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 خروسی که خواب ماند!

                                                         
   آقا خروسه، هروز صبح زود با قوقولی قوقوی خودش، مردم را از خواب  بلند 
می کرد. آدم ها هم به صدای خروس، عادت کرده بودند و با شنیدن آن، برای 
خواندن نماز صبح، یا خوردن صبحانه و رفتن به سِرکارآماده می شدند. این 
ماجرا، هر روز و هر روز تکرار می شد. تا این که یک روز صبح، صدای قوقولی 
قضا شد!  بعضی ها،  نماز  متأسفانه  همین،  برای  نشد!  شنیده  قوقوی خروس 
عده ای برای خوردن صبحانه فرصت پیدا نکردند و بعضی ها هم، خیلی دیر به 

سِرکارشان رسیدند!
گروهی از مردم که از این بی نظمی و بی دقتی خروس، حسابی عصبانی شده 
بودند، بر سر او ریختند و محاکمه اش کردند که چرا آن روز به وظیفه ی خودش 
عمل نکرده و با خواندن خودش، آن ها را از خواب بیدار نکرده؟! آقا خروسه در 
دفاع از خودش گفت: شب گذشته، صاحب خانه؛ مهمان داشت. بچه ها تا دیر 
وقت بازی و سروصدا کردند و نگذاشتند که من سِرشب و به موقع بخوابم. برای 
همین، از بس که خسته بودم، خوابم برد و نتوانستم صبح زود بیدار شوم و 

دیگران را هم بیدارکنم! 
چند نفر، هم صدا با هم گفتند: خوب، می خواستی به خانم مرغه بگویی که تو را 
زودتر بیدارکند. آقا خروسه؛ بلند، بلند خندید و گفت:خانم مرغه؟! او شب ها، آن 
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قدر پای تلویزیون می نشیند و فیلم وکارتون تماشا می کند،که همان جا، توی 
اتاق، خوابش می برد! آن وقت مگر او می تواند صبح زود از خواب برخیزدکه 

مرا هم بیدارکند؟!
همه گفتند: به هر حال به ما مربوط نیست. آخر، هرکسی کاری را بر عهده 
می گیرد، باید آن را به خوبی و درستی انجام دهد. آن وقت، همه می خواستند 
او را محکوم و مجازات کنند، اما آقا خروسه قول دادکه ازآن به بعد، وظیفه اش 
را با دقتی بیش تر و بهتر انجام دهد. مردم هم به گفته ی او اعتماد کردند و 

این بار، او را بخشیدند. 
   آقا خروسه به عالمت سپاس گزاری از مردم، بال هایش را به هم زد و یک 

قوقولی قوقوی جانانه کرد! مردم هم برای او کف زدند!
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 پشه و فیل

      
   یک روز، یک پشه داشت برای خودش گردش و بازی می کرد. همین طورکه 
وزوزکنان،  به این طرف وآن طرف می رفت،  فیلی را دید که داشت خرطومش 
را به دور یک درخت می پیچید و به اصطالح زورآزمایی می کرد. پشه،آرام پرید 
و روی پلک فیل نشست. فیل، پلکش را باز و بسته کرد. پشه ازآن جا، بلندشد 
و روی خرطوم فیل نشست. بازهم فیل باحرکتی که به خرطومش داد، پشه را 
از خودش دورکرد. اما پشه ی سمج، ول کن نبود و از رو نمی رفت! از این ور، 
به آن ورمی پرید. یا می نشست روی دست و پای فیل، یا روی پشت وگردن 

و صورتش. 
بود،   شده  ناراحت  پشه  دست  از  حسابی  که  فیله  آقا  بار،  یک  خالصه     
باخرطومش چنان ضربه ی سنگینی به پشه زدکه سرش گیج شد و چند بار 
دور خودش چرخید! کمی بعد هم که حالش سرجایش آمد و بهتر شد،حسابی 
به خاطرش  فکری  نگفت، چون  او  به  اما چیزی  ناراحت شد!  فیل  از دست 
رفت  آشنایانش  و  پیش دوستان  او  رفت.  و  رفت  و  زد  پر  پشه،  بود.  رسیده 
پشه  از  لشکری  با  وقت  آن  کرد.  راه  هم  و  دست  هم  خودش  با  را  همه  و 
برگشت. پشه ها، آن قدر زیاد بودند که آسمان آن منطقه را کاماًل سیاه کرده 
بودند! همین که لشکر پشه ها به فیل رسیدند، هرکدام شان بخشی از بدن او را 
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نشانه گرفتند و آن قدر او را نیش زدند که فیل بی چاره، روی زمین ولو شد و 
دیگر قدرت نداشت کوچک ترین حرکتی بکند. در همین وقت، پشه ی اولی، 
آهسته دم گوش فیل گفت: چه طوری دوست عزیز! حاال، حالت جا آمد؟ حاال 
فهمیدی که قدرِت تنها، خیلی وقت ها،کارساز نیست؟! دیدی که ما پشه های 
به ظاهرضعیف، چه قدر ازشما فیل ها، قوی تریم؟!  بعد هم با لحن خاصی به او 
گفت: مگر نشنیده ای که گفته اند: پشه چو ُپر شد؛ بزند پیل را؟ پس ازآن هم 
به دوستانش فرمان داد که فیل بیچاره را رها کنند و بروند. پشه ادامه داد: بس 

است! فکرمی کنم فیل مغرور را گوش مالی خوبی دادیم!  
   ناگهان جمعیت انبوه پشه ها، فیل را، ول کردند و در دل آسمان به پرواز در 

آمدند و رفتند!
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  چرا اسم بچه گربه را پیشی گذاشتند؟!
      

    گربه ی مادر، همه اش نگران بچه اش بود. دلش برای او خیلی شور می زد. آخر؛ 
بچه گربه، خیلی بازی گوش و سر به هوا بود. همه اش از این طرف به آن طرف 
می رفت. یک جا، بند نمی شدکه! این ور می پرید، آن ور می پرید. به همه جا؛ سر 
می کشید! به هر چیزی دست می زد! می خواست با هر چیزی بازی کند. کالف 
نخ بافتنی بی بی را به هم می ریخت. توپ های “صفر” را به این طرف و آن طرف، 
ِقل می داد. دست و پاهای عروسک »صنوبر« را می کند. غذاهای نی نی کوچولو 
از چیزی هم  نمی شد.  انگار هیچ چیز سرش  اصاًل  روی فرش می ریخت.  را 
نمی ترسید! مدام در حال دویدن و جست و خیزکردن بود و همه اش به این جا 
و آن جا، می دوید و می پرید. باال می رفت، پایین می آمد. جوراب های بابا بزرگ 
هم  به  را  چیز  همه  می کرد.  وگور  گم  درگوشه ای  را  آن ها  و  برمی داشت  را 
می ریخت و خراب می کرد و خالصه هیچ چیز و هیچ کس و هیچ جا؛ از شِر او و 

شیطنت هایش در امان نبود!
   مادر بچه گربه هم، هرچه جوش و جال می زد، فایده ای نداشت. برای همین؛ او 
همیشه نگران بچه اش بود و خودش هم آرام و قرار نداشت. گربه ی مادر؛ مجبور 
بود؛ همه اش به او بگوید: مامان! یک دقیقه بنشین دیگر! یک دقیقه آرام بگیر 
بچه! آخر؛ این جوری که هم خودت را هالک می کنی، هم مرا از پا می اندازی. 
دیگر چه قدر باید چهار چشمی مواظب تو باشم و هی به دنبالت بدوم؟! ذله ام 
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کردی که! اما با این همه، باز هم دلش به حال بچه ی کوچولویش می سوخت. 
دستی به سر  و  صورتش می کشید، ناز و نوازش اش می کرد و قربان؛ صدقه اش 
می رفت. بازهم تا او از دست مادرش فرار می کرد، مادر به دنبالش می دوید  و 
هر جا که می رفت، حسابی مواظبش بود. گاهی، کمی با او بازی می کرد.  بعضی 
یا مثال می گفت:  نروی ها!  بچه جان! جای دوری  او می گفت:  به  وقت ها هم 
اصال بیا پیش خودم، تا برایت قصه بگویم. اما مگر این حرف ها به گوش او فرو 

می رفت؟!
بیا پیِش  بیا پیِش من،     خالصه، گربه ی  بی چاره؛ آن قدر به بچه اش گفت 
من! که صفر و صنوبر هم، یاد گرفتند و هر وقت می خواستند بچه گربه را صدا 
بزنند، می گفتند: بیا پیِش من. یا مثال می گفتند: بیا پیِش مامانت. حتی وقتی 
هم که می خواستند او را از خودشان دورکنند، توی چشم هایش زل می زدند و 

می گفتند:  پیشت، برو پیشی!
چه درِد سرتان  بدهم، خالصه آن قدر؛ این کلمه های پیش و پیشی تکرار شدند 

که از آن وقت به بعد، دیگر؛ همه به بچه گربه ها گفتند: »پیشی!«
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 چرا جیرجیرک ها آوازمی خوانند؟

                                                                

و  پرنده ها  و  بود  روییده  زیادی  وگل های  درخت ها  بزرگ،  باغ  یک  توی     
حشره های زیادی هم درآن جا، زنده گی می کردند. جوی آب زیبایی هم درآن 

جریان داشت.
    در این باغ، جیرجیرکی هم بود که همیشه دل شاد و خندان بود. یک روز صبح، 
وقتی که جیرجیرک شاد، چشم از خواب گشود و منتظر چهچه ی بلبل ها، صدای 
گنجشک ها، هوهوی باد و صدای گردش آب، در جوی باغ بود، نه هیچ صدایی به 
گوشش رسید و نه خنده ای برلب گل ها دید. برای همین، با ناراحتی نگاهی به اطراف 

خودش انداخت، آن وقت سازش را به کناری گذاشت و به راه افتاد. 
  جیرجیرک، پیش از همه به جوی  آب رسید و از او پرسید: آهای جوی آب 

خروشان! امروزچرا این قدر ساکتی؟ چرا هیچ صدایی از تو بلند نمی شود؟ 
   جوی آب،آه بلندی کشید و  گفت: مگرنمی بینی آب من نصف شده؟ مگر 
شده ام،چرا  نیمه جان  که  من  نباریده.  بارانی  هیچ  که  است  مدتی  نمی دانی 

بایدخوش حال باشم و بخندم؟! 
   دل جیرجیرک خیلی گرفت. همان طورکه غصه می خورد، به راه افتاد و پیش 
رفت. ناگهان چشمش به یک درخت بزرگ و پرشاخ و برگ افتاد. سرش را باال 
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برد و از او پرسید: آهای درخت سرسبز و زیبا! چه شده که این قدرخسته و 
ناراحتی؟ چرا این طور غمگین و بی حرکت نشسته ای؟ 

   درخت هم آه بلندی کشید. یکی ازشاخه هایش را تکانی داد وگفت: دست 
مگر  می زنم؟  له له  دارم  تشنگی  و  کم آبی  از  نمی بینی  مگر  نگذار!  دلم  روی 

نمی بینی نصف برگ هایم زرد شده اند؟ 
با ناراحتی و نگرانی،     غصه ی دل جیرجیرک، بازهم بیش تر و بیش ترشد. 
درخت را پشت سرگذاشت و رفت و رفت تاکمی بعد؛ چشمش به گل پژمرده ای 
افتاد که سرش روی شانه اش خم شده بود. جلو رفت، دستی به سر و صورت 
باشد. چه شده؟ چرا  دور  بال  زیبا!  و  آهای گل خوش بو  و گفت:  گل کشید 

این طور خسته و بی حالی؟ چرا این قدر تنهایی؟ 
   گل  بی چاره، با بی حالی آهی کشید و گفت: با این کم آبی، مگر دِل خوشی 

برای کسی مانده؟ مگر خنده ای به لب هایم می آید؟مگر می توانم شاد باشم؟! 
   جیرجیرک، با نگرانی سری تکان داد و آن قدر ناراحت شد که انگارهمه ی 
غم های دنیا را توی دلش ریخته اند! به ناچار با آه و ناله، گل را هم ترک کرد. 
درهمین وقت بلبلی را دید که روی شاخه ای نشسته، اما نه آوازی می خواند و 
نه شور و هیجانی دارد! همان طورکه داشت با تعجب به او نگاه می کرد، بلبلک 
با  بنشینید. جیرجیرک  تا روی شاخه ی دیگری  بلند شد  از روی آن شاخه 
دستپاچه گی فریادکشیدکه: آهای بلبل سرگشته و نگران! بگو ببینم چرا امروز 

این قدردلت گرفته و هیچ آوازی نمی خوانی؟! 
بسته کرد وگفت: خوب، چه کارکنم؟  و  باز  را  بال هایش  اندوهگین،  بلبِل     
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وقتی که همه ی درخت ها و سبزه ها، همه ی گل ها وگیاهان، همه ی پرنده ها و 
جوی آب روان، بی حال و خسته و تشنه اند، مگر من می توانم دِل خوشی داشته 

باشم و جست و خیز کنم و آواز بخوانم؟
بود،  شده  جمع  دلش  روی  عالم،  غصه های  همه ی  حاال  که  جیرجیرک     
سالنه سالنه خودش را به باالی یک بلندی رساند. آن وقت سرش را به طرف 
آسمان باال برد و همین که چشمش به خورشید تابان افتاد، فریاد کشید: سالم 
خورشید فروزان! سالم دوست مهربان! امروز،دِل همه ی ما؛ خون است! همه، 
خسته وسست و بی حالند. همه دارند ازکم آبی می نالند. لطفا اگر می شود کمی 
کم تر بتاب تا گل ها و پرنده ها و همه ی ساکنان این جنگل زیبا،کم تر وکم تر؛ 

اذیت  بشوند!        
    خورشیدخانم که اضطراب و نگرانی جیرجیرک را دید، دلش به حال او و 
همه ی اهالی جنگل سوخت. این بود که بی درنگ، سرش را زیر یک تکه ابر؛ 

پنهان کرد! 
را  باغ  پرسان پرسان؛ سراغ صاحب  و  آرام آرام     جیرجیرک غمگین، سپس 
گرفت و توانست کم کم خودش را به باغبان پیر، یا دارنده ی آن باغ برساند. 
جیرجیرک نگاهی به قیافه ی خسته و خاک آلود باغبان انداخت و از او پرسید: 
می دانی چرا امروز اوقات همه تلخ است؟ چرا غم و غصه، این جور؛ همه جا را 

پرکرده است؟ چرا شادمانی مرده است؟!  
   باغبان پیر،به بیل خودش تکیه کرد، دستی به ریش سفیدش کشید و گفت: 
هرکه هست و هر چه هست، همه و همه از تشنگی و کم آبی کالفه اند و می نالند!    
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  جیرجیرک، بی درنگ پرسید: حاال این بی آبی و کم آبی تقصیر چه کسی است؟! 
   پیرمرد باغبان، با سرفه ای سینه اش را صاف کرد و گفت: راستش را بخواهی 
خیلی ها مقصرند! مثاًل همین آدم ها، همین  همنوع های بی فکر وکم توجه من 

که... 
   جیرجیرک نگذاشت باغبان پیر، حرفش راتمام کند. با تعجب پرسید: آدم ها؟! 

این بی چاره ها، چه گناهی کرده اند؟! 
    باغبان پیر، لب خندی زد، سری تکان داد وگفت: معلوم می شود تو هنوز این 
آدم ها را به خوبی نمی شناسی و نمی دانی چه موجودات اسراف کاری هستند!  
نمی دانی چه قدر آب  را هدر می دهند! خیلی از آن ها، اصالً قدر و قیمت آب را 
نمی دانند و حرمتش را نگه نمی دارند! واقعاً چه قدر اسراف می کنند، چه قدر 

نعمت های خدا را تلف می کنند! چه بگویم از دست بعضی ها؟! 
   جیرجیرک با تأسف گفت: عجب! آن وقت اضافه کرد که: حاال ازدست ما، 

چه کاری برمی آید؟ 
   پیرمرد، سرش را به سوی آسمان بلند کرد و در حالی که دست هایش را باال 
می برد، گفت: من فقط می توانم دعا کنم که آسمان، زمینی ها را از یاد نبرد و 
برای آنان، باران هدیه بفرستد. اما تو را نمی دانم. خودت باید ببینی که برای 

رفع این مشکل، چه کار می توانی بکنی. 
   جیرجیرک، غمگین تر از آن بود که بتواند فکری بکند و پاسخ پیرمرد باغبان 
را بدهد. بنابراین، بدون این که حرف دیگری بزند، پیرمرد را تنها گذاشت و 
گذشت. در راه باز گشت، پای یکی از درخت ها نشست و با خودش گفت: ای 
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کاش می توانستم آن قدر پرواز کنم که به ابرها برسم و ناِزآن ها را بکشم تا باران 
فراوانی بر زمین ببارانند و دل همه را شاد کنند! 

   نسیمی که می وزید، صدای جیرجیرک را شنید و پیام و خواسته ی او را  به 
گوش ابر ها، رسانید. دل ابرها برای درخت ها  و جوی ها و گل ها و پرنده ها و 
آدم ها، سوخت و یکباره زدند زیرگریه. حاال گریه نکن،کی گریه بکن. ابرهای 
دل سوخته، آن قدر نالیدند و باریدند که همه جا را سیراب کردند. در این زمان، 
اخم درختان باز شد، سبزه ها به رقص در آمدند، گل ها خندیدند، پرنده ها، دسته 
جمعی آواز خواندند. آب جویبارها، بشکن زدند و توی جوی ها دویدند،آدم ها هم 

بسیار شاد و خرسند شدند. 
   جیرجیرک وقتی این چیزها را دید و شنید، اصاًل معطل نشد، باِر غم را از روی 
دلش برداشت و روی زمین گذاشت. آن وقت با شتاب به سراغ جیرجیرک های 
دیگر رفت و از آن ها خواست که سازهای شان را کوک کنند و همه با هم آواز 

بخوانند. 
   به این ترتیب، از آن روز به بعد، جیرجیرک ها تصمیم گرفتند برای قدر دانی 
از نعمت های خداوند و سپاس گزاری از پروردگار یگانه و مهربان، همیشه به 
تنهایی، یا به صورت سمفونی و دسته جمعی، آواز بخوانند و دل های همه را 

شاد کنند!   
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  چراکالغه به خونه اش نرسید؟

یکی بود، یکی نبود! یکی بود که وقتی هیچ کس نبود، او بود. وقتی هم که 
هیچ کس نباشد، باز او هست.

   روزی، روزگاری، دو تا کالغ که زن و شوهر بودند، به کمک هم؛ یک النه ی 
بزرگ، روی یک درخت بلند چنار، برای خودشان ساخته بودند. آن ها، دو تا 
بچه داشتند که اسم آن ها کالغی و کالغک بود. مدتی بعد، خدا به آن ها؛ یک 

بچه ی دیگر هم داد. اسم او را هم کالغه گذاشتند.
هم  پری  و  بال  همین که  بود!  و شیطان  اول، خیلی شر  همان  از     کالغه 
درآورد و توانست کمی پرواز کند، دیگر نه پدرش حریفش می شد که یک جا، 
نگه اش دارد و نه مادرش. کالغه، همه اش این ور می پرید، آن ور می پرید. این جا، 

می رفت، آن جا، می رفت. اصال آرام  و قرار نداشت!  
   خالصه، زمان گذشت وگذشت و بال های کالغه، قدرت و قوت بیش تری پیدا 
کرد. یک روز، کالغه با غروِر زیاد، نگاهی به بال هایش انداخت، آن وقت پرکشید 

و رفت و رفت...              
    او از درخت چناری که النه شان روی یکی ازشاخه های آن بود، خیلی دورشد. 
به قدری که اصاًل آن درخت را گم کرد. اما باز هم پرید و پرید و هیچ به روی 
خودش نیاورد. او، بال زد و بال زد و پیش رفت، تا این که به یک ساختمان 
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بسیار بلند و چند طبقه رسید. روی پشت بام آن ساختمان، آنتن های زیادی 
به چشم می خورد. کالغه رفت، روی یکی از آنتن ها نشست. آنتن به او گفت: 
سالم، آقا سیاهه! کالغه گفت: سالم. من که آقا سیاهه نیستم! اسم من،آقا 
کالغه است. حاال بگو ببینم توکی هستی، اسم تو چیست؟ آنتن پاسخ داد: 
من آنتن هستم. کالغه تکرار کرد: آنتن؟ چه اسم عجیب و غریبی! آنتن گفت: 
بله، من یک آنتن تلویزیونم. کالغه دوباره پرسید: تلویزیون؛ دیگر چیست؟! 
آنتن به کمک بادی که می وزید، تکانی به خودش داد، لب خندی زد و گفت: 
تلویزیون، یک جعبه ی جادویی است. نمی دانی چه برنامه هایی دارد! مخصوصا 
کارتون هایش خیلی قشنگ است! کالغه بازهم با تعجب پرسید:گفتی،کارتون؟ 
این دیگرچه جور پرنده ای است؟ به نظر تو، بهتر از من پرواز می کند؟ آنتن 
آقاکالغه! کالغه  نیست،  پرنده  آن وقت گفت:کارتون که  از خنده، غش کرد! 
نگذاشت حرف آنتن تمام شود. پرید توی حرفش وگفت: پس چیست؟! آنتن، 
پاسخ دادکه: اگر می خواهی کارتون ببینی، باید دنبال همین سیمی را که به 
بدن من چسبیده، بگیری و بروی. وقتی به تلویزیونی رسیدی که دیدی این 
سیم به آن وصل شده، همان جا، رو به روی آن دستگاه بنشین و کارتون و خیلی 

چیزهای دیگر را تماشا کن. 
   کالغه تا این را شنید، از روی آنتن برخاست و به دنبال سیمی که به آن 
وصل شده بود، پرواز کرد. رفت و رفت تا به پنجره ی اتاقی رسیدکه سیم، از 
آن جا؛ به داخل اتاق رفته بود. کالغه، لب همان پنجره نشست و نگاهش به 
دوتا بچه افتاد که روبه روی دستگاهی نشسته بودند و داشتند چیزی تماشا 
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می کردند. خوب که دقیق شد، دید توی آن دستگاه؛ چندتا حیوان زیبا مشغول 
جست وخیز و حرف زدن و بازی کردن هستند و از این طرف به آن طرف می دوند 
و می پرند. خیلی خوشش آمد. همان جا، لم داد و به تماشای کارتون پرداخت. 
او، آن قدر کنار پنجره؛ به تماشای تلویزیون نشست که کم کم احساس کرد 
دیگر نمی  تواند چشم هایش را، بازنگه دارد. این بود که همان جا، خوابید. هوا 

هم کم کم تاریک شد...
   صبح روز بعد، با تابش نخستین اشعه ی خورشید؛ برلبه ی آن پنجره، کالغه 
بیدارشد، چشم هایش را کمی مالید و چون احساس گرسنگی می کرد، به پرواز 
در آمد؛ تا برود و غذایی برای خودش پیدا کند. وقتی هم که شکمش حسابی 
سیر شد، خوب به این طرف وآن طرف نگاه کرد. ناگهان چشماش به پنجره ی 
بازِ یکی از ساختمان ها افتاد و باخودش گفت: خوب است بروم آن جا، بنشینم 
و کارتون تماشا کنم! وقتی به لب پنجره رسید، دید پسرکی زیر پنجره نشسته 
در  بازی می کند. کالغه  توی دستش هست،  با دستگاه کوچکی که  دارد  و 
این وقت، قار قاِرکوتاهی کرد. پسرک، سرش را برگرداند. وقتی چشمش به 
کالغه افتاد، گفت: اه سوختم! تو این جا، چه کار می کنی؟! کالغه پرسید: چرا 
سوختی؟ اصال سوختن چیست؟ پسرک خندید وگفت: چه طوری به تو بگویم 
که سوختن چیست؟! داشتم با تبلت خودم، بازی می کردم. نزدیک بود برنده 

شوم که تو با قارقاری که کردی، زدی توی پرم!
   کالغه گفت: نه! من که تو را نزدم! پسرک سری تکان داد و گفت: نه بابا! 
منظورم این است که حواسم را پرت کردی و سبب شدی که بسوزم! کالغه با 
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سادگی گفت: نه! اشتباه می کنی. من که دست به حواس تو نزدم!
   پسرک که دیگر حوصله اش سررفته بود، داد کشید: خیلی خوب، حاال بگو 

ببینم آمده ای این جا، چه کار کنی؟
کالغه گفت: من که کاری به تو ندارم. آمده ام این جا،که کارتون ببینم.

   پسرک با لب خند و تعجب گفت: بابا، تو دیگرکی هستی؟ آخر، بچه کالغ را 
چه به تماشای کارتون؟ بعد هم ادامه داد: حاالکه وقت دیدن کارتون نیست. 

زود باش از این جا برو و این قدر مزاحم من نشو!
  آن وقت پسرک بلند شد و پنجره را بست. کالغه هم پرواز کرد و رفت...

   بله، آقا کالغه، همین طور از این طرف به آن طرف می رفت و از بس که گوش 
به بازی و سر به هوا بود، اصال به النه و پدر و مادر خودش هم فکر نمی کرد.

   روزها و هفته ها و ماه ها گذشت تا این که یک روز، بار دیگر چشم کالغه به یک 
آنتن تلویزیون افتاد. با شتاب به سوی آن پرید و رویش نشست. خوش بختانه 
یادش نرفته بودکه پیش از حرفی باید به آنتن سالم کند. سالم کرد. آنتن هم 
پاسخ سالمش را داد و از او پرسید: توکی هستی و این جا، چه کارمی کنی؟ آقا 
کالغه گفت: من بچه ی آقا کالغه و خانم کالغم. اسم خواهرم کالغی و اسم 

برادرم کالغک است. خودم هم کالغه هستم.
آنتن گفت: چه قدر جالب است. چه اسم های بامزه ای دارید،شما!

خبردار.  خبر،  خبر،  آهای  قار قار.  گفت:  و  کرد  قارقاری  ازخوش حالی  کالغه 
قار قارقار.

   آنتن گفت: صبرکن ببینم! گفتی خبر؟! خبررسانی که کاِر من است. نکند تو 
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خبرکش و خبر چین باشی!
کالغه گفت: خبرکش و خبرچین یعنی چی؟

آنتن گفت: یعنی این که از کسی یاجایی، خبری را برای کسی یاجای دیگری 
ببری و دو یا چند نفر را به جان هم بیندازی و دعوا و درگیری درست کنی. 

می دانی که این، اصال کارِ خوبی نیست. مگرنه؟!
   کالغه بالش را با نوکش خاراند وگفت: اگراین کاِر بدی است، پس چرا خودت 

همین کار را می کنی؟
   آنتن، قاه قاه خندید و گفت: کالغه جان! من که دوبه هم زنی نمی کنم. من 
که میان آدم ها را به هم نمی زنم. من فقط آن ها را از خبرها و اتفاق هایی که در 

گوشه و کنار دنیا می افتند، آگاه می کنم. فهمیدی؟!
کالغه پرو بالش را باز و بسته کرد. بعد هم گفت: خوب، حاال بگو ببینم می آیی 

باهم دوست شویم؟
یعنی چه  با من چه می خواهی؟  از دوستی  تو  ببینم  بگذار  اول  آنتن گفت: 
از یاد ببریم که دوستی و دوستان خیلی  انتظاری از من داری؟ چون نباید 
مهم اند. دقت در انتخاب دوست هم خیلی اهمیت دارد. یک دوست، باید دانا و 

خوب و قابل اعتماد باشد و...
کالغه نگذاشت آنتن؛ حرفش را تمام کند. بی درنگ گفت: آخر، من خوبم! تو 

هم که خوبی. پس می توانیم باهم دوست بشویم!
   آنتن، پاسخ داد: نه، دیگر؛ نشد! اول باید ببینم تو از من؛ چه می خواهی و چرا 

دوست داری که با من، دوست شوی؟!
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کالغه با سادگی تمام، پاسخ داد: من هیچ چیزی از تو نمی خواهم. فقط دوست 
دارم با استفاده از وجود تو، بتوانم کارتون تماشا کنم! همین. 

آنتن، بازهم قاه قاه خندید وگفت: پس معلوم شد به وسیله ی من می  خواهی 
به چیزی که دوست داری برسی! حاالعیب ندارد. من، راهنمایی وکمک ات 
می کنم. ببین! دنباله ی همین سیمی را که به من وصل شده بگیر و برو و 
هرجا دیدی که من با این سیم به یک دستگاه به اسم تلویزیون متصل شده ام، 

همان جا بنشین وکارتون و هرچیز دیگری راکه می خواهی تماشاکن.
 کالغه یادش آمدکه چند وقت پیش، همین حرف را از یک آنتن دیگر هم 
شنیده و رفته به تماشای تلویزیون نشسته تا این که همان جا هم خوابش برده. 
این بودکه از آنتن سپاس گزاری کرد، بعد هم با سرعت به پرواز درآمد و به 
سمت انتهای سیم که از توی پنجره ای به داخل یک اتاق رفته بود، پیش رفت.
  همین که آقا کالغه؛ لب پنجره نشست، دیدکه مادربزرگی توی اتاق، روبه روی 
نوه اش نشسته و دارد برای او قصه می گوید. آرام و بی صدا، گو ش  هایش را تیز 
کرد و با دقت، حرف های مادربزرگ را شنید. به نظرآقا کالغه، قصه ی مادربزرگ 
خیلی جالب و زیبا و آموزنده بود. او از آن قصه خیلی خوشش آمد. به طوری 
که با خودش گفت: نه بابا!  به نظرمن که این قصه ها، ازآن بازی های سوختنی 

خیلی بهترند. تازه ازکارتون هاهم قشنگ ترند! 
نوه اش یک قصه ی دیگر  برای  بازهم مادربزرگ     کالغه، دلش می خواست 
بگوید، تا اوهم آن را بشنود و لذت ببرد. اما مادربزرگ وقتی داستان خودش 
را به پایان رساند، روبه نوه اش کرد، نگاهی به چهره ی او انداخت و درحالی که 
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خنده برلب داشت، گفت: قصه ی ما، به سر رسید، کالغه به خونه اش یا بهتره 
بگویم به لونه اش نرسید!

ما  برای  بازهم  مادربزرگ!  بگوید:  و  بکند  بلندی  قارقار  می خواست  کالغه   
قصه بگو! اما درهمین لحظه، مادربزرگ؛ صورت نوه ی نازش را بوسید و گفت: 
خوب،حاال پاشو عزیزم!  بلند شو برو دفتر و قلمت را بیاور و تمرین های کالس 

وکارگاه داستان نویسی ات را انجام بده!
   نوه ی مادربزرگ برخاست تا برود تمرین های داستانی اش را بنویسید. اما 
کالغه ی بی فکر داستان ما، که حاال دیگر مدت ها بود از النه و از پدر و مادرش 
دور افتاده بود و نمی دانست به کی پناه ببرد و به کجا برود، هم چنان تنها ماند!    
پس از این ماجرا بود که هر مادربزرگ یا هر قصه گوی دیگری، وقتی به پایان 
داستان خود می رسید، آن را این طوری تمام می کرد که: قصه ی ما، به سر 

رسید، کالغه به خونه اش نرسید!
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 ستایش کوچولو وباغ فرشته ها
                                   

که  بود  ظرف ها  شستن  مشغول  آشپزخانه  توي  ستایش کوچولو،  مامان 
ستایش خانم به طرف آشپزخانه دوید و با شیرین زباني گفت: 

- مامان جون! منم مي خوام ظرف بشورم! 
   مامان ستایش به او گفت: 

- عزیزم، تو هنوز خیلي کوچکي. هم قدت کوتاه است، هم دست هایت کوچک 
است . براي همین نمي تواني ظرف ها را درست به دست بگیري. ان شاءاهلل کمي 

بزرگ تر که شدي به خوبي مي تواني این کار را بکني .
ستایش گفت: 

- آخه مامان جون مي خوام کمکت کنم. 
مامان ستایش لب خندي زد و گفت: 

- امان از دست تو!
   بعد هم یکي دو تا از ظرف هاي کوچک را به ستایش داد و او را بغل کرد تا 

آن ها را زیر شیر آب بگیرد و مثال ً بشوید. 
   ستایش ناز و قشنگ، کارهاي بامزه اي مي کرد. مثال ً روسري هاي خودش یا 
مامانش را بر مي داشت، آن ها را روي سر عروسک هایش مي انداخت، بعد هم 
کلي با آن ها حرف مي زد، بازي مي کرد و مثال ً براي خرید یا رفتن به مهماني، 

آن ها را به گوشه ي اتاق مي برد. 


