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تیره روزی زندگی می کرد. او در  ی دوردست هیزم شکن فقیر وجنگلدر زمان های بسیار قدیم و در 

 کارش بسیار ماهر و زبردست بود.

و یک همسر و سه پسر جوان داشت. آنها با وجودی که متفقاً در کنار همدیگر کار می کردند  هیزم شکن

 روزانه بر می آمدند.  معاششواری از پس تأمین رنج بسیار متحمل می گردیدند ولیکن با سختی و د

که آنها هیچ امیدی به بهبودی اوضاع زندگی  ،ده مرد هیزم شکن آنچنان دشوار بوداوضاع برای خانوا

نشان داد و او به مرد هیزم شکن تا اینکه یک روز خوشبختی روی خوش خود را  خویش نداشتند.

 نجات دهد. این ارباب به هیچوجه نظیر بسیاری از ینگلود را از حمله دزدان جخارباب  توانست جان

ی صورت دهد و اتارباب ها ناسپاس نبود. او تصمیم گرفت که برای بهبود زندگی هیزم شکن اقدام

 شایسته به او اعطاء نماید.  پاداشی

به  مرد فقیر که هر آنچه از دستش بر می آمد، بخوبی برای اربابش انجام داده بود، انتظار داشت که

د. نبوسکه معمولی به او  عدد 2-3 به فکر پرداخت دریافت مقداری پول نقد موفق گردد اّما ارباب فقط

دارد و نشان از  اهمیّت بسیارمردی بدون صالح  توسطارباب در پیش خود اندیشیده بود که نجات جانش 

او را به دفترش د و پیغامی برای مرد هیزم شکن فرستافداکاری و از خود گذشتگی وی می باشد لذا 

  دعوت نمود.
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مرد فقیر سر و وضع ظاهری خود را درست کرد، صورتش را اصالح نمود و نزد ارباب روز بعد، 

 بیش از هر نوکر و خدمتکاری با آداب و نزاکت رفتار می کرد. در این مورداو رفت. 

اید، چگونه می توانم  دهنموه من من در مقابل خدمتی که ب ."توماس"ارباب به هیزم شکن گفت: خوب، 

من اینک  جبران نمایم. من بدون کمک و فداکاری شما یقیناً به دست دزدان بی رحم به هالکت می رسیدم.

 زندگی رضایت بخشی دارم و قدر آن را بخوبی می دانم.

 فت:ن گنبود لذا با لکنت زبا گوئیبود، که قادر به پاسخ هفقیر آنچنان از این بابت شرمنده شد "توماس"

 بیش از این شرمنده نسازید.مرا . لطفاً ریدارباب عزیز، شما به من محبت دا

از  لذا حرف او را قطع کرد و گفت: من اوضاع را بهتر می اندیشیدفقیر ارباب در راستای راحتی مرد 

ان شما درک می کنم. پس از من درخواستی داشته باشید. من هیچگاه نمی خواهم شما را از محل زندگی ت

در امالک خویش بیرون نمایم زیرا باور دارم که هیچ چیز دیگری نمی تواند شما را واقعاً خوشحال 

برایتان در جنگل احداث کنم تا بتوانید همراه سازد. به هر حال من تصمیم گرفته ام تا کلبه جدیدی 

از چوب زم دارید، آنچه که الفرزندان خویش بخوبی در آن زندگی نمائید. شما از این پس می توانید هر 

طور که می خواهید از آنها بهره گیرید. من از حاال به شما اجازه می دهم های جنگل من قطع کنید و آن

و هر آنچه از جانوران  که برای خودتان کار کنید و اگر پسرانتان مایلند در جنگل من به شکار بپردازند

ی از وبگویم که شما نباید هیچ چز به شما باین را نی د. مننان بردارشوحشی شکار نمودند، برای خود

، مگر اینکه کاری بر روی آن انجام داده باشید. من همچنین از شما انتظار دارم که جنگل مرا بفروشید

حتی زمانیکه از وضعیت بسیار خوبی برخوردار گردیدید، از رفتارهای محبت آمیز و انسان دوستانه 

 دست بر ندارید.

قلبی که به هیچوجه قادر به بیان قدردانی و امتنان  ،از این وقایع گیج شده بود نانآنچزم شکن هی "توماس"

تا در  را با همسرش در میان گذاشت ،بالفاصله به خانه برگشت و آنچه شنیده بود "توماس"خویش نبود. 

 شادی همدیگر شریک باشند.

افروختند.  بر سیار بزرگیند و آتش بپسران هیزم کن بالفاصله مقدار زیادی هیزم جمع آوری کرد

آنها می  توماس گفت: ایکاش شوهرش با افسوس بههیزم شکن زمانیکه همگی بخوبی گرم شدند، زن 

 .نمایندتوانستند از چوب های جنگلی بجز برای سوزاندن استفاده 

اده ای از ارباب به ما اجازه داده است تا هر استف شوهر پاسخ داد: این ایده دائماً به ذهن من هم می رسد.

عین گفته های او است. بنابراین می توانیم با استفادۀ  اینیقین داشته باشید که ببریم.  چوب های جنگلی

 یم.نمائکافی از چوب های جنگلی برای خودمان درآمد مختصری کسب 
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 همسرش گفت: چگونه ؟

که به  یاد داد، انیکه من نوجوانی بیش نبودم، پدرم به منهیزم شکن در ادامه حرف هایش گفت: زم

درست کردن کفش های چوبی بپردازم و من توصیۀ او را پذیرفتم. من کفش های چوبی سبک و مرتبی 

دهم و کفش ها بانجام  باید مجدداً آن کار رانراستی چرا حاال  که هر کسی آرزویش را داشت. ،ساختممی 

 افراد خانواده نیاز دارم.ه برای این کار به همکاری و همراهی همۀ البت را به فروش نرسانم؟

 چوب های مناسب را از جنگل قطع کند و به اینجا بیاورد. "جیمز"باید  برای اینکار

 باید به شکار حیوانات وحشی برود تا غذای کافی برای خانواده تدارک گردد. "پیتر"

را برای می تواند وسایل چوبی ساخته شده که عقل و هوش کمتری از دو برادر دیگر دارد،  "پاول"

 های مجاور ببرد. فروش به دهکده ها و شهر

پس یم. گرددکی از فقر و بیچارگی خارج د آنچنانکه انند سود مناسبی را نصیب ما نماینمی توان هااین کار

بخریم و اثاثیه بهتری برای کلبه ما می توانیم لباس های راحت تر و شایسته تری برای خودمان آنگاه 

 به یک قصر کوچک شبیه گردد.کلبۀ ما که بگونه ای  ،تهیّه کنیم

برای خانواده بسیار را و پسرهای هیزم شکن از این ایدۀ پدرشان بسیار استقبال کردند و آن را قابل اج

 سودمند دانستند. 
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 "پیتر"مادر که برای تدارک غذای خانواده اهمیّت زیادی قائل بود، از حیواناتی که از آن روز به بعد 

   سود می ُجست و غذاهای لذیذ و مقّوی می پُخت.ه بهترین وجهی شکار می کرد، ب

حد تشویق و دلخوشی، یک اجاق مشتعل و یک خانواده متّ سرانجام با کمی کار و زحمت بیشتر، اندکی 

 تا آنها از شادترین خانواده های دنیا باشند. ،دست به دست هم دادند

حد و ساعی دید و مالحظه کرد که مجّدانه به تولید و آمد. او آنها را متّ  آنها کلبهیک روز ارباب به 

ف قانون الش بی وقفه بدون اینکه به شیوه های خآنچنانکه با کار و تال تجارت کفش چوبی اشتغال دارند

، به امرار معاش ، حرص ، طمع و تجمل گرائی بپردازندند و یا به زیاده خواهی دست یازو عرف 

  می مانند.نپایدار  هیچگاه روش های نادرستکه  ارباب عقیده داشت. مشغولند

و  گناه ه های بیدسته ای از گرگ های درنده در جنگل پدیدار شدند. آنها هر روز به بچّ  ،بعد هفته های

شده ها آنچنان وحشی و پرخاشگر گرگ می دریدند. وحشیانه حمله می کردند و آنها را بی پناه عابرین 

وزه های صدای ز به همدیگر نیز رحم نمی کردند.حتی  . آنهای گسستندکه ریشه های درختان را م ،بودند

 همۀ ساکنین را مشّوش می ساخت.و  ها شب و روز در کلبۀ هیزم شکن شنیده می شدگرگ 

خارج می شدند، را نداشت لذا  کلبهاین اوضاع تا بدانجا پیش رفت که مادر تحمل اوقاتی که پسرانش از 

 د و منتظرشی کلبه می ماند، مدام به درب کلبه خیره مدند و او تنها در پسرها در خانه نبوزمانیکه 

بدین ترتیب زن هیزم شکن در تمام مدت تنهائی از ترس گرگ ها لب  د.گردیفرزندانش می  حضور مجدد

 به آب و غذا نمی زد.

ان چنین شرایطی برای خانواده هیزم شکن بسیار سخت و طاقت فرسا می نمود. سرانجام مردان جو

کسب خانواده خویش و اوضاع خانواده که شجاعت قابل توجهی داشتند، تصمیم گرفتند که برای نجات 

  جملگی آنها مسلح شدند تا حمله را آغاز نمایند. لذا کاری انجام بدهند ارباب بزرگرضایت 

را با  سپس روی گودال ها . آنهارفتند و گودال های متعددی حفر نمودندسرهای هیزم شکن به جنگل پ

البته  عملپنهان ساختند. این از دیدها پوشاندند و با ریختن الیه ای از خاک جنگلی رختان شاخه های د

رض هجوم گرگ های در معدر حین کار مداوم و سخت بود بنابراین برای اینکه  نیازمند چندین روز کار

 بر می افروختند. یشخواستقرار  کانمدرنده قرار نگیرند، در تمام مدت آتشی عظیم در اطراف 

قبل از سرزدن خورشید ها پسرسرانجام حفر گودال ها و مخفی نمودن آنها به بهترین وجه پایان یافت و 

یکی از پوشش که  ،ه شدندمتوجّ  پسران هیزم شکنناگهان در این زمان  آماده بازگشت به کلبه شدند.

که اینک فاقد پوشش ه است، بگونه ای کامالً تخریب شد شب شکسته وهمان در طول احتماالً گودال ها 

 ید. بنظر می رس
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در از آنها خود را آماده شلیک ساختند و هر کدام شکاری تفنگ های بفوریت پسرهای مرد هیزم شکن 

ناگهان صدائی از در این میان  د.نریع تر از سایرین شلیک نمایس صدد بر آمدند که در مواجهه با خطر

 کمک می طلبید. از آنا . صدا با تضّرع و التماس عمق گودال به گوش پسرها رسید

صدا ممکن من مطمئنم که این صدا با نعرۀ گرگ ها تفاوت دارد. گفت: چکار باید انجام بدهیم؟  "پیتر"

تاکنون که  بوده است،او بسیار خوش اقبال بدین ترتیب است متعلق به بّچه ای بدبخت و سرگردان باشد. 

 به طرفش شلیک نکرده ایم.

بانوئی  متوّجه گردیدند کهب با کمال تعجّ  لیدر اطراف گودال جمع شدند و آهسته و با احتیاط رهاسپ

قطعات الماس درشت و درخشان درون گودال افتاده ن به مزیّ  بسیار زیبا با لباس های گران بهاء و تاجی

شب گذشته  رزید.می ل ی صبحگاهیآشکارا از سرمااست. بانوی مزبور که بسیار جوان بنظر می رسید، 

خیس و لجن آلود بنظر می لباس های زربفت بانوی جوان کامالً  لذا اینک باران نسبتاً شدیدی باریده بود

خشمگین بنظر می رسید و این بسیار  بانوف و زیبایش تماماً کثیف شده بودند. دند. دست های ظریرسی

 تحمل گردیده بود.موضوع از رنج بسیاری حکایت می کرد، که او از دیشب تاکنون م
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رهایی سرد و مرطوب بانوی جوان همچنان گریه و زاری می کرد و در تالش بود که بنحوی از گودال 

 گریه های بانو زمانی به اوج رسید که سه گرگ بزرگ در فاصله ای نه چندان زیاد آشکار گردیدند. یابد.

کردند اّما وظیفه  ت احساس خطر میشدّ معنی دار به همدیگر انداختند. آنها به برادرها همزمان نگاهی 

  که برای نجات بانوی جوان چاره ای بیندیشند. انسانی خویش می دانستندّ 

بستند و او را  "پیتر"د. آنها طنابی را که به همراه داشتند، سریعاً بر کمر پسرها افتا ذهنناگهان فکری به 

اصله با احتیاط بانوی زیبا بالف به ته گودال پس از رسیدن "پیتر". با کمک طناب به عمق گودال فرستادند

 برادرانش از گودال خارج ساخت.  را بر دوش گرفت و با کمک

گذاشتند. بر روی علف های کف جنگل به آرامی از ترس غش کرده بود، آنها سپس بانوی جوان را که 

این جمع شده بودند، وّجه به نزدیکی آنها رسیده بودند. جانورهای درنده که متتقریباً این زمان گرگ ها 

 ، در کمال تعجب ونزدیک شدند به بانوی زیبا کامالً گرگ ها آنگاه  خودشان را به آنها رساندند.بفوریت 

م در پاهای ظریف بانو را که کم ک آنها سپس ه سفید و زیبا تبدیل گردیدند.در چشم بهم زدنی به سه برّ 

  .لیسیدندبه آرامی حال به هوش آمدن بود، 

. هیچکدام از گفت: پسران من، هیچ نترسید ، به هیزم شکن هاس از اینکه حواس خویش را بازیافتو پبان

درنده صدمه ای به شما نخواهند رساند. آگاه باشید که من زندگی خود را مدیون به ظاهر این حیوانات 

من باید  د پدرتان ببرید.باید پاداش مناسبی به شما بپردازم. پس اینک مرا نزو توّجه و محبت شما می دانم 

 به او برای داشتن و تربیت چنین فرزندان شجاعی تبریک بگویم.

نداشتند. چاره از مشاهده این ماجرا گیج و مبهوت مانده بودند آنچنان که قدرت پاسخگوئی جوان های بی

به روی  او راای دنبالۀ بلند لباس هدر حالی که سپس و را از زمین بلند کردند آنها بسیار محترمانه بانو 

الً از سیما و ظاهر کام جالل و شکوه زمان براه افتادند. اینهیزم شکن دست گرفته بودند، به سمت کلبه 

 بانوی جوان بخوبی مشهود بود. 

راهنمائی می کردند به طرف کلبه هیزم شکن و او پرداختند می برادران به راهنمائی بانوی جوان 

        ویش نمی گنجیدند.درحالیکه از خوشحالی در پوست خ

ن دابتدا از دی مادر چشم به راه آمدن پسرانش بود. ونشسته  جنگلی مادر همچنان در پشت درب کلبه

بزودی بر خودش مسلط شد و از بانوی بانوئی که همراه پسرانش بسوی کلبه می آمد، تعجب کرد اّما 

 جا اندکی بیاسایند و خستگی در کنند.در آنند و وربیاریف تشکه به داخل کلبه  د،اصیل و نجیب دعوت نمو

که چیزی بیشتر از یک صندلی چوبی و اندکی آب چشمه  ،ر شرمنده بودندبسیا خانواده مرد هیزم شکن
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ی در مقابل بانوبا احترام پُر کرد و  خنک آب را از یتمیز ۀکوزمادر ندارند لذا به بانوی زیبا برای ارائه 

 بر روی میز گذاشت. جوان

گفت: من راغبم که ساعاتی را با شما بگذرانم. اگر چه شما مرا برای نخستین به همسر هیزم شکن بانو 

قادرم ادعایم را به شما ثابت بخوبی باشم و  تانیکی از بهترین دوستان من می توانمدفعه می بینید اّما 

هر موافقت کنید تا شوشما  که ،می پذیرماز شما این زمان من لیوانی از آب چشمه را در صورتی  نمایم.

 مان من گردند.زجزو مالاز این پس و فرزندانتان 

هر کدام از آنها در حال نوشیدن آب خنک از فنجان های  مادر نظری اجمالی به خانواده خویش انداخت.

  از چوب تراشیده شده بودند. آنهاهمگی  خویش بودند. فنجان های

 

 

 

 تبدیل به فنجان های نقرهجان هایشان کرد که فن مشاهده ناگهان . اومادر در افکار خویش غرق شده بود

 تغییر کرد و به نوعی نوشیدنی گوارا تبدیل شد.نیز گردیدند و مزۀ آب درون آنها  ای
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که چندین سال جوان  ،دندنموند، احساس آشامیدو همسرش به محض اینکه از نوشیدنی مزبور شکن هیزم 

 تر شده اند.

که با  ه بود،بانوی زیبا انداختند. ترس و غریزه ذاتی به آنها فهماندی بر پاهاخود را از شوق بسیار آنها 

انسان ها کم و بیش در مواجهه با نیروهای غیر طبیعی  همگی نیروئی قوی و غیر طبیعی مواجه شده اند.

 دچار ترس و وحشت می شوند، حتی اگر چنین نیروهائی به سود آنها عمل نمایند.

همسرش را خطاب قرار داد و از شجاعت و دلیری پسرانشان تعریف و زم شکن و بانوی جوان آنگاه هی

ده و موجب رهائی وی نمواز او در مقابل حمله گرگ های وحشی محافظت  . بانو گفت که آنانتمجید کرد

 ند.اگودال عمیق شده از 

دکی از د و انامی( نCoquetteیک پری به نام "کوکیت" )بانو سپس به معرفه خویش پرداخت. او خود را 

 خویش را برای آنها تعریف نمود.داستان زندگی 

( fairy)ببخشید بانوی گرامی. آیا می شود لطف کنید و برای ما توضیح بدهید که پری هیزم شکن گفت: 

و غولی به نام  چیست؟ در طی سی سالی که من در این جنگل ساکن هستم، در مورد دیوها، گرگ ها

 شنیده ام اّما تاکنون چیزی در مورد پری ها نمی دانم.بسیار ( Gevaudanن" )ا"ِگواد

در یکجا اقامت نمی کنیم. ما هیچگاه به مکان و هرگز وجود داریم اّما پاسخ داد: ما پری ها  "کوکیت"

که بخشی از نیروهای فوق بشری را  ،فوق طبیعی می باشیممحدود نیستیم. ما موجوداتی خاصی زمان 

ما را به موجوداتی خوب  ،چگونگی استفاده از این نیروهای فوق بشری می توانند بتهال در اختیار داریم.

 از این نظر ما کامالً با نوع بشر شباهت داریم. لذاد نتبدیل نمای و یا شرّ 

همانند بسیاری از . او درک نکردپری هیزم شکن که فردی عامی بود، چیز زیادی از این توضیحات 

او تعظیمی نمود و از پری از اینرو  بداند.در این رابطه چیزهای بیشتری ا ت ،تمایل داشتبشر افراد 

فوق نیروهای برایش در مورد: که پری د تا اندکی بیشتر برای او توضیح دهد. او می خواست کرتقاضا 

همراهی گرگ ها با وی حتی گودال و  ونآسمانی، چگونگی افتادن پری در طبیعی، موهبت های

 ده شود.بیشتری دا اتتوضیح

بسیار قوی تر از من شما باید بدانید که من هم دشمنانی دارم که برخی از آنان در پاسخ گفت:  "کوکیت"

جادوگر بنظرم وحشتناک ترین و خطرناک ترین  (Barabapatapoufهستند. مثالً "باراباپاتاپوف" )

)تقریباً دوداً پانزده فوت جهان کنونی است. او سه دندان ، سه تار مو ، یک عدد چشم و حکل موجود در 

و با مؤذیگری و شرارت ا .او با تمامی این اوصاف شدیداً عاشق و دلباختۀ من شده استدارد.  قدمتر(  5



12 
 

ازدواج نماید. او حتی دوستانش را برای مراسم نکاح مرا وادار به پذیرش تقاضایش برای  ،قصد داشت

م که هیچگاه به رارت وی اطالع داشتم، به آنان گفتاّما من چونکه از سابقۀ فساد و ش دعوت نموده بود

 همسری هیوالئی چون او در نمی آیم.

قسم خورد که از من انتقام می گیرد و تاکنون  باپاتاپوف" از پاسخ منفی من بسیار خشمگین شد وا"بار

 از دست نداده است. یشخو تهدیدهیچ فرصتی را برای اجرای 

سه  افتادم. من درون گودالناگاه و  گریختمخشمناک به جنگل  گروجاداین در حال فرار از چنگال من 

 فتم.پسرانتان نجات یا سرانجام توسط ، تاروز را در آن گودال وحشتناک سپری کردم

و هیچ انتظاری  هیزم شکن گفت: پسرانم هیچ عملی بجز وظایف انسانی و وجدانی خویش انجام نداده اند

 از شما ندارند.

پردازم اّما در می بایست در قبال فداکاری پسرانتان به انجام کاری شایسته برایشان ب گفت: من "کوکیت"

به هر حال من از  انجام بدهم. ید، برایتانکه بخواهحقیقت قدرتم نامحدود نیست و نمی توانم هر کاری را 

این موضوع آشنائی با خانواده شما بسیار خوشنودم و مایلم تا به دو آرزوی شما جامۀ عمل بپوشانم. 

به انتخاب یک آرزو اقدام ب نیازمند آن است که هر کدام از شما زن و شوهر بطور آزادانه و بدون تعصّ 

که در مورد  ،فرصت داریداز شما دو نفر جداگانه از حاال تا صبح فردا ورزید. بنابراین هر کدام 

 .وئیدبرایم بازگبعد و آن را در آغاز روز  مهمترین آرزوی خودتان فکر کنید

شب را از پری ود. او در واقع نمی دانست که چگونه می تواند می نممادر بسیار پریشان و مضطرب 

های خواب پسرها، زن و یا شوهر آنچنان ارزشی نداشتند که بتوان پذیرائی نماید زیرا هیچکدام از بستر

 و تا صبح بر آن بیاساید. وردشب را با آن به سر آسراسر تا  ،آن را تقدیم چنین بانوی زیبا و مجللی نمود

 انخیالتکه  گردید لذا به او گفت مطلعزن هیزم شکن و محذوریات زیبا از مشغولیات ذهنی  "کوکیت"

  .م، بفوریت برای خویشتن فراهم می سازمهر آنچه الزم داشته باش مکامالً آسوده و راحت باشد زیرا خود

د. در نموکلبه پخش جیبش در آورد و آنها را بر کف نگاه تعدادی دانه های شن رنگی از بانوی زیبا آ

بسیار  که متکائی ،ردیدگلبرگ های ُرز به ارتفاع سه فوت )یک متر( پدیدار گچشم بهم زدنی بستری از 

بر روی بستر نیز یک راحت به رنگ بنفش همراه با گل های نارنجی رنگ بسیار معطر داشت. 

سه بّرۀ سفید و زیبا  ع و درخشان گسترانیده شده بود.های متنوّ  ئی با رنگروتختی با نقوش بال پروانه ها

 هاآناتاق کلبه بسیار نمناک و گرم بود لذا نفس کشیدن  نیز در کنار پایه های تختخواب پری خوابیده بودند.

     به سختی انجام می پذیرفت. 
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رؤیا می خواب و ع هیزم شکن و پسرانش از این ماجرا بسیار تعجب کردند بطوریکه آن را یک نو

  پنداشتند.

ح فردا به که اگر او یک بار دیگر با شوهرش قبل از دیدار صب ،به زن هیزم شکن اطالع داد "کوکیت"

توسط آنها باید اکیداً  ان به حقیقت نخواهد پیوست لذا این موضوعشوهایگفتگو بنشیند آنگاه هیچیک از آرز

  شد.می  رعایت

احضار کرد. مرد هیزم  را زن و شوهر هیزم شکن "کوکیت"، گردیدار طلیعه روز بعد پدید زمانی که

و با سادگی و بی ا .قبل از همسرش وارد اتاق شدکه عجله بیشتری برای بیان آرزویش داشت، شکن 

دچار مشکل آرزوهایم  بر آوردنمن هیچگاه انتظار ندارم که بانوی گرامی برای آالیشی به پری گفت: 

یافته ام که داشتن اّما حاال در خانواده ام بوده ام گذران معاشاین لحظه فقط به دنبال گردند. بهرحال من تا 

من دیشب از  م هزاران آرزو داشته باشم.قادرچیزهای بیشتری را می توانم آرزو نمایم بطوریکه حتی 

پنج  ؤیاهایممن در رکه در نهایت بدون اراده به خواب رفتم.  ،افکار درهم و برهم آنچنان خسته شده بودم

کیسه دّوم متعلق به از آنها به من تعلق داشت.  آنچنانکه انگار یکی ،کیسه مملو از سکه های طال را دیدم

  یکی از پسرانم بودند. همسرم و سه کیسۀ دیگر هر کدام از آنِ 

 همان آرزوی شما هستند. پس اینک به انبار نگهداری آذوقۀ گفت: خوب، ظاهراً این کیسه ها "کوکیت"

 حدوداً چقدر باشند؟ آنها  دارید تا ید که آرزوخودتان بروید و آنها را در آنجا خواهید یافت. فقط بگوئ

حاوی صدها هیزم شکن پاسخ داد: آه ، اگر کیسه ها را در آنجا بیابم، بسیار مایلم که هر کدام  "توماس"

من حتی خواهم توانست ازم. راه بینده چونکه با آنها خواهم توانست یک تجارت کوچک ب پوند باشند

چین ارسال دارم و سود بیشتری صندل هائی که می سازم، برای فروش به ممالک خیلی دور نظیر 

 بدست آورم.

به نیز ان واقعیت یافته است. حاال از اینجا بروید و اجازه بدهید تا همسرتهم اینک پری گفت: آرزویت 

 را باز گوید. شاتاق وارد شود و آرزوی خود

ناراحت ی خانه آن شب را نتوانسته بود تا سحر بخوابد. او هیچگاه در تمام عمرش اینچنین آشفته و انوکدب

بنظر نمی رسید. او گاهی آرزو کرده بود، که بسیار ثروتمند شود اّما پس از اندکی در می یافت که 

مر کند. بهرحال لذا آرزو می کرد که ایکاش بتواند صدها سال ع مرگ او شودثروت نمی تواند مانع 

را قبضه کرده بود و آن اینکه پری به او حداقل یک ماه فرصت اینک یک آرزو تمامی افکار او 

بانو پری، من خیلی پیر شده ام و آرزوی داشتن پس آنگاه زن هیزم شکن به پری گفت:  .بدهد ادآوریز

ام  تنهائیلحظات و همدم دختر را دارم. دختر می تواند در مدیریت امور منزل به من کمک نماید  کی
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باشد. شوهر من اغلب اوقاتش را در جنگل می گذراند. او هر روز با طلوع خورشید کلبه را ترک می 

کاسبی خودشان می  پسرانم نیز هر کدام به دنبال کار و کند و مرا تا پایان روز در اینجا تنها می گذارد.

 بنشینم. کردن و درد دل تا با او به گفتگو ،مندار روند. ما هیچ همسایه ای نداریم و من هیچکس را

که متصّور هستید. او  ،بزودی صاحب زیباترین دختری خواهید شدپری گفت: اینچنین خواهم کرد. شما 

ترک نخواهد کرد. لطفاً به شوهر و شما را  هیچگاهاو  .از زمان تولد قادر به صحبت کردن خواهد بود

 می شوند، فراهم آیند. نچه موجبات رضایت شماکه من امیدوارم هر آ پسرانت بگوئید

و با همدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند ساعاتی بعد تمامی اعضاء خانواده هیزم شکن گرد هم آمدند 

ن خانواده فکر می کردند که مد. مردان جواآ یمتفاهمی در نظرات آنها حاصل نیکدلی و اّما هیچگونه 

بوده است درحالیکه مرد هیزم شکن با آرزوهایی که پسرانش یر و حقآرزوی پدرشان بسیار کوچک 

 مطرح می کردند، موافقت نداشت.

ی عالی برای همگی فراهم ساخت بطوریکه با مصرف غذاها و نوشیدنی ها اپری با این احوال صبحانه 

  ند.نمایبیابند و احساس نیرو و نشاط ه ای توانستند روح تاز

نویدی برایتان دارم. همان گونه که قول داده ام ، شما بزودی دختری در من به آنان گفت: حاال  "کوکیت"

ولیکن او از بدو تولد دارای هیکل و افکار یک دختر دوازده ساله خواهد بود. او  خواهید داشته خانواد

و حیاء از چهره این دختر مشهود می باشد و پوست وی همچون گلبرگ ها . شرم نام بگذارید "ُرز" را

من همچنین برایتان خواهم گفت که وی در آستانه بلوغ به ناگهان دگرگون می شود و  خواهد بود. لطیف

"ُرز" قبل از اینکه به سن پانزده سالگی برسد، به همسری  پوستی سیاه به تیرگی آبنوس خواهد داشت.

می باشد.  بارزکامالً  خصوصیاتیگ در خواهد آمد. پادشاه دارای صدائی بسیار قوی و پادشاهی بزر

ه در چای دهان گشاد نظیر آنکوزه همراه می گردند، انگار که از  بلندحرف های او همواره با خنده های 

 شما قرار دارد، خارج می گردند.  کنار اجاق

 ناگاه رنگش پرید و آشفتگی از سیمایش هویدا گردید. ه ب "کوکیتپری "این زمان 

، گفت: آه، چه مسخره و خنده های فراوان مدام می خندیدهیزم شکن که اینک از صرف غذا و نوشیدنی 

براستی آن چه پادشاه بزرگی است  ...  یک ماجرای دوست داشتنی !  ... !قرمز و سیاه  "ُرز" ... آور!

د. شوچنین یاوه هائی خارج  ه می تواندکوزیک از هار عشق نماید. تنها ظبه دختر یک هیزم شکن اکه 

من همچنین لگدی محکم به کوزه  ین اراجیفی را بر زبان نیاورد.واهم داد که چنمن به او یاد خمطمئناً 

 خواهم شکست و به قطعات کوچک تبدیل خواهم نمود. آن را ،خواهم زد

  ادامه می داد بطوریکه صورتش سیاه و کبود شده بود.نامربوطش هیزم شکن همچنان به حرف های 
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بر روی سر هیزم شده بود، چندین کوزه آب خنک را  که از این حالت هیزم شکن ناراحت "کوکیت"

 تا او را به وضعیت عادی برگرداند. ،شکن ریخت

را حتی به  و گمراهی خودت الم و بیرحم، اینک تو ضاللتظبانو فریاد زد: آه ، ای "باراباپاتاپوف" 

 خانواده ای که افکار نوع دوستانه و سودمند دارند، بسط داده اید.

دشمنم را بخوبی می شناسم و از تمایالت وی آگاهم. شما مطلع باشید  زم شکن گفت: منبانو سپس به هی

و گریزی از آن نیست. برخی  که با یک پادشاه ازدواج نماید ،ر شده استکه سرنوشت دخترتان مقدّ 

را منکر می سازند. پس هر کسی این ماجرا را به مو چگونگی پیشگوئی  اسرار در اینجا مخفی می مانند

 درحالیکه حقیقت را نمی داند. ونه ای تفصیل خواهد کردگ

را به ۀ کلبود، به ناگاه پنجر که این زمان از مجادله با جنگل نشینان فقیر خسته و کسل شده "کوکیت"

 گشود و در چشم بهم زدنی ناپدید گردید.

پدرشان فرصت  پس آنگاه منازعه ای بزرگ بین هیزم شکن و پسرانش در گرفت. پسرها معتقد بودند که

آنها می گفتند: ما می توانستیم ت. بسیار مغتنمی را برای دستیابی به سعادت و خوشبختی از دست داده اس

خریدن انواع جامه های  ما می توانستیم با .دار گردیماز توانائی کافی برای خرید اموال و امالک برخور

که تاکنون بارها ما را خوار و حقیر می  ،زیمی ساگران بهاء خودمان را همانند سایر نجباء و ثروتمندان

و بدینگونه مقام  شمردند. ما می توانستیم بجای پانصد پوند، به سادگی یک یا دو میلیون پوند داشته باشیم

ما روشن  ان دست و پا نمائیم. این ماجرا بخوبی برایواالئی برای پدر و مقام هائی نیز برای خودم

 کر و ُکند ذهنی داریم.ساخت که چه مادر و پدر بی ف

؟ برای من هیزم شکن گفت: فرزندان من، آیا اینها چیزهائی هستند که موجب خوشحالی شما می گردند

از فقر ُخرد کنندۀ ما  اندکیواضح است که شما بسیار رضایت داشتید زمانیکه ارباب فقط باعث کاهش 

ید و با این وجود گمان می کنید و طال هست دارای پول آنچه تاکنون دیده اید،تمام شد. اینک شما بیش از 

بنظرم مادرتان به اندازۀ کافی  .که دچار ضرر و زیان شده اید و احساس خرسندی و رضایتمندی ندارید

هم نمی رسید. که نیل به آن حتی به تصورمان درحالید که ایدۀ داشتن یک دختر را مطرح کر ،عاقل بود

که در بغل  ،آنقدر کوچک و سبک وزن نخواهد بود کودکد اّما رآوخواهد  به دنیااو کودکی را  بزودی

و ممکن است تواضع و احترام اندکی ا .گرفته شود زیرا به اندازۀ دختری دوازده یا سیزده ساله می باشد

ز بدهد، از بوسیدن دست مادرش اکراه ورزد و هیچگاه برادرانش را در نسبت به هیزم شکن ها برو

ناً تمامی غریبه ها را پس خواهد زد و آنها را به حسادت وادار خواهد عجیب یقی این بّچۀ آغوش نگیرد.

 دخترشان می بود.ایکاش که  خواهند داد،کرد آنچنانکه ترجیح 
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تولد دارای لباس بود و بخوبی سخن می گفت. زلفانش بر روی به دنیا آمد. دخترک از بدو "ُرز" سرانجام 

لباس های او کامالً مطابق ُمد روز  و املی دربر داشتپوشش ک . "ُرز"شانه هایش ریخته شده بودند

که هر  ،. این کفش آنقدر زیبا و خوش رنگ بودبودند. پاهای ظریف او در یک کفش چوبی قرار داشتند

 ،. دستان زیبا و کوچکش آنچنان بودندان نشان بدهدنتا آن را به همگ ،ی کردبانوئی آرزوی داشتنش را م

بسیار سریع او برعکس چنین ظواهری ساخته نشده اند درحالیکه رهای سخت روستائی که انگار برای کا

محبتی ، بی بی پیر و فقیرش را با به آماده سازی کارهای آشپزی و امورات خانه داری می پرداخت

 د.نمودر آغوش می گرفت و از او دلجوئی می  وصف ناپذیر
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ن صبحگاهان از بستر بر می خاست و برای مهربادختر بستر "ُرز" همواره کنار مادرش پهن می شد. 

و با جملگی آنان با خلق و خوی بسیار خوبی مراوده ا .مردان جوان خانواده صبحانه آماده می ساخت

نمود مدتی خود را با خانواده هیزم شکن کامالً هماهنگ  که در اندک ،"ُرز" آنقدر باهوش بود داشت.

 او سعی داشت تا با اخالق و رفتار سنجیده ها زندگی کرده است.بطوریکه انگار سال های بسیاری با آن

 راضی نگهدارد.در حد امکان بتواند تمامی افراد خانواده را به خود جلب کند و  اش

 .عادت نمود و به کارهای آشپزی در کنار دخترش عالقمند گردیدمادر بزودی به حضور مستمر "ُرز" 

همچون چوب آبنوس سیاه  شدخترزیبای یکروز صورت اینکه می گردید  مادراّما آنچه باعث وحشت 

  د.نگرد د و موهایش به مانند پشم گوسفندانشو

کار خالفی سرزده  نگرانی مادرش را درک کند. او می پرسید که آیا از او "ُرز" نمی توانست ترس و

 است؟
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همچنان سیاه چرده باقی بمانید،  ربی بی پیر گریه کنان می گفت: نه، نه، اصالً. باید بدانید که اگر تمام عم

تو را بدان  ،اّما من نمی توانم بدون رنج بردن هیچگاه ذره ای از محبت من به شما کاسته نخواهد شد

شد. ما همچنان دوست خواهیم پالسیده و رنجور خواهیم صورت نزد خودم ببینم. ما بدون خنده های تو 

 ا را ترک نکنید.که تا همیشه نزد ما بمانید و هیچوقت م ،داشت

 اری علیرغم میل خانواده اش انجام ندهد.که هرگز ک ،"ُرز" با میل و رغبت قول داد

"ُرز" مشاهده زمانیکه برادرانش از محل کار به کلبه باز گشتند، تغییرات اندکی را در سیمای یکروز 

برادران از این نشانه  ند.کردند. آنها پیشگوئی هائی را که در مورد کوزه شنیده بودند، بخوبی بیاد آورد

رشان "ُرز" به بسیار خوشحال بودند زیرا در اندک زمانی ممکن بود که خواهبر خالف مادرشان ها 

در چنین ملکه با یک پادشاه ازدواج کند و آنها در جایگاه برادران ملکه به نان و نوائی برسند.  عنوان

یک  می توانستبطوریکه حتی "ُرز" داشته باشند  حالتی آنها می توانستند همراه با "ُرز" زندگی بهتری

 و منصبی برساند. را به مقام هر کدامروز به آنها خدمت شایسته ای بنماید و 

به  ها کاهش توقعات و افزایش تالشدر مورد را  شانپدرپیشین برادران مدت زیادی بود که توصیه های 

جوانه می  از پیش ز به روز در وجودشان بیشجاه طلبی و خودخواهی رو بودند لذا بذر ی سپردهفراموش

 رشد می کرد.زد و 

ه قرار گیرند، به چاپلوسی از خواهرشان می بیش از دیگری مورد توجّ  برادران برای اینکههر یک از 

خویش برایش تعریف می نمودند. آنها سعی داشتند  درک و هوش ، توانائی ها وپرداختند و از استعدادها

در او هستند و همواره از ملکه آینده حمایت و جانبداری خواهند نمود و  د که طرفداربه "ُرز" ثابت کنن

  از دیگر برادران سبقت خواهند ُجست.ه این را

 بلکه مجدداً به حالت اولش برگشت و زیبا گردید. ،تر نشد تیرهعجیب اینکه روز بعد نه تنها چهره "ُرز" 

پری در حال پایان یافتن است و افسون ر جادوی که تأثی ،آنها از این موضوع نتیجه گرفتند

 نگ چهره "ُرز" به ناگاه به تیرگی خواهد گرائید.و ر "باراباپاتاپوف" بزودی مستولی خواهد شد

خانواده هیزم شکن به تدریج با این موضوع کنار می آمدند و خود مدتی گذشت و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. 

 .می نمودچهره "ُرز" دیگر برایشان بی تفاوت آتی ادند و تغییر رنگ ُرخدادها تطبیق می د را با تمامی

مایل به تغییر شیوۀ زندگیش نبود. او تمایلی به دیگر که  ،اینک آنچنان پیر و سالخورده شده بود "توماس"

پول کافی برای این منظور را اینک اگر چه  ،برای آغاز زندگی جدید در شهر نداشتجنگلی  ۀترک کلب

با تمام توان  شرافتمندانهفش های چوبی ادامه می داد و برای کسب زندگی او همچنان به ساختن ک داشتند.

  تالش می نمود.اندکش 



19 
 

طی می کرد زیرا "ُرز" با چابکی و هیزم شکن زمستان را با لباسی که "ُرز" از پشم بّره ها بافته بود، 

 مهارت خاصی به بافتن لباس می پرداخت.

باید اذعان داشت که او گاهاً آهی ر بسیار باالئی بهره می ُجست اّما ابتکاش بود و از قّوه "ُرز" بسیار باهو

کامالً در کارهایش درنگ می نمود آنچنانکه انگار از آنچه بر سرش می آید، از ته دل می کشید، اندکی 

 پنهانی رنج می برد.  ۀرضایت ندارد. به هر حال از یک غم و غص

رشد کرد و قدش افزایش یافت. او اینک دختری شایسته ، کامالً ها گذشت. "ُرز" یک سال از این ماجرا

 نشان می داد. تزیبا و با کماال

لذا در صدد  مانده بودند، خسته و ناامید گردیدندبا یک پادشاه برادران "ُرز" از بس منتظر ازدواج او 

یکی رفتند و به سادگی به سراغ دارائی پدر د. آنها بدین منظور انجام نقشه ای پلید و ناجوانمردانه افتادن

شدند. پسران هیزم شکن از شهر هر سه نفر قبل از سپیده َدم عازم سپس  آوردند ه چنگکیسه ها را ب از

از آن آنها می  این کیسه سرانجاممعتقد بودند که کار زشتی که انجام داده بودند، وجداناً راضی بودند زیرا 

 نچه متعلق به خانواده بود، بهره مند شوند. خواستند از فوائد آ رادران به هر حال میشد. ب

برادران تصمیم داشتند زمانیکه خیلی ثروتمند شدند، مجدداً به نزد والدین خویش برگردند و روزهای 

 بنحو مناسبی مراقبت نمایند. واپسین زندگی آنان را در کنارشان باشند و از آنها 

سهمیه و  تهیّه نمودا کمربندی برای خویش خویش افزودند. هر کدام از آنهبرادران با این تصمیم بر عزم 

همدیگر صادق برادر با همدیگر عهد و پیمان بستند که نسبت به هر سه د. کرطالی خود را در آن پنهان 

 به همدیگر کلک نزنند.هیچگاه و صمیمی باشند و 

 . طی کردندمایل آن به راه افتادند و در طی هشت روز صدها برادرها پس از 

باخبر نشده بودند.  حاوی سکه ها های کیسهز یکی ای برداشتن هنوز از ماجراهیزم شکن و همسرش 

پیرمرد برای پیدا کردن جنگل سرگردان مانده اند لذا اعماق آنها فکر می کردند که پسران احتماالً در 

 انش به داخل جنگل رفت و به هر گوشه اش َسَرک کشید.فرزند

ۀ برگشت. او زمانیکه برای آوردن آذوقی از یافتن پسران در جنگل ناامید شد، به کلبه کن وقتهیزم ش

حقیقت ماجرا را  کیسه ها شد ویکی از خانواده به انبار کلبه رفت، به ناگهان متوجه گم شدن  ۀروزان

د: کیسه های لذا فریاد کشی در حال مرگ می باشدماجرا دریافت. او احساس می کرد که از غم و اندوه 

در آنها قبالً در عین فقارت و بیچارگی  ه تربیت کرده ام.یم ، این هم از پسران عزیز و شجاعی کطال

که عقوبت کارشان را  ،پرهیزگار و پاکدامن بودند درحالیکه اینک آنچنان پست و تبهکار گردیده اند نظرم

 خواهند دید. بزودی از جانب خداوند
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 انداخت. یرون کلبه بمامی آنها را به داخل چاه قی کیسه ها را برداشت و تهیزم شکن پس از اندکی ماب

، بسیار رنجیده خاطر و خشمگین گشت اّما جرأت حرف ه بودمادر از عملی که هیزم شکن پیر انجام داد

ش را فراهم سازد و بر مشکالت زدن نداشت زیرا نمی خواست بیش از این موجبات آزار روحی شوهر

 د. موجود بیفزای

پرداخت. او دریافت که  گذشته اش جمع بندی اشتباهاتدر گوشه ای نشست و به با ناراحتی هیزم شکن 

. اینک و فرزندانش را به موقع از آنها بهره مند نساخته استدر تقسیم کردن پول هایش دچار اشتباه بوده 

کارها بسیاری از به انجام  گذشته قادر او و همسرش در دوران پیری و کهنسالی بسر می بردند و همانند

را که در طی دوران رونق کسب و کار خریداری  انهبخشی از اشیاء خه های بعد طی هفتآنها نبودند. 

  ، مجدداً برای امرار معاش فروختند.کرده بودند

و فقر مجدداً به سراغ  شدهاینک زخم دردناکی از جانب پسران بر زندگی زن و مرد هیزم شکن وارد 

زن و که مأموران عدلیه به سراغ  ،ود رسیداین اوضاع بد و نابسامان زمانی به اوج خ .ه بودآنها آمد

را برایشان  "پاول"و  "جیمز"، "پیتر" :شوهر هیزم شکن آمدند و خبر دستگیری پسران ناخلف آنها یعنی

 آوردند.

اق در یک مشروب بر اساس گفته های مأموران مشخص شد که پسران پیرمرد هیزم شکن زمانیکه به اتف

می دهند و تمامی طالهایشان را برای از کف عقل ناگاه اختیار ه ، ببودندفروشی در حال عیش و نوش 

میزبان نیز از این کار پسران هیزم شکن بسیار متعجب می شود و  .می ریزندخودنمائی بر روی میز 

ی از طریق قانونی توانسته باور نمی کند که چند جوان روستائی با لباس های زمخت و کفش های چوب

حکومتی مأموران بالفاصله و  می بنددبسته دزدی به آنها اتهام روتی را گردآورده باشند لذا باشند، چنان ث

  د.می سازخبر با را 

پری بسیار وحشت کرده بودند لذا مجبور شدند ماجرای حکومتی با دیدن مأموران پسران بیچاره 

 باور نداشت، نتوانستبه هیچوجه رئیس دادگاه که وجود پری ها را  ایند.ی آنها افشاء نمرا برا "کوکیت"

 .هیزم شکن متقاعد گرددگفته های پسران  از

 دیگردمی پدر نصیب شان مهربانی و محبت مگر اینکه  دیگر امیدی به رهائی نداشتندهیزم شکن سران پ

 را نمودند.ان هایشادعاگواهی  پدر و مادرشان جهتلذا از رئیس دادگاه تقاضای احضار 

با نشان  قاضی نیز چندین مأمور برای احضار هیزم شکن و همسرش به کلبه جنگلی گسیل داشت تا آنها

. بدین دادن و تحویل مابقی پول ها بتوانند اظهارات پسران را تأئید نمایند و آنها را از گرفتاری برهانند

نیافتند. مأموران از اینکه خانواده  آنجاپولی در  سۀکیچ هی مأموران قاضی به کلبه جنگلی رفتند اّماترتیب 
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آنها را تا روشن شدن قضایا هر دو لذا  مشکوک شدند، پرداختند گذران زندگی میبه هیزم شکن چگونه 

 برند. ببه نزد قاضی  برای بررسی بیشترتا دند نمودستگیر 

به سابقه دار مجرمان  چونهم حضور مأموراندر روشن شدن ماجرا مأیوس شده بود و که از  "پیتر"

 .گردیدعدالت خانه  ۀهمراه با زوج هیزم شکن به دنبال مأموران قاضی روان، رزیدلخود می 

بیچاره را تنها می  "ُرز"که  ،ناراحتی نزدیک به غش کردن بود. او بسیار غمگین بود تمادر از شد

 راید.ه سیاهی بگاز سفیدی به اینکه قرار بود در همین روزها چهره اش گذارند. بویژ

 سفندان بدوشدوه را ترک نکند و فعالً از شیر گخاناز "ُرز" خواست تا در زمان ترک کلبه جنگلی مادر 

 گردند.ازاینکه آنها مجدداً به کلبه بتا  ،و از آردهای باقیمانده نان بپزد و روزگار بگذراند

خداحافظی غمگین بودند، از "ُرز"  درحالیکه بسیار ناراحت ودختر بدین ترتیب برادران، پدر و مادر 

 و همراه مأموران عازم گردیدند.  کردند

سه روز به "ُرز" مهلت دادند تا با مدارک و شواهد کافی به دادگاه بیاید و بی گناهی همچنین مأموران 

 نها را از مجازات برهاند. خانواده خود را به اثبات برساند و آ

. جرأت و جسارت می داد ا باور داشت و از این طریق به خودش"ُرز" بی گناهی اعضاء خانواده اش ر

 .را آزاد می سازد آنهاکه قاضی بزودی بر بیگناهی هیزم شکنان واقف می گردد و  ،داشت عقیدهاو 

"ُرز" در وضعیت موجود  نشد. تنها دختر بیش از یک ماه گذشت و هیچ خبری از والدین به هر حال

و نمی دانست تا چه زمانی می تواند به تنهائی در کلبه جنگلی دوام  ه بودکامالً حیران و سرگردان ماند

می سپرد و همزمان به تلخی می گریست. او بسیار ورد لذا به راه افتاد. او تا غروب خورشید راه بیا

باقی آسیب ست به عنوان هدیه ای از عالم پریان بدون یاو می با مراقب بود تا صدمه ای نبیند زیرا زیبائی

 بماند.

تی نشست و به "ُرز" غروب یک روز که بیش از همیشه خسته و کوفته شده بود، بر روی ُکنده درخ

و  به اطراف نگریست یخوببدخترک استراحت پرداخت. ناگهان صدای ضعیفی وی را از خواب پراند. 

"ُرز" اندیشید و  مشاهده کرد.در همان نزدیکی جوانی برازنده را با لباس های گران بهاء  در کمال تعجب

 در شگفتی ماند. 

 هستید؟ ان فانیمرد جوان فریاد زد: آیا شما یک فرشته و یا یک انس

که در یک کلبه جنگلی زندگی می  ،دختر یک هیزم شکن فقیر هستم"ُرز" جواب داد: آقای محترم، من 

روزانۀ  ار و زندگیزیرا از ک دیرهنگام است و من خواهش می کنم که مرا معطل نسازیدنیز . اکنون مکن

 .می مانمباز خویش 
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هستید. به هر حال مسیر من با مسیر شما  خودسرخودخواه و پرنس جواب داد: شما یک دختر زیبای 

  تا کلبه پدرتان همراهی نمایم.شما را  کهیکسان است و من امیدوارم اجازه بدهید 

 از شما ندارم.  نعتمماگفت: من قدرتی برای بدون اینکه سرش را باال بگیرد، "ُرز" 

 

 

 

تا  ،ت لذا فرصت را غنیمت شمردزمان مالحظه کرد که دختر زیبا در حال گریه کردن اسپرنس در این 

را فقط برای اغناء همراهی بنابراین گفت: این  به او دلداری بدهد و در کاهش غم و اندوه وی بکوشد.

را ببینم، بدون و نم اشک های یک بانمن هیچگاه نمی توادر واقع انجام نمی دهم.  خویش حس کنجکاوی
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ً اینکه روح و روانم از آن آزرده نشوند.  . من هم قول می دهم که مرا از مشکل خود آگاه سازید پس لطفا

 نمایم. رفعرا مشکل تان زمانیکه غذا نخورم و نیاسایم تا 

سخن می با وی ه مهربانان"ُرز" با خجالت چشم های آبی خوشرنگش را باز نمود و به سیمای مردی که 

بلکه به طریقی او را دعوت به ، نبودو ترسناک نه تنها زشت در حقیقت گفت، نگریست. سیمای پرنس 

تا خود را به کلبه برساند. بنابراین به آرامی به سمت جلو قدم برداشت  اطمینان و آرامش می نمود. دختر

پس تصمیم  ،نمود اطمینان و ناراحتی نزدیکی کلبه رسید، از حضور پرنس احساس عدم زمانیکه به "ُرز"

مل نیاورد و بکوشد تا هر چه سریع تر از او خالص گرفت تا از او برای ورود به خانه دعوت به ع

نمود و گفت: بنظر می رسد که نسبت بنابراین روی خود را به طرف پرنس که به دنبالش می آمد،  شود.

اگر بخاطر داشته باشید که فقط آن را افزایش می دهید.  به ناراحتی ام بسیار دلسوز هستید درحالیکه اینک

زیرا باور نخواهد  اصیل و محترم نظیر شما ببیند، حتماً مرا تنبیه خواهد کرد با یک مردحتی مادرم مرا 

 کرد که شما بر خالف تمایلم مرا تا کلبه همراهی نموده اید. 

بسیار ق نیفتاده بود، بر اشتیاق وی نسبت به "ُرز" پرنس با شنیدن این مطالب که سابقاً هیچگاه برایش اتفا

غروب را ه از همانجا عقب نشینی نماید ولیکن تقاضا نمود که "ُرز" زیبا افزوده شد لذا موافقت نمود ک

 مالقات نماید. ی قبلیروز بعد در همان ساعت و همانجا

سته و حالتی افسرده و مغموم "ُرز" از دادن پاسخ قطعی به پرنس خودداری نمود و پرنس را با دلی شک

 به سمت قصر پادشاهی برگرداند. 

، از یادآوری آنچه بین او و پرنس ُرخ داده بود، ناراحت شد و خود را برای "ُرز" زمانیکه تنها شد

 رد.با پرنس داشته است، سرزنش کناچاراً رفتاری که 

قۀ ایش تعیین کرده بودند، پیمود. آذوهمان مسیری را که والدین همیشه بر"ُرز" روز بعد بدون قصد قبلی 

بمیرد. چنین موضوعاتی باعث شد که به فکر مرد وی در حال اتمام بود. او می ترسید که از گرسنگی 

رانده بود. شاید او می کسی که "ُرز" او را با خشونت از خویش همان جوان و اصیل روز قبل بیفتد. 

"ُرز" در افکارش غرق بود که ناگهان مرد جوان را  توانست خبری از خانواده اش برای وی بیاورد.

 تکیه داده است و غمگینانه به وی می نگرد. عظیم مشاهده کرد که در همان نزدیکی به درختی 

را به زیر پاهایش انداخت و بی اختیار خود به جلو رفت و دختر بی پناه به امید یاری مرد جوان 

ای محترم، من کسی هستم که همۀ کسانم را از دست داده ام درحالیکه به آرامی گریه می کرد، گفت: آق

 لذا از شما طلب کمک و همراهی دارم. شما بسیار مهربان و رئوف هستید و قلب لطیفی دارید. 
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چه می خواهید؟ شما با چه جرأتی این ، از من پرنس با تعجب و با لحنی خشن گفت: ای مخلوق بیچاره

 وز در تعجبم که دیروز چگونه مرا با صدای بلند از خودتان راندید.چنین با من صحبت می کنید؟ من هن

سپرده ام و اینک زمان و  فراموشیبه من رفتار مهربانانه ای که دیروز با دختری زیبا داشته ام، بکلی 

 موقعیت دیگری است و ویژگی های خود را می طلبد.

 

 

 

ر عادی و با صدای بلند می نس بنحو غیه شد که پرو متوجّ "ُرز" دستپاچه و وحشت زده از جا برخاست 

آن روز سیاه را به خاطر آورد که بدون خندد. این موضوع همچنان ادامه یافت تا اینکه "ُرز" ماجرای 

 لتی پرنس را نپذیرفته بود. هیچ ع

نمی تواند همان مردی باشد، که ادعا می کرد هیچ زن گریانی را به حال "ُرز" با خود اندیشید: آه ، این 

مسلماً او آمادگی زندگی  ،. پس با وجودی که رنگ چهره ام بزودی تیره خواهد شدویش رها نمی سازدخ
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این لحظه بدبختی هایم به در دی برایم باقی نمانده است و هیچ امی ، نه ، مشترک با مرا نخواهد داشت. نه

 اوج رسیده اند. 

تا سپیدۀ صبح گریست. او یکسره ابد و نتوانست بخو"ُرز" به سمت خانه روانه شد. او سراسر شب را 

بنحو مقاومت هنوز نمی توانست خودش را از رفتن به همان مکان روز قبل مانع شود. با این حال "ُرز" 

 ری به همان سو کشیده شد. او در بیم و امید قرار داشت که چگونه بار دیگر با پرنس روبرو شود.ناپذی

او با نیروئی غیر طبیعی به سمت پرنس ر ماند. ظمنته گاه در وعداین زمان "ُرز" بیش از یک ساعت 

قدرت عشق قادر . او می دانست که متمایل می شد و شاید ناخواسته در آستانه یک عشق قرار گرفته بود

 است بدترین انسان ها را به بهترین آنها تبدیل نماید.

 

 

 

التی درباری به دختر زیبا گفت: پرنس با دیدن "ُرز" به سمت وی آمد و با حلحظات به کندی گذشتند. 

نبودنت چگونه لحظات عمرم را سپری نموده ام؟ من تمام دیشب را یرحم، آیا می دانید که در زیباروی ب

همه جا فرستاده مانده ام. مادرم ملکه فرستادگانی به سرگردان  نگل سرد و مرطوب در انتظارتدر این ج

 ه است؟ است تا آگاه شوند که چه اتفاقی برایم افتاد
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 هستید؟و پادشاه آیندۀ کشور "ُرز" با تعجب گفت: ملکه مادر شما است؟ پس شما پسر ملکه 

داده ام و راز خویش را  پرنس درحالیکه سرش را بنحو خنده داری تکان می داد، گفت: من خودم را لو 

من است. من اکنون  یاز بدشانسهم ناخواسته بر شما برمال ساخته ام. بله ، این موضوع حقیقت دارد. این 

یکدیگر  بهصادقانه و از این موضوع هراس دارم که من و شما هرگز نتوانیم همدیگر را دوست بداریم 

  عشق بورزیم.

 

 

 

من حقیقتاً بسیار خوشحالم که شما یک پادشاه "ُرز" جواب داد: چه چیز موجب ترس شما می گردد؟ 

 شما می توانید شوهر من بشوید.هستید زیرا 

. او بود که مسیر همیشگی خود را فراموش نمود و منگاین گفتگو شده بود، آنچنان گیج مفتون  پرنس که

پرنس این زمان در حالیکه لبخند می زد، گفت: شما  .گرددبسیار دلگیر می شد که از دلبرش دور می 

بگوئید که  ممکنی وجود ندارد. پس به منبسیار بلند پرواز و جاه طلب هستید اّما اینجا هیچ چیز غیر 

؟ آنگاه شما خواهید دید که چگونه عشق می تواند فراهم گردانمما خوشحالی ش اتموجبچگونه می توانم 

 هر ناممکنی را ممکن سازد.
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و کیسه های طال  "کوکیتپری "نشست و بسیار خالصه به بازگوئی ماجرای  "ُرز" بر روی علف ها

لبه تا از حوالی ک ،و واهمه فریب داده است ی ترساز رو"ُرز" سپس اقرار نمود که پرنس را  پرداخت.

مادرش شروع پدر و گم شدن  ا یادآوریاو نگردد. "ُرز" سپس بجنگلی دور شود و موجب تهدیدی برای 

 این ماجرا کمک خواست. وشن شدنربه گریه کردن نمود و از پرنس برای 

به سرانجام  هت آزادی خانوادۀ "ُرز"پرنس پذیرفت که موضوع را پیگیری نماید و اقدامات الزم را در ج

برساند. او آرزو داشت که از طریق محبت و مهربانی بتواند بر "ُرز" زیبا تأثیر بگذارد و او را به چنگ 

 داد.نمی بدین ترتیب پرنس که شیفته "ُرز" شده بود، حتی لحظه ای را از دست  آورد.

او هر کالم و حرکاتش در . ی پرنس شده بودلام عاتغییر یافته و در حد شأن و مقنیز اینک رفتار "ُرز" 

 چشمان زیبایش تجلّی می یافت و ستایش پرنس را بر می انگیخت.
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بگیرد. او می  "ُرز" سرتاسر شب را به آینده ای می اندیشید که می توانست در جایگاه یک ملکه قرار

ند فرصتی برای آسایش دانست که دیگر لزومی بر پوشیدن کفش های چوبی نخواهد داشت و می توا

 لدین عزیزش فراهم سازد.وا

بزودی اطالع یافت  مادر. ملکۀ این دیدارها هر روزه تا مدت یک هفته بین "ُرز" و پرنس ادامه داشتند

غافل مانده است و به هیچ چیز بجز عشق و عاشقی نمی اندیشد که پسرش از تمامی وظایف و اموراتش 

 د.لذا بسیار نومید و مأیوس می نمو

 

 

 

او این لقب را  ( بود.terribleمیان مردمی که او را می شناختند، ملقب به "وحشت" )در جوان پرنس 

پرنس تا آن زمان هیچگاه بواسطه سبعیت و وحشیگری نسبت به بانوان جوان و زیبا کسب نموده بود. 
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او  ود می کرد.موان ندر زمان نزدیک شدن به بانوان زیبا به فراوانی به آ ولیکنواقعاً عاشق نشده بود 

، بالفاصله رابطۀ عاشقانۀ آمدنائل می زمانیکه موفق می شد و به مقصودش که وصل زیبارویان بود، 

دروغین خود را با بانوی نگون بخت و فریب خورده می گسست و چشمانش را بر عاقبت اعمالش فرو 

کشته شود و  تا ،ریا بیندازندبانوی فریب خورده را به د و حتی ممکن بود دستور بدهد تاا .می بست

کفایت می نمود  "وحشت"همواره کمترین بهانه و دستاویز برای این هدف پرنس خوراک کوسه ها گردد. 

  به اجرا بگذارد.فوراً تا اعمال شنیع خود را 

، بسیار تأّسف می خورد که پسرش اینک قربانی دیگری شرب بودکه زنی مهربان و خوش مَ مادر ملکه 

 و هر آن ممکن است او را به سرنوشت بانوان بدبخت پیشین دچار سازد. ر زده استرا به تو

و ندیمان مدام از پرنس خواهش می کردند که از اینگونه کارهای ناپسند دست بردارد و با یکی درباریان 

یک  آنها به او می گفتند که آیا هیچ چیز دیگری بجز دختر از دختران شایستۀ بزرگان شهر ازدواج کند.

شکن نمی تواند مورد پسند اعلیحضرت قرار گیرد؟ یقیناً اگر او هم کشته شود، ممکن است برای هیزم 

 .شما تبعات ناخوشایندی داشته باشد

زمانی بیشتر مبهوت ماندند که پرنس مرد هیزم شکن و تمامی اعضای خانواده  مادردرباریان و ملکۀ 

  له به عنوان همسرش به قصر آورد.را بالفاصو "ُرز"  آزاد نمودحکومتی اش را از زندان 

 خجول و بی جنبه نبود. او منتهای تالش را برای رعایت احترام و بزرگداشت ملکه"ُرز" به هیچوجه 

 می پرداخت. مادر و همواره با کمال خوشروئی به دلجوئی از ملکه به عمل می آورد مادر

و افسونگری دختر  انه دست زده استلی نابخردگاه و بیگاه اظهار می داشت: پرنس به عم مادر ملکه

معتقد بود که هیچ مردی در چنین مادر همچنین هیزم شکن فقط یک بهانه و دستاویز می باشد. ملکه 

 عقل و خرد خویش رجوع نمی کند.مواردی به 

تا  ،دادند در غروب یکی از روزها ترتیب برگزاری یک مجلس رقص بزرگ را مادر پرنس و ملکه

 و "ُرز"زیبا ادشاه جواننامزدی پپرنس و آغاز پادشاهی وی انجام پذیرد و ثانیاً اوالً تاجگذاری  ضمن آن

 ند. نمایبطور رسمی برای همگان اعالم  را

ملکۀ جوان نوعروس و که در شأن یک مجلس رقص برقرار گردید و "ُرز" به رقص بسیار ماهرانه ای 

 ونگری در یک روز شاد آماده می دید.ی چنین افسخود را برااز مدت ها قبل او  بود، پرداخت.

گاه مشتاقانه خود را به "ُرز" نزدیک می نمود، ولیکن او در چند  هر جمعیدسته پرنس در ضمن رقص 

و تا حد امکان از او دور می شد تا اینکه سرانجام زنگ قالب رقص گروهی از پرنس فاصله می گرفت 

 اعالم کرد. بر همگان رارسیدن نیمه شب را ساعت بزرگ قصر دوازده ضربه نواخت و ف
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. مدتی طوالنی همگی مدعوین مجلس رقص را ترک کردند و فقط پرنس و "ُرز" بر جایگاه باقی ماندند

او را به شدت به وقوع می پیوستند و د اندک اندک طبق موعوبسر آمد. تغییرات ظاهری چهره "ُرز" 

 زندگی خویش نگریست، او را زنی سیاه پوست یافت دچار دگرگونی می کردند. پرنس وقتی به شریک

  همچون چوب آبنوس داشت.ای که چهره تیره 

 

 

 

؟ ندتپرنس به ناگهان فریاد برآورد و با خشونت بازوی "ُرز" را کشید و گفت: این تغییرات شگرف چیس

 ؟ندسته دختر زیبائی که امروز با وی ازدواج کرده ام ، کجاپس 
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ساکت ماند. او ناچار سرش را با سرگشتگی به زیر انداخت و ه ده نداشت ، ب"ُرز" که جوابی قانع کنن

درحالیکه به انگشتر مروارید و نیم تاج الماس نشان باالی سرش دست می کشید، هیچ شکی برایش باقی 

 نخواهد داشت. ادشاه جوانیت نهائی وی بر همگان برمال شده است و دیگر جائی در قلب پ، که هونماند

زشت ، من تو را خواهم کشت. هیچکس نمی تواند از خشم من  چاره ، سیاهِ یاد می زد: بیجوان فرپادشاه 

او سپس دشنه ای از کمر بر کشید و آمادۀ انتقام جوئی از "ُرز" شد.  مصون بماند و از مجازات بگریزد.

. پس احترام قائلم من برای شما بسیارالبته ناگهان گذشته را بخاطر آورد و با خنده گفت: پادشاه جوان 

شکاری ام ا آشپزم شما را قطعه قطعه کند و از گوشت بدن سیاه تان برای سگ های اجازه می دهم ت

 تهیّه نماید. ئی لذیذغذا

همانند پسر سنگدل و بیرحمش نمی اندیشید. او می دانست که این موضوع می تواند باعث  مادرملکۀ 

پادشاه جوان بکاهد و ذا سعی نمود تا از خشم و عصبانیت ارکان سلطنت آنها را فراهم سازد لبدبختی 

 بگیرد. نگون بخت ُرز" " تخفیفی در مجازات

اوقات شما  این مصائب و مشکالت را دقیقاً احساس کرده بودم. برخیگفت: من به پسرش ملکه بنابراین 

می دهید اّما  مرا مورد سرزنش قرارمی پندارید و ضعف و نادیده انگاری مرا نوعی ها وشی پچشم 

بیش از هر چیز زورگوئی و انتقام جوئی نبوده ام و  ثابت شده است که من هیچگاه درصدد اینک

لذا دستورات شما را بخوبی درک می کنم دشوار مصلحت حکومت را در نظر داشته ام. من اینک شرایط 

 سختگیرانه شما را شخصاً پیگیری و اجرا خواهم کرد. 

ی را بلند زنجیر"ُرز" بیچاره را دستگیر کنند و درحالیکه مود تا ظان اشاره نسپس به محافمادر ملکه 

 محکم بر گردنش بسته بودند، کشان کشان به دنبالش ببرند. 

اّما پادشاه جوان و  "ُرز" برای رهائی خویش مرتباً التماس می کرد. او به شدت گریه و زاری می نمود

 د.ملکه مادر دیگر هیچ توجهی به او نداشتن

و در آنجا  "ُرز" را به طرف کبوتر خانه ای که در انتهای قصر سلطنتی بود، بردند ادرمبه دستور ملکۀ 

بر روی مقادیری کاه انداختند. ملکه رویش را به "ُرز" کرد و گفت که او را از یاد نخواهد برد و روز 

می  به میان نیاورد. اودیگر بیش از این سخنی مادر علیاحضرت ملکه  بعد به دیدارش خواهد آمد.

 . او در موقع رفتن قول داد که در مورد ویخواست تأثیر خوبی بر عروس بیچاره اش باقی گذارد

 تخفیف بگیرد و برای شرایط دشوار و غمناک وی چاره ای بیندیشد. از پادشاه حدالمقدور 

و خبر زنده  ه محبت نمایدخواهش کرد ک مادراز ملکۀ همچنین . او بسیار تشکر کرد مادر"ُرز" از ملکۀ 

 بزودی صبحانه سگ های شکاری پادشاه خواهد شد. بودنش را به خانواده اش بدهد و به آنها بگوید که 
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 ملکه قول داد که این کار را به صورت محرمانه از طریق یکی از مستخدمه هایش به انجام برساند.

، تا از آنها را برای پدرش فرستاد ، یکیه بودکردکفش های چوبی را همچنان نزد خودش حفظ "ُرز" که 

 پیام پی ببرد. ی بودنبا تشخیص آن به حقیق

 

 

 

 نجا آمد. او مقداربه آ جنگلیکلبه ساکنین چند روز بدین منوال گذشت، تا اینکه جوانی روستائی از جانب 

به تمام " آنها را اّما "ُرز ن تهیّه شده بودند، همراه آورده بودی کیک و پنیر که توسط خانواده هیزم شککم

 غذاهای لذیذ و اشرافی قصر پادشاهی ترجیح می داد. 

از خویشاوندان دور والدین "ُرز" محسوب می گردید. مرد در واقع "میرتو" بود. او نام جوان روستائی 

 . شدجوان همچنین حامل پیام محبت آمیزی از جانب "ُرز" برای والدینش 
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"میرتو" دختر  های وی بکاهد. ناراحتیانی صحبت نماید و اندکی از "میرتو" توانست دقایقی با دختر زند

بدین ترتیب تا  ،نمود که به همراه آورده بودجوان را تشویق به خوردن کیک و دیگر خوراکی هائی 

 ضعف و ناتوانی ناشی از روزهای زندان را تا حدودی جبران سازد. 

توانسته بود در مدتی که توماس هیزم  بوده است. اویک طفل یتیم "میرتو" برای "ُرز" تعریف کرد که او 

بر استحکام رابطه بدین طریق شکن در زندان بود، برای او و خانواده اش کمک هایی انجام دهد و 

 دوستی قدیمی با خانواده هیزم شکن بیفزاید. 

ام کارهای کسب درآمد و امرار معاش به انج"میرتو" برای "ُرز" تعریف کرد که او از نوجوانی برای 

ابتکاراتی که تا اینکه به تجارت کفش های چوبی پدر "ُرز" عالقمند گردیده و با  مختلفی پرداخته است،

آنچنانکه قبالً هیچگاه این  این زمینه بروز داده ، تا کنون به سود و ثروت هنگفتی دست یافته استدر 

اینک احساس می کند که داد که  چنین احساس خوشبختی و رضایتمندی نداشته است. او همچنین ادامه

"میرتو" بسیار تالش می گردیده است. خوشبختی وی از زمانی که با "ُرز" مالقات داشته ، بیش از پیش 

درحالیکه می دانست وی هر روز  کرد تا با ابراز محبت بتواند نظر لطف "ُرز" را به خودش جلب نماید

 ت و پا می زند.بیشتر و بیشتر در گرداب بدبختی و تیره روزی دس

از "ُرز" در پاسخ محبت های "میرتو" به وی توضیح داد که او دارای شوهر است و تا آن زمان که 

ً هم  ند، نمی تواند فرد دیگری را دوست داشته باشد.ده اجدا نش سرش رسما

به اتاقک "ُرز" سر میزد و با  ،پیش می آمدفرصتی که هر چند گاه پرنس "وحشت" ، دیگر از طرف

این موضوع برای یک شوهر عاشق  لیکنو به وی می گفت: من با تو ازدواج کردم کوهش آمیزی نلحن

به تو دلبسته ام . به هر حال من آنچنان او برآید فریب و استحضاءه زنش در صدد بسیار دشوار است ک

 که هیچگاه به خودم اجازه نمی دهم تا عاشق فرد دیگری باشم.

دفعات انگشت شماری با "میرتو" مالقات ط گذشت و او برای چندین ماه فقمدت ها از زندانی شدن "ُرز" 

ُرز" دشوار می آمد، که سرانجام از شدت غصه و گریه و زاری نمود. سختی شرایط زندان آنچنان بر "

 به شدت مریض شد. 

برایش  از بیمار شدن "ُرز" بسیار حزین گشت لذا در آن مدت بارها به مالقات وی می آمد و مادر ملکه

 برد، تا اوقاتهدیه ها را می آورد. ملکه حتی برای "ُرز" یک پرندۀ آواز خوان  شیرینیغذاها و انواع 

ز" لوازم آرایش و هیچگاه اجازه نیافت تا برای "رُ  مادر ملکه ل سازد.قابل تحماندکی را در اسارت  "ُرز"

یک دختر د که وی دیگر هیچ شباهتی به اوضاع "ُرز" جوان آنچنان بو لحاظبدین  و هدیه ببرد آالت زیور

 نداشت. شادابجوان و 
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به شروع به یکباره ها صدای بزرگی از قصر شنید. زنگ سر و یک روز "ُرز" مدتی گذشت تا اینکه 

 ند.کردمامی توپ های جنگی شروع به آتشباری تیدند و . ساکنین قصر به هر سو می دونواختن کردند

بیرون  وار کبوتر خانه نگاهی دزدانه بهیش برخاست و از روزنه های دیزندانی بیچاره به زحمت از جا

"ُرز" هر چه جستجو  پارچه سیاه آویزان کرده اند.را اسر قصر تکه سر متوجه شدانداخت. او بزودی 

 ُرخ داده بود، اطالعی بدست آورد.از آنچه نتوانست  ،کرد

از اسارتگاه خارج "ُرز" را خانه ظاهر شد. او در آستانه درب کبوتر مادر یکی از افسران ملکه  زودیب

 به سوی بارگاه سلطنتی هدایت کرد.ساخت و 

 که چه اتفاقی افتاده است؟  پرسید دربارافسر  وحشت ازبا . او "ُرز" از ترس به خود می لرزید

در ز همین امروزیرا پادشاه جوان  شما بیوه شده ایدمتأسفانه افسر در پاسخ گفت: علیاحضرت "ُرز" ، 

اینک تمامی درباریان به مشورت نشسته اند که کدامیک از حین شکار در شکارگاه سلطنتی کشته شدند. 

پذیرفته سلطنت ک از شما برای پذیرش تاج و تخت کدامی تقاضایهستید و  یا ملکه مادر شایسته ترشما 

 خواهد شد؟ 

او اینک ظاهری  وت دنبال می نمود.همچنان افسر را در سک ،شده بودبسیار آشفته و پریشان که "ُرز" 

"ُرز" شأن و مقام حقیقی خود را حتی پس از اطالع از مرگ کامالً جدی اّما نگران به خود گرفته بود. 

 .می کردشوهرش همچنان حفظ 

به چشم می آمد. او آنقدر با هوش و فراست بود که از خوی زشت و مهربان  زنیهمچون مادر  ملکه

پسرش ندبه و زاری می کرد. او درحالیکه به  عمیقاً برایاینک اهی داشت ولیکن پسرش کامالً آگ سبعیت

 تلخی می گریست، عروسش را در آغوش گرفت. 

گذشته ات را  اتاشتباه، دخترم . ه استز" گفت: پسرم هیچگاه همسر مناسبی برایت نبودبه "رُ  مادر ملکه

ندانم اعظم عمرم را وقف بزرگ کردن فرز در زندگی ام خیلی زود بیوه شدم و بخش. من یدفراموش کن

 نمودم. 

قرار گرفته بود، ناگهان خود را بر قدم های زن مادر "ُرز" که تحت تأثیر حرف های صمیمانه ملکه 

را به فراموشی سپرده است. او افزود: آیا  ۀ ظالمانهمهربان انداخت و اظهار داشت که اینک تمام گذشت

اگر شما لحظاتی ا شما داشته باشم؟ تی صادقانه و بی ریا بهند تا صحباجازه می دملکه مادر  علیاحضرت

 .خواهم داشتبه سخنانم توجه نمائید، من از صمیم قلب بهترین آرزوها را برایتان 

 اینک هیچ چیز نمی تواند غم و اندوه مرا کاهش دهد.  آنچه می خواهید ، بگوئید.گفت:  مادر ملکه
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من برای ملکه در واقع د تا دوستی خویش را به شما ثابت نمایم. به من بدهی لطفاً فرصتی"ُرز" ادامه داد: 

و رئوفی بوده اند. والدین مهربان  من اّما برای ندسته یفقیر انمادرم جنگل نشینپدر و شدن خلق نشده ام. 

 آنها برای گم شدنم بسیار گریسته اند. 

 بیایند. اندر تماس باشند و نزدت شمابا ات  خانوادهگفت: پس اجازه بدهید تا  مادر ملکه

 

 

 

عاشق یک اخیراً گفت: بانوی گرامی، این تمام موضوع نیست. من اعتراف می کنم که  ادامهدر "ُرز" 

این جوان بود که به پدرم در ساختن و فروختن کفش های چوبی کمک می کرد.  جوان روستائی شده ام.
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می توانید مهربانانه به خانواده ام کمک د، شیبا اگر من به همسری "میرتو" در آیم و شما علیاحضرت

 نمائید آنگاه پدر پیرم از رنج و زحمت خالص می گردد و من خوشبخت ترین زن تمام دنیا خواهم بود.

 "ُرز" را در آغوش کشید و قول داد تا به تمامی آرزوهایش جامه عمل بپوشاند. در ماملکه 

کلبۀ جنگلی نمود. درست هنگامی که آنها به حدود می ی "ُرز" را تا جنگل همراه مادر این زمانملکه 

 ترسیدند، ناگهان یک کالسکه قرمز رنگ را در هوا دیدند که چرخ هایی مزین به دانه های مروارید داش

 به آن بسته شده بودند. زیباو و دو گوسفند سفید رنگ 

 تعلق دارد.  "کوکیت""ُرز" بالفاصله تشخیص داد که آن کالسکه به پری 

گفت: بانوی مادر از آن پیاده شد و به ملکه با وقار  "کوکیت"کالسکه آرام و آهسته فرود آمد و پری 

آمده ام و اکنون بسیار خوشحالم که او را در کنار شما  "ُرز" به اینجا گرامی، من برای جستجوی فرزندم

ت بدارد، و را صادقانه دوسیقیناً کسی که ا می بینم و تصدیق می کنم که بسیار دوست داشتنی شده است.

 سلطنتی بداند. های خزانهتمامی می تواند خود را مالک کمیاب ترین جواهرات 
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از مبارزه با یک غول قوی تر سپس به "ُرز" چنین گفت: "باراباپاتاپوف" افسونگر در  "کوکیت"پری 

 به هالکت رسیده است. خودش 

 که تو را خوشبخت گردانم.  ،پری کوکیت ادامه داد: و اینک من آنقدر قدرت دارم

شد  ائلزاش تماماً دست خویش را بر صورت "ُرز" مالید و بالفاصله سیاهی رنگ چهره  کفاو سپس 

 آنچنانکه انگار اصالً چنین چیزی نبوده است. 

 که او چیزی بیش از اینلذا گفت د سازقانع برای پذیرش سلطنت عروسش را مادر تالش نمود تا ملکه 

 لیاقت هر چیزی را دارد. . او گفت که "ُرز" نیاز ندارد کردنحکومت برای 

 

 

 

طی  خود رابا باالترین احترام پذیرائی نمود. آنها سپس سوار کالسکه پری شدند و مادر "ُرز" از ملکه 

جنگل نشین خانواده  توسطاینکه به جلوی کلبه رسیدند، به کلبه جنگلی رساندند. آنها پس از چند دقیقه 

 را در آغوش کشیدند و به دلجوئی از وی پرداختند.  "ُرز" افراد خانواده احاطه شدند.
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رفت. او نمی دانست  تر بیچاره که شاهد این اوضاع بود، در حالی که می لرزید، اندکی به عقب"میرتو" 

 د و یا امیدوار باشد. بترساینک باید که 

عالقه آنها پی برد. پس اظهار داشت که  هبه ماجرا بود از شرم "ُرز" و "میرتو" که متوجّ  "کوکیتپری "

 ده شود. ترتیب این ازدواج باید هر چه سریع تر دا

برای خوشبختی و سعادت هر دوی آنها دعا کرد. او یک رمه از  در پایان مراسم ازدواج "کوکیت"

یاطی زیبای بوته های رونده ، حگوسفندان سفید رنگ بسیار زیبا، یک کلبه بزرگ پوشیده از شاخه های 

، باغی پر از انواع درختان میوه و مقادیری پول نقد به  زینتیزیبا و انواع گیاهان پر از ُرزهای بسیار 

 بخشید.  دو عنوان هدیه عروسی به آن

برای یک صد سال برخوردار شدند. آنها  ای سعادتمندانه"ُرز" و "میرتو" از موهبت زندگی مشترک 

ه هایی شدند که در کنار و صاحب فرزندان و نوّ  ار زیستندعشقی پایدتوأم با  یو شاداب المتس درهمواره 

                  آرزوی خویش می دانستند.هم بودن را باالترین 
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 ( The steadfast tin soldier)داستان : سرباز کوچولوی حلبی 

 ( Hans Christian Andersen)نویسنده : هانس کریستیان آندرسن 
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از طریق ساختن وسایل مورد  در زمان های بسیار پیش از این مرد حلبی ساز پیری زندگی می کرد که

 ،مین مایحتاج خانواده اش می پرداخت. وی یکروز از روی بیکاری تأنیاز مردم به گذران زندگی و 

قاشق های ولوی حلبی با به ساختن تعدادی سرباز کوچتصمیم کافی وسایل اّولیه  نبودنو  نداشتن مشتری

 نمود. که برایش باقیمانده بودند، کهنه و قدیمی

سرباز حلبی کوچولو بسازد اّما برای ساختن  تعدادیتوانست او بزودی با تالش فراوان و ابتکار ذاتی 

 .کندلذا برای آخرین سرباز فقط توانست یک عدد پا درست  آخرین سرباز کوچولو دچار کمبود حلبی شد

آویخت.  امر کدشانه های ه رکوچولو تفنگی ساخت و آن را ب یبرای هر یک از سربازها پیر مرد

به شکل سربازان رنگ های آبی و قرمز  همگی سرباز کوچولوها را به شکل یکنواختی با پیرمرد آنگاه

 گذاشت تا کامالً خشک شوند. سایه دیواردر  آنها را سپس . اونقاشی کردواقعی 

ته سرباز کوچولوی دیگری که ساخ 24سرباز را هم همراه با آخرین ساز  د حلبیپیر مرساعاتی بعد، 

 .در داخل یک جعبه قرار داد و برای فروش به بازار برد به همدیگر شبیه بودند، یو همانند برادران بود

ه جعبه حاوی سرباز کوچولوها را ب تا سرانجام با صدای بلند به دنبال خریدار گشتمدتی از روز را و ا

خانه بزرگی که در آن با همسر ، فرزندان و . خریدار ثروتمند جعبه را به مرد ثروتمندی فروخت

 تولد به پسر خردسالش داد. ۀ، بُرد و به عنوان هدیخدمتکاران متعددش زندگی می کرد

نش پس از اینکار درحالیکه دستا او را از پدرش گرفت و با عجله آن را گشود.تولد  ۀجعبه هدی پسر بّچه

 !!!، فریاد کشید : هورا ، سربازان کوچک حلبی کوبیدرا از شوق بهم می 

را از جعبه خارج ساخت و تمامی آنها را یکی پس از  سربازهای کوچولوی اسباب بازی پسر بّچه 

انواع مختلف اسباب بازیها و هدایای دیگری و با دقت فراوان بر روی میز بزرگی قرار داد که مملو از 

حمل می  تمامی سربازهای کوچک آبی و قرمز رنگ با تفنگی که بر روی شانهبدین ترتیب  .بود شتولد

 یستاده و به سمت مقابل می نگریستند.کردند، بر روی دو پای خویش ا

او بنظرش سرباز کوچولوئی را تصّور نمود به سرباز کوچولوی یکپا افتاد.  هپسر بچّ  چشماناین زمان 

کوچولو نیز  ۀپسرک فکر کرد که رقصند. بوددر حال رقصیدن ی به زیبائ ایستاده وکه بر روی یکپا 

پس سرباز  .داردمی او را دوست و از صمیم قلب همانند او فقط یکپا دارد لذا احساس کرد که عمیقاً 

دست از بازی با سرپا بماند. پسرک هر چندگاه نظیر دیگران او نیز کوچولو را به کنارۀ جعبه تکیه داد تا 

 .و لبخند می زد نگریست می ی یکپاا شیفتگی به سرباز کوچولووسایلش می کشید و ب سایر

ت، قصری کوچک و بسیار زیبا بود، که آن را از که بر روی میز بزرگ قرار داشزیباترین اسباب بازی 

 ها درون قصر بخوبی دیده میآنمیان از  کهی بود ساخته بودند. این قصر دارای پنجره های متعدد مقوا
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که استخر را تجلّی اطراف قطعه ای آینه  در مقابل قصر تعدادی درخت کوچک قرار داشتند که درشد. 

و بازتاب  بودند شنا کردندر حال قوهای مومی بر سطح استخر  استقرار یافته بودند. می بخشید،

زیباترین ا امّ  ساخته شده بودندقصر بسیار زیبا و جوانب همۀ متعلقات  تصویرشان در آب دیده می شد.

 داد که در درگاه ورودی قصر ایستاده بود. دخترک لباسیاسباب بازی قصر را دخترکی زیبا تشکیل می 

آبی شالی متشکل از روبان های باریک  و بر تن داشترنگارنگ  حریر از جنس ظریفبسیار  با بافت

. بانوی داشتسینه  رب طالئی. او یک گل ُرز درشت از جنس کاغذ بر روی شانه ها انداخته بودرنگ 

دخترک  رقصنده بود. دختر نه ها دراز کرده بود زیرا که او یکشا کوچک هر دو دستش را در امتداد

پس  تشخیص بدهد،که سرباز حلبی نتوانست آن را بخوبی  بود نگهداشتهبلند آنچنان یک پایش را در هوا 

 فقط یکپا دارد. دخترککه  ش این بودتصّور
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او بسیار  گواینکهباشد  من می تواند همسر بانوی کوچکاین : ی با خود اندیشید سرباز کوچولوی حلب

 24من در داخل یک جعبه با  لیکنوبسیار بزرگ زندگی می کند باشکوه و زیبا است و در یک قصر 

دم ندارم روزگار می گذرانم. من هیچ جا و مکانی که در شأن او باشد، از خوخودم  نظیرسرباز حلبی 

 تر است با او آشنا بشوم. ر حال بهولی به ه

قرار بزرگ از میز  ای سرباز کوچولو پس از آن خودش را به پشت جعبه وسایل خیاطی که در گوشه

زیبای رقصنده بنشیند که همچنان بر روی یکپا داشت، رسانید تا بهتر از قبل بتواند به تماشای دخترک 

  .رده بودایستاده و تعادل خود را حفظ ک
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ساکنین قصر خسته از فعالیت را اعالم کرد. نیمه شب ضربه فرارسیدن  12 ری با نواختنوادی ساعت

این سکوت بر سرتاسر قصر حاکم شده بود. چند ساعته به بستر رفتند. های روزانه برای استراحتی 

د می آنها از همدیگر دید و بازدیشروع به جنب و جوش کردند. به وجد آمده و تمامی اسباب بازیها زمان 

سربازهای حلبی نیز به تلق و تلوق  یا با همدیگر به دعوا بر می خاستند.کردند ، می رقصیدند و 

 .نشدند آنپرداختند. آنها قصد داشتند که از جعبه خارج شوند اّما قادر به باال رفتن از لبه های 

کشید. در اثر چاالک جستی زد و تکه ای گچ را بر سطح تخته سیاه ه ای فندق شکن همچون قورباغ

 موجب بیدار شدن قناری ها شد و آنها را به آواز خواندن واداشت. که برخاست،اینکار صدائی جیغ مانند 

. سرباز کوچولوی حلبی و دخترک رقصنده نیز در ندهر یک از اسباب بازیها به کاری مشغول بود

با حالتی متعادل ایستاده هایش قرار داشتند. دخترک همچنان بازو گشوده و بر روی پنجه همانجای پیشین 

 کوچولوی زیبا بر نمی داشت. هو چشم از رقصند باقی ماندهبود. سرباز کوچولو نیز بر روی یکپا 
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گشوده به شّدت شروع به تکان خوردن کرد و لحظاتی بعد درب آن  ناگهانبه ابزارهای کاردستی  ۀجعب

به تهدید سرباز کوچولو روئی یت و ترشبا عصبانو ا .بیرون ُجست آنپسرکی شرور از داخل شد و 

دخترک رقصنده ای که بر روی یکپا ایستاده بود، تصّور می کرد که سرباز کوچولو به پسرک  .پرداخت

 .مشغول استی حرکات او تماشامی نگرد و به وی به با عالقه اینک  به همین دلیل است و دلباخته

بسیار سرکش و یک آتشپاره حقیقی بود. ادوئی ، پسرک که موجودی زیبا می نمود، در واقع مخلوقی ج

تعلق به خودتان . شما بهتر است به چیزهائی که م سرباز حلبی، سالم گفت :  او با طعنه و لحنی مسخره

سرباز کوچولو نباید نسبت به نیستند، اینگونه خیره نشوید. این گفته های پسرک به آن معنی بود که 

اصالً با این حال سرباز کوچولو توجهی نکرد و انگار که  باشد. دخترک رقصنده میل و نظری داشته

 چیزی نشنیده باشد.
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، عاقبت کار خودت را تا ک شرور از بی اعتنائی سرباز کوچولو بر آُشفت و گفت : بسیار خوب پسر

 فردا خواهی دید.

بیرونی بر لبۀ حلبی را کوچولوی بلند شدند، سرباز صبح فردا وقتی که بّچه های ساکن قصر از خواب 

ولیکن تا خواستند چاره  پسرک شرور بدانندپنجره یافتند. آنها نمی دانستند که عامل این کار را باد و یا 

حلبی کوچولوی ای بیندیشند، هم زمان لنگه های پنجره در اثر وزش باد بهم خوردند و در اثر آن سرباز 

طوریکه سرباز حلبی در وحشتناک می نمود ب. این سقوط بسیار از طبقه سّوم قصر به بیرون پرتاب شد

و تفنگش بین کرد خورد برزمین به تمام با شدت و ند، از ناحیه سر حالیکه پاهایش در هوا معلق مانده بود

 گیر کرد. قصر آسفالت حیاط های شکاف

هائی از این واقعه را دیدند اّما چون معموالً شاهد چنین رفتارباغبان و پسرکی که در آن حوالی بودند، 

  اشتند.گذند لذا توجهی به آن نبودجانب بچه های قصر می 

 خواست : من اینجا هستم، لطفاً کمکم کنید.می کرد و کمک می از شدت درد ناله  سرباز کوچولو

التماس های سرباز حلبی نشدند و ه متوجّ که مشغول کارهای روزمرۀ خودشان بودند، باغبان و پسرک 

 ند.ش نیامدسویبه برای کمک 

از گریه کردن و نشان سرباز کوچولو از درد به خودش می پیچید اّما چون دارای یونیفرم سربازی بود، 

 نمود.می حفظ بخوبی کرد و ظاهر مقاوم و راسخ خود را می دادن ضعف خودداری 

ید سرفرااّما سرانجام زمانی  بزودی بر شدت آن افزوده گردید ونک نم نم باران شروع به باریدن کرد ای

یکی از آنها فریاد زد :  سروکله دو پسر بّچه خیابانی از دور پیدا شد. دقایقی بعد که بارندگی پایان یافت.

پسرک این را گفت و بالفاصله قایقی  . در آنجا یک سرباز کوچکولوی حلبی افتاده است.یدآنجا را نگاه کن

گذاشت و  کاغذی قایقداخل بی را در سرباز حل . اوساخت کهنه ای که همراه داشت، روزنامه باکاغذی 

به موازات پس از اینکار با سروصدا . دو پسر خیابانی نموددر جوی فاضالب کنار خیابان شناور را  آن

جوی فاضالب نیز به شوق و بهم می کوبیدند.  با شور وجوی فاضالب می دویدند و دست های خود را 

 د.ت جریان داشت و قایق کاغذی را با خود می برسرع

جوی فاضالب کشانده شد و بر سرعتش افزوده قایق کاغذی که دستخوش امواج شده بود، به میانه های 

و ا .کج و راست می شد اّما سریعاً بر خودش مسلط می گردیدگردید. سرباز حلبی در اثر حرکت امواج 

  خیره ماند.رو بر جایش استوار قرار گرفت و به روبدرحالیکه تفنگش را بر شانه اش محکم می کرد، 

 .بنظر می آمدبزرگ یک جعبه به قایق کاغذی وارد تونلی طویل شد. تونلی که بسیار تاریک و شبیه 
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را به خاطر  تمام این مصائبمن ب با خود اندیشید : اینک به کجا رهسپار هستم؟ سرباز کوچولو متعجّ 

من در داخل قایق  در کنار دخترک رقصندهاینک تحمل می کنم. آه ، ایکاش  شرور یرفتار غلط پسرک

پس بهتر  شودو بیشتر بیشتر  ،نشسته بود و همدم من می شد. تاریکی تونل وحشت بزودی ممکن است

 مواظب خودم باشم. پیش از است بیش

بزرگ که در تونل زندگی می کرد، ظاهر شد. موش آبی از سرباز حلبی پرسید : ناگهان یک موش آبی 

عوارض گرنه لطفاً آن را به من نشان بدهید و  تونل را دارید؟این بور از اجازه ع یاپاسپورت آیا شما 

  .مرحمت نمائیدرا معبور از تونل 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 فشرد.می انش و هم زمان تفنگ خود را محکم در دستا ه بود.ترس ساکت ماندسرباز کوچولو از 

رد. موش آبی قایق کاغذی سرعت بیشتری گرفت و موش آبی نیز با همان سرعت به دنبالش شنا می ک

قایق کاغذی و سرباز کوچولو را انگار می خواهد  ، کهنشان می دادآنچنان دندان هایش را از عصبانیت 

 .قورت بدهدکند و ُخرد ی چیپس همچون تکه ها

پاسپورتی برای نشان دادن و پولی برای پرداخت عوارض عبور از تونل تاریک را  سرباز کوچولو

 گرفتار پنجه ها و دندان های وحشتناک موش آبی بزرگ گردد. ممکن بودهر لحظه نداشت لذا 
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سرعت عجیبی حرکت می کرد. سرباز انتهای تونل با در شدت گرفتن جریان آب قایق کاغذی در اثر 

د. او با گوش هایش صدای غرش ریزش ی دیرا از انتهای باریک تونل م کوچولو اینک روشنائی بیرون

قلب هر فرد شجاعی را بلرزاند و مرعوب سازد. او می توانست آب تونل را می شنید. صدائی که 

یک گودال بزرگ و یا یک کانال عظیم می اندیشید که شاید جوی فاضالب در پایان تونل تاریک به داخل 

را چنین حادثه ای برای سرباز کوچولو بسان زیریزد. این موضوع بسیار برایش وحشتناک می نمود 

. این زمان دیگر به انتهای تونل تاریک رسیده استرفیع ه داخل یک آبشار انسان معمولی ب کافتادن ی

جلوگیری خویش دستانش را به آن بگیرد و از افتادن بودند و سرباز کوچولو در جستجوی محلی بود تا 

پس خود را تا آنجا که مقدور بود در داخل قایق محکم نماید اّما چیزی برای دست یازیدن نیافت. 

 کاری مضایقه نکرد.هیچ ز نگهداشت و ا
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ایق قبه داخل می آمد بطوریکه  قایق آب از کناره های. کاغذی چندین دفعه به دور خودش چرخیدقایق 

قایق همچنان بیشتر و  .تا نیمه بدن در آب مانده بود کوچولودر آستانۀ غرق شدن قرار گرفت. سرباز 

آب آنچنان باال  نرم تر و نرم تر می شد.ب آب در اثر جذکم کم  آندر آب فرو می رفت زیرا کاغذ  بیشتر

دخترک رقصنده دیشه هایش به دنبال خاطرات نرسید. سرباز کوچولو در ا کوچولوآمد که تا گردن سرباز 

 داشت که دیگر هرگز او را نبیند. وجود افتاد. این امکان 

 .سمت جلو سرباز دلیر مرتباً تکرار می شد : به سمت جلو ، به ، کهاین زمان صدائی به گوشش رسید

 ا بکشند.تو رآنها قبل از آنکه  ،بکشدر درونت ترس و سرما را 

 

 

 

نمود می هم زمان احساس  . اوافتادفرو قایق کاغذی به دو پاره شد و سرباز کوچولو به درون آب ناگهان 

خل آه چقدر تاریک بود، حتی تاریک تر و تنگ تر از دا .شده استکه توسط یک ماهی بزرگ بلعیده 
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انتهائی نداشت. سرباز کوچولو هنوز تفنگش  که انگار و پیچ در پیچ ،بسیار طوالنی  ولیکن پیشین تونل

 .ه بودداشتنگه را محکم بر شانه هایش 

ماهی بزرگ به باال و پائین آب شنا می کرد و حرکاتش برای سرباز کوچولو بسیار شکنجه آور می 

دهان سوراخ از بعد شعاعی از نور  لحظاتیم گرفت و ساکت شد. به ناگهان آرااندکی بعد ، تا اینکه نمود

 .! است اینجا را ببینید، عجب ماهی چاق و چله ای به داخل تابید و صدائی به گوش رسید :ماهی 

و اینک قصد داشتند تا آن را برای فروش به آنها ماهیگیرانی بودند که ماهی بزرگ را شکار کرده بودند 

او را قطعه قطعه می اً یقینن حوالی گردد. در آنجا اوارد آشپزخانه ای در همبزودی  تا ،ببرندشهر بازار 

 به حاضرین عرضه می داشتند.  ی غذاو بر سر سفره ها دندنموسرخ می فراوان در روغن کردند، 

 اربابی اشفروخته شد و خریدار ثروتمند او را به خانه شهر در بازار بزرگ ساعاتی بعد ماهی بدینگونه 

بانوی آشپز در حین قطعه کردن ماهی بزرگ به ناگهان از برخورد کارد  برد و تحویل آشپزخانه داد.

تعجب کرد و فریادی از تعجب برآورد. لحظاتی بعد آشپزخانه با چیزی سخت در داخل بدن ماهی بزرگ 

ق وسیعی از شکم ماهی خارج ساخت و به داخل اتا بانوی آشپز سرباز حلبی را با نوک انگشتان دست

همه اعضای خانواده میل داشتند که آنچه از داخل شکم ماهی بیرون  گذاشت. عریض برد و بر روی میز

او مات و مبهوت برجا آورده اند، را تماشا کنند. هیچ صدائی از سرباز کوچک حلبی بر نمی خاست. 

. او داشتقرار این پیش از چندی مانده بود زیرا اینک خود را بر روی همان میز بزرگی می دید که 

می بر روی میز  را در جلوی دیدگانشکرد و همان اسباب بازی ها می ه های پیشین را مشاهده همان بچّ 

که بر  ،ای مشاهده می کردرا با همان دخترک رقصنده اسباب بازی . او همچنین همان قصر بزرگ دید

. دخترک بود علقان در هوا مدرب ورودی ایستاده بود و پای دیگرش همچن ۀروی یکپایش در آستان

 رقصنده محکم و استوار بر جایش ایستاده و تکان نمی خورد. 

د دخترک رقصنده دچار هیجان شدیدی شد آنچنانکه نزدیک بود از سرباز کوچولو از دیدار مجدّ 

نمی دانست. سرباز حلبی به دخترک ع شجااّما چنین حرکاتی را شایسته یک سرباز خوشحالی بگرید 

  نگفت.چیزی اّما دخترک و به او لبخند زد نگریست  رقصنده

هیچ دلیلی بی برداشت و بدون بزرگ در یک لحظه یکی از پسر بّچه ها سرباز کوچولو را از روی میز 

 سباب بازیاّما احتماالً پسرک شرور داخل جعبه ابزارهای ا به داخل اجاق روشن انداخت درنگ آن را

 . ودبی تقصیر نب تصمیم گیریدر این 

او را فرا می  انسوزآتش سرباز حلبی که در داخل اجاق افتاده بود، به شدت احساس گرما می کرد و 

گردیدند. او نگاهی به  رزائل شدند و شمایلش کم کم دچار تغیی سرباز حلبی بزودی تمام رنگ های گرفت.
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است. سرباز کوچولو  ب دید که دخترک ملتمسانه به او خیره ماندهو با تعجّ  دخترک رقصنده انداخت

و تفنگش را هنوز بر  احساس می کرد که در حال ذوب شدن است اّما همچنان راسخ و استوار مانده بود

 شانه اش حفظ می کرد.

هجوم آورد و بنحوی حیرت انگیز یان شدید هوا به داخل در یک لحظه درب اتاق بزرگ باز شد و جر

که نه هوا بلند شود و به داخل اجاق پرتاب گردد آنچناباعث شد که دخترک رقصنده از روی میز بزرگ ب

که از پارچه ساخته حلبی قرار گرفت. پایان عمر دخترک رقصنده فرا رسید و او  در کنار سرباز کوچولو

 ی. سرباز کوچولوو خاکستر شد در شعله های آتش اجاق بطور کامل سوخت یدر چشم بهم زدنشده بود، 

 ذوب شد و به شکل تکه ای فلز در آمد.ت آتش اجاق در اثر حرارحلبی نیز کم کم 
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عجیبی به شکل  فلز تکهخدمتکار پیر خاکسترهای اجاق را خالی می کرد، به صبح روز بعد زمانیکه 

هیچ چیزی از  ولیکناین قطعه فلز تنها چیزی بود که از سرباز کوچولو باقی مانده بود قلب برخورد. 

روی سینه اش که به شکل تکه ای زغال نیم طالئی رنگ ر گل ُرز مگ ه بود،برجا نمانددخترک رقصنده 

 سوز در آمده بود. 

 

 

 

با خوشی و  زندگیش ولی سر انجام جاعت دوام آوردهامت و شسرباز کوچولوی حلبی تا پایان عمر با ش

عجین و همواره با سالمتی و سعادت  خّرمی توأم نگردید. براستی زندگی پستی و بلندی های زیادی دارد

تالش صادقانه و دیدگاه حائز اهمیت است همانا در زندگی انسان ها اّما آنچه بیش از هر چیزی  نمی گردد

  د.نمی باش اش بشر دوستانه
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 (The twelve brothersداستان : دوازده برادر )

  (Brothers Grimmنویسنده : برادرز گریم )

 

 

 

 

 

از این پادشاهی با ملکه و دوازده بّچه هایش که جملگی پسر بودند، زندگی می  پیشدر زمان های بسیار 

آینده دختری ملکه در که اگر : از پیشگوی دربار شنیده است کردند. یکروز پادشاه به همسرش گفت 

می ان به تنهائی وارث ثروت و تاج و تخت وی آن خواهر و شوندمی کشته  یشانبزاید، تمامی پسرها

پوشال با گفتن این مطالب دستور داد تا دوازده تابوت یکسان بسازند و آنها را موقتاً  پس ازشاه پاد گردد.

 رده بگذارند.ر کنند و داخل هر کدام بالش کوچکی برای مُ پُ 

آن بر درب اتاق نهاد سپس کلید قفل پادشاه آنگاه تمامی تابوت ها را در داخل اتاقی گذاشت و قفل محکمی 

شیند و رازشان را گفتگو ننبه با هیچکس  در این رابطهتوصیه کرد که  . پادشاه به ملکهدسپررا به ملکه 
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یک روز کامل را گریست و در او مادر بد اقبال از شنیدن این موضوع بسیار غمگین شد.  .برمال نسازد

 تمام مدت بسیار نگران و مضطرب بود.

او نامش بنجامین بود که از  دی مادر جلب شد.جوان ترین پسر پادشاه توّجه اش به احوال غیر عابزودی 

اغلب اوقات را با همواره بنجامین  کتاب مقدس مسیحیان یعنی انجیل شمرده می شود. ذکور درم اسامی

  با او احساس می کرد. عمیقیند و رابطه عاطفی مادرش می گذرا

 ؟دهستیبنجامین به مادرش گفت : مادر عزیزم ، چرا این چنین نگران و آشفته 

 .مادر پاسخ داد : فرزندم ، من نمی توانم دلیل واقعی نگرانی ام را با تو در میان بگذارم

و عرصه را بر زندگی و آسایش مادرش سخت و دشوار  به هر حال پسر جوان آنقدر اصرار نمود

برای فرزندش رضایت داد. او درب اتاق مخصوص را  انرازش آشکار کردنبه تا اینکه مادر  گردانید،

 نشان داد. ویگشود و دوازده تابوت پُر شده با پوشال را به 

آنها را برای زمانی  ته اند.خرا برای شما و برادرانت سا مادر گفت : بنجامین عزیزم ، این تابوت ها

در آن زمان بر اساس گفته های پیشگو تمامی  که شماها دارای خواهر کوچکی بشوید. ،تدارک دیده اند

می  در گورستان سلطنتی دفنطی مراسمی شد و درون تابوت ها گذاشته می شوید و  شماها کشته خواهید

 گردید.

 لحظاتی به سختی گریست. برایملکه این ماجرا را برای پسر جوانش افشاء نمود سپس 

پسر جوان به مادرش دلداری داد و گفت : مادر جان ، گریه و زاری نکنید. ما دوازده برادر از خودمان 

در صورت ضرورت بفوریت اینجا را به مقصد مکانی امن تر ترک ظبت خواهیم کرد و بخوبی موا

 کرد.خواهیم 

شما همراه یازده که ، مادر شجاعت پسر جوانش را ستود و به او گفت : درست می گوئید. بهتر است

ر طی دبرادرت از اینجا دور شوید و برای اطمینان از حفظ جانتان به جنگل نزدیک قصر پناه ببرید. 

رج بزرگ قصر چشم به بروزهای آتی هر کدامتان به نوبت بر باالی درخت بلندی بروید و از آنجا 

پیش رو فارغ گردم، پرچم سفیدی بر برج بزرگ بدوزید. در صورتیکه من فرزند پسری را در روزهای 

نید به قصر می توااز کشته شدن و بدون ترس بر افراشته می سازم و شماها پس از آن با فراغ خاطر 

بدانید که من دختری به یقین ، برگردید اّما اگر پرچم قرمز رنگی را بر فراز برج قصر در احتزاز دیدید

، تا شاید با هر آنچه در توان دارید از این حوالی بگریزید ،دنیا آورده ام لذا تا فرصت باقی است

خالصی بخشد. از این مصیبت اها را پروردگار عالم دلش به رحم آید و از تقدیر شومتان در گذرد و شم
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گ همۀ شما را از سرمای زمستان ها و گرمای روز و شب برایتان دعا می کنم تا خداوند بزرمن هم 

 تابستان ها محفوظ دارد.

نمود، که در حوالی قصر  یجنگل بزرگ ۀمادر آنگاه برای سالمتی همۀ پسرانش دعا کرد و آنها را روان

صعود می  ن پس پسران پادشاه به نوبت بر فراز بزرگترین درختان جنگلاز آ پادشاهی وجود داشت.

ساعت شبانه روز را به انتظار پرچمی می ماندند، که قرار بود مادرشان آن  بیست و چهارکردند و تمام 

 بزرگ قصر بر افرازد. فراز برج بررا 

را از برج بلند قصر پادشاهی تا  ،یازده روز گذشت و در روز دوازدهم نوبت به نگهبانی بنجامین رسید

را بر بلندای برج قصر می  مشاهده کرد که پرچمی ساعاتی بعدی نماید. او فراز درخت بلند جنگلی دیدبان

مادرشان دختری به دنیا قرمز رنگ دید و این نشانۀ آن بود که افرازند و چون بیشتر دقت کرد، آن را 

 هالکت خواهند رسید. تمامی برادران بزودی بهآورده است و در نتیجه 

مرگ محتوم ما چرا باید وقوع  عصبانی و خشمگین شدند و گفتند :دن این موضوع بسیار فهمیبرادران با 

یم درحالیکه به راحتی می توانیم او را بکشیم و انتقام خویش بپذیردخترک یک خویش را در اثر تولد 

 بستانیم.

جملگی به بخش های عمیق تر آن راضی نبودند لذا  انجام هبرادران این جمالت را بیان کردند اّما در دل ب

از مدت متروک می نمود و انگار که  ، که کامالً جنگل عزیمت کردند. آنها مدتی بعد وارد کلبه ای شدند

 ها قبل هیچکس در آن اقامت نداشته است.

با همدیگر سپس آنها . برادران گفتند که ما این کلبه را به عنوان خانه و سکونتگاه خویش بر می گزینیم

ان کوچکترین و ضعیف ترین برادر در خانه بماند و از آنجا مراقبت که بنجامین به عنو ،قرار گذاشتند

و  رفع نیازها ه منظورجمع آوری هیزم و غذا ب هنماید درحالیکه سایر برادران باید به اطراف بروند و ب

 . بکوشندروزانه خانواده  معاش

و پرندگان می  ها شجنگل پراکنده می شدند و به شکار خرگوسراسر ر روزها در یازده برادبدینگونه 

آنچه را که فراهم  رهشامگاهان و انواع میوه های لذیذ جنگلی را جمع آوری می نمودند سپس پرداختند 

 به تدارک غذابرایشان قرار می دادند، تا کرده بودند، به کلبۀ جنگلی می آوردند و در اختیار بنجامین 

  بپردازد.

سال در همان کلبه جنگلی با خوشحالی و رضایتمندی در کنار همدیگر  پانزدهت دوازده برادر به مد

بزرگ و  اینک خواهر کوچک آنها به دختری برایشان بسیار سریع گذشت.این مدت  آنچنانکهگذراندند 

و گردنبند، دستبند و  جام می دادبالغ تبدیل شده بود. او لباس های آراسته ای می پوشید ، آرایش متناسبی ان
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می آمد و در انظار جلوه ه های زرین بر خویش می آویخت آنچنانکه بسیار زیبا و دلفریب بنظر گوشوار

 گری می کرد.

در گنجه لباس های مادرش پرداخت. او  یکروز دخترک برای اینکه حوصله اش سر نرود، به جستجو

مادرش رفت و با تعجب یافت. بنابراین به نزد یان سایر البسه بزودی دوازده دست پیراهن پسرانه را در م

مادر ، این لباس های پسرانه به چه کسانی تعلق دارند؟ آنها آنقدر کوچک هستند که نمی توانند  پرسید :

 جزو لباس های پدرم باشند.

 ت می باشند.اندرملکه آهی کشید و با افسوس به دخترش گفت : عزیز دلم ، این لباس ها از آن دوازده برا

 .آنها نشنیده ام من تاکنون هیچ مطلبی دربارۀ آنها کجا هستند؟  ؟ ! ماننالید : دوازده برادردوشیزۀ زیبا 

فقط خدای بزرگ می داند که اینک آنها در کجا هستند. به هر حال آنها در جائی مادر در پاسخ گفت : 

 د.می برند و روزگار می گذرانن زیر این آسمان کبود بسر

ن برادرانش آماده یدفتآنگاه ملکه دخترش را به اتاق مخصوص قصر برد و دوازده تابوت را که برای 

به نقل از پیشگوی دربار که از پادشاه  ساخته بودند، به وی نشان داد. مادر تمامی ماجرا را آن طور

مجبور به ترک  انشبرادرشنیده بود، با اشک و آه برای دخترش شرح داد و برایش توضیح داد که چرا 

 پدری خویش شده اند.قصر پادشاهی و خانه 

. من هم اکنون به گریه و زاری نکنیدبیش از این دخترک زیبا رو به مادرش کرد و گفت : مادر عزیزم ، 

 آنها را می یابم و به خانه باز می گردانم.بزودی جستجوی برادرانم می روم. 

زده دست پیراهن پسرانه را برداشت و به سمت اعماق جنگل دوادختر پادشاه پس از این سخنان تمامی 

ه سپرد و نزدیکی های غروب به کلبۀ وسط جنگل رسید و در آنجا بزرگ روانه شد. او یک روز کامل را

خیره شده است و از اینکه چنین او که با شگفتی به  ،متوقف شد. دخترک اندکی بعد پسر جوانی را دید

ای فاخر و زیور آالت گران بهاء در آنجا می بیند، به کلی از خود بیخود می س هلبادختر زیبائی را با 

 باشد.

 چه می خواهید؟پسر جوان از دخترک زیبا پرسید : شما کی هستید و 

من  دخترک پاسخ داد : من دختر پادشاه این حوالی هستم و در جستجوی دوازده برادر گمشده ام می باشم.

 رادرانم به جستجو ادامه بدهم.ن بقصد دارم که تا زمان یافت

پسر جوان که همان بنجامین بود، بالفاصله ماجرا را فهمید و دریافت که دختر زیبا در حقیقت خواهر 

 . است. پس اظهار داشت : من جوان ترین برادرتان هستم و نامم بنجامین واقعی آنها می باشد
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و احساسات ه خواهر و برادر با عواطف نگادخترک از شوق و شادی فراوان شروع به گریستن نمود. آ

 و برای لحظاتی به شادمانی و پایکوبی پرداختند. شدید همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند

کرده ایم که اولین دختری را که سر انجام بنجامین گفت : خواهر عزیزم ، ما برادران با خویش عهد 

ر مجبور شده ایم که از حقوق شاهانه خویش بگذریم بخاطر یک دختمالقات نمائیم، بکشیم زیرا همگی ما 

 و در یک کلبه جنگلی زندگی نمائیم.

را با رضایت پذیرا هستم زیرا بدین وسیله برادرانم به قصر بر می من مرگ باشد ، دختر پادشاه گفت : 

 گردند و از حقوق خویش بهره مند می شوند.

در زیر این تغار چوبی بزرگ تا آمدن برادرانم من شما را ید. کشته شو بنجامین پاسخ داد : نه ، شما نباید

برادر دیگرم به خانه آمدند، سعی خواهم کرد که رضایت آنها را برای  زمانیکه یازده و پنهان می نمایم

  لغو عهد و پیمانی که با همدیگر بسته ایم، جلب نمایم. 

برگشتند و  انه به خانهزاز شکار روته خس ،تیرگی شبیازده برادر بنجامین و دختر جوان با فرارسیدن 

 . این زمانآنها پس از صرف شام بر روی صندلی های خویش آرمیدند را تناول نمودند. لذیذو شام آماده 

 خوب ، بنجامین . آیا خبر جدیدی برایمان دارید؟ یکی از آنها از بنجامین پرسید :

ست که من در خانه مانده ام ولی بیش از شما ینبسیار عجیب داشته باشم. این  بنجامین گفت : ممکن است

 ؟از وقایع جدید مطلع می باشم

 .یدمان بازگو کنبسیار خوب ، خبرهای جدید را براییکی از برادران گفت : 

  اّما شما باید به من قول بدهید. خواهم گفتبرایتان خبر را بنجامین گفت : من 

 . آن خبر جدید چیست؟ما قبول می کنیمیک صدا گفتند : تمامی برادران 

لین دختری را که در جنگل مالقات می کنید، نخواهید بنجامین گفت : شما باید به من قول بدهید که اوّ 

 ُکشت.

م یمحبت خود را از آن دختر دریغ نخواه، ما هم ئیدبرادران گفتند: باشد، باشد. شما خبر را به ما بگو

 کرد. 

ادامه داد: خواهر ما اینک اینجا است و هم اآلن به آنها کوچکترین برادر با دریافت قول از همگی 

او سپس تغار چوبی بزرگ را از روی زمین برداشت و دختر پادشاه از مخفی گاه  حضورتان می آید.

 د و به سمت برادرانش رفت.شخویش خارج 

 .تند و ُمشتاقانه بوسیدند و نوازش کردندبرادران با شادمانی و مسّرت او را در آغوش گرف
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 خانه و پختن غذانظافت  دردخترک روزهای پس از آن را به اتفاق بنجامین در کلبه جنگلی می ماند و 

اوضاع به خوبی پیش می رفت و همه چیز روال عادی خود بدین ترتیب برای برادران کمک می کرد. 

ی غذائی به موقع و شسته و کامالً تمیز شده بودند. وعده هاتماماً را طی می نمود. پرده ها و ملحفه ها 

دوازده برادر و خواهر  صمیمی جمع بنحو بسیار مطلوبی مطابق با سالیق برادران آماده می شدند.

  بود. متحد شکل گرفتهۀ خانوادیک کوچترشان در قالب 

 

 

 

حضور داشتند و در حال . یک روز تمامی خانواده در خانه اطراف کلبه را باغی زیبا احاطه داشت

به ناگهان دختر پادشاه  ولیکن از فرصت به دست آمده بخوبی لذت می بردند . آنهاخوردن نهار بودند

و او در آنجا از دوازده گل زنبق درشت  تعدادی از شاخه های گل به داخل باغ رفت.برای جمع آوری 

دارای غنچه ها و گل های فراوانی شده بودند. دخترک می  اینک تمامی آنها .مراقبت می نمودزیبا 

 را بچیند و به برادرانش هدیه بدهد، تا موجبات خوشحالی و رضایت شان شاخه های گلتمامی  خواست

ً ا درست زمانیکه گل های زنبق تمامرا فراهم سازد امّ  جمع آوری شدند، همگی دوازده برادر به دوازده  ا
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آمدند. هم  دروبالفاصله پرواز کردند و بر روی درختان مرتفع جنگل ف. آنها دکالغ سیاه تبدیل گردیدن

 زمان کلبه و باغ اطرافش نیز به نحو سحرآمیزی از نظرها ناپدید گردیدند.

اینک دخترک بینوا در جنگل انبوه و پهناور تنها و بی کس برجا مانده بود و اصالً نمی دانست که چکار 

ناگهان  ا اینکهتمدتی در همان حوالی قدم زد و سرگردان به هر سو نظر انداخت دخترک باید انجام بدهد. 

 تا دادیدپیرزنی غریب را در نزدیکی خویش دید. پیرزن گفت : فرزندم، اینجا چه می کنید؟ چرا اجازه ن

نک در برادرانت بودند که ایواقعی نماد . آنها نمایندرشد  یشاناین گل های رنگین و زیبا بر روی ساقه ها

 .سیاه در آمده اندهای اثر حماقت تو به شکل کالغ 
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      گریان پرسید: آیا چاره ای برای رهائی برادرانم وجود دارد؟ حالتیک با دختر

نمی  ،شده اند آن از جادوئی که گرفتارپیرزن پاسخ داد: هیچ راهی در این جهان برای رهائی برادرانت 

ن آشاید از  و غیر ممکن باشدحتی مگر یک راه که انجام آن ممکن است برایت بسیار دشوار و یا  .شناسم

ور را بشکنید و برادرانت را آزاد سازید. در این روش باید بسیار مقاوم و صب جاریطریق بتوانید طلسم 

از پایان هفت سال باشید آنچنانکه به مدت هفت سال با هیچکس سخن نگوئید و حتی نخندید. اگر تا قبل 

خواهد بود و فقط به خاطر  عبثو بیهوده حتی یکبار از آنچه گفته ام غافل گردید آنگاه تمامی زحماتت 

  همگی برادرانت خواهند ُمرد.همان یک خطا 

ی برادرانم را از این دخترک گفت : من شروط شما را می پذیرم زیرا تصمیم دارم که به هر طریق

 مصیبت و طلسم ظالمانه رهائی بخشم. 
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آن سکنی گزید و  کلفتشاخه های و بر روی یکی از  باالی یک درخت بزرگ رفت هاز اینرو دخترک ب

شروع به بافتن کرد. او همچنان بر باالی درخت الیافی که به همراه داشت، میل و با  شدن برای سرگرم

ای درختان جنگلی تغذیه می نمود. دخترک در تمام این مدت هیچ کالمی بر زبان ماندگار بود و از میوه ه

 جاری نمی ساخت و هیچگاه نمی خندید.
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خترک بر روی شاخه درخت جنگلی زندگی می کرد، پادشاهی از کشور مدتی که دطی در یکروز 

گردید و به جنگل پادشاه در ضمن شکار حیوانات وحشی از مسیر منحرف . نمودهمسایه عزم شکار 

ک زیبا را یافت و با بزرگ رسید. وی با کمک سک شکاری خویش بزودی محل سکونت دختر

درخت بزرگ رساند و شروع به  خود را به اخودآگاهنمالزمانش به زیر درخت مورد نظر رفت. او 

شد و از  . پادشاه سرانجام با زحمات فراوان به دخترک نزدیکتربریدن بوته های هرز اطراف آن نمود

    غیر عادی یکه خورد. یی بسیار زیبا در وضعیتکدختر ندید

 ی او را بپذیرد.همسر پادشاه کشور همسایه از دخترک خواست که از باالی درخت فرود آید و
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 دخترک هیچ کالمی بر زبان نیاورد اّما با تکان دادن سر موافقت خویش را با پیشنهاد پادشاه اعالم نمود.

پادشاه شخصاً بی درنگ از درخت باال رفت و دخترک زیبا را بر زمین فرود آورد. او سپس دخترک را 

 تاختند.اهی سوار بر اسبی تناور نمود و همراه یکدیگر به سمت قصر پادش

همچنان  عروس زیبا اّمامراسم ازدواج پادشاه با دختر جوان بزودی با شکوه و جالل فراوان انجام گرفت 

 ساکت ماند و حتی لبخندی بر لبانش ننشست.

پادشاه و شاهزاده خانم زیبا که اینک ملکه کشور همسایه شده بود، سال ها در کنار همدیگر با شادمانی 

شایعاتی  بازگوئیینکه یکروز مادر پادشاه که زنی فتنه گر و حسود بود، شروع به ، تا ازندگی کردند

با خود به قصر آورده را و آواره این دختر گدا چرا نمود. او به پادشاه گفت :  ملکه جوان شریرانه دربارۀ

وضعیت گنگ او با این  کند.بتوانست خودش را به شما نزدیک  ای اید؟ نمی دانم که این دختر با چه حیله

انم نمی دو الل بازی چگونه می تواند همدم مناسبی برای شما و ملکه ای شایسته برای کشورتان باشد؟ 

چرا هرگز لبخندی بر لبانش شکل نمی گیرد. من فکر می کنم که وجدانش بابت ارتکاب گناهی 

  گردیده است.نابخشودنی دچار عذاب و عقوبت 
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بدگمانی ها ، سوء ظن ها و شایعات نشان نداد اّما مادر فتنه انگیز پادشاه تا مدتی هیچگونه توجهی به 

ی نصیب ملکۀ جوان می کرد و او را هر روز اتهامات بیشتر بیش از پیش پادشاه را اغوا می نمود و

افکند، تا با ملکه جوان را در آتش  کهسرانجام مادر فتنه گر از پادشاه خواست  .نامیدزنی ساحره می 

 جادوی وی خالصی یابند.  از ش همگیمرگ

بدین ترتیب در حیاط وسیع قصر پادشاهی آتشی عظیم بر افروختند. این زمان پادشاه با حالتی زار و 

مشرف به حیاط قصر ایستاده بود و این جریانات را تماشا می کرد گریان در کنار یکی از پنجره های 

 وی عشق می ورزید. زیرا هنوز ملکه جوان را از صمیم قلب دوست می داشت و به
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مشاهده کرد که ملکه جوان را به حیاط قصر سلطنتی آوردند و او را در نزدیکی خرمن آتش به  پادشاه

دیرکی که بر زمین نصب کرده بودند، با طنابی محکم بستند. آتش هر لحظه بیشتر و بیشتر قدرت می 

دیکتر حمانه به او نزدیکتر و نزشعله هایش به سمت بدن ملکه جوان می خزیدند و بی رگرفت و زبانه 

 می شدند.
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پس  ، که ملکه تعهد به سکوت کرده بود.ندباقیمانده از هفت سالی بودآخرین لحظات در واقع  هنگاماین 

در یک لحظه دوازده کالغ سیاه بزرگ  به ناگهان صدائی همچون بال زدن پرندگان از آسمان شنیده شد.

تند. آنها همان برادران حقیقی ملکه مایل اصلی خویش تغییر یافبر زمین فرود آمدند و بالفاصله به ش

 جوان و زیبا بودند. 
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برادران درحالیکه اشک می ریختند، ابتدا آتش عظیم را خاموش کردند سپس خواهرشان را از دیرکی که 

 و آنگاه وی را با شوق بسیار در آغوش گرفتند. به آن بسته شده بود، رهائی بخشیدند

. او سپس به پادشاه در مورد علت صحبت ه گفتگو بپردازدینک می توانست بدون ترس بملکه جوان ا

  نکردن و نخندیدنش توضیح داد.

بسیار خشمناک بود. او نیز شادمانی پادشاه حد و مرزی نداشت ولیکن از فتنه جوئی مسببان این حادثه 

سیرتان  دالن و بد کورتی برای تا درس عبر ،فروزی را با عدالت اجرا نمایدمی خواست جزای کینه ا

ز را همراه با تعدادی مار سّمی در باشد لذا دستور داد تا خمره ای بزرگ فراهم ساختند و عامل کینه تو

  آن نهادند، تا نتیجه اعمال کثیفش را متحمل گردد و با مرگی دردناک از این دنیا رخت بر بندد.

  ینده درو خواهند کرد.آکارند، در براستی انسان ها همواره هر آنچه ب
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 (White feather and the six giants)ش غول داستان : پَرسفید و شِ 

  (Cornelius Mathews)یوس ماتیوز لِنویسنده : کورن

 

 

 

 

 

در اعماق جنگلی در کلبه ای کوچک پیر مرد سرخپوستی همراه با نّوه اش  دوردر زمان های بسیار 

. پیر مرد سرپرستی نّوه اش را از دوران کودکی اش بر عهده گرفته بود و با تمام ردزندگی می کوسیع 

 وجود به مواظبت از او می پرداخت.

ش غول داشتن پدر ، مادر ، خواهر و برادر بهره ای نداشت زیرا تمامی آنها توسط شِ نّوۀ پیر مرد از 

د دیگری بجز پدر بزرگ ندارد، تا در یچ خویشاونکه ه می دانستو بیرحم نابود شده بودند. او  قوی
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این بّچه در یک مسابقه شرط بندی با غول ها به وثیقه گذاشته شده بودند . بستگان کنارش زندگی کند

 مسابقه تماماً توسط آنان کشته شدند. در باختولیکن بواسطه 

تدریج رشد می به  او. زاده خواهد شدآنان در قبیله  پسریبسیار قدیمی عاقبت یک روز بنابر یک اعتقاد 

باالی پیشانی خواهد  یک پَر سفید بر هوی آذینی مزین بمی گردد. تبدیل قوی و قدرتمند  مردیکند و به 

 .خواهد ساختبا شجاعت و مهارتش در شکار متحیّر داشت و هر کسی را 

 

 

 

نی به وی تیر و کمابنابر رسم قبایل سرخپوست تا حدودی رشد کرد،  نّوه اشپدر بزرگ به محض اینکه 

  را فرا گیرد. حیوانات وحشیهدیه داد، تا با آن خود را سرگرم سازد و مهارت های اولیّه شکار 
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برای نخستین دفعه خرگوشی را در و ا .عادت به حاشیه جنگل بزرگ رفت ر طبقپسر بّچه یک روز ب

دوید و نگلی کلبه جآنجا مشاهده نمود. او نمی دانست که این موجود چیست؟ پس با عجله به سمت 

  توصیف کرد. شدیده بود، برای پدر بزرگرا که مشخصات آنچه 

گفت  قبایل سرخپوست توضیح داد. او به نّوه اشپدر بزرگ برایش در مورد فوائد خرگوش ها در زندگی 

جنگل نشین را تأمین نمایند. قبایل که خرگوش ها دارای گوشت لذیذی هستند و می توانند بخشی از غذای 

از کمان هایشان به  تیر نیزه و یا ین افراد می توانند در صورت مواجهه با خرگوش ها با پرتاببنابرا

 از این طریق به معاش خانواده کمک نمایند.شکار آنان بپردازند و 

 

 

 

از منزل خارج شد و بنابر نصایح پدر بزرگ پس از بّچه بالفاصله پس از شنیدن این توضیحات پسر 

از پدر بزرگ با خوشحالی گشت. او ازیکر بیجان حیوان کوچک به کلبۀ جنگلی بپمدتی کوتاه همراه با 

 ند.نمایبا آن ضیافتی دو نفره برگزار  ، تابپزدخواست تا خرگوش شکار شده را 
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مورد تعریف و تمجید قرار داد و او را پدر بزرگ پسرک را بواسطه کار مهّمی که انجام داده بود، 

و  گوزن ،آهو  حیوانات بزرگتر نظیر ار بپردازد آنچنانکه حتّی در شکارتشویق نمود، تا بیشتر به شک

بهترین  ۀبرای شرکت در مسابقرا ب می خواست نّوه اش پدر بزرگ بدین ترتینیز مهارت یابد.  خرس

  د.انآماده گردکه هر ساله بین قبایل سرخپوست برگزار می شد،  چیشکار

ند با مهارتی استثنائی در شکار تبدیل شد. او همچنان همراه پسر بّچه کم کم رشد کرد و به جوانی بروم

کشف ناشناخته رد اّما همواره حس کنجکاوی و دور از سایر قبایل سرخپوست زندگی می ک پدر بزرگش

. او به شدت میل داشت تا از آنچه در جهان پیرامون جنگل ُرخ می دهند، آگاهی ها بسیار آزارش می داد

 یابد.

که از کلبه جنگلی دور شده بود، خود را در حاشیه َمرغزاری وسیع یافت. او در ن یک روز پسر جوا

ک ولیکن تیر بوددیده نیز در کلبه پدر بزرگش آنجا مقادیر زیادی خاکستر مشاهده کرد، که نظیر آن را 

 نیم سوختگی همچنان برپا مانده بودند.های چوبی کلبه با وجود 

تیرک های چوبی کلبه ای نیم سوخته را نیز زرگش پرسید که آیا او ب به خانه برگشت و از پدرپسر جوان 

 ی فراهم سازد؟آتش افروخته است، تاا را جآنیا فرد دیگری حوالی دیده است؟ آیا پدر بزرگ  در آن

، من تاکنون چنین چیزی پدر بزرگ با حالتی که به سختی غم بزرگ خود را پنهان می کرد، گفت : نه 

جوان که توسط پسر پدری  ۀکلباو مجبور بود، احساسات خود را برای گفتگو درباره . را شاهد نبوده ام

و از پسر جوان مخفی  ، موقتاً نادیده انگاردندبوداش شده  و باعث مرگ خانوادهغول به آتش کشیده ِشش 

  .بدارد

رد کلبۀ او قصد داشت تا در اطراف جنگل در موروز بعد، پسر جوان بار دیگر از خانه خارج شد. 

ام به شکار پرداخت اّما در پایان روز همچنان در وی آن روز را نظیر سایر ایّ سوخته پرس و جو کند. 

 . زیرا پاسخی برایش نیافته بود می سوختآتش کنجکاوی خویش 

، تا اینکه به محوطه کم درختی رسید. او در آنجا صدائی اق جنگل ادامه دادپسر جوان راهش را به اعم

سر گذارید. شما برگزیده شده اید، تا پَر سفید را بر ی را فرا می خواند: به این طرف بیائید. شنید که و

جنگلی  به کلبه حاال شما اینک آن را مالک نخواهید شد اّما لیاقت و شایستگی داشتن آن را کسب کرده اید.

از شما می خواهد تا ، که روید. شما در عالم خواب و رؤیا صدائی خواهید شنیدببرگردید و به خواب 

تنباکو و یک پَر  انبانیک چپق ، یک  در نظرتانبالفاصله برخیزید و چپقی دود کنید آنگاه در عالم رؤیا 

شوید، آن اشیاء را در کنارتان می لحظاتی بعد هنگامی که از خواب بیدار  سفید بزرگ ظاهر می شوند.

دین ترتیب به موهبت بزرگترین شکارچی ، سرتان نصب کنید، تا بخواهید دید. پس پَر سفید را بر 
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قادر به هر کاری خواهید بود. این موارد آنچنانکه  نائل آئیدبزرگترین جنگجو و قوی ترین مرد قبیله 

صدا سپس  تبدیل گردند. آبی و سفید ، که دود حاصل از چپق کشیدنت به کبوترانقعیت می یابندزمانی وا

به شرح خصوصیات پدر بزرگش شناسد و برای اثبات گفته هایش افزود که او پسر جوان را کامالً می 

ی در خدمت آرزوهایش باشد. صدای ناشناس سپس مدعپرداخت و گفت که چگونه از او خواسته است تا 

از جانب او کاشته شده است. صدا گفت که اینک او به سنی رسیده است، که شد که یک درخت انگور 

ش برخیزد. صدا بالفاصله افزود : زمانیکه با دشمنانت مالقات کردید، اقوام مرگاز باید به کین خواهی 

ۀ درخت انگور نیستند در یک مسابقه دو شرکت کنید. دشمنانت قادر به دیدن ساقه های روند آنهاباید با 

ساقه زمانیکه به دویدن آغاز می کنید، باید  ن درخت کامالً جادوئی است و در خدمت تو می باشد.زیرا آ

را گرفتار نمائید، تا اینکه بتوانید مسابقه را فاتح  آنهات پرتاب کنید و انرا به طرف سر دشمن ئیجادو

 و انتقام خویش باز ستانید. گردید

 

 



74 
 

ی اندکی پس از این گفتگو، مرد جوان به کلبه جنگلی برگشت اّما با کمال تعجب همانگونه که صدا

و را ر کنار پدر بزرگش مبهوت ماند زیرا تاکنون اعنوان کرده بود، از دیدن یک مرد غریبه د ناشناس

که آن مرد را قبالً  آمدبنظر نگریست.  غریبه و اصالً نمی شناخت. وی با دقّت بیشتری به مرد ندیده بود

می رسید، از سینه به پائین از چوب ساخته شده بود و انگار در بنظر که کهنسال  غریبهمرد د. اشدیده ب

ز عجیب و غریب بودن وی حکایت اآشکارا چشم های بی رمق مرد ناشناس  خاک ریشه دوانده است.

آنها رفت تا از او بپرسد داشتند. قیافه اش پژمرده و کم توان نشان می داد. زمانیکه مرد جوان به طرف 

  که از کجا آمده است؟ به ناگهان مرد عجیب ناپدید گردید.

راحت پرداخت. در میانه های خواب سبک خویش مرد جوان پس از رسیدن به کلبه پدر بزرگ به است

: برپا خیزید و هدیۀ نوید داده شده را پیدا کنید، تا صاحب ود، که صدائی از فضای باالی سرش شنیدب

 موهبت جادوئی گردید.

ر سفید بر پَ یک پسر جوان جلب شد، از اینکه نّوه اش را با پدر بزرگ زمانیکه توجه اش به بیدار شدن 

را در خارج کلبه آبی و سفید دید، بسیار متعجب گردید. او سپس دسته ای از کبوتران  تارک سرش می

پدر بزرگ بالفاصله سنت قدیمی قبیله را به خاطر آورد و دانست  اش در حال پرواز کردن مشاهده نمود.

ه دست و او را بوان بر دارد موعود فرا رسیده است، تا حمایت و قیمومیّت خویش را از پسر ج که زمان

  .ه اش دعا نمودو برای موفقیت نوّ  سرنوشت بسپارد. پس ساعاتی را در خلوت به گریه و زاری پرداخت

در صبح روز بعد رهسپار گردید، تا ، چپق و پَر سفید( تنباکو )انبان مرد جوان با داشتن سه هدیه جادوئی

 ند.را از آنان بستاخویش  به جستجوی دشمنانش بپردازد و انتقام خانوادۀ

و ش غول عظیم در یک کلبه بسیار بزرگ در وسط جنگل زندگی می کردند. پسر جوان با قلبی پُر امید شِ 

جامۀ عمل قبالً از صدای ناشناس شنیده بود،  که آنچهبه کلبۀ غول ها به راه افتاد، تا به سمت سری نترس 

 بپوشاند.

ه خارج شدند و با از خانپس با عجله ، نزدیکی کلبۀ بزرگ آگاه شدندبزودی غول ها از حضور وی در 

رسید، غول ها خوشحالی به نزدیک شدن پسر جوان نگریستند. آنگاه زمانیکه پسر جوان به کلبۀ بزرگ 

بر روی پَر سفید یک که با  و حقیری آنها می گفتند : ای مرد کوچک با او به شوخی و مزاح پرداختند.

به چنین کار عجیب و دست  تا ،چه چیزی باعث شده است برایمان بازگو که، ا آمده ایدبه اینجَسَرت 

  ؟احمقانه ای بزنید
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پسر جوان خود را به میان ِشش غول بزرگ رسانید، آنها با حیرت و تعجب به لحظاتی بعد هنگامی که   

ای  انجام کارهای متهّورانه. غول ها مردی شجاع و دالور را می دیدند، که قادر به نظاره اش پرداختند

 . بود

بی پروائی زبانزد این موضوع بسیار موجب ترغیب پسر جوان گردید زیرا هر قدر او در شجاعت و 

 داشتند.و ساده لوحانه مردم بود، غول ها نیز ید طوالنی در انجام کارهای احمقانه 

د. به سخنان تمسخر آمیز غول ها وارد کلبۀ بزرگ آنها شپسر جوان با پَر سفیدی بر تارکش بدون اعتناء 

 مسابقه نشد بلکه فوراً آنها را به رقابت در یک مسابقه دو فرا خواند.انجام منتظر دعوت غول ها به او 

دادن با او برایشان بسیار  فاصله دعوت پسر جوان را لبیک گفتند و ادعا کردند که مسابقهغول ها بال

می  "پَرسفید" ان که او راپسر جو غول ها به یک تفریح کوچک و حقیرانه است.سهل و آسان و در حکم 

 .که بهتر است مسابقه را با کوچکترین عضو خانواده آنان آغاز نماید توصیه کردند نامیدند،

 

 

 

، به سمت آهنی که در جلو کلبه قرار داشتغول ها و پسر جوان قرار گذاشتند که از کنار یک گرز 

ۀ آغاز یدن به آنجا سریعاً به نقطدرختانی که در جهت طلوع خورشید دیده می شدند، بدوند و پس از رس

برگشت، اجازه خواهد داشت تا از گرز برای کشتن  مسابقه برگردند. بنابراین هر کسی که سریعتر

شود. به  جرای قانون مسابقهز اا مانعنمی تواند نیز بازنده د فرگریختن  لیکنشخص بازنده استفاده نماید و
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چیره شود آنگاه می تواند با غول دّوم به رقابت بپردازد و تا بتواند بر غول نخست  "پَرسفید"هر حال اگر 

 ، مگر اینکه غول های باقیمانده برتری او را بپذیرند و تسلیم پسر جوان شوند.آخر

و را با قوانین مذکور پذیرفت و با غول نخست به رقابت پرداخت. او با مهارتی انجام مسابقه د "پَرسفید"

کسب کرده به توصیۀ صدای ناشناس روندۀ درخت انگور ده از شاخه های در استفابا مرارت بسیار که 

نخست را بر زمین زد و سرش را با استفاده از گرز با ضربه  غولوی بود، اولین مسابقه را پیروز شد. 

  شکافت و او را ُکشت. ای

و دویدن سریع پرداخت. پس او را هم با پسر جوان در صبح روز بعد به انجام مسابقه دو با غول دّوم 

 پُشت سر گذاشت و سر از تنش جدا نمود.بکار بردن ساقه های روندۀ انگور 

موهبتش برتری بدین ترتیب پشت سر نهاد و هر دفعه با کمک شاخه های روندۀ پنج صبح را  "پَرسفید"

نداده مسابقه  "پَرسفید"آخرین غول که هنوز با  مغلوب جدا کرد. های یافت و در نهایت سر از بدن غول

 وی بود.و نابودی فریب در نهان در صدد  گواینکهبرتری او را پذیرفت  بود، بر قدرت او اذعان نمود و

غول های کشته  تمامی سرهای "سفیدپَر"پیشنهاد کرد که اگر  ششم در طی یک گفتگوی دو نفره، غولِ 

 وی تقدیم می دارد.شده را به او بسپارد، او هم هدیه ای بسیار ارزشمند به عنوان جایگزین به 

یادبود را نپذیرفت زیرا ترجیح می داد، تا َسرهای غول ها را به نشانۀ  ششم غول پیشنهاد "پَرسفید"

 به آنها مباهات ورزد.در آینده پیروزی هایش نگهدارد و 

به مالقات مشاورش یعنی صدای ناشناس  "پَرسفید"در روز ششم و قبل از اینکه به کلبه غول ها بروند، 

ناشناس  صدایه قبل در همان محل مالقات نمود. دفعناشناس را همچون  صدایداخل جنگل رفت. او  در

را خورده است زیرا هیچکس نمی تواند غول ها را بخوبی  غولآخرین گفت که او فریب  "پَرسفید"به 

اولین فرصت به در  لذاند ی مانو استوار نم آنها هیچگاه بر سر عهد و پیمان خود پایدار .خودشان بشناسد

 پیمان خویش را می گسلند. حیله و نیرنگ متوصل می گردند و

راهی که آمده اید، به سمت کلبه بزرگ برگردید. شما در گفت که از همین  "پَرسفید"ناشناس به  صدای

 . در صورتیکه نظریمسیرتان زنی زیبا و دلربا را خواهید دید اّما نباید به هیچ وجه به وی اعتناء نمائید

و به چریدن مشغول می  یک گوزن شمالی تبدیل خواهد شدبر زن نداشته باشید، در چشم بهم زدنی به 

 .و صدمه ای بر تو وارد نمی گردد گردد

 روحناشناس تشکر کرد اّما قبل از آنکه شروع به برگشتن نماید،  صدایپَرسفید از نصایح ارزشمند 

 ناشناس مثل دفعه قبل ناپدید شده بود.
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 ه، در بین رایافته بودرا آنچنان که پیشتر آگاهی  ان بسوی کلبه بزرگ براه افتاد. زن زیباروپسر جو

زن با لحنی شد. نبالفاصله تبدیل به گوزن شمالی  مفتون زیبائی او شد. بدین ترتیب زن مشاهده کرد و

احتماالً او  "پَرسفید"است که  اندیشیدهگالیه آمیز گفت که او می توانست در قالب یک مرد ظاهر شود اّما 

من از مکانی بسیار دور به اینجا آمده ام، تا شما را مالقات نمایم و بسیار  : امه دادرا نمی پذیرد. زن اد

من وصف شجاعت ها و مهارت های شما را بسیار شنیده ام و شما را  مایلم که به همسری شما درآیم.

 بسیار تحسین می کنم. 

می باشد که اینک بدین شکل در ششم زن زیبارو در حقیقت همان غول پسر جوان نمی دانست که این 

 اید.به انتقام مرگ سایر غول ها هالک نمندازد و ابه دام با حیله و نیرنگ را  "پَرسفید"آمده بود تا 

آرزو داشت  درحالیکه زن بدون هیچ شک و تردیدی تحت تأثیر زیبائی بی مثال زن قرار گرفت "پَرسفید"

 درآید و سیمای حقیقی خویش را بازیابد. غولبه شکل  هدوبار ریعترهر چه س که

ای کردند و به ابراز رفتارهپسر جوان و زن زیبای ناشناس در کنار همدیگر نشستند، یکدیگر را نوازش 

ورزید و سر دلپذیر زن زیبارو جرأت فریبنده و در اثر لبخندها و رفتارهای "پَرسفید" عاشقانه پرداختند. 

 ی به خوابی عمیق فرو رفت. مدتاو نهاد و در اندک  ا بر دامن سحرانگیزخویش ر

کاری انجام دهد. او غلبه نماید و از "پَرسفید" زن زیبارو حتی این زمان نیز نتوانست بر ترس خویش 

نمی دانست که پسر جوان واقعاً به خواب رفته است و یا اینکه به خوابیدن وانمود می کند. زن برای 

گونه هوشیاری در از این موضوع اقدام به فشار دادن یک سمت سر مرد جوان نمود ولیکن هیچ اطمینان

یعنی غول ششم در آمد و بالفاصله پَر سفید و وی مشاهده نکرد. پس سریعاً به شکل اصلی خویش 

خویش نصب نمود. او این زمان گرز خویش  جادوئی را از تارک سر مرد جوان بیرون آورد و بر سر

 پسر جوانالک گرداند اّما ر باالی سر برد و آمادۀ فرود آوردن بر سر مرد جوان گردید، تا او را هرا ب

 ناگهان تبدیل به یک سگ درنده شد و به تعقیب غول پرداخت و او را به سمت کلبه جنگلی فراری داد.

 اً زیادی از آنجافاصله نسبتدر تی که تی که این وقایع ُرخ می دادند، در یک دهکده سرخپوسددر طی م

دختران رئیس قبیله محسوب می شدند. حقیقت در زندگی می کردند. آنها جوان قرار داشت، دو خواهر 

آنها حتی در رقابت بودند که اگر دو خواهر در بسیاری موارد به رقابت با همدیگر بر می خواستند. 

به کلبه خویش برای آمدن دتر او را بیاید، هر کدام بتوانند زوقهرمان به دهکده آنان  "پَرسفید"روزی 

هر کدام از دو خواهر به موفقیت  به همسری وی درآیند.بدین ترتیب طبق رسوم قبیله ای کنند و  ترغیب

 ندساختن کلبه ای در آخرین حد و مرز اردوگاه قبیله نموداقدام به  کدامذا هر لخویش بسیار امیدوار بودند 

  د.نان موعود آگاهی یاباز ورود مرد جواز دیگری تا زودتر 
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او که اینک مالک پَر سفید جادوئی بود، در صدد برآمد  .ضوع با خبر گردیدبزودی غول ششم از این مو

 دبه همسری یکی از دو دختر زیبای رئیس قبیله سرخپوستان در آیبهره گیرد و بخوبی تا از این فرصت 

درحالیکه  سمت اردوگاه قبیله مزبور به راه افتادبه بالفاصله تغییر قیافه داد و به شکل مردی جوان لذا 

 رها نمی کرد.لحظه ای سگ درنده همچنان در پی وی می آمد و او را 

کلبه هایشان به بیرون می نگریستند، از ورود مردی جوان با پَر سفید جادوئی  ۀخواهرها که مدام از پنجر

 آگاهی یافتند. 

آن چنان لباس های پُر زرق و برق بر تن کرده . او استه بودخویش را به زیبائی آر ۀخواهر بزرگتر کلب

  می نمود.، که چشم ها را خیره داشتو آرایش غلیظی 
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در کلبه اش نگذاشته بود و حالتی کامالً عادی به روال زندگی مرسوم خواهر جوانتر هیچ چیز خاصی 

 قبیله ای داشت.

ً خواهر بزرگتر  را به داخل  یافتهول تغییر چهره ه خارج شد و غاز کلب از فرصت استفاده نمود و سریعا

به آنجا بر طبق  ورود باغول با خوشحالی دعوت خواهر بزرگتر را پذیرا گردید و د. ودعوت نم اش کلبه

 . در آوردرسومات قبیله ای وی را به همسری خویش 

اد و برایش شام مفصلی به سگ دخواهر جوانتر نیز سگ جادوئی را به داخل کلبه اش پذیرفت. او 

 بستری مرتب و پاکیزه فراهم ساخت و بخوبی از وی مراقبت نمود.

 

 

 

روز بعد می پنداشت که هر کسی مالک پَر سفید باشد، همواره بر سایرین برتری خواهد داشت لذا غول 

علفزار بزرگ مجاور اردوگاه قبیله رفت. او در علفزار با یک ای شکار به از کلبه اش خارج شد و بر

توانست سرانجام دریدن وی برآمد اّما غول با هیاهوی بسیار واجه شد. جانور در صدد محشی جانور و
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او شبانگاه بدون هیچ دستاوردی به کلبه برگشت  .و از خطر بگریزد را فراری دهد وحشی گرسنه جانور

 به استراحت پرداخت.را تماماً و روز بعد 

آرامی و به آهستگی درحالیکه  ویودخانه رفت. سگ جادوئی در همانروز برای شکار کردن به ساحل ر

او سپس سنگی را از داخل آب رودخانه خارج ساخت ولیکن حرکت می کرد، قدم به داخل آب گذاشت. 

سگ آبی جزو شکارهای محبوب سرخپوستان محسوب می  شد.سگ آبی تبدیل یک سنگ بالفاصله به 

 شود.

او را تعقیب نمود. غول بزرگتر مطلع شده بود،  روز بعد، غول که از شکار سگ جادوئی توسط خواهر

او با تعجب شاهد خارج ساختن یک سنگ از داخل خود را پشت تنۀ یک درخت بزرگ پنهان کرد. 

 سگ جادوئی بود.  رودخانه و تبدیل شدن آن به سگ آبی توسط
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سگ آبی برای  یمی توانم تعدادبا داشتن پَر سفید غول با خود گفت : آهان ، پس از این قرار من هم 

وارد نیز با احتیاط خودم شکار نمایم لذا به محض اینکه سگ جادوئی آن محل را ترک کرد، غول 

آب رودخانه بیرون آورد و با از حرکات سگ جادوئی تقلید نمود. او سنگی را از داخل  رودخانه شد و

 تبدیل شد.  کیوچسنگ به محض اینکه با هوا تماس یافت، به سگ آبی کسرخوشی به آن نگریست. 

ت با سروصدای زیادی که حاکی از مسرّ غول سگ آبی را به کمربندش بَست و بسوی کلبه شتافت. او 

برخورداری از به نشانۀ  را باالی سرش وی از شکار آنروز بود، به کلبه نزدیک می شد و پَر سفید

و می خواست توانائی  در صدد خودنمائی بودبدینگونه به احتزاز در می آورد. غول قدرت جادوئی 

 به نمایش بگذارد. سایرینو  شهمسر رایهایش را ب

بر زمین  غول وقتی به کلبه خواهر بزرگتر رسید، بر حسب عادت شکارش را قبل از درب ورودی

با شروع به ُسرفه کردن نمود. او سپس عمداً اتمه زد و بت در کنار دیوار کلبه چمحانداخت و برای استرا

آن تا کمربند شکارش را باز کند و سگ آبی را برای تهیّه غذای فردا از  خواستاز همسرش غرور 

 خارج سازد. 

را باز نمود، شوهرش ند شکار همسر غول از حرف های شوهرش اطاعت کرد ولیکن زمانیکه کمرب

 سنگ درشت در آن نیافت. تّکه بجز یک

به جنگلی رفت که فاصله چندانی از  ی فهمید که شیوۀ شکار وی برمال شده است لذائسگ جادو روز بعد

کهنسال که پیش از این در اثر آذرخش آتش گرفته آنجا نداشت. او شاخۀ نیم سوخته ای را از یک درخت 

خرس ها نیز جزو  بالفاصله به یک خرس کوچک تبدیل شد.ن شاخۀ نیمسوز بود، شکست ولیک

 شکارهای قبایل سرخپوست محسوب می شوند.

سگ جادوئی می ب به از دست داده بود، با تعجّ  اش در مورد توانائی جادوگری غول که باور خود را

 ۀ کمربند شکارشبوجود آورد و آن را در کیس کوچکی همچون او عمل نمود و خرسمتعاقباً نگریست لذا 

 غول پس از رسیدن به کلبه اقدام به فراخواندن همسرش برای دیدن خرس تا به خانه ببرد. ،انداخت

خواهر بزرگتر وقتی کمربند شکار شوهرش را باز کرد، بجز تکه ای چوب نیم  .ر شده نمودشکا کوچک

 مشاهده نکرد. سوخته 

در چندین مورد دیگر نیز تکرار شدند. بدین ترتیب هر زمان که سگ های بعد طی روزاینگونه وقایع 

اّما زمانیکه غول تغییر شکل همواره با موفقیّت همراه می گردید جادوئی به انجام کاری اقدام می نمود، 

هر روز دالیلی خواهر جوان تر به این خاطر یافته به همان کار می پرداخت، با شکست مواجه می شد. 

و در این باره مدام از وی تشکر و قدردانی  بر می شمرد جادوئیای سربلندی و افتخار آفرینی سگ بر
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ازدواج کرده  "پَرسفید"با بقول خودش رچه او یافت، اگ آگاهیکم کم می کرد درحالیکه خواهر بزرگتر 

 . استنبخشیده ولیکن پَر جادوئی هیچگونه برتری شخصیتی به غول پُر مدعا  بود

برود و از او مشورت بخواهد رئیس قبیله سرانجام همسر غول تشخیص داد که ناچاراً باید به نزد پدرش 

ی خواست از پدرش تقاضا کند تا در محصور موفق گردد. او متا بتواند به ارزیابی ادعاهای شوهرش 

بتواند از آسیب خرس و سگ های آبی ادعائی شوهرش در  وی کمک نماید بطوریکهبه  اش هبکردن کل

که شوهرش یک قهرمان دروغین پُر قیل و قال است که فقط  متوّجه شدخواهر بزرگتر  امان بماند.

به شکار رفت، او هم از خانه شوهرش ی زورش به افراد ضعیف می رسد لذا تصمیم گرفت که وقت

 .به نزد پدرش برود و خارج شود
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گرفتند و کمتر با همدیگر مراوده می فاصله یکدیگر از  ۀ خویشاوند از جنبه عاطفیبزودی دو خانواد

داشتند. سگ جادوئی نشان داد که به رسم و عادت سرخپوستان برای سعادت همسرش بسیار کوشا و 

خواهر در جلب رضایت وی بسیار می کوشید. نیز مهربان می نمود و همسرش  جّدی است. او بسیار

در آن بیارامد. او با گذاشتن سنگ النه ای نسبتاً بزرگ ساخت تا براحتی  جادوئی کوچکتر برای سگ

را نیز  روزهامی شد درحالیکه گرمای  های سردشب ه باعث گرم ماندن آنجا در های داغ در گوشه الن

 ف مملو از آب تازه و خنک برای سگ جادوئی قابل تحمل تر می کرد. با گذاشتن ظر

م انسانی نداشت. با این وجود سگ جادوئی با آنکه در اصل یک مرد جوان و زیبا بود ولیکن قدرت تکل

 راهنمائی می نمود.در مواقع لزوم ای ناشناس مرتباً با وی گفتگو می کرد و او را صد

. ه نزد پدرشان رفت و ماجراهایی که ُرخ داده بودند، برای وی بازگو نموددر این اثناء خواهر بزرگتر ب

تش را وقف محبت به یک سگ می او برای پدرش توضیح داد که چگونه خواهر کوچکتر تمامی اوقا

او در این تشویش بود که دیگران سرانجام خواه و  نماید و از او همانند یک شوهر پذیرائی می کند.

 گیو این موضوع از وجهه خانواد بپردازنداهر کوچکتر و سگ جادوئی به نقل شایعات ناخواه درباره خو

را بجای سگ آبی و سوخته  ۀخواهر بزرگتر فراموش کرد که ماجراهای آوردن سنگ و شاخ .بکاهدآنها 

 برای پدرش شرح دهد. به کلبهکوچولو  خرس

رتبط با سحر و جادو در کلبه دخترانش به وجود ُرخدادهای غیر عادی مبا شنیدن آنها مرد جهاندیده 

را برای آوردن دختر کوچکتر و سگ خویش  مورد اعتمادمظنون گردید لذا چند نفر از مردان و زنان 

زمانی که گروه مزبور به کلبه خواهر کوچکتر رسیدند، از آنچه  همراهش به انتهای اردوگاه گسیل داشت.

جادوئی با مرد جوان و زیبائی مواجه گردیدند و پیغام بجای سگ آنها  شاهدش بودند، مبهوت ماندند.

 را به آنها رساندند.رئیس 

شنیدن ولیکن او هیچگونه تعجبی از و ماجرا را باز گفتند به نزد رئیس قبیله بازگشتند  بالفاصلهگروه 

ا اردوگاه را در یک جگزارش این تغییر شکل بروز نداد. رئیس قبیله بفوریت تمامی سران و بزرگان 

 جمع کرد، تا به شرح جریاناتی که برای مرد جوان ُرخ داده است، گوش فرا دهند.

جا  ریش سفیدان قبیله محسوب نمی شد اّما خود را بعنوان خویشاوند رئیس بزرگشم اگرچه جزو غول ش

زد و در گردهمائی سران قبیله شرکت ُجست. زمانیکه تمامی افراد مدعو در یک جا جمع شدند آنگاه به 

. کرد)چاق( پُر  با تنباکو رئیس قبیله چپق خود را برداشت و آن راآنگاه بر زمین نشستند.  کل دایره ایش

چپق را در بود، روشن نمود سپس دستور داد تا شده او چپق را با آتشی که در وسط گروه افروخته 
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می  ق کشیدن حاضرینگرداگرد جمع دست به دست نمایند و بنوبت آن را دود کنند. او نیز با دقت به چپ

  نظاره گر باشد.شاهد و را  خاصنگریست، تا هر اتفاق غیر عادی و 

با ولع پُکی به آن می زدند و دود  هحضار و سران قبیلپق رئیس دست به دست می شد و هر کدام از چ

 .ناشی از آن را در هوا رها می ساختند

 

 

 

ا او با دست اشاره کرد که چپق را ابتدا به ه بود امّ اینک نوبت به مرد جوان یا همان سگ جادوئی رسید

آنچنانکه پَر سفید  بدهند. این کار انجام پذیرفت و غول با تمام قدرت پُکی به چپق زد گالسِ  ددست غول بَ 

چیزی بجز مقداری دود  اّما سرانجامروی سرش به ارتعاش در آمد و قفسه سینه اش برآمده گردید 

 و واقعه خاصی حادث نشد. دهان وی خارج نگردید زخاکستری ا

ر سفید را موقتاً از غول قرض ند. او از سایرین خواست تا پَ پسر جوان متعاقباً چپق را از غول ستا

و در  انجام گرفتبزودی  بگیرند و به او بدهند تا بر تارک سرش نصب نماید. این کار با موافقت غول

ی لحظاتی به چپق رئیس قبیله سرخپوست پُک . مرد جوان برااثر آن قدرت تکلم به مرد جوان باز گشت
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از کبوتران آبی و سفید از درون دود  عظیمینمود که ناگهان خیل  ان خویش خارجزد و دود آن را از ده

 ند.نمودظاهر شدند و به اطراف پرواز 

جادو به شکل یک  تقدر بااز آن لحظه به بعد همگی حضار فهمیدند که غول ششم شیادی بیش نیست و 

 به مرد جوان باز گرداندند.آن را لذا پَر سفید را الیق صاحب اصلیش دانستند و  در آمده است مرد

جادوگر قبیله را فرا خواند تا غول ششم را به سگی تبدیل نماید و او را در وسط میدان  آنگاه رئیس

بیفکنند و  در سنگ بر آنه های اردوگاه دستور داد تا آنققبیله به بچّ  اردوگاه قبیله به دیرکی ببندند. رئیس

 باقیمانده خالصی یابند. غول با چماق بر فرقش بکوبند تا از پا در آید و بدین ترتیب از شرّ 

 رئیس قبیله سپس فرمان داد تا تمامی مردان جوان اردوگاه برای مدت چهار روز به تهیّه تیر برای کمان

ز او خواست تا لباس را به تکه های داد و ا "فیدپَرس"هایشان بپردازند. او سپس ردائی از پوست بوفالو به 

و شبانه بدون آنکه کسی مطلع گردد، تمامی تکه های لباس را در جهات مختلفی در کوچکی تبدیل نماید 

 اردوگاه پخش کند. مجاوربزرگ سراسر علفزار 

شکار با آنها به  تا رئیس در پایان روز چهارم از جوانان قبیله خواست تا تیرهای ساخته شده را بیاورند

با تأسی از فرمان رئیس زمانیکه به علفزار  بروند. جوانان جنگجوی قبیله )گاو میش وحشی( بوفالو

. بنابراین شکار بزرگی انجام پذیرفت بزرگ رسیدند، سرتاسر آنجا را مملو از گله های عظیم بوفالو دیدند

 شدند. برای تأمین غذائی زمستانی قبیله سالخیو بوفالوهای زیادی 

برپا کردند و  عظیمیمهمانی زرگ و شکار بغلبه بر غول ها  ، "پَرسفید"حضور سرانجام به افتخار 

 به پایکوبی و شادمانی پرداختند.مدتی را 

مرد جوان  از همسرش خواست تا اجازه پدرش را برای رفتن به نزد پدر بزرگ "پَرسفید"چند روز بعد، 

نماید به این درخواست گفت: یک زن باید همواره از شوهرش تبعیت  دریافت نماید. رئیس قبیله در پاسخ

 پشتیبان او باشد و از اموال و فرزندانش مراقبت کند. لحظهو هر 

ه جادوئی را بر پیشانی نصب کرد و گرز جنگی را در دست گرفت و جقّ  "پَرسفید"، در پایان ماجرا

مرد جوان بخوبی از پدر بزرگ  . آنهادندمحل زندگی پدر بزرگش روانه ش همراه همسرش بسوی جنگل

، با به دنیا آوردندهمراه با فرزندانی که  سال های سال در کنار یکدیگرتا پایان عمرش مراقبت کردند و 

    .ندپرداختزندگی به سعادتمندی و وفاداری 
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 (Time and kinds of the elementsداستان : زمان و عناصر طبیعت )

 (Alexander Chodsko: الکساندر چودسکو )نویسنده 
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ای با دو دخترش زندگی می کردند. دختر بزرگش "ماروکال" پیش از این زن بیوه  بسیار در زمان های

 داشت.  درحالیکه "هلن" را از همسری که اخیراً مرحوم شده بود، همسر اّولش بودیادگار 

فقارت و یتیم داری اشت گواینکه اصوالً از زن بیوه دختر کوچکترش "هلن" را بسیار دوست می د

خوشش نمی آمد. او خودش را زیباتر از دخترانش می دانست لذا قرار گرفتن در چنین شرایط دشواری 

 .یدخویش نمی د را شایستۀ

درک نمی کرد که  به هیچوجهزن نداشت. او "ماروکال" نظر موافقی دربارۀ زیبائی بیوه دختر بزرگش 

 این چنین ناراحت و عصبانی می گردد.  او دیدناز اش  یمادرناچرا 

آشپزی می ، "ماروکال" اتاق ها را تمیز می نموددشوارترین کارها را به "ماروکال" می سپرد.  یمادرنا

می کرد، علوفۀ دام ها را را بر عهده داشت، ریسندگی و بافندگی  را می ُشست، خیاطی ها کرد، ظرف

از او طلب می کردند، دریغ نمی که دیگران ی ی دوشید و هر کمکتدارک می دید، شیر گاوها را م

 ورزید.

 بودهیچ مسئولیتی در امور خانه ندر این میان، هیچ کاری به "هلن" محّول نمی شد و او عهده دار اّما 

 درحالیکه بهترین لباس ها را می پوشید و به انواع تفریحات و سرگرمی ها می پرداخت.

وضع موجود شکوه و شکایتی نداشت. او در مقابل سرزنش ها و بدخلقی های "ماروکال" هیچگاه از 

شکیبائی پیشه می کرد مطیع بّره ای ناتنی اش با تبّسمی بر لبانش پاسخ می داد و چون  نامادری و خواهر

بر نامادری و خواهرش نمی گذاشت،  مثبتی هیچگونه تأثیرنه تنها اّما رفتارهای متین و محبت آمیز وی 

 .نده بر کارهای ستمگرانه و ترشروئی های آنها نسبت بر "ماروکال" می افزودبلک

درحالیکه "هلن" با گذشت زمان زشت "ماروکال" هر روز رشد می کرد و بیش از پیش زیباتر می گردید 

 . همسایگان واقع می گردیددوستان و  و بدین ترتیب منفور می شدو بد خلق تر تر 

ر چه زودتر از دست "ماروکال" خالص شود زیرا بخوبی می دانست، تا دلش می خواست، هنامادری 

 هیچگاه خواستگاری برای "هلن" پیدا نخواهد شد. ،در خانه باشد "ماروکال" زمانیکه

از شیوه های هر روزه ای بودند  ها محرومیت ها، بدرفتاری و سوء استفاده ،گرسنگی، انواع سختی ها 

 تصّورکمتر مردی را می توان  دین ترتیببروکال" بکار گرفته می شدند. که برای تیره بختی روزگار "ما

با  نسبت به دخترک بینوا بیرحم و سنگدل باشد.می توانست ال" و دخترش که تا حد نامادری "ماروک کرد

جذاب تر و دلرباتر  مچنان با گذشت ایّاماین وجود "ماروکال" در برابر تمامی کینه ورزی های نامادری ه

 .ردیدمی گ
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ه بنفشه جنگلی نمود لذا با فریادی گوشخراش بگل های هوس داشتن  یکروز در اواسط زمستان، "هلن"

. تو باید به کوهستان بروی و مقداری بنفشه جنگلی برایم بیاوری. من دختر "ماروکال" گفت: گوش کن

نها باید کامالً تازه و می پوشم، بگذارم. آ بلندی که هنگام خواب ۀدوست دارم که آنها را در داخل جام

 معطر باشند. آیا دستورات مرا خوب شنیدی؟

، چه کسی تاکنون شنیده است که بنفشه ها در میان برف سر بر آورند یتیم بینوا گفت : اّما خواهر عزیزم

 بدهند؟ و گل و غنچه

ز این با تو یچی نمائی؟ من بیش ا، آیا جرأت می کنی که از فرمان من سرپ"هلن" گفت: تو موجود بدبخت

به فراهم نسازی، یقیناً برایم جروبحث نخواهم کرد. پس اگر تعدادی گل بنفشه از جنگل های کوهستانی 

 تو را هالک خواهم ساخت.طریقی 

ل داد به بیرون خانه هُ با شدت را "ماروکال" نامادری "ماروکال" نیز تهدیدهای "هلن" را تأئید کرد و 

 بست.نه را پشت سرش محکم سپس درب خا

برف ضخیمی بر از سال این زمان در  آغاز نمود. راه خویش را به سمت کوههاناچاراً دختر نگون بخت 

مدت  "ماروکال"سطح زمین جمع شده بود و هیچ ردپائی از انسان ها بر روی برف به چشم نمی خورد. 

 سرگردان بود و به این طرف و آن طرف می رفت، تا اینکه در جنگل گم شد.مدیدی 

. کردمی او از خدای بزرگ آرزوی مرگ  ماروکال" به شدت گرسنه شده بود و از سرما می لرزید."

را از فاصله ای نسبتاً دور مشاهده کرد. پس با زحمت  عیفیضمدتی گذشت تا اینکه ناگهان روشنائی 

ینک کوه رسید. او اقلۀ به نوک  تا اینکه ،رفتمی رفت و می به آنسو رفت. او کشان کشان بسیار 

ده قطعه سنگ در گرداگرد آتش دواز افروخته اند.بر کرد که در بلندترین نقطۀ کوه آتشی می مشاهده 

سه تن از آنها کهنسال و دارای  عجیب بر روی آنها نشسته بودند. مردازده نفر وبزرگ قرار داشت و د

ار کم سن و سال تر از یان سال، سه تن جوان و زیبا و سه تن باقیمانده نیز بسیموهای سفید، سه تن م

   ودند.می نمسایرین 

تمامی این افراد ساکت و آرام بر روی صندلی های سنگی نشسته بودند و به شعله های آتش می 

 نگریستند. آنها در حقیقت هر کدام نماد یکی از ماه های سال بودند.

قرار داشت. وی ایرین ( بزرگ یا ژانویه )معادل دی( در جایگاه رفیع تری از سSetchene"ِستِچن" )

 جادوئی دیده می شد. عصایدارای موها و سبیل سفیدی همچون برف بود و در دست راستش یک 
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افزوده شد لذا به جمع آنان نزدیک تر شد و  "ماروکال" ابتدا بسیار ترسید اّما پس از لحظاتی بر جرأتش

آتش گرم نمایم؟ من از سرمای زمستان گفت : ای مردان خدا، آیا می توانم خود را در کنار این محترمانه 

   در حال یخ زدن هستم.

چه  دنبال شما"ِستِچن" بزرگ سرش را بلند کرد و گفت: دخترم، چه چیزی تو را به اینجا کشانده است؟ 

 چیزی می گردید؟

 هستم.وحشی دخترک پاسخ داد: من در جستجوی گل های بنفشه 

برف را بر ضخیم نیست. آیا پوشش  وحشی جنگلی ی"ِستِچن" گفت: اآلن فصل سبز شدن بنفشه ها

 می بینید؟سرتاسر منطقه ن

خواهرم "هلن" و دخترک با حالتی التماس آمیز گفت: من این موضوع را بخوبی درک می کنم اّما 

به خانه  پیدا کنم و اگر بدون آنهاوحشی نامادری ام دستور داده اند، تا از کوه ها برایشان گل بنفشه 

پس ای مرد نیکو سرشت، من همواره دعاگویتان خواهم بود. لطفاً به  ا هالک خواهند کرد.برگردم، مر

 ؟را در کجا می توانم بیابم وحشی من بگوئید که گل های بنفشه

و عصای جادوئی ا ."ِستِچن" بزرگ از جا برخاست و به طرف جوان ترین فرد گروه رفتاین زمان 

( یا مارس )معادل اسفند( تو را به آرزویت Brezeneبِرِزن" )" مخویش را به وی سپرد و گفت : برادر

 خواهد رساند.

چرخاند آنچنانکه شراره شعله های آتش خرمن را بر فراز  ی جادوئیعصا آنگاهو ا ."بِرِزن" اطاعت کرد

به سوی آسمان بلند شدند. برف ها بناگهان شروع به ذوب شدن کردند. درختان و بوته ها جوانه  نهای آ

پدیدار گردیدند. بهار اینک  آغاز نمودند و از بین آنها برگ های تازۀ گل پامچال سبز شدن . علف هادزدن

 د.گردیده و سراسر چمنزار از گل های آبی رنگ بنفشه وحشی پوشیده شدر آنجا آغاز 

 ، جمع آوری کنید.دمی خواهیوحشی تر هر آنچه گل بنفشه زود،  "بِرِزن" گفت: "ماروکال"

پرداخت. او بزودی دسته ای بزرگ از گل های  وحشی دن گل های بنفشهچیشادمانی سریعاً به  دخترک با

آن اشخاص محترم تشکر نمود و به سمت خانه از همۀ  آنگاه "ماروکال". را فراهم کرد جنگلی بنفشه

 روانه گردید.

را گرفته بود، بسیار انه را فکه عطر آنها تمامی فضای خ "هلن" و مادر خوانده از دیدن گل های بنفشه

 حیرت کردند.

 ؟را از کجا یافته ایوحشی "هلن" پرسید: گل های بنفشه 

 "ماروکال" در پاسخ گفت: از زیر درختانی که در دامنه کوهستان روئیده اند.
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وحشی را از "ماروکال" گرفت و بین خود و مادرش تقسیم کرد. او حتی از "هلن" گل های بنفشه 

 زحمت و مرارتی که متحمل شده بود، تشکر نکرد.خواهرش برای آن همه 

به "ماروکال" فرمان داد: بدوید و برای  بنابرایننمود وحشی هوس خوردن توت فرنگی "هلن" روز بعد 

آنها باید کامالً رسیده و که  یدبخاطر داشته باشاز کوهستان بیاورید.  وحشی من مقداری توت فرنگی

  شیرین باشند.

رسیده در وحشی چه کسی تاکنون شنیده است که توت فرنگی های خواهر، ان گفت: "ماروکال" گالیه کن

 کنند؟  برف ها رشد

وحشی "هلن" به تندی پاسخ داد: زبانت را نگهدارید و با من بگومگو نکنید. اگر نتوانید برایم توت فرنگی 

 داد.فراهم نمائید، یقیناً جان خود را از دست خواهید 

ل داد و کلون درب خانه را پشت به داخل حیاط هُ گرفت و او را وکال" را "ماردست سپس نامادری 

 سرش چفت نمود.
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به آتش بزرگ و دوازده نفری رسید ، تا اینکه غمگین راهش را به طرف کوه ها از سر گرفت دخترکِ 

 رار داشت.مسند ق که اطرافش نشسته بودند و "ِستِچن" بزرگ همچنان در رفیع ترین

خود را به نزدیک آتش رساند و گفت: ای مرد خدا، لطفاً اجازه بدهید، تا خودم را با انت تمبا "ماروکال" 

 این آتش گرم نمایم. من از سرمای زمستان در حال یخ زدن هستم.

وی چرا مجدداً به اینجا برگشته اید؟ دیگر در جستجدخترم، بزرگ سرش را باال آورد و پرسید: "ِستِچن" 

 چه چیزی هستید؟ 

 به اینجا آمده ام. وحشی گفت: من در جستجوی میوه های توت فرنگیدخترک 

در میان برف  ی وحشیگفت: ما در اواسط فصل زمستان قرار داریم و توت فرنگی ها"ِستِچن" در پاسخ 

 به عمل نمی آیند.

درک می کنم اّما خواهر و نامادری ام از من خواسته بخوبی دخترک با لحنی محزون گفت: من این را 

 فراهم نمایم و اگر اینکار را انجام ندهم، مرا خواهند ُکشت. وحشی تا برایشان میوه های توت فرنگی ،ندا

ً پس ای مرد نیکو سرشت، من همواره دعاگوی شما خواهم بود فتن میوه های توت مرا برای یا . لطفا

 فرنگی یاری رسانید.

سته بود، رفت و عصای جادوئی "ِستِچن" بزرگ از جا برخاست و به سمت شخصی که روبرویش نش

( یا ژوئن )معادل خرداد( تو را به Tcherveneِچرِون" )" مخود را در دست وی قرار داد و گفت: برادر

 خواهد رساند.خواسته ات 

ستند و عصای جادوئی را بر فراز آتش چرخاند آنچنانکه شعله هایش به آسمان جَ  اعت کردط"ِچرِون" ا

ف ها آب شدند و زمین پوشیده از سبزه و درختانی با برگ های تازه شد. آنگاه در چشم بهم زدنی بر

جنگلی غنچه های بسیار ظاهر ساختند آنچنانکه حضور آغاز کردند. انواع گل های  دنپرندگان آواز خوان

رشد کرده بودند،  پناه درختانکه در  . بوته هایی با گل های ستاره ای شکلندستان را تداعی می بخشیدتاب

 نمودند. وحشی ع به دادن میوه های توت فرنگیشرو

"ماروکال" قبل از آنکه تغییر اوضاع را بخوبی متوجه گردد، ناگهان خود را در مقابل فرشی از میوه 

 همچون دریائی به رنگ خون به نظر می آمدند. بطوریکه سیده دیدرکامالً وحشی های توت فرنگی 

می خواهید، جمع آوری  وحشی چه از میوه های توت فرنگیِچرِون" گفت: "ماروکال"، سریع تر هر آن"

 کنید.

دامن خود را پُر از میوه های توت فرنگی  دخترک با خوشحالی از وی تشکر کرد و پس از آنکه پیش بند

 .شدرسیده نمود، شادمان به سمت خانه روانه 
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عطر ساخته بودند، در عجب میوه های توت فرنگی تازه و رسیده که خانه را م"هلن" و نامادری از دیدن 

 ماندند.

 "هلن" با ترشروئی پرسید: آنها را از کجا یافته اید؟

 در اشکالی شما ا از میان کوه ها و در زیر درختان راش جنگلی ُجسته ام و"ماروکال" پاسخ داد: آنها ر

  آنها نخواهید یافت. رسیده بودن

مابقی آنها را خودش خورد درش داد و را به ما وحشی عدد از میوه های توت فرنگی"هلن" چند 

  توت فرنگی ها را به خواهرش "ماروکال" تعارف نکرد.درحالیکه حتی یکی از 

دلزده شده بود، در سّومین روز هوس خوردن سیب  وحشی "هلن" که از خوردن میوه های توت فرنگی

ال"، سریعاً بروید و برایم "ماروک خواهرش چنین گفت:او سپس فریادی برآورد و به  های قرمز تازه کرد.

 از جنگل کوهستانی تعدادی سیب قرمز تازه بیاورید. 

خواستار شده ولی خواهر جان، چرا سیب قرمز تازه را در فصل زمستان "ماروکال" غمگینانه پاسخ داد: 

 اید؟ درختان سیب این موقع از سال هیچگونه برگ و میوه ای بر شاخه هایشان ندارند.

و ماللت آور  بهتر است از گفتن کالم های بیهوده ،ریاد کشید و گفت: دخترک بیکارهمجدداً ف"هلن" 

پرهیز کنید و هر چه زودتر به دنبال آنچه دستور داده ام، بروید. هرگاه بدون سیب هائی که خواسته ام به 

 به هالکت خواهید رسید.اینجا برگردید، یقین بدانید که 

گرفت و محکم با دستانش دفعات گذشته  انندهم رشتتأئید دستورات دخنامادری "ماروکال" نیز او را در 

 .و بالفاصله کلون درب را انداخت ل دادهُ  به خارج از خانه

. او در مسیر کوهستان مجدداً به سمت کوهستان روانه شدبرای دفعه سّوم دخترک بیچاره اشک ریزان 

 در مسیر مشاهده نکرد.را  ها پائی از انسان پُر از برف بگذرد. او هیچ ردمجبور شد که از دّره های 

خرمن گرداگرد  در"ماروکال" بسوی آتش باالی کوه رفت و مشاهده کرد که دوازده مرد فرهیخته همچنان 

او مشاهده کرد که "ِستِچن" نشسته اند. و سکوت آرامش  درخویش بر روی صندلی های سنگی  آتش

 از ارج و احترام وی داشت، استقرار دارد.بزرگ همچنان در باالترین جایگاه که نشان 

به خودش جرأت داد و به کنار آتش رفت و گفت: ای مردان خدا و  رک با مشاهده آن بزرگواراندخت

بپذیرید، تا از سرمای سوزناک نیکو، از شما اجازه می خواهم که مرا در کنار آتش  تصاحبان سیر

 زمستان یخ نزنم.

ته اید؟ اینک در جستجوی باز هم که به اینجا برگشدخترم، و پرسید:  در"ِستِچن" بزرگ سرش را باال آو

 چه چیزی هستید؟ 
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 "ماروکال" پاسخ داد: مرا فرستاده اند تا برایشان سیب قرمز تازه فراهم نمایم.

موقع اّما اینک فصل زمستان است و "ِستِچن" بزرگ نگاهی محبت آمیز به دخترک انداخت و گفت: 

 نیست.تازه سیب های قرمز  چیدن برایمناسبی 

تا از  ،گفت: من این را بخوبی درک می کنم اّما خواهر و نامادری ام مرا فرستاده انددخترک در جواب 

کوهستان برایشان سیب قرمز تازه ببرم و اگر بدون آنچه خواسته اند، به خانه برگردم، یقیناً جان خویش 

 را از دست خواهم داد.

مسن ترین افراد حاضر رفت و  از جا برخاست و به طرف یکی از سخناناین  "ِستِچن" بزرگ با شنیدن

( یا سپتامبر )معادل شهریور( Zare، گفت: برادر "زار" )درحالیکه عصای جادوئی اش را به وی می داد

 تو را به خواسته ات می رساند. 

گرفت آنگاه عصای  قراربزرگ  سنگیقطعه آتش رفت و برفراز  مجاورباالترین نقطۀ "زار" به سمت 

ناگاه خرمنی از شعله ه ب در آورد.بسوی شراره های آتش به حرکت گرفت و  جادوئی را بر باالی سرش

جهیدن آغاز کردند، بگونه ای که برف های اطراف در چشم بهم زدنی ناپدید شدند.  آتش های سرکش

شرق می وزید، به  در اثر وزش باد سردی که از جانب شمال ۀ روی درختانبرگ های خزان دید

 و چون توده ای زرد رنگ بر سطح زمین ریزش آغاز نمودند. تنها چند گل پائیزی ارتعاش در آمدند

و انواع سرخس  ب)شیخ بهار( ، میخک قرمز ، سورنجان )گل حسرت( ، علف جارو : پیر بهارنظیر

 .جنگلی همچنان در اطراف مسیل های آب دیده می شدند

درحالیکه  . او سپسپرداختقرمز  های جستجوی سیب بهدر اطراف خویش ه ابتدا "ماروکال" بیهود

و از هر کدام از شاخه  روئیدهاز آنجا  چشمش به درختی افتاد که در ارتفاعی باالتر مأیوس می نمود،

 . نددرخشان آویزان بودهایش تعدادی سیب قرمز 

 ز مورد نیازش بپردازد."زار" به دخترک فرمان داد تا سریعاً به جمع آوری سیب های قرم

رفت و آن را با تمام توان تکان  قرمز جنگلی با شادمانی و شعف فراوان به کنار درخت سیبدخترک 

 فرو افتادند. در اثر اینکار ابتدا فقط یک سیب و در دفعه دّوم سیب دیگری بر زمینداد. 

 بشتابید.دتر بسوی خانه "زار" نگاهی به دخترک انداخت و گفت: اگر سیب کافی جمع کرده اید، زو

 دوید. به سمت خانه از همگی آنها تشکر کرد و با دلی شادنیز دخترک 

 "هلن" دهانش از تعجب وامانده بود و نامادری نیز مات و مبهوت به سیب های قرمز تازه می نگریستند.

 ؟خواهر ناتنی پرسید: راستش را بگوئید که این میوه های نوبرانه را از کجا آورده اید
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جنگلی  سیب کوهستان بر درختان: اینها تعداد کمی از میوه هائی هستند که در باالی پاسخ داد"ماروکال" 

 .بودند شد کردهر

"هلن" با عصبانیت گفت: پس چرا تعداد بیشتری از آنها را برایم نیاورده اید؟ تو دخترک حقیر و خیره 

 نهائی خورده ای.سر احتماالً اکثر سیب های قرمز را در راه برگشت به ت

چشیدن مزه اش بر نداشته ام. من را برای "ماروکال" گفت: اصالً اینطور نیست. من حتی یکی از آنها 

فقط دو دفعه درخت سیب قرمز را تکان دادم و هر بار فقط یک سیب بر زمین افتاد. به من اجازه تکاندن 

 ستور دادند تا سریعاً به خانه برگردم.درخت سیب بیش از دو دفعه داده نشد و آنها بالفاصله به من د

د می آمد و ما را از وجود ناچیز و بی مصرفت راحت می کرد. "هلن" گفت: ایکاش آذرخش بر تو فرو

 او سپس با خشم به سمت "ماروکال" حمله کرد.

این زمان آرزو می کرد که ایکاش می ُمرد و این چنین مورد تحقیر و بی حرمتی قرار نمی "ماروکال" 

دیگران دور از دید  خود را در گوشه ای از آشپزخانه و به ،به تلخی می گریستدرحالیکه رفت. او گ

 مخفی ساخت. 

سیب  ی"هلن" و مادرش شروع به خوردن سیب های قرمز نمودند. آنها دریافتند که این سیب ها از تمام

ند شدند که تعداد بیشتری از آنها ند لذا به شدت عالقمهست ترهائی که تاکنون خورده بودند، لذیذتر و معطر

 را داشته باشند.

می خواهم به کوهستان بروم و "هلن" گفت: مادر، گوش کنید. لطفاً لباس های زمستانی مرا بیاورید. من 

برای خودم جمع کنم و به اینجا بیاورم. من هیچ غذائی با خودم نمی بیشتری از سیب های قرمز را  دتعدا

بی می دانم که از توانائی من بخو تمام مدت فقط از سیب های قرمز تغذیه نمایم.برم و قصد دارم که در 

مردان نیک سیرت با فریاد از آن  ،قرمز برخوردارم. ممکن است یافتن مسیر کوهستان و درخت سیب

زمانیکه تا  ،متوقف نمایم اّما من به کارم ادامه خواهم داد من بخواهند که تکاندن درخت سیب قرمز را

 می سیب های قرمز از درخت بر زمین بیفتند. تما

 ضخیمکاله یک سر خود را با  ،باالپوش ضخیمی بر تن نماید "هلن" توصیه کرد که به ال مادربه هر ح

 بخوبی بپوشاند و هیچگاه از مسیر جاده اصلی منحرف نگردد.

فاصله نسبتاً زیادی  خترشدتا زمانیکه  و همچنان به دنبال "هلن" می نگریست،مادر در جلو منزل ایستاد 

 خارج شد.وی را طی کرد و از دیدرس 

در نتیجه الیه ای از برف همه جا را پوشانده بود. هیچ ردپائی از انسان ها بر سطح برف دیده نمی شد. 

"هلن" جاده اصلی را گم کرد و هر لحظه بر سرگردانی و آوارگی اش افزوده شد. او پس از مدتی 



95 
 

کوه  ۀتا اینکه به قل ،در باالی کوه تشخیص دهد. پس مسیر آن را دنبال نمودرا  توانست روشنائی کوچکی

خرمن آتش همچنان برپا بود و دوازده نفر به عنوان نماد ماه های سال بر روی دوازده تخته سنگ  .رسید

 نشسته بودند. آتش در اطراف

بعد به  اندکیامه راهش مردد ماند. او در ادبرای لحظاتی به وحشت افتاد لذا  ها"هلن" در ابتدا از دیدن آن

هیچ اجازه ای از  "هلن"آرامی خود را به کنار آتش رساند و شروع به گرم کردن دست هایش نمود. 

 .مرسوم را رعایت نکردو ادب و نزاکت  نخواستحاضر افراد 

 چه چیزی هستید؟ در جستجوی "ِستِچن" بزرگ با لحنی تند گفت: چرا به اینجا آمده اید؟

من مجبور به پاسخگوئی به شما نیستم. از شما  هلن" با لحنی متکبرانه و تحقیرآمیز جواب داد: پیرمرد"

 چه کاری برای من بر می آید؟
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 "هلن" آنگاه پشتش را به خرمن آتش کرد و به سمت جنگل مقابل به راه افتاد. 

ه حرکت در آورد. آسمان در بر باالی سر خود بهم کشید و عصایش را  "ِستِچن" بزرگ اخم هایش را در

به خاموشی گرائید. گلوله های درشت بالفاصله خرمن آتش  .چشم بهم زدنی از ابرهای تیره پوشیده شد

 برف شروع به باریدن کردند و باد سردی زوزه کشان از سمت دّره به سوی قلۀ کوه وزیدن گرفت. 

این به خواهر ناتنی اش دشنام می فرستاد. مرتباً گرفتار شده بود، خشم طوفان شدید  ندر میاکه "هلن" 

 او از گرم نگهداشتن بدنش ناتوان بود. باالپوشزمان 

مادر مادر "هلن" همچنان منتظر برگشتن وی به خانه بود. او از پنجره مرتباً به بیرون می نگریست. 

"هلن" ز برگشتن هیچ اثری ا اّما و چشم به راه می دوخت فترهمچنین گاه و بیگاه به آستانه خانه می 

 دیده نمی شد. 

 باز نگشت.ساعت ها به آهستگی می گذشتند اّما "هلن" همچنان به خانه 

مادر با خودش اندیشید: ببینید سیب های قرمز چگونه دخترم را وسوسه کردند و او را از خانه دور 

 ساختند. 

رداخت. برف بیش از رش پو به جستجوی دخت دردائی پشمی پوشی ،گذاشتاو آنگاه کاله ضخیمی بر سر 

پیش بر روی هم انباشته گردیده بود بطوریکه همه جا را در زیر پوشش خویش داشت. هیچگونه ردپائی 

در برف ها گم شده بود و سرگردان به هر از انسان ها بر سطح برف دیده نمی شد. او اندک زمانی بعد 

ی رسید اّما هیچکس به ناله وش مطرف می رفت. صفیر باد سردی از کوهستان های شمال شرق به گ

 داد.می پاسخی ن نامادری های تضّرع آمیز

کارهای منزل پرداخت. او مرتباً دعا می کرد و رتق و فتق "ماروکال" روزها و روزها به تنهائی به 

 شت آنها نشد. منتظر نامادری و خواهر ناتنی اش ماند اّما هیچ خبری از بازگ

، یک روستائیاینک از آنها خانه ای  شدید کوهستان یخ زده بودند. رمایخواهر و نامادری اش در اثر س

 به ارث مانده بود. برای "ماروکال" کوچک رأس گاو و مزرعه ای 

مدت زمانی از این ماجرا نگذشته بود، که مردی جوان و شریف از ساکنین همان آبادی به خواستگاری 

 در شادی ها و غم های یکدیگر سهیم شدند. ردند و "ماروکال" آمد. آنها بزودی با یکدیگر ازدواج ک

پاکدامنی صداقت، صمیمیت و  اسال های سال در کنار همدیگر ب سرانجام "ماروکال" و همسر جوانش

  .شدند روزگار گذراندند و برای فرزندان شان سرمشق
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 ( The yellow dwarfداستان : کوتولۀ زرد )

  (Dinah Mulockنویسنده : داینا مالوک )
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که چندین فرزند داشت اّما همگی آنها بجز یک دختر در اثر  ،سرزمینی دور افتاده دارای ملکه ای بود

دخترش را بسیار دوست می داشت و هیچگاه در مورد تنها . ملکه حوادث و بیماریهای مختلف ُمردند

 او را راضی و خوشنود نگهدارد.می کرد که  همواره تالشخواسته هایش با وی مخالفت نمی ورزید لذا 

( داده بودند. پریوش زیبا all-fairآنگونه که به او لقب "پریوش" )و دلربا بود این پرنسس بی نهایت زیبا 

آنگونه که شهرت وی در سرزمین های  تبدیل گردید و کمال کم کم رشد کرد و به دختری با وجاهت

کشورهای از  و شاهزادگان بسیاری بیست پادشاهبیش از ماجرا تا بدانجا پیش رفت که  . اینمجاور پیچید

ً و نزدیک دور   ازدواج با وی اقدام نمودند. های به ارسال درخواست مرتبا

دانست که کدامیک را به شوهری  پریوش عاشقان و دلباختگان بسیار زیادی داشت لذا براستی نمی

 برگزیند و به کدامیک پاسخ منفی بدهد.

گ مرملکه همواره به نصیحت کردن دخترش می پرداخت. او مشتاق بود که ازدواج دخترش را قبل از 

 نداشتند.بر پرنسس به چشم ببیند اّما نصایح و التماس هایش هیچ تأثیری  خویش

( Desert fairy"ساحرۀ بیابان" )به نزد این مشکل ملکه سرانجام تصمیم گرفت که برای چاره جوئی 

 لجاجت و خودسری دخترش راهنمائی بخواهد. دفع یبرود و برا

او توسط دو شیر وحشی و درنده  از شهر و آبادی زندگی می کرد.جائی دور  "ساحره صحرا" در

 محافظت می شد.

و دنیا دیده  بنابر توصیه ریش سفیدانکه از ماجرای "ساحره بیابان" و شیرهای محافظش آگاه بود ملکه 

برای تطمیع و رفع خشم  دربار تصمیم گرفت تا کیکی از ارزن، شکر، شکالت و تخم کروکودیل های

و به  از میان آن دو عبورنماید به شیرها با اهدای کیک تهیّه کند، تا بتواندساحره شیرهای وحشی محافظ 

  "ساحره بیابان" نزدیک گردد.

مسافت زیادی را پیمود، تا اینکه  او ست.سفر بَ  رچنین تصمیمی را به عمل در آورد و سپس باملکه 

 به ناچار در زیر درختی به استراحت پرداخت. لذا برجا ماندکوفته خسته و 

ۀ بیابان بیدار شد، ناگهان صدای غرش شیرهائی را شنید، که محافظان ساحرزمانیکه ملکه از خواب 

پرداخت. او سرانجام با هر جان  دخو درون وسایلدر عجله به جستجوی کیک همراهش  ابودند لذا ب

انداخت. ملکه که در کندنی بود، کیک را از بار و بنه اش خارج ساخت و بسوی شیرهای خشمگین 

معرض حملۀ شیرهای درنده قرار داشت، آنچنان ترسیده بود که احساس می کرد، هر لحظه توسط آنها 

  لذا از ترس چشم هایش را بَست. خواهد شدیده دریده و بلع
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بنابراین  را از همان نزدیکی شنیدکسی  صدای حضورملکه  هنوز لحظاتی بدین منوال نگذشته بود که

قدی به اندازۀ یک متر بر  مشاهده کرد که مردی کوچک اندام و زرد رنگ باچشم هایش را گشود و 

 ندن و خوردن پرتقال می باشد.درخت نشسته است و در حال پوست ک ۀروی شاخ

ً که او را به خاطر رنگ پوست و درخت پرتقالی که  "کوتولۀ زرد" زندگی می کرد، به بر رویش  غالبا

ید؟ برای این ه اای ملکه، بگو چگونه از دست شیرهای درنده خالص گردیداین نام می خواندند، گفت: آه 

من دقیقاً  گرامی، ملکه .یدشده ااز آن مطلع به طریقی حتماً و شما  شتکار فقط یک راه چاره وجود دا

 .ازدواج من در آورید بهتر است که دخترت را به . بنظرماید دهمبه اینجا آ چه منظوریبرای می دانم که 

 از او بخوبی مراقبت و نگهداری نمایم.تا زنده ام من قول می دهم که 

کوتولۀ زرد نبود، ناچاراً تسلیم شد و با  زشت و ترسناک قادر به نگاه کردن به چهرۀملکه که از ترس 

 درخواست وی موافقت کرد.

 یزهای عجیبی را کهچ او تمامی .دید ملکه ناگهان از هوش رفت و لحظاتی بعد خود را در قصرش

یادآوری چند بارۀ این ماجراها به ملکه القاء می کرد که او  اّما پنداشتمی مشاهده کرده بود، رؤیا 

 افسردگی شدیدی شد. در نتیجه گرفتار ،دچار بیماری مالیخولیا شده استاحتماالً 

علت  نتوانستهر چه تالش کرد، مادرش شد اّما و پریشانی  افسردگیپرنسس جوان بزودی متوّجه 

و دنبال درمان مناسب  ری ملکه مدتی پرس و جو نمودبیماری او را دریابد. پرنسس برای درمان بیما

 ه ای برای رفعبیابان برود و راه چار ۀتصمیم گرفت که نزد ساحردر اوج ناامیدی ولیکن سرانجام گشت 

 د.بیابناراحتی مادرش 

د. کربه پختن کیک مخصوص اقدام شیرهای درنده در برابر حملۀ پرنسس نیز برای حفاظت از خویش 

پشت سر  مصائباو مسافرتی همانند مادرش را آغاز کرد و دقیقاً ماجراهائی نظیر او را در مواجهه با 

 نهاد.

مشاهده کرد، که شاخه هایی  پرنسس پس از طی مسافتی بعید سرانجام خود را در زیر درخت پرتقالی

شاخه های درخت بچیند و در  میوه های پرتقال را ازمملو از میوه داشت. پرنسس بر آن شد تا تعدادی از 

با اندکی تالش توانست تعدادی از میوه های پرتقال را سبدی که کیک را با آن حمل می کرد، بگذارد. او 

 به دست آورد سپس در زیر درخت نشست و تا حد افراط از آنها خورد. 

به دو  رنسسپ ت خوردن میوه های گوارای درخت پرتقال نگذشته بود که چشمهنوز لحظاتی از مسرّ 

می آمدند. پرنسس کیک را که از سبد  پرنسس زیبا غرش کنان به طرف . آنهاقالده شیر وحشی افتاد
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. شیرها ناگهان از حرکت تا پرتقال ها را در آن بگذارد، بالفاصله بسوی شیرها انداخت ،بیرون آورده بود

 باز ماندند و به خوردن کیک مخصوص پرداختند.

بود،  ت باری که دچارش، که در چه مخمصه ای قرار دارد لذا از وضعیت رقّ متوجه شدبزودی پرنسس 

ناگهان کوتولۀ زرد بر او ه پرنسس درحالیکه بر بخت بد خویش دشنام می داد، ببسیار متأسف گردید. 

، با دقّت ، اشک هایتان را خشک کنید و به آنچه می گویمظاهر شد و گفت: پرنسس زیبا و دوست داشتنی

هیچ نیازی به مراجعه کردن به ساحرۀ بیابان ندارید و در گوش فرا دهید. شما برای درمان ناراحتی ملکه 

بدحالی مادرتان را بفهمید، باید برایتان بگویم که او اینک از قبول صورتیکه مایلید دلیل دلشوره و 

 است. نادم و پشیمان شماوافقت با ازدواج من و مپیشنهادم برای 
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!  یعنی مادرم بدون مشورت با من پرنسس پریوش بالفاصله حرف او را قطع کرد و گفت: چطور؟

ً پذیرفته است، که من با شما ازدواج نمایم؟   قول را از جهت ترس و واهمه ای که از شما  این او یقینا

 است. قبول نمودهداشته، 

ی پذیرفتن این ازدواج مسخره نخواهد مطمئن باشید که هیچکس شما را براکوتولۀ زرد  در پاسخ گفت: 

فتخر که مرا خشمگین نسازید. شما اگر مرا به ازدواج م به هر حال من به شما هشدار می دهم کرد.

خواهم شد ولیکن اگر قول ملکه را  نمائید آنگاه من برایتان مهربان ترین و دوست داشتنی ترین شوهر دنیا

و درنده ام مراقبت  خودتان در برابر شیرهای وحشیاز برای ازدواج با من نادیده انگارید، باید بتوانید 

 کنید.
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پرنسس با در نظر گرفتن شرایط نامساعدی که گرفتارش شده بود، بر وحشتش غلبه کرد و با لبخندی 

چنین می اندیشید که بدین ترتیب بزودی در رنج و عذابی اّما  ساختگی به کوتولۀ زرد قول ازدواج داد

بیحالی و غش دچار شد و بر زمین افتاد اّما پرنسس از شدت ناراحتی به حالت  بزرگ گرفتار خواهد شد.

بر بستر نرم و راحت خویش یافت. در قصر ملکه و زمانی که حالت عادی خویش را بازیافت، خود را 

همچنین متوجه شد که یک تار موی قرمز ا با سلیقه و ظرافت تمام تزئین کرده اند. او دریافت که اتاقش ر

هر چه تقال کرد، نتوانست آن  ولیکناست  رنگ به عنوان انگشتری بر دور یکی از انگشتانش بسته شده

 را از انگشتش باز کند.
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. او وارد ساختجوان بود، بر پرنسس  وردهاین ماجرا بزودی تأثیری همانند آنچه بر سر مادرش آ

از  شهراین موضوع آنقدر پیشرفت کرد، تا اینکه تمامی طبیبان  و مالیخولیا شده بودنوعی دچار براستی 

  اظهار عجز نمودند.درمان وی 

زیبا و و عاقالن دربار بنظر رسید که بهترین شیوه برای درمان پرنسس سرانجام با مشورت بزرگان 

این موضوع در  بمنظور برگرداندن او به حالت سابق آن است که وی را به ازدواج ترغیب نمایند.

در میان گذاشته شد و پرنسس نیز که از لجاجت پیشین اندکی زیبا فرصت مناسبی توسط ملکه با پرنسس 

  موافقت نمود. شبا پیشنهاد ازدواج با یکی از خواستگارانکوتاه آمده بود، 

وی با خواستگارانی نظیر کوتولۀ  داد که هیچگاه با ازدواج قولملکه برای جلب اطمینان پرنسس زیبا 

خواستگاران متعددی که برایش سرودست می زرد موافقت نخواهد شد و پرنسس باید خودشان از بین 

  را برگزیند. و مقبول شکستند، فرد مناسب
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زیاد باشد بعالوه او را با همۀ دارای ثروت  و شخصی قدرتمندکه شوهرش باید  عنوان کردپرنسس 

بر اساس معیارهائی که  پرنسس با دقت زیاد تمامی خواستگارانش رابنابراین معایبش دوست بدارد. 

  د و سرانجام پرنس سرزمین معادن طال را به همسری برگزید.نموتعیین کرده بود،  ارزیابی 

بهترین تدارکات  و سپس شد تعیین و صالحدید ملکهبا پیشنهاد بزرگان قوم ازدواج روز برگزاری مراسم 

یک عروسی برای برگزاری م حکومتی و همکاری مردبا تالش های فراوان مستخدمین و کارگزاران 

 شاهانه فراهم گردیدند. 

همزمان با اینکه پرنس و پرنسس خودشان را برای مراسم ازدواج آماده می ساختند، ناگهان همگی 

دیدند که پیرزنی  با کمال تعجبآنها همگی آوردند.  داخل قصر ملکهمشاهده کردند که کجاوه ای را به 

روی حیاط با قرار گرفتن کجاوه بر  که در زشتی همتا ندارد. پیرزن، فرتوت در داخل کجاوه نشسته است

 ملکه و پرنسس را فوراً نزد من بیاورید. بالفاصله فریاد کشید: قصر 

گفت: شما باید رو به او پُر پشتش را درهم کشید و  ابروان لحظاتی بعد پس از حاضر شدن ملکهپیرزن 

و به اجرای آن  وریدآازدواج پرنسس پریوش با پسرم کوتولۀ زرد داده اید، بخاطر  قولی را که برای

من هم قسم  ،و پسر عزیزم موافقت ننمائید پرنسسازدواج من ساحرۀ بیابان هستم و اگر با  گردن نهید.

 ه چیز را به آتش بکشم و همۀ شما را هالک گردانم.می خورم که با عصای جادوئی ام هم

پرنس معادن طال بسیار س از این بیانات تهدید آمیز ساحرۀ بیابان دچار شوک شدند ولیکن ملکه و پرنس

 خارج نمود و نوک تیز آن را به عصبانی و خشمگین گردید بطوریکه شمشیر خویش را از غالف مطاّل 

ۀ زشت گرفت و گفت: حشرۀ بدبخت، به شما دستور می دهم که هرچه سریعتر از اینجا سمت گلوی ساحر

  نتان را بدون ترّحم خواهم گرفت.روید و گرنه جاب

باز شد و کوتولۀ فوقانی کجاوه به سمت خارج پرنس هنوز کالمش را کامالً ادا نکرده بود، که قسمت 

بین پرنس و در فاصلۀ د و فوراً خود را جهیاز آن بیرون در حالیکه سوار بر یک گربه وحشی بود، زرد 

باید خشم و غضب خود را بر من فرود  شماو با صدای بلند بانگ برآورد: جوان عجول،  ساحره قرار داد

آیا  د و نه بر ساحرۀ بیابان. من رقیب و هماورد تو هستم و ادعای همسری پرنسس زیبا را دارم.آوری

زدی خبر دارید که مادرش ملکه خیلی پیش از این قول همسری او را به من داده است؟ آیا شما حلقۀ نام

انگشت دستش نمی بینید؟ بنابراین اگر آنچه  مرا که از یک تار موی قرمز تشکیل یافته است، بر گرداگرد

هنوز هم از من عصبانی هستند و فریاد هنوز ایشان را قانع نکرده است و  از من شنیده اند،اینک پرنس 

تو را  ،ید، که من قصد دارماعتراض بر می آورند پس ای مخلوق حقیر و موجود ناچیز توّجه داشته باش

 ن هالک گردانم.سایریو برای عبرت  ایمبه شدت تنبیه نمبخاطر گستاخی ات 
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کوتولۀ زرد مهمیزش را بر بدن گربه وحی فشار داد و همزمان قمه بسیار بلندی را از نیام بیرون پس 

جمالت از گربه کوتولۀ زرد پس از ادای این  به مبارزه طلبید. پرنس رابا صدائی رعب انگیز کشید و 

 وحشی پیاده شد و در حیاط قصر فرود آمد.

زدنی تیره  هنگام ناگهان چهره عوض کرد و به رنگ قرمز خونی در آمد. هوا در چشم بهمخورشید این 

 تمام بر زمین شالق می زد وعب انگیز شروع به غریدن نمود. آذرخش با قدرت عد رُ و تاریک شد و رَ 

در روشنائی آن همگی حاضرین مشاهده کردند که دو غول عظیم در دو طرف کوتولۀ زرد ایستاده اند و 

 بیرون می جهند.  آتش بهشراره های از دهان هر کدام 

شیمان شد و تصمیم خویش پزودهنگام پرنس با مشاهده چنین وقایعی از نشان دادن شهامت و شجاعت 

 ن نرنجاند.گرفت تا کوتولۀ زرد را بیش از ای

مشاهده دلهرۀ پرنس زمانی به اوج خود رسید که ساحرۀ بیابان را در حال سوار شدن بر یک شیر بالدار 

ا مجهز به ههر کدام از مار .کرد. شیر بالدار مزبور دارای سری پوشیده از تعداد زیادی مار سّمی بود

 .می رفت اضرین نشانهحنیزه ای بودند، که به سمت 

و نیزه های خود را به سمت جلو فرود می آوردند. این  می کردند نوسانمارها مرتباً به هر طرف 

در بازوی ملکه فرود آمد و آن را زخمی و غرق در  از نیزه ها ییکنوک حرکات آنقدر ادامه یافت تا 

 خون ساخت. 

عاشقی را فراموش کرد  ، موقتاً عشق وپرنس با دیدن خون هائی که از بازوی زخمی ملکه خارج می شد

 و به کمک ملکه شتافت. 

بر روی گربه وحشی مجدداً با زیرکی و چابکی َجستی زد و از این فرصت استفاده کرد و کوتولۀ زرد 

خود را سریعاً به ایوان قصر رسانید و پرنسس زیبا را ربود و با خود به باالی قصر برد سپس و ا .پرید

 ناپدید گردید.از آنجا بزودی 

غباری نس مات و مبهوت برجا مانده بود و از مشاهدۀ اتفاقات عجیب و غریب گیج شده بود. او ناگهان پر

در نزدیکی خویش مشاهده کرد ولیکن قبل از آنکه واکنشی از خود نشان بدهد، توسط نیروئی غیر عادی 

 به هوا بلند شد.

بسته بود و می خواست پرنس را معادن طال که ساحرۀ بیابان دل به عشق پرنس  ماجرا از این قرار بود

نگهدارد. بنابراین پرنس را به غاری تاریک و وحشتناک منتقل ساخت  نزد خویشبا خود ببرد و به اجبار 

 پس از مدتیامیدوار بود که پرنس پس از مدتی پرنسس پریوش را فراموش کند و به وی دل ببندد اّما و 

   یافت که نقشه اش تأثیری بر عالقۀ پرنس نسبت به پرنسس زیبا نداشته است.در



106 
 

. این رفتار گرچه خوشایند دستور داد تا پرنس را به قصر مجلل وی منتقل نمایندپس از این ساحرۀ بیابان 

ون زجرآور تلقی می گردید. به دنبال این دستور پرنس را در ساحره بود ولیکن برای پرنس یقیناً بسیار

در بزودی بود و اینک توسط چندین قو حرکت می کرد، نشاندند. آنها  کالسکه ای که در هوا شناور مانده

 ابرها به پرواز در آمدند.  بر فرازآسمان اوج گرفتند و 

 

 

 

، که موقتاً قدرت تکلم خود را از دست داد. پرنس از مشاهدۀ این رفتارها آنچنان مات و مبهوت مانده بود

از باالی ابرها کالسکه همچنان در آسمان پرواز می کرد تا اینکه بر فراز قصری بزرگ رسیدند. پرنس 

پرنسس پریوش اینک همراه با ندیمه های تعجب مشاهده کرد که کمال با  . اوانداخت آن قصرنظری به 

نس از دیدن ئی از سنگ های صیقلی بسیار با شکوه زندگی می کند. پردر قصری بزرگ با نما شبسیار

 هایش را با پشت دست زدود. این وقایع آنچنان ناراحت شد که سرش را به جانب دیگر برگرداند و اشک

که توسط  ،کردمی زرین را مشاهده نیز ناگهان چشمش به آسمان افتاد. او کالسکه ای پریوش پرنسس 

بیابان که اینک با  ۀر ساحراو هنگامی که پرنس را در کناچندین قو در آسمان به پرواز در آمده بود. 

 بسیار ناراحت و غمگین گشت.؛  قدرت جادو خود را آراسته و زیبا ساخته بود، دید
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مدام در صدد آن بود که به طریقی از سلطه پرنس حس خوبی در برابر قدرت جادوئی ساحره نداشت و 

ر بی ثمر خواهد بود و اسارت وی بگریزد. او احساس می کرد که در شرایط فعلی هر تالشی برای فرا

نیز عاشق او شده است و بسیار ساحره باور کند که پرنس  تا ،لذا می خواست طوری وانمود نماید

 دوستش می دارد.

مجلل و باشکوه نقل  یبه قصرکه با کالسکه زرین در آسمان پرواز کردند، پس از مدتی سرانجام آنها 

با دیوارهای زمرد سبز محصور بود و از سه طرف دیگر به  از یک طرفزیبا دند. این قصر نمو مکان

 ، که مشرف به دریای خروشان بودند.صخره های خشنی ختم می شد

می ساخت تا پرنس وانمود می کرد که وابستگی شدیدی به ساحره یافته است و بدین ترتیب او را راضی 

صدائی از جانب دریا ا یک روز پرنس در اینج اغلب به اتفاق به قدم زدن در ساحل صخره ای بپردازند.

بیشتر دقت نمود، از دیدن یک پری دریائی به شدت حیرت کرد. پری دریائی در حال شنید. او زمانی که 

 شنا کردن به طرف پرنس بود و با لبخند به او می نگریست.

بر شما و پری دریائی سرانجام به سخن در آمد و گفت: آه ای پرنس معادن طال، من از تمامی آنچه 

من حیله ای از جانب ساحرۀ  رفتارخوبی آگاهم. شما نباید فکر کنید که این پرنسس پریوش گذشته است، ب

کوتولۀ زرد  بیابان برای آزمودن شما است زیرا من از دشمنان دیرینه و سرسخت ساحره و پسر نابکارش

هستم. بنابراین اگر شما به من اعتماد داشته باشید آنگاه من هم می توانم به شما مساعدت نمایم تا از این 

 این آزادی عالوه بر شما شامل پرنسس پریوش نیز خواهد شد.البته مخمصه رهائی یابید. 

ائی گفت که به او اعتماد دارد به پری دری ای نویدهای مسّرت بخش و امیدوار کنندهچنین پرنس از شنیدن 

 انجام می دهد. بگوید،او و هر آنچه 

پری دریائی از پرنس خواست تا بر روی ُدم او سوار شود و باله هایش را محکم بچسبد. پری دریائی 

از قصری که پرنس در آن محبوس شده بود، بدین ترتیب آنگاه به شنا کردن در دریای بیکران پرداخت و 

 گریختند.

و پس از اینکه به اندازه کافی از قصر ساحرۀ بیابان فاصله گرفتند آنگاه پری دریائی به پرنس گفت : آن د

روزگار به تلخی می رویم که پرنسس زیبا در داخل آن در اسارت کوتولۀ زرد اینک ما بسوی قصری 

به  تا در نهایت بتوانید ید،رخیزنبرد ب باید با دشمنان زیادی به اهشما در این رمطلع باشید که می گذراند. 

را به شما می دهم تا بتوانید بر هر دشمنی چیره شمشیری من قصر کوتوله زرد دست یابید. بنابراین 

 از دستتان خارج سازند.  تا آن را ،شوید. بخاطر داشته باشید که هیچگاه نباید اجازه بدهید

 هر آنچه تاکنون برایش انجام داده بود، تشکر نمود. از پری دریائی بخاطر نیز پرنس 
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و پس از اینکه پرنس را ا .خود را به ساحل رساندشناکنان پری دریائی  و سپری شدندبدینگونه لحظاتی 

به پرنس قول داد که هر زمان نیازی به  پری دریائی پیاده کرد، با وی خداحافظی نمود. در ساحل

  ی خواهد شتافت.، بی درنگ به کمک وحضورش باشد

شجاعانه به پیشروی به داخل قصر کوتولۀ زرد پرداخت. او پس از چند گام با دو موجود عجیب و  پرنس

سینه ای زنانه بودند. آن دو موجود عجیب دارای بدنی همانند شیر درنده و سر و شریر مواجه گردید. 

پیکر آنان نمود و در  یز آن را روانۀپرنس شمشیر اهدائی پری دریائی را از نیام بیرون کشید و تیغۀ ت

 اندک زمانی هر دو موجود را به هالکت رساند.

اژدها در مقابلش ظاهر شدند و با خشم پرنس هنوز از این ماجرا کامالً فراغت نیافته بود، که ناگهان شش 

و همگی شش اژدها  آمد آنها بر با بسیار بسوی پرنس حمله آوردند اّما پرنس با دلیری بی مانند به مقابله

 را کشت.
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مواجه شد که در وجاهت همانند حوریان بهشتی و فریبنده آنگاه با بیست و چهار زن بسیار زیبا پرنس 

از دل انگیز بر سر داشتند. پرنس با دیدن زنان زیبارو رنگارنگ و بودند. آنها هر کدام تاجی از گل های 

گری به جلو بر نداشت. او به هیچوجه قصد نداشت که از جانب وی بر جای خویش ایستاد و گام دیتعجب 

به آشنا صدائی پرنس کامالً مستأصل مانده بود که این زمان زیبائی وارد شود. آسیبی به چنین موجودات 

 حمله زنان زیباروآن زنان حمله کنید. به : به به وی نهیب می زد با لحنی آمرانه . صدارسید ویگوش 

با را نابود سازید و گرنه پرنسس پریوش را برای همیشه از دست خواهید داد. پرنس  آنها کنید و همگی

بر چپ و راست شنیدن این صدا بالفاصله خودش را به میان زنان زیبارو انداخت و شمشیر براّن را 

 فرود آورد، تا اینکه در اندک زمانی هیچ آثاری از آنان برجا نماند.

، پرنسس زیبا را گروه زنان افسونگر به داخل قصر رفت. جائیکه انتظار داشتفراغت از رنس پس از پ

که تنها . او با دیدن پرنسس پرنس در اندک زمانی موفق به یافتن پرنسس شد زندانی کرده باشند.در آنجا 

و ای پرنسس زیبا ، شادمانه بانگ بر آورد: آه و یگانه بر بالکن قصر ایستاده بود، به سمت وی دوید و 

 بی اندازه مسرور گردیده ام. انمن اینک از دیدارت،  وفادار
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 وفادار!!عاشق پاسخ داد:  ریشخندبا ده بود، حیرت کرپرنسس که از این ُرخداد غیر منتظره بسیار 

پرنسس آنگاه چهرۀ خویش از پرنس بر گردانید و گفت: آیا می خواهید که من همنشینی تو را با زنان 

 آنان این زمان کجا هستند؟ راستیب هوائی نادیده انگارم؟ کالسکه داخل زیبارو در

تمامی این اعمالی را که عنوان کرده اید، انجام داده ام اّما پرنس بنرمی پاسخ داد: حق با شما است. من 

. او مرا با زور به قصر بزرگی برد و در آنجا تماماً ناشی از نقشه های مکارانۀ ساحرۀ بیابان بودند آنها

با وی در آنجا بسر بردم و مدام در اندیشه رسیدن به نزدتان زندانی نمود. من مدت ها با افسردگی 

و اینک با کمک های پری دریائی و تحمل مشکالت بسیار زیاد برای رهائی شما  روزگار می گذراندم

پرنس پس از ادای این بود که این شمشیر سحرآمیز را به من هدیه داد تا بر دشمنانم فائق آیم. او  آمده ام.

  .و از او درخواست بخشش کرد را به زیر پاهای پرنسس پریوش انداخت خویش ،کلمات

زرد بزودی از وجود شما آگاه  ۀکوتول یقین بدانید که اّما پرنسس که دلش به رحم آمده بود، گفت: برخیزید

پنهان گردید تا راه چاره ای  ی باغسریعاً بروید و در پشت یکی از بوته هابهتر است . پس می گردد

     بیابم.

بالفاصله و . ارا محکم از پشت گرفت پرنسدست های ظاهر شد و  کوتولۀ زرد این زمان ناگهان 

یک جفت  ناگهانو کلماتی رمز آلود بر زبان راند.  خارج ساخت پرنس دستشمشیر سحرآمیز را از 

در مقابل کوتولۀ و  در بند کردندا دستبند آهنین و پرنس بیچاره را بغول وحشتناک در آنجا ظاهر شدند 

 .زرد نگهداشتند.

کوتولۀ زرد تبّسمی بر لبانش آورد و گفت: اینک رقیب و حریف مقّدر من در دستانم اسیر و زبون گردیده 

به هر حال من یک شانس به شما می دهم و آن اینکه اگر با ازدواج من و پرنسس موافقت نمائید و  است.

ید تا پرنسس پریوش با رضایت به همسری من در آید آنگاه زندگی ات را بر شما می بخشم و باعث گرد

 .کنمسریعاً آزادت می 

بی درنگ گفت: نه ، من هیچگاه چنین عمل زشت و ناجوانمردانه ای را انجام نمی دهم و برای پرنس 

 د.شاضی نخواهم رهائی جان خویش به بدبختی پرنسس ر

بی درنگ  آشفت آنچنانکهبر  شدیداً و  گردیدکوتولۀ زرد از این پاسخ سرسختانۀ پرنس بسیار خشمگین 

تمام قدرت بر قلب پرنس فرو کرد و  و تیغۀ تیز آن را با از غالف در آورد ی که بر کمر بسته بود،خنجر

 او را کشت.

ّما بالفاصله به خودش آمد و مات و مبهوت برجایش میخکوب شده بود اپرنسس دلشکسته برای لحظاتی 

ندارد. شاید هیچ فائده ای کردن شما موجود زشت و ترسناکی هستید که التماس فریاد زد: بر کوتولۀ زرد 
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من از بین خواهید رفت. بواسطه ظلم و جورتان متکی باشید اّما بزودی  جادوئی بر قدرت شما این زمان

، دست از جان خویش معادن طال در قلبم احساس می کنماین لحظه می خواهم بخاطر عشقی که به پرنس 

بالفاصله خودش را از ایوان قصر به پائین انداخت و  پرنسس پس از ادای این عبارات .بشویم و بمیرم

  در َدم جان سپرد.

شادکامی نصیب بدین ترتیب آنچنانکه سرنوشت رقم زده بود، زندگی دو دلداده به پایان رسید و خوشی و 

 ردید.آنان نگ

معادن طال و پرنسس پریوش بسیار متأسف گردید. او  سرانجام پری دریائی از شنیدن ماجرای پرنس

که در شمشیر جادوئی نهاده بود، مجدداً بکار گرفت و توانست دو دلداده را به دو تمامی قدرت خویش را 

ار بخشد. آن دو درخت کنار یکدیگر استقریک باغ بزرگ در و آنها را در تبدیل سازد جوان درخت نخل 

اثر مرور زمان آنچنان  شاخه های آنها در .تا سال های بسیار در کنار همدیگر رشد کردند و ثمر دادند

      به چشم می آمدند. از دور به شکل درختی واحد ، کههمدیگر تنیده شدند در
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 (The Two Sistersدو خواهر )داستان : 

 (Flora Steelفلورا استیل ) نویسنده :
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ها به همدیگر سال ها پیش از این دو خواهر در شهری کوچک زندگی می کردند. شباهت ظاهری آن

یکی از دو خواهر خارج ساخته باشند.  آن که انگار دو دانه نخود را از داخل یک نیام ،آنچنان زیاد بود

 از سیرت و خوی بدی بهره می برد. مالیم بود ولیکن خواهر دّوم با طبعی بسیار خوش رفتار و 

شده بود و درآمدی برای گذران زندگی  بیکارپس از سال ها کار سخت و طاقت فرسا پدرشان  اینک

و از این طریق  گردندمشغول هر کدام به کاری که  ،نداشت لذا دخترها به این فکر افتادنداش خانواده 

  بتوانند به معاش خانواده کمک نمایند.
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ز من چه کاری ا که تصمیم دارم که اّول به دنبال کار بروم، تا ببینم خواهر جوانتر گفت: خواهر جان، من

 می توانید از پدر و مادرمان مراقبت نمائید. ،بر می آید. شما هم در این مدتی که نیستم

موفقیّت من  ود، ادامه داد: شما می توانید در صورتمی نمخواهر کوچکتر که همیشه در زندگی بشاش 

 زید. به آنچه می خواهید عمل نمائید و به کار مورد عالقه خودتان بپردادر یافتن کار مناسب 
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به امید پیدا کردن خواهرش خداحافظی کرد و پدر ، مادر و سپس بقچه اش را بست و از  خواهر کوچکتر

گشت کوچک او در ابتدا به دنبال محلی برای کار کردن در همان شهر  خارج شد. از خانهکار مناسب 

کار بدهد لذا تصمیم گرفت که به کوچک یک دختر که به  ،هیچکس را نیافت حوالیاّما در تمامی آن 

 برود.کشورشان مناطق دورتر و شهرهای دیگر 

طوالنی نمود. او رفت و رفت تا اینکه پس از مدتی به خواهر جوان تر با این تصمیم شروع به مسافرت 

و هیچ نانوائی در  در حال پختن بودند  آنیک تنور نانوائی رسید که تعداد زیادی قرص نان در داخل 

 حضور نداشت. آنجا

 

 

 

، نان ها یکصدا فریاد برآوردند: دختر درست زمانیکه دختر جوان از کنار نانوائی بدون نانوا می گذشت

این سال است که در  هفتما را حدود  کوچک، دختر کوچک، لطفاً ما را از داخل تنور بیرون بیاورید.

لطفاً ما را  اینجا مراجعه نکرده است. تنور گذاشته اند اّما از آن زمان هیچکس برای بیرون آوردن ما به
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پس ای دختر جوان، لطفاً نسبت به ما  از تنور خارج سازید و گرنه همگی ما بزودی خواهیم سوخت.

 اندکی در اینجا توقف نمائید.به منظور خالصی ما مهربان و مسئولیت پذیر باشید و 

در نانوائی ز دیگری با دقت از تنور دختر کوچک بقچه خود را بر زمین گذاشت و نان ها را یکی پس ا

. او سپس درحالیکه به راهش ادامه می داد، به بر روی سکوی کنار تنور قرار داد بنحو مرتبی آورد و

 اینک شما می توانید بیش از پیش راحت و آسوده باشید.نان ها گفت: 

رسید که سطلی خالی در  ماده ایدختر جوان همچنان مدتی را برای پیدا کردن کار پیمود تا اینکه به گاو 

 کنارش نهاده بودند. 

محبت کنید و شیر مرا بدوشید. من گاو ماده به دختر کوچک گفت: دختر کوچک، دختر کوچک، لطفاً 

عه نکرده برای دوشیدن من مراج هیچکستاکنون اّما  صاحبم هستم هفت سال است که در اینجا منتظر

 . است.

بقچه اش را بر زمین نهاد، شیر گاو ماده را  . او مجدداً نمود جا توقفآنا در بنابراین دختر مهربان مدتی ر

به گاو ماده که مهربانانه  ،و سطل را پُر از شیر نمود. او در حین اینکه مجدداً راهی سفر می شد دوشید

 اینک شما می توانید بیش از پیش راحت و آسوده باشید.نگاهش می کرد، گفت: 

تا اینکه به یک درخت سیب رسید. درخت  ،ادامه دادبرای یافتن کار مناسب دختر مهربان به راه خویش 

سیب آنقدر میوه داده بود که شاخه هایش در زیر سنگینی میوه های خوشرنگ و خوشمزه اش در حال 

 .شکستن بودند

اخه های مرا درخت سیب دختر کوچک را صدا کرد و گفت: دختر کوچک، دختر کوچک، لطفاً ش

آنقدر درشت و سنگین شده اند که دیگر قادر به نگهداری آنها نیستم و  کامالً رسیده ام، بتکاتید. میوه های

 بمانم. هایمپا سربر بیش از این نمی توانم 

توقف نمود. او بقچه اش را دختر مهربان با شنیدن این درخواست موقتاً از ادامه مسافرت دست کشید و 

او این  درخت سیب کرد.مملو از میوۀ و با تمام توان خویش شروع به تکاندن شاخه های  بر زمین نهاد

تا تعداد زیادی از میوه های سیب از شاخه های درخت فرو ریختند و بار درخت  ،کار را آنقدر ادامه داد

ی خویش ستند و درخت بیچاره توانست بر جا. در نتیجه شاخه های درخت سیب مجدداً به باال جَ سبک شد

 قائم و استوار به ایستد.

دختر مهربان پس از انجام اینکار درحالیکه به راهش برای پیدا کردن کار مناسب ادامه می داد، به 

 درخت سیب گفت: اینک شما می توانید بیش از پیش راحت و آسوده باشید.



118 
 

تا اینکه به یک خانه رسید. در آن خانه یک پیرزن جادوگر  ،دختر کوچک به مسافرت خویش ادامه داد

یک دختر خدمتکار می گشت. او با دیدن دختر  مدت ها در جستجوی زندگی می کرد. پیرزن جادوگر

کرد. بنابراین دختر کوچک موافقت کرد که در همانجا کوچک به او دستمزد خوبی برای کار پیشنهاد 

 دمت کند. جادوگر خ توقف نماید و به پیرزن

، آتش اجاق را تمامی خانه را تمیز و پاک نگه می داشت ،دختر کوچک کف اتاق ها را جارو می کرد

 می افروخت و از آن بخوبی مراقبت می کرد تا خاموش نگردد.
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خودش پیرزن جادوگر از دختر کوچک که با جدیّت برایش کار می کرد، درخواست نمود تا کامالً مراقب 

بر حذر بماند. او از دختر کوچک خواست که هیچگاه به بخاری اتاق باشد و از انجام یک کار به شدت 

 نزدیک نشود و به داخل لوله اش نگاه نکند. 

مشکالت و اّما اگر شما هشدارم را نادیده انگارید، برخی  پیرزن جادوگر در ادامه هشدارش افزود:

  شد و سرنوشت بدی خواهید داشت. بر شما آوار خواهندشدید  نامالیمات

پذیرفت و قول داد که هیچگاه به بخاری اتاق نزدیک نشود و دختر کوچک هشدارهای پیرزن جادوگر را 

 به داخل لوله اش نظر نیندازد.

دخترک هر روز خانه را جارو می کرد، غبارهای سطح وسایل و لوازم منزل را می روفت و آتش اجاق 

دریافت نکرد.  را بموقع می افروخت اّما هرگز حتی یک سکه از مزدی را که به او وعده داده شده بود،

دست بر گرفت که از خدمت کردن به پیرزن جادوگر خسیس  تصمیمناچاراً بدین ترتیب دختر کوچک 

 خانه خودشان باز گردد.به نومیدانه دارد و 

بدور از چشم والدین می دزدید، درون دیگ و را که از اینجا و آنجا  بی گناهی ه هایزن جادوگر بچّ 

در زیر دیگران ه ها را نیز بدور از چشم او استخوان های بچّ  بزرگی می پخت و برای شام می خورد.

  دفن می نمود. سنگ های داخل باغ

دختر کوچک که قصد باز گشتن به خانه را داشت، راضی نبود که بدون دریافت حتی یک سکه به عنوان 

تصمیم گرفت که مدتی دیگر را در او زحمات چندین ماهه اش از نزد پیرزن جادوگر برود. بنابراین مزد 

 پیر زن جادوگر خدمت کند.  هبه امید گرفتن طلب هایش همچنان بآنجا بماند و 

ً ر کوچک طی روزهادخت کارهای و تمامی ا .خانه ادامه می داد به جارو کردن و غبارروبی ی آتی مرتبا

را بخوبی به انجام می رساند، تا شاید رضایت پیرزن جادوگر را جلب کند و مزد زحمات خویش  حولهم

 را باز ستاند. 

مقدار زیادی ناگهان یکروز هنگامی که دخترک در حال جارو کردن خاکسترهای آتشدان بخاری بود، 

را در مورد ممنوعیت فرو ریخت لذا بدون اینکه هشدارهای پیر زن جادوگر دوده از داخل لوله بخاری 

می خواست بداند که دوده  یکنجکاوبا ه اش به آن جلب شد و ، توجّ نگاه کردن به بخاری بخاطر بیاورد

 ها از کجا می ریزند.

ناگاه یک کیسه مملو از سکه های که  ،ودکردن بمشاهده در حال و ا .بیشتر دقت کرد دختر کوچک اندکی

 . طال با صدای تلُپ بر روی دامنش افتاد



120 
 

افتاد و دخترک هشدارهای پیرزن جادوگر را نادیده انگاشته بود. پس  ،که نمی بایستبدین ترتیب اتفاقی 

بنابراین دست بکار شد و سریعاً دخترک با خود اندیشید که تا فرصت باقی است، از آن خانه بگریزد. 

لباس خدمتکاری را از تن خارج ساخت و لباس هایی که از خانه با خودش آورده بود، پوشید و با سرعت 

 پیرزن جادوگر بیرون دوید.خانه  درب عقبی از

که  ،دخترک هنوز راه چندانی نپیموده بود و مسافت زیادی از خانه پیرزن جادوگر زشت دور نشده بود

درحالیکه صدائی در پشت سرش شنید. او سرش را برگرداند و با تعجب مشاهده کرد که پیرزن جادوگر 

  می آید. بر روی یک دسته جاروب سوار است، با شتاب به دنبالش
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 یگران خالص کمک های وی از باراین زمان دخترک به نزدیکی درخت سیبی رسیده بود که در اثر 

ه و توانسته بود، شاخه هایش را مجدداً سر پا نگهدارد. بنابراین دخترک به طرف درخت سیب دوید و یافت

ید بطوریکه پیرزن جادوگر فریاد زد: درخت سیب، درخت سیب، لطفاً به من پناه بدهید و مرا پنهان ساز

نتواند مرا بیابد. او اگر مرا پیدا کند، استخوان های مرا از گوشت هایم جدا می سازد و در زیر سنگ 

 های باغ دفن می کند. 

تا کمرم را از  ،به من کمک کردید ترپیشدرخت سیب در پاسخ دخترک گفت: البته که چنین می کنم. شما 

و بدون اینکه هیچ صدمه ای به شاخه هایم وارد آید، به زندگی  زیر بار سنگین میوه هایم راست نمایم

 عادی خویش باز گردم. من معتقدم که موجودات باید به همدیگر کمک کنند تا زندگی بهتری داشته باشند.

دک زمانی توانست دخترک را در درخت سیب این جمالت را گفت و سریع دست به کار شد. او در ان

 البالی شاخه های انبوه خویش پنهان سازد.

زمانیکه پیرزن جادوگر به محل درخت سیب رسید، گفت: درخت سیب من، آه ای درخت سیب من، آیا 

شما دختر کوچولوی نافرمانم را دیده اید؟ او یک کیسه بزرگ به همراه دارد و خیلی سریع حرکت می 

 ها و هر چیز با ارزشی که داشته ام، از من دزدیده است. کند. آن دختر پول

 درخت سیب پاسخ داد: نه مادر بزرگ عزیز، در هفت سال اخیر هیچکس از اینجا عبور نکرده است.

پیرزن جادوگر بعد از شنیدن این حرف ها از راهی که آمده بود، برگشت تا مسیر دیگری را برای یافتن 

 دخترک بپیماید.

از باالی درخت سیب فرود آمد. او آنگاه مؤدبانه از درخت س از رفتن پیرزن جادوگر دختر کوچک پ

 سیب تشکر کرد و به راهش بسوی خانه ادامه داد.

که گاو ماده در کنار سطل خالی ایستاده بود. دخترک از  ،دخترک مدتی راه سپرد تا اینکه به محلی رسید

بار دیگر  ت سرش انداخت. او در کمال تعجبپش مسیرپس برگشت و نگاهی به دور صدائی شنید 

 در جستجوی او به پیش می آید. دخترک به ناچار به سمت گاو ماده دویدپیرزن جادوگر مشاهده کرد که 

و مرا به طریقی پنهان سازید. بزودی  به من پناه بدهیدو فریاد زد: گاو ماده عزیز، گاو ماده عزیز، لطفاً 

، او تمام استخوان هایم را از گوشت بدنم جدا می کرد. اگر اینچنین شود پیرزن جادوگر مرا پیدا خواهد

 سازد و در زیر سنگ های باغ دفن می کند.

در پستان هایم گاو ماده پاسخ داد: من یقیناً چنین خواهم کرد. آیا این شما نبودید که شیر مرا که به شدت 

جمع شده بودند، با مهربانی دوشیدید و مرا آسوده ساختید؟ اینک زودتر بیائید و در پشت سرم پنهان 

 گردید، تا من بخوبی از شما مراقبت نمایم.
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، ای گاو مادۀ من، ای گاو آنجا رسید و با صدای بلند به گاو ماده گفت: آه اندکی بعد پیرزن جادوگر به 

بسیار خوب و عزیز من، آیا شما اخیراً دختر کوچک و نافرمان مرا ندیده اید؟ او یک کیسه بزرگ به 

 با ارزشم را از من ربوده است.همراه دارد و خیلی سریع حرکت می کند. دخترک تمامی پول ها و اشیاء 

ماده با لحنی محترمانه گفت: خیر مادر بزرگ عزیز. من در هفت سال اخیر هیچ کسی را در اینجا گاو 

 ندیده ام.

حرف ها مسیر دیگری را برگزید و به سرعت برای پیدا کردن دختر پیرزن جادوگر با شنیدن این 

 کوچک روانه شد.

د و راهش را بسوی خانه دنبال پشت سر گاو ماده بیرون آم دختر کوچک پس از رفتن پیرزن جادوگر از

 نمود. 

خستگی می کرد لذا آماده  دخترک مدتی راه سپرد تا اینکه به محل تنور نانوائی رسید. او احساس

استراحت کردن می شد که ناگهان از پشت سرش صداهائی شنید و چون با دقت نگریست، مشاهده نمود 

عقیب او می باشد. پس سریعاً به سمت تنور که پیرزن جادوگر با سیمای نفرت انگیزش همچنان در ت

تنور عزیز، لطفاً مرا پناه بدهید و به طریقی از پیرزن جادوگر نانوائی دوید و فریاد زد: آه ای تنور، 

پنهان سازید. او اگر مرا بیابد، سریعاً استخوان هایم را از گوشت بدنم جدا می سازد و در زیر سنگ های 

 باغ مدفون می کند.

تا تو را  ،با شنیدن حرف های دخترک گفت: من بسیار متأسفم که در اینجا هیچ اتاقی ندارمنوائی ناتنور 

، پس می توانید در اینجا یک نانوا حضور دارداینک در آنجا همراه با دسته ای از نان ها پنهان سازم اّما 

 از او خواهش کنید تا به شما کمک نماید.

به دخترک گفت: البته که به شما کمک دخترک بسوی نانوا رفت و از او تقاضای کمک نمود. نانوا 

تمامی تا نسوزند و  ،خواهم کرد. شما در زمانیکه در اینجا نبودم، توانستید نان هایم را از تنور در آورید

د و در آنجا مخفی تنور نانوائی برویچوب های پس همین اآلن به طرف مخزن  زحماتم به هدر نروند.

 ، تا من به خاطر شما با پیرزن جادوگر بدجنس تصفیه حساب نمایم. شوید

 تنور نانوائی دوید و در آنجا پنهان شد. چوب های دخترک به سمت مخزن 

بعد پیرزن جادوگر به محل نانوائی رسید و با صدای بلند و حالتی عصبانی گفت: آه ای نانوا، ای  اندکی

ا شما دختر کوچک نافرمانم را دیده اید؟ او کیسه بزرگی به همراه دارد و بسیار سریع نانوای عزیز، آی

 با ارزشم را ربوده است.حرکت می کند. دخترک تمام پول ها و اشیاء 

 نانوا پاسخ داد: بروید و داخل تنور نانوائی را نگاه کنید. احتمال می دهم که او در آنجا مخفی شده باشد.
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رف های نانوا خوشحال شد و مثل برق از چوب جاروب پیاده شد. او بالفاصله به پیرزن از شنیدن ح

تا داخل آن را ببیند. پیرزن هر چه تالش کرد، کسی را در  ،سرش را خم کردکنار تنور نانوائی رفت و 

 داخل تنور ندید. 

بیشتر خم شوید و اندکی مادر بزرگ عزیز گفت: خاصی نانوا که ماجرا را پیگیری می کرد، با زیرکی 

ن است، خودش گوشه و کناره های تنور را با دقت بیشتری وارسی کنید زیرا دخترک شیطان و بال ممک

 پنهان کرده باشد.در آنجا را با مهارت 

...  ودش را بیشتر و بیشتر به داخل تنور خم کرد و ناگهانخپیرزن جادوگر اندکی امیدوارتر شد لذا 

 داخل تنور نانوائی افتاده بود.  هببا سر و در نتیجه  دارد ودش را بخوبی نگهاو نتوانسته بود، خ. نگبَ 

یک و  روی آن گذاشتدرپوش تنور نانوائی را فوراً ازاین فرصت مناسب استفاده نمود و نیز مرد نانوا 

بد ذات اندکی در آتش تنور بسوزد و . او قصد داشت تا پیرزن جادوگر نهادبر روی آن  راسنگ بزرگ 

 کفارۀ گناهانش را پس بدهد.و 

کامالً تمام صورت و بدنش نانوا لحظاتی بعد درپوش تنور نانوائی را برداشت و پیرزن جادوگر را که 

، از داخل تنور خارج ساخت. نانوا آنگاه به پیرزن جادوگر توصیه کرد که قهوه ای و نیمسوز شده بود

بر روی پوست تن خویش به مداوا بپردازد.  سریعاً به خانه اش برگردد و با مالیدن انواع پمادها و کرم ها

 پیرزن جادوگر را سوار چوب جاروب نماید و روانه خانه اش گرداند.به سختی توانست سپس نانوا 

به خانه  سکه های طالتا با امنیت کامل همراه با کیسه  ،کوچک کمک کرد آنگاه مهربانانه به دخترنانوا 

 اش برگردد. 

او بسیار ناراحت شد و به حسادت پرداخت. او  های موفقیّتشنیدن خواهر بد سرشت دختر کوچک از 

 وگر را صاحب گردد.ای از سکه های طالی پیرزن جاد تصمیم گرفت که به هر نحو ممکن بتواند کیسه

خود بقچه اش را بَست و در جستجوی کار مناسب به جاده زد. او سعی داشت، به همان  هبه نوببنابراین 

و موفقیت رسیده بود. خواهر بد ذات برای دستیابی به موفقیّت مسیری برود که خواهرش به خوشبختی 

 ور نانوائی رسید. تا اینکه به محل تن ،جله داشت لذا روز و شب راه سپردبسیار ع

نانوائی در آورد زیرا  بزرگ از او خواهش کردند که آنها را از تنور خواهرقرص های نان با دیدن 

 حدود هفت سال است که در تنور قرار داده شده اند و اینک در آستانه سوختن قرار دارند.

شما کمک نمایم اّما می ترسم دختر بد سرشت با تأسف سرش را تکان داد و گفت: من براستی مایلم که به 

 که انگشتانم در حین کمک به شما بسوزند لذا از شما بسیار عذر می خواهم.
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دختر سنگدل به راهش ادامه داد تا اینکه به گاو ماده ای رسید که منتظر دوشیدن شیرش بود و در کنارش 

 یک سطل خالی قرار داشت. 

ت: شما ای دختر خوب، دختر مهربان، لطفاً شیر و گف درخواست کمک کرد خواهر بزرگگاو ماده از 

مرا بدوشید و مرا از رنج آن خالصی بخشید. من حدود هفت سال است که منتظر دوشیده شدن شیر 

  هستم و از این حالت بسیار رنج می برم. پستان هایم

 من دختر اّوالً دختر سنگدل و خودخواه لبخندی زد و گفت: شما باید بیش از این منتظر بمانید زیرا 

 شیردوش نیستم و ثانیاً باید بخوبی از خودم مراقبت نمایم.

آنچنان ثمری داده  سیب درختهمچنان به راهش ادامه داد تا اینکه به درخت سیب رسید.  خواهر بزرگ

 می شکستند. آن ده بودند و دیر یا زود در زیر بار سنگین گردیکه شاخه هایش تا سطح زمین خم  ،بود

از میوه هایش  بخشی زشتا با ری ،خواهش کرد که شاخه هایش را بتکاند خواهر بزرگز درخت سیب ا

 بتواند اندکی از بار سنگین آنها خالصی یابد. 

گفت: فقط یکی از سیب هایت برای  ،دختر بیرحم با خنده ای بلند پس از چیدن یکی از سیب های رسیده

 من کفایت می نماید. شما می توانید بقیّه آنها را برای خودتان نگهدارید. 

 درحالیکه سیب چیده شده را به نیش می کشید، به سمت خانه پیرزن جادوگر روانه شد.  خواهر بزرگ

مداوای سوختگی های  دختر بدجنس بزودی به خانه پیرزن جادوگر رسید. پیرزن جادوگر هنوز در حال

از سوختگی پوست بدنش متحمل می گردید لذا به شدت از آتش تنور نانوائی بود. او درد و رنج بسیاری 

 هر چه دختر خدمتکار متنفر شده بود.

به فکر افتاد که نباید دچار حیله و کلک دخترها بشود و از آنها  خواهر بزرگپیرزن جادوگر با دیدن 

 . استخدام خویش در آورد را به بزرگ خواهرشکست بخورد. پس 

هیچ تمایلی به ترک گاه و بیگاه خانه اش نداشت و دائماً با دخترک در  پیرزن جادوگر برخالف دفعه قبل

هیچگاه شانس این را نمی یافت تا نگاهی به داخل لوله بخاری  زرگبدین ترتیب خواهر بخانه می ماند. 

س کشیدن لباس ها می پرداخت، تا رُ ، جارو زدن و بُ نظافتبیندازد. دخترک هر روز به غبارگیری، 

 اینکه کامالً خسته می شد و از پا می افتاد. 

را دفن کند،  ی شام قبلدر یکی از روزها زمانیکه پیرزن جادوگر به داخل باغ رفت، تا استخوان ها

دخترک فرصتی بدست آورد تا به داخل لوله بخاری نظری بیندازد. همین یک لحظه کفایت می کرد تا 

 کیسه ای پر از سکه های طال بر روی دامنش بیفتد. 
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از اینکه به مقصود خویش دست یافته بود، سریعاً خود را جمع و جور کرد و قبل از اینکه  خواهر بزرگ

طالها به پیرزن جادوگر از ماجرا مطلع شود، از درب عقبی خانه وی خارج شد و همراه با کیسه 

 سرعت گریخت.

او می  رسید. تا اینکه با حالتی خسته و کوفته به درخت سیب ،دخترک با سرعت تمام طی طریق می کرد

پیرزن جادوگر با شتاب در تعقیب وی  ،خواست اندکی در سایه درخت سیب بیاساید که ناگهان متوجه شد

 می آید.

فریاد زد: درخت سیب، درخت سیب، مرا پنهان سازید چونکه  کوچکترش دختر بدجنس همانند خواهر

ی کند و در زیر سنگ های باغ دفن پیرزن جادوگر اگر مرا بیابد، استخوان هایم را از گوشت تنم جدا م

 می نماید.

درخت سیب در پاسخ گفت: در اینجا هیچ اتاقی برای پنهان شدن شما وجود ندارد و من تنها چیزی که 

 که در زیر بار سنگین آنها در رنج و عذابم. ند،دارم، مقدار زیادی میوه های سیب رسیده ا

راه خویش را بسوی خانه ادامه همچنان توان بدود و مگر اینکه با تمام  ،چاره ای ندید خواهر بزرگ

   بدهد.

، به آنجا رسید و فریاد زد: آه ، ای این زمان پیرزن جادوگر درحالیکه سوار بر چوب جاروبش بود

درخت من، درخت خوب من، آیا شما دختر کوچک نافرمان مرا دیده اید؟ او کیسه ای بزرگ به همراه 

 دارد و با سرعت حرکت می کند. دخترک پول ها و چیزهای با ارز مرا دزدیده است. 

او تا لحظاتی پیش در همین جا بوده  مادر بزرگ عزیز، من او را دیده ام.ای درخت سیب پاسخ داد: بله، 

 است. 

خودخواه  . او بزودی دخترپرداخت خواهر بزرگپیرزن جادوگر بسیار خوشحال شد و با عجله به تعقیب 

را به چنگ آورد و با چوب جاروب ضرباتی سخت و سهمگین بر سر و روی وی وارد  و بدجنس

خالی روانه خانه پدرش  اندستاو را با و دخترک گرفت ساخت. او آنگاه کیسه سکه های طال را از 

 نمود. 

در آن مدت به  خواهر بزرگکه  و زحماتی پیرزن جادوگر حتی یک سکه معمولی هم بابت تمام خدمات

حسادت، بد بیرحمی، و در این فکر بود که سزای ا .بیرحم پرداخت نکرد وی ارائه داده بود، به دخترک

  اشد.اندیشی و خیانت نمی تواند بجز این ب

  کرد. م، همان را درو خواهیم: براستی هر چه بکاریزمزمه می کردبا خود  گرپیرزن جادو


