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دهكده ي كوچكي بود كه تعدادي خانواده در آنجا زندگي ﻣيكردند،در كلبه اي كوچك خانواده ي چهار نفري زندگي

ﻣيكردند...خانواده دو دختر داشتند.دختر بچه اي هشت ساله كه عاشق حيوانات بود.كمي بازيگوش بود و هميشه در طبيعت ﻣشغول
گشت و گذار بود شجاعت عجيبي داشت،كنجكاوي ﭘايان ناﭘذيري داشت و دوست داشت از كل طبيعت سر دربيآورد و همه چيﺰ را

بفهمد.دخترك بچه روباه كوچكي داشت كه آن را خيلي دوست داشت،دختري كه كمي بﺰرگتر بود ده ساله بود و شجاعت كمتري
نسبت به دختر كوچك داشت!

كمي درون گرا تر بود.عاشق گل و گياه بود...عاشق آسمان ﭘر ستاره ي شب...و هرچيﺰي كه به طبيعت ﻣربوط ﻣيشد،البته ﻣگر كسي
هم هست كه طبيعت را دوست نداشته باشد؟ﻣگر ﻣيشود كسي از آن حيوانات زيبا و دوستداشتني بدش بيايد؟

هر شب دخترك ها از ﻣادر و ﭘدر خود اجازه ﻣيگرﻓتند كه به جنگل كوچك رو به روي كلبه ي چوبيشان بروند اﻣا آنها ﻣيگفتند كه

خطرناك است با ايﻦ حال دخترك ها بيشتر اسرار هاي كودكانه ﻣيكردند و ﻣادر و ﭘدر هم قبول ﻣيكردند اﻣا به شرط آنكه دخترك

ها بيشتر از دو ﻣتر از كلبه دور نشوند!!!

دو خواهر كوچك روي چمﻦ ها دراز ﻣيكشيدند و از درخت ها و طبيعت لذت ﻣي بردند..نسيم خنكي ﻣوهايشان را نوازش ﻣيكرد و
صورتشان را قلقلك ﻣيداد ،خنكي هوا سرحالشان ﻣيكرد...رطوبت لذت بخش چمﻦ ها...بوي نم باران همه چيﺰ دلنشيﻦ بود...تنها

چيﺰي كه زيبايي نداشت ،خبر ها و شايعاتي بود كه از شهر به دهكده رسيده بود كه ﻣردم را نگران ﻣيكرد.

تا اينكهيك شب...

وقتي دخترك ها طبق ﻣعمول رو به روي كلبه ﻣشغول بازي بودند صداي هايي شنيده شد!صداي جيﻎ و داد!و صداهاي عجيب و
ﻏريب دختر ها ترسيدند و داخل خانه رﻓتند ديدن كه ﻣادر و ﭘدرشان هم ﻣتوجه ي صدا ها شده اند و دارند لباس هاي خود را

ﻣيﭙوشند تا بروند و ببينند كه چه اتفاقي ﻣوجب به وجود آﻣدن آن صداهاي عجيب شده بود؟!

ﻣادر به دختر ها گفت )):ﻣﻦ و ﭘدرتان ﻣيرويم ببينيم چه شده در كلبه بمانيد در كلبه را قفل ﻣيكنـ((..

آرتِميﺲ كه دختر كوچك بود ﻣوهاي ﻣَواج و حنايي اش را از صورتش كنار زد و گفت»:ﻣاﻣان ﻣاهم باهاتون ﻣيايم...ﻣيترسم داخل

كلبه تنها بمانم)«.الكي ايﻦ را گفت كه ﭘدر و ﻣادرش آنها را همراه خود ببرند.
ﭘدر گفت»:باشه دخترم بياييد برويم».

از كلبه بيرون رﻓتند كمي ﻣسيرشان طول كشيد چون آهسته راه رﻓتند اﻣا وقتي رسيدند شوكه شدند و دختر بﺰرگ تر كه كژال نام
داشت در گوش خواهرش ﭘچ ﭘچ كرد)):كاش به ﻣادر نميگفتي كه با آنها بياييم اينجا كمي ترسناك است».

حاﻻ چه چيﺰي آنها را اينقدر ترسانده بود؟خانه ي يكي از ﻣردم ﻓرو ريخته بود و ويران شده بود،ﻣﺰرعه اش خراب شده بود و خاك

هاي ﻣرتب حاﻻ در اطراف خانه ﭘراكنده بودند...ﻣحصوﻻت آنها خراب شده بودند بوته هاي كوچك گوجه قطع شده بودند درخت ها
شكسته شده بودند ﻣيوه هاي آنها لِه شده بودند..

آرتميﺲ ﻓورا به سمت خانه ي ويران شده و صاحب هاي آنها دويد و ﭘرسيد)):چه شده ؟ اﻓراد خانواده كه آسيب نديده اند؟((

ﭘدر خانواده ي آسيب ديده جواب داد)):نه نه..خدا را صد هﺰار ﻣرتبه شكر بﻼيي سر اﻓراد خانواده نياﻣد.ﻓقط كل خانه ويران شده((..

آرتميﺲ اينبار كنجكاو تر و هيجان زده تر از همان ﻣرد ﭘرسيد)):چه كسي اينكار را كرده؟كار چه چيﺰي بود؟شما توانستيد او را

ببيند؟((

_-:بله

_-:خب كه بود؟!!
_-:تاج سبﺰ

تاج سبﺰ همان چيﺰي بود كه از شهر خبر هايي درﻣوردش به دهكده رسيده بود!ﻣوجود عجيب و بدذاتي كه به همه ي خانه ها با چند
ﻣوجود ديگر حمله ﻣيكند و خانه هاي آنها را ويران ﻣيكرد....

ﻣردم به آن خانواده كمك كردند سﭙﺲ همه ﻓورا به خانه هايشان رﻓتند...در و ﭘنجره هايشان را بستند و به هيچ عنوان بيرون

نياﻣدند....

دوشب بعد خبر رسيد؛كه تاج سبﺰ دو ﭘير زن و يك ﭘير ﻣرد را خورده است!

وحشت بيشتري ﻣردم را ﻓرا گرﻓت..ديگر حتي براي برداشت ﻣحصوﻻت درون ﻣﺰرعه ي خود بيرون نمياﻣدند! آرتميﺲ از اينكه چرا

به جاي ايﻦ كه ﻣردم با آن هيوﻻ ﻣبارزه كنند در خانه خود را حبﺲ ﻣيكنند و با آن هيوﻻي بد ذات ﻣبارزه نميكنند؟خيلي ناراحت

و ﻣتعجب بود! يك هفته صبر كردند اﻣا آرتميﺲ كه يك شب صبرش لبريﺰ شده بود يواشكي وقتي كه ﭘدر و ﻣادرش خواب بودند با
كژال از خانه بيرون رﻓتند و ﭘشت يك بوته ﭘنهان شدند...دزدكي نگاه كردند،تاج سبﺰ آن بيرون بود درست در دست هاي آنها.كژال

ترسيد و خواهرش را تنها گذاشت و بدو بدو ﻓرار كرد.آرتميﺲ اينقدر ﻣشغول تماشاي تاج سبﺰ بود كه ﻣتوجه رﻓتﻦ خواهرش نشد،تاج
سبﺰ ﻣوجودي بود خيلي وحشتناك ...ﻏير قابل توصيﻒ!تاج سبﺰ آرتميﺲ را ديد آرتميﺲ هم ﻣتوجه نگاه تاج سبﺰ شد...و ﻓورا ﭘاييﻦ
بوته ها رﻓت...تاج سبﺰ به او نﺰديك شد تا حدي كه آرتميﺲ صداي نفﺲ هاي نفرت انكيﺰ اورا شنيد.تاج سبﺰ سرش را به آرتميﺲ

نﺰديك كرد و خواست كه او را بخورد آرتميﺲ بلند داد زد))::خدايا كمكم كﻦ..نجاتم بده»

با گفتﻦ ايﻦ كلمات...تاج سبﺰ ترسيد و سعي كرد ﻓرار كند...ﻣردم با شنيدن صداي آرتميﺲ بيدار شدند و از خانه هايشان بيرون آﻣدند
و با تله هايي كه يواشكي آﻣاده كرده بودند اورا به دام انداتختند و اورا كشتند...

ﻣردم چه زﻣاني آن طله ها را آﻣاده كرده بودند؟

كژال به آنها گفته بود كه آرتميﺲ آنجاست و ﻣردم هم با شنيدن ايﻦ اتفاق دل و جرات ﭘيدا كردند و براي نجات آرتميﺲ ﻓورا تله

هايي را آﻣاده كردند و آرتميﺲ و كل دهكده را نجات دادند
سﭙﺲ به خوبي و خوشي تا آخر عمر زندگي كردند...

وتجربه اي كه از ايﻦ ﻣاجرا كسب كردند ايﻦ بود كه حتما در زﻣانهاي بحران و شرايط خطرناك هميشه ﭘشت هم باشند وباهم همكاري
كنند ،تا بتوانند دشمﻦ را هرچند خيلي قوي باشد ،شكست بدهند

.

