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يكي بود. يكي نبود. يك خارپشت بود. اسمش چي بود؟ زوزو.
يك روز، زوزو خواب بود. باد آمد. قاصدك شاد آمد. دور و بر زوزو چرخيد. 

روي دماغ زوزو نشست.
ـ هابچه... هابچه...

زوزو عطسه اي كرد و بيدار شد. از جا بلند شد. رفت پشت پنجره. ديد بَه! چه آفتابي!
يك گل خوش رنگ، الي چمن ها بود. زوزو گل را بوسيد. بعد نفس عميقي كشيد 
و خودش را گلوله كرد و روي علف ها غِل خورد. بعد هم رفت زير درخت سيب، 

بازي كرد.
ـ خررررت،  فررررت، خورررت. زوزو كمرش را خاراند؛ اّما دوباره خورررت، 
 خيررررت، خارررت، كمر زوزو مـي خاريد. زوزو داد زد: «كـي مـي آيد پشت من 

را بخاراند؟»
قورباغه داد زد: «من.»
سنجابه داد زد: «من.»

خرگوشه داد زد: «من.»
هر كدام چوب كوچولويي برداشتند و كمر او را خاراندند: خششش، خووووش ، 
خيششش؛ اّما كمر زوزو باز هم مي خاريد. كالغ سياه روي درخت بود. سر و صدا را 

شنيد. سرش را از النه بيرون آورد. به زوزو نگاه كرد.
ـ جانم، جانمـي جان. و رفت باالي سر زوزو و گفت: «چـه قدر غـذا! به به!» كمر 
زوزو پر از غذا بود؛ خرده نان، هسته ي سيب، مغز بادام، تخمه ي آفتاب گردان. همه جور 

خوراكي روي كمر زوزو بود.
كالغ گفت: «حاال خوراكي ها را مي خورم. اين طوري كمر تو ديگر نمي خارد. 
من هم سير مـي شوم.» و تند تند خوراكـي ها را از الي خارهـا بيرون آورد؛ 

اّما: 
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ـ آخ... آخ...
يك خار به لُپش خورد. كالغ پريد و دوباره باالي درخت رفت.

زوزو گفت: «كمرم خيلي بهتر شد؛ اّما هنوز مي خارد.»
گلوله شد و غل خورد و غل خورد و رفت طرِف چشمه و خررررت،  بعد 

خاررررت باز هم خودش را خاراند. الك پشت داد زد: «بيا كمرت را ليف بزنم.»
الك پشت يك برگ برداشت. مي خواست كمر زوزو را ليف بزند كه:

ـ آخ...
چندتا خار در دستش رفت و جيغ زد: «چـه قـدر خـار داري!» و در آب فرو رفت. 
زوزو در چشمه شلپ، شلوپ، شاالپ هي باال رفت، پايين آمد. باال رفت، پايين آمد. 

باال رفت، پايين آمد. زوزو يك حّمام درست و حسابي كرد.
ـ آخيش. راحت شدم. كمرم ديگر نمي خارد.

خوش حال از آب بيرون آمد و در آفتاب نشست. بعد هم رفت تا با خرگوش، 
الك پشت، سنجاب، كالغ و قورباغه بازي كند.


