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را  يشهـا  هـا و نـوه   دوازده هزار تـا از بچـه   يرپ يماه ياچله بود. ته در شب
 :گفت يها قصه م آن يدور خودش جمع كرده بود و برا

 يبـاري كوچولو بـود كـه بـا مـادرش در جو     ياهس يماه يكنبود.  يكيبود  يكي«
و در تـه   زد يمـ  يـرون كـوه ب  يسـنگ  هـاي  يوارهاز د يبارجو ين.اكرد يم يزندگ

 يربود؛ ز ياهيكوچولو و مادرش پشت سنگ س يماه ة. خانشد يدره روان م
 ولـو كوچ ي. مـاه خوابيدنـد  يهـا مـ   خـزه  يـر ز ييهـا، دوتـا   از خـزه. شـب   يسقف

 يدفعـه هـم كـه شـده، مهتـاب را تـو       يـك حسرت به دلش مانـده بـود كـه    
 !»يندشان بب خانه
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 يهـم قـاط   يو گـاه  افتادنـد  يمـ  يگرو بچـه، صـبح تـا شـام دنبـال همـد       مادر
. گشـتند  يو برم رفتند يجا، م تكه يك يو تند تند، تو شدند يم يگرد هاي يماه

كه مادر گذاشته بود ـ تنهـا    يهزار تخم بود ـ چون از ده  دانه يك  يكيبچه  ينا
 بچه سالم در آمده بود. يك ينهم

 ي. با تنبلـ زد يكم حرف م يليكوچولو تو فكر بود و خ يبود كه ماه يروز چند
 يشـتر و ب گشـت  يو بـر مـ   رفـت  يطـرف مـ   بـه آن  طـرف  يـن از ا ميلـي  يو ب

 ياش كسـالت  بچـه  كرد يم يال. مادر خافتاد ياز مادرش عقب م ها هم وقت
 يـز از چ ياهسـ  يبرطرف خواهـد شـد، امـا نگـو كـه درد مـاه       يدارد كه به زود

 است! يگريد
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كرد و گفت:  يداركوچولو مادرش را ب يصبح زود، آفتاب نزده، ماه روز يك
 »حرف بزنم. يي با تو چند كلمه خواهم يمادر، م«

! حرفـت را  يآورد يـر بچه جـون، حـاال هـم وقـت گ    «آلود گفت:  خواب مادر
 »گردش؟ يمبرو يستبعد، بهتر ن يبگذار برا

 ينجـا از ا يدگردش كنم. با توانم ينم يگرنه مادر، من د«كوچولو گفت:  ماهي
 »بروم.

 »ي؟برو يدحتما با«گفت:  مادرش

 »بروم. يدآره مادر با« كوچولو گفت:  ماهي

 »ي؟برو خواهي يكجا م يزود ين، صبح به اآخر«گفت:  مادرش
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كجاســت.  يبــارآخــر جو يــنمبــروم بب خــواهم يمــ«كوچولــو گفــت:  ياهســ مــاهي
كجاسـت و هنـوز    يبـار فكرم كه آخر جو ينهاست تو ا مادر، من ماه داني يم

تـا حـاال چشـم     يشـب . از ديـاورم سـر در ب  يزيام چ كه هنوز است، نتوانسته
گـرفتم خـودم    يمام. آخرش هـم تصـم   اش فكر كرده ام و همه هم نگذاشته به
 ييچـه خبرهـا   يگـر د يبدانم جاها خواهد يكنم. دلم م يدارا پ يبارآخر جو ومبر

 »هست.

. كردم يفكرها م يناز ا يليبچه بودم، خ يمن هم وقت«و گفت:  يدخند مادر
 يبـار اسـت كـه هسـت! جو    ين؛ همـ كـه اول و آخـر نـدارد    يبـار آخر جـانم! جو 

 .»رسد يهم نم ييجا يچروان است و به ه يشههم

 يـزي كـه هـر چ   سـت  يـن آخر مادر جان، مگر نه ا« كوچولو گفت:  ياهس ماهي
هفتـه، مـاه،    رسـد؛  يروز بـه آخـر مـ    رسـد،  يشب بـه آخـر مـ    رسد؟ يبه آخر م

 »..سال.
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گُنـده گُنـده را بگـذار     يهـا  حـرف  يـن ا«و گفـت:   يدحرفش دو يانم مادرش
 »ها! حرف ينگردش. حاال موقع گردش است نه ا يمكنار، پاشو برو

 

هــا خســته  گــردش يــناز ا يگــرنــه مــادر، مـن د «كوچولــو گفــت:  ياهســ مـاهي 
هسـت.   ييچه خبرهـا  يگرد يجاها ينمو بروم بب يفتمراه ب خواهم يام، م شده

 يـاد كوچولـو   يهـا را بـه مـاه    حـرف  يـن ا يكس يككه  يممكن است فكر كن
 يلـي فكـرم. البتـه خ   يـن وقت است در ا يليداده، اما بدان كه من خودم خ

 يشــتركــه ب ام يــدهرا فهم يــنام؛ مــثال ا گرفتــه يــادو آن  يــناز ا هــم يزهــاچ
تلـف   يخـودي را ب شـان  يكـه زنـدگ   كننـد  يمـ  يتشـكا  يـري موقـع پ  هـا،  يماه

دارنـد. مـن    يتشـكا  يـز و از همـه چ  كننـد  يمـ  يننالـه و نفـر   يماند. دا كرده
 يجـا، هـ   تكـه  يـك  يتو ينكها يعني يزندگ يراست يبدانم كه، راست خواهم يم

 يهـم تـو   يگـري طـور د  ينكـه ا يا يچ،ه يگرو د يبشو يرتا پ يبرگرد و يبرو
 »؟...كرد يزندگ شود يم يادن
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سـرت   بچه جان! مگر بـه «كوچولو تمام شد، مادرش گفت: يحرف ماه وقتي
 يم،جاسـت كـه مـا هسـت     ينهمـ  يـا چـه؟ دن  يعني يگرد يا!... دنيا!  دنيازده؟ دن

 »... يماست كه ما دار ينهم هم يزندگ

 
 يه،همسـا «شـد و گفـت:    يكآنها نزد ي به خانه يبزرگ يوقت، ماه ينا در

 »يد؟گردش كردن ندار يالانگار امروز خ كني، يات بگو مگو م با بچه يسر چ

 

چـه سـال و   «آمـد و گفـت:    يـرون از خانـه ب  يه،همسـا  يبه صدا ي،ماه مادر
 »بدهند. ياد يزبه مادرهاشان چ خواهند يها م بچه يگرشده! حاال د يي زمانه

 »چطور مگر؟«گفت:  همسايه

 گويـد  يمـ  يـم برود! دا خواهد يكجاها م وجبي يمن ينا ينبب«گفت:  يماه مادر
 !»يي گنده گنده يها چه خبرست! چه حرف يادن ينمبروم بب خواهم يم
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و  يا شـده  يلسـوف تا حاال عالم و ف يتو از ك ينمكوچولو، بب«گفت:  همسايه
 »ي؟ا ما را خبر نكرده

بـه چـه    »يلسـوف عـالم و ف «شـما   دانـم  يخانم! من نم«كوچولو گفت:  ماهي
 يـن بـه ا  خـواهم  يام و نمـ  هـا خسـته شـده    گردش ين. من فقط از اگوييد يم

دفعه چشم باز  يكخوش باشم و  يكننده ادامه بدهم و الك خسته يها گردش
چشـم و گـوش    يام و هنـوز هـم همـان مـاه     شده يرمثل شماها پ ينمكنم بب
 »كه بودم. ام بسته

 »ها! وا!... چه حرف«گفت:  همسايه

 

از  ينطـوري ا ام دانـه  يـك  يكي ي بچه كردم يفكر نم يچمن ه«گفت:  مادرش
 »نشسته! ينمنازن ي بچه يپا يرز يكدام بدجنس دانم ي. نميايدآب در ب

مـن ننشسـته. مـن خـودم عقـل و       يپـا  يـر ز كس يچه«كوچولو گفت:  ماهي
 .»بينم يچشم دارم و م فهمم، يهوش دارم و م
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 يـادت  پيچيـه  يچخـواهر، آن حلـزون پـ   «كوچولو گفت:  يبه مادر ماه همسايه
 »آيد؟ يم

خـدا چكـارش    يم. بگـو شـد  يام مـ  بچه يپاپ يادز ي،آره خوب گفت«گفت:  مادر
 »كند!

 »من بود. يقبس كن مادر! او رف«گفت: كوچولو  ماهي

 

 !»يمبود يدهنشن يگرو حلزون، د يرفاقت ماه«گفت:  مادرش

بـودم، امـا    يدهو حلـزون نشـن   يمـاه  يمن هـم دشـمن  «كوچولو گفت:  ماهي
 .»يدآب كرد يررا ز يچارهشماها سر آن ب

 »ها مال گذشته است. حرف ينا«گفت:  همسايه

 .»يديدكش يششما خودتان حرف گذشته را پ«كوچولو گفت:  ماهي

 

و آنجــا كــه  ينجـا رفتــه ا يــادتمگـر   يمش،حقـش بــود بكشــ «گفــت:  مـادرش 
 »زد؟ يم ييها چه حرف نشست يم
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هـا را   چون من هـم همـان حـرف    يد،پس مرا هم بكش«كوچولو گفت:  ماهي
 .»زنم يم

 

هم بـه آنجـا كشـاند.     را يگرد هاي يبگو مگو، ماه يدردسرتان بدهم! صدا چه
 هـا  پيـره  ياز مـاه  يكـي كـرده بـود.    يكوچولو همـه را عصـبان   يماه يها حرف

 »كنيم؟ يبه تو رحم هم م يا كرده يالخ«گفت: 

 

 !»خواهد يكوچولو م يگوشمال يكفقط «گفت:  ديگري

 !»يدام نزن كنار! دست به بچه يدبرو«گفت:  ياهس يماه مادر

ات را، آنطـور كـه الزم اسـت     بچـه  يخـانم! وقتـ  «ها گفت:  از آن يگرد يكي
 .»ينيرا هم بب يشسزا يدبا كني، ينم يتترب

 »كنم. يشما زندگ يگيدر همسا كشم يمن كه خجالت م«گفت:  همسايه

 يشپــ يمشبفرســت يده،نكشــ يــكبار يتــا كــارش بــه جاهــا«گفــت:  ديگــري
 .»يرهحلزون پ
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دوسـتانش او را دوره كردنـد    يرند،كوچولو را بگ ياهس يتا آمدند ماه ها ماهي
و  زد يمـ  اش ينهسـر و سـ   يتـو  ياهس يبردند. مادر ماه يرونشو از معركه ب

. چكـار كـنم؟ چـه    رود يام دارد از دستم م بچه ي،وا: «گفت يو م كرد يم يهگر
 »يزم؟به سرم بر يخاك

 

 هـاي  يمـاه  يرپ ينحال ا نكن، به يهمن گر يمادر! برا«كوچولو گفت:  ماهي
 »كن. يهدرمانده گر

 !»وجبي يمنكن، ن ينتوه: «يداز دور داد كش ها ياز ماه يكي

 !»دهيم يراهت نم يگرد ي،بشو يمانو بعدش پش ياگر برو«گفت:  دومي

 »است، نرو! يجوان ي دوره يها هوس ها ينا«گفت:  سومي

 »دارد؟ يبيچه ع ينجامگر ا«گفت:  چهارمي

 »برگرد! جاست، ينهم يادن يست،در كار ن يگريد يايدن«گفت:  پنجمي

كـه   شـود  يآنوقت باورمان م ي،و برگرد يايياگر سر عقل ب«گفت:  ششمي
 .»يهست يي يدهفهم يماه يراست يراست

 »...يما تو عادت كرده يدنآخر ما به د«گفت:  هفتمي
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 »به من رحم كن، نرو!... نرو!«گفت:  مادرش

 

سـن و   نداشـت. چنـد تـا از دوسـتان هـم      يها حرفـ  با آن يگركوچولو د ماهي
 يكوچولو وقتـ  يكردند و از آنجا برگشتند. ماه يسالش او را تا آبشار همراه

 .»يد! فراموشم نكنيدارد يددوستان، به ام«گفت:  شد يها جدا م از آن

 

تــو مــا را از خــواب  يم؟فراموشــت كنــ شــود يچطــور مــ«گفتنــد:  دوســتانش
فكـرش   يحت يناز ا يشكه پ يداد ياد يييزهابه ما چ ي،كرد يدارب يخرگوش

 !»باك يدوست دانا و ب يدار،د يد. به اميمرا هم نكرده بود

 
پـر آب. اولـش    ي بركـه  يـك  يآمد و افتاد تو يينكوچولو از آبشار پا ماهي

را گم كـرد، امـا بعـد شـروع كـرد بـه شـنا كـردن و دور بركـه           يشدست و پا
جمـع بشـود.    جـا  يـك همـه آب،   بـود كـه آن   يـده وقـت ند  زدن. تـا آن  گشت
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كوچولـو را كـه    ياهسـ  ي. مـاه خوردنـد  يآب وول مـ  يتـو  يمـاه  هزارها كفچـه 
 يچـه موجـود   يگـر را بـاش! تـو د   يخـتش ر«كردند و گفتند:  اش سخرهم يدند،د

 »ي؟هست

 

. اسم يدنكن ينتوه كنم يخواهش م«خوب وراندازشان كرد و گفت:  ماهي،
تـا بـا هـم آشـنا      ييـد شما هـم اسـمتان را بگو   كوچولو است. ياهس يمن ماه

 .»يمبشو

 

 .»كنيم يصدا م يماه را كفچه يگرما همد«گفت:  ها يماه از كفچه يكي

 »اصل و نسب. يدارا«گفت:  ديگري

 .»شود ينم يداپ ياتر، تو دن از ما خوشگل«گفت:  ديگري

 .»يستيمن يافهو بد ق ريخت يمثل تو ب«گفت:  ديگري

 

. باشـد،  يدخودپسـند باشـ   ينقـدر شما ا كردم ينم يالخ يچه  من«گفت:  ماهي
 .»زنيد يم ينادان يها را از رو حرف ينچون ا بخشم، يمن شما را م



    14        
 

 

 »يم؟ما نادان يعني«گفتند:  صدا يك ها ماهي كفچه

هـم   يگـر د هـاي  يلـي خ يـا در دن دانسـتيد  يمـ  يـد، اگر نادان نبود«گفت:  ماهي
 ياسـت! شـما حتـ    يندهـم خوشـا   يلـي خودشـان خ  يبـرا  يختشـان هستند كـه ر 

 .»يستاسمتان هم مال خودتان ن

 

كوچولـو راسـت    يمـاه  يدنـد شـدند، امـا چـون د    يعصـبان  يليخ ها ماهي كفچه
 در آمدند و گفتند: يگرياز در د گويد، يم

را  يـا . ما هـر روز، از صـبح تـا شـام دن    زني يم يواربه در و د يخودتو ب اصال«
مگـر    بينـيم،  يرا نمـ  يچكساز خودمان و پدر و مادرمان، ه يراما غ گرديم، يم

 !»يندآ يحساب نم ها هم به كه آن يزهر يها كرم

 

 يـاگردي چطـور از دن  يـد، برو يروناز بركه ب توانيد يشما كه نم«گفت:  ماهي
 »زنيد؟ يدم م

 »يم؟هم دار يگريد ياياز بركه، دن يرمگر غ«گفتند:  ها ماهي كفچه
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و  ريـزد  يم ينجاآب از كجا به ا ينكه ا يدفكر كن يدم باك دست«گفت:  ماهي
 »هست. يزهاييخارج از آب چه چ

كجاست؟ ما كه هرگز خارج از آب را  يگرخارج از آّب د«گفتند:  ها ماهي كفچه
 »! هاها...هاها.... به سرت زده بابا!ايم يدهند

 

 ها يماه اش گرفت. فكر كرد كه بهتر است كفچه كوچولو هم خنده ياهس ماهي
حال خودشان بگذارد و برود. بعد فكر كرد بهتر اسـت بـا مادرشـان هـم      را به

 »حاال مادرتان كجاست؟: «يدحرف بزند، پرس يي دو كلمه

 

 او را از جا پراند. يقورباغه ا يرز يصدا ناگهان

آب و آمـد   يد. جسـت زد تـو  نشسـته بـو   يسـنگ  يلـب بركـه، رو   قورباغه
 »يش؟فرما ينجام،من ا«و گفت:  يماه يشپ

 

 »*سالم خانم بزرگ!«گفت:  ماهي
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و نسـب!   اصـل  ياست، موجود بـ  ييحاال چه وقت خودنما«گفت:  قورباغه
قـدرها   آن يگـر مـن د  زني، يگنده گنده م يها حرف يو دار يا آورده يربچه گ

دنبـال   يبركـه اسـت. بهتـر اسـت بـرو      ينهم ياام كه بفهمم دن عمر كرده
 .»يمرا از راه به در نبر يها كارت و بچه

 

 يـك بـاز هـم    ي،عمرهـا هـم كـه بكنـ     يـن صـد تـا از ا  «كوچولو گفـت:   ماهي
 .»يستين يشترنادان و درمانده ب ي قورباغه

 

تكـان   يكوچولـو. مـاه   ياهسـ  يشد و جسـت زد طـرف مـاه    يعصبان قورباغه
تـه بركـه را بـه     يو لجن و كرم ها يو ال خورد و مثل برق در رفت يتند

 هم زد.
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كـرد.   ي. از دور سـالم يدكوچولو ناگهان چشمش افتاد به خرچنگ و ترس ماهي

جلـو   يـا ! بيبـا ادبـ   يچـه مـاه  «كـرد و گفـت:    يچپ به او نگـاه  خرچنگ چپ
 !»ياكوچولو ، ب

 

شـكار   خواهم يهم نم يچرا بگردم و ه يادن روم يمن م«كوچولو گفت:  ماهي
 »بشوم. يجنابعال

 »كوچولو؟ يماه يي،و ترسو ينبدب ينقدرتو چرا ا«گفت:  خرچنگ

و  بينـد  يو نه ترسو. من هر چه را كه چشـمم مـ   ينممن نه بدب«گفت:  ماهي
 .»آورم يبه زبان م گويد، يعقلم م
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و عقلتان چه گفـت   يدچشم شما چه د ينمبب ييدخوب، بفرما«گفت:  خرچنگ
 »يم؟شما را شكار كن خواهيم يما م يدكرد يالكه خ

 »خودت را به آن راه نزن! يگرد«گفت:  ماهي

 

بابـا!   يمنظورت قورباغه است؟ تو هـم كـه پـاك بچـه شـد     «گفت:  خرچنگ
 هـا  يـن ا دانـي،  ي. مـ كـنم  يشكارشان مـ  ينهم يها لجم و برا من با قورباغه

ــاتنهــا موجــود دن كننــد يمــ يــالخ  هســتند و خوشــبخت هــم هســتند، و مــن  ي
نترس  يگر! پس تو ديستدست ك   واقعا يابهشان بفهمانم كه دن خواهم يم

 !»ياجلو ، ب ياجانم ، ب

 

كوچولـو.   يراه افتـاد طـرف مـاه    يپسـك  ها را گفت و پس حرف ينا خرچنگ
اش گرفـت و گفـت:    خنـده  اختيـار  يبـ  ي،كه ماه رفت يدار راه م آنقدر خنده

دسـت   يـا دن دانـي  ياز كجـا مـ   يسـتي، ! تـو كـه هنـوز راه رفـتن بلـد ن     يچارهب«
 »يست؟ك
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بــر آب افتــاد و ناگهــان،  يــي يهاز خرچنــگ فاصــله گرفــت. ســا ياهســ مــاهي
 ي يافــههــا فــرو كــرد. مارمولــك از ق شــن يخرچنــگ را تــو يمحكمــ ي  ضــربه

 يفتـد بود خـودش هـم ب   يكخورد و نزد يزاش گرفت كه ل خرچنگ چنان خنده
 .يايدب يروننتوانست ب يگرآب. خرچنگ، د يتو

 

و بـه او و خرچنـگ    يسـتاده لـب آب ا  يچوپـان  ي پسر بچـه  يدكوچولو د ماهي
را در  يشانها شدند و پوزه يكگله بز و گوسفند به آب نزد يك. كند ينگاه م

 بع دره را پر كرده بود. مع و بع مع يآب فرو كردند. صدا

 
كوچولو آنقدر صبر كرد تا بزهـا و گوسـفندها آبشـان را خوردنـد و      ياهس ماهي

 رفتند. آنوقت، مارمولك را صدا زد و گفت:
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را  يبـار آخـر جو  روم يهسـتم كـه مـ    ييكوچولو ياهس يجان! من ماه مارمولك«
 خواهم يكه م ست ينا ي،باش ييتو جانور عاقل و دانا كنم يكنم. فكر م يداپ
 »از تو بپرسم. يزيچ

 

 »بپرس. خواهي يهر چه م« گفت:  ولكمارم

ــاهي ــت:  م ــرا خ« گف ــيدر راه، م ــاه  يل ــقا و اره م ــرغ س ــده ياز م  ي و پرن
 »به من بگو. داني، يم ها ينا ي درباره يزياگر تو چ ترساندند، يم خوار يماه

 

 يداشــانپ هــا طــرف يــنا يخوار،مــاه ي و پرنــده يمــاه اره«گفــت:  مارمولــك
 ين. امـا سـقائك همـ   كند يم يزندگ يادر يكه تو يماه مخصوصاً اره شود، ينم
 اش يسـه ك يو تـو  يرا بخـور  يبشهم ممكن است باشد. مبادا فـر  ها يينپا

 .»يبرو

 »اي؟ يسهچه ك«گفت:  ماهي

. گيرد يآب م يليدارد كه خ اي يسهگردنش ك يرمرغ سقا ز«گفت:  مارمولك
و  شـوند  ياو م ي يسهندانسته، وارد ك ها، يماه يو گاه كند ياو در آب شنا م
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اش نباشـد،   شـكمش. البتـه اگـر مـرغ سـقا گرسـنه       يتـو  رونـد  يمـ  يكراست
 »كه بعد بخورد. كند يم يرهذخ يسهرا در همان ك ها يماه

 

 »آمدن ندارد؟ يرونراه ب يگرشد، د يسهوارد ك يحاال اگر ماه«گفت:  ماهي

 يرا پاره كند. من خنجر يسهك ينكهمگر ا يست،ن يراه يچه«گفت:  مارمولك
 .»يكار را بكن ينا ي،كه اگر گرفتار مرغ سقا شد دهم يبه تو م

 

 برگشت. يزير يارو با خنجر بس يدشكاف سنگ خز يمارمولك تو آنوقت،

. مـن  يمهربان يليمارمولك جان! تو خ «كوچولو خنجر را گرفت و گفت: ماهي
 »از تو تشكر كنم. يچطور دانم ينم

دارم.  يلـي خنجرهـا خ  ينجانم! من از ا يستتشكر الزم ن« گفت:  مارمولك
 هـاي  يو بـه مـاه   سازم يخنجر م ها ياهگ يغاز ت نشينم يم شوم، يم يكارب يوقت
 .»دهم يمثل تو م ييدانا
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 »گذشته؟ ينجااز ا يي يمگر قبل از من هم ماه«گفت:  ماهي

 يا خودشان دسـته  يبرا يگرها حاال د اند! آن گذشته ها يليخ«گفت:  مارمولك
 »اند. را به تنگ آورده يگيراند و مرد ماه شده

 

. اگــر بــه حســاب آورد يكــه حــرف، حــرف مــ بخشــي يمــ«گفــت:  ياهســ مــاهي
 »اند؟ را چطور به تنگ آورده يگيرماه ينمبگو بب ي،نگذار ام يفضول

 

تور انداخت، وارد تور  يگيرماه ينكهآخر نه كه با همند، هم«گفت:  مارمولك
 .»ياته در برند يو م كشند يو تور را با خودشان م دشون يم
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مـن  «شكاف سنگ و گوش داد و گفت:  يگوشش را گذاشت رو مارمولك
 »اند. شده يدارب يمها بچه شوم، يمرخص م يگرد

 

 ينطـور ناچار راه افتاد. امـا هم  ياهس يشكاف سنگ. ماه يرفت تو مارمولك
 ي، راسـت  يـنم : ببكـرد  ياز خـودش مـ   يـم سؤال پشت سر سـؤال بـود كـه دا   

 ي،نكنـد كـه سـقائك زورش بـه مـن برسـد؟ راسـت        ريـزد؟  يمـ  يـا به در يبارجو
 ي خـودش را بكشـد و بخـورد؟ پرنـده     يهـا  جـنس  هـم  آيـد  يدلش م يماه اره
 با ما دارد؟ يچه دشمن يگرد يخوار،ماه

 

 يـز . در هـر وجـب راه چ  كـرد  يو فكـر مـ   رفـت  يكوچولو، شـنا كنـان، مـ    ماهي
زنـان از   كـه معلـق   آمد يخوشش م يگر. حاال دگرفت يم يادو  ددي يم يا تازه

آفتـاب را بـر پشـت خـود حـس       يو باز شـنا كنـد. گرمـ    يفتدب يينآبشارها پا
 .گرفت يو قوت م كرد يم

 

آهـو  «كوچولو سالم كـرد و گفـت:    ي. ماهخورد يبا عجله آب م ييآهو جا يك
 »ي؟دار يا خوشگله، چه عجله
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 .»يناهاشگلوله هم بهم زده، ا يكدنبالم كرده،  يشكارچ«گفت:  آهو

 

كـه   يـد آهـو فهم  يـدن لنگـان دو  امـا از لنـگ   يدگلوله را ند يكوچولو جا ماهي
و  زدنـد  يآفتـاب چـرت مـ    يهـا در گرمـا   الك پشت جا يك. گويد يراست م

در هوا  يكوه يها . عطر علفپيچيد يدره م يها تو كبك ي قهقهه يگرد يجا
 .شد يب مآ يو قاط زد يموج م

 
 يــي يشـه و آب از وســط ب شـد  يكــه دره پهـن مــ  يدرسـ  ييظهــر بـه جــا  بعـداز 

 يـف ك راسـتي،  يراسـت  ياه،سـ  يشده بود كـه مـاه   ياد. آب آنقدر زگذشت يم
كـه از مـادرش جـدا     يبرخـورد. از وقتـ   يـادي ز هاي ي. بعد هم به ماهكرد يم

دورش را گرفتنـد و گفتنـد:    يـزه ر يبـود. چنـد تـا مـاه     يدهند يشده بود، ماه
 »ها؟ اي، يبهغر ينكها لمث«



    25        
 

 .»آيم يم ي. از راه دورام يبهآره غر«گفت:  ياهس ماهي

 

 »ي؟برو خواهي يكجا م«گفتند:  ها ريزه ماهي

 »كنم. يدارا پ يبارآخر جو روم يم«گفت:  ياهس ماهي

 

 »يبار؟كدام جو«گفتند:  ها ريزه ماهي

 .»كنيم يآن شنا م يكه تو يباريجو ينهم«گفت:  ياهس ماهي

 

 »رودخانه. گوييم يم ينما به ا«گفتند:  ها ريزه ماهي

مرغ  داني يم يچه«گفت:  يزهر هاي ياز ماه يكينگفت.  يزيچ ياهس ماهي
 »سقا نشسته سر راه؟

 

 .»دانم يآره، م«گفت:  ياهس ماهي
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 يگل و گشاد ي يسهكه مرغ سقا چه ك داني يرا هم م ينا«گفت:  يگرد يكي
 »دارد؟

 .»دانم يرا هم م ينا«گفت:  ياهس ماهي

 »ي؟برو خواهي يباز م ينهمهبا ا«گفت:  ريزه ماهي

 »بروم! يدشده با يآره، هر طور«گفت:  ياهس ماهي

دور  يهـا  از راه ييكوچولـو  ياهسـ  يچو افتـاد كـه: مـاه    ها يماه يانم زودي به
هـم از مـرغ    يترسـ  يچكنـد و هـ   يـدا برود آخر رودخانـه را پ  خواهد يآمده و م

 سقا ندارد!

برونـد، امـا از تـرس     ياهسـ  يوسوسه شدند كه با ماه ها يزهر يتا از ماه چند
اگـر مـرغ سـقا نبـود، بـا تـو       «. چند تا هـم گفتنـد:   يامدبزرگترها صداشان در ن

 .»ترسيم يمرغ سقا م ي يسهما از ك آمديم، يم
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ظـرف و لبـاس   رودخانـه   يبـود. زنـان و دختـران ده تـو     يرودخانه ده لب
هـم   يهـا گـوش داد و مـدت    آن يـاهوي بـه ه  يكوچولو مـدت  ي. ماهشستند يم

ها را تماشا كرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت، و بـاز هـم    بچه يتن آب
 يـد شـد و د  يـدار شـب ب  . نصـف يدگرفت خواب يسنگ يررفت تا شب شد. ز

 جا را روشن كرده است. آب افتاده و همه يماه، تو

 

آب  يكه ماه تو ييها دوست داشت. شب يليولو ماه را خكوچ ياهس ماهي
بخـزد و چنـد    يـرون هـا ب  خـزه  يـر كـه از ز  خواسـت  يدلـش مـ   يمـاه  افتاد، يم

 يـر و او را ز شـد  يمـ  يـدار با او حرف بزند، امـا هـر دفعـه مـادرش ب     يي كلمه
 .خواباند يو دوباره م كشيد يها م خزه

 

 »سالم، ماه خوشگلم!«ماه رفت و گفت:  يشكوچولو پ ماهي

 »كجا؟ ينجاكوچولو! تو كجا ا ياهس يسالم، ماه«گفت:  ماه

 

 .»كنم يم يجهانگرد«گفت:  ماهي
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 .»يجا را بگرد همه تواني يست، تو نم بزرگ يليجهان خ«گفت:  ماه

 

 .»روم يباشد، هر جا كه توانستم، م«گفت:  ماهي

دارد  يبزرگ ياهبمانم. اما ابر س يشتتا صبح پ خواست يدلم م«گفت:  ماه
 .»يردطرف من كه جلو نورم را بگ آيد يم

 

ــاهي ــت:  م ــو را خ   «گف ــور ت ــن ن ــنگ! م ــاه قش ــيم ــم   يل دوســت دارم، دل
 »من بتابد. يرو يشههم خواست يم

بـه مـن نـور     يدجان! راستش من خودم نور ندارم. خورشـ  يماه«گفت:  ماه
كـه   يـي  يدهشـن  يچتـو هـ   ي. راسـت متابان يم ينو من هم آن را به زم دهد يم

 »ينند؟من بنش يرو يايندپرواز كنند ب يگرتا چند سال د خواهند يها م آدم

 

 »ممكن است. يرغ ينا«گفت:  ماهي

 »...ها هر كار دلشان بخواهد آدم ياست، ول يكار سخت«گفت:  ماه
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را پوشـاند و   يـش و رو يدرسـ  ياهنتوانست حرفش را تمام كنـد. ابـر سـ    ماه
مـات و   يقـه، تك و تنها ماند. چند دق ياه،س يشد و ماه يكشب دوباره تار

 .يدو خواب يدخز يسنگ يررا نگاه كرد. بعد ز يكيتار ير،متح

 
پـچ   كـه بـا هـم پـچ     يـد د يـزه ر يسرش چند تا ماه يشد. باال يدارزود ب صبح

 !»يرخ صبح به«گفتند:  صدا يكشد،  يدارب ياهس يماه يدند. تا دكردند يم

 

! بـاالخره دنبـال مـن    يرخ صبح به«ها را شناخت و گفت:  زود آن ياهس ماهي
 !»يدراه افتاد

 .»يختهآره، اما هنوز ترسمان نر«گفت:  يزهر هاي ياز ماه يكي

 .»گذارد يفكر مرغ سقا راحتمان نم«گفت:  يگرد يكي
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فكـر كـرد. راه    يدنبا اش كه . همهكنيد يفكر م ياديشما ز«گفت:  ياهس ماهي
 .»ريزد يم يترسمان به كلّ يفتيم،كه ب

 

 يكه آب دور و برشان بـاال آمـد و سرپوشـ    يدندد يفتند،تا خواستند راه ب اما
هـم نمانـد.    يـزي شـد و راه گر  يـك سرشان گذاشته شـد و همـه جـا تار    يرو

 اند. افتاده يرمرغ سقا گ ي يسهكه در ك يدفهم يفور ياهس يماه

 

 يـم، ا افتـاده  يرمرغ سقا گ ي يسهدوستان! ما در ك« كوچولو گفت:  ياهس ماهي
 .»يستبسته ن ياما راه فرار هم به كلّ

 

راه فرار  يگرما د«گفت:  يكيشان ي،و زار يهشروع كردند به گر ها ريزه ماهي
 !»يو ما را از راه در برد يما نشست يپا يرتوست كه ز ير. تقصيمندار
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كارمـان تمـام    يگـر و د دهـد  يمـا را قـورت مـ    ي حاال همه«گفت:  يگرد يكي
 »است!

 

مــرغ ســقا بــود كــه  يــن. ايچيــددر آب پ يترســناك ي قهقهــه يصــدا ناگهــان
 ...آمده! هاهاهاهـا   يرمگ هايي ريزه يچه ماه: «گفت يو م خنديد ي. مخنديد يم

تـان بـدهم!    قـورت  آيـد  يدلـم نمـ   يچ! هـ سـوزد  يمـ  يتـان كه دلم برا يراست
 »...هاهاهاها 

 

مـرغ سـقا! مـا     يحضـرت آقـا  «بـه التمـاس افتادنـد و گفتنـد:      هـا  ريزه ماهي
منقـار مبـارك    يـد، و اگر لطف كن ايم يدهشن يشوقت پ يليشما را خ يفتعر
وجـود مبـارك    يدعـاگو  يشـه هم يم،بـرو  يـرون كـه مـا ب   يـد باز كن يكم يكرا 

 »بود! يمخواه

 

 ي. مـاه حـاال شـما را قـورت بـدهم     ينهم خواهم يمن نم«سقا گفت:  مرغ
 »...يدرا نگاه كن ييندارم، آن پا يرهذخ
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گفتنــد:  يــزهر هــاي يبــود. مــاه يختــهر يســهتــه ك يــزهگنــده و ر يتــا مــاه چنــد
 يمـاه  يـن . اگنـاهيم  يمـا بـ   يـم، ا نكرده يمرغ سقا! ما كه كار يحضرت آقا«
 »...كوچولو ما را از راه در برده ياهس

 

معـدن   گـر،  يلـه مـرغ ح  يـن ا يـد ا كـرده  يـال ترسـوها! خ «كوچولـو گفـت:    ماهي
 »يد؟كن يالتماس م طوري يناست كه ا يشبخشا

 

 بينـي  ي. حـاال مـ  گويي يم يچه دار فهمي ينم يچتو ه«گفتند:  يزهر هاي ماهي
 !»دهند يو تو را قورت م بخشند يمرغ سقا چطور ما را م يحضرت آقا

 »شرط. يكاما به  بخشمتان، يآره، م« سقا گفت:  مرغ

 »قربان! ييد،شرطتان را بفرما: «گفتند يزهر هاي ماهي

را بـه دسـت    تان يتا آزاد يدفضول را خفه كن يماه ينا«سقا گفت:  مرغ
 .»ياوريدب
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قبـول  « گفـت:   هـا  ريـزه  يبـه مـاه   يدكوچولو خـودش را كنـار كشـ    ياهس ماهي
 يا . من نقشـه يندازدب يگرجان همد ما را به خواهد يم گر يلهمرغ ح ين! ايدنكن

 .».دارم.

 

را  يگـر د يزچ يچخودشان بودند كه فكر ه ييآنقدر در فكر رها ها ريزه يماه اما
عقـب   يسـه كوچولو به طرف ك يكوچولو. ماه ياهس يسر ماه يختندنكردند و ر

و راه  يـد ا افتـاده  يـر هرحـال گ  ترسـوها، بـه  : «گفـت  يو آهسـته مـ   نشست يم
 .»رسد يزورتان هم به من نم يد،ندار يفرار

 

 !»خواهيم يم يما آزاد يم،ات كن خفه يدبا«گفتند:  يزهر هاي ماهي

بـاز هـم    يـد ! اگر مرا خفـه هـم بكن  يدهعقل از سرتان پر«گفت:  ياهس ماهي
 !»يدگولش را نخور كنيد، ينم يداپ يراه فرار
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كـه جـان خـودت را     زني يم ينا يحرف را برا ينتو ا«گفتند:  ها ريزه ماهي
 !»كني يو گرنه، اصال فكر ما را نم ي،نجات بده

 

 يــاننشــانتان بــدهم. مــن م يراهــ يــدپــس گــوش كن«گفــت:  ياهســ مــاهي
مرغ سـقا شـما را    ينيمآنوقت بب زنم؛ يخود را به مردن م يجان،ب هاي يماه

تـان را   خنجـر همـه   ينبا ا يد،نه، و اگر حرف مرا قبول نكن يارها خواهد كرد 
 »...و شما روم يو در م كنم يرا پاره پاره م يسهك يا كشم يم

 

! مـن تحمـل   يگـر بـس كـن د  «و داد زد:  يـد وسط حرفش دو ها ياز ماه يكي
 »...اوهو  ...اوهو  ...اوهو  ...ها را ندارم  حرف ينا

 

را چـرا   ينـاز نـاز   ي بچـه ننـه   يـن ا«گفت:  يد،او را كه د ي يهگر ياهس ماهي
 »يد؟همراه خودتان آورد يگرد
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هـا ناچـار    گرفـت. آن  يـزه ر هـاي  يد و جلـو چشـم مـاه   خنجرش را در آور بعد
كردنـد،   يبـا هـم زد و خـورد    يكوچولو را قبول كردند. دروغك يماه يشنهادپ

 يحضـرت آقـا  «ها باال آمدند و گفتنـد:   خود را به مردن زد و آن ياهس يماه
 »...يمفضول را خفه كرد ياهس يمرغ سقا، ماه

 

كـار،   ينحـاال بـه پـاداش همـ     .يـد كرد يكـار خـوب  «و گفـت:   يـد سـقا خند  مرغ
 يگـردش حسـاب   يـك دلـم   يكـه تـو   دهـم  يتان را زنده زنده قورت مـ  همه
 !»يدبكن

 

مـرغ سـقا رد    ينكردند. به سرعت برق از گلو يدامجال پ يگرد ها ريزه ماهي
و  يدوقت، خنجرش را كشـ  همان ياه،س يشدند و كارشان ساخته شد. اما ماه

فت و در رفـت. مـرغ سـقا از درد    را شـكا  يسـه ك ي يـواره ضربت، د يكبه 
كوچولـو را   يامـا نتوانسـت مـاه    يـد، و سـرش را بـه آب كوب   يدكشـ  ياديفر
 كند. الدنب
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كوه و دره  يگررفت و رفت، و باز هم رفت، تا ظهر شد. حاال د ياهس ماهي
گذشت. از راست و چـپ   يم يتمام شده بود و رودخانه از دشت هموار

بود و آبش را چند برابـر كـرده    يوستهآن پهم به  يگركوچك د ي چند رودخانه
 برد. يآب لذت م ياز فراوان ياهس يبود. ماه

ور رفـت، بـه    رفـت، آن  ور يـن آب تـه نـدارد. ا   يـد به خود آمد و د ناگهان
گم شده بود! هـر طـور    يشكوچولو تو يبرنخورد. آنقدر آب بود كه ماه ييجا

 نخورد. ييكه دلش خواست شنا كرد و باز سرش به جا

 يـك . كند يدراز و بزرگ مثل برق به طرفش حمله م يوانح يك يدد ناگهان
حاالسـت كـه    ينكوچولـو فكـر كـرد همـ     يدو دم جلو دهنش بود. مـاه  ي اره
آب،  يكرد و آمـد رو  يو جا خال يداش بكند، زود به خود جنب تكه تكه يماه اره

 .يندرا بب ياآب كه ته در يردوباره رفت ز ي،بعد از مدت

: يدپرسـ  يكيشـان ! از يبرخورد ـ هزارها هزار ماه  يگله ماه يكبه  راه وسط
 »كجاست؟ ينجاا آيم، يدور م يها از راه ام، يبهمن غر يق،رف«
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 »...يگرد يكي! يدنگاه كن«دوستانش را صدا زد و گفت:  ماهي،

 !»يخوش آمد يابه در يق،رف«گفت:  ياهس يبه ماه بعد

 ريزند، يم ينجابه ا يبارهاها و جو رودخانه ي همه«گفت:  ها ياز ماه يگرد يكي
 »روند. يها هم به باتالق فرو م از آن يالبته بعض

مـا   ي داخـل دسـته   تـواني  يهر وقت دلـت خواسـت، مـ   «گفت:  يگرد يكي
 .»يبشو

 

بهتر است اول «است. گفت: يدهرس ياكوچولو شاد بود كه به در ياهس ماهي
دفعه كه  ينا خواهد يشما بشوم. دلم م ي داخل دسته يايمبزنم، بعد ب يگشت

 »من هم همراه شما باشم. بريد، يرا در م يگيرتور مرد ماه

 

حـاال بـرو    رسـي،  يمـ  يـت بـه آرزو  هـا  يزود ينهمـ «گفت:  ها ياز ماه يكي
 يـن بـاش كـه ا   يخوارمواظـب مـاه   يآب رفتـ  يگشتت را بزن، اما اگـر رو 

شكار نكنـد،   يندارد، هر روز تا چهار پنج ماه ييپروا كس يچاز ه يگرروزها د
 .»دارد يدست از سر ما بر نم
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جـدا شـد و خـودش بـه شـنا       يـا در هـاي  يمـاه  ي از دسته ياهس يماه آنوقت
 ي. مـاه تابيـد  يآفتـاب گـرم مـ    يـا، بعد آمد به سـطح در  يكردن پرداخت. كم

و لـذت   كـرد  يسوزان آفتاب را در پشـت خـود حـس مـ     يكوچولو گرم ياهس
 :گفت يو به خودش م كرد يشنا م يا. آرام و خوش در سطح دربرد يم

 

 تـوانم  يامـا مـن تـا مـ     يايد،االن به سراغ من ب تواند يآسان م يليخ مرگ«
ناچـار بـا مـرگ     يوقتـ  يـك مرگ بروم. البته اگر  يشوازبه پ يدكنم نبا يزندگ

مـرگ   يا ياست كه زندگ ينمهم ا يست،ـ مهم ن  شوم يروبرو شدم ـ كه م 
 »...داشته باشد يگراند يدر زندگ يمن چه اثر

 
دنبـال كنـد.    يـن از ا يشـتر را ب يـالش كوچولو نتوانسـت فكـر و خ   ياهس ماهي

 يخوارمنقار دراز ماه يكوچولو ال يآمد و او را برداشت و برد. ماه يخوارماه
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 يخوارخــودش را نجــات بدهــد. مــاه توانســت يامــا نمــ زد، يدســت و پــا مــ
ــاه او را  ــانش در      كمرگ ــت ج ــه داش ــود ك ــه ب ــخت گرفت ــفت و س ــان س چن

 از آب زنده بماند؟ يرونب تواند يكوچولو چقدر م يماه يك آخر،! رفت يم

 

حاال قورتش بدهد تا دسـتكم آب و   ينهم يخوارفكر كرد كه كاش ماه ماهي
فكـر بـه    يـن . بـا ا يـرد جلو مرگش را بگ اي يقهرطوبت داخل شكم او، چند دق

ــاه ــت:  يخوارم ــورت نمــ   «گف ــده ق ــده زن ــرا زن ــرا م ــي؟ يچ ــن از آن  ده م
 .»شود يهستم كه بعد از مردن، بدنشان پر از زهر م هايي يماه

 

تـو كـارت اسـت؟     يباز! چه كلكـ  حقه يآ« نگفت، فكر كرد:  يزيچ ماهيخوار
 »ي؟كه در برو ياوريمرا به حرف ب خواهي ينكند م

 

فكـر   ياهسـ  ي. مـاه شد يم يكترزدو ن يكترشده بود و نزد ياناز دور نما خشكي
 »كار تمام است. يگرد يمبرس ياگر به خشك«كرد: 
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اما تا به  ي،ات ببر بچه يمرا برا خواهي يكه م دانم يم«بود كه گفت:  اين
هـات   شده. چرا به بچـه  يپر زهر ي يسهام و بدنم ك من مرده يم،برس يخشك

 »كُني؟ يرحم نم

 

و  خـورم  ي! تـو را خـودم مـ   سـت  يهم خـوب كـار   ياطاحت«فكر كرد:  ماهيخوار
تـو كـار نباشـد؟     يكلك ...ينماما بب ...كنم يشكار م يگريد يماه يمها بچه يبرا

 !»يبكن تواني ينم يكار يچنه، ه

 

 حركـت  يشـل و بـ   ياه،سـ  يبـدن مـاه   يـد فكرها بود كه د يندر هم ماهيخوار
او را  تـوانم  ينمـ  خـودم هـم   يگرمرده؟ حاال د يعني«ماند. با خودش فكر كرد: 

 »حرام كردم! يخودرا ب ينرم و نازك ينبه ا يبخورم. ماه

 

 جـاني  يمـه كوچولو! هنوز ن يآها: «يدرا صدا زد كه بگو ياهس يبود كه ماه اين
 »كه بتوانم بخورمت؟ يدار
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 يمنقارش را باز كرد، ماه كه يننتوانست حرفش را تمام كند. چون هم اما
كاله سرش رفته، افتـاد   يبد جور يدد يخوارافتاد. ماه يينزد و پا يجست ياهس

از  رفـت،  يمـ  يرجهمثـل بـرق در هـوا شـ     يكوچولـو. مـاه   ياهسـ  يدنبال ماه
 يـا شده بود و دهـن خشـكش را بـه بـاد مرطـوب در      يخودب يا،آب در ياقاشت

 سپرده بود.

 

و  يدمثـل بـرق سـر رسـ     يخوارتازه كرد، مـاه  يآب و نفس يتا رفت تو اما
 يتـا مـدت   يرا شكار كرد و قورت داد كه مـاه  يسرعت ماه چنان به بار ينا

كـه همـه جـا مرطـوب و      كـرد  يبر سرش آمده، فقط حس م ييچه بال يدنفهم
بـه   يشهـا  چشـم  ي. وقتـ آيـد  يم يهگر يو صدا يستن ياست و راه يكتار
كـز كـرده بـود و     يا كه گوشـه  يدرا د يي يزهر ياربس يكرد، ماه دتعا يكيتار
 .خواست ياش را م و ننه كرد يم يهگر

 

 يـه بـاش، گر  يـي  كوچولو! پاشـو درفكـر چـاره   «شد و گفت:  يكنزد ياهس ماهي
 »كه چه؟ خواهي يات را م و ننه كُني يم
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دارم از  ...دارم  بينـي  يمگـر نمـ   ...ي؟هسـت  يك ...يگرتو د«گفت:  ريزه ماهي
با  توانم ينم يگرمن د ...من ...ننه ...اوهو ...اوهو ...اوهو  ...روم؟ يم... ينب

 »اوهو!  ...اوهو ...ببرم يارا ته در يگيرتور ماه يايمتو ب

 

اسـت، پـاك    يهر چه ماه يبس كُن بابا، تو كه آبرو«كوچولو گفت:  ماهي
 !»يبرد

 
ــي ــاه وقت ــزه يم ــو گر ري ــهجل ــاه اش ي ــو گفــت:  يرا گرفــت، م مــن «كوچول

تـو را   يـد را آسـوده كـنم، امـا قـبال با     هـا  يرا بكُشم و ماه يخوارماه خواهم يم
 .»ياوريبار ن ييبفرستم كه رسوا يرونب
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 يخوارماه خواهي يم يچطور ميري، يخودت م يتو كه دار«گفت:  ريزه ماهي
 »ي؟را بكُش

تو، شـكمش را پـاره    يناز هم«كوچولو خنجرش را نشان داد و گفت:  ماهي
خـوردن   بـه وول  كُـنم  يوع م: من شرگويم يچه م ينحاال گوش كُن بب كنُم، يم

دهانش بـاز   كه ينقلقلكش بشود و هم يخوارور رفتن، كه ماه و آن ور ينو ا
 »بپر. يرونتوب يدن،شد و شروع كرد به قاه قاه خند

 »ي؟پس خودت چ«گفت:  يزهر ماهي

 يـرون بـدجنس را نكُشـم، ب   يـن فكر مرا نكُن. من تـا ا «كوچولو گفت:  ماهي
 .»آيم ينم

ور  و آن ور يـن خـوردن و ا  را گفـت و شـروع كـرد بـه وول     يـن ا ياهسـ  ماهي
 يخوارمـاه  ي دم در معـده  ريزه يرا قلقلك دادن. ماه يخواررفتن و شكم ماه

دهانش را باز كرد و شـروع كـرد بـه قـاه قـاه       يخواربود. تا ماه يستادهحاضر ا
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بعد در  ميو در رفت و ك يدپر يرونب يخواراز دهان ماه ريزه يماه يدن،خند
 نشد. يخبر ياهس يافتاد، اما هر چه منتظر ماند از ماهآب 

 

 ينكـه تا ا كشد، يم يادو فر خورد يو تاب م يچپ ينطورهم يخوارماه يدد ناگهان
آب و  يافتاد تو يآمدن و بعد شلپ يينشروع كرد به دست و پا زدن و پا

 يچكوچولـو هـ   ياهس يباز دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد، اما از ماه
 ...نشده  يخبر يچحال هم ه نشد و تا به يخبر

 
« اش گفـت:   اش را تمام كرد و به دوازده هـزار بچـه و نـوه    قصه يرپ ماهي

 .»يدبخواب يدها، برو وقت خواب است بچه يگرد

 »چطور شد. يزهر يآن ماه يمادربزرگ! نگفت«ها گفتند:  و نوه ها بچه
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حاال وقت خواب اسـت،   فردا شب. يهم بماند برا آن« گفت:  يرپ ماهي
 !»يربخ شب

گفتنـد و رفتنـد    »يـر بخ شـب «كوچولـو   يهزار و نهصد و نـود و نـه مـاه    يازده
هـر چقـدر    يسـرخ كوچولـوئ   ي. مادربزرگ هم خوابش بـرد، امـا مـاه   يدندخواب

 ...بود  يااش در فكر در كرد، خوابش نبرد، شب تا صبح همه
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