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بّچه های آدم از همه زیبا ترند

ــه طــرف جنــگل راه ُافتــاد. قبــل از  ــرای شــکار ب روزی از روزهــا مــردی ب
جنــگل یــک پرنــده را دیــد. پرنده به او گفت: »دوســت عزیز، مبادا یک 

وقــت بّچه هــای مــن را شــکار کنــی.«
مــرد شــکارچی گفــت: »مــن از ُکجــا بفهمــم شــکار مــن بّچه هــای تو 

هســتند.«
پرنده گفت: »بّچه های من از همه بّچه های جنگل زیباترند.«

شــکارچی گفــت: »خیلــی خــوب. نتــرس. مــن آن هــا را شــکار 
نمی کنــم.«

مــرد شــکارچی وقــت برگشــتن یــک قفــس ُپــر از جوجه هایــی را کــه 
شــکار کــرده بــود بــا خود مــی آورد.

پرنده وقتی آن جوجه ها را دید گفت: »وای! خاک عالم به ســرم.  
چه قدر به تو التماس کردم، آخر جوجه های مرا شــکار کردی.«

شــکارچی گفــت: »این هــا جوجه هــای تــو هســتند؟ مــن گشــتم و 
گشــتم و زشــت ترین جوجه هــا را شــکار کــردم.«

پرنده گفت: »بی چاره جوجه های خوشگلم.«
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پدر خانواده

روزی و روزگاری بود، مرد مسافری بعد از سفری طوالنی باالخره به یک 
مزرعــه خیلــی زیبــا رســید کــه در آن خانــه خیلــی بزرگــی مثــل یــک قصــر 

وجود داشت.
مرد مسافر با خود گفت: »این جا، جای خوبی برای گذران شب 
اســت.« و از در بــزرگ مزرعــه تــو رفــت. کنــار در پیرمــردی بــا مــو و ریــش 
خاکســتری، چوب می ُبرید. مرد مســافر گفت: »ســام پدر، می شود من 

امشــب مهمان شــما باشــم؟«
پیرمرد ریش خاکستری گفت: »من که ُبزرگ این خانه نیستم. برو 

توی آشپزخانه و با پدرم ُصحبت کن.«
مرد مسافر به آشپزخانه رفت. او آن جا مردی پیرتر از مرد اّولی دید 
کــه کنــار ُبخــاری دیــواری زانو زده بود و آتش ُدرســت می کرد. مرد مســافر 

گفت: »عصر به خیر پدر. می شــود من امشــب مهمان شــما باشم؟«
پیرمرد گفت: »من که پدر این خانه نیســتم. برو تو و با پدرم حرف 

بزن. در ُاتاق نشــیمن ُپشت میز نشسته.«
مــرد مســافر بــه ُاتاق نشــیمن رفــت و در آن جــا پیرمــردی را دیــد کــه 
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ُپشــت میــز نشســته بــود. ایــن پیرمــرد از آن دوتــای دیگــر هــم پیرتــر بــود. 
دندان هایش به هم می خورد و می لرزید و مثل یک بّچه کوچک سرش 
را توی یک کتاب بزرگ فرو کرده بود و آن را می خواند. مرد مسافر گفت: 

»ســام پدر، می شــود من امشــب مهمان شــما باشــم؟«
پیرمرد ُپشت میز  که دندان هایش به هم می خورد و می لرزید گفت: 
»مــن کــه پــدر ایــن خانــه نیســتم. بــرو از پــدرم بپــرس کــه روی آن نیمکــت 

نشسته.«
مــرد مســافر رفــت پیــش پیرمــردی کــه روی نیمکــت نشســته بــود و 
داشــت ُچپــق خــود را ُپــر از تنباکــو می کــرد. اّمــا آن قــدر چروکیــده بــود و 
دست هایش آن قدر می لرزیدند که نزدیک بود ُچپق از دستش بیافتد. 
مرد مسافر باز هم گفت: »عصر به خیر پدر، می شود من امشب مهمان 

شــما باشم؟«
پیرمــرد چروکیــده گفــت: »مــن کــه پــدر ایــن خانــه نیســتم. اّمــا بــرو از 

پــدرم بُپــرس کــه آن جــا تــوی رختخــواب خوابیــده.«
مــرد مســافر هــم رفــت بــه طــرف تختخوابــی کــه در آن یــک مــرد 
گــر بــرق چشــم های او را نمی دیــدی  خیلــی خیلــی پیــر خوابیــده بــود و ا
فکــر می کــردی ُمــرده اســت. مــرد مســافر گفــت: »ســام پــدر، می شــود 

مــن امشــب مهمــان شــما باشــم؟«
پیرمــرد چروکیــده چشــم ُدرشــت گفــت: »مــن کــه پــدر ایــن خانــه 
ــرو از پــدرم بُپــرس کــه آن جــا تــوی گهــواره خوابیــده اســت.« نیســتم. ب

جــا  آن  کــه  را  پیرمــردی  و  رفــت  گهــواره  طــرف  بــه  مســافر  مــرد 
خوابیــده بــود دیــد؛ آن قــدر چروکیــده و پاســیده بــود کــه بــه انــدازه یــک 
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نفســش  صــدای  گاه گاهــی  گــر  ا بــود.  شــده  کوچــک  بّچه شــیرخواره 
درنمی آمــد، فکــر می کــردی ُمــرده اســت. مــرد مســافر گفــت: »ســام 

پــدر، می شــود مــن امشــب مهمــان شــما باشــم؟«
مــّدت زیــادی طــول کشــید تــا پیرمــرد پاســخ دهــد. بــاز هــم مــّدت 
زیــادی طــول کشــید تــا صــدای جــواب از دهانــش خــارج شــود. جوابش 
مثــل بقیــه پیرمردهــا ایــن بــود کــه: »مــن کــه پــدر ایــن خانه نیســتم. بــرو از 

پــدرم کــه آن جــا تــوی شــیپور آویــزان روی دیــوار اســت بُپــرس.«
ــه یــک  ــگاه کــرد و باالخــره چشــمش ُافتــاد ب مــرد مســافر دیــوار را ن
بوق شــاخی ُبزرگــی کــه بــه دیوار آویزان شــده بــود. پیرمردی کــه توی بوق 
بود بیش تر شــبیه یک ُمشــت خاکســتر بود تا انســان. وقتی چشمش به 

مــرد مســافر ُافتــاد ترســید و جیــغ کشــید.
مرد مســافر گفت: »عصر به خیر پدر،  می شــود من امشــب مهمان 

شما باشم؟«
نجشک کوچک جیک جیک می کرد به زور 

ُ
پیرمرد که مثل یک گ

و زحمت زیاد گفت: »بله فرزندم.«
بعد مرد مسافر را سر میزی نشاندند که ُپر از خوراکی ها و آشامیدنی ها 
خوش مــزه بــود. وقتــی غذایش را تمــام کرد، برایش رختخواب نرمی که از 
پوست آهو ُدرست شده بود آوردند و مرد مسافر از این که باالخره پدر آن 

خانه را پیدا کرده بود خیلی خوشحال بود. 
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پنكیك1

روزی و روزگاری یك خانم خانه دار بود که هفت تا بّچه گرسنه داشت. 
یکــی از روزهــا کــه او بــرای بّچه هایش پنکیك ُدرســت می کــرد، به جای 
آب توی مایه خمیر شیر ریخت. پنکیك  توی ماهی تاوه جیلیز و ویلیز 
می کــرد؛ چــه قــدر قشــنگ شــده بــود. آدم حــظ می کــرد نگاهــش کنــد. 
بّچه ها دور ُاجاق ایســتاده بودند و تماشــا می کردند و پدرشــان هم یک 

گوشــه ُاتاق نشســته بود و تماشــا می کرد.
یکی از بّچه ها گفت: »مادر به من یك تیکه بده. خیلی گرسنه ام.«

بّچه دّومی گفت: »به من هم بده، مادر عزیزم.«
بّچه سّومی گفت: »من هم می خواهم، مادر عزیز و خوبم.«

بّچه چهارمی گفت: »به من هم بده، مادر عزیز و خوب و مهربانم.«
بّچــه پنجمــی گفــت: »بــه من هم بده، مادر عزیــز و خوب و مهربان 

و قشنگم.«
بّچــه ششــمی گفــت: »مــن هــم می خواهــم، مــادر عزیــز و خــوب و 

مهربــان و قشــنگ و شــیرینم.«

1- پنکیك: نوعی نان صبحانه که از آرد و شیر و تخم مرغ و روغن ُدرست می شود. 
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بّچه هفتمی گفت: »به من هم بده، مادر عزیز و خوب و مهربان و 
قشنگ و شیرین و جان دلم.«

ــان  ــر کدامش ــتند. ه ــك می خواس ــان پنکی ــا از مادرش ــه بّچه ه هم
بیش تــر از آن یکــی دلــش پنکیــك می خواســت، بــرای ایــن کــه خیلــی 

گرســنه بودنــد. آن هــا بّچه هــای خوبــی بودنــد.
مادرشــان گفــت: »بلــه بّچه هــای عزیــزم. یــك کمــی صبــر کنیــد تــا 

پنکیــك برگــردد.«  البتــه بایــد می گفــت: »تــا مــن بــرش گردانــم.«
مــادر بــه بّچه هــا گفــت: »همــه شــما پنکیــك خواهید خوریــد. به این 
پنکیــك  خوش مــزه کــه با شــیر تازه ُدرســت شــده ، نگاه کنیــد، ببینید چه 

قــدر قشــنگ و چــه خوشــحال بــرای خودش کــف ماهی تاوه نشســته.«
پنکیك که حرف خانم خانه دار را شنید ترسید و یك مرتبه خودش 
را از ایــن رو بــه آن رو برگردانــد و  خواســت از ماهی تــاوه بیــرون بپــرد، اّمــا از 
طرف دیگرش توی ماهی تاوه ُسر خورد و ُافتاد. وقتی آن طرفش هم یك 
کمی ُسرخ شد، احساس کرد ُپشتش کمی قوی تر شده، این بود که پرید 
کف ُاتاق و قل خورد و رفت. مثل یك چرخ از در  خانه بیرون رفت و در 

جاده به راه ُافتاد.
مادر بّچه ها خیلی بلند گفت: »بایست!« و به ُدنبالش دوید. توی 
یك دستش ماهی تاوه و توی آن یکی ماقه بود. تا جایی که می توانست 
ُتند می دوید. بّچه هایش هم ُدنبالش راه ُافتادند. شــوهرش هم لنگان 

لنگان ُپشت سر همه می آمد.
همه با هم فریاد می زدند: »صبر کن! چرا نمی ایستی؟  بگیریدش! 
نگهــش داریــد!« و همــه می خواســتند پنکیــک را بگیرنــد. اّمــا پنکیــك 
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بــرای خــودش قــل می خــورد و می رفت و خیلی از آن هــا جلو ُافتاده بود. 
آن هــا دیگــر نمی توانســتند او را ببینــد. چــون کــه پنکیك خیلــی از آن ها 
زرنگ تر بود. قل می خورد و می رفت و می رفت تا که رسید به یک مرد.

مرد گفت: »روز به خیر پنکیك.«
پنکیك گفت: »از دیدن شما خوشحالم آقا.«

مــرد گفــت: »پنکیــك عزیــز ایــن قــدر ُتنــد قل نخــور. یــك کمی صبر 
کــن، بگــذار مــن بخورمت.«

پنکیــك گفــت: »مــن از دســت خانم خانــه دار و شــوهر و بّچه هــای 
جیغ جیغوش فرار کردم. از دســت تو هم باید فرار کنم آقا.« و قل خورد 

و قــل خــورد و رفــت تا که رســید بــه یك ُمرغ.
ُمرغ گفت: »روز به خیر پنکیك.«

پنکیك گفت: »روز به خیر خانم ُمرغه.«
ُمرغ گفت: »پنکیك عزیزم. این قدر ُتند قل نخور. یك کمی صبر 

کن، بگذار من بخورمت.«
ــه دار، شــوهرش، هفــت  پنکیــك گفــت: »مــن از دســت خانم خان
تــا بُچــه جیــغ جیغــو و آقــای رهگــذر فــرار کــردم. از دســت تو هم بایــد فرار 

کنــم.« ایــن را گفــت و قــل خــورد و قــل خــورد تــا رســید بــه یــك خــروس.
خروس گفت: »روز به خیر پنکیك.«

پنکیك گفت: »روز به خیر آقا خروسه.«
خــروس گفــت: »پنکیــك عزیــزم. ایــن قدر ُتند قل نخــور. یك کمی 

صبــر کن بگذار مــن بخورمت.«
ــه دار، شــوهرش، هفــت  پنکیــك گفــت: »مــن از دســت خانم خان
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تــا بُچــه جیــغ جیغــو، آقــای رهگــذر و خانــم ُمرغه فــرار کردم، از دســت تو 
هــم بایــد فــرار کنــم.«  ایــن را گفــت و خیلــی ُتند قل خــورد و رفت. مدت 

زیــادی قــل می خــورد و می رفــت تــا کــه رســید به یــك ُاردك.
ُاردك گفت: »روز به خیر پنکیك.«
پنکیك گفت: »روز به خیر ُاردك.«

ُاردك گفت: »این قدر ُتند قل نخور پنکیك عزیزم. یك کمی صبر 
کن، بگذار بخورمت.«

پنکیــك گفــت: »مــن از دســت خانم خانــه دار، شــوهرش، هفــت تا 
بُچــه جیــغ جیغــو، آقــای رهگــذر، خانم ُمرغه و آقا خروســه فــرار کردم. از 

دســت تــو هم باید فــرار کنم.«
ایــن را گفــت و ُتندتــر از همیشــه قــل خــورد و رفــت. مــّدت خیلــی 

خیلــی زیــادی قــل خــورد تــا کــه رســید بــه یــك غــاز مــاده.
گفت:  »روز به خیر پنکیك.« غاز ماده 

پنکیك گفت: »روز به خیر خانم غازی.«
غاز گفت: »پنکیك عزیزم. این قدر ُتند قل نخور. یک کمی صبر 

کن، بگذار بخورمت.«
پنکیــك گفــت: »مــن از دســت خانم خانــه دار، شــوهرش، هفــت تا 
بُچــه جیــغ جیغــو، آقــای رهگــذر، خانــم ُمرغــه، آقــا خروســه و ُاردك فــرار 

کــردم و از دســت تــو هــم بایــد فــرار کنــم خانــم غازی.«
ایــن را گفــت و پــا گذاشــت به فــرار. مّدت ها قل خورد و قل خورد تا 

که رســید به یك غاز نر.
غاز نر گفت: »روز به خیر پنکیك.«


