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شده و این کتاب توسط مترجم به صورت رایگان در اینترنت قرار داده

 بازنشر آن بالمانع است.
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 پیشگفتار
 

کتاب  1865انگلیسی، در سال ۀ سندینولوئیس کارول، 

را منتشر  ماجراهای آلیس در سرزمین عجایبمشهور خود 

کان کود موردتوجه تاکنونکرد. داستانی که از همان ابتدا 

، کارول 1890ساالن قرار داشته است. در سال بزرگو 

 تری زبانی بود با بیانی سادههایبازکتاب خود را که پر از 

فر ی صهابچه»روایی متفاوت برای به قول خودش ۀ ویشو 

د تابی شخالصه کرد؛ کاری که حاصلش ک« تا پنج سال

 که اکنون در دست شماست.
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 خرگوش سفید
 

بود به اسم آلیس که  کوچولوییگاری دختر روزی روز

چه  بدونید کهدید. دوست دارید  یخواب خیلی عجیب

 ؟دیدجور خوابی 
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 شاولین اتفاقی که افتاد این بود که یک خرگوخب، 

نطور که از کنار آلیس سفید بدو بدو از راه رسید و همو

   ساعتش رو از جیبش درآورد.وایستاد و  شدیمرد 

 خرگوشی وقتچیهنبود؟  یجالبۀ صحنتون به نظر

که ساعت رو توش  یک جیبساعت و یک که  دیدین

باشه،  رگوشی ساعت داشتهالبته وقتی خبذاره داشته باشه؟ 

هم داشته باشه که ساعت رو بذاره توش. نمی باید جیب

این طرف و اون و  دارهبا دهنش نگه تونه که ساعت رو 

 رفتن اینور و اونوربرای  هاوقتچون بعضی  .بره طرف

 .تاش رو الزم دارهدس

ۀ همکنم کامالً صورتی بود )فکر خرگوش  یاچشم

 طورنیهم(؛ صورتی دارن یاچشمد سفی یهاخرگوش

نش تهم  یاقهوهیک کت قشنگ  .هم صورتی بود گوشاش

که از جیب کتش دستمال قرمزی رو  شدمی و بود کرده



5 

 

سته که ب آبی گردندستمالخرگوش با . دید، سرک کشیده

  شده بود. پیتخوش واقعاًجلیقه زردش  اون و بود

 حسابیوای خدای من! خدای من! »خرگوش گفت: 

 رسید؟دیر می برای چه کاری شما به نظر«! رسمدیر می

 یزودبهس رو ببینه )رفت تا دوشِباید میخب راستش 

. بینید(که توی آشپزخونه نشسته رو میدوشس  عکس

دونست دوشس پیرزن خیلی بداخالقی بود و خرگوش می

خاطر  به همین عصبانی میشه. خیلیبذاره،  منتظرش اگهکه 

ونید ببینید که تنمیترسیده بود ) کلیخرگوش بیچاره 

کتاب رو تکون  کمکیلرزه؟ کافیه چطور از ترس می

کرد ن فکر می(. چوکنیدتماشا ، تا لرزیدنش رو نبدی

زنه. این کاری بود که گردنش رو می ،دوشس برای تنبیه

عادت داشت  بینید(می یزودبهعکسش رو که )دل ۀ ملک

؛ یا الاقل انجام بده دشمیاز دست دیگران عصبانی وقتی 
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عادت داشت دستور بده که گردن دیگران رو بزنن و 

 درواقعانجام شده. ولی  کرد دستورشهمیشه فکر می

 گردن کسی رو نزدن. وقتچیه

بدو رفت، آلیس خالصه، وقتی خرگوش سفید بدو

ه همین یفته. بخواست که ببینه چه اتفاقی برای خرگوش م

سوراخ  ش دوید و دوید و دوید تا پرید توخاطر دنبال

 و از اونجا افتاد پایین. خرگوش 

نپایین و پایی و ینیکرد. پاسقوط آلیس مدت زیادی 

اینکه با خودش فکر کرد نکنه از وسط دنیا رد بشه  ، تاتر

 سر در بیاره! طرف و از اون

سوراخ خرگوش مثل یک چاه خیلی عمیق بود. فقط 

مثل آلیس سقوط کنه، احتماالً میکسی  اگهآب نداشت. 

سقوط  از ،بینهخواب میداره دونید، وقتی آدم میره. اما می

تمام مدتی ؛ چون شهطوریش نمیکردن حتی یک ذره هم 
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ه، صحیح و سالم یک کنسقوط می کنه دارهکه فکر می

 . گوشه خوابیده

با این همه، این سقوط وحشتناک باالخره تموم شد و 

 الًاصولی آلیس افتاد روی یک کپه شاخ و برگ خشک. 

، و پرید وایستاد و دوباره دوید دنبال طوریش نشد

 خرگوش.

 دفعۀاین شروع خواب عجیب و غریب آلیس بود. 

ارید د، خیال کنید که بعدی که یک خرگوش سفید دیدین

، درست مثل آلیس یک خواب عجیب و غریب ببینین

  کوچولوی ما. 
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 چطور قد آلیس بلند شد
 

وقتی آلیس افتاد توی سوراخ خرگوش و راه  ...خالصه

زیر زمین رفته بود، یک دفعه ای رو خیلی خیلی طوالنی
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اتاق خیلی بزرگ دید که خودش رو وسط یک 

 دورتادورش پر از در بود. 

. به همین خاطر، آلیس بیچاره درها قفل بودنۀ ولی هم

 تونست از اتاق بره بیرون و کلی غصه خورد.نمی

کی رسید که سه تا یهرچند، بعد از مدتی به میز کوچ

اخته شده بود )توی شیشه سپایه داشت و تمامش از 

مه(. روی سوم معلوۀ ها و کمی از پایعکس دوتا از پایه

ک بود. آلیس دور تا دور اتاق گشت یمیز یک کلید کوچ

تونه یکیشون درها امتحان کرد تا ببینه میۀ و کلید رو به هم

 رو باز کنه یا نه. 

! کلید به هیچ کدوم از درها نخورد. اما آلیس طفلک

 خوشحال شد وقتی ری رسید و چقدکوچیکآخر سر به در 

 خوره!که دید کلید بهش می
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رو باز کرد و خم شد تا اونور در رو  کوچیکپس در 

 آلیس! قشنگیکنید چی دید؟ وای... چه باغ ببینه. فکر می

خیلی  براشتونست بره اونجا. اما در آرزو کرد کاش می

از در رد کنه؛  زورتونست خودش رو با نمیبود.  کوچیک

برید توی سوراخ  زورتونید با درست مثل شما که نمی

 موش!

در رو قفل کرد و کلید رو دوباره  پس آلیس طفلک

چیز جدیدی روی میز پیدا  بار نیاگذاشت روی میز. ولی 

روی کنید چی )دوباره به عکس نگاه کنید(. فکر می کرد

که کاغذی بهش بسته شده  کوچیک؟ یک بطری میز بود

 «!من را بنوش»بود. روی کاغذ نوشته بود 

داد. برای خوبی میۀ آلیس کمی از بطری نوشید. مز

همین همش رو خورد. بعد اتفاق عجیبی براش افتاد! نمی

 راتونب مجبورمتونید حدس بزنید که چی شد، برای همین 
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تر شد تا اینکه آخر سر بگم. آلیس کوچیک و کوچیک

 شد! کوچیکیک عروسک ۀ زااند

حاال اندازم برای رد شدن »اون وقت با خودش گفت: 

شروع به دویدن کرد، اما وقتی و « ،خوبهاز در کوچیک 

یس که قد آل بود رسید، در قفل بود و کلیدش هم روی میز

 حیف شد که در رو دوباره قفل کرده بود.رسید. بهش نمی

ک یک کیک کوچی ،بعدی که آلیس پیدا کرد خب، چیز

 به همین خاطر«! من را بخور»بود  نوشتهش که روبود 

کنید خورد. فکر می شد و کیک رودست به کار  آلیس

تونید حدس بزنید. افتاد؟ نه، نمیچه اتفاقی براش اونوقت 

  بگم. براتونمجبورم 
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بزرگ و بزرگ و 

ندتر بلحتی . شد تربزرگ

 اولشای که از اندازه

داشت. بلندتر از هر بچه

از هر  تربزرگای! 

 ! بلند و بلند ویبزرگآدم

! به عکس نگاه بلندتر

د کنید تا ببینید چقدر بلن

 شد.

کدوم رو بیشتر 

دوست دوست دارید؟ 

آلیس ریزه میزه،  داشتید

، که قدبلندباشید، یا آلیس بزرگ و  گربهبچه یکۀ انداز

  همیشه سرتون بخوره به سقف؟
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 اشک استخر
 

شاید فکر کنید وقتی آلیس کیک کوچیک رو خورد، از 

بزرگ شد باید خیلی خوشحال شده باشه.  قدرنیااینکه 

رو از روی  کوچولوچون حاال دیگه آسون بود که کلید 

 باز کنه.  باهاش رو هکوچیکای برداره و در میز شیشه

باز  تونست این کار رو انجام بده؛ اماخب، مطمئناً می

تونست ازش رد ای داشت وقتی نمیچه فایده کردن در

تونست ، حالش از همیشه بدتر بود. فقط میبشه؟ طفلک

سرش رو بیاره نزدیک زمین تا با یک چشم اونور در رو 

تونست انجام بده. کاری بود که میۀ نگاه کنه. این هم

ر و زد زی نشست بیچارهقدبلند ۀ تعجبی نداره که بچ

 گرفته؛ انگار که قلبش شکسته بود. 
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ۀ مثل یک رودخونشکاش گریه کرد و گریه کرد و اَ

. خیلی زود یک استخر اشک سرازیر شدکف اتاق  عمیق

 .رسیدبه نصف اتاق میبزرگ درست شد که 

شد که میخرگوش سفید پیدا نمیۀ سر و کل اگه

ز هنو، ممکن بود تا امروز خواست بره دوشس رو ببینه

خرگوش تا جای ممکن شیک . آلیس اونجا وایستاده باشه

ست بز پو لباس پوشیده بود و یک جفت دستکش سفیدِ

اش توی دست دیگهی کوچیکتوی یک دستش و بادبزن 

 وای دوشس، دوشس!»گفت: با خودش میبود. زیرلب 

 «وای، اگه معطلش کنم خیلی عصبانی میشه!

اصالً آلیس رو ندید. به همین خاطر، وقتی آلیس  ناو

 انگار صداش از سقف« ببخشید آقا...: »که بگهشروع کرد 

اتاق میامد؛ چون سرش اون باالباالها بود. خرگوش 
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ا ببدجوری ترسید و دستکش و بادبزن رو انداخت و 

 سرعت فرار کرد. 

در این موقع اتفاق خیلی عجیبی افتاد. آلیس بادبزن رو 

اما نگاه کنید رداشت و شروع کرد به باد زدن خودش. ب

 شدن و کوچیکچه اتفاقی افتاد: دوباره شروع کرد به 

 ظرف یک دقیقه قد یک موش شده بود!
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 بزنید بعدش چی فوری حدسبه عکس نگاه کنید تا  

مثل دریاست، مگه نه؟ اما راستش استخر اشکه... همهشد. 

آلیس و موش افتادن  های آلیس درست شده.اش از اشک

 کنن. توی استخر و دارن با هم شنا می

کنه، ور عکس به اونورش شنا میلیس که داره از اینآ

زیر آب های آبیش رو تونید جورابنیست؟ می قشنگ

با این عجله از آلیس دور میشه؟ داره چرا ببینید. اما موش 

 نحرف زدخب، دلیلش اینه که آلیس شروع کرده بود به 

ها و موش همیشه از حرف زدن ها و سگگربهۀ دربار

 امد.ها بدش میها و سگگربهۀ دربار

کنید و یک اشک شنا می فکر کنید دارید توی استخر

کتاب درسی و شیشهۀ درباربه حرف زدن کنه نفر شروع 

شنا  اونوقت شما با سرعت به یک سمت دیگههای دارو. 

  ؟کنیدنمی
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 رقابتیۀ مسابق
 

 س، حسابی خیاومدن بیرونوقتی آلیس و موش از استخر 

که توی ای هم بودن. موجودات عجیب و غریب دیگه شده

سوراخ خرگوش افتاده بودن، همین وضع رو داشتن. 

بزرگی که جلوتر از همه به یک ۀ )پرند اونجا یک دودو



18 

 

 طوطی )همونی که پشتعصا تکیه داده(، یک اردک، یک 

کنه(، یک نگاه می شاز باالی سر ارهاردک وایستاده و د

 جوجه عقاب )سمت چپ طوطی( و چندتا موجود دیگه

 . بود

اره خشک دونستن برای اینکه دوبنمی موجوداتاین 

 خیلی عاقلی بود،ۀ دودو، که پرند. شن، باید چیکار کنن

کنید رقابتی انجام بدن. فکر میۀ راهش اینه که مسابقگفت 

 مسابقه رقابتی چه جور چیزی بود؟ 

! پس نسوادی هستیی بیهادونید؟ خب، بچهنمی

 خوب گوش کنید تا بهتون بگم.

 ای باشه.که دایره یک مسیر مسابقه داشتاولش باید 

 اما تا وقتی تقریباً گرد باشه و سر و تهش به هم برسه،

 شکلش اونقدرها مهم نیست. 
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میدن باید توی مسیر کسانی که مسابقه ۀ بعد، هم

 کجا مهم نیست، نباشنتا وقتی خیلی نزدیک هم  .وایستن

 . وایمیستن

اجازه بدید « وع!یک، دو، سه، شر»ت بگید: الزم نیس

 کنن و هر وقت دوست دارن شروع هروقت دوست دارن

 .ومش کننتم

ه ب موجودات شروع کردنۀ آلیس و بقی به این ترتیب

تا جایی که همه کامالً خشک شدن.  ،دور زدن و دور زدن

اونوقت دودو گفت همه برنده شدن، و همه باید جایزه 

 !بگیرن

 جزبهاما . دادیممعلومه که آلیس باید جایزشون رو 

 ایهدیگ یزچ که اتفاقی ته جیبش بود، نباتآبچندتا 

سید یکی ر ،آلیس جزبه ،به اونا بده. به هر نفرکه نداشت 

 . و آلیس بدون جایزه موند
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ای نداشت، ؟ آلیس چیز دیگهکنید چیکار کردنفکر می

عکس باال رو نگاه دوباره دونه. حاال یک انگشت جزبه

 کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاد.

 «دونه رو بده به من!انگشت»دودو گفت: 

دونه رو گرفت و دوباره دادش به آلیس دودو انگشت

زیبا رو قبول ۀ دونکنم این انگشتخواهش می»و گفت: 

 .موجودات هورا کشیدنۀ بعد بقی« کنید!

د میفکر کنی؟ عجیبی به آلیس ندادنۀ به نظر شما هدی

رید برن سر کمد تولد بدن. دوست داۀ خوان به شما هدی

ترین عروسکتون رو بردارن و هاتون، قشنگبازیاسباب

 ؟ یا دوست«قشنگ برای تولدتهۀ عزیزم، این هدی»بگن: 

 یک چیز جدید بهتون بدن؟ چیزی که قبالً نداشتید؟دارید 
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5 

 مارمولکی به نام بیل
 

خرگوش سفید رو ۀ خوام ماجرای آلیس توی خونحاال می

 تعریف کنم.براتون 

ه ک صدای آلیس رو شنیدیادتون میاد وقتی خرگوش 

ها و دستکشترسید که  اونقدر انگار از آسمون میامد

تونست رو انداخت زمین؟ خب، خرگوش نمی بادبزنش

ین . به همبدون دستکش و بادبزن بره دوشس رو ببینه

 بعد برگشت تا دنبالشون بگرده.  کمکیخاطر، 

در این زمان دودو و تمام موجودات عجیب رفته بودن 

 رفت. اینور و اونور میو آلیس تنهایی داشت 

کنید خرگوش چیکار کرد؟ راستش فکر کرد فکر می

: بهش دستور دادکه آلیس خدمتکارشه. برای همین 
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همین االن برو خونه و یک جفت دستکش و یک ن! ماریا»

 «، همین حاال!زود باشبادبزن برام بیار! 

دید. چون شاید با چشمای صورتیش خیلی خوب نمی

که مطمئنم آلیس خیلی شبیه خدمتکارا نبود، مگه نه؟ ولی 

آلیس دختر کوچولوی خیلی مهربونی بود. برای همین، 

تونست با سرعت که می یاصالً ناراحت نشد و تا اونجای

 خرگوش. ۀ رفت سمت خون

شد زنگ مجبور می اگه خوشبختانه در باز بود. چون

میامد و در رو باز می عیواقدر رو بزنه، احتماالً ماریان 

تو. مطمئنم  برهداد که آلیس کرد و هیچ وقت اجازه نمی

کنان  رجهوُرجهوَوقتی  شانس بود کهخوش خیلی آلیس

. چون ماریان واقعی رو ندید رفت،ها باال میاز پله

 کرد.متأسفانه آلیس رو بعنوان دزد دستگیر می



23 

 

پیدا کرد. اونجا یک  روباالخره آلیس اتاق خرگوش 

خواست برشون و آلیس میجفت دستکش روی میز بود 

 یزی روی مکوچیکداره و بره که ناگهان چشمش به بطری 

یس آل «من را بنوش!»بود: . روی کاغذ بطری نوشته افتاد

 کمی از اون خورد.

شانسی بود. شما کنم این هم کمی خوشخب، فکر می

خورد، تمام از بطری نمی اگهکنید؟ چون فکر نمی طورنیا

اصالً  کنمخوام براتون تعریف جالب که میاین داستان 

 افتاد. حیف نبود که اتفاق نیفته؟اتفاق نمی

می مطمئنمشما اونقدر با داستان آلیس آشنا شدید که 

تونید، من براتون نمی اگهبعدش رو حدس بزنید. تونید 

 میگم.
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خیلی سریع تمام و تر شد رگ و بزرگ و بزرگآلیس بز

ین از زمپر از مربا! ۀ درست مثل یک کوز اتاق رو پر کرد؛

  اتاق پر از آلیس بود.ۀ تا سقف، و هرگوش

، جایی برای شدباز می اتاق چون در به سمت داخل

باز شدن در نبود. به همین خاطر وقتی خرگوش از منتظر 

ها رو وایستادن خسته شد و اومد که خودش دستکش

  نتونست وارد اتاق بشه.برداره، 

به  رسیمچیکار کرد؟ )حاال میخرگوش کنید فکر می

که اسمش بیل بود رو مارمولکی  ،عکس(. خرگوش
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فرستاد روی سقف 

خونه و بهش گفت تا از 

شومینه بره دودکش 

پایین. اما یکی از پاهای 

 آلیس توی شومینه بود.

به همین خاطر، وقتی که 

شنید بیل داره میاد 

پایین، یک لگد کوچیک 

زد و بیل پرت شد توی 

 آسمون.

طفلک بیل! دلتون 

براش نسوخت؟ باید 

  خیلی ترسیده باشه.
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 نازنینسگ کوچولوی 
 

ما ا، مگه نه؟ نمیاد به نظرخب، سگ خیلی کوچولویی هم 

آلیس خیلی کوچولو شده و این باعث  درواقعدونید، می

ی از وقتی آلیس یکبیاد.  به نظرمیشه سگ کوچولو بزرگ 
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ۀ جادویی رو که توی خون کوچولویهای کیک اون

د؛ ، حسابی کوچیک شخورد خرگوش سفید پیدا کرده بود

ینم اصالًتونست از در رد بشه. وگرنه طوری که می

؛ حیف بود یطورنیا. بره بیرونتونست دوباره از خونه 

که قراره چیزهای عجیبی ۀ قیبخواب دیگه  چون

 دید. شون بخونید رو نمیدربار

ون تبه نظرکوچولویی بود.  خالصه اینکه واقعاً سگِ

به چوب نازکی که  گوگولی نیست؟ نگاه کنید چطور

تونید ببینید که ! میکنهپارس می آلیس براش نگه داشته

از ترس اینکه سگ ازش ترسیده؛ چون  کمکیآلیس 

افتادن . دار قائم شدهتیغۀ ، پشت اون بتکوچولو نپره روش

قدر برای آلیس زیر دست و پای یک سگ کوچولو همون

 زیر یک گاری با چهارتا اسب! بیفتیدبد بود که شما 
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 اگهشما توی خونتون هیچ سگ کوچولویی دارید؟ 

دارید، امیدوارم همیشه باهاش مهربون باشید و بهش 

 چیزای خوبی بدید که بخوره.

شناختم که می کوچیکۀ وزگاری، چندتا بچی رزرو

ا یک سگ کوچولو خونگی . اونهم سن و سال شما بودن

وز رۀ این چیزیه که اونا دربار. بوددَش  که اسمشداشتن 

 تولد سگشون بهم گفتن:

یک روز یادمون افتاد که تولد دَشه. با خودمون 

ن بدیم؛ مثل همو شچیز خوب به یکگفتیم بذار 

پس  گیریم.چیزایی که توی تولد خودمون می

برای تولدمون چه چیزی رو "کردیم:  فکرکلی 

باز کلی فکر  "بیشتر از همه دوست داریم؟

معلومه، "سر همه با هم داد زدیم:  یم. آخرکرد
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پس، فکر کردیم که دَش هم خیلی فرینی  "فرینی!

 دوست داره. 

یک  ازش خواستیمو  آشپزبرای همین رفتیم پیش 

ش بعد دَبشقاب پر فرینی خوشمزه درست کنه. 

، دَش"خونه و گفتیم:  زدیم که بیاد تورو صدا 

کردیم فکر می "گیری!االن کادوی تولدت رو می

ذره هم از خوشحالی بپره هوا؛ اما حتی یک 

بشقاب رو  خوشحالی نکرد! به همین خاطر،

شکمو نباش دَش! "گذاشتیم جلوش و گفتیم: 

ش دَ ولی   "قشنگ بخور، مثل یک سگ خوب!

ناجوری ۀ اش کرد و قیافمزه زبونفقط با نوک 

. اونقدر ازش بدش اومد که حتی یک ذرهدرآورد

ر شدیم با ین مجبوماش رو هم نخورد. برای ه

 ی حلقش!قاشق بریزیم تو
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دونم آلیس هم به این سگ کوچولو فرینی میده یا نمی

فکر نکنم بتونه؛ چون اصالً فرینی همراش نداره. هیچ نه. 

  بینم.بشقابی توی عکس نمی
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 کرم ابریشم آبی

 

دوست دارید بدونید بعد از اینکه آلیس از دست سگ 

دونید، برای می کوچولو فرار کرد چه اتفاقی براش افتاد؟

بازی کردن حیوون خیلی بزرگی بود )فکر نکنم شما از 

اید . چون همش باسب آبی  لذت ببریدۀ با بچبازی کردن 

مراقب باشید زیر دست و پاهای بزرگ و سنگینش له 

 ات که شدنشید!( به همین دلیل، آلیس خیلی خوشحال 

  فرار کرد. نبود، وحواس سگ کوچول

رفت و نمیاینور و اونور میجوری  نیهمخب، حاال 

اولش بشه. البته میۀ که دوباره اندازدونست چیکار کنه 

نوشه. ب یک چیزی بخوره، یا یک چیزیباید دونست که یا 

 .یدونست چه چیزاما اصالً نمی
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خیلی زود به یک قارچ بزرگی رسید که اونقدر  اما

 ۀتونست بدون وایستادن روی پنجبلند بود که آلیس نمی

 چه چیزی دید؟روی قارچ کنید باالش رو ببینه. فکر می پا

چیزی که مطمئنم توی تمام عمرتون هیچ وقت با همچین 

 اون یک کرم ابریشم آبی بزرگ بود! چیزی حرف نزدید.
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 ۀبهتون میگم که آلیس و کرم ابریشم دربار یزودبه

 چی حرف زدن. اما اول بذارید خوب به عکس نگاه کنیم. 

ه. نکه جلوی کرم ابریشمه، اسمش قلیو باون چیز عجی

مار پیچ و تاب خورده رد دود از اون شیلنگ دراز که مثل 

 کشن.قلیون رو می یطورنیامیشه و 

دراز کرم ابریشم رو توی عکس ۀ تونید دماغ و چونمی

رسن، مگه نه؟ نظر میه چونه بو درست مثل دماغ  ببنید؟

های آخه کرم دوتا از پاهای کرم ابریشمن. درواقعاما 

تونید پاهای بیشتری رو اطراف ابریشم کلی پا دارن. می

 شکمش ببینید.

هر ه ک دردسر باشهۀ مایباید خیلی برای کرم ابریشم 

این همه پا رو بشماره تا مطمئن بشه که هیچ کدوم  شب

 رو گم نکرده!
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ره تصمیم بگیدردسر بزرگ دیگه باید این باشه که 

شما  اگهمن  به نظرکدوم پا رو حرکت بده. اول بهتره 

قدر اونخواستید قدم بزنید، پا داشتید و می تاپنجاه چهل

پا  بگیرید کدوم ذاشتید برای اینکه تصمیمباید وقت می

تونستید به قدم زدن ، که اصالً نمیرو اول حرکت بدین

 .برسین

چی حرف میۀ دونید آلیس و کرم ابریشم دربارمی

 زدن؟

کننده است که اولش آلیس گفت که خیلی گیجخب، 

 دیگه. ۀ یک اندازه داشته باشی، بعد یک انداز

ای که االن داره رو کرم ابریشم ازش پرسید اندازه

 دوست داره؟ 

هفت تر باشه... بزرگ کمکیو آلیس گفت دوست داره 

هفت هشت سانت رو روی ) ناجوریهۀ اندازهشت سانت 



35 

 

دیوار عالمت بزنید؛ تقریباً اندازه انگشت وسطی شماست. 

 آلیس چقدر بود(.ۀ فهمید که اندازاونوقت می

و قدش ر کرم ابریشم بهش گفت که یک سمت قارچ

 کنه.ترش میکوتاهکنه، و سمت دیگه بلندتر می

ه از قارچ کند تا گاز بزن کوچیکۀ پس آلیس دو تا تک

ای قدش رو به اندازه قبل از اینکه به دیدن دوشس بره، و

  که دوست داره برسونه.
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 بچه خوک
 

دوست دارید از مالقات آلیس و دوشس براتون بگم؟ 

وع برای شر باشید که مالقات خیلی جالبی بود. مطمئن

آلیس در زد؛ اما کسی جواب نداد. پس خودش در رو باز 

 کرد.

به عکس نگاه کنید، دقیقاً همون چیزی رو  اگهحاال، 

 وقتی آلیس رفت داخل، دید. بینید که می

. دوشس روی وسط شدیمبه آشپزخونه باز در مستقیم 

آشپزخونه نشسته بود و یک بچه توی بغلش بود. بچه گریه 

زد. کرد. آشپز سوپ رو هم میمی قلقلکرد. سوپ می

چون گربه زد.لبخند میچِشایری بود، ۀ گربه، که یک گرب
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ا وقتی آلیس اینۀ زنن. همهای چِشایری همیشه لبخند می

 افتاد. وارد شد داشت اتفاق می

 

داره، مگه نه؟ اما متأسفانه  قشنگی و لباس دوشس کاله

 خودش خیلی خوشگل نیست.
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که شما تا حاال بچه تونم بگممی جرئتبچه با ۀ دربار

تری دیدین. اما خوب اخالقتر و خوشخوشگلهای 

ش، میدبعدی که دیدیۀ دفعبهش نگاه کنید. بذارید ببینیم 

 شناسیدش یا نه.

 دو باریکی آشپز باید گفت، احتمااًل شما ۀ دربار

 .آشپزهای بهتری رو دیدین

 ؟بهتری ندیدین! دیدینۀ طمئنم هیچ وقت گرباما م

ای ، با چشمیکیدوست ندارید یک گربه درست مثل این 

 ؟لبخند بزنه داشته باشینقدر شیرین که اینسبز قشنگ 

زد. تعجبی ادبانه با آلیس حرف میدوشس خیلی بی

د. ولی زا میصد« خوک»خودش رو ۀ هم نداره؛ چون بچ

بچه خوک نبود. مگه نه؟ و به آشپز دستور داد تا گردن 

البته آشپز این کار رو نکرد. آخر سر هم آلیس رو بزنه. 

بچه رو پرت کرد سمت آلیس! آلیس بچه رو گرفت و با 
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تونست رم این بهترین کاری بود که میه نظبخودش برد. 

 .انجام بده

توی  خودش آلیس موجود کوچولوی زشت رو با

کار سختی  چهبرد. نگه داشتنش می اینور و اونورجنگل 

فهمید که راه خورد. اما آخر سر می وولبود؛ چون همش 

درست نگه داشتنش اینه که پای چپ و گوش راست بچه 

 رو محکم نگه داره. 

ای رو های من، هیچ وقت سعی نکنید بچهاما بچه

 یطورنیاها دوست ندارن نگه دارید! بیشتر بچه یطورنیا

 بغلشون کنن.

ر کردن. طوری که آلیس رخُخب، بچه شروع کرد به خُ

داری به خوک  اگه» :بگهمجبور شد خیلی جدی بهش 

حواست دیگه کاری بهت ندارم. ، متبدیل میشی عزیز

 «باشه!
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سر آلیس آخر 

نگاهی به صورت 

بچه انداخت. فکر 

کنید چه اتفاقی می

برای چه افتاده بود؟ 

به عکس نگاه کنید، 

تونید ببینید می

 حدس بزنید. 

ممکنه بگید: 

  «که آلیس بغل کرده بود نیست، مگه نه؟ یابچهاینکه اون »

تونید بشناسیدش. بعدی نمیۀ دونستم دفعآه، می

خوب نگاهش کنید! بله، این همون  بهتون گفتم نکهیباا

 بچه است که به یک خوک کوچولو تبدیل شده!
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بدو بدو بره  اجازه دادپس آلیس گذاشتش زمین و 

تی خیلی زشۀ بچ» :توی دل جنگل. آلیس با خودش گفت

  .«شد یاافهیقخوشاما تقریباً خوک بود. 

  حق با آلیس بود؟ دیکنینمفکر 
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 چِشایریۀ گرب
 

ای، نه حتی خوکی که تنهای تنها. طفلک آلیس! نه بچه

 همراهش باشه.

و چشایری رۀ به همین خاطر مطمئن باشید وقتی گرب

دید که روی درخت، باالی سرش نشسته، خیلی خوشحال 

 شد.

ه اما نگاه کنید کمطمئناً گربه لبخند قشنگی داشت. 

 ؟دهنترسیازش  کمکیتون آلیس به نظرچقدر دندون داره! 

دندون داشتن که دست  اما. ترسیدهذره  یک ...خب

، و میخود گربه نبود. ولی خندیدن دست خودش بود

آلیس خوشحال  رفتههمیرو. پس کنه تونست بجاش اخم

 شد.
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رسه؟ با نمی به نظر مؤدبتون آلیس زیادی به نظر

ها که برده گردنش که خیلی صاف نگه داشته و دست

  که داره به گربه درس پس میده!؟ انگار سرش پشت
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رای اسم قشنگی باین « )پیشی چِشایری!»آلیس گفت: 

میشه بهم بگی از کدوم طرف باید »یک گربه نیست؟( 

 «برم؟

اد خومی اگهکه  نشون دادچِشایری بهش ۀ گرب

خواد خرگوش می اگهو  کالهدوز رو ببینه از کدوم طرف

هر »ت: بره. گربه گف باید بینه از کدوم طرففروردینی رو ب

 «ن.دوشون دیوون

شمع وقتی که خاموش ۀ ثل شعلبعد غیب شد. درست م

 میشه! 

آلیس راه افتاد تا خرگوش فروردینی رو ببینه. 

رفت گربه دوباره ظاهر شد. آلیس بهش که می طورنیهم

 یادفعهکی یطورنیاهیچ دوست نداره که گربه گفت 

 میاد و میره. 
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به همین خاطر، این دفعه گربه خیلی آروم غیب شد. 

ن یک لبخند بدواز دمش شروع شد تا به لبخندش رسید. 

 گربه عجیب نیست؟ دوست دارید یکی ببینید؟

 

برگردونید باال، آلیس رو میاین صفحه رو ۀ گوش اگه

نمی به نظراصالً هم کنه. بینید که داره به لبخند نگاه می

کرد، ترسیده رسه بیشتر از وقتی که به خود گربه نگاه می

  باشه. مگه نه؟
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 وارمهمونی چاییِ دیوانه
 

نید که آلیس از یبمیواره. این یک مهمونی چایی دیوانه

همونطور که گربه پیشنهاد کرده چِشایری رد شده و ۀ گرب

لیس آتا خرگوش فروردینی و کالهدوز رو ببینه. بود رفته 
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در حالی پیدا کرد که داشتن زیر یک درخت بزرگ رو ا اون

خواب هم وسطشون خوردن. یک موش زمستانچایی می

 بود. نشسته

فقط همین سه نفر سر میز نشسته بودن، اما کلی فنجون 

مون هتوی . تونید کل میز رو ببینیند. شما نمیسر میز بو

لبته هست. ا، نُه تا فنجون بینینتونید بمی قسمتی هم که 

اگه اونی که دست خرگوش فروردینی هست رو هم 

 حساب کنیم. 

اونی که گوشای دراز داره و الی موهاش کاه 

کاه نشون میده که اون  ، خرگوش فروردینیه.فروکرده

دونم. هیچ وقت دیوونه است... البته من دلیلش رو نمی

کنن دیوونهکاه نذارید الی موهاتون؛ چون مردم فکر می

 ترسن. اید و می
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ه ک انگاردار سبز قشنگ بود. سر میز یک صندلی دسته

. برای همین، آلیس رفت و برای آلیس اونجا گذاشته بودن

 روش نشست.

با خرگوش فروردینی و کالهدوز حرف زد. بعد کلی 

دونید، می هد. آخخواب زیاد حرف نمیزموش زمستان

بیشتر وقت رو تخت خوابیده بود و فقط چند لحظه بیدار 

 شد.

تا وقتی موش خواب بود، خیلی به درد خرگوش 

گرد و نرمی  خورد؛ چون سرفروردینی و کالهدوز می

تونستن برای همین می. داشت؛ درست مثل بالش

دن و راحت با بآرنجشون رو بذارن روش و بهش تکیه 

شما که دوست ندارید مردم از سرتون هم حرف بزنن. 

بالش استفاده کنن، مگه نه؟ اما اگه مثل موش  یجابه
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، اصالً متوجه نمیتخت خوابیده باشین خوابزمستان

 به همین خاطر فکر نکنم براتون مهم باشه. شین. 

ز زیادی به آلیس ندادن که بخوره. ولی ا چیمتأسفانه اون

ن و وبعد از مدتی آلیس برای خودش چایی ریخت و ن

ن و کره رو کجا بینم که نوفقط درست نمیکره برداشت. 

ز ج کسچیه. انگار نیستگذاشته. بشقابی هم براش 

کنم خرگوش فروردینی فکر میکالهدوز بشقاب نداره. 

هم یکی داشته؛ چون وقتی هر کدوم یک صندلی جابجا 

بود( و آلیس شدن )که قانون این مهمونی چایی عجیب 

دید که  مجبور شد بره سر جای خرگوش فروردینی،

خرگوش ظرف شیر رو چپه کرده توی بشقاب. برای همین 

 هکنم که بشقاب و ظرف شیر پشت قوری بزرگفکر می

 قایم شدن. 
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های مختلفی کالهدوز عادت داشت با خودش کاله

حتی کاله روی سر خودش هم برداره تا بتونه بفروشه. 

، یعنی «6/10»بینید، قیمتش روش خورده: فروشی بود. می

راه جالبی برای فروش کاله «. پِنس 6شلینگ و  10»

قشنگی هم داره: زرد خوشگل  گردندستمالنیست؟ چه 

 بزرگ قرمز! هایقطهنبا 

باید موهات رو »گفت: به آلیس  و بلند شد کالهدوز

کنید ادبانه بود، مگه نه؟ فکر میحرفش بی!« کوتاه کنی

من که اندازه به نظر؟ موهای آلیس واقعاً اصالح الزم داره

 اش کامالً درسته.اش خیلی خوبه... اندازه
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 باغ ملکه
 

ملکه قسمت کوچیکی از همون باغ قشنگیه که  باغ

 وچولوککه آلیس تالش کرد  هتون گفتم. دیدیددربارش ب

اش هم اندازبه نظر رد بشه. هکوچیکبشه تا تونست از در 
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قد یک موش بود که روی پاهای عقبش وایستاده باشه. 

و اینا هم  هپس این یک درخت گل رز خیلی کوچیک

 هستند. ییهای خیلی کوچولوباغبون

شما  به نظر! اما دای هستنچه آدمای کوچولوی بامزه

ان، که فقط سر های زندهمن که کارت به نظراونا آدمن؟ 

می به نظرو دست و پا دارن و به این خاطر شبیه آدم 

 رسن. 

کنن؟ خب، تون دارن با رنگ قرمز چیکار میبه نظراما 

گوشه یک خواست اون دل میۀ که ملک اونا به آلیس گفتن

کوچولو ۀ های بیچاردرخت رز قرمز باشه؛ اما این باغبون

ین به هم یک درخت رز سفید کاشتن.به جاش اشتباهی 

دونستن ملکه عصبانی میشه چون می ترسیدن.خاطر خیلی 

 و دستور میده گردن همشون رو بزنن. 
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ملکه، خیلی خیلی خشن بود و همیشه وقتی از دست 

 البته« رو بزنید! گردنش»گفت: شد میکسی عصبانی می

کس به حرف زدن؛ چون هیچواقعاً گردن کسی رو نمی

 کرد.داد. اما ملکه کار خودش رو میملکه گوش نمی

های کوچولوی باغبونتونید حدس بزنید که حاال می

کنن قبل از می عجلهکنن؟ دارن بیچاره دارن چیکار می

اینجوری مز بزنن. ها رنگ قراینکه ملکه از راه برسه به گل

که اونجا گل رز سفید کاشتن، و شاید ملکه متوجه نشه 

 اونوقت شاید گردن آدمای کوچولو رو نزنن.

چه  ...هگل سفید بزرگ روی درخت تاششبینید که می

سه تاش  خوان بهشون رنگ قرمز بزنن!فکر بکری که می

برای  اگهرو رنگ کردن و نصف کار رو انجام دادن و 

 ...نمیستادنوای حرف زدن
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ها، بجنبید! وگرنه قبل از تموم شدن وبجنبید کوچول

یک گل سفید هم روی درخت پیدا کنه،  اگهرسه! ملکه می

 «گردنشون رو بزنید!»دونید چه اتفاقی میفته؟ میگه می

 وای، بجنبید، کوچولوهای من! یاال، یاال!

عصبانی نمیاد؟ وای، طفلی  به نظرملکه از راه رسید! 

   آلیس کوچولو!
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 یرقص خرچنگ
 

های توی این بازی توپ؟ کروکه بازی کردین حاالتا 

ای مختلفی دارن. باید اونا هرنگ بزرگی هست که چوبیِ

که  داری هستهای قوسمیلهقل بدید اینور و اونور.  رو

های بزرگی رد کنید. چکشزیرشون از  روها باید توپ

 ونباهاشاینکه برای  دارنی درازی هاهم هست که دسته

 ها ضربه بزنید.به توپ

حاال به عکس نگاه کنید تا ببینید که آلیس داره کروکه 

 ۀبا اون چیز گندتونه اما اون نمی»شاید بگید: کنه. بازی می

 بازی کنه! ...دونم اسمش چیهو نمی ...که دستشه قرمزرنگ

 «پس چکشش کجاست؟
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دونید که نمی قرمزۀ خب، عزیزای من، اون چیز گند

وئه( یک چکشه! گاسمش چیه )و درواقع اسمش فالمین

زنده  یهایغیتجوجهها توی این بازی کروکه، توپ

تونن خودشون رو می هایغیتجوجهدونید که میهستن. 

 ها هم فالمینگوی زنده هستن.گوله کنن؟ چکش
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بینید که آلیس داره وسط بازی کمی توی عکس می

عنی ، ییداشتندوستکنه، و با اون موجود پیر استراحت می

بته چکشش رو زده زیر بغلش، الو زنه. دوشس حرف می

 . نشه تا گم

کنم اصالً موجود پیر اما من فکر نمی»شاید بگید: 

گفت خوک و ! چون به بچش میباشه یایداشتندوست

 «رو بزنه!خواست گردن آلیس می

خب، زدن گردن آلیس فقط یک شوخی بود. و در 

بود! ببینید دوشس  کمورد بچه... خب واقعًا یک خو

 تره.آلیس گندهۀ زنه. لبخندش از تمام کلچطور لبخند می

 تونید ببینید.تازه شما فقط نصفش رو می

فقط کمی با هم حرف زدن. تا وقتی که ملکه اومد اونا 

ی رو قالب پشتالکو آلیس رو با خودش برد تا شیردال و 

 بهش نشون بده.
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اصالً چیزی بلدید؟ بگذریم، به دونید شیردال چیه؟ می

 داره قرمزۀ عکس نگاه کنید. اون موجودی که سر و پنج

 دونید.دیگه می و تنش سبزه، شیرداله. حاال

 سرش سر گوساله است.قالبیه.  پشتالکاون یکی هم 

پزن. حاال قالبی می پشتالکله سوپ چون با سر گوسا

 دونید.اینم می
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اما منظورشون از چرخیدن دور آلیس »شاید بگید: 

 «چیه؟

رقص خرچنگی میدونید! دارن کردم اینو میفکر می

 کنن!

 قالبی پشتالک یک بعدی که یک شیردال وۀ دفع

درست ازشون بخواید، مطمئنم که این رقص  اگه، ندیدی

  .اجرا میکننرو برای شما 
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 ها رو دزدید؟یکی شیرین
 

می پخت؟دل چطور شیرینی میۀ تا حاال شنیدید که ملک

 ها اومد؟یتونید به من بگید چه بالیی سر شیرین

دونم! شعر همه چیز رو دونم، میمی»شاید بگید: 

 اش میگه:درباره

 

 دل چندتا شیرینی پختشۀ ملک

 «سرباز دل اومد و همه رو بردش

 

خب، بله، شعر اینو میگه. اما نمیشه سرباز بیچاره رو 

میگه  طورنیااش شعر درباره به این خاطر کهفقط 

بردنش زندان و دستاش رو با زنجیر کرد. باید می مجازات
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شاه و ملکه تا درست و  ، بعد میاوردنش پیشبستنمی

 بشه. حسابی محاکمه
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وقتی  فهمید کهنگاه کنید، می باالبه عکس  اگهحاال 

 ه چیز جالبیه!محاکمه چ شاه قاضی باشه،

نیست؟ اما خیلی خوشحال  طورنیاشاه خیلی بزرگه، 

 شسیگکالهرسه. فکر کنم اون تاج بزرگ روی نمی به نظر

 اما مجبوره هر دوتا روباید خیلی سنگین و ناراحت باشه. 

 همقاضی و  همروی سرش بذاره تا مردم بدونن که اون 

 .شاهه

آخه ملکه  میاد؟ به نظرملکه بداخالق  کنیدفکر نمی

ر قداون ونکه برای پختنشرو  هاشیرینی بشقابداره 

تونه می طورنیهم. بینهمیزحمت کشیده بود، روی میز 

رو از  هاینیریشهمون کسی که  ؛ یعنیرو ببینه بدسرباز 

سرباز آویزونه  یهادست)زنجیرهایی که از ملکه دزدیده. 

 کمکیکه ملکه عجیب نیست برای همین بینید؟( رو می

 بداخالق باشه.

می باال رو شعرو وایستاده خرگوش سفید نزدیک شاه 

نصفه هیئت مخونه تا به همه بگه که سرباز چقدر آدم بدیه. 
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رو  و اردک، قورباغهتونید دوتاشون، یعنی )که فقط می

 هیئت منصفه ببینید( باید تصمیم بگیرن که جایگاهتوی 

 سرباز گناهکاره یا نه. 

کنم که چه اتفاقی برای آلیس حاال براتون تعریف می

 افتاد.

آلیس نزدیک جایگاه هیئت منصفه نشسته بود که یک 

چیه؟ « شاهد»دونید . میزدندفعه بعنوان شاهد صداش 

موقع انجام کار بدش دیده یا شاهد کسیه که زندانی رو 

 خوره. دونه که به درد دادگاه میچیز مهمی می

ها رو بپزه. همیناما آلیس ندیده بود که ملکه شیرینی

طور ندیده بود که سرباز اونا رو برداره. راستش، اصاًل 

پس اصاًل چرا میدونست. در این باره نمی یهیچ چیز

 دونم.تن شاهد باشه؟ من هم نمیخواس

خرگوش سفید خواستن. اونا آلیس رو می درهرصورت

 «آلیس!: »زدتوی شیپور بزرگش فوت کرد و صدا 
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 آلیس فوری از جاش پرید. بعد...

رد دامنش گیر ککنید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ فکر می

اش کرد و تمام اعضای به جایگاه هیئت منصفه و چپه

 منصفه ازش افتادن بیرون!هیئت ۀ بیچار
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تاشون رو پیدا کنیم یا تونیم هر دوازدهبذارید ببینیم می

عضو داره.  تادوازدههیئت منصفه  ،دونیدمیآخه نه. 

خواب، موش طور موش زمستانبینم. همینرو می قورباغه

، مارمولک، خروس، یغیتجوجه، خرماموشایی، صحر

موش کور،  اردک، سنجاب و درست پشت سرموش کور، 

 زنه.یک پرنده با نوک دراز که داره جیغ می

 شد. باید یک موجود دیگه پیدا کنیم. تاازدهیاما این 

بینید که از پشت می... اون سر سفید کوچیک رو نآها

موش کور، درست زیر نوک اردک، بیرون اومده؟ اون 

 دوازدهمیه. 

ها رو کشیده( به من آقای تِنیِل )کسی که این نقاشی

لکه )میلکبچه زنه، یک ای که داره جیغ میپرندهگفت 

بچه  لک چیه؟( و اون سر کوچولو مال یکدونید که لک

  نیست؟ ناز موشه.



66 

 

14 

 رگبار کارت
 

اینجا چه خبره؟ چه اتفاقی داره برای وای، خدای من! 

 آلیس میفته؟

اش بهتون خب، تا جایی که بتونم همه چیز رو درباره

تموم شد: شاه خواست که هیئت  یطورنیامیگم. دادگاه 

عنی یمنصفه تصمیم بگیره که سرباز دل گناهکاره یا نه... 

های رو دزدیه یا شون اون شیرینیبه نظرگفتن که باید می

خواست اول مجازات بدجنس میۀ یک نفر دیگه. اما ملک

 گهااما این اصاًل منصفانه نبود، مگه نه؟ چون انجام بشه. 

یم مجازاتها رو ندزدیده بود، نباید سرباز دل شیرینی

. شما دوست دارید برای کاری که نکردید مجازات شد

 بشید؟ 

 «ملکه چرت و پرت میگه!»برای همین آلیس گفت: 
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)همیشه وقتی « گردنش رو بزنید!»و ملکه گفت: 

 .(زدیمعصبانی بود همین حرف رو 

کی به شما اهمیت میده؟ شما فقط »بعد آلیس گفت: 

 « یک دسته کارت بازی هستین!

ها خیلی عصبانی شدن و پریدن هوا و مثل رگبار کارت

 ریختن روی سر آلیس.
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 چیتونید حدس بزنید بعدش فکر کنم مثل همیشه نمی

شد. اتفاق بعدی این بود که آلیس از خواب عجیب و 

 چندتا برگها فقط غریبش بیدار شد و فهمید که کارت

 ریخت.روی صورتش میدرخت باد از بودن که 

مثل  و غریب جالب نیست که آدم یک خواب عجیب

 نه؟یخواب آلیس بب

د درخت دراز بکشی یک کار اینه: اول برید زیربهترین 

و صبر کنید تا خرگوش سفید با ساعت توی دستش از 

س و فکر کنید که آلی بعد چشماتون رو ببندیدراه برسه. 

 . کوچولو هستین

 آلیس عزیز، خداحافظ! خداحافظ
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