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روزی ،کشـاورزی رفتـه بود مزرعه و داشـت گندم درو میکرد کـه یکمرتبه خیال کرد از
آن دوردورهـا صـدای گریـه میشـنود .بـه کارش ادامه داد و صدای گریـه هم هی بلند و
بلندتر شد .کشاورز گندمها را درو کرد و درو کرد تا وقتی که فقط یک خوشه گندم ماند.
بعـد دیـد انـگار صدای گریه درسـت از تـوی همین خوشـه میآید .کلـهاش را برد جلو و
وسط خوشهی گندم یک موجود کوچولو را دید که از ساقهی گندم درست شده بود .این
موجود کوچولو وسط خوشه نشسته بود و داشت گریه میکرد.
کشاورز گفت« :چه شده؟»

موجود کوچولو سرش را بلند کرد و گفت«« :برای تو که مهم نیست ».و باز زد زیر گریه.

کشـاورز ،کـه مـرد مهربانی بود ،گفت«« :به من بگو مشـکلت چیسـت؛ یکوقت دیدی

توانستم برایت کاری بکنم».

موجود کوچولو گفت«« :شـما کشـاورزها عین خیالتان نیسـت که س ِر ما گندمچهها چه

بالیی میآید».
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کشاورز ،که تا حاال گندمچه ندیده بود ،گفت« :چرا همچین فکری میکنی؟»

گندمچه سرش را باال آورد و گفت« :ما توی خوشههای گندم زندگی میکنیم .مواظب

گندمها هستیم ،آزارمان به مورچه هم نمیرسد .ولی شما کشاورزها هر سال با داسهای

تیز میآیید خوشهها را می ُبرید و ما گندمچهها را آواره میکنید».

کشـاورز جواب داد« :خب عزیز من ،ما باید خوشـهها را درو کنیم تا گندمهایشـان را

آرد کنیم و با آرد گندم ،نان بپزیم و بخوریم که شکممان سیر شود .تازه ،اگر خوشهها را
درو نکنیم ،پاییز که برسـد ،همهی خوشـهها خشـک میشـوند و میافتند؛ آنوقت شما
گندمچهها باز هم آواره میشوید».

ولی گندمچه دوباره زد زیر گریه و گفت« :نهخیر! شـما فکر میکنید چون ما کاهی و

کوچولوییم ،هرجور دلتان خواسـت میتوانید با ما رفتار کنید .فکر میکنید میتوانید ما
را به امان خدا ول کنید که توی سرمای زمستان یخ بزنیم».

کشـاورز گفت« :بیا ،من خودم برایت یک جای خوب پیدا میکنم که توی آن زندگی

کنی ».گندمچه را برداشت ،برد توی انبار گندم و گفت« :اینجا را تماشا کن! میتوانی کل

زمستان اینجا زندگی کنی ،خیالت راحت باشد ،جایت گرم و نرم است».

ِ
قشـنگ سـنگی زندگـی میکنی؛
ولـی گندمچـه گفـت« :تـو خـودت توی یک خانهی

ولـی فکـر میکنی مـا گندمچهها چـون کاهی و کوچولوییـم ،لیاقت نداریـم یک خانهی
درستوحسابی داشته باشیم».

کشـاورز گفـت« :نـه عزیـز جـان؛ اینجوری که فکـر میکنی نیسـت ».ایـن را گفت و

گندمچه را برداشـت و برد توی خانهی خودش و نشـاند لب پنجرهی آشـپزخانه و گفت:
«بفرما .از حاال به بعد ،میتوانی اینجا زندگی کنی».

ولـی گندمچـه اخمهایـش را کـرد توی هم و گفـت« :تو فکر میکنی چـون ما کاهی و

کوچولوییم ،لیاقت نداریم پیش خودت و زنت روی صندلی بنشینیم».

کشاورز گفت« :نه عزیز جان؛ اینجوری که فکر میکنی نیست ».این را گفت و یکی از

صندلیهای اتاق را کشـید و آورد گذاشـت بین صندلی خودش و صندلی زنش ،گندمچه
را هم برداشت و گذاشت روی صندلی .ولی گندمچه باز هم خوشحال نبود.
کشاورز پرسید« :دیگر چه شده؟»

گندمچـه گفـت« :چـون مـا کاهـی و کوچولوییـم ،مـن را روی یـک صندلـی سـفت
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نشـاندی ولـی خـودت و زنـت روی صندلیهایـی نشسـتهاید کـه تشـکچه دارد».

کشـاورز گفـت« :نـه عزیـز جـان؛ اینجوری که فکـر میکنی نیسـت ».ایـن را گفت و

گندمچـه را بلنـد کرد و روی صندلیاش تشـکچه گذاشـت .بعدش هم او را نشـاند روی
تشکچه .ولی گندمچه باز هم خوشحال نبود.
کشاورز پرسید« :دیگر چه شده؟»

گندمچـه گفـت :چـون من کاهی و کوچولو هسـتم ،من را نشـاندی اینجا ولی صندلی
خودت و زنت کنار آتش شومینه است و جای خیلی گرمونرمی دارید».
کشـاورز گفـت« :نـه
نـه عزیـز جـان .هرجا که دوست داری

بنشین ».این را گفـت و صندلـی گندمچـه را بلنـد کرد و برد

کنار شـومینه .در همین لحظه آتش شومینه جرقهای
زد و جرقهاش صاف افتاد روی گندمچه .گندمچه
هم چون کاهی بود ،آتش گرفت و چون خیلی

هم کوچولو بود ،قبل از اینکه کشاورز و زنش
بتوانند او را نجات دهند ،سوخت و دود شد

رفت هوا.
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ﺷاه ﮐﻠﻪﭘوک

شاههربرت هفتم سالهای سال ،خیلی درست و عاقالنه ،پادشاهی کرده بود .ولی حاال
که دیگر خیلی پیر شده بود ،با اینکه مردم سرزمینش هنوز خیلی او را دوست داشتند،

از روی ناچـاری قبـول کرده بودند که شـاه هرچه پیرتر میشـود ،کارهـای احمقانهتری از

او سـرمیزند .مث ً
ال یک روز شـاههربرت به هرکدام از پاهایش یک سـگ را با قالدهاش

بست و از قصرش بیرون رفت که در کوچه و خیابان گردش کند .یک بار هم لباسهایش
را درآورد و زیـر فـوارهی میدان اصلی شـهر نشسـت و بلندبلند زد زیـر آواز؛ هی داد میزد:
«تربچه؛ تربچه!»

بـا اینکـه شـاه حتی یک بار ،خودش را از منارهی کلیسـای بزرگ شـهر آویـزان کرد ،یا

لباسـی پوشـید که شـکل هویج بـود ،هیچکس حاضر نبود بگوید شـاه ایـن روزها چقدر
کلهپوک شده .خالصه باز هم کسی پشتسرش حرف نمیزد .یک روز او بهسمت مردمی

که پایین پایش جمع شده بودند تا به سخنرانیاش گوش کنند ،کتاب فرهنگ لغت پرت
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کرد .مردم فقط پیش خودشـان سـر تـکان میدادند و میگفتند« :طفلـک ،هربرت پیر!
دفعـهی بعـد میخواهد چه دسـتهگلی آب بدهـد؟» ولی وقتی همه باهـم بودند ،وانمود

میکردند که شاه مثل همیشه عاقل و فرزانه است.

جانـم برایتـان بگویـد کـه ایـن شـاههربرت دختـر زیبایی داشـت و آن زمانهـا که هنوز
اینقدرها کلهپوک نشـده بود ،اسـمش را گذاشته بود شاهزادهماهی .شاهزادهماهی یک
دل نه صد دل عاشق پسر شاه پرقدرت و ثروتمند کشور همسایه ،شاهروپرت ،شده بود.
یک روز جارچیها جار زدند که شاهروپرت قصد دیدار با شاههربرت را دارد تا شاهزادهماهی
را برای پسرش خواستگاری کند.
صدراعظم گفت« :خدایا! حاال چهکار کنیم؟ آخرین بار که شـاههربرت مهمان داشـت،
روی سر مهمانش ژله ریخت و خودش را توی انبار زندانی کرد».

مشـاور اعظم گفت« :کاش کسـی پیدا میشـد که میتوانسـت کاری کند شاه عاقالنه

رفتار کند .دستکم در مدتی که شاهروپرت اینجاست».

اینجوری شـد که اعالمیه زدند و گفتند به کسـی که کمکی از دستش بربیاید ،هزارها

سـکهی طال میدهند .از سراسـر آن سـرزمین ،دکترهای فراوانی خودشـان را رسـاندند
و گفتنـد کـه آمـادهی خدمتانـد؛ ولـی هیچکدام کمکی از دسـتش برنیامـد .مث ً
ال یکی

از دکترهـای مشـهور ،محلولـی تجویـز کرد که شـاههربرت باید قبل از خواب به سـرش
میمالید ،ولی شاههربرت همان شب اول همهاش را یکجا سر کشید و حسابی ناخوش
مریضی تازهی شاه را خوب کند ولی شاههربرت
شد .دکتر بعدی پودری درست کرد که
ِ

پـودر را بـا کبریـت آتش زد؛ پودر هم منفجر شـد و چشـمهایش را سـوزاند .دکتر سـوم
را خبـر کردنـد .او پمادی سـاخت که شـاههربرت به چشـم و ابروی سـوختهاش بمالد
ولـی او پمـاد را بـه دندانش مالید و صبح فردایش همه دیدند رنگ دندانهایش سـب ِز

مغزپستهای شده.

خالصه هیچکدام از دکترها نتوانست کاری بکند که شاههربرت کمتر خلبازی دربیاورد.
شاههربرت هم با آنهمه شربت و پودر و پماد و قرص ناخوش شده بود.
باالخره سـاعت دیدار شـاهانه فرارسید ولی شاههربرت در سرسرای کاخ ،خودش را از
چلچراغ آویزان کرده بود ،تاب میخورد و با ماهی توی دستش میزد توی سر آدمها.
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همـهی درباریهـا عصبی شـده بودنـد .صدراعظـم ناخنهایش را تا تـه جویده بود و
مشـاور اعظم زنجیر سـاعتش را گاز میزد ،ولی هیچکس نمیدانسـت باید چهکار کند.
اینجـا بود که شـاهزادهماهیبلند شـد و گفـت« :حاال که هیچکـس نمیتواند کمک کند،
بگذارید من امتحان کنم».

ً
لطفـا خودتـان را درگیر نکنیـد ،بانـو! پنجاه نفـر از ماهرترین
صدراعظـم گفـت« :شـما

دکترهای مملکت از معالجهی پادشاه عاجز ماندند؛ شما چهکاری از دستتان برمیآید؟!»
شاهزاده گفت« :شاید من نتوانم پدرم را درمان کنم ولی اگر بتوانم به شما نشان دهم

کـه یـک دانه تخممرغ را چطوری میشـود به یک تکه طلا تبدیل کرد ،آنوقت هر کاری
از شما خواستم ،میکنید؟»

مشـاور اعظـم گفـت« :بله شـاهزادهخانم .اگر بتوانید بـه ما بگویید که چطور میشـود

تخممرغ را به طال تبدیل کرد ،آنوقت ما هم هرچه شما بگویید انجام میدهیم».

شاهزادهخانم گفت« :عالی شد! من هم مثل شما نمیتوانم تخممرغ را به طال تبدیل

کنـم ،ولـی حتـی اگـر هم میتوانسـتم ،این چه ربطی داشـت بـه اینکه بتوانـم به پدرم
کمـک کنـم؟ بـاز هم معلوم نبود بتوانـم به او کمک کنم .پـس االن هرچه میگویم باید
گوش دهید».

مشـاور اعظم و صدراعظم به همدیگر نگاه کردند و چون خودشـان چیزی به فکرشـان

نمیرسید و کسی هم کاری از دستش برنمیآمد ،قبول کردند هرچه شاهزادهخانم بگوید
انجام دهند.
چیزی نگذشـت که شـاهروپرت از راه رسـید .خبر ورود شـاه را با بوق و کرنا اعالم کردند؛
طبلها به صدا درآمد؛ مردم خوشحال بودند و هی سرک میکشیدند که پسر شاهروپرت
را ببینند؛ ولی کسی را ندیدند .شاهروپرت لباسهای زربافت پوشیده و سوار اسبی سفید
بـود و مجللتریـن تاجـی را که مـردم تا آن موقع دیده بودند روی سـرش گذاشـته بود.
مشاور اعظم و صدراعظم جلوی دروازهی شهر به استقبالش رفتند و او را تا خیابان اصلی
شهر همراهی کردند.
همین که خواسـتند وارد کاخ شـوند ،پیرزنی از وسـط جمعیت دوید جلو و خودش را
پیش پای اسب شاهروپرت انداخت.
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پیرزن داد زد« :ای وای ،شـاهروپرت! یک خبر وحشـتناک! یک لشکر پنجاه هزار نفره
دارند بهسمت کشور شما پیشروی میکنند!»

شـاهروپرت گفـت« :چـه غلطهـا!» در همین لحظه پیامرسـانی با یونیفرم سـربازهای

شـاهروپرت سـوار بر اسـبی جلو آمد و فریاد زد« :درست است ،عالیجناب! بیشتر از یک
میلیون نفرند .تابهحال چنین سپاهی ندیده بودم!»

رنگ شاهروپرت پرید ،از روی اسبش به زمین افتاد و غش کرد.

آنها او را به اتاق پادشـاه بردند؛ جایی که شـاههربرت روی سرش ایستاده بود و یک
قوطی دودی را روی پاهایش صاف نگه داشته بود که نیفتد .باالخره شاهروپرت به هوش
آمد و پسرش و شاهزادهخانم را دید که از باالی سرش داشتند نگاهش میکردند.
شـاهروپرت به شـاهزادهخانم گفت« :فکر کنم بیتاج و تخت و بیکاخ شـدیم ،عزیزم.
یک لشکر پنجاه میلیون نفری کشور ما را اشغال کرده .به نظر تو پدرت اجازه میدهد ما
اینجا بمانیم و همینجا زندگی کنیم؟»
ً
«حتمـا اجازه میدهـد .فقط اگر پدرم بعضی وقتها به سـرش
شـاهزادهخانم گفـت:
بزند ،برای شما که مهم نیست؟»

شاهروپرت گفت« :نه ،مهم نیست .مگر ما خودمان بعضیوقتها به سرمان نمیزند؟»

شـاهزادهخانم گفت« :چرا .مث ً
ال آن پیرزنی که شـما را بیرون قصر نگه داشـت ،کسـی

نبود جز همین شاهزادهخانمی که اینجا جلوی شماست ولی شما او را نشناختید».
شاهروپرت گفت« :نه .اص ً
ال نشناختمش».

شاهزادهخانم گفت« :پیامرسان پسر خودتان بود و شما حتی او را نشناختید».
ً
«واقعا نشناختم».
شاهروپرت گفت:

شـاهزادهخانم گفـت« :تـازه ،حتی یک لحظه هـم فکر نکردید که چطور میشـود یک

لشکر یک میلیون نفری را شکست داد».

ال چرا باید فکر کنم؟ آخر اص ً
شـاهروپرت گفت« :اص ً
ال چطور میتوانم از پس همچین

لشکری با اینهمه سرباز بر بیایم؟»

شـاهزادهخانم گفت« :خب ،اول از همه میتوانید یک کتری آب جوش روی سرشـان

بریزید .چون آن لشکر ،لشکر مورچههاست!»

پوکی خـودش بلندبلند خندیـد و قبول کرد که
شـاهروپرت وقتـی این را شـنید ،بـه کله
ِ
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شـاهزادهماهی بیمعطلـی با پسـرش ازدواج کند .بـه این ترتیب ،وقتی شـاهروپرت دید
شاههربرت توی مهمانی دربار روی شلوارش شربت آبلیمو ریخته و به تاج پادشاهیاش
بستنی مالیده ،عین خیالش هم نبود.
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ﺐﮐﯿﮑﯽ ﻋﺠﯿﺐوﻏرﯾﺐ
اﺳﺐ

یـک روز مـردی یـک کیک درسـت کرد که شـبیه اسـب بـود .آن شـب شـهابی از باالی
خانهاش رد شـد و جرقهای از آن افتاد روی اسـبکیکی .اسـبکیکی چند لحظه تکان
نخورد و سـر جایش ماند .بعد فینفینی کرد ،شـیههای کشـید ،روی پاهایش بلند شـد،
یالهایش را تکان داد و خامههای سفید را از روی خودش تکاند ،زیر نور مهتاب ایستاد
و به دنیای دور و برش زل زد.

مرد ،که توی رختخوابش خوابیده بود ،صدای اسـب را شـنید ،از پنجره به بیرون نگاه

کرد و دید اسبکیکیاش دور باغچهی خانه یورتمه میرود ،پاهایش را به زمین میکوبد
خ ُ
و ُ
رخر میکند؛ درست مثل یک اسب واقعی.
مرد داد زد« :آهای! اسبکیکی! داری چهکار میکنی؟»

اسـبکیکی گفـت«« :میبینی چه اسـب باحالی هسـتم؟! اگر بخواهـی میتوانم بهت

سواری بدهم».
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