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 شیر و شادی
 

  ، قایم کرده بودندمثال    ی که در رفاقت و دوستی در بین دیگران یکرفیق بسیار جاناجان  سه   جلندر، قلندر و سمندر
ظرف یک    یکجا سپورت می کردند، و باالخره هرسه شان در یکجا میله می رفتند،  یکجا گشت و گزار می کردند،  

 پذیرفته شدند.  ماه به غالمی خسرهای شان 
چنانچه هیچکس شاکی نیست که برایش  همین عقل است با بندگانش مساویانه تقسیم نموده  یگانه چیزی را کهخداوند 

هیچکداک   جاناجانیاین سه رفیق    داده. اما استعداد ها را مساوی تقسیم نکرده کسی را زیاد و کسی را کمتر    .کم رسیده
  نسبت به   در کلهٔ سمندر به مراتب زیادتر و گرنگ تر بود  ذکاوت و استعداداما    شکایت نداشتند   شان از کمبود عقل

 .  شدو رفیق دیگر
  اما ،  شدنداین سه رفیق هم گاهی افتادند و گاهی باال    ، همراه با آن .رفت  روزگار پخچ و بلند آمد ودر طول سالها، 

هوشیار و باقهم رفیق  سمندر  دردسر هایی برای  ناجوان بود و این دو گاه و ناگاه  قلندر و جلندر همیشه    روزگار با 
این  همهٔ  سمندربودند، های صمیمی باهم دوست  ازینکهفراهم می کردند و موجب آزار و تکلیف او می شدند.  شان

 . و بروی آندو نمی آورد نادیده می گرفت  را تکالیف
 ،بودند  بیکار و بی روزگار  اکثر اوقات،  فاصله داشتند  کیلومترچند    از نعمت استعداد و ذکاوتقلندر و جلندر که گفتیم  

 کرد.  می ن سازگاریبه اصطالح روزگار همرای شان   به هر کاری که دست می زدند، تاوان می کردند
سمندر مدیر باغ وحش  رفیق هوشیار شان  خبر شد که  ،  قلندر که از دست بیکاری به ستوه آمده بودپس از مدت زمانی  

  . پس از مختصر سوال ای یک شغل با معاش کردخود را به او رساند و تقاضبا بسیار خوشحالی و عجله مقرر شده، 
حتی فرق الف و ب    سواد چندان داردکه نه در کمپیوتر بلد است، نه در محاسبه و نه    اعتراف کردقلندر    و جواب

 خواهان یک شغل ساده مانند پاک کاری و باغبانی گردید.  ه این خاطرب برایش مشکل است
ی آنروز فردابکمک سمندر مقرر شد و    بودمند  نیازسخت  به پول    و  که از الغری به چوب دهل شباهت پیدا کردهقلندر

دنیای فانی را    ، مدیر باغ وحش، پوست شادی را که از چندی به اینطرف  خواهش سمندر در اثر  و  ا  .آمدباالی کار  
 این یگانه کاری بود که به آن ضرورت بود.  اع گفته بود، پوشید و در قفس شادی به خیزک و جستک پرداخت.ود

تر  و مردم از حرکات شادی که حقیقی و طبیعی    ه رفتپس از یکی دو ساعت، تعداد مراجعین باغ وحش بیشتر شد
جست می زد و خیز    ،کرده بود که شادی نیستیاد استقبال کردند، شادی هم فراموش زمعلوم می شد شادی اصلی  از

 . را با حرص و شوق می خورد ه ها و کیله های بخششی از جانب بینند می شدو پایین پنجره ها باال  از و  انداختمی 
این جست و خیزهای بیجا بود که ناگهان پایش لغزید و کله مالق در قفس پهلویش افتاد. مردم چک چک ها    در اثر 

آهسته آهسته  که    را دید  بزرگیناگهان شیر    ،کدام حیوان است  مربوطاین قفس    فهمدبخود آمد که ب  کردند، شادی تا 
 طرفش می آید.  

و نه راه گریز داشت.   کسی به کمکش می آمدهم انست، نه و، نه چیغ زده می تسیار بدی برایش دست داده بودحالت ب
تا  قل هوهللا و الحمد را باالیش خوانده ُچف می کرد.   و درماندگی  با بیچارگیشادی    طرفش می آمدکه بشیر درحالی

هرچه باالی مغزش    او که نمی دانست شیر با او چه معامله خواهد کرد دید شیر در یک قدمی اش رسیده است. اینکه 
الی  هردو دستش را بامجبور  فشار آورد در مورد دوستی و یا دشمنی شادی و شیر در جنگل چیزی بیادش نیامد،  

 تسلیم سرنوشت شد.  سرش و سرش را باالی کُندهٔ چوبی که نزدیکش بود گذاشت و 
 تعداد زیاد بیننده ها جمع شده بودند و منتظر بودند ببینند که شیر با شادی چه می کند؟

 باالیش صدا کرد: بجای حمله آهسته بسیار با او نزدیک شده بود حاال شیر که 
 .  جلندر که لباس شیر پوشیدیم  ات قدیمهستم رفیق  قلندر بیادر مهوارخطا نشو   -

، از جایش برخاسته برای یک  آب می چکیدو از زیرش    درین اثنا قلندر که پوست شادی را کمی تر هم کرده بود
. و رویش را بوسید لحظه فراموش کرد که امروز در رول یک شادی نقش بازی می کند، شیر را در آغوش گرفت

ین صحنهٔ عجیب  ا از  بسیاری بیننده ها  فضا را پر کردتماشاچیان  کف زدنهای غوغا برخاست و ، با این حرکت شادی
 .  و به حیث یک واقعهٔ جالب در شبکه های اجتماعی نشر کردند و ویدیوها گرفتند عکس ها 
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دو   شیر را با شادی دیدند، فردای آن این خبر مهم با عکس های آن و اندیوالی اینگونه صمیمیتبرای بار اول  مردم
تا  و همرایش مصاحبه ها صورت گرفت دش  پخش ی شهرتلویزیونها همه دردر روزنامه ها نشر و  حیوان صمیمی

 . به این موضوع جلب گردیدتوجهٔ وزارت حمایت از حیوانات  جاییکه
الیف زیاد را متحمل شده بود، پس از نشر این خبر  کرفیق مشکالت و تسمندر که در طول عمر خود از دست این دو 

 .  گردیدبه مراتب بیشتر  باغ نیز درآمد آنو  بسیار بلند رفتباغ وحش منحیث مدیر  شا موقف ،در رسانه ها
و توجهٔ مسئوول باغ وحش در قسمت تعلیم و تربیهٔ حیوانات دانسته    این امر را نتیجهٔ تجربه، دانش   شورای وزیران 

 .  دادو معاش بخششی مورد نوازش قرار  فوق العاده با ترفیع او را
بیکارگی و ناقابلیتی قلندر  روز فرارسید که آنباالخره تقسیم شده بود اما  بین این رفقا، غیرمساویگرچه فهم و ذکاوت 

 .  باغ وحش آن در تمام منطقه مشهور شد ام شد ولندر به مفاد سمندر تمو ج
 پس از آن شادی و شیر گل هایی را به آب دادند که در تمام شهر با هیجان دهن به دهن می گشت.  

 
 پایان. 
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