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دختِر شبدر



یکی بود، یکی نبود. باغچه ی شبدری بود که وسطش چاله ای داشت. 
چاله شبدر نداشت، اما توی دلش ُتخِم دختِر شبدر داشت.
چاله، چهل شب تا صبح بیدار ماند و به آسمان نگاه کرد. 

شِب چهلم که شد، گفت: »دختِر شبدر، پا شو که داری جوانه می زنی!« 
بعد خاک هایش تکان خورد و عقب رفت و دختر خیلی کوچولویی از توی آن 

سبز شد.
چاله گفت: »دختِر شبدر، تا دیر نشده، پا شو برو دنبال بختت! من هم آب 

می خورم و مثل باغچه، ُپر از شبدر می شوم.«
دختر گفت: »دیِر چی؟ مِن به این کوچکی! اگر بروم یا می افتم توی سوراخ یا 
زیر دست وپا ِله می شوم. من باید بزرگ شوم، قد بکشم، آن وقت بروم دنبال 

بختم.« 
بعد تمام آب های باغچه را خورد. قد کشید و بزرگ شد. اندازه ی درخت شد.
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روی سرش به جای مو، ُپر از شبدر شد.
دختر گفت: »حاال وقت رفتن دنبال بخت است.«

باغچه گفت: »دختِر شبدر! اول آب هایم را پس بده، بعد برو!«
دختر دوروَبرش را نگاه کرد، اما آب پیدا نکرد. گفت: »ای باغچه! االن از کجا 

آب بیاورم؟ بگذار بروم تا برایت آب پیدا کنم.«
باغچه یک َپِر شبدر از ســر دختر َکند و گفت: »قبول. برو! اما فقط تا خورشید 
درنیامــده، وقت داری. اگر تا آن وقت آب آوردی کــه آوردی، اگر نیاوردی، 
شبدرت را آتش می زنم. آن وقت هر جا هستی، شبدرهایت زرد و پژمرده می شوند.«

دختر گفت: »خیالت جمع! تا صبح نشده با آب برمی گردم.« و رفت.
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دختر رفت و رفت تا به رودخانه رســید. خواست آب بخورد 
که باد از راه رسید. دختر را که دید، بو کشید و زوزه کشید: 
»َبه َبه! چه بوی شبدری! از صبح تا حاال توی بیابان بی آب وعلف 
دویده ام. خسته شده ام. شبدرهایت را بو کنم؟ بخوابم میانش 

و خستگی در کنم؟«
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