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  بعد از عصر خيبندان و سيل بزرگ        نبود زير گنبد آبود   يكي بود يكي    
 ة منطقــ در  ،ا زيــاد نبــود آــه نــسل انــساهندر روزگارهــاي قــدمي

 حمقـر   ةآلبـ  ، سـرزمني ِرگـا     پر آب  ة آنار رودخان  ،آوهستاني ِهرِبرزييت 
 بـه نامهـاي     ، از نـسل مـاداي     سـه بـرادر    بود ودرآن آلبه     يآوچكو

آـه در آـودآي پـدر و         زندگي مـي آردنـد    داديار، اردالن و باريان     
 مادرشان را از دست داده بودند و از آن وقـيت آـه آوچـك بودنـد و                 

 بـود   ي آشاورز فقـري   و فرزندي نداشت     آه شانيادشان مي آمد عموي پري    
يك روز آه پريمرد بـه      .  مي آرد   وسرپرسيت نگهداريآهنا  از   به تنهايي 

 ،شكست حمصولش را آبياري آند، زمني خورد و آمرش          تامزرعه رفته بود    
 عمـوي مهربانـشان را       آه حاال براي خودشان مردي شده بودند،       پسرها

 پري مرد هبرت آه     ،آردندند و هر چه قدر از او پرستاري         دآوربه خانه   
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 از   پـسرها   يك روز  .شدمي بدتر    روز به روز    حال او  نشد هيچ ، بلكه   
آـردن  بـه گريـه     شـروع    و هر سـه      رفتند آنار رودخانه    راحيتروي نا 
 و روي آب    آمـد ، در مهني موقع ناگهان پري زيبايي از آب بريون           منودند
چـرا گريـه     شجاع و عاقل      و پسران مهربان : سيداز آهنا پر   و   ايستاد

 و  مي آنيد؟ آهنا آه از تعجب گريه شان بند آمده بود و حمو زيبـايي              
 پري رودخانه شده بودند آمي به خـود آمدنـد و            حلن شريين وآرامش خبش   

 پري رودخانه   .با غمگيين و ناراحيت ماجرا را براي او تعريف آردند           
چون مشا را من بارها از دور ديده ام         : به آهنا راهنمايي آرد و گفت     

دنيـا چـشم اميـدتان عمـوي         آه مهربان و شجاع و عاقل هستيد و در        
پريتان است، آمك مي آنم آه دارويي آماده آنيد تا بـه او بدهيـد،               
شفا پيدا آند و مثل روز اولش سامل و تندرست گردد ويل سه چيز براي               

  ويل ا بـرامي بياوريـد    درمان عمويتان مي خواهم آه مشا بايـد آهنـا ر          
پسرها آه خوشـحال شـده      . بدست آوردن اينها آار بسيار دشواري است      

هر چه باشد هتيه مي آنيم و هر چقدر سخت باشد آنـرا             :  گفتند بودند
آمـي از ميـوة     : پري رودخانـه گفـت    . بدست آورده و برايت مي آورمي     

ه درخت جادويي آه در جنگل هاي مشال است و يك سنگ صبور آـه در آـو                
قاف است و چند پر از تاج و آاآل شاهزاده خامن شـانه بـسر را مـي                  

 آه مشا بايـد ظـرف       ،خواهم آه در دشت سرسبزي آنار درياي جنوب است        
سه هفته آهنا را هتيه آرده و برامي بياوريد اگر يكي از مشا نتوانـد               
اين آار را اجنام دهد عمويتان مي مريد و آاري هم از دست من بر مني                

رها قول دادند آه بروند و هر جوري آه شده سفارشهاي پـري             پس. آيد
 و از   نـد را پيدا آرده و برايش بياورند تا عمويشان هببودي پيدا آ          

هر آـدام از مشـا      : پري رودخانه گفت  .  رهايي يابد   و خطر مرگ   مريضي
بايد يك مسئوليت قبول آند يعين هر آدام به دنبال يـك چيـز از آن                

مويتـان را بياوريـد و آنـار رودخانـه          سه چيز بـرود و در ضـمن ع        
بگذاريد تا خدمتكاران من در نبود مشا تا وقيت آـه برگرديـد از او               

آه او هم به جز مشا آس ديگري را ندارد و           من مي دامن    . مراقبت آنند 
فقـط  . تا زماني آه مشا برگرديد او ميهمان عزيـز مـا خواهـد بـود              

سر رفتند و با آمـك      هر سه پ  . يادتان باشد آه سه هفته مهلت داريد      
هم عمويشان را به آنـار رودخانـه آوردنـد و بدسـت پـري مهربـان                 

و برادر بزرگرت آه خيلي مهربان و رئوف بود به دنبال درخت            سپردند  
ميوة جادويي رفت و برادر وسطي هم آه شجاع و دلري بود بـه دنبـال                
سنگ صبور رفت و برادر آوچك هم آه عاقل و دانـا بـود بـه دنبـال                  

  .اده خامن شانه بسر رفتشاهز
برادر بزرگرت آه نامش داديـار بـود بعـد از اينكـه از دو بـرادر                 
ديگرش جدا شد آمي آذوقه و مقداري آب برداشت و به سـوي جنگلـهاي               

 گذشـت،    و تـشنه   ي خشك  و بياباهنا  ي بلند مشال رهسپار شد و از آوهها     
ه جـا    از دور انبوهي از درختان سرسبزي را ديد آه مه          ،بعد از مدتي  

 خوشحال به مسـت      سايه سار خنكي را فراهم منوده بودند       را پوشانده و  
 در آجنا چند درخت خـشكيده       آجنا دويد تا اينكه آم آم وارد جنگل شد        

هم بود آه در آنارشان شقايقهاي وحشي اي رويده بـود وآهنـا وحـشت               
 چند روزي در آجنا گشت تا       . نددمرموزي را در ذهن آدمي تداعي ميكر      

 اثـري از درخـت ميـوة        او هر چـه گـشت     .  غذا و آبش متام شد       اينكه
 غمگـني و    ،   تشنگي و خستگي راه    ، گشنگي ،و از ناراحيت    نديد  جادويي  

اشـكهايش از دو چـشمه چـشمانش        نا اميد نشست و به درخيت تكيه داد         
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كار آنم؟  يحاال چ :  زمزمه آنان با خود مي گفت       او وسرازير شده بود    
 اصًال اين اشكها چه     من و پري رودخانه برگردم    با چه رويي پيش برادرا    

فايده اي دارد وقيت منيتوامن براي آسي آه دوسـتش دارم آـاري اجنـام               
 در مهني فكرها بود آه صدايي توجهش را جلب آرد خوب آـه گـوش                ؟دهم  

 روي   سـنجابي  داد صداي ناله اي شنيد به دنبال صدا رفت، ديـد آـه            
بـا دقـت آـه نگـاه آـرد          . پيچدزمني افتاده و از درد به خودش مي         

 سـنجاب  بـه  او آرام     و متوجه شد آه خار بزرگي در پايش فرو رفتـه         
پسر مهربان ميشه   :  به او سالمي آرد و گفت       آوچولو سنجاب . شد نزديك

  با تعجب به او نزديك شد و       ري؟ داديار واين خار را از پامي در بيا      
 پـايش در    از زمني بلنـد آـرد و خـار را از          آرام   را   سنجاب آوچولو 

  او آورد و قسميت از پايني پرياهن خود را پاره آرد و با آن زخم پاي              
 تو چگونه زبان آدميزاد را ميداني؟ و      :  از او پرسيد   را بست و بعد   
 را آرام وآهـسته طـوري آـه دردش نيايـد روي زمـني               سنجاب آوچولـو  

 سـنجاب . و غمگني و با ديل گرفته دوباره رفت و يك گوشه نشست            ،گذاشت
اسـم مـن    : امست چيست؟ او گفـت    : اراحيت او را ديد از او پرسيد      آه ن 

ما حيوانات در مواقـع ضـروري اجـازه         :  هم گفت  سنجاب .داديار است 
 و  سـنجاب آوچولـو    آـم آـم      .دارمي آه به زبان آدميزاد صحبت آنـيم       

تعريف او   را براي    شداديار سر گذشت خود   . داديار با هم دوست شدند    
ه حامي آهنا بوده چگونه در بسرت بيمـاري          تنها عمويش آ   :آرد و گفت    

بـازگو   سـنجاب افتاده است و بعد دستورات پري رودخانـه را بـراي            
:  وقيت آه آل ماجرا را شـنيد بـه داديـار گفـت             سنجاب آوچولو . آرد

 فقط بايد مهيـشه     ناراحت نباش، من آمكت مي آنم آه به آرزويت برسي         
در اين صورت است آـه      در زندگي به جنگل و موجوداتش احرتام بگذاري         

جنگل و موجوداتش به تو آمك ميكنند و هر وقت مشكلي داشـته باشـي               
 به صحبت هاي خودش ادامـه داد و         سنجاب در حل آن مهراهيت مينمايند    

 ، زندگي مي آند آه بايد پيش او بـروي         ي   پري ةدر جنگل قورباغ  : گفت
داي  صـ   زير ساية درخت سروي نشسته است آه اگر تو          اي او آنار برآه  

  از اين راه بروي زودتـر بـه او مريسـي و            چلچله ها را دنبال آين و     
داديار آـه حـاال بـرق       .  راه را به داديار نشان داد       آوچولو سنجاب

 تشكر و خداحافظي    سنجاب آوچولو از   اميدي در چشمانش پيدا شده بود     
رفت و رفت و رفـت      او  .  براه افتاد   به دنبال صداي چلچله ها     آرد و 

خـوب نگـاه آـرد، ديـد        آـه    زير درخت سرو را      ، رسيد تا آنار برآه  
  با مهربـاني   قورباغة پريي در آجنا نشسته است، آرام نزديك او شد و          

  آه از ادب و نزاآت داديار خوشش آمده بـود          قورباغة پري .  آرد يسالم
داديار هم آل    مرا از آجا مي شناسي؟        جوان؟ از آجا مي آيي   : پرسيد

 وقيت قورباغة پري داسـتانش را شـنيد         .ماجرا را براي او تعريف آرد     
 آنارش آمـد و تعظـيم       ي سفيد ةپروانچند بار قور قور آرد و آنگاه        

بله پري جنگل با من چكار داري آه صـدامي زدي ؟ آمـادة              : آرد و گفت  
اين داديار است و از دوستان ماسـت        : قورباغة پري گفت  . خدمت گذارمي 

داديار بعد از   . يي آند او را به نزد بز دانا برب آه او را راهنما          
 پروانة سـفيد  تشكر زياد از قورباغة پري خداحافظي آرد و به دنبال           

بز آه مشغول   . رفت و رفت و رفت تا پيش بز دانا رسيد         . براه افتاد 
 پروانـه  نگـاهي بـه داديـار و          نـيم  خوردن برگ درخت بود چـپ چـپ       

  و  هم رفت آنار گوش بـز      پروانه، آن دو به بز سالم آردند و         انداخت
 آرد و مهـة مـاجرا را بـراي بـز دانـا              با زبان خمصوصي با او صحبت     
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تعريف منود وقيت آه بز دانا سرگذشت داديار را شنيد بـه او نگـاهي               
چون تو دوست مـا هـسيت       اي جوان به جنگل ما خوش آمدي،        : آرد و گفت  

آمكت مي آنم تا به هديف آه داري برسي و ادامه داد اين راه باريك               
دهي مهني طور مي روي تا به سر يك دوراهي مي رسي، يـك              را ادامه مي    

راه به درخت جادو ختم مي شود و راه ديگر، راهي است آـه اگـر از                 
آنطرف بروي براي مهيشه در اين جنگل مي ماني در سر دوراهـي آلبـة               

 اگر به آارهايي آه به تو مي گويد گـوش آـين او راه               ،يك پريزن است  
 بز دانا اين را گفت و مشغول خـوردن          .درست را به تو نشان مي دهد      

 تشكر آـرد و از      پروانة سفيد داديار هم از او و      . برگهاي درخت شد  
راهي آه بز نشانش داده بود رفت و رفت و رفت تا بـه يـك دوراهـي                  

 جنگلـي    سـبز  رسيد بني آن دوراهي آلبـه اي ديـد آـه بـا پيچكهـاي              
لبــه  و پرنــدگان زيبــايي بــر روي پيچكهــاي آپوشــانده شــده بــود

آيـا آـسي در     : جلو رفت و در زد و گفت      . آوازخوانان نشسته بودند    
اي : اين خانه هست؟ صدايي لرزان از پشت در او را صدا آرد و گفـت              

داديار در آلبه را باز آـرد و بـه          . جوان بيا تو آه منتظرت بودم     
داخل رفت، ديد آه يك پريزن زشت آه چـني و چروآهـاي زيـادي دارد و                 

ك خال گوشيت سياه است و از وسط آن خال سه تار موي              ي  هم روي دماغش 
 آه آتـشي در      زرد رنگ  اني با چشم  در گوشه اي تاريك    ،سفيد در آمده  

داديار آه وحشت زده شـده      .  او را نگاه ميكند    مردمكانش ديده ميشد  
بود آمي به خودش دل و جرئت داد و از آجنايي آه مهربان بـود و دل                 

 تا خواست آـه از پـريزن         و سالم آرد،   آسي را نشكسته بود جلوتر رفت     
من مي دامن آه تو داديـار       : ، پريزن زشت گفت    و حريف بزند   بپرسدسؤايل  

 سـه سـؤال از      ،هسيت پرندگان ماجراهاي تو را برامي تعريف آرده اند        
تو مي پرسم و سه آار به تو مي گومي اگر جواب خوبي به سؤاالمت بدهي                

ني راه درخت جادو را نشانت مي       و آارهايت را هم خوب به اجنام برسا       
 و اگر نتوانسيت جواب دهي از مهان راهـي آـه آمـده اي بايـد                 . دهم

آيا من زيبا هستم يا نه؟ داديار       : پريزن ادامه داد و گفت    . برگردي
بله مشا زيبا هستيد و مهرباني و خـوبي از چهـرة            : با مهرباني گفت  

ني و چروك زشـيت مـي       تو روي صورمت چ   : پريزن دوباره پرسيد  . مشا پيداست 
نه، پوست صورت مشا مثـل آب برآـه صـاف و شـفاف              : بيين؟ داديار گفت  

ناخن ها و موهامي چطور؟ داديار اين بار        : دوباره پريزن پرسيد  . است
نـاخن هـا و     : هم براي اينكه دل پريزن را نشكند، با مهرباني گفـت          

شني و  حاال بيا در آنـارم بنـ      : پريزن گفت . زيباستخيلي   هم   موهاي مشا 
داديار هم مهني آار را آرد و بعد پـريزن          . آمي آمر و پشتم را خباران     

داديار هم مهـني آـار را آـرد ويل          . بيا شپشهاي سرم را پاك آن     : گفت
دشش شده بود با اين مهه به روي خودش نياورد و آارش را به              نخيلي چ 

 راه را به تـو نـشان مـي دهـم ويل           : سپس پريزن گفت  . خوبي اجنام داد  
 آار را مي خواهم به تو بگومي آه اجنام دهـي وقـيت آـه بـراي                  ينآخر

عموي خودت ميوه مي چيين براي من هم چند ميوه بيـاور و گرنـه راه                
. بر تو طوالني مي شود و زماني به عمويت مـي رسـي آـه مـرده اسـت                  

 ب آلبـه،  داديار قبول آرد و از پريزن تشكر آرد و پريزن تا جلوي در            
آه اين راه را ادامه بده تا به درخـيت          : گفتبراي بدرقة او رفت و      

برسي آه هفت رنگ است و بر تو سالم بكندآن درخت، مهان درخت جادويي              
.  را بـست   بپريزن اين را گفت و به داخـل آلبـه اش رفـت و در              . است

 و رفـت و     حرآـت آـرد   داديار هم از راهي آه پريزن نشانش داده بود          
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آه يك دفعه درخت به او سـالم         تا به درخيت هفت رنگ رسيد         و رفت  رفت
داديار تو به دنبال من مـي گـشيت؟ مـن مـاجراي تـو و                : آرد و گفت  

ت داشـيت و در     مهرباني هايت را شنيده ام چون به اهل اين جنگل حمّبـ           
آارهايت صادق بودي و به حرفهاي آهنا گوش آردي و آسي را نيـازردي              

يوه هاي جادويي   و ديل را نشكسيت، من هم هر چقدر آه دلت خبواهد از م            
داديار آه از ديدن درخت زيبا آه با او صحبت          . خودم به تو مي دهم    

و از اينكه درخت ميوة جادو را پيدا آرده         مي آرد خوشحال شده بود      
بود سر از پا مني شناخت و به نزديك درخت رفت و سالم آـرد و درخـت                  

تـو  سه بار دست روي تنه ام بكش تا سه سبد طاليي جلوي             : به او گفت  
. ظاهر شود هر سه سبد ميوه مال توسـت بـردار و بـراي عمويـت بـرب                 

سه بار دست روي تنة درخت آشيد آه ناگهان جلوي پـايش سـه              داديار  
سبد طاليي پر از ميوه ديد و با شادماني از درخت تشكر آـرد و بـه                 

ديد او جلوي در آلبه اش منتظـر داديـار          . طرف خانة پريزن زشت رفت    
بـراي مـن    :  رفت پريزن داديار را صدا آرد و گفت        است وقيت آه جلوتر   

بله درخـت سـه     : هم ميوه آورده اي يا نه؟ داديار با مهرباني گفت         
نـه،  : پريزن گفت . آه يك سبد را به مشا مي دهم       سبد ميوه به من داد      

مهة سه سبد ميوه مال خودت فقط من يك سيب سرخ از ميان سبدهايت مي               
و يك سيب سرخ به پريزن داد       ايش گشت   سپس داديار در بني سبده    . خواهم

نه، صرب آن و مشغول     : حاال مي توامن بروم؟ پريزن گفت     : و از او پرسيد   
 داديار ديـد    مهانطور آه پريزن مشغول خوردن سيب بود      . خوردن سيب شد  

 تبـديل بـه      شروع آرد به تغيري شكل دادن و       آه آن پريزن زشت ناگهان    
ر مهان هنگـام آـه داديـار از          شد و د   دل انگيز دخرتي بسيار زيبا و     

پـري زن زشـت      گيج و متعجب شده بود،        و وحشت زده  صحنه آمي    ديدن آن 
 به طرف داديار رفت و صـورتش         شده بود   زيبا يدخرتآه حاال تبديل به     

تو مرا جنات دادي مدهتا پيش جادوگري مرا از قـصر           : را بوسيد و گفت   
 پدرم دمشين داشت     چون با   و پدرم آه فرمانرواي اين جنگل بود، دزديد      

 و   تنها رهـا منـود     ،مرا به صورت پريزني زشت درآورد و در اين جنگل         
اين آلبه را حيوانات جنگل برامي ساختند تا من درآن زندگي آـنم و              
راز باطل شدن طلسم اين بود آه روزي پسر جواني به اينجا مي آيـد               

ويي و به دنبال درخت جادو مي گردد، اگر از دست تو من يك سيب جاد              
داديار آه خيلـي خوشـحال      . مي گرفتم و مي خوردم طلسم باطل مي شد        
: اسم تو چيـست؟ دخـرت گفـت       : شده بود دست دخرت زيبا را گرفت و گفت        

داديار هم آه يكدل نه صد دل عاشق دخرت زيبا          . اسم من ماندانا است   
شده بود از او درخواست ازدواج آرد و دخرت هم مي دانست آه داديار              

 از او درخواسـت آـرد       ر مهربان و عاقل است، قبول آرد و       مردي بسيا 
 داديار هـم چـون      .ل به نزد پادشاه جنگل آه پدرش است بروند        آه اوّ 

 هـر دو سـبدهاي ميـوة        ت داشت قبول منـود و     صچندين روز ديگر هم فر    
درخت جادويي را برداشتند و به مست قصر پدر ماندانا براه افتادند            

 مهـراه مانـدانا بـود از دور قـصري            داديار آه بـه    و بعد از مدتي   
بسيار بزرگ و با شكوه ديد آه از مرمر سبز ساخته شده بود و بـرج                
هاي با عظمت و بلندش آه طاليي و نقره اي بود از دور دستها ديـده                
ميشد واين قصر باشكوه در زير نور خورشيد مهچون نگيين ميدرخـشيد و             

 بالخـره   .ي مريقـصيد     بـه آرامـ     بـاد  رنگش در نسيم مالمي   سبز  پرمچهاي  
 ، زياد  شوق  شور و   ماندانا از   قصر رسيدند   نزديكي بهآهنا  زماني آه   

  بـه آن مسـت       فـراوان   با سرعت و اشتياق     و دست داديار را حمكم گرفت    
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 آهنا به قصر رسيدند و نگهباهنا تا مانـدانا را           تا اينكه . ميدويد  
 و  ديدند شـيپورهاي شـادماني را بـه صـدا در آوردنـد و مانـدانا               

وقيت آه پادشـاه جنگـل      .  داديار را به داخل قصر راهنمايي آردند        
 بسيار خوشحال شد و او را حمكم در آغوش گرفت           دخرتش ماندانا را ديد   

  و با صدايي لرزان از بغض و شـوق          . و در آنار خودش نشاند     و بوسيد 
دخرتم اين مهه مدت آجا بودي؟ ما چند سال است آه به دنبال تو              : گفت

 خودت آه مي بيين از دوري تو پري شده ام و چشمامن آم سو شده                ميگردمي
؟ مانـدانا    اورا به مـا معـريف نكـردي        ،راسيت اين جوان آيست   . است  

پادشـاه وقـيت    . ماجراي خودش و داديار را براي پـدرش تعريـف آـرد           
فهميد آه داديار چقدر به دخرتش آمك آرده با ازدواج دخـرتش بـا او               

ي خواست براي آن دو زوج خوشبخت هفت شـبانه          پادشاه م . موافقت آرد 
روز جشن بگريد آه داديار چون جان عمويش را در خطر مـي ديـد و از                 
طريف مي ترسيد آه به موقع بـه نـزد پـري رودخانـه نرسـد از پـدر                   

. ماندانا تقاضا آرد آه مـدت عروسـي را سـه روز و سـه شـب آننـد                  
ا ديد قبول آرد و     پادشاه هم وقيت وفاي به عهد و مهرباني داديار ر         

 گرفتنـد و بعـد از آن پادشـاه اسـب             باشكوهي سه روز و سه شب جشن     
بالدار سفيد خودش را به داديار و دخرتش داد آه ميوه هاي جـادويي              
را زودتر به نزد پري رودخانه بربند تا عمـوي داديـار جنـات پيـدا                

اين اسب، راه چهار روزه را در يك روز طـي مـي             : پادشاه گفت . آند
ماندانا و داديار به رسم سپاسگزاري دسـت پادشـاه جنگـل را             . آند

 حرآـت   گـا ِربوسيدند و سوار اسب سفيد بالدار شدند و به مست سرزمني            
آردند و قول دادند آه وقيت عموي داديار خوب شد دوبـاره بـه نـزد                
پادشاه جنگل برگردند و تا آخـر عمـر پـيش او زنـدگي آننـد چـون                  

هتـا فرزنـدش    ّ وبعد از مد   ند ديگري نداشت  پادشاه به جز اين دخرت فرز     
 .را دوباره ميديد

حاال بشنويد از سرنوشت اردالن، برادر وسطي آه شجاع و دلـري            : القصه
 . بود

او از  . اردالن وقيت از برادرهايش جدا شد به مست آوه قاف حرآت آـرد            
نيزارها، باتالقها، دشتهاي سبز، صحراهاي سوزان، گردنه هاي تنگ و          

رفت و رفت و رفت تا به بيابـاني         وهاي بلند، عبور آرد و        باريِك آ 
 احساس آرد آـه هـوا       رسيد مهينطور آه براهش ادامه مي داد يك دفعه        

 آمسـان و زمـني      خب، اآلن آـه   :  او پيش خودش گفت    ه است  شب شد  تاريك و 
، هبرتاسـت    و مسريم را خوب منيتوامن ببينم و پيدا آنم          شب شده  تاريك و 

 دوبـاره   ، آنم تا صـبح    آه جلوي پامي است اسرتاحيت    زير اين بوتة خشك     
 برداشـت آـه     مهني آه به طرف بوتة خشك يك قـدم        . به سفرم ادامه دهم   

ه سـعي آـرد     چـ ناگهان در گودايل عميـق افتـاد او هـر           آند   اسرتاحيت
نتوانست آه از گودال بريون بيايد، سپس خسته و نا اميد در تاريكي             

 .بود چيز عجييب نظرش را جلب آـرد       ته گودال نشست مهينطورآه در فكر       
د، اول فكـر    مـ در ته گودال روزنه اي ديد آه از آن نور بريون مي آ            

آرد آه آرم شبتاب است ويل وقيت آه خوب دقت آرد ديد آـه حـرآيت منـي                  
. آـرد بـه آنـدن     آند با عجله به طرف روزنه و آن نور رفت و شروع             
 و چـشمش را در      وقيت آه سوراخ بزرگي آند، نور هم بيـشرت شـده بـود            

تاريكي مي آزرد بطوريكه مني توانست خوب ببيند او با زمحت فـراوان             
از سوراخي آه آنده بود، عبور آرد و با آمـال تعجـب ديـد انگـار                 
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هواي آجنا بسيار خوب بود و آمسان آبـي         . وارد سرزمني جديدي شده است    
مـه  او مهانطور به راهش ادا    .  باالي سرش در وسط آمسان بود      ،و خورشيد 

 با دقت به اطرافش نگاه مي آرد و متوجه شد آه زمني خشك و ترك                داد
خورده است و درختانش نيز خـشكيده شـده و هـيچ سرسـبزي و پرنـدة                 

از دور  آوازه خواني در آجنا وجود ندارد درآن سرزمني عجيب و غريـب             
ديد آه يك نفر در جلوي آلبه اي نشسته و حصري مي بافـد بـا عجلـه                  

 آن شـخص نيمـي      . دخلراش و چندش آوري روبرو شد      ةنظر با م   و جلو رفت 
از بدنش گوشت داشت و نيمي از بدنش اسكلت بـود و لباسـي از آنـف                 
زبر بر تن داشت آه پاره پاره بود ويل از آجنايي آـه اردالن جـواني                
شجاع و دلري بود جلو رفـت و بـا آمـال ادب و احـرتام سـالم آـرد و                     

 شوم ممكن است بگوييد آـه نـام         ببخشيد آه مزاحم آارتان مي    : پرسيد
اين سرزمني چيست؟ آن شخص هم آه با تعجب به اردالن نگـاه مـي آـرد                 

غريبه، تو چگونه وارد اين سرزمني شده اي؟ نامت چيـست؟           : جواب داد 
حتمًا حكميت در   : اردالن سر گذشتش را براي او شرح داد و آن شخص گفت           

نـام ايـن سـرزمني،      . اين آار بوده است تا تو وارد سرزمني ما شـوي          
سرزمني مردگان است وقيت آه اردالن اين را شنيد آمـي ترسـيد و فكـر                
آرد آه او هم مرده است، پس زود به اندام خود نگاهي آـرد و ديـد                 
آه بدنش سامل است و مشكلي ندارد سريع چاقويش را برداشت و انگشتش             
 را آمي بريد، ديد آه از انگشتش هم خون مي آيد و بعد خيـالش آـه                

شايد آه خـواب مـي بيـنم،        : مجع شد زنده است و منرده، با خودش گفت        
چند بار به خودش سيلي زد و خودش را به اين طرف و آن طرف پرتـاب                 

 مني بيند و مهة اينها       هم آرد بعد از اينكه خسته شد فهميد آه خواب        
دوباره پيش آن موجود زشت وحشتناك حـصري بـاف رفـت و             . واقعيت است 

مي دانيد آه چگونه مي توامن از اين سرزمني خارج شوم؟           آيا مشا   : گفت
من مني دامن ويل اگر تو دانه هاي ذرتـي آـه روي زمـني               : حصري باف گفت  

رخيته است  را برامي مجع آين، به تو مي گومي آه راز خارج شدن از اين                 
اردالن قبول آرد و مدتي طوالني وقتش بـراي         . سرزمني پيش چه آسي است    

وقيت آه مهة دانه ها را مجـع آـرد          .  هاي ذرت گرفته شد    مجع آردن دانه  
وزن آن   و او دانه ها را در ترازويي گذاشـت و هـم           به حصريباف داد    

به اردالن گوهرهاي رنگني بسيار زيبايي داد آـه در بـني آن گوهرهـا               
اردالن آهنا را گرفت و از حصريباف تشكر آرد         . يكي از مهه زيباتر بود    

اينها بدردت مي خورد، مقداري از اين گوهرها        روزي  : گفت و حصريباف 
و ماجراي    تپه ها و به پادشاه سرزمني مردگان هديه آن         نرا بربپشت آ  

.  برايش تعريف آن آه آليد حل معماي تو در نزد اوسـت             نيز خودت را 
اردالن از آن شخص حصريباف زشت وحشتناك تشكر و خداحافظي آرد و بـه              

بعـد از مـدتي از دور       . حرآت آـرد  سوي راهي آه او نشان داده بود        
قصري باشكوه ديد و با عجله خود را به قصر رساند ويل با منظره اي               

نگهبانان قصر، چند اسكلت بودند آـه نيمـي از          . عجيب تر روبرو شد   
بدنشان گوشت و ماهيچه داشت و نيمي ديگر اسكليت خايل بود آـه چنـد               

سر يكي از اسـكلت     . تكه گوشت از البه الي استخواهنايشان آويزان بود       
ها گاو بود و بدنش شبيه به شري پرنده و يكي ديگر سرش سـگ بـود و                  

. بدنش مانند آدم و آن يكي هم سرش آدم بود ويل بدنش شبيه به عقاب              
اردالن آه هم ترسيده بود و هم متعجب مانده بود با ترس و لرز جلو               

اجـازه  براي پادشاه سرزمني مردگان هديـه اي آورده ام          : رفت و گفت  
با نابـاوري   وقيت نگهبانان او را ديدند      . بدهيد بروم او را ببينم    



 8

؟ بعد از اينكه خوب     !تو اينجا چكار ميكين   : پرسيدندب از او    و متعجّ 
 بعـد هـر سـه       ؟!تـو آـه منـرده اي      : وراندازش آردند دوباره گفتند   

نگهبان با هم مشورت آردند و يكي از آهنا با سرعت بـه داخـل قـصر                 
ز مدت زماني آوتاه برگشت و دروازه هاي قـصر را بـاز             رفت و بعد ا   

پادشـاه قبـول    : آرد و اردالن را به داخل قصر راهنمايي منود و گفت          
اردالن آه حاال آمي جرئت پيدا آرده بود بـه          . آرده آه تو را ببيند    

از ،  مهراه نگهباني آه آلة گاو داشت و بدنش مانند شري پرنـده بـود             
 آـه روي درختـانش اسـكلت هـاي          ي خـشك  غراه سنگفرشي آه از وسط با     

و از  پرندگان زيادي آويزان بود گذشت و از راهروهاي تنگ و تاريك            
 نيزه اي دردست     سپر و   آاله خودي بر سر و      آه ، نگهبانان اسكليت  جلوي

داشتند عبور آرد تا به تاالر اصلي قصر وارد شد و درآجنا ختت سلطنيت              
نگي به حوض وسـط تـاالر مـي         بزرگي ديد آه از زيرآن جوي آب سياه ر        

رخيت ويل آب سياه حوض سرريز مني شد در مهني هنگام چيزي نظرش را جلـب                
ختت باشكوه يك نفر با روپوشي آالهدار به رنـگ          مهان  روي  آرد آه ديد    

 ويل صورت و دسـت و پاهـايش نـامرئي           ،نشست ظاهر شد و     آجنادرسياه،  
 در مقابلش   يار زياد  با تعجب بس   اردالن. است و به چشم ديده مني شود      

 نصف گوهرهايي را آه شخص حصريباف بـه          سپس  تعظيمي آرد و   زانو زد و  
صـدايي  . او هديه داده بود را به پادشاه سرزمني مردگان هديه آـرد           

تو چگونه وارد اينجا    : از روپوش آالهدار سياه رنگ بريون آمد و گفت        
اي پادشاه  ؟ چه مي خواهي؟ اردالن هم مهة ماجراي خودش را بر          ه اي   شد

  من شجاعت و صـداقت و دلـري        :پادشاه گفت . سرزمني مردگان تعريف آرد   
ي را در چشمانت و در حلن گفتارت ميبيـنم و احـساس ميكـنم آـه                 مرد

مصمم هسيت تا به هدف و مقصودي آـه در پـيش داري برسـي و ايـن را                   
 تنـها   بدان آه سرنوشت تو با سرنوشت اين سرزمني گره خورده اسـت و            

تو اين است آه بروي سه آار بسيار سخت را براي من اجنـام              راه جنات   
هر چه باشـد    : اردالن با شجاعت متام بلند شد و ايستاد و گفت         . بدهي

مطمئين آه هنـوز    يعين تو اينقدر  : پادشاه گفت . برايتان اجنام مي دهم   
 هسيت؟ باشد، سه آاري آه بايد اجنام دهي را          سخنامن را نشنيده آماده   

 آوه   تاريك اژدهاي سياه را در غار     بايد بروي    ،ل اوّ :به تو مي گومي   
خنجر جادويي را آه طلسمي بر روي تيغة طاليي آن نوشته           دود بكشي و    

تـا نيمـه راه      نگهبان قـصر   ،شده است از غار اژدهاي سياه بياوري      
 ميشود را بـه تـو       آوه دود هبمراه تو مي آيد تا راهي آه منتهي به          

 راهي بـه درياچـة      ي سياه ل غار اژدها   بايد از داخ   ،مدّو. نشان دهد 
آتش پيدا آين و به آجنا بروي و غول درياچة آتش را بكـشي و نـابود                 

 بايد  ،مسّو. آين و چشم طاليي او را آه در پيشانيش است برامي بياوري           
از سوراخي آه در تنة درخت سنگي آه در درياچة آتش است بـه داخـل                

و يت سـياه را در ظلمـات        بروي تا به سرزمني تاريكي ها برسي و عفر        
تاريكي پيدا آين و سر از تنش جـدا منـايي و خـونش را در شيـشه اي                   

اگر اين سه آار را با مؤفقيـت اجنـام          . بريزي و آنرا برامي بياوري    
دادي من هم تو را به آرزويت مي رسامن و آمكت ميكنم آه بـه هـدفت                 

داشت مـي   پادشاه سرزمني مردگان اين را گفت و رفت مهينطورآه          . برسي
 يكي از نگهبانامن تو را به مست آـوه           صربآن مهانطورآه گفتم   :رفت گفت 

دود راهنمايي مي آند و اردالن هم از پادشاه خداحافظي آـرد و بـه               
مهراه نگهباني آه آلة گاو داشت و بدنش مانند شـري پرنـده بـود از                
قصر بريون آمد و آن يكي نگهبان آه سرآدم داشت و بدنش مثـل عقـاب                
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 بـا او    نيمه راه اردالن را به مست آوه دود راهنمايي آرد و تا           بود  
اردالن خيلي شـجاع و     . رفت و بعد از اردالن جدا شد و به قصر برگشت          

توانـست   آه دست خايل مني    ا اين بار آمي ترسيده بود چون      نرتس بود امّ  
مهينطورآـه غمگـني و ناراحـت بـه راهـش           . به جنگ اژدهاي سياه برود    

 بود پريمردي با ريـش بلنـد و سـفيد جلـوي             فكر در   داد و  ادامه مي 
من براي آمك به تو آمده ام، پـري رودخانـه           : چشمش ظاهر شد و گفت    

در گوي شيشه اي اش تو را ديد آه غمگيين و مرا فرستاد آه پيغـامي                
را به تو برسامن جلوترآه رفيت سوسكي مي بيين آه متام بدنش نقـره اي               

ح ها و زره ها و سپرهاي جادويي را مي          و سري طاليي دارد او متام سال      
سازد او را بگري و بگو آه به تو سپري ضد آتش بدهد و زرهي سـرد و                  
بازو بند قدرت و يك دسـتمال جـادويي آـه از پـشت آن بتـواني در                  

 ،تاريكي ببيين و از او يك مششري هم بگـري آـه چهـار ارواح آوهـستان                
پريمرد تا ايـن را      .با هم آنرا ساخته باشند    جنگل و دريا    بيابان،  

اردالن اميـدوارتر از    . از جلوي چـشمانش ناپديـد شـد و رفـت          : گفت
در نزديكي هاي آوه دود، ديد سوسكي       . گذشته به راه خود ادامه داد     

آه پريمرد نشاني هايش را داده بود، دارد با سرعت مي رود و او هم               
 و  دويد و در يك چشم بر هم زدن خود را روي سوسك نقره اي انـداخت               

سوسك نقرهاي آه ديگر راه فراري نداشت و در         . او را در مشتش گرفت    
تو از من چه مي خواهي؟ چرا مرا اسري         : چنگ اردالن اسري شده بود گفت     

اگـر مـي خـواهي آزادت آـنم، چنـد           : آرده اي؟ اردالن به سوسك گفت     
وسيله از تو مي خواهم در صورتيكه آهنا را به من بدهي، آزادي آـه               

 مهة چيزهايي را آه پريمرد دستورش را داده بود به سوسك            بروي و سپس  
 يمن هـم بـه شـرط      :  آرد و گفت   او سوسك رو به      آنگاه .نقره اي گفت  

اينها را در اختيارت مي گذارم آه وقيت اژدهاي سياه و غول درياچة             
آتش را آشيت، سر راهت آه بر مي گردي از هر آدام از آهنا برامي يـك                 

در ضمن، بايد سوگند خبـوري آـه ايـن آـار را             . ناخن بكين و بياوري   
برامي مي آين تا مـن مهـة چيزهـايي را آـه مـي خـواهي در اختيـارت                    

سپس سوسـك   . اردالن قسم خورد آه اين آار را برايش مي آند         . بگذارم
حاال مرا آزاد آن تا هر چه را آه گفيت در يك چشم بر              : نقره اي گفت  

اردالن او را آرام بـر زمـني        به حمض اينكه    . هم زدن برايت حاضر آنم    
گذاشت، ناگهان در جلوي چشمانش مهة چيزهايي را آه مي خواست ديد و             

زره سرد را پوشيد و بازو بند قدرت را         . از سوسك نقره اي تشكرآرد    
به بازويش بست، به حمض اينكه بازو بند قدرت را بـه بـازويش بـست                

برابر شده بود   احساس نريوي بسيار زيادي آرد انگار آه قدرتش هزار          
و دســتمال جــادويي را در جيــبش گذاشــت و مشــشريي آــه چهــار ارواح 

 با هم ساخته بودنـد را بـه آمـرش           جنگل و دريا  بيابان،  آوهستان،  
وقيت اردالن از سوسـك نقـره       .بست و سپر ضد آتش را هم به دستش گرفت         

آمي راه نرفته بود      و به طرف آوه دود حرآت آرد       اي خدا حافظي منود   
 او را نگـاه مـي        رنگ  در غار رسيد از داخل غار دو چشم زرد         آه به 
اردالن با يك دست مششريش را آشيد و با دست ديگـرش سـپر ضـد                . آردند

داشت و تا خواست آه وارد غار شـود          آتش را جلوي صورت و بدنش نگه      
تو آيسيت؟ چرا به اينجا آمدي؟ مگـر از جانـت           : صدايي از او پرسيد   

 فهميده بود اين اژدهاست آه از داخل غار از          سري شده اي؟ اردالن آه    
اي اژدهاي سـياه مـن اردالن هـستم و          : او سؤال مي پرسد به او گفت      

آمده ام آه مردانه با تو جبنگم و تو را نـابود آـنم آمـادة نـربد                  
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آنگاه به داخل غار محله ور شد و اژدها آه حاال چـشمانش سـرخ               . باش
نش خارج مـي     آتشي آه از دها    شده بود هر آاري آرد آه اردالن را با        

شد بسوزاند، نتوانست و اردالن به آمك سپر و زره جـادويي اش جلـو               
رفت، وقيت آه ديد اژدها خسته شده و به نفس نفس زدن افتاده سـريع               
به هوا پريد و با يك ضربة حمكم و آاري سر از تن اژدها جدا آرد و                 

جـاري  ي از بدنش    و خون زياد   جسد بزرگ و سنگني اژدها بر زمني افتاد       
اردالن نزديك تر رفت و با مششريش يك ضربه به ناخن دسـت اژدهـا               . شد

اژدهـا آنـد و در شـال آمـرش گذاشـت،            جسد بي جان     از   آن را زد و   
 آـارش    آه اندازة ناخن اژدها به اندازة يك خنجر بزرگ بود، اردالن         

با جسد بيجان او متام شد خوشحال از غلبه بر اژدهاي سياه به طـرف               
وقيت آه او در صـندوق را بـاز         . ندوقي رفت آه در انتهاي غار بود      ص

آرد، ديد آه در ته جعبه يك خنجر طاليي آه طلسمي بر روي تيغـة آن                
قرار دارد او خم شد و خنجـر را برداشـت آـه ناگهـان از                 ،حك شده 

 به پايني غار باز شد       مارپيچ و بدون نرده    انتهاي جعبه راه پله اي    
 بود و او فهميد آه اين راه به درياچة آتش مـي             انگار آه راه خمفي   

رسد و بالفاصله به داخل جعبه رفت و از پله هاي مارپيچ آجنا پـايني               
پله ها سنگي و بسيار قدميي بودند و بعضي از آهنا هم شل شـده               . رفت

بودند چند مرتبه هم آم مانده بود آه اردالن از روي پلـه هـا بـه                 
ي زياد بودند آه وقيت آدم از باال به          پله ها به قدر    پايني سقوط آند  

باالخره اردالن پس از مـدت هـا        . پايني نگاه مي آرد سرش گيج مي رفت       
راه رفنت روي پله ها به نزديكي درياچة آتش رسيد، ديد آه در آجنـا               
يك درياچة بزرگ پر از مواد مذاب و آتـش اسـت مهينطـور آـه داشـت                  

رش را جلب آرد آـه مـي        درياچه و اطرافش را نگاه مي آرد صدايي نظ        
ت آرده آه از قلمرو اژدهاي سياه بگذرد و پاي در           ئچه آسي جر  : گفت

قلمرو من بگذارد؟ اردالن تا خواست آه جواب بدهد، ديد آه يك غـول              
بزرگ و سرخرنگ به او محله ور شد تا خواست حرآيت آنـد، غـول او را                 

حـساس درد    ا افتـاد گرفت و به هوا پرتاب آرد و اردالن وقيت به زمني            
، وقيت آه خواست از جايش بلند شود دوباره غول وحشي آـه             منودشديدي  

و بار ديگـر بـه او محلـه         عصباني هم بود سريع به طرف اردالن پريد         
آرد و اردالن هم فقط فرصيت پيدا منود آه سپرش را زود جلوي صـورت و                

 آه غول با يك لگد حمكـم دوبـاره او را بـه طـريف ديگـر                  بدنش بگريد 
اب آرد آنگاه سپر از دست اردالن جدا شد و به داخل درياچة آتش              پرت

وقيت آه اردالن بـه زمـني خـورد ايـن بـار احـساس آـرد آـه                   . افتاد
د مي شود و با خستگي و آوفتگي شديد تـا           وراستخواهناي بدنش دارد خ   

دوباره به طرف او محله آـرد        خواست از جايش بلند شود، ديد آه غول       
 و گـردنش را بـشكند، اردالن سـريع          ن را بگريد   اردال گلويو پريد آه    

مششريش را آشيد و در قلب غول درياچه فرو آرد و غـول بـا نعـره اي                  
اردالن هم تا ايـن را ديـد زود از          . وحشتناك نقش بر زمني شد و مرد      

جايش بلند شد و با يك ضربه سر از تن غول جدا آرد و بعـد دسـت و                   
 مبادا غول دوباره زنده شود      پاهايش را با ضربات ديگر قطع آرد آه       

و به او محله آند و با ضربه اي ديگر يك ناخن از پاي غـول آنـد و                   
وقيت آه خستگيش   . در آمرش گذاشت و روي زمني نشست و آمي اسرتاحت آرد          

رفع شد سر غول را برداشت و با خنجر جادويي آه طلسمي بر تيغة آن               
رد و آن را در     حك شده بود چشم طاليـي وسـط پيـشاني غـول را در آو              

جيبش گذاشت مهني آه چشم طاليي را از پيشاني غول در آورد يـك دفعـه                
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متام بدن غول آتش گرفت و دود شد و بر هوا رفت و در جايي آه غـول                  
مرده بود يك درخت سنگي ظاهر شد و اردالن به داخل سـوراخي آـه در                

ه تنة درخت سنگي بود رفت و به سرزمني ظلمات وارد شد و ديد آـه مهـ                
جا تاريك است و چشم، چشم را مني بيند در مهني افكار بـود آـه يـاد                  

ستمال جادويي را به چشمانش بـست       دحرفهاي پريمرد ريش سفيد افتاد،      
ه ديد آه مهه جا مثل روز روشن شد، وقيت آه آمـي راه رفـت                و يك دفع  

از پشت دستمال جادويي ديد آه چند درخت و چشمة آبي آجناسـت، چـون               
به آنار چشمه رفت وآمي از آب چشمه خورد آه يـك             بود   خسته و تشنه  

دفعه احساس آرد خستگي و آوفتگي بدنش از بني رفته و دوباره خواست             
در آف آب چشمه افتاده، خم شـد         بطري    يك آه از آب چشمه بنوشد ديد     

 يك موجـودي سـريع از جلـوي چـشمانش           احساس آرد  ،آن را بردارد   آه
روي خودش نياورد و آرام داشت مششريش       گذشت و پشت سرش ايستاد او به        

تو آيسيت آـه جرئـت      : را از غالف بريون مي آشيد آه صدايي به او گفت          
آرده اي از قلمرو اژدهاي سياه  و مهينطور از قلمرو غـول درياچـة               

چه آسي به تـو اجـازه داده         قلمرو من بگذاري؟     درآتش بگذري و پا     
ه بود با يك حرآـت بـه        آه از چشمة آب حيات بنوشي؟ اردالن آه آماد        

عقب برگردد و سر عفريت را از تنش جدا آند بـا اعتمـاد بـه نفـس                  
من اردالن شجاع هستم بگري آه آمده ام تو را هـم بكـشم و بـا                 : گفت

بـا  سرعيت برق آسا در حايل آه مششريش را آشيده بود به عقب برگـشت و                
رف تـر    زد و سرش را چند مرتآن ط        را  گردن عفريت  ،يك ضربة آاري حمكم   

و زود بطـري خـايل را از تـه           پرتاب آرد و عفريت را هم از بني برد        
 و به سرزمني درياچة آتش      چشمه برداشت و آن را از خون عفريت پرآرد        

 تـازه يـادش آمـد آـه بايـد           ،رفت آه احساس آرد مهه جا تاريك است       
دستمال جادويي را از چشمانش باز آنـد و وقـيت دسـتمال را از روي                

 خوشحال و سـر مـست       اوت دوباره مهه جا روشن شده بود        چشمانش برداش 
بعـد از   . آـرد   به طرف قصر پادشاه سرزمني مرد گان حرآت        ،از پريوزي 

مدتي راه پيمايي سر راهش دوباره سوسك نقـره اي را ديـد و نـاخن                
 سياه و ناخن پاي غول سرخ درياچة آتش را به او داد و              يدست اژدها 
مهة چيزهايي را آه بـه      هم  من   بودي   چون به قولت وفادار   : سوسك گفت 

.  و مهة آن ابزار جنگي مـال خـودت          پس مني گريم   ،تو امانت داده بودم   
آه چطور در مبارزه با غول درياچة آتش سپرش را          : اردالن به او گفت   

 سوسك نقـره اي سـپر ديگـري بـه او داد و               است آنگاه  از دست داده  
امـه داد تـا بـه       اردالن بعد از تشكر فـراوان از او بـه راهـش اد            

دروازة قصر رسيد دوباره مهان سه نگهبان عجيب آجنا بودند آه نيمـي             
وقيت آه  . از بدنشان اسكلت بود و نيمي ديگر آمي گوشت و پوست داشت           

نگهبانان او را ديدند به داخل قصر راهنمـاييش آردنـد و پادشـاه              
  تـو  حـاال : با خوشحايل گفت  سرزمني مردگان وقيت آه اردالن را سامل ديد         

اردالن تعظيمـي آـرد و      . يه ا مي بيين آه چه خدمت بزرگي به ما آـرد         
جلو رفت و خنجر جادويي و چشم طاليي و خـون عفريـت را جلـوي پـاي                  

شاه وقيت آه خنجر را به آمـرش بـست تبـديل بـه              ادپ. شاه گذاشت ادپ
مردي خوش قامت و زيبا و با شكوه شد و وقيت آـه چـشم طاليـي را در                   

 سبز و خرم     سر ، يك دفعه متام سرزمينش    لطنتش نصب آرد  باالي تاج ختت س   
شد بطوريكه صداي پرندگان خوش آواز به داخل تاالرهاي قصر مي آمـد             
و وقيت پادشاه خون عفريت را در جوي آبي آه از وسط قصرش عبور مـي                
آرد، رخيت يك دفعه متام خادمان و نگهبانان و آارآنان قصر، بدنشان            
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ي اسكلت بدنشان گوشت و پوست جديد روييد و         رو يعين   مثل روز اول شد   
اردالن آه تعجب آرده بود     . شادي و خوشحايل به سرزمني مردگان بازگشت      

. ه اسـت  فهميد آه به دست او طلـسمهاي سـرزمني مردگـان شكـسته شـد              
حـاال اگـر    : پادشاه سرزمني مردگان از او بسيار قدرداني آرد و گفت         

 من به سيمرغ گفتـه ام آـه         . مي تواني  ،مي خواهي به سرزمينت بروي    
:  اردالن بـه پادشـاه گفـت       .در جلوي درب قصر منتظر فرمان تو باشد       

 اينكه چقـدر مانـده آـه         مرده و  منيدامن آه عمومي هنوز زنده است يا      
ت من متام شود مي ترسم نـزد پـري رودخانـه و بـرادرامن               ّلهزمان و م  

نـايي  نگران نبـاش، زمـان در اينجـا مع        : پادشاه گفت . شرمنده شوم 
ندارد وقيت تو به سرزمينت برگردي انگار آه متام ايـن ماجراهـا را              
در خواب ديده اي و برايت فقط يك شب طول آشيده است تو هنوز خيلي               
فرصت داري و اين را بدان آه عمويت هنوز زنـده اسـت  و چـون تـو                   
خدمت بزرگي به ما آرده اي من هم به رسـم يـادبود و بـراي رفـاه                  

دي آه شامل دو آيـسه املـاس و دو آيـسه طـال و دو                زندگيت ثروت زيا  
آيسه گوهرهاي قيميت است به تو هديه مي آنم و به سيمرغ فرمان مـي               

 و تو در آجنا بايـد مـار بـزرگ           دهم آه تو را به قلة آوه قاف بربد        
پنج سر را آه دو سر آن سبز و دو سر ديگرش سياه و سر وسطش قرمـز                  

اخل النة مار شوي و سـه عـدد سـنگ            وقيت آه او را آشيت د      .است بكشي   
 آجناست هر سه را بردار و با خودت برب و به پري رودخانـه               ي آه صبور
 بعد از اينكه سنگ صبورها را به دست آوردي سيمرغ تو را بـه               ،بده

نزد پري رودخانه مي برد و هر وقت آارت با او متام شد رهـايش آـن                 
وقـيت آـه    . رگـردد آشيانه اش آه در مهان قله آوه قاف اسـت ب          تا به   

پادشاه او را راهنمايي آرد اردالن از بابت هديه هايي آـه بـه او               
داده شده بود بـسيار تـشكر آـرد و هديـه هـايش را برداشـت و از                   

و در يك   شد    بر سيمرغ   سوار پادشاه و مهراهانش خداحافظي آرد و سپس      
مـن  : چشم بر هم زدن به قلة آوه قاف رسيد و سيمرغ به اردالن گفـت              

ني جا منتظرت مي مامن تا تو برگردي و اردالن به مسـت النـة مـار                 در مه 
پنج سر حرآت آرد و آرام در باالي سوراخ النه روي ختته سنگي ايستاد              

 دست در جيبش آرد و زيبـاترين گـوهري آـه             سپس و درآجنا آمني آرد و    
شخص حصريباف در سرزمني مرده گان به او داده بود را جلوي النة مـار               

مهان طـور آـه انتظـار مـي          .مششريش را آشيد و منتظر ماند     انداخت و   
آشيد، ديد آه سري بزرگ و سبز آه زباني دراز و دو شاخه داشـت از                

اردالن به حمض ديدن اولني سر، با مشـشري جـادوييش يـك             . النه بريون آمد  
ضربة حمكم به گردن او زد و سر از تن مار جدا آرد و مهني طور سرهاي                 

و  بياينـد     از النه بـريون    آه مي خواستند   مار را    سياه و قرمز بعدي   
وقيت آـه مطمـئن     .  النه را بردارند، قطع آرد     ب  گوهر زيباي جلوي در   

 مرده است با احتيـاط       مار پنج سر   شد آه هر پنج سر مار قطع شده و        
و آرام از باالي النـة مـار پـايني آمـد و گـوهري را آـه روي زمـني                     

وشن آرد و به داخل النه رفـت و         انداخته بود برداشت و بعد مشعلي ر      
 از  مي خواسـت   آه   زماني . برداشت  هم سه سنگ صبور را ديد و آهنا را       

 النـه روي     از ، ما بني استخواهنايي آه در گوشه اي       شودالنة مار خارج    
هم رخيته شده بود چشمش به انگشرتي بسيار زيبا با نگيين عجيب افتاد             

آنگـاه  .  طرف سيمرغ رفت   و آن را هم برداشت و در جيبش گذاشت و به          
سوار بر سيمرغ شد و به مهراه او به طرف خانه اش براه افتاد، مهان               
طور آه بر روي سيمرغ نشسته بود و در هوا پرواز مـي آـرد، از او                 
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سيمرغ عزيز سؤايل داشتم، مي گويند آه تو خيلي دانايي آيا           : پرسيد
دالن بـه او    ار. بپـرس : مي تواني آه به سؤامل جواب دهي؟ سيمرغ گفت        

به شرطي آه به صورت يك راز باقي مباند و تو بايد قسم خبـوري               : گفت
تـا  : سيمرغ هم قسم خـورد و گفـت       . آه هيچ وقت راز مرا فاش نسازي      

اردالن . زماني آه خودت رازت را فاش نساخته اي من هم حـريف منـي زمن              
به او گفت آه در النة مار پنج سر، انگشرتي پيدا آرده ام آـه نگـني                 

تا چـشم   و آن را از جيبش درآورد و به سيمرغ نشان داد            عجييب دارد   
اين انگشرتي داراي طلسمي است آـه هـر         : سيمرغ به انگشرت افتاد گفت    

آس هر آرزويي داشته باشد اين انگشرت آن آرزو را به قدرت خداونـد              
برآورده مي سازد، فقط آافيست آه دارندة انگشرت نگينش را بعـد از             

وسد تا خداوند درآني آرزويش را برآورده سـازد فقـط           آرزو آردن بب  
يادت باشد آه دارندة انگشرت فقط يك آرزو مي توانـد بكنـد و اگـر                
آرزويت خوب و خري باشد تا آخر مي ماند و اگـر آرزويـت بـد و شـر                   
باشد باز هم برآورده مي شود ويل زود از بـني مـي رود و باطـل مـي                   

ود، انگشرتي را دوباره در جيبش      اردالن آه خيلي خوشحال شده ب     . گردد
اردالن شجاع، آباديي مي بينم فكر مي آنم آـه          : گذاشت و سيمرغ گفت   

ديگر به خانه ات رسيدمي برومي آه من خيلي خسته شده ام، مي خـواهم               
 . در منزل مشا آمي اسرتاحت آنم

حاال بشنويد از برادر آوچكرت يا هبرت بگوييم باريان آه خيلي           : القصه
 .انا بودعاقل و د

وقيت آه او از برادرانش و پري رودخانه خداحافظي آرد به مسـت دشـت               
هـر چـه گـشت نتوانـست        . سرسبز آنار درياي جنـوب بـه راه افتـاد         

شاهزاده خامن شانه بسر را پيدا آند و از خستگي زياد روي مچـن هـا                
مدتي از خوابش نگذشته بود آـه بـا سـر و صـدايي              . گرفت و خوابيد  
 بـا   ب بيدار شد، وقيت آه خوب چشمانش را بـاز آـرد           وحشتناك از خوا  

  آـه   ديد ، آنگاه  از جايش بلند شد     به اطرافش نگاه آرد و سپس      تعجب
در غاري تاريك به زندان افتاده و چندين نفر ديگر هم درآن زندان             

اينجا آجاست؟ من آجا    :  رو به آهنا آرد و پرسيد       بعد  و هستندبا او   
من چگونه به اينجا آمـدم؟ مـن آـه در           هستم؟ و مشا آي هستيد؟ اصًال       

 اين صداي وحشتناك از آجاست؟      !!ميان دشت روي مچن ها خوابيده بودم      
  رهرب سـرزمني پـارت     ،من پارت راهب  : يكي از ميان مجع جلو آمد و گفت       

مـن هـم آرشـني تريانـدازم و         : هستم وديگري نيز به جلو آمد و گفـت        
،دهقان سـرزمني   م پارسه من ه : پريمردي لنگ لنگان نزديك ترآمد و گفت      

مـن هـم چغالـك،      :  هستم و مرد آوتوله اي هم جلو دويد و گفت          پارس
مـن هـم    : ر جلـو آمـد و گفـت       گـ  هستم و يكي دي    آاستپادشاه سرزمني   

 ن، و وزير او در سرزمني شوَشـ        مشاور شاهزاده خامن شانه بسر      پورنگ،
، پادشـاه   من هـم سـپندار    : هستم و باز هم يكي ديگر جلو آمد وگفت        

هستم و زبان     پادشاه حيوانات درياها و خشكي ها      سرزمني هرمزستان و  
آهنا را هم مي دامن و سپس آخرين نفر جلو آمد و با صـدايي بلنـد و                  

من هم گوژك هستم و هنر من جنگيدن است ويل مهـة            : آلفت و خشمگني گفت   
ما اآلن در اينجا اسري ديو سياه هستيم و او مهة ما را بـا حقـه اي                  

 تعداد ما تـا ديـروز خيلـي بيـشرت           . به اينجا آورده است    دزديده و 
  ديو بدجنس امروز صبح آمد و سه نفر ما را بـرد آـه بكـشد و                 ،بود
او هر دو روز يك بار مي آيد و سه نفر را با خـود مـي                 .  خبورد سپس

آار ما هم متام باشـد و مهـة مـا مبـريمي و              ديگربرد و فكر مي آنم آه       
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بعد از متام شدن صحبت هاي گوژك مهـه از           .خوراك اين ديو بدجنس شومي    
ترس ساآت شده بودند آه پارت راهب رفت آنار باريان نشست و از او              

 نام تو چيست؟ براي چه به ايـن سـرزمني آمـده اي؟              ،فرزندم: پرسيد
 منـود باريان خودش را معريف آرد و بعد داستانش را براي آهنا تعريف             

بود و ديگر مني توانـست بـراي        و مهة آهنا از اينكه او اسري ديو شده          
باريان آه  . عمويش آاري اجنام دهد، ناراحت شدند و يك گوشه نشستند         

اميدش را از دست نداده بود آمي از لباسش را پاره آرد و به تكـه                
استخواني آه داخل زندان روي زمني افتاده بود بست و رو به آن هفت              

نـد؟ چغالـك از     آيا آسي مي تواند اين را آتـش بز        : نفر آرد و گفت   
جايش بلند شد و به طرف او رفت و سنگ آتش زنه اي از جيـبش بـريون                  
آورد و مشعلي را آه باريان درسـت آـرده بـود را آتـش زد و سـپس                   
باريان دور تا دور زندان را بررسي آرد و ديد آه يك سوراخ آوچـك               
باالي سرشان است آه از آجنا آمسان پيدا بود و دوباره خـوب آـه بـه                 

 بسته شده است،    ي نگاه آرد، ديد در زندان با ختته سنگ بزرگ         اطرافش
 صداي آن هفت نفـر      بعد مشعلش را خاموش آرد و رفت گوشه اي نشست و          

بلند شد آه چه فهميدي؟ آيا مي توانيم از اينجا خارج شـومي؟ آيـا               
: راه فراري هست يا اينكه بايد خوراك ديو سياه شومي؟ باريان گفـت            

مهـه  . نارم بنشينيد، براي مشا پيـشنهادي دارم      دوستان من، بياييد آ   
رفتند و دور او نشستندآه ببينند پيشنهادش چيست؟ شايد آه او راه            

وقيت آه مهه دورش مجع شدند و آنـار يكـديگر           . فراري پيدا آرده باشد   
دوستان، بياييد هر آدام يك به يـك داسـتان          : نشستند، باريان گفت  

 ديو شديد برامي تعريف آنيد شايد       ل تا به آجنا آه اسري     خود را از اوّ   
من راه حلي به نظرم برسد و نقطـه ضـعفي از ديـو سـياه بـه دسـت                    

مههمه اي در بني مجع به وجود آمد و آهنا بعد از مـشورت بـا                . بياورم
راه حل خوبيست، شايد فكـري هـم بـه نظـر مـا برسـد و                 : هم گفتند 

م مـي شـود و       هم سرمان گر   ،بتوانيم از اينجا خالص شومي و اين گونه       
مـن آـه مـاجراي      : باريان گفت  .هم از نا اميدي جنات پيدا مي آنيم       

خودم را براي مشا تعريف آرده ام پس از راهب شروع مـي آنـيم و رو                 
پارت عزيز نوبت مشاست آه سر گذشت خود را بـراي           : به او آرد و گفت    

 . ما تعريف آنيد
يك روز  : گفتاو  . پارت راهب اين گونه شروع به تعريف سرگذشتش آرد        

آه پدر و مادرم داشتند از آنار قربستان قدميي دهكدة حمل زندگيـشان             
عبور مي آردند، ديو سياه سر راهشان سبز شد و مي خواست آه مادرم              

ت آوتـاهي   را با خودش بربد آه پدرم به او محله ور شد و بعد از مـدّ               
خـم  تش آم بود و مرد جنگجويي هم نبود بر اثر ز          نربد، چون پدرم قدر   

هاي زيادي آه در نربد برداشته بود طاقت نياورد و بر زمني افتاد و              
به مسـت گورسـتان فـرار       در جلوي چشمان مادرم آشته شد و مادرم هم          

در حني فرار به داخل قربي آه تازه آنده شـده بـود افتـاد و                آرد و   
سرش با سنگي آه در داخل قرب بود برخـورد آـرد و شكـست و بعـد از                   

 وقـت بـه     ،روزاز قـضا در آن       .در عامل بيهوشي مـرد    خونريزي زياد   
وقيت آه ديو سياه ديد آه مادرم مرده است و پـدرم            . دنيا آمدمن بود  

هم در جنگ با او آشته شده است از آجنا رفت تا آسي نفهمد آه ايـن                 
در مهـان   ت آوتاهي من     بوده وقيت آه ديو رفت بعد از مدّ        اوآار، آار   

رية مرا دو پري جنگلي آه از آجنا عبور         به دنيا آمدم و صداي گ     گور  
 آهنا. گورزادي متولد شده است   :  و پيش خود گفتند    مي آردند، شنيدند  
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پيدا آردند و از من نگهداري منودند تا بزرگ شدم و از آـودآي               مرا
مرا با علوم سحر و جادو آشنا آردند و مقداري هـم بـه مـن از آن                  

ودم نتوانستم مهة آهنـا را      علوم آموزش دادند ويل چون من يك انسان ب        
ونـدي و   خوب و آامل ياد بگـريم و بعـد آهنـا مـرا بـا تعـاليم خدا                 

و بـه سـن جـواني        ت زمـاني گذشـت     آشنا منودند و مـدّ     دانشهاي زميين 
رسيدم، به خاطر عالقه اي آه به راهب شدن داشتم، رفتم و راهب شدم              

ي آه پـدر    تا خدميت به مردم دهكده ام بكنم به مهني خاطر در مهان جاي            
 بـراي دعـا و       هـم   مـردم  ،و مادرم مرده بودند يك عبادتگاه ساختم      

نيايش به درگاه خداوند به عبادتگاهي آه ساخته بودم مي آمدنـد و             
از غذايي آه برامي مي آوردند امورامت را مي گذرانيدم و بعضي وقـت              
ها پريان جنگل آه مرا دوست داشتند و بزرگم آرده بودند برامي غذا             

 و به خاطر عالقه اي آه مردم به من پيـدا آـرده               مي آوردند  و ميوه 
با اينكه رهرب قوم خود شـده بـودم و در           .بودند مرا رهرب خود آردند    

 مهيـشه در فكـر       يك دم خيامل آسوده نبود و      ويل آسايش به سر مي بردم    
يـك  .  آرام و قـرار نداشـتم      ، به مهني عّلت   انتقام از ديو سياه بودم    

  بر اثر مترينـاتي آـه آـرده ام          نريوي جادوييم  روز آه فكر مي آردم    
وقيت او را ديـدم از تـرس        . خيلي قوي شده، به سراغ ديو سياه رفتم       

يادم رفت آه نام خداوند را بر زبان بيـاورم و از او طلـب يـاري                 
به مهني خاطر ترس متام وجودم را فرا گرفتـه بـود آـه ديـو از                 . آنم

فاشي بـزرگ درآورد و مـرا       فرصت استفاده آرد و خودش را به صورت خ        
به چنگالش گرفت و در غار زندانيم آرد و اآلن آـه پـيش مشـا هـستم                  
احساس مي آنم آه نريوي جـادوييم را آـامًال از دسـت داده ام و منـي                  

وقيت آه داسـتان پـارت راهـب        .  مشاها بكنم   خودم و يا   توامن آمكي به  
 .ت شدمتام شد غمگني و آرام به ديوار پشت سرش تكيه داد و ساآ

حاال نوبت من است آه داستامن را براي مشا تعريـف           : پارسة پريمرد گفت  
آلبه اي داشتم آه يك طـرفش       در سرزمني پارس    روزگاري  : او گفت . آنم

جنگلي بود با درختاني سر به فلك آشيده و يك طرفش دشـيت سرسـبز و                
 و دو فرزندم آه يكي پـسر        خرم و جلوي آلبه ام مزرعة آوچكي داشتم       

يـك روز   .  دخرت در آار مزرعه و خانه آمكم مـي آردنـد           ديگري بود و 
احساس آردم آه دخرت زيبا و مهربامن وقت ازدواجش رسيده است و چنـد              
وقيت در مهني افكار بودم آه روزي دخرتم به جنگل رفـت آـه آمـي متـشك                  
 بچيند، در آجنا با جواني آشنا شد و آن جوان بـه او اظهـار عالقـه                

بايد پـدرم   :  بود گفت  دانا  از آجنايي آه بسيار      آرد و دخرتم     زيادي
تو را ببيند و اگر موافقت آرد مـن حـريف نـدارم و چنـد روز بعـد                   

به خواستگاري دخرتم آمد ويل چون من نسبت به او          جواني زيبا و رشيد     
آه يك دفعـه آن جـوان زيبـا و          . اطمينان نداشتم، جواب منفي دادم    

دخرتم را تبديل به درخت آـرد       رشيد تبديل به ديو سياه شد و پسر و          
و مرا هم اسري منود و به اينجا آورد حاال مني دامن آـه چكـار آـنم و                   
چگونه آزاد شوم و طلسم ديو سياه را باطل آـنم تـا دخـرت و پـسرم                  

پارسة پريمرد اين را گفت و با چـشماني گريـان او هـم              . آزاد شوند 
 .آنار پارت راهب نشست و ديگر حريف نزد

حـاال نوبـت مـن اسـت آـه          :  گفت آاست، پادشاه سرزمني     آوتوله چغالك
داستامن را برايتان تعريف آنم، چغالك آوتوله به صحبتش ادامه داد           

 هـستم، سـرزمني      و يا مهان آاست    من پادشاه سرزمني آوتوله ها    : و گفت 
من در ميان آوهها و تپه هاي آنار دريا مي باشد، يك روز آه براي               
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 به دريا رفته بـودم، تـازه چنـد مـاهي            ماهيگريي به اتفاق مهراهامن   
گرفته بودمي آه من صديف صيد آردم آه نامش صدف گريان بود و قبًال در               
افسانه هاي سرزمينم شنيده بودم آه هر آسي اين صدف را صـيد آنـد               

وقـيت  . داراي ثروت هنگفيت مي شود و بعد با عجله به قـصرم برگـشتم             
دم، صـدف بـرامي مرواريـد       روي صدف دست مي آشيدم و برايش تار مي ز         

بعـد  . گريه مي آرد و يك دفعه مي ديدم آه چند سبد مرواريـد دارم             
از مدتي ديو سياه شبانه وقيت آه من در خواب بودم مهـسرم را فريـب                
داد و صدف را از او گرفت و مهسرم را تبديل به جمسمة سـنگي آـرد و                  

يي بـه   من را هم به مهراه متام ثروت و دارايي قصرم بـا صـدف جـادو               
 است آه من در اينجا اسري         روز ينمهراه خودش اينجا آورد و اآلن چند      

ديو بدجنس متـام    . هستم و مهسرم هم تبديل به سنگ شده و در قصر است           
ثروت و داراييم را به مهراه صدف جادويي مال خودش آـرده و امـروز               

: صبح آه ديو آمده بود، سه نفر از ما را با خودش بربد به من گفـت                
، سـرزمينت را بـه جنيـان        ده باش چون دو روز ديگر نوبت توسـت        آما

فروخته ام و اآلن يك جن فرمانرواي سرزمني توسـت و چغالـك ايـن را                
گفت و غمگني در گوشه اي نشست و سپس اضافه منود اي آاش مي توانستم               

 .از اينجا بريون بيامي و سرزمينم را جنات دهم
آرشـني آمانـدار     ،مني آاسـت  ي سـرز   پادشاه آوتوله ها   ،بعد از چغالك  

 .ماجرايش را تعريف آرد
 بعضي وقـت هـا      زندگيمن يك شكارچي هستم و براي گذران        : آرشني گفت 

به شكار مي رفتم يك روز آه براي شكار بـه آوهـستان رفتـه بـودم                 
آهويي نظرم را جلب آرد و براي به دام انداخنت و شكارآن، تعقيـبش              

آـه قـصري در آجنـا بـود و از           خسته و تشنه به جايي رسـيدم        . آردم
تشنگي و خستگي و گرسنگي زياد، هر چه درب قصر را آوبيدم آـسي در               

. اول فكر آردم قصري آه در آجناست، مرتوآه اسـت         . را برامي باز نكرد   
 و خودم را به حياط قصر رساندم،        مبه مهني دليل از ديوارآن باال رفت      

بـود    معمـويل  تـان درخ چندين برابـر      آه درآجنا درختاني بسيار بلند   
 از  . آه ميوه هايش هم از ميوه هاي معمويل بسيار بـزرگرت بـود             ديدم

گرسنگي چند گالبي آندم و خوردم و هنگامي آه دور واطراف قصر گردش             
مي آردم، يك دفعه ميز باشكوهي در آنار اسرتاحتگاهي در ميان بـاغ             

جنـا   وقـيت بـه آ      متجب و آنجكاو شدم و به آ ن مست حرآت آردم             ،ديدم
 و   مشاهده آردم آه روي ميز پر از غذاهاي تازه و لذيذ اسـت             سيدمر

 بسيار گرسنه بودم آم آم شروع به خـوردن آـردم             هنوز از آجنايي آه  
جنا بـود   آ، احساس تشنگي منودم و تنگ آبي آه در          وقيت آه خوب سري شدم    

ايـن  : برداشتم تا خواستم از آن آب بنوشم صدايي شنيدم آه مي گفت           
وش و صرب آن ويل من گوش نكردم و از آن آب نوشيدم آـه يـك                 آب را نن  

دفعه سرم گيج رفت، در حايل آه سرم گيج مي رفت و هنوز بيهوش نشده               
ديدم آه در اسرتاحتگاه دخرت زيبايي است آـه دسـت و پـايش را               بودم  

وقيت هبوش آمـدم و چـشمامن را        . زجنري آرده بودند ديگر نفهميدم چه شد      
در اينجا زنداني ديدم و اين بود سرگذشت مـن و           باز آردم خودم را     

 .او هم آرام رفت و آنار چغالك نشست
 مشاور و وزير شاهزاده خامن شانه بسر شـروع بـه صـحبت              ،بعد پورنگ 
 ل گفتم من مشاور و وزيـر شـاهزاده خـامنِ          مهانطور آه اوّ  : آرد و گفت  
انيـذ  روزي من به مهراه شاهزاده خامن آه نـامش پ         . ن هستم سرزمني شوشَ 

 دو جوان به خواستگاري او آمدنـد،         آه بود در باغ قصر قدم مي زدمي      



 17

يكي افرا نام داشت و ديگري شاهسوند آه جـادوگري بـدجنس و مكـار               
 سه روز در قـصر منتظـر جـواب شـاهزاده خـامن پانيـذ                ،آن دو . بود

بعد از سه روز شاهزاده خامن، افرا را به مهسري انتخاب آرد            . بودند
جادوگر بدجنس، شاهسوند را عصباني منود و بعـد او بـا            و مهني موضوع    

نقشه اي از قبل طراحي شده افرا را براي پيدا آردن قوچ طاليي بـه               
جنگل برد و بعد با مخريي آه در دست داشت سه گرگ درست آرد، وقيت آه                
بر روي آهنا آب دهان انداخت، آهنـا ناگهـان شـروع بـه بـزرگ شـدن                  

 و بـه    زوزه اي بلند و وحشتناك آشيدند       وقيت آه بزرگ شدند،    ،آردند
، افرا آه ترسيده بود شروع به دويـدن آـرد           طرف افرا محله ور شدند    

تا خود را جنات دهد آه در مهني هنگام  پايش به ريشة درخيت گري آرد و                 
گرگ ها آه به او رسيده بودند با اشـارة شاهـسوند            . بر زمني افتاد  

  او دند آه چندين قطـره خـون      جادوگر، او را تكه پاره آردند و خور       
 تبـديل   ، روي زمني رخيت و بدون اينكه شاهسوند بفهمـد         دهان گرگي از  

 با عجله به نزد شـاهزاده خـامن          شاهسوند بدجنس  به درخت افرا شد و    
 من و افرا آه براي پيدا آردن قوچ طاليـي بـه             :آمد و به دروغ گفت    

 آرد و به زمني     جنگل رفته بودمي ناگهان افرا پايش به ريشة درخيت گري         
خورد و شاخة خشك درخيت در شكمش فرو رفته و زمخي شده اسـت و نيـاز                 

سپس من و شاهزاده خامن پانيذ به اتفاق چند نگهبـان           . به آمك دارد  
با عجله به جنگل رفتيم و به افرا رسيدمي، ديدمي آه او تبـديل بـه                

اسـت  درخت شده و بالفاصله فهميدمي آه اين آار، آار شاهسوند بدجنس            
در مهني هنگام، شاهسوند جادوگر آه از چشمان ما فهميده بود آه مـا              

سريع وردي خواند و شاهزاده خامن را تبـديل          به ماجرا پي برده امي،    
به شانه بسر آـرد و او را در قفـس طاليـي انـداخت و مهراهـانش را                   

 آـه   يتبديل به آالغ آرد و مرا هم اسري منود و به زجنري آـشيد و قفـس                
 خامن شانه بسر درآن بود را برداشت و مرا هم آـشان آـشان               شاهزاده

مهة مردم آه از او ترسيده بودنـد بـه          .  خودش به قصر برد    دنبالبه  
فرمانش درآمدند و او شاهزاده خامن شانه بسر را با قفـس طاليـي اش               
به مهراه من به ديو سياه داد و خودش هم با پـشتيباني او پادشـاه                

آه داستان زندگي پورنگ متام شد او هم رفـت و           وقيت  .  شد ن شوشَ سرزمني
 .آنار آرشني نشست و آرام و ساآت سرش را بزير انداخت

 حيوانات خـشكي     سرزمني هرمزستان و پادشاه    حاال نوبت سپندار پادشاه   
 .ها و درياها بود آه ماجرايش را تعريف آند

قصر من در ميان آب درياهـا و اقيـانوس هـا در وسـط               : سپندار گفت 
 بود آه از هر نوع حيـوان و موجـود در             به نام قشم   ه اي بزرگ  جزير

جزيره ام زندگي مي آردند و حيوانات دريـايي هـم از هـر نـوع در                 
آهباي آنار جزيره ام سكونت داشتند و داراي ثروتي بي حـد و چهـار               
وسيلة جادويي بودم آه آن چهار وسيله، قدرت و پادشاهيم را تـضمني             

بت ّحماقوت درياها بود آه خاصيت اجياد عشق و         لني چيز، ي  اّو. مي آردند 
آـه سـعادت حيوانـات درياهـا و          و دومني چيز، مرغ سعادت بود        داشت

 خشكي ها را تضمني مي آرد و سومني چيز هم، آـدو و بادجنـان جـادويي                
 آه از آدو پانصد سرباز پيـاده نظـام و            ارواح آوهستاهنا بود   هدية

 ان حريف پنجاه هپلوان بودنـد     پانصد سرباز سواره نظام آه هر آدامش      
مدافع جزيره بودنـد و مهينطـور       در مواقع ضروري  بريون مي آمدند و         

از بادجنان هزار اسكلت و هزار روح جنگجو در مواقع خـاص و ضـروري               
به دستور من بريون مي آمدند و از اقيانوسها و درياها حمافظـت مـي               
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ام بود آه اگـر     آردند و چهارمني چيز هم، درخت سيب نقره اي جزيره           
هر آسي يك سيب از آن مي خورد متام زمخهاي بدنش خيلي سريع خوب مـي                

 و روي دوپـايش     هببودي پيدا آـرده   شد و اگر در حال مرگ بود، فورًا         
من دو پسر و يك دخرت داشتم آه ديو سياه با فريب دادن             . مي ايستاد 

پسر آوچكم براي به دست آوردن تاج و ختتم وارد سرزمني و قصرم شد و               
 و سه فرزنـدم را      لوازم جادوييم را دزديد و صاحب قدرت و ثرومت شد         

 فاضـالب قـصر زنـداني آـرد و          داخـل تبديل به موش آرد و آهنا را در       
ينت اقيانوسها سپرد و مرا هم اسـري و در          سرزمينم را به عفريت بدط    
وقيت آه سپندار پادشاه داستانش متام شد       . بند آرد و به اينجا آورد     

او هم رفت و يك گوشه اي نشـست و غمگـني و نـا اميـد سـرش را روي                     
 . زانوهايش گذاشت و ديگر سخين نگفت

پدر من يك جنار بود و مـادرم        : حاال نوبت گوژك جنگجو بود و او گفت       
يل بود آه من به دنيا آمده بودم         در خانه آشپزي مي آرد، روز اوّ       هم

آه گرگ چهار سري به خانة ما محله آرد و پدر و مادرم را آشت و تا                 
د مي شـد دلـش      خواست آه مرا هم پاره پاره آند عقابي آه از آجنا رّ           

به حال من سوخت و با سرعت زياد مرا از دست گرگ چهار سر خوخنـوار                
. به النه اش برد و مانند يك مادر از مـن مراقبـت آـرد              جنات داد و    

وقيت آه من آمي بزرگرت شدم، هنر جنگيدن را به من يـاد داد و مـرا                 
چون مدت زيادي با او زنـدگي آـردم،         . تبديل به يك مرد جنگجو آرد     

 را هم ياد گرفتم و يك روز عقاب آه ديگر پري شده بـود               عقاهبازبان  
د و به من گفـت آـه پـدر و مـادرم چـه               سرگذشت مرا برامي تعريف آر    

او تعريف آرد آه بـه چـه صـورت          . آساني بودند و چگونه آشته شدند     
مرا از مرگ حتمي جنات داده و مانند فرزندش از من مراقبت منوده تا              

گوژك تو ديگر مـردي بـسيار       : من به اين سن برسم و بعد به من گفت         
 و انتقام پـدر و      قوي شده اي و بايد بروي و گرگ چهار سر را بكشي           

مادرت را از او بگريي به مهني خاطر به من يك آمان و يـك تـري چهـار                   
يك نيزة جادويي آه اگر به مچاق مي گفتم محله          و  شاخه داد و يك مچاق      

آن، مچاق به حرآت در مي آمد و دمشن را آنقدر مي زد تا آشته شود و                 
 برخورد مي   يا تسليم گردد و اما اگر نوك نيزة جادويي با بدن دمشن           

 بعـد از    ،آرد، دمشن را در يك چشم بر هم زدن تبديل به سنگ مي منود             
اينكه من آن سه وسيلة جنگي را از عقاب گرفتم از او بابت مهة حمبت               
هايش تشكر آردم و براه افتادم و به طرف خانة قدميي اي آه پـدر و                

گرگ وقيت آه به آجنا رسيدم با       . مادرم در آن آشته شده بودند، رفتم      
چهار سر روبرو شدم آمامن را در دست گرفتم و تري چهار شـاخه را در                

 آخرين قدرمت آشيدم و تري را به سوي او          باچله اش هنادم و زه اش را        
 و بعـد بـا      رها آردم آه تري چهار شاخه سرهايش را به درخـيت دوخـت            

نيزة جادويي ضربه اي حمكم به او زدم آه او تبديل بـه سـنگ شـد و                  
اق جادويي دستور دادم آه آنقدر بر آن آوبيد آه متام بدن            بعد به مچ  

وقـيت آـه گـرگ را آـشتم از           .سنگي گرگ چهار سر خورد  و متالشي شد        
  شـدم و   اينكه انتقام پدر و مادرم را گرفته بودم بـسيار خوشـحال           

چند روزي خانـة    . لوازم جنگي ام را مجع آردم و به داخل خانه رفتم          
منـودم تـا     و از گرد و غبـار پـاآيزه اش           پدرمي را رفت و روب آردم     

 خانه ام آمـد و      بد مي شد به در     رّ  اينكه يك روز پريزني آه از آجنا      
از من آمي آب خواست من هم به او دادم و او در عوض آبي آه خورده                 
بود به من يك هلوي رسيده و سرخ داد و بعد از رفنت پـريزن مـن هـم                   
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ز آن خنورده بودم آـه ديـدم        خوشحال چند گاز حمكم به هلو زدم آمي ا        
وقيت آه هبـوش    . يك دفعه دنيا دور سرم مي چرخد و ناگهان بيهوش شدم          

آمدم خودم را اسري و دربند در اينجا ديدم و امروز صـبح آـه ديـو                 
سياه آمده بود آه آن سه نفر را با خودش بربد و خبورد نگاهي به من                

باوفاي مرا مـي    حاال تو جرئت آرده اي و يكي از ياران          : آرد و گفت  
ديو ايـن را گفـت و       . ت را آف دستت مي گذارم      دو روز ديگر حقّ    ؟آشي

او هم مانند بقيه غمگـني يـك        . رفت و اين بود سرگذشت و داستان من       
 .گوشه اي نشست

باريان بعد از شنيدن داستان و ماجراهاي مهة آن هفت نفر از آجنايي             
ر آه مي انديـشيد     آه بسيار عاقل و دانا بود آمي فكر آرد و مهينطو          

چشمش به سنگ سفيد ريزي افتاد آه جلوي پـايش بـود آن را يواشـكي                
مدت آوتـاهي آـه گذشـت رو بـه          . برداشت و در شال دور آمرش گذاشت      

دوستان، من راز فرار از اينجا و شكست دادن ديو          : بقيه آرد و گفت   
 خـوبي و    و بـا  سياه را فهميدم اگر مشا مي خواهيد آه زنده مبانيـد            

د بايد با مـن عهـد و پيمـاني          ي برگرد تان   به خانه و سرزمين    خوشي
 آاري آـه بـه مشـا         در د و قسم ياد آنيد آه هرگز خيانت و يا         يببند

 تـا پـريوز     يـاري دهيـد   تا به آخر     آوتاهي نكنيد و مرا      كنمحمول مي 
مهه با خوشحايل دور باريان مجع شـدند و روي او را بوسـيدند و               . شومي

اشتند و قسم ياد آردند آه تا آخـرين حلظـه           دست روي دست يكديگر گذ    
يار و ياور يكديگر باشند و به باريان آمك آنند تا ديو سـياه را               

وقيت آه مهه با هـم عهـد و پيمـان           . نابود آند و عمويش را جنات دهد      
بستند و باريان از آهنا قول مهكاري و مـساعدت گرفـت رو بـه پـارت                 

نگ جـادويي داري آـه       تـو نيـاز بـه سـ        ،دوست من : راهب آرد و گفت   
جادويت را چندين برابر آند و آن سنگ در نزد من اسـت آن سـنگ را                 
به تو مي دهم و بعد از چند حلظه آه آن را در مشتت گـرفيت جادويـت                  
چند برابر مي شود و بعد تو بايد مهة ما را تبديل به مگسي آين تـا                 

ت راهب  پار. خود را به سوراخ باالي سقف برسانيم و از آن خارج شومي           
آه بسيار خوشحال شده بود سنگ را از باريان گرفت و در مشتش فشار              
داد مهه آه از جايشان بلند شده بودند و پارت را نگاه مـي آردنـد                

يك دفعه پارت راهب فرياد      آه    .مي درخشيد  شانبرق اميدي در چشمان   
زد نريومي را به دست آوردم و مهه شادي آنان به باال و پايني پريدنـد                

خودش و مهة هفت نفـر      پارت راهب سريع    . مهديگر را در آغوش گرفتند    و  
ديگر را تبديل به مگس آرد و مهه از سقف زندان خـارج شـدند و بـه                  
باالي آوهستان رفتند و پارت راهب وردي خوانـد و مهـه دوبـاره بـه                
صورت اولية خود در آمدند و شروع به خوشـحايل آردنـد و مهـديگر را                

 و پايني مي پريدند و با صداي باريان مهه ساآت           بغل مي آردند و باال    
ما را تبديل به عقاب آن و پيش        : شدند و باريان به پارت راهب گفت      

 او هـم    ،آن دو پري جنگل برب آه تو را از آودآي بزرگ منوده بودنـد             
 بـه نـزد پريـان        با هـم      و بقيه را تبديل به عقاب آرد و مهه         دخو

 پري هر يك داستان خود و بالهايي        جنگل رفتند و بعد از ديدن آن دو       
سپس باريـان رو بـه       . سرش آمده بود را براي آهنا تعريف آرد         بر آه

اگر ممكن است به ما يك آاله بدهيد آه هرآس          : پريان جنگل آرد و گفت    
آن . آن را روي سرش بگذارد غيب شود و هيچكس نتواند او را ببينـد             

 به باريـان يـك آـاله        دو پري براي اينكه به آهنا آمكي آرده باشند        
جادويي هديه دادند و مهه از آن دو پـري بـه خـاطر آمكـشان تـشكر                  
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آردند و مهان طور به صورت عقاب به گوشه اي از جنگل رفتنـد و روي                
 و  آنگاه پارت راهب آهنا را بـه شـكل اولـشان درآورد           . زمني نشستند 

تو بايد دوباره به شـكل عقـاب در         : باريان رو به گوژك آرد و گفت      
بيايي و ما آاله جادويي را بر سرت مي گذارمي آـه غيـب شـوي و تـا                   
زماني آه ما آاله را از روي سرت بر ندارمي آسي منـي توانـد تـو را                  
ببيند و تو در مهان حالت نامرئي بايد پرواز آين و به نزديكي غـار               

وقـيت آـه    . و آمني آين  ديو سياه بروي و آرام و بي صدا يك جا بنشيين            
ري از غارش بريون رفت تو هم بايـد يواشـكي وارد غـار              ديو براي آا  

شوي و متام وسايل جادويي را با خودت بياوري و گوژك جنگجـو قبـول               
آرد و پارت راهب هم او را به صورت عقابي در آورد و باريان آـاله                
جادويي را بر سرش گذاشت و ناگهان گوژك آه حاال دوباره تبديل بـه              

 مهه ناپديد شد و از مهه خداحافظي آرد         عقاب شده بود از جلوي چشمان     
و به مست غار ديو سياه رفت و در جايي در مهان نزديكي هاي غار آمني                
آرد و مهان طور آه باريان دستور داده بود منتظر ماند، يـك دفعـه               
ديد آه ديو سياه تنوره آشان از غار بريون رفت و گوژك آه به صورت               

 پـرواز آـرد و صـدف گريـان          نامرئي درآمده بود زود به داخل غـار       
چغالك و ياقوت درياها و آدو و بادجنان جادويي سپندار را به مهراه             
مچاق و نيزة جادويي خودش برداشت مهني آـه خواسـت از غارخـارج شـود                

 جلـو   وآرام به چشمش به مرغ سعادت و شاهزاده خامن شانه بسر افتاد           
 دور و بر خود     و شاهزاده خامن شانه بسر آه با تعجب       رفت و سالم آرد     

تو آي هسيت؟ پس چرا من تـو        : را نگاه مي آرد و آسي را مني ديد گفت         
مشا نگران نباشيد و اميدوار باشيد آه مـا         : را مني بينم؟ گوژك گفت    

تا يكي دو روز ديگر مشا را از اينجا جنات دهيم و اين را گفت و از                 
ه اطراف  غار پرواز آنان خارج شد ويل هنوز شاهزاده خامن شانه بسر ب           

خود با تعجب نگاه مي آرد و فكر مي آرد آه يك پري مـي خواهـد او                  
به هر حال، گوژك نزد دوستانش بازگشت و زود آهنـا را            . را جنات دهد  

راهـب  پارت  با خوشحايل صدا آرد و باريان آاله را از سرش برداشت و             
هم او را به صورت اولش برگرداند و گوژك آل ماجرا را بـراي آهنـا                

آه مرغ سعادت و شاهزاده خامن شانه بسر را صحيح          :  آرد و گفت   تعريف
و سامل در قفس طاليي بزرگي ديده است و مهه با خوشحايل او را تـشويق                

گـوژك آـه از     . آردند آه به خاطرآهنا جانش را به خطر انداخته بود         
اميدواري و خوشحايل دوستانش شاد شـده بـود، مهـة چيزهـايي را آـه                

باريان هم مچاق و نيزة جادويي گوژك را        . ان داد آورده بود به باري   
به خـودش داد و يـاقوت درياهـا و آـدو و بادجنـان جـادويي ارواح                  
آوهستان را هم به سپندار و صدف گريان را هم به چغالك داد و مهـة                

: خوشحال شدند و باريان براي دوسـتانش مثـايل زد و گفـت            بسيارآهنا  
وت را قطع آنيم و بعـد دسـت و          ل بايد سر عنكب   وقت زيادي ندارمي اوّ   

پاهايش را، چون اگر سر عنكبوت بر تنه اش باقي مباند و ما پاها و               
دستانش را قطع آنيم دست و پاهاي جديدي در مي آورد پس هبرت است آه               

ل سر از بدن ديو سياه جدا آنيم و بعد سرزمني ها و فرزنـدان               ما اوّ 
شواريست چون ديو سياه    مشا را جنات دهيم هر چند آه اين آار بسيار د          

آنگاه مهة آهنا قبول آردنـد و گـوژك         . از مهة ياران پليدش قويرت است     
دوست من، دو وسيلة جنگي هم زمـان بـه          : جلو آمد و به باريان گفت     

آار من مني آيد به مهني دليل مچاق جادويي را به تو هديه مـي آـنم و                  
باريـان هـم    سپس مچاق جادوييش را درآورد و به باريان هديه آرد و            
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تو دوست مهربـان و خـوبي بـرامي         : با مهرباني دستش را گرفت و گفت      
 و من با آمال ميل هديه ات را قبول مـي آـنم و در مهـني موقـع                    هسيت

دوست عزيز، من هم اين آـدو و بادجنـان          : سپندار هم جلو آمد و گفت     
جادويي ارواح آوهستان را به تو هديه مي آنم اميدوارم آه در راه             

باريان آه از حمبت دوستانش شرمنده شـده        . ز آهنا استفاده آين   درست ا 
بود هديه ها را قبول آرد و از آهنا بسيار تشكر منود و قول داد آه                

در مهني موقع دوستانش به گرد او       . در راه درست از آهنا استفاده آند      
باريان عزيز، تو به ما اعتماد به نفس دوبـاره          : مجع شدند و گفتند   

 بـه خـاطر مهـني       ،بـه وجـود آوردي     تازه اي در دل مـا        دادي و اميد  
 ما تو را فرماندة خـود آـرده امي و مهـة             ،مهرباني و هوش و ذآاوتت    

   .  دالوران دوباره با باريان جتديد پيمان منودند
باريان آاله جادويي را در شال آمرش گذاشت و مچاق را به دست گرفـت               

آدو و بادجنـان جـادويي      و از پيچك هاي جنگلي آيسه اي درست آرد و           
بعد . را درآن  گذاشت و مهه با هم به مست غار ديو سياه حرآت آردند              

از مدتي به آجنا رسيدند و باريان دسيت به آدو آشيد و پانصد سرباز              
پياده نظام و پانصد سرباز سواره نظام آه هر آدامشان حريف پنجاه            

انده باريان ما   فرم: نفر هپلوان بودند از آدو بريون آمدند و گفتند        
باريان دسيت به بادجنان آشيد و هزار اسكلت        . منتظر فرمان مشا هستيم   

اربـاب  : و هزار روح جنگجو از آن بريون آمدند و مهه با هـم گفتنـد              
باريان ما مهـه منتظـر فرمـان مشـا هـستيم و بعـد باريـان رو بـه                    

دوستان من، به غار ديو سـياه محلـه آنيـد و            : لشكريانش آرد و گفت   
لشكريان آه شامل سـربازان     .  را اسري آرده و به اينجا بياوريد       ديو

پياده نظام و سواره نظام و اسكلت ها و ارواح جنگجـو بودنـد بـه                
 ديـو را اسـري       سـريع   ضـربيت و   محلة با يك    غار ديو سياه محله آرده و     

آردند و دست و پايش را غل و زجنري زدند و در قفسي آهين انداختـه و                 
پس : وقيت آه ديو آن دالوران را ديد گفت       .  آوردند او را نزد باريان   

 سـپس خنـده اي وحـشتناك سـر داد و رو بـه               ؟مهة مشا فرار آرده ايد    
اگر مي خواهي مرا بكـشي، بكـش ويل مـن           : باريان آرد و با غرورگفت    

در . جاودانه هستم و هرگز مني مريم و دوباره خنده اي وحشتناك آـرد            
 مـن از پـدرم      : را صدا آـرد و گفـت       مهني موقع پارسة پريمرد، باريان    

 شيشة عمرش بشكند      بايد او هفت مرتبه آشته شود تا       شنيده بودم آه  
 پارسه پري مرد راز شيشه      كهوقتي .آامًال نابود گردد   و اين ديو پليد   

 ديو سياه به پارسـة پريمـرد ناسـزا گفـت و             عمر ديو را برمال آرد،    
بازانش دسـتور داد    سپس باريان به سـر    . صداي خندة آريه اش قطع شد     

آه او را بكشند و وقيت آه سربازان سر ديو را از تنش جـدا آردنـد                 
سر و بدن بيجان ديو آب شد و در زمني فرو رفت آه يك دفعه از پـشت                  

 ايـن دفعـه     ، ، تا خواست ضربه اي به او بزند       سر باريان بريون آمد   
ره ارواح و اسكلت ها ديو سياه را با يورشي برق آسا آشتند و دوبا             

او مثل دفعة قبل آب شد و به داخل زمني فرو رفت و ايـن بـار ديـو                   
 گـوژك او را      او را بكـشد    سياه از پشت سر چغالـك بـريون آمـد آـه           

 ي سـنگ   جمـسمة   را تبديل بـه    ديو بد جنس  غافلگري آرده و با نيزه اش       
آرد و پارسة پريمرد با عصايش چنان حمكم بر جمـسمة ديـو آوبيـد آـه                 

 و بر زمني رخيت و اين دفعه او مثـل دودي شـد و               جمسمه قطعه قطعه شد   
: به هوا رفت و پارسة پريمرد پيش فرماندة جوان، باريان رفت و گفت            

باريان عزيز تو بايد حاال به غار بروي چـون اآلن او در غـار خمفـي                 



 22

 باريان خواست به تنهايي آجنا برود، گوژك جلـويش          وقيت آه . شده است 
 من هم    تنهايي آجنا بروي    به  گذارم آه  دوست من، مني  : را گرفت و گفت   

مشا : به مهراهت مي آمي در مهني هنگام چغالك دوان دوان پيش آمد و گفت             
آه سرگرم جنگيدن بوديد، پارت راهب آمك بزرگي به من آرد من چنـد              

 با شـاخ    ، گاو نقره اي   ه اي به شكل   لوقت پيش گرز جادوييم را آه آَ      
 گم آـرده بـودم، پـارت عزيـز          ،هاي طاليي و چشمهايي از املاس داشت      

توسط جادويش آن را برامي پيدا آرد و آورد، گـرز مـن در رودخانـة                
نزديك غار ديو سياه افتاده بود خاصيت اين گرز به صورتي است آـه              

 در هـوا    اگر به دمشن خبورد، دمشن را مانند آاه ريز ريز مـي آنـد و              
 جنگ مـي آمي و      حاال آه من هم سالحي قوي دارم با مشا به         . پخش ميكند   

بدين ترتيـب باريـان بـا مچـاق         . باريان هم قبول آرد و خوشحال شد      
گـاوي  آلـه   جادويي و گوژك با نيزة جادويي و چغالك هـم بـا گـرز               

وارد غار شدند و ديدند آه ديو سياه آمادة نربد           هبمراه هم    جادوييش
 يك دفعه به سوي آهنا هجوم آورد آه اين بار چغالك پيش             وبا آهناست   

 بر سر ديو سياه زد آه        با گرز گاوي شكلش      يت آرد و ضربه اي حمكم     دس
 دوباره  ويل.  به هوا رفت    شد و   دود مانندآاه ريز ريز و   در آني ديو    

ت آوتاهي دوباره ظاهر شد و خشمگني و عصباني نعره آـشان             در مدّ  ديو
به مست گوژك محله آرد آه گوژك هم از خود دفاع آرد ويل نوك نيزه اش                

بدجنس خنورد و ديو سياه با يك حرآت سـريع گـردن گـوژك را               به ديو   
 بكشد باريان سـريع      او را     را بشكند و    او گرفت تا خواست آه گردن    

آه يك دفعه مچاق فرياد بلندي آـشيد آـه          . دمشن را بزن  : به مچاق گفت  
ديـو نقـش بـر      آه  غار لرزيد و چنان ضربة حمكم و سريعي به ديو زد            

 و دوباره ديو ظاهر شد      د شد و به هوا رفت     زمني شد  و اين بارهم دو      
اين بار حتمًا يكي از مشاها را مي آشم و به مست چغالك محلـه               : و گفت 

 روي زمني افتاد و وقيت آه ديو مي خواست ناخن هـاي دراز              اوآرد آه   
 را در چشمهاي چغالك فرو و او را آور آند، گوژك با ضربه              شو آثيف 

الك از روي زمني بلند شد و چنـان         اي او را تبديل به سنگ آرد و چغ        
  بـه  ضربه اي به جمسمة سنگي او زد آه دوباره ديو سـياه دود شـد و               

باز هم مدتي نگذشته بود آه آن بدجنس پليد براي آخـرين            . هوا رفت 
بار ظاهر شد ويل اين بار آرام به طرف باريان آمد و بـا مكـاري و                 

ذاريد من بـروم    اين بار مرا نكشيد و بگ     : حيله گري گريه آنان گفت    
و هر چه مي خواهيد برداريد مال خودتان مهينطور آه داشت صحبت مـي              
آرد و آرام آرام به طرف باريان مي آمد، باريان زود متوجه شد آه              
ديو سياه چه نقشه اي در سر دارد و زود به مچاق دستور داد آه مچاق                

 جـسدش   دمشن را بزن و مچاق چنان ضربه اي زد آه مغز ديو متالشي شد و              
 شكست و جـسدش     ديو سياه  اين بار شيشة عمر    ،نقش بر زمني گشت و مرد       

 مهـه   . يك دفعه تبديل به خاآسرت شد و دود شد و از غار بـريون رفـت               
به طرف غـار    ه بودند از شوق اين پريوزي بزرگ        خوشحال شد دالوران آه   

دويدند وقيت آه به داخل غار رسيدند و باريان و چغالك و گـوژك را               
ديدند بسيار شادمان شدند و شكر خداوند را به جاي آوردنـد و             سامل  

از اينكه ديو سياه براي مهيشه نابود شده بود، يكديگر را در آغوش             
  .گرفته و سرود پريوزي سر دادند

خب دوستان، سخت ترين قـسمت      : باريان از مهكاري مهه تشكر آرد و گفت       
 طوالني در پيش دارمي     نربدمان متام شد ويل تا پايان مأموريتمان، راهي       

و دسيت روي آدو و بادجنان جـادويي آـشيد و مهـة لـشكريان بـه جـاي                   
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اولشان برگشتند و بعد باريان آهنا را در آيسه اي آه از پيچك هاي              
بـرو قفـس    : فـت  گ  وزيـر  جنگلي درست آرده بود گذاشت و بـه پورنـگ         

 رشاهزاده خامن شانه بسر را بردار و مهراه خودت بياور و به سـپندا             
تو هم برو مرغ سـعادت سـرزمينت را بـردار و بـه              :  هم گفت  پادشاه

 .مهراه خودت بياور وآهنا هم دستوراتش را اجرا آردند
وقيت پورنگ به قفس طاليي آه شاهزاده خامن شانه بـسر در آن زنـداني               

پورنگ عزيز وزير خومب ، خوب شـد آـه          : بود رسيد، شاهزاده خامن گفت    
پورنگ هم سالمي آـرد و بعـد از         . مي شدم آمدي ديگر داشتم نا اميد      

حال و احوال پرسي آل ماجراهايي را آه از زمـان آشـنا شـدنش بـا                 
باريان و ديگر دوستانش برايش رخ داده بود را براي شاهزاده خـامن             
تعريف آرد و شاهزاده خامن شانه بـسر از مهـة دالورهـا و آن مـردان                 

 به گريه آـردن آـرد        و يك دفعه بغضش ترآيد و شروع       منودشجاع تشكر   
چرا گريه مي آنيد؟ حاال آـه       : آه باريان با دلسوزي جلو رفت و گفت       

درسـت  : ؟ شاهزاده خامن شانه بسر گفت     هآزاد شديد و ديو هم آشته شد      
است آه ديو سياه آشته شـده ويل سـرزمينم هنـوز در دسـت شاهـسوند                 
جادوگر است و من آه تبديل به پرندة شانه بسر شـده ام و نـامزدم                
هم تبديل به درخت افرا شده است و نگهبانان مهراهم تبديل به آـالغ              

در . شده اند به اين مهه بدخبيت ام آه فكر مي آنم گريه ام مـي گـريد                
شاهزاده خامن نگران نباشـيد بـه يـاري         : مهني موقع باريان عاقل گفت    

. خدا براي مهة اينها راه حلي پيدا مي آنـيم و او را دلـداري داد               
لطفـًا در قفـس را بـاز        : ه خامن رو به وزيرش آرد و گفت       سپس شاهزاد 

ويل باريـان نگذاشـت و بـا آمـال ادب و            . آنيد تا من هم آزاد شوم     
اگر مشا در قفس مبانيد براي مهة ما هبـرت          : احرتام به شاهزاده خامن گفت    

 چون تا وقيت آه در داخل قفس هستيد آسييب به مشـا منـي رسـد ويل                  ،است
 در   احتمـال دارد   ايد از ما عقب بيفتيـد و يـا        اگر بريون بياييد ش   
 دارمي آشته و يا زمخـي شـويد در ضـمن پـارت               رو جنگهايي آه در پيش   

راهب دوست ما، مني تواند توسط جادويش طلسم مشا را باطل آند زيـرا              
جادوي او در برابر طلسم مشا بسيار ضعيف تر است و به مهني خاطر مشـا                

 پس هبرت است بـراي      تبديل شويد  يگريمني توانيد به عقاب و موجودات د      
حفظ جان خودتان هم آه شده مدت آوتاه ديگري طاقـت بياوريـد و در               
قفستان مبانيد تا سرزمني مشا را از دست دمشنتان آزاد آنيم و مشا هـم               

 خود در آمديـد     لبرگرديد و آن وقت آه به شكل اوّ       خود  ل  لت اوّ به حا 
نگاه پورنگ و بقيه سـخنان      آ. هر آاري آه دلتان خواست، اجنام دهيد      

باريان را تأييد آردند و شاهزاده خامن شانه بسر هم متقاعد شـد و              
قبول آرد آه تا آزادي سرزمينش در قفس مباند تا گزندي به او نرسد              

 مواظبت از قفـس طاليـي و        يتو پورنگ وزير و پارسة پريمرد هم مسئول       
: ه آرد و گفـت    باريان رو به بقي   . شاهزاده خامن را به عهده گرفتند     

بعد از  . متامي ثروت و دارايي غار را مجع آرده و به اينجا بياوريد           
و او آن   مدت آوتاهي آوهي از طال و جواهرات جلوي باريـان مجـع شـد               

ثروت هنگفت را به صورت آامًال عادالنه در بني دوستانش تقسيم آـرد و              
 و  هر آس سهم خود را برداشت و به دستور باريان بـه راه افتادنـد              

 وقيت آـه بـه نزديكـي هـاي قـصر چغالـك              . رفتند آاستبه مست سرزمني    
رسيدند  پارت راهب به دستور باريان مهه را به جز پورنگ و پارسـة               

پورنگ و پارسه آنار قفس شـاهزاده       . پريمرد به صورت پشه اي درآورد     
خامن شانه بسر ماندند و بقية آهنا خمفيانـه وارد قـصر شـدند و بـه                 
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ه تاج و ختت چغالك را تـصاحب آـرده بـود رفتنـد آـه                 آ خوابگاه جين 
ديدند پادشاه جنيان خيلي آسـوده در رختخـواب چغالـك خوابيـده و              
خرناسه مي آشد آهنا خود را به باالي سر او رساندند آـه يـك دفعـه                 

آنگاه چغالك بـا گـرزي      پارت راهب مهه را به صورت اولشان برگرداند       
در خـواب بكـشد ناگهـان او         تا خواست آه جـن را        ،آه در دست داشت   

مرا نكشيد مـن پادشـاه      : بيدار شد و بعد از آلي التماس آردن گفت        
گر به من رحم آرده و مرا آزاد آنيد قول مي دهم آـه               ا جنيان هستم 

: و رو به چغالـك آـرد و گفـت         ا .مهة يارامن را به سرزمينم برگردامن     
ده دوباره  سرزمني تو را آزاد مي آنم و مهسرت را آه تبديل به سنگ ش             

ل بر مي گردامن و قول مي دهم آه هيچ وقت پا به سـرزمني               به حالت اوّ  
باريان و چغالك با بقيـه مـشورت آردنـد و حـرف هـاي               . تو نگذارم 

پادشاه جنيان را قبول آردند و پادشاه جنيان مهـسر چغالـك را آـه               
وقـيت آـه مهـسر      . لـش برگردانـد   زني ساده و مهربان بود به حالت اوّ       

و از  گرفـت   را ديد از خوشحايل گريه آرد و او را درآغوش           چغالك او   
ديو سياه خودش را به صورت پريزني در        : چغالك عذر خواهي آرد و گفت     

آورده بود و مرا فريب داد و آنگاه آـه فهميـد جـاي صـدف گريـان                  
چغالك هم  . آجاست مرا تبديل به سنگ آرد و ديگر نفهميدم آه چه شد           

وقيت آه مهسرش مهـه چيـز را        .  تعريف آرد  آل ماجراي خودش را براي او     
 و از آهنا براي جنـاتش بـسيار تـشكر           فهميد به دالوران خوش آمد گفت     

آرد و چند نفر را فرستاد آه پورنگ و پارسة پريمرد و شاهزاده خامن              
وقيت آه مهه در آنار هم در قصر        . شانه بسر را به داخل قصر بياورند      
آـه بـا هبرتيـن غـذاها از         :  گفت حاضر شدند مهسر چغالك به خدمة قصر      

پادشاه جنيان هم وقيت آه فهميد ديو سياه        . دوستامنان پذيرايي آنيد  
مرده و آساني آه در اطرافش هستند بسيار نريومند و شجاع و دالورند             

 به يـارانش دسـتور داد بـه          بنا بر قويل آه داده بود      آمي ترسيد و  
هـم زدن از متـام      سرزمينشان برگردند و مهة جنيان در يـك چـشم بـر             

و پادشاه جنيان براي اينكـه نـشان        سرزمني آوتوله ها ناپديد شدند      
دهد آه پايبند به عهدي آه بسته است مي باشد تاجي از طالي ناب آه               
با گوهرهاي فراوان تزيني شده بود را به رسم هديه بـر سـر چغالـك                

: فت گ آاستهناد و با او پيمان دوسيت بست و به چغالك پادشاه سرزمني             
هر وقت به آمك من نياز داشيت آافيست آه يك نگني تاجت را بكين و در                

 بعـد در آنـار      ،آتش بياندازي تا من و لشكريامن به آمكت بيـاييم           
باريان آمد و در گوش او چيزهايي گفت و ناگهان ناپديد شـد و بـه                

دالوران وقيت آه آمـي از خستگيـشان برطـرف شـد و             . سرزمني خودش رفت  
 آردند چغالك آهنا را صـدا آـرد و بـه هـر              ند و اسرتاحيت  غذايي خورد 

آدام از آهنا آيسه اي مرواريد به رسـم يـادبود هديـه داد و آهنـا                 
هدايا را قبول آردند و از چغالك به خاطر دالوريها و آمك هـايش و               

باريـان قفـس طاليـي و       . از مهسرش بابت پذيرايي گرمش تـشكر آردنـد        
هر وقـت آـه     : دست چغالك سپرد و گفت    به  شاهزاده خامن شانه بسر را      

زمانش فرا رسيد پارت راهب را مي فرستم آه بيايد و شاهزاده خـامن              
به ديدة منت   : چغالك هم قبول آرد و گفت     . را به مهراه قفسش بياورد    

 و مهسرش و از شاهزاده خامن شـانه بـسر           اوسپس دالوران از    . دوست من 
ادشـاهيش را بـه دسـت        مقـام پ    دوباره  چغالك چون  .خداحافظي آردند 

آورده بود و حاال بايد به آارهاي سـرزمينش سـر و سـامان مـي داد                 
و از قصر خارج     با خود مهراه نكردند       او را  باريان و دوستانش ديگر   
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 حرآـت   هرمزسـتان ة دالوران به طرف سرزمني      مهبه فرمان باريان     .شدند
مـدت  آردند و پارت راهب مهه را به صورت عقابي در آورد و بعـد از                

وقـيت آـه دالوران بـه مهـراه         .  رسـيدند  هرمزسـتان آوتاهي به سرزمني    
باريان به سرزمني سپندار رسيدند و در نزديكي هاي قـصرش بـر زمـني               

آهنا مهانطورآـه    ،نشستند از زيبايي آجنا چشمهايشان خريه مانده بود         
  شـده بودنـد    قـشم به اطراف نگاه ميكردند و حمو زيبايي حميط جزيرة          

 وردي خواند و مهه به صورت پشه اي در آمدند و به داخـل               پارت راهب 
قصر رفتند و مهه جاي قصر را گشتند آه يك دفعه چشمشان بـه عفريـت                

دن يك نوزاد بريـان شـدة       بد طينت اقيانوسها افتاد آه در حال خور       
يار ناراحـت و خـشمگني      سمهه از ديدن آن صحنة دخلـراش بـ        . انسان بود 

 مهـة    و پـارت راهـب بـا خوانـدن وردي          شدند و پشت سر عفريت رفتند     
:  را دوباره به حالت اولشان برگرداند و باريان سريع گفـت           دالوران

 از  ،سپس مچاق شروع آرد به جنگيـدن بـا عفريـت          . مچاق عفريت را بكش   
طريف گوژك هم نيزه اش را برداشت و به طرف عفريت پرتاب آرد آه به               

د و عفريت تبـديل بـه       چشم راست عفريت خورد و از پشت سرش بريون آم         
سنگ شد و روي زمني افتاد و مچاق هم بدن سنگي عفريت را خـورد آـرد                 

 بـد    با از بني رفـنت عفريـت       .آنگاه عفريت هم دود شد و به هوا رفت        
 سرزمني سپندار به حالـت اولـش برگـشت و دوبـاره             ،طينت اقيانوسها 

 بـه صـدا      قـشم  شادي و سرور و آهنگ شادماني در بني سـاآنني جزيـره           
درآمد و سپندار هم قدرت پادشاهيش را به دست آورد و بر ختت سلطنت              

 جلو   موشي آوچك   بالفاصله . موشها را صدا آرد    سلطان اوآنگاه  . نشست
 بـا مـن     ،پادشاه من :  و با احرتام به سپندار گفت      منودآمد و تعظيم    

دوپـسرم،  انـوش و      ديـو سـياه     : چه امري داشتيد؟ سپندار هم گفـت      
.  تبديل به مـوش آـرده بـود        خرتم دلفريب زيبامي را   اشكيدا و تنها د   

بلـه  : آيا تو مي داني آهنا آجـا هـستند؟ فرمـانرواي موشـها گفـت              
داخل آرد و     تبديل به موش   قربان، وقيت آه ديو سياه فرزندان مشا را       

 بـردم و از آهنـا       م  مـن آهنـا را بـه نـزد خـود          فاضالب قصر انداخت    
گفتم آه يك روز مشـا بـر مـي          پذيرايي آردم و به آهنا اميد دادم و         

 و  گرديد و از ديو سياه و عفريت ظامل اقيانوس ها انتقـام ميگرييـد             
 اگر چنـد حلظـه صـرب        آهنا را دوباره به شكل اولشان باز مي گردانيد        

 سپس فرمانرواي موشها به     .آهنا را به حضورتان مي آورم      ة هر س  آنيد
 از مدت آوتـاهي     آهنا را به داخل قصر بياوريد و بعد       : مهراهانش گفت 

هر سه موش به حضور سپندار پادشاه آمدند و پارت راهب به سـپندار              
دوست عزيزم، انگشت اشارة خود را آمي برب و يك تار مويـت را              : گفت

 و آن را بر روي سر فرزندانت بكش تا هر سه            به خون دستت آغشته آن    
اه وقيت آه سپندار چنني آرد طلسم ديو سـي        . به حالت اولشان برگردند   

 آـه   هنگاميكـه  او. ل خود برگشتند  و فرزندانش به حالت اوّ    باطل شد   
.  را صحيح و سامل ديد از خوشحايل آهنـا را در آغـوش گرفـت               شفرزندان

 آمـي دخلـور بـود، رو بـه او آـرد و               اشكيدا چون آه از پسر آوچكش    
پـدر  : چرا فريب ديو سياه را خوردي؟ پـسرش در جـواب گفـت            : پرسيد

د را به صورت دخرتي زيبا در آورده بـود و مـن             عزيزم، ديو سياه خو   
و من از روي ناداني فريب آن دخرت زيبـا را خـوردم و              را فريب داد    

جاي لوازم جادويي مشا را به او نشان دادم آـه او يـك دفعـه مـرا                  
تبديل به موش آرد و در فاضالب قصر انداخت و چند حلظة بعد ديدم آه               

 نـد و  ه ا هم تبديل به موش شـد       دلفريب و خواهرم   بزرگم انوش  برادر
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آـه سـلطان موشـها بـه          ما غمگني و ناراحت بودمي     ،  آنارم هستند  در
 من از اين آه فريب زيبـايي يـك          .آمكمان آمد و ما را دلداري داد      

 و مـردم     از روي مشـا     حـاال   بسيار پشيمان شـدم و     زن را خورده بودم   
 اطاعـت   م حكم آنيد مـن    در حقّ  شرمسارم پدر عزيز هر چه آه        سرزمينم

مي آنم و هر باليي آه مي خواهيد بر سرم بياوريد، من حـريف منـي زمن                 
در مهـني حلظـه بغـضش ترآيـد و از           . چون مرتكب اشتباه بزرگي شده ام     

آرام بـه   مهربانانه   اشك جاري شد و سپندار پادشاه         سيل گونه هايش 
حاال آه پـي    :  رفت و او را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت           اشكيدا مست

خبشم ويل از اين به بعد حواست را مجع          شتباهت برده اي تو را مي     به ا 
آن و يادت باشد آه فريب ظاهر هيچ آس و هيچ چيزي را خنوري و مهيشه                

ل فكر آن و بعد آاري را اجنام بده آه به نفـع سـرزمني و مردمـت                  اّو
 خم شد و دست پدرش را بوسيد و قول داد آـه از ايـن                اشكيدا. باشد

 ،بعد سـپندار  .  عمل آند تا فريب بدخواهان را خنورد       به بعد با فكر   
از  خـشكيها و درياهـا،       حيواناِتسرزمني هرمزستان و پادشاه     پادشاه  

سلطان موشها به خاطر آمك به فرزندانش بسيار تـشكر آـرد و او را               
رو  سـپس    .با هداياي زياد و خوراآيهاي فراوان از حضورش مرخص منود         

 عاقل و شجاع ، خيلي دوست دارم آـه          باريان: به باريان آرد و گفت    
تو دامادم شوي و مي خواهم آـه تنـها دخـرتم را آـه در زيبـايي و                   

ويل باريان قبول نكرد و     . مهرباني مهتايي ندارد به عقد تو در آورم       
من مني توامن قبول آنم چون هنوز سرنوشـت مـن معلـوم نيـست و                : گفت

اي ديگر بروم و آهنا      بايد به سرزمني ه     در ضمن  عمومي منتظر من است و    
و ا ، ويل پيـشنهادي دارم    ، آزاد آـنم   انرا هم از دست شياطني و ديـو       

 سپندار هم قبول آـرد و       ،آرام جلو رفت و در گوش سپندار چيزي گفت        
گوژك آيا متايل داري آه داماد من شوي؟ و پادشاهي درياهـا و             : گفت

راهنمايي اقيانوس ها را به عهده بگريي؟ موجودات آجنا را سرپرسيت و            
آين و از آهنا در برابر ظاملان و ستمكاران دفاع آـين؟ گـوژك آـه از                 

، قلـبش لرزيـده بـود       ل با ديدن دخرت زيباي سپندار پادشـاه       حلظة اوّ 
با آمال  : برقي از شادي در چشمانش نقش بست و سريع زانو زد و گفت            

ميل پيشنهاد مشا را قبول مي آنم چون واقعًا آرزو و خواست قليب مـن               
خرت زيباي مشا را ديـدم، قلـبم لرزيـد و           يل آه د  ست زيرا از حلظة اوّ    ا

احساس آردم آه شديدًا به او عالقمند شده ام  ويل شرم مانع شـد آـه                 
عالقه ام را ابراز آنم اگر مرا به دامادي خود قبول آنيد، بر مـن               

سپندار آه دالوري ها و شجاعت هاي صادقانة گـوژك          . ت گذاشته ايد  مّن
ود دست او را گرفت و از زمني بلند آرد و او را در آغوش               را ديده ب  

تو تا اآلن هبرتين دوست من بودي و        : گرفت و شانه اش را بوسيد و گفت       
از امروز، داماد من و پادشاه درياها و اقيانوس ها هسيت و رو بـه               

دخرتم، نظر تـو چيـست؟ شـاهزاده خـامن آـه نـامش              : دخرتش آرد و گفت   
ويل او هم در دلـش نـسبت بـه          . ه پدرم بگويد  هر چ : دلفريب بود گفت  

چون گوژك نيـز بـسيار زيبـا و هـم            عالقة شديدي ميكرد      احساس گوژك
گوژك به طرف باريان رفت و روي او را بوسيد و           .هپلواني تنومند بود  

دوسـت مـن، هـر      : دستانش را گرفت و به گرمي و صميميت فشرد و گفت          
 دهم و از اينكـه آمكـم        آمكي آه از دستم بر بيايد برايت اجنام مي        

 آنم و خوشبخت شوم از تـو ممنـومن و           آردي تا با دخرت سپندار ازدواج     
در آينده براي هر آاري آه داشيت آمادة آمك به تو مي باشم آه تـو                

و سپندار هم از باريان به خاطر آمك هايش تشكر          هبرتين دوست من هسيت     
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ه يك عـدد از     هر وقت آ  : آرد و چهار سيب نقره اي به او داد و گفت          
اين سيب ها را خبوري، هر زمخي آه روي بدنت باشد در يك چشم بر هـم                 
زدن خوب مي شود و اگر رو به مرگ باشي وقيت آه يكي از اين سيب ها                 
را خبوري در يك آن خوب و سرزنده و سرحال مـي شـوي و دوبـاره مـي                   
تواني روي پاهايت بايسيت و يكي از خاصيت هاي سيب جادويي اين است             
آه هرگز فاسد و خراب مني شود و تا هزاران سـال سـامل و مهـان طـور                   
تازه مي ماند و بعد پنج آيسه هم جواهر از جزيره اش و پنج آيـسة                

ايـن  : ديگر هم جواهر از اقيانوس ها و درياها بـه او داد و گفـت              
هدية سرزمني من به توست و به بقيه يك آيسه سـكة طـال و يـك آيـسه                   

و از مهة آهنا تشكرآرد و يك تري و آمان جادويي           جواهرات دريايي داد    
چون آرشني با اينكه آمـان      .  داد  آمانگري هم به رسم يادبود به آرشني     

زيرا سالح او را ديو سياه      . دار و تريانداز ماهري بود، سالحي نداشت      
بعد سپندار پادشاه در سرزمينش جشن بزرگي تدارك        . نابود آرده بود  

اغ قصرش رها آرد و ياقوت درياها را بـر          ديد و مرغ سعادت را در ب      
 پارسـة پريمـرد     ، پارت راهب    ، باريان .روي تاج پادشاهيش قرار داد    

فرزنـدانش و گـوژك جنگجـو خـداحافظي          و   آرشني و پورنگ از سپندار    ،
آردند و دوباره به شكل عقاب در آمدند و بـه مهـراه هـدايايي آـه                 

 حرآـت   ، شوشـن   بـسر  گرفته بودند به مست سرزمني شاهزاده خـامن شـانه         
 .آردند

 را  مهـه  رسيدند، پـارت راهـب        شوَشن  به نزديكي هاي قصر     آهنا وقيت آه 
 آرام و خمفيانه وارد حياط قصر شـدند و          آهنا آرد و    آبوترتبديل به   

در باغ قصر به حالت اولية خودشان درآمدند و در جايي آمني آردنـد              
ًا بـه داخـل     پارت عزيز، چرا مـستقيم    : و باريان به پارت راهب گفت     

تاالرهاي قصر نرومي و دمشن را مانند دفعات قبل غافلگري نكنيم؟ پارت            
. باريان عزيز، اين دفعه با دفعات قبـل فـرق مـي آنـد             : راهب گفت 
نيـز   در آار خودش استاد      آهزبردست  است   جادوگر، جادوگري    شاهسونِد

ا  به حمض اينكه ما وارد تاالرهاي قصر شومي، او از ورود م            مي باشد و  
 پس هبرت است آه در مهني جا آمـني            را از بني مي برد     مامطلع مي شود و     

حاال موقع  : باريان حرف پارت راهب را قبول آرد و به او گفت          . آنيم
آن رسيده آه بروي و شاهزاده خامن شانه بسر را بياوري تا تو بروي              
و برگردي ما هم به ياري خدا آار شاهسوند سـتمكار را يكـسره مـي                

پارت راهب به دستور باريان گوش آرد و از مهه خداحافظي آرد            . آنيم
و به دنبال شاهزاده خامن شانه بـسر رفـت تـا او را بـه سـرزمينش                  

وقيت آه پارت راهب رفت، باريان دسيت روي آدو و بادجنـان            . برگرداند
آشيد، دوباره لشكريانش از آدو و بادجنان جادويي بريون آمدند و به            

شاهسوند آه تازه فهميده بـود آـه        . اصره آردند فرمان او قصر را حم    
چه باليي دارد بر سرش مي آيد، از ترس خودش را تبديل به سـنجاقكي               

تـري و آمـان بـا آرشـني          آرد و از قصر خارج شد مهني آه به باغ رسيد          
آرشـني دالور، شاهـسوند جـادوگر بـه صـورت           : صحبت آردنـد و گفتنـد     

اسـت مـا را در دسـتان        سنجاقكي در آمـده و در حـال فـرار آـردن             
ب يـ نريومندت بگري و تريي را در چلة آمان بگـذار تـا مـا او را تعق                

آرشني فورًا تري را در چلة آمـان گذاشـت و بـا متـام               . آرده و بكشيم  
قدرت آن را به طرف سنجاقك پرتـاب آـرد و تـري آنقـدر سـنجاقك را                  

 كناگهان جسد سنجاق  .  آرد آه به آن برخورد آرد و او را آشت          دنبال
 هـم فـورًا     پورنگ تبديل به بوتة خاري شد و        بود ه بر زمني افتاد   آه
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.  رفـت  از بـني  بوتة خار را آتش زد و بوتة خار سوخت و خاآسرت شد و              
بدين صورت سرزمني شاهزاده خامن شانه بسر از دسـت شاهـسوند بـدجنس              

سپس باريان دسيت بر روي آـدو و بادجنـان جـادويي            . رهايي پيدا آرد  
ن رو بـه    اه لشكريانش به داخل آهنا برگـشتند و باريـ         آشيد و دوبار  

بايد اجازه  :  مشاور شاهزاده خامن شانه بسر آرد و گفت        ،پورنگ وزير 
بدهي آه سه پر از تاج و آاآل شاهزاده خامن شانه بـسر بكـنم چـون                 
وقيت آه او تبديل به انسان شود من ديگر مني توامن پـري از تـاج او                 

مي رود و من اين پرها را بـراي مـداواي           بكنم زيرا مهة آهنا از بني       
هنوز صحبت باريان متام نشده بـود آـه پـارت           . عموي پريم نياز دارم   

آهنـا وقـيت     .راهب به مهراه شاهزاده خامن شانه بسر وارد قـصر شـدند           
 آنگاه  . شدند شادمان بسيار   ، آه شاهسوند جادوگر آشته شده     فهميدند

رفت و سه پر از تاج سـرش        پورنگ از شاهزاده خامن شانه بسر اجازه گ       
را آند و به باريان داد و باريان آن سه پر را الي دستمايل گذاشـت                
و در شال آمرش جاي داد و از پورنـگ و شـاهزاده خـامن شـانه بـسر                   

حاال من هم آمـك مـي آـنم آـه طلـسم هـاي               : بسيار تشكر آرد و گفت    
باريـان عزيـز،    : پورنگ و پارت راهب گفتنـد     . سرزمينتان باطل شود  

چگونه مي خواهي آه اين آار دشوار را اجنام دهي؟ تو آه از جادو و               
درسـت اسـت، ويل پادشـاه       : باريـان گفـت   . وردهاي آن چيزي مني داني    

 ،جنيان در سرزمني چغالك در گوش من راز باطل آردن طلسم ها را گفت             
بايـد  : به مهة آهنا گفـت    . حاال هر آاري آه به مشا مي گومي اجنام دهيد         

سـپس مهـه    .  را من باطل آنم    ي آن رخت افرا را بربمي تا جادو     برومي و د  
وقيت به آجنا رسيدند درخت     به اتفاق يكديگر به مست درخت افرا رفتند         

افرا را بريدند وقيت آه درخت افرا بر زمني افتاد ناگهان تبديل به             
ور آه داشـت مـي      طلك لكي سفيد شد و به هوا پريد و پرواز آرد مهين           

زود باش آن را شكار آن و آرشـني تـري را            : رشني گفت رفت باريان به آ   
در چلة آمان گذاشت و آن را رها آرد و تري جادويي لك لك سـفيد را                 

.  را شكار آرد و آـشت      اوآه هنوز خيلي دور نشده بود تعقيب آرد و          
 وقيت لك لك سفيد از آمسان بر زمني افتاد، يك دفعه جلوي چشمان حـريت              

 شد و از داخل آن جواني زيبا بريون آمـد            شكافته شزدة دالوران پوست  
خودش است، خودش است اين افراست و مهه پـيش او           : و پورنگ فرياد زد   

: رفتند و او وقيت ماجرا را فهميد از مهه تشكر آرد و باريـان گفـت               
تو بايد آاآل شاهزاده خامن را ببوسي تا او و نگهبانانش آه تبديل             

در مهني حلظه چندين آـالغ      . گردندبه آالغ شده بودند به شكل اولشان بر       
 آمدند و آنار شـاهزاده خـامن روي زمـني            پايني از درختان اطراف آهنا   

نشستند و افرا شاهزاده خامن شانه بسر را در دستانش گرفت وقيت آـه              
. آاآلش را بوسيد يك دفعه شاهزاده خامن پانيـذ را در آغوشـش ديـد              

گ، آرشـني، پارسـة     سپس شاهزاده خامن پانيذ، افـرا، باريـان، پورنـ         
پريمرد و پارت راهب را تك تك در آغوش گرفت و بوسيد و از آهنا بـه                 

ل مهـه آـه اوّ    . خاطر دالوري ها و فداآاري هايشان  سپاسـگزاري آـرد          
شاهزاده خامن پانيذ بود ناگهـان ديدنـد آـه آـالغ هـا              به  حواسشان  

اناني  مهان نگهب   آهنا و ندلشان درآمد نيستند زيرا مهة آهنا به شكل اوّ      
 بـه جنگـل    براي جنـات افـرا       بودند آه به مهراه شاهزاده خامن پانيذ      

شـاهزاده   سرزمني برگـشت و       آن دوباره شادي و سرور به    . آمده بودند 
با  افرا و بقية دالوران و مهراهانش به قصر رفت و            خامن پانيذ هبمراه  
باريان دسيت روي بادجنان آشيد و ارواح را احضار         . افرا ازدواج آرد  
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د و به آهنا فرمان داد برويد قوچ طاليي را پيـدا آنيـد و آن را                 آر
برامي بياوريد و در آني ارواح با قوچ طاليي برگـشتند و آن را بـه                

باريان قوچ طاليي را به شاهزاده خامن پانيذ و افرا          . باريان دادند 
 در ضـمن     هدية من بـراي ازدواج مشاسـت و        اين قوچ : هديه آرد و گفت   
 ، را تـضمني ميكنـد      شوشـن  خوشبخيت و سعادت سرزمني مشا     اين قوچ طاليي،  

پريوزي مشا مي شـود و      اگر به هر جنگي آه برويد اين قوچ طاليي باعث           
شـاهزاده خـامن    . ت محله به سرزمني مشا را پيدا منـي آنـد          هيچ دمشين جرأ  

پانيذ، در عوض مهة حمبت هاي او به مهة آهنا دو آيسه املـاس داد و از                 
عتشان و آمك به او و افرا و مردم سرزمينش بـسيار            مهه به خاطر شجا   

اگـر زمـاني    :  و به دوستان جديد و دالورش گفت       تشكر و قدرداني آرد   
نياز به آمك داشتيد ميتوانيد روي مـن و افـرا و مـردم سـرزمينم                
حساب آنيد چون هرگز خدميت را آه به ما آرده ايد فرامـوش خنـواهيم               

 پورنگ و افـرا و شـاهزاده خـامن          باريان و مهراهانش از   بالخره  . آرد
 در آجنـا    گـري  آرشني آمـان     قصري آه پانيذ، خداحافظي آردند و به مست       

:  حرآت منودند وقيت آـه بـه آجنـا رسـيدند، آرشـني گفـت               اسري شده بود  
 رفته بودم، برومي تا من       به داخلش  آه من است  قصري   اين مهان    بياييد

 آجنا را مهـانطوري     شدندر   قص آن دخرت را جنات دهم و آهنا وقيت آه داخل         
دالوران بـا راهنمـايي آرشـني از        . ديدند آه آرشني تعريف آرده بـود      

البالي درختان سربه فلك آشيده و انبوه باغ قصر به مست قسميت رفتنـد              
آه او در آجنا بيهوش شده بود وقـيت بـه آن نقطـه از قـصر رسـيدند                   

 شده است و آرشني    آه زني زيبا با زجنريهاي طاليي به درخيت بسته           ديدند
 زيبا آـه    زناو را آزاد آرد وآن      سريع  و    به سوي او دويد    با عجله 

چرا از آن آب نوشـيدي؟ مگـر صـداي          : ين تاج بود گفت   نامش ملكه زرّ  
من تا وقيت آه از آن آب خنورده بودم تـو           : مرا نشنيدي؟ و آرشني گفت    

لي دير  را مني ديدم مهني آه آن آب را نوشيدم تو را ديدم ويل ديگر خي              
يـن تـاج    شده بود و بيهوش شدم و آرشني مهة ماجرا را براي ملكـه زرّ             

من ملكة سرزمني صحراها هستم، ديـو       : تعريف آرد و سپس ملكه هم گفت      
سياه مهسرم راآشت و مرا هم اسري آرد و بعد از اينكـه سرنوشـتش را                
آامًال براي آرشني و دالوران ديگر تعريف آرد، شـروع آـرد بـه گريـه                

آيا با مـن ازدواج مـي       : و آرشني هم او را دلداري داد و گفت        آردن  
ملكـه هـم آـه انگـار منتظـر چـنني            . آين؟ من تو را خوشبخت مي آنم      

چون او هم دل به عشق آرشـني        . پيشنهادي از طرف او بود، خوشحال شد      
به مقـصودش   بالخره   باريان و مهراهانش آه ديدند آرشني هم         .داده بود 

باريان آـدوي جـادويي را بـه آرشـني          . گشتندرسيده، بسيار شادمان    
ين تاج هديه آرد ويل بادجنان جـادويي را بـراي           آمان دار و ملكه زرّ    

اين آدوي سحرآميز را به     : سپس به آرشني و ملكه گفت     . خودش نگهداشت 
ين تـاج نرويـد و      مشا دادم آه تنها و بدون مهراه به سرزمني ملكه زرّ          

 با قدرت و شكوه و عظمت متام وارد         در بني راه آسي مزاحم مشا نشود و       
 و ملكـه    منودنـد آهنا از باريان بـسيار تـشكر        . سرزمني صحراها شويد  

هر وقت  : ين تاج هم گردنبند خودش را به باريان هديه آرد و گفت           زّر
آه آرزو آين در جايي حاضر شوي در يك چشم بر هـم زدن آجنـا خـواهي                  

: آرد و پيش خودش گفـت     باريان با خوشحايل هدية ملكه را قبول        . بود
خدا را شكر، پس وقيت آه آارم متام شد مي توامن در يك چـشم بـر هـم                   
زدن، خودم را به عمومي و پري رودخانه برسامن در مهني افكار بود آـه               
آرشني جلو آمد و او هم از باريان بابت آمك هايش بسيار تشكر آـرد               
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ن و ملكه هم    عزيزم، اين قصر را به تو مي خبشم، چون م         دوست  : و گفت 
اآنون به مهراه سربازان آدوي سحرآميز به طرف سرزمني صحراها حرآـت            

 از   سـپس او دوبـاره     وو من نيازي بـه ايـن قـصر نـدارم            مي آنيم   
 ، به خاطر آمك هايشان بـسيار        باريان و پارسة پريمرد و پارت راهب      

 خداحافظي آرد و دست ملكه را گرفـت و بـه             از آهنا  تشكر منود و سپس   
 وقيت آـه آرشـني و       . سربازانش به مست سرزمني صحراها براه افتاد       مهراه

 مهسرش به مهراه سربازان آدوي جـادويي از آجنـا دور شـدند و رفتنـد               
دوست من، از آمك هايي آه در       : باريان رو به پارت راهب آرد و گفت       

.  رازي را مي خواستم آه به تـو بگـومي          .طول سفر به ما آردي، ممنومن     
ه در زندان ديو سياه به تو دادم، يك سـنگ معمـويل             آن سنگ سفيدي آ   

 دليل من در آجنا به تو گفـتم آـه            مهني بود و هيچ خاصييت نداشت و به      
اين سنگ جادويي، جادويت را چند برابر مي آند آه اعتماد به نفست             

وقـيت آـه پـارت      . را آه از دست داده بودي دوباره به دست بيـاوري          
 بـا   ر سـه  ه پارسة پريمرد و باريان ه     راهب حقيقت را فهميد، به مهرا     

هم خنديدند و پارت راهب از باريان عاقل بسيار تشكر آرد آـه بـا               
آن دراييت آه داشت دوباره اعتماد به نفـسش را بـه او برگردانـده               

آيـا مـي خـواهي بـراي جنـات          : است و بعد رو به باريان آرد و گفت        
تو ديگر مي    ن،نه دوست م  : فرزندان پارسه با تو بيامي؟ باريان گفت      

تواني بروي، پادشاه جنيان راز باطل آردن سحر آهنا را هم بـه مـن               
حاال آه ديگر با مـن      : پارت راهب دوباره به باريان گفت     . گفته است 

آاري نداري، من هم به عبادتگاهم بر مي گردم چون فكر مي آنم آـه               
و باريان جمددًا از او     . دارند  خيلي به وجود من نياز     سرزمينممردم  

آمك هايي آه در طول سفرش آرده بود بسيار تشكر منود و پارت راهـب               
اين بار خودش را به صورت شاهيين در آورد و با سرعت هر چه متام تر                

 دور مي شـد و       از آجنا  طور آه داشت  نمست عبادتگاهش پرواز آرد مهي    به  
باريان و پارسة عزيز، اگر روزي به آمـك مـن           : مي رفت فرياد ميزد   

اشتيد فقط به من خرب دهيد و اين را گفت و از جلـوي چـشم                احتياج د 
باريان گردنبند جادويي را آه از ملكة صحراها        . آهنا دور شد و رفت    

هديه گرفته بود به گردنش بست و دست پارسة پريمرد را گرفت و آرزو              
 و دسيت   رسة پريمرد برب  ااي گردنبند جادويي ما را به آلبة پ        :آرد آه 

در جلـوي آلبـه اش       آني به مهـراه پارسـه      آه در    روي گردنبند آشيد  
.  پارسة عزيز برو و يك ترب بـرامي بيـاور          :ظاهر شدند و باريان گفت    

او براي باريان تربي آورد و باريان دو درخيت آه يكي پسر و ديگـري               
دخرت پارسه بود را قطع آرد و متام درخت را با تربش خورد منود و آتش                

وقـيت آـه    .  دو درخـت را درون آن رخيـت        بزرگي درست آرد و چوهباي هر     
چوهبا در آتش سوختند از وسط آتش دخرت و پـسر پارسـة پريمـرد بـريون                 

 ،آمدند و او فرزندانش را در حايل آه مي بوسـيد و گريـه مـي آـرد                 
  او را   را بغـل آـرده و       پدرشـان  درآغوش گرفت و فرزندانش هم حمكـم      

ي برگشتند و اشـك     بعد از اينكه آهنا به حالت عاد      . نوازش مي آردند  
: ، پارسه از باريان بسيار تشكر منـود و گفـت          آردندهايشان را پاك    

باريان و دل افروز تا     . اين پسرم رامتني و اين دخرتم دل افروز است        
 شدند و باريـان از      يكديگريكديگر را ديدند يك دل نه صد دل عاشق          

 هبرت و   چه جواني : پارسه گفت . پارسة پريمرد، دخرتش را خواستگاري آرد     
 مهربـاني    شـجاع و    من افتخار مي آـنم آـه دامـاد         ،عاقل تر از تو   

پس اگر اجازه دهيد،    : باريان به پارسه گفت   . مانند تو داشته باشم   
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 لـتم هممن به نزد برادرامن و پري رودخانه بروم، چون دو روز ديگر             
 پس اجازه بدهيد    ،متام مي شود و احتمال دارد آه عموي پريم فوت آند          

پرهاي شاهزاده خامن شانه بسر را به پري رودخانـه بـدهم و             بروم و   
فرزنـدم، تـا    : پارسه گفت . برگردم و بعد جشن عروسي باشكوهي بگريم      

باريـان  .  بينـيم  وقيت آه تو برگردي ما هم تدارك جشن عروسي را مي          
دسيت روي بادجنان آشيد و اسكلت ها و ارواح از آن بريون آمدند و او               

ا مهني جا مبانيد و مواظـب مهـسرم و خـانواده اش             مش: به اسكلت ها گفت   
مشا به قصري برويد آه آرشني بـه مـن هديـه            : باشيد و به ارواح گفت    

آرده و در مهان جا مبانيد و آجنا را براي ورود مـن و مهـسرم آمـاده                  
هر چه فرماندة ما بگويد اجنام مي دهـيم و          : اسكلت ها گفتند  . آنيد

ر آجنا اردو زدند و به نگهبـاني و         به نزديك آلبة پارسه رفتند و د      
هر چه سرور ما دستور     : مراقبت از آهنا پرداختند و ارواح هم گفتند       

ارواح هم به طرف قصر رفتند آـه آجنـا را پـاآيزه و مرمـت و                 . دهد
باريـان وقـيت از دل افـروز و         . آمادة ورود باريان و مهـسرش آننـد       

آـشيد و در جلـوي      پارسه و رامتني خداحافظي آرد، دسيت روي گردنبند         
 .عموي خودش و پري رودخانه حاضر شد

 داديـار و اردالن     انشوقيت آه باريان نزد آهنا برگشت، ديد آه برادر        
 داديار ميوه هاي جادويي و اردالن هم سنگ صـبور را          . هم آجنا هستند  

باريـان  .  به پري رودخانـه داده انـد       ،بودند  آورده انبا خودش  آه
تونسته اند مأموريتـشان را بـه خـوبي         خوشحال از اينكه برادرانش     

 اجنام دهند، خودش هم چند پري آه از آاآل شاهزاده خامن شـانه بـسر              
آنده بود را به پري رودخانه داد و پري زيبا بـه زيـر آب رفـت و                  
آمي بعد از آب بريون آمد و روي آب ايستاد و دارويي را آـه درسـت                 

ويشان خـوب و حـالش      آرده بود به عموي آهنا داد و طويل نكشيد آه عم          
او وقيت آه از بسرت بيماري برخاست با تعجـب          . ل هم هبرت شد   از روز اوّ  

  ديگـر   طـريف  دربه اطرافش نگاه آرد، ديد آه يك طرف اسب بالدار و            
 داديار و دخرتي زيبـا آنـارش        و ينسيمرغ است و يك طرفش سبدهاي زرّ      

بـا  ايستاده اند و در طـرف ديگـرش اردالن و باريـان را ديـد آـه                  
خوشحايل او را نگاه مي آنند و در مسـت رودخانـه هـم روي آب، پـري                  

 بر تن داشت ايـستاده و او         رنگني آه لباسي از صدف هاي ريز     زيبايي  
انگار آه داشت خواب مي ديـد،       . را با چشماني مهربان نگاه مي آند      

چون وقيت آه در بسرت بيماري بود در حالت بيهوشي چيزي منـي شـنيد و                
عموي . گي داشت ه  اال آه هبوش آمده بود مهه چيز برايش تاز        مني ديد و ح   

ب به اطرافش نگاه مي آـرد، آـم آـم پـري             پري آه هاج و واج و متعجّ      
 تعريـف آـرد و بعـد داديـار و           اورودخانه ماجراي خودش را بـراي       

وقيت .  ماجراي خودشان را تعريف آردند      هر آدام    اردالن و باريان هم   
اده هايش و پري رودخانه چقـدر بـراي او           برادرز  فهميد آه  پريعموي  

زمحت آشيدند و چه ماجراها و سخيت هايي را بـراي جنـات او پـشت سـر                  
 زد و پسرها را در آغوش گرفت و آهنـا           هگذاشتند اشك در چشمانش حلق    
اردالن هنوز آسي را     زماني آه فهميد      و را بوسيد و بسيار تشكر آرد     

اردالن، : دا آـرد و گفـت     براي ازدواج انتخاب نكرده او را آرام صـ        
انتخاب منوده اي؟ مـن دوسـت دارم قبـل از           را  آيا تو مهسرآينده ات     

 عروسي و خوشبخيت    عبور از رودخانة مرگ و انتقال به سرزمني مردگان،        
تو را هم ببينم و اردالن در گوش عمويش آمي پچ پچ آرد و عموي پـري                 

اي پري  :  گفت آه به نظر خوشحال مي آمد، به مست پري رودخانه رفت و           
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عاشـق و دلباختـة     زيبا و مهربان رودخانه، بـرادرزاده ام اردالن،         
توست آيا با او ازدواج مي آين؟ پري هم با نا اميـدي و انـدوهناك                

ل آه اردالن را ديـدم از او        من هم از مهان روز اوّ     : آهي آشيد و گفت   
خوشم آمد ويل من يك پري هستم چگونه مي توامن با يك انـسان آـه از                 

، آخر ما پريان از جنس نسيم و باد و مشـا            جنس من نيست ازدواج آنم    
  اردالن تا اين را شنيد با خوشـحايلِ        .آدمها از جنس آب و خاك هستيد      

من به آمك انگشرتي آه دارم مـي        : شيطنت آميزي زود جلو دويد و گفت      
توامن فقط يك آرزو آنم و اين انگشرت به قـدرت خداونـد مـي توانـد                 

آيا حاال تو حاضري با من ازدواج آين تا تو          . آورده آند آرزومي را بر  
پري رودخانه آه هيجانزده شده بود و سـر          تبديل به انسان آنم؟      ار

اگـر  : از پا مني شناخت، با متانت و دلدادگي و عشوه گري خاصي گفت            
تو اينقدر مرا دوست داري آه تنها آرزويت در دنيا ازدواج با مـن              

ا مهانقـدر دوسـت دارم آـه حاضـرم از           مـن هـم تـو ر      بدان    پس است،
جاودانگي و فرمانروايي رودخانه ها دست بكشم و تبديل بـه انـسان             

 اردالن ياد خداونـد را بـه جـاي آورد و            .شوم و با تو ازدواج آنم     
انگشرتي را در انگشت وسطش آرد و نگني آن را بوسيد و آرزو آرد آـه                

 بتواننـد بـا هـم       پري زيباي رودخانه تبديل به انسان شود تا آهنا        
ازدواج آنند آه يك دفعه پري رودخانه آه روي آب ايستاده بـود در              
آب افتاد و شنا آنان به طرف اردالن آمد و اردالن دست او را گرفـت                

آن و از رودخانه بريونش آشيد و در آغوشش گرفت و مهه خوشحال بـراي               
. اميد جشن عروسي گرفتند و هفت شبانه روز عروسي آهنا به طول اجن            دو

وقيت آه سيمرغ ديد آه اردالن آرزوي خوبي آرده است خوشحال به هـوا              
هديـه  پريد و رفت و بعد از دو روز برگشت و به اردالن بطـري آبـي                 

اردالن، تو امتحان خود را خوب پس داده اي به مهني خاطر            : داد و گفت  
ين هديه را براي مهسرت آورده ام چون تو از آب حيـات نوشـيده               من ا 

ويل وقيت آه پري رودخانه مهـسرت       جاودان شده اي و هرگز مني مريي        اي و   
شد و تبديل به انسان گشت مطمئنًا بعد از سن پريي مـي مـريد ويل مـن                  
اين آب حيات را بـراي مهـسرت هديـه آوردم آـه او هـم ماننـد تـو                    

اردالن سيمرغ را بسيار نـوازش آـرد و نـسبت بـه او              . جاودانه شود 
 آـوه قـاف   د سيمرغ از آهنا خداحافظي آرد و به         ت منود و بع   ابراز حمبّ 

وقيت . برگشت و اردالن آب حياتي را آه سيمرغ آورده بود به پري داد            
آه پري آن را خورد او هم مانند اردالن جاودانه شـد و آن دو پـيش                 
عموي پري ماندند و تا آخر عمرش به خوبي از او مراقبت آردنـد تـا                

بـا ثروتـي آـه      .  ديگر سفر آرد    به دنياي   در آمال آرامش   اينكه او 
 زنـدگي    در آنـار هـم     اردالن در ماجراهايش به دست آورده بود، آهنا       

  پـر آب   رودخانة رزييت و رِب درجوار منطقة آوهستاني هِ    خوب و خوشي را   
 .  مي گذرانند پشت سرگاسرزمني ِر
 .حاال بشنويد از داديار: القصه

 ،روسـي بـرادرش   داديار هم دست ماندانا را گرفت و بعـد از جـشن ع            
 بـه آهنـا      مهيـشه سـبز      سوار بر اسب بالدار سفيدي آه پادشاه جنگل       

بعـد از   . داده بود شدند و به مست قصر پادشاه جنگل، پرواز آردنـد           
.  و داديار پادشاه شد    درگذشت آهولت سن مدتي، پدر ماندانا بر اثر      

  ، شاهي مهربان آه تا آخر عمر به ساآنني جنگل خدمات زيادي آرد           دپا
ه تا آنون نام او از ياد ساآنني جنگـل نرفتـه و هنـوز هـم آهنـا                   آ

راسيت يادم رفت آه برايتان بگومي وقيت       .افسانه هايي از او مي گويند     
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داديار به پادشاهي رسيد با توافق مهسرش ماندانا نام هريآانيـا را            
 آه از آن زمان به بعـد        ،براي سرزمني جنگل مهيشه سبز انتخاب آردند      

  . به هريآانيا معروف شدني ن سرزمنام آ
بشنويد از باريان، او بعد از اينكه ديد عمـويش هببـودي آامـل              حاال

پيدا آرده و از طريف برادرانش هم خوشـبخت شـده انـد از مهـة آهنـا                  
خداحافظي آرد و دست روي گردنبند جادوييش آـشيد و آرزو آـرد آـه               

 پارسـة   .پيش پارسة پريمرد ظاهر شود آه در آني آنار او ظـاهر شـد             
پريمرد آه منتظرش بود وقيت آه او را ديد بسيار شاد شد و او را در                

باريان عزيز، فرزندم ، دل افروز منتظر توست و         : آغوش گرفت و گفت   
و باريان با عجلـه بـه آلبـه         بي تابي مي آند و اآلن در آلبه است          

رفت و دل افروز وقيت آه او را ديد بـسويش دويـد و آن دو دلـداده                  
آيـا مـي    : را در آغوش گرفتند و باريان به دل افروز گفـت          يكديگر  

و مهه بـا    خواهي آه پدر و برادرت رامتني را با خودمان به قصر بربمي             
من حريف ندارم ويل قبل از رفنت بـه         : هم در آجنا زندگي آنيم؟ او گفت      

آجنا مي خواهم مطليب را با تو در ميان بگذارم، در زماني آه مـن و                
 درخت شده بـودمي، دو پرنـده روي شـاخه هـاي مـن               برادرم تبديل به  

آه در زير آلبة پارسة پريمـرد چـاهي         : نشستند و يكي به ديگري گفت     
است آه در آن چاه، هفتاد آوزه طال، هفتـاد آـوزه نقـره و هفتـاد                 

 من اين راز را در دمل نگه داشتم تـا           آوزه پر ازگوهرهاي قيميت است    
. مـورد اينـها تـصميم بگـريي       ل با تو در ميان بگذارم و تـو در           اّو

ب شده بود آمي فكر آـرد و بعـد، رامـتني و پارسـة               باريان آه متعجّ  
آيا متايل داريد آه به مهراه مـن        : پريمرد را صدا آرد و به آهنا گفت       

آهنـا  .و دل افروز به قصر بياييد و تا آخر عمر با ما زندگي آنيـد              
، دل افـروز،    مهسر عزيـزم  : هم با خوشحايل قبول آردند و باريان گفت       

وقيت آه دل افروز راز را به آهنـا         . حاال راز را براي آهنا بازگو آن      
 اگر متام ثروت دنيـا را هـم         :آهنا خيلي خوشحال شدند و گفتند     : گفت

داشتيم، باز هم دملان مي خواست آه با تو و دل افروز زندگي آنـيم               
 هـيچ    و شجاعت هاي تو     ت ها چون متام ثروت و مال دنيا در برابر حمبّ        

بدين ترتيب باريان، به اسكلت ها دستور داد آلبه را خراب           . هستند
در آردند و متام ثروت چاه زير آلبه را نيـز بـريون آوردنـد و مهـه                  

 به سـوي قـصر حرآـت         با ثروت زيادي آه بدست آورده بودند       همآنار  
وقيت آه به آجنا رسيدند، ديدند آـه ارواح آجنـا را مرمـت و               . آردند

ه اند و منتظر باريان و مهسرش مي باشند بعد از اينكـه             پاآيزه منود 
و مهچنني وسـايل جـادوييش را در         متام ثروت ها     ،باريان به آجنا رسيد   

خزينه هاي قصر جاي داد آه در آن زمان هيچ آس چنني خزينه هاي پـر                
 .از گنجي نديده بود و باريان آليد گنج ها را به دست مهسرش سـپرد              

 براي شـرآت     مهسرانشان    و دوستانرا به مهراه     دو برادر خود     سپس او 
هفـت    قـصر باشـكوه     در آن   بعـد   و در جشن عروسي به قصرش دعوت منود      

 آه مهيشه در ياد و خاطرة  شرآت         شبانه روز جشن عروسي بر پا آردند      
 در   بـا خوشـبخيت    مّدتي تا   آن دو زوج خوشبخت   و   آنندگان باقي ماند    

  ...... تا اينكه  زندگي آردندآنار هم
آه در جشن عروسي    بودند   تنها آساني    ين تاج آرشني آمانگري و ملكه زرّ    

زمان جـشن عروسـي     زيرا آهنا در    . باريان و دل افروز شرآت نداشتند     
 در   سـرزمني صـحراها     طوالني و پر پـيچ و خـم          ، هنوز در راه   باريان

 چـون راه    .مريفتنـد     شهر خـشكاب   ، به مست پايتخت آجنا    حرآت بودند و  
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ار طوالني بود و مدت زمان دو ماه و اندي طول مي آشيد آـه               آهنا بسي 
آهنا به مقصد برسند، به مهـني دليـل آن دو نتوانـستند آـه در جـشن                  

 .  و من هم از سرنوشت آهنا بي اطالع هستم عروسي باريان شرآت آنند
 

 را خوانـده ام هـيچ       سه برادر  تاريخ زندگي     آتاب  آه من  آجنايي تا  
يل يـك روز     و ؛يابـد توانست بر سرزمني آهنا تسلط      ديو و عفريت ظاملي ن    

را مي گـشتم و صـفحات آن          آهنا آتاب زندگي  به دنبال موضوعي در      آه
 آه  منودم يك جاي خمفي پيدا      درداخل جلد آتاب  ورق ميزدم بطور تصاديف     

تنها راه تسلط بـر سـرزمينهاي       :  نوشته شده بود    روي تكه آاغذي   رب
وسايل جـادويي و خيانـت از داخـل          دزديدن   ،سه برادر و دوستانشان   

.  مـي باشـد    ان و بزرگرتين دمشن آهنا شيابلو مهيشه در آمني آن         قصر است 
بعد از مدتي آه من در آتابچة زندگي آهنا خوب دقـت آـردم مـشاهده                

ن مفقـود   آ قسميت از وسط آتاب و انتـهاي          تعدادي از صفحات   منودم آه 
و چيز مهمي در آهنا     اگر روزي آن نوشته ها را پيدا آردم         . شده است 

چـون خـودم هـم بـه        . مشاهده منودم حتمًا براي مشا تعريف خواهم آرد       
دنبال سرنوشت آن چهار سيب نقره اي و سرگذشت بعضي از شخصيت هـاي              

 .اين داستان مي گردم
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