن"گفت: روباه
"هاااادیینگويزیخرگوش چ

يهمه برانیتو ا"به خانه خرگوش رفت و گفت: بعد
ندیگویپشت سرت میولیکشیمزحمت اتیمهمان

مدل غذا بلد است و در تمام کیخرگوش فقط 
مهم شیو اصالً براپزدیها آن را مها و جشنمراسم

"آن غذا را دوست نداشته باشد.یکسدیکه شاستین

نیا"ناراحت شد و با خودش گفت:  یلیخخرگوش
ياز غذاشهیه همکاست آنها دیها از دوستانم بعحرف
".کنندیمفیتعریو کلدیآیخوششان ممن

سنجاب، سگ، مرغشیپگرلهیروباه مکار و حخالصه
زد.یحرفيگریوخروس و... رفت به هر کدام از قول د

و ناراحت شدند.ریاز دست هم دلگواناتیحهمه

نگرفت.یاز آنها مهمانکیچیهفته شد و هآخر

شتریبواناتیگونه گذشت. همه حنیهفته انیچند
رو در گریکدیتا با ماندندیمشانیهاوقتشان را در خانه

رو نشوند. 

نگذاشته يریتاثچیها هبچهیموضوع بر دوستنیااما
يهايو بازیگوشیبود، آنها همانطور مانند قبل به باز

.دادندیخود ادامه م

بودند بچه کالغ گفت: يروز که مشغول بازکی
من زد،یبا خودش حرف مدمیروباه را دروزیها دبچه"

خوب کردم ": گفتیاو داشت به خودش مدم،یهم شن
دهکده چقدر آرام شده!نیهمه را به هم زدم. ببنیب

یمهمانیکیمثالً هر روز و هر شب در خانه یکه چ
"باشد؟!

پدر يرابرفتند ماجرا را شانیهاشب که به خانههابچه
ه به حرف روباکهنیکردند. همه از افیو مادرشان تعر

داده بودند ناراحت شدند.تیاهم

يالك پشت دانا رفت ماجرا را براشیپيبزيآقاصبح
ا تداد، کالغ را خبر کردند يشنهادیکرد و پفیاو تعر

دهکده را به خانه الکپشت دعوت کند و ازیهمه اهال
باخبر نشود. ظهريزیچچیاو خواستند که روباه از ه

بابت گریشت دانا جمع شدند از همدهمه در خانه الکپ
الکپشت را شنهادیکردند و پیخواهرفتارشان پوزش

دهکده دانیدر میکرد که جشنشنهادیاو پدند،یشن
باشد. ایمهزیبرپا کنند و همه چ

کردند و نییدهکده را تزدانیمد،یجشن رسروز
دانیآماده کرده و همه در ميزیچواناتیهرکدام از ح
بودند. جمع شده 
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مامور بود که خبر جشن و دعوت نشدن روباه را کالغ
به گوش او برساند.  

ناراحت شد و به خانه یلیموضوع خنیادنیاز شنروباه
کرد.هیالکپشت رفت و گال

نگران و ناراحت نباش، تو مهمان "دانا گفت: پشتالك
"!یجشن هستنیاژهیو

او را به جشن برد. الکپشت

یشیو نما  کردندیمیکوبیپاخواندند،یمشعر هابچه
را که به خواست الکپشت آماده کرده بودند را اجرا 

کردند. 

رفتار بد و زشت روباه بود.شینماموضوع

د که به روباه فهماندنمیرمستقیغششانیبا نماهابچه
کارش اشتباه بوده است. 

مانیشرمنده و پشیلیو خبردیبه اشتباهش پروباه
اد کرد و قول دیخواهپوزشواناتیاو از همه حشد، 
را انجام ندهد؛یکار زشتنیچنگریکه د

نه همه بتوانند در آن دهکده با هم بمانند و دوستاتا
کنند. یزندگ

شاننیبيهمه با هم دوست شدند و شاددوباره
پشت یاجازه ندهند کسگریگرفتند دمیبرگشت، تصم

خوب يا مانند قبل روزها. آنهدیسر دوستانشان بد بگو
کردند.يرا کنار هم سپریو خوش

خانواده داد و در همان جا ماند.لیهم تشکروباه

-از آن ماجرا اسم دهکده شدبعد

."یدوستدهکده"


