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 آقا کوچولو و خدا

 نویسنده: کیتی کرودر

 
 فاریس: ط. جام برسنگ
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ون. کنار  آقا کوچولو روزی  ز روبرو شد.  تنگ جادۀبرای قدم زدن رفت بیر  با یک چیر

س.  ز گفت: نیر  یک چیر

س را فقط به زبان یم شود گفت. با خود فکر کرد که  آقا کوچولو   نیر

 مؤدبانه پرسید: یک هستید شما؟

 من خدا هستم.  -

  ه. خدا این ریختر باشخدا هستید!!! خود خدا؟ اصال فکر نیم کردم  -

 
 اول این که من خدا نیستم، ییک از آن ها هستم.  -

 پیش خود فکر کرد عجب که این طور!  آقا کوچولو 

 یعتز این که خداهای شبیه شما زیاد هستند؟ -

-  .  به تعداد ستاره های آسمان... شایدم بیشیر

 . رفتند  مه ا بدم زنان ق
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 ؟یم کردی خدا چه شکیل باشهفکر  -

باشکوه، سالخورده، با ریش سفید بلند، عبوس! با یک پالتو آسمانز رنگ، و با دست های پشت  -

 کمر، درست مثل دست های شما. 
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 خدا زد زیر خنده. 

 

 هو هو هو!  -

 پرسید:  آقا کوچولو 

ز دیگهیه تبدیل به  نز خودتو یم تو - ؟ چیر  بکتز

 خدا گفت: 

 صدالبته.  -

 لبخند زد:  آقا کوچولو 

 ی؟نم بدنز نشو یم تو -

 خدا بلند گفت: 

  با کمال میل.  -

 . بود  خود  دنهیز تبدیل کر  عاشق نشان دادن که  هانی بود خدااز آن 
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 فریاد کشید:  آقا کوچولو 

 ! ندی منو ، ترسو دیگه سهب -
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 خندید.  آقا کوچولو 

 حاال شدی شبیه بابام.  -

 را ترسانده باشد.  آقا کوچولو . ترسیده بود که خدا لبخند زد 

 از خدا پرسید که آیا دوست دارد به خانه اش برود و یک املت بخورد؟ آقا کوچولو پس از مدنر 
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 خدا گفت: 

 ن ککه همرایه تو بله، خییل عالیه، البته که باعث خوشحالیه   -
 

 ؟اصال  هچی نم، اما این املت که یم یک

 با خود فکر کرد عجیب است. خدا نیم داند املت چیست!  آقا کوچولو 

 . جایش در که خوابش برده   مردابرسیدند به 

 : با رسبلندی گفت آقا کوچولو 

 یم کنم.  -
 

 این جا زندیک

 خدا گفت: 

 وای وای وای! چه جای خوشگیل!  -

 املت تره درست کرد.  آقا کوچولو 

 

 توضیح داد که: 

 . هین غذای محبوب منا -

ز کمک کند.   وقتر غذایشان را خوردند خدا یم خواست در ظرف شستر

 . را بعد یم شورم نه، نه، نه، اونا  -

ون را نگاه کرد  آقا کوچولو   . از پنجره بیر

ون. ، بر هوا عالیه - ون، ی بر یم خوا یم بیر  شنا کنیم؟یم بیر
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 خدا روی آب راه رفت. 

 

 ذوق زده گفت:  آقا کوچولو 

هانی شنیده بودم اما تا به حال ندیده بودم!  -
ز ز روی آب چیر  وای! من دربارۀ راه رفتر

 خدا پرسید: 

؟ -  شنا بلد هستر

 البته که بلد هستم. مگه همه بلد نیستند؟ -

 خدا گفت: 

 من بلد نیستم.  -

 خود را خشک کرد، لباس پوشید و فریاد کشید:  نا بعد از ش کوچولو آقا  

ز از درخت خییل حال یم ده!  -  باال رفتر

 بعد از درخت باال رفت و باالی باال روی یک شاخه نشست. 
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 خدا پشت رسش رفت، شناور در هوا. 

 گفت:   آقا کوچولو 

 ! ز درخت باال نیم ره، پرواز یم کنهاین درسته! خدا ا -

 : خدا گفت

ز پرواز کنم. من یه خورده چاقالویم -  ، ترجیح یم دم بجای باال رفتر

 خندید.  آقا کوچولو 

ه. البته که پروا -  ز کردن خییل بهیر

 . ه آرایم در مرداب نشستغروب ب



13 
 

ز آمد ییک از درخت   پائتر
 

 نشستند و خدا پرسید:  ، دیگری از آسمان. روی تخته سنیک

؟ -  میل داری پرواز کتز

 نه، ترجیح میدم زیر آب شنا کنم.  -

هانی که دوست دارند حرف زدند  مدنر 
ز  . خدا به ستاره هانی که ظاهر یم شدند نگاه کرد. از چیر

 حاال دیگه باید برم خونه، زنم منتظرمه.  -

 کردند.   افظز با هم خداح

 

 گفت:   آقا کوچولو 

-  .  تو حتر اسم منو هم نیم دونز

 : اطمینان داد خدا 
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؟ -  البته که یم دونم. اسم تو تئوست. به معتز خدا. معنیشو یم دونستر

 بله. بابام برام تعریف کرده.  -

 . د و رفتش محو دا آرام آرام در تارییکخ

 . شستو ظرف  به خانه رفت آقا کوچولو 

 . د و شاد بود لبخند یم ز 

ز روزی یم توانست   با خود فکر کرد   آدم ر که چنتر
 

 ا برای همیشه تغییر بدهد. زندیک

 

 

 . ، جانی که زنش منتظر او بود خود بر گشت خدا به دنیای

 : گفت

 سالم زن.  -

 : زنش پاسخ داد 
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؟ -  سالم مرد. روز خونی داشتر

  بله، ممنون. عایل بود.  -

 و خدای زن از خدای مرد پرسید: 

؟ بعدش یم تونیم بریم تو دریاچه شنا کنیم. نیم خوای ییک  -  از اون املتای معروفتو درست کتز

 خدا گفت: 

 فکر خوبیه.  -

 رفتند. یم غروب از میان باغ 

د  روزی یم رسد که او همآیا از خود پرسید که  و درک رکفکیم خدا    از درخت باال برود. تئو مثل  یاد بگیر

 


