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                             Ο Χασάν και η δουλειά 

                            (Παραμύθι της Περσίας) 

 

Μια οικογένεια είχε ένα παιδί 15 χρόνων και το έλεγαν Χασάν. Ο πατέρας και η μητέρα 

του Χασάν είχαν δουλέψει σκληρά, για να τον μεγαλώσουν. Όταν ο Χασάν μεγάλωσε, 

έπρεπε κάποια στιγμή  να πάει να δουλέψει. Ο πατέρας του σκέφτηκε να του ζητήσει να 

βρει δουλειά. Μόλις άκουσε ο Χασάν ότι πρέπει να πάει να δουλέψει, φοβήθηκε πάρα 

πολύ, αλλά δεν μπορούσε να πει στον πατέρα του «όχι». Βρήκε λοιπόν μία δουλειά και 

άρχισε να δουλεύει. Μόλις έφτασε μεσημέρι, επειδή είχε κουραστεί πάρα πολύ, έφυγε 

από τη δουλειά και είπε στον εαυτό του ότι δε θα ξαναδουλέψει. Πήγε σπίτι στα κρυφά, 

φώναξε τη μητέρα του και της είπε: «Μάνα, δεν μπορώ να δουλέψω. Είμαι πολύ μικρός                     

για να δουλέψω. Δεν ξέρω τι να κάνω». Η μητέρα του τού είπε: «Γιε μου, δεν θέλω να 

πας να δουλέψεις. Ακόμα δεν έχω πεθάνει. Για να μη θυμώσει ο πατέρας σου, θα σου 

δώσω χρήματα να φέρνεις κάθε απόγευμα σπίτι και θα λες στον πατέρα σου ότι τα 

κέρδισες με τη δουλειά σου». Ο Χασάν συμφώνησε. Το απόγευμα γύρισε στο σπίτι με 

το χαμόγελο. Ο πατέρας του καθόταν στο δωμάτιο. Μόλις τον είδε, του είπε: «Καλώς 

τον! Κουράστηκες, γιε μου;». «Ναι, πατέρα»,  είπε ο Χασάν, και δίνει τα χρήματα στον 

πατέρα του. Ο πατέρας του Χασάν πήρε τα χρήματα και τα πέταξε στη φωτιά που είχε 

μπροστά του. Ο Χασάν δεν αντέδρασε και πήγε για ύπνο. Πέρναγαν οι μέρες και κάθε 

απόγευμα ο πατέρας του Χασάν πέταγε τα χρήματα στη φωτιά. Μία μέρα τελείωσαν τα 

χρήματα της μητέρας του κι αναγκάστηκε να πάει να δουλέψει. Πήγε στη δουλειά, 

πέρασε δύσκολα και το απόγευμα πήρε τα χρήματα. Γύρισε σπίτι πολύ κουρασμένος, 

έδωσε τα χρήματα στον πατέρα του κι αυτός τα πήρε και τα πέταξε στη φωτιά.                                 

Ο Χασάν έβαλε το χέρι του στη φωτιά και φώναζε: «Τι κάνεις; Έχω δουλέψει μία μέρα, 

για να βγάλω αυτά τα χρήματα». Έτσι κάηκε το χέρι του Χασάν, αλλά έμαθε πως ότι 

κερδίζουμε με δυσκολία,  καταλαβαίνουμε την αξία του και δεν θέλουμε να το χάσουμε 

εύκολα. 

 

 

 

 


