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عمو گرگه
1 امیلیا رومانیا 

EMILIA ROMAGNA .۱؛ نام ناحیه ای 
در شمال ایتالیا که مرکز آن شهر بولونیا 
زیر  داستان،  مجموعه  این  در  است. 
عنوان هر داستان اسم یک شهر یا منطقه 
نیز آمده است که نشان می دهد ماجرای 

آن داستان در کجا روایت می شود. -و.



روزی روزگاری دختری بود شکمو. یک روز سر کالس، نزدیک 
جشن کارناوال، معلم به بچه ها گفت: »اگر بچه  های خوبی باشید 

و بافتن این پیراهن را تمام کنید، جایزه دونات دارید.«
اما دختر بافتن بلد نبود، اجازه گرفت و به خانه رفت. توی 
به مدرسه  وقتی  خوابید.  و  بست  روی خودش  را  در  اتاق، 
برگشت، بچه ها همه ی دونات ها را خورده بودند. او هم گریان 

و ناالن پیش مادرش رفت و همه ی ماجرا را تعریف کرد. 
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خودم  دخترکم!  باش  »آرام  گفت:  مادرش 
برایت دونات درست می کنم.«

اما مادر آن قدر بی پول بود که حتی نمی توانست 
ماهی تابه بخرد. 

»برو پیش عموگرگه و ازش بخواه که ماهی تابه اش 
را به ما قرض بدهد.«

دختر رفت دِر خانه ی عمو گرگه و در زد:

بوم بوم
»کیه؟«
»منم!«

»صد سال و هزار روزه که کسی دِر این خانه را 
نزده. چی می خواهی؟«

می شود  بپرسم  تا  فرستاده  را  من  »مادرم 
ماهی تابه ات را به ما قرض بدهی تا دونات 

بپزیم؟«

»صبر کن تا لباسم را بپوشم.«

بوم بوم

»صبر کن تا لباس زیرم را بپوشم.«

بوم بوم

»صبر کن تا شلوارم را بپوشم.«

بوم بوم

»صبر کن دمپایی هایم را بپوشم.«
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و  کرد  باز  را  در  باالخره  گرگ 
ماهی تابه را به او داد. 

»بیا این ماهی تابه، ولی به مادرت 
بگو ماهی تابه را پر از دونات بهم پس 
بطری  یک  و  نان  قرص  یک  بدهد، 

آب انگور هم همراهش بفرستد.«
»باشه، باشه! همه اش را می آورم.«

برگشت، مادرش چندتایی دونات خوشمزه  به خانه  وقتی 
پخت و یک ماهی تابه  پر از دونات هم برای گرگ کنار گذاشت. 
پیش از غروب به دخترش گفت: »این ماهی تابه ی پر از دونات 
و این قرص نان و این بطری آب انگور را ببر برای عمو گرگه.«

در راه بوی دونات ها به مشام دختر خورد و ازآنجاکه خیلی 

»هومم،  گفت:  با خودش  بود،  شکمو 
عجب بوی خوبی! چطور است یکی اش 

را امتحان کنم؟«
یک، دو، سه... همه را خورد و بعد، 
قرص نان را هم خورد و بطری آب انگور 
بود  خورده  هرچه  تا  سرکشید  هم   را 

برود پایین.
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