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Apen	og	krokodillen		–		en	fortelling	fra	Sri	Lanka 
	

(میمون) و کروکودیل شادی  

بود، نبود در یک جنگل دور، دور در سریالنکا درختان سبز و انبوھی بود کھ از بین شان یک دریاچھ فراخ و پھناوری 
روان بود. در آنجا یک چوچھ شادی با مادرش زندگی میکرد. او بسیار قندول و شیرین بود. خورد و نصواری با دو 

 گوش و قلب بزرگ.  

از یک درخت بھ درخت دیگر آویزان می کرد تا یک روز بھ وی شاخھ ھای درخت خیز میزد و خود را ھر روز ر
دریاچھ رسید. و رفت لب دریاچھ نشست. بسیار تنھا بود. او ھیچ دوستی نداشت. حیوانات دیگر با او بازی نمی کردند. 

ت بھ آنھا برسد.آنھا از شادی بزرگتر بودند و تیز تر ھم میدویدند کھ شادی نمی توانس  

شب کھ خانھ میرفت و سرش را روی زانوی مادرش می گذاشت و  میگفت:"من ھیچ دوستی ندارم کھ با من بازی کند." 
و مادرش جواب میداد کھ" غصھ نخور جان مادر. وقتی بزرگ شدی دوست ھای زیادی پیدا میکنی" و شادی گک 

!" و مادرش جواب میداد:" من دوستت ھستم!" و قبل ازینکھ حاال ھم می خواھم دوست داشتھ باشممیگفت:" ولی من 
 جوابی بگیرد متوجھ میشد کھ شادی را خواب برده.

یک روز وقتی چوچھ گک شادی نزدیک دریاچھ آمده بود متوجھ شد کھ دوچشم بزرگ و ِگرد از زیر آب بیرون شد و  
زد و آب فراوانی را بھ سر و روی شادی پاشید و  آرام، آرام بھ او نزدیک شد. و دفعتن سر بزرگی از زیر آب بیرون

شادی ِشت و پِت شدو درین اثنا یک حیوان بزرگ سبز رنگ با پوز نوکدار و دندان ھای تیز و دم دراز از زیر آب 
 بیرون شد.

 شادی در حالیکھ آب بدنش را میتکاند، پرسید:" تو کی ھستی؟"

  حیوان جواب داد:"ای... من کروکودیل ھستم."

دی گفت:" و من یک شادی ھستم. می خواھی با ھم دوست باشیم؟ دوست ھای صمیمی؟"شا  

 کروکودیل پرسید:" دوست؟ او دگھ چیست؟"

" یعنی کھ با ھم بازی کنیم و از یک دیگر خود حمایت کنیم و بھ فکر ھمدگر خود باشیم." داد:گک جواب  شادی  

ھای صمیمی."کروکودیل جواب داد:" میتوانیم. ھاھاھا. دوست، دوست  

 و بعد با ھم بازی کردند:

 دوست من حاال آمد

 ببین از کجا آمد 

 او از بین آب آمد

 چھ پُر آب و تاب آمد

رسید، با دوستش خدا حافظی کرد و بھ امید دیدار روز بعد بھ سمت خانھ دوید. کھ شب  

بھ مادرش گفت:" من یک دوست پیدا کردم."   

ب شد. چھ نام دارد دوست ات؟"مادرش با خوشحالی گفت:" اوه. چھ خو  
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 شادی گفت:" نامش، ...کر.." 

 مادرش پرسید:" کرم؟"

 شادی گفت:" نھ!"

 مادرش پرسید:" کرگدن؟"

 شادی گفت:" نھ."

 " نی، نامش..کر..کروکودیل بود!"

مادرش چیغ زد: " کروکودیل؟"   

ھا را ھم میخورند! تو اجازه نداری با ی د"کروکودیل ھا خطرناک استند! آنھا حیوانات دیگر را می خورند. آنھا شا
 کروکودیل بازی کنی."

شادی گک بسیار جگرخون شد. آخر او تازه یک دوست پیدا کرده بود! شب کھ میخواست بخوابد، نتوانست. خوابش نمی 
 برد و دفعتن فکری بھ سرش رسید:

ا را بھ کروکودیل داد وگفت: " ببین. من روز بعد چند دانھ کیلھ از درخت چیند کھ بھ کروکودیل ببرد. شادیگک کیلھ ھ
 کمی میوه برایت آوردیم. بسیار خوب مزه میدھند."

 کروکودیل کمی از کیلھ خورد و گفت:" ھھ... بلی، بسیار زیاد مزه میدھد."

 شادی گک گفت:" من ھر روز برایت کمی میوه می آورم ولی باید قول بدھی کھ ھرگز حیوانات دیگر را نخوری."

ل وعده کرد." ھھ.... خوب درست است."کروکودی  

شادی گک ھر روز با سبد پُر از میوه ھای رنگارنگ نزد کروکودیل می آمد. میوه ھای مزه دار مثل کیلھ، اناناس، 
با ھم بازی و ساعتتیری می کردند و شب کھ میشد نزد مادرش خانھ می آمد. کروکودیل ھم سبد  کیوی، کینو، مالتھ و ام.

 پُر میوه را بھ پشت اش گذاشتھ نزد زنش میرفت.

روزی زن کروکودیل گفت:" میوه ھا بسیار مزه خوب دارند ولی یک چیزی کم دارد. قلب یک شادی. با این میوه ھا قلب 
و از شوھرش خواست کھ شادی گک را بھ خانھ مھمان کند تا بتواند قلبش را بخورد. ت."یک شادی بسیار پُر کیف اس  

 کروکودیل گفت:" ھھ...ولی او دوست من است!"

زنش جواب داد:" دوست ات؟ او دگر چیست؟ من کھ ھیچوقت در باره دوست نشنیده ام. تو فراموش کردی کھ کروکودیل 
قبل ازینکھ بسیار گرسنھ شوم." ھا حیوانات را می خورند؟ برو، زود شو.  

کروکودیل آببازی کنان رفت کھ شادی گک را بھ خانھ اش مھمان کند. شادی گک بسیار خوشحال شد. ولی متوجھ یک 
 چیز شد و آن اینکھ او نمی توانست آببازی کند.

با تو بھ خانھ ات بروم؟" طورگفت:" من کھ نمی توانم آببازی کنم. چ  

توانی در پشت من بنشینی!"کروکودیل گفت:" تو می  

 شادی گک نظر کروکودیل را قبول کرد و پشت کرودیل سوار شد نا بھ خانھ کروکودیل نزد زنش بروند.

کروکودیل بھ خانھ اش نزدیکتر میشد و زن کروکودیل لب دریاچھ با پیشبندی بھ سینھ و پنجھ ای در دستش ایستاده بود و 
 آماده بود کھ چوچھ شادی را بخورد.
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و من ترا با خود بخورد شادی  میخواست کھ قلبروکودیل بھ شادی گک گفت:" ھھ... میفھمی چیست؟ زن من بسیار ک
 آوردم کھ او ترا بخورد."

و می دانست کھ آببازی ھم بلد نیست. چھ باید بھ لرزه افتاد. اقلب کوچک شادی گک بھ ُدک ُدک شروع کرد واز ترس 
د و گفت:فکری بھ سرش آممیکرد؟ ولی دفعتن   

 " من قلبم را فراموش کردم."

 کروکودیل گفت:" مقصدت چیست؟" و اصلن نفھمید شادی چھ پالن دارد.

شادی گک گفت:" میدانی. قلب من تر شده بود و من برای خشک شدن آنرا بھ باالی درختی نزدیک دریاچھ آویزان 
 کردم."

اھد شد!"کروکودیل گفت:" پس حاال چکار کنیم؟ زنم بھ سرم عصبانی خو  

 شادی گک گفت:" ما باید دوباره برگردیم و قلبم را گرفتھ بر گردیم."

 کروکودیل گفت:" نظر خوبیست." و با شادی گک بھ پشت اش راه رفتھ را برگشت.

وقتی بھ نزدیک درخت بزرگی کھ شادی گک در باره اش گفتھ بود رسیدند، کروکودیل بھ شادی گک گفت کھ عجلھ کند. 
شت کروکودیل خیز زد و بھ سرعت باالی درخت رفت جاییکھ کروکودیل نمی توانست باال شود و بھ او شادی گک از پ

بھ خانھ نزد مادرش آمد. او مستقیم باالی زانوی مادرش  دوان دوان" تو دگر دوست من نیستی." و  :دست پیدا کند و گفت
دوست نشود.  و بھ مادرش قول داد کھ ازین روز بھ بعد ھرگز با کروکودیلیپرید   
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