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«اونـه اونـه» يك خـارپشت بود كه مـي خواست به 
عروسـي برود. دلش مـي خـواست در اين عروسـي، 

لباس خيلـي خيلـي قشنگـي بپوشد.
يك بـرگ بزرگ از درخت چيد و بـه سراغ طـوطـي 
خيّاط رفت و داد زد: «خاله طوطـي، اين پارچه را برايم 

بدوز. زود بدوز. قشنگ بدوز. باشد؟»
خاله طوطي از باالي درخت گفت: «باشد. باشد.»

بعد از درخت پايين پريـد. «بيا اندازه ات را بگيرم.» 
و دور كمر اونه اونه را اندازه گرفت: «آخ.»

يك خـار در دستش رفت. طوطـي خيّاط، خـار 
را از دستش بيرون كشيد و اين بار سرشانه ي اونه اونه 

را اندازه گرفت؛ اّما دوباره: «آخ.»
باز هم يك خار ديگر در دستش رفت.

طوطـي، خـار را از دستش بيـرون آورد و گـفت: 
«ايـن  طـوري نمـي شـود. تـو پـر از خـاري. مـن 
چشمـي، اندازه مـي گيرم. تو نـه چاقـي، نه الغـر. نه 
كـوچكـي، نـه بزرگ. صبِح عروسـي بيـا پيـراهنت 

را بگير.»
اونـه اونـه خوش حال و خندان به خـانه برگشت. 
صبح روز عروسي پاي درخت رفت و داد زد: «خاله 

طوطي، پيراهنم چه شد؟»
طوطي از باالي درخت يك پيراهن سبز خوشگل 
پايين انداخت. اونه اونه پريد و پيراهن را پوشيد؛ اّما:

ـ واي، اين كه خيلي تنگ است، واي، واي. 
اونـه اونـه يـك تكـان بـه خـودش داد. خـرررت، 
خـرررت، آستين پيراهـن كنده شـد. اونه اونه تكاِن 
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ديگـري به خودش داد و دوبـاره خـررت، خـررت، 

اين بار دامِن پيراهن پاره شـد.
اونـه اونـه داد زد: «واي،  واي، پيراهـن خـوشگـلم 

پاره شـد.»
هر تّكه ي پيراهن يك طرف افتاده بود. خاله طوطـي 
از باالي درخت گفت: «اي هـوار، ديگر وقت نيست 

برايت پيراهن بدوزم.»
اونه اونه غّصه اش شد. او نمي توانست به عروسي 
برود. براي همين يواش يواش به طرف خانه به راه افتاد.

 طوطي خيّاط گفت: «الهي بميرم برايت، رسيدي 
خانه اين بهار نارنج را َدم ُكن و بخور، آرامت مي كند.» 
و كمي شكوفه ي بهارنارنج پايين ريخت. شكوفه هاي 
سفيد روي خـارهـاي اونـه اونـه نشست. اونه اونه به 

خودش نگاه كـرد. چشم هـايش برقـي زد. دويـد زير 
درخت شاتوت ايستاد و گفت: «خـاله درخت، به من 

شاتوت مـي دهي؟»
درخت يك مشت شاتـوت براي او پاييـن ريخت. 
اونه اونه باد را صدا زد و گفت: «خالـه باد بادي، برايم 

قاصدك مـي آوري؟»
باد، دورِ اونه اونه چرخيد و يك مشت قاصدك روي 
او پاشيد. اونه اونه دويد طرِف چشمه و به عكس خودش 
در آب نگاه كرد. يك تور نقره اي از قاصدك ها روي 
سرش بود. يك حرير سفيد از بهارنارنج روي دامنش 
بود. يك مخمـل سياه از شاتوت هم روي خارهـاي 
كمرش بود. اونـه اونـه داد زد: «اين قشنگ ترين لباس 

دنياست.» و زود دويـد تا به عروسـي برسد.


