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خانم چاقو حامله بود، قابلمه هه قابله بود. خانم چاقو 
با نی نی چاقوی توی شکمش حرف می زد. می گفت: 

»چاقوی تیزم، چاقوی ریزم، اسمت رو چی بذارم؟« 
دارم  اسم  خودم  »من  می گفت:  نی نی چاقوهه 

می گم.«  بهت  بیرون  بیام  بذار  حاال  مامانی. 
قابلمه هه نی نی چاقوهه را از شکم خانم 
تیز  بود.  ریز  چاقوهه  درآورد.  چاقوهه 

بود.
اسمش کامبیز بود.
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استخوان  یك عالمه  بود،  اسکلت  یك 
استخوان هایش  با  نمی دانست  داشت. 

چه کار کند. 
یك روز سگ کوچولویي را دید که خیلي 

سوخت.  دلش  بود.  گرسنه اش 
چندتا از استخوان هایش را به 

خوشحال  سگ  داد.  سگ 
دوست هایش  رفت  شد. 
خیلي  هم  آن ها  آورد.  را 

گرسنه شان بود. اسکلت هرچي استخوان داشت داد به آن ها. 
که  بودند  سگ هایي  حاال  شدند.  خوشحال  خیلي  سگ ها 
یك عالمه استخوان داشتند و اسکلتي بود که هیچي استخوان 

نداشت.
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یك اسکلت بود، یك پا، دو پا! یك پایش بلند، یك پایش کوتاه. 
راه که می رفت لنگ می زد. اسکلته چندتا از استخوان هایش را 
گم کرده بود. خیلي دنبالشان گشته بود، اما پیدایشان نکرده بود.

سگ  گله  یك  می رفت.  لنگ لنگان  داشت  که  روز  یك 
دنبالش کردند. اسکلته فرار کرد. سگ ها بدو، اسکلته بدو، 
سگ ها بدو، اسکلته بدو. سگ ها به اسکلته رسیدند. اسکلته 
نزدیك  به  اش  از ترس زهره ترک می شد. سگ ها  داشت 
استخوان هایش  و  می لرزید  تیریك تیریك  اسکلته  شدند. 
را  لب هایشان  دور  مي خوردند. سگ ها  هم  به  چرق چرق 
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چندتا  سگ ها  بست.  را  چشم هایش  اسکلته  زدند.  لیس 
استخوان انداختند جلوي پایش و واق و واق از آنجا دور 
شدند. اسکلته یواشکي چشم هایش را باز کرد. استخوان ها 
را دید. خیلي خوشحال شد. استخوان ها را برداشت، چسباند 
به آن پایش که کوتاه بود. پاي کوتاهش بلندتر شد. بلندتر 

از پاي بلندش...
یك نمکدان بود، شکمو. هرچي می دید نمك می زد، می خورد. یك اسکلته بود، یك پا، دو پا! یك پایش بلند، یك پایش کوتاه!

یك خیار دید، نمك زد و خورد. یك گوجه فرنگي دید، نمك 
زد و خورد. بعد ساالد را خورد. آشپزخانه را خورد. خانه را 
نمك پاشید و خورد. خیابان را خورد. آسمان را خورد. آدم ها 
را خورد. ماشین ها را خورد. دنیا را خورد. همه جا هیچي شد. 
هیچي را هم نمك زد و خورد. یك دانه نمك افتاده بود روي 
دستش. دستش را لیس زد. خیلي خوشمزه بود. دستش را 
را خورد.  را خورد. خودش  را خورد. شکمش  پایش  خورد. 
بعد فکر کرد ته قصه اش را بخورد تا هیچ کس نفهمد ته آن 
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تا  بخورد  را  تمام قصه اش  اصاًل  فکر کرد  بعد  چه می شود. 
هیچ کس نتواند آن را بخواند. بعد فکر کرد اصاًل نویسنده ی  
قصه اش را بخورد تا دنده اش نرم دیگر از این قصه ها ننویسد. 
و این جوري بود که نمکدان شکمو نویسنده ی قصه اش را خورد 

و دیگر هیچ کس نتوانست او را ببیند و قصه هایش را بخواند!
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پیش  رفت  بود.  شده  بلند  خیلي  موهایش  بود،  درخت  یك 
شانه به سر. شانه به سر چشم هایش چپ بود. قرچ، این ور موهایش 
را کوتاه کرد. کالغ و سیزده تا تخمش افتادند پایین. قرچ، اون ور را 
کوتاه کرد. کرم سبز که داشت یك برگ بزرگ را می جوید افتاد 
پایین. قرچ، وسط موهایش را کوتاه کرد، سنجاب و خانواده اش 
افتادند پایین. بعد یك قرچ بزرگ این ور، یك قرچ بزرگ اون ور. 
یك قرچ کوچك باال، یك قرچ کوچك پایین. درخت شد چي؟ 

شد یك کانگورو.
کالغ و کرم و سنجاب اول هرهر و کرکر خندیدند و گفتند: 



از همین نویسنده منتشر شده است:



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختى قطع نمىشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


