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تقدیم به مهربان دوست دیر و دور 

سیامک  نوربلوچی

غ.ا
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روزی روزگاری، پادشـاه و ملکه ای بعد از سـال ها 

انتظـار، صاحب فرزند دختری شـدند.

آن ها تصمیم گرفتند به مناسبت این خوشحالی 

بزرگ یک مهمانی باشـکوه برگـزار کنند. هفت پری 

هـم به این مهمانی دعوت شـدند تـا هدایای خود 

را به کـودک بدهند: یکی زیبایی، دیگری شـادابی، 

آن یکی خردمندی و... .
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امـا در میانـه ی مهمانـی، وقتـی پریان داشـتند 

هدایـای خـود را بـه کـودک می دادنـد، یـک پری 

پیر وارد شـد؛ پنجاه سـالی می شـد که از برج خود 

خارج نشـده، و به مهمانی هم دعوت نشـده بود.

او بـا عصبانیـت فریـاد زد: »من هـم می خواهم 

هدیـه ی خود را بـه شـاهزاده خانم بدهم!

و هدیـه ی مـن ایـن اسـت: وقتـی کـه به سـن 

پانزده سـالگی برسـد، انگشـتش بـا سـوزن دوک 

و می میـرد!« نخ ریسـی زخمـی می شـود 

پـری پیـر درحالی کـه پوزخنـد مـی زد، از قصـر 

بیـرون رفـت.




