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برای پدر و مادرم.
ت.ا



از  بود. شرک  آن ها هم زشت تر  از هر دوتای  بود و هم پدرش، ولی شرک  هم مادر شرک زشت 
همان زمان که تاتی تاتی راه افتاد، می توانست تا شعاع نود و ُنه متر از دهانش آتش خارج کند و از 
گوش هایش هم دود بدهد بیرون. او می توانست فقط با یک نگاه موجودات باتالق را زهره ترک کند. 

هر مار نادانی هم که گازش می گرفت، درجا تشنج می کرد و می ُمرد.



یک روز پدر و مادر شرک یواشکی با هم حرف زدند و به این نتیجه رسیدند که دیگر وقتش است 
عزیزُدردانه شان پا به دنیای بیرون بگذارد تا به سهم خودش خرابکاری کند. این شد که لگد خداحافظی 

را به فرزندشان زدند و شرک گودال سیاهی را که در آن به دنیا آمده بود ترک کرد.



شرک روزها کنار جاده ِول می گشت، بوی بدش را توی هوا پخش می کرد و از این که ُگل ها پژمرده 
و درخت ها کج می شدند تا عبور کند، حسابی کیف می کرد. 



تا این که در یک بیشه ی مرموز، رسید به جادوگری که سرگرم جوشاندن چندتا خفاش توی یک دیگ 
ُپر از سقز و شیره ی الکپشت بود. جادوگر همین طور که داشت دیگ را هم می زد، زمزمه می کرد:

«این جوری خفاش می پزم، 
هم می زنم و هم می زنم، یک کمی چاشنی می زنم،

می پزم و َدم می کنم، بعد گاِز محکم می زنم.
گول می زنم و گول می زنم، حقه ی ناجور می زنم.

آش ماش با خفاش، منتظر ناهار باش.»

شرک داد زد: «وای! چه بوی گنِد خوبی!»
جادوگر با این که خودش استاد ترس و وحشت بود، تا چشمش به شرک افتاد سرش گیج رفت.  



حاِل جادوگر که جا آمد، شرک گفت: «خانم اگر آینده ام را بگویی، من هم چندتا از شپش های 
کمیابم را بهت می دهم.»

جادوگر جیغ  جیغ کنان جواب داد: «چه عالی! این هم از آینده ی تو...
اتل و متل توتوله، آینده  ات چه جوره؟

با کمی َخرسواری، می رسی به شهسواری،
هوا ُپر از خاک و گرد، می بری توی نبرد.

آخرش زن می گیری: شازده   خانم اکبیری.
قاه و قاه و قاه ُسنبل طیب، باید بگی کیک سیب.»

یک دفعه شرک داد زد: «شاهزاده خانم! پس همین االن راه می افتم!» 


