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بهترین هدیه

قارقار، قارقار!
این صدای زاغی بود که بق بقو را صدا می زد.

بق بقو آرام آرام رفت تا زاغی را ببیند.
مادرش خوابیده بود و بق بقو نمی خواست او بیدار شود.

اگر بیدار می شد، اجازه نمی داد بق بقو با زاغی صحبت کند.
مادر می گفت: »زاغی دوست خوبی نیست.«

ولی بق بقو، زاغی را دوست داشت.
زاغی شجاع بود و خودش می گفت که همه ی حیوانات

از او می ترسند.

زاغی تا بق بقو را دید، گفت:
»عجله کن، باید برویم.«

بق بقو گفت: »االن مادرم بیدار می شود و اگر من 
در النه نباشم ...«

زاغی گفت: »چه قدر ترسو هستی! اصاًل خودم می روم،
خیلی هم خوش می گذرد.«

بق بقو با عجله گفت:
»نه نه، صبر کن من هم بیایم.«
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بق بقو و زاغی پر زدند و رفتند تا به یک مزرعه رسیدند. زاغی گفت: »همین جاست.«
هر دو روی لبه ی یک حوض کوچک نشستند. زاغی گفت: »آن طرف را نگاه کن، چه می بینی؟«
بق بقو نگاهی به اطرافش کرد و لبه ی حوض، چیزی را دید که برق می  زد. یک حلقه ی زیبا بود.

زاغی گفت: »می خواهی مال تو باشد؟«
بق بقو گفت: »مال من؟ چه طور؟«

زاغی گفت: »کاری ندارد. آن را بردار.
من خیلی از این چیزهای بّراق و قشنگ دارم.

اگر آن را به مادرت بدهی، 
حتماً خیلی خوش حال می شود.«
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بق بقو نمی دانست چه کاری باید بکند. شاید این بهترین هدیه برای مادرش بود؛ ولی اگر مادر می پرسید که 
آن حلقه را از کجا آورده  است، چه جوابی باید می داد؟ با ناراحتی گفت: »نه این کار دزدی است.«

زاغی خندید و گفت: »دزدی؟ اگر این حلقه صاحب داشت که این جا نبود!«
بق بقو باز هم به فکر فرو رفت. شاید زاغی راست می گفت.
حتمًا این حلقه صاحب ندارد. پس می شود آن را برداشت.

جلو رفت و به حلقه نوک زد.

زاغی تندتند حرف می زد:
»از این به بعد، همه جا تو را با خودم می برم.

می توانی یک عالم از این چیزهای بّراق 
و زیبا پیدا کنی و برای مادرت ببری.

از این چیزها همه جا ریخته، صاحب هم ندارد....«

بق بقو فکر کرد و فکر کرد.
اگر دروغ بگوید، باالخره مادر می فهمد
و از دست او ناراحت می شود.
اگر هم راست بگوید...
بق بقو خیلی می ترسید.
 به یاد حرف مادرش افتاد که می گفت:
»کسی که راست گو باشد، از هیچ چیز نمی ترسد.«
بق بقو باید تصمیم می گرفت.
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ناگهان پر زد و روی شاخه ی درختی نشست. 
زاغی گفت: »کجا می روی؟ مگر نمی خواهی 
مادرت را خوش حال کنی؟« 
بق بقو گفت: »می دانم مادرم از 
چه کاری خوش حال می شود.« 
این را گفت و پر زد و رفت.

فریاد زاغی را شنید که می گفت:
»ترسو! دیگر با تو دوست نیستم.

اصاًل خودم این حلقه را برمی دارم...«
ولی بق بقو دیگر به این حرف ها اهّمّیت نمی داد.
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او می خواست زودتر به خانه برود و از مادر عذرخواهی کند که بی اجازه از النه بیرون آمده است.
فکر کرد بهتر است چند شاخه گل به مادرش هدیه بدهد. بق بقو حاال یاد گرفته است که:

»گاهی باید در برابر خواسته ی دیگران، نه بگوید«

	 	 	
باید	بدانید	که: 	 	 	

تفّکر انتقادی؛ یعنی گفته ها، پیشنهاد ها و اطالعاتی را که دیگران   
در اختیارمان قرار می دهند، ارزیابی کنیم و هیچ توصیه و نظری را بدون   

ارزیابی و مطالعه، رد یا تأیید نکنیم. بدین ترتیب می توانیم در   
موقعّیت های گوناگون و شرایط متفاوت، بهترین تصمیم را بگیریم.  

	 	 	
	 	 شاید	بدانید	که:	

کبوتر سفید، یکی از نمادهای صلح و دوستی است.
داستان این انتخاب  به ماجرای حضرت نوح )ع( و کشتی

ایشان برمی گردد.
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