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 درباره کتاب

 

 یبرا آنها لیتما و کره مردم رسوم و آداب و یزندگ سبک دهنده نشان ،مجموعه داستان های کره ای

 و ظلم گرید یسو از. است یکوش سخت و خرد ،یمهربان جیترو ،یشاد ،یهماهنگ صلح، در یزندگ

 .شود یم واقع تمسخر مورد یشوخ و طنز زبان به یبشر یها یناکام ریسا و یتنبل آز، و حرص ستم،
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 گردآورندگاندرباره 

 

 

 

اتحاد اهل  ییایآس فولکلور مترجم و نگار روزنامه کودک، سندهینو ،هودزا چیالکساندرو سونین

 صاحب اش خانوادهزمان  آمد. در آن ایدن به تومسک شهر در 1906سال  او. بودشوروی جماهیر 

. شد تومسک وسکیالکس ییراهنما مدرسه وارد 1916 سال در. او بودند یآبجوساز کارخانه کی

 مارستانیب در شیعمو که ییجا کند، مکان نقل مهیکر به یبریس از تا کرد مجبور را او سل یماریب

 فارغ سواستوپول یاقتصاد و یصنعت کالج از 1923 سال در. کرد یم خدمت سواستوپول ییایدر

 ،1927 سال در دانشکده از یلیالتحص فارغ از پس. شد اودسا یمل اقتصاد دانشکده وارد و لیالتحص

 ،یکارآموز دوره انیپا از پس و رفت یدولت انتشارات دفتر به یکارآموز یبرا سال کی مدت به یو

 ریدب عنوان به ابتدا او کرد، یم کار انتشارات در 1938 تا 1928 سال از او. پرداخت یدائم کار به

 یسازمانده از پس. شد کار به مشغول راستاریو سپس و راستاریو اریدست ،یاجتماع یاسیس بخش
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 یشورو ریجماه اتحاد یدولت انتشارات انجمن ریسردب عنوان به( 1930 هیژوئ از) انتشارات مجدد

 هیژوئ از. کرد یم کار آنجا در 1934 هیژوئ تا 1931 آگوست از او شد، منصوب( نگرادیلن واحد)

 اول از او. شد"  یکشاورز و صنعت خچهیتار" یمحل انتشارات ریسردب - 1938 مارس تا 1934

 1935 لیآور 30 تا او. کرد یم کار یعموم کتابخانه در وقت پاره صورت به عصرها ،1935 هیفور

 در که یحال در او. شد بخش نیا ارشد کتابدار 1937 اکتبر 9 تا سپس، و اول مشاور سمت در

 یکتابشناس بخش با 1929 سال از د،کر شروع هم را اش یادب کارمشغول به کار بود،  انتشارات

 انتشارات در" پاک دیع" التیتعط یبرا را یکتاب 1931 سال در و کرد یهمکار Smena روزنامه

 منشاء مورد در ،D. Zasokhin مستعار نام باکتابی از او  ، 1933 سال در. کرد منتشر یدولت

 شیپ کودکان یبرا را" Shchors" کتاب 1938 سال در. شد منتشر Partizdat در یمذهب التیتعط

 خچهیتار" انتشارات تیفعال دیشد کاهش از پس و 1938 سال در. کرد منتشر یدبستان و یدبستان

 شروع" Krestyanskaya Pravda" روزنامه در یادب کارمند کی عنوان به ،"یکشاورز و صنعت

 از و رفت نگرادیلن ونیزیتلو و ویراد تهیکم به او روزنامه، شدن االنتشار ممنوع از پس. کرد کار به

 عهده بر تهیکم نیا در یمتعدد یها تیمسئول او کرد، یم کار آنجا 1947 هیفور تا 1939 لیآور

 سال در. ونیزیتلو و ویراد تهیکم سیرئ و اول معاون تا گرفته کودکان پخش قسمت ریسردب از گرفت

 خود یادب شگاهینما در." S.M مورد در نگرادیلن کارگران خاطرات" نام به را یا مجموعه ،1939

 که رساند طبع به را ،"روشال ونیسم کیبلشو سریکم" یوگرافیب 1941 سال در و  کرد منتشر

 هر ییویراد یها برنامه در او دوم، یجهان جنگ طول در. گذاشت سر پشت را خود چاپ نیسوم

 داستانها، و مقاالت تا گرفته مقدم خط گزارشات و ها ادداشتی از: کرد یم اقتضا طیشرا که را آنچه

 روزنامه در کار یبرا او نگراد،یلن یا منطقه حزب تهیکم دفتر میتصم با ، 1947 سال در. نوشت یم

Leningradskaya Pravda در کار از هیریتحر ئتیه یاعضا همه 1949 زییپا در اما شد، اعزام 

 همزمان طور به که یحال در آورد، یرو یادب کار به او 1949 سپتامبر در. شدند برکنار روزنامه

 مشغول Lenizdat و Sovetsky Pisatel ، ایگورد ایمولودا انتشارات در مستقل راستاریو عنوان به

 مطالعه به شروع و شد آشنا نگراد،یلن در ،ینیچ انیدانشجو از یکی با ،1949 سال در. بود کار به

 با را ینیچ انهیعام یداستانها از یا مجموعه 1951 سال یانیپا یروزها در کرد، ینیچ فولکلور

 در. نمود منتشر یمغول و یا کره یها داستان از گرید مجموعه دو سپس کرد، منتشر یادب اقتباس

 عضو  1955 سال از. کرد منتشر یهند یها افسانه اساس بر را" ییجادو کاسه" مجموعه 1955 سال

 و رهیمد ئتیه عضو عنوان به 1960 دهه اواخر از. شد یشورو ریجماه اتحاد سندگانینو هیاتحاد

 اتیادب مجله هیریتحر ئتیه یدائم عضو و نگرادیلن سندگانینو سازمان کودکان اتیادب بخش سیرئ
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دار فانی را وداع  1978سرانجام در سال  کرد، منتشر نوجوانان و کودکان یبرا کتاب ها ده کودکان،

 .گذاشت ادگاری به یپربار آثار عمرش، یروزها نیآخر تا اوگفت. 
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 هیروس یامپراتور اهل ،یروس گردشگر و سندهینو مهندس، ،یلوفسکیخائیم چیویجورج یکوالین

 .شد یم شناخته هم N. Garin مستعار نام با او. بود

 مدرسه در وا. در سن پترزبورگ روسیه تزاری به دنیا آمد 1852 در بیستم فوریه میخائیلوفسکی

 در خدمت سال چهار حدود از پس. کرد لیتحص آهن راه مهندسان کالج درسپس  و ویشلیر اودسا

 ییروستا در را سال سه و کند استراحت یمدت گرفت میتصم ،یباتوم بندر ساخت نیح در و بلغارستان

 راه ساخت وقف را خود و نرفت شیپ خوب معمول حسب بر اوضاعش اما گذراند، سامارا استان در

 .کرد سفر کشور سراسر به 1898 دسامبر تا هیژوئ از او .کرد یبریس آهن

 "شهر حومه در سال چند" اثر و "یکودک دوران موضوعات" موفقنامه  زندگی با 1892 سال در

 دانش آموزاناز جمله:  کرد منتشر خود از یگرید آثار اش یزندگ ادامه در سپس او. شد معروف

 یکتابها در Garin یداستانها. ، که همگی زندگی نامه بودندمهندسان و ، دانش آموزاندبیرستانی

 رهیجز شبه و یمنچور کره، اطراف از اش شده یگردآور آثار. شد منتشر پراکنده صورت به مختلف

. شد منتشر( 1910 - 1906) یها سال نیب و جلد هشت در اش یا کره یها قصه و ائودونگیل
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 و "یدبیرستان آموزان دانش" ،"یکودک دوران موضوعات" گانه سه ،نیگار آثار نیتر معروف

 نیا قسمت نیبهتر "یکودک دوران موضوعات". است شده نوشته یجالب طرز به ،"دانش آموزان"

 را یا وخاطره کشد یم ریتصو به را عتیطب از زنده احساس کی اثر، نیا در سندهینو. است گانه سه

 ینم رونیب از بزرگساالن مثل را کودک یروانشناس اثر، نیا در او. کند یم انیب دارد قلبش در که

. کشد یم به تصویر یکودک دوران حال و حس و طراوت تمام با ، آن راکودک کی مثل بلکه ند،یب

 . دهد صیتشخ یتصادف از را یعاد یها دهیپد تواند ینم اصالا  اما

 در یو. شد ساکن پترزبورگ سن در یمنچور از بازگشت هنگام یلوفسکیخائیم ،1906 سپتامبر در

 بولتن" کیبلشو مجله هیریتحر ئتیه عضو او. داشت یفعال مشارکت تختیپا یاجتماع و یادب اتیح

 او" نوجوانان" اثر یشینما مطالعه که یهنگام 1906 دسامبر 10 در یناگهان طور به او بود" یزندگ

 ئتیه جلسه انیم در و یقلب سکته اثر بر گرفت؛ یم قرار یبررس و نقد مورد وشد  می خوانده

  .است شده دفن  Literatorskie mostki Volkovوی در گورستان  .درگذشت هیریتحر
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 مترجم پیشگفتار

 

 ؟یباق مانَد چه عمر از پس که یدان

  است محبت و است ِمهر

 ...!چیه همه یباق و

 «موالنا»  

این کتاب کوچک اما با ارزش را به زبان شیرین فارسی  تاخداوند متعال را شاکرم که توفیق داد 

بی انتهای  مسیر نمایم، باشد که کمکی هرچند کوچک در شناخت ملل و عزیزترجمه و تقدیم هموطنان 

 ندخاص خود برخوردار جذابیت و از زیباییهمه گفتگوی بین تمدن ها ایجاد کند. داستانهای این کتاب، 

. بیشتر این داستان ها با فرهنگ ایرانی ما، همخوانی و قرابت هستندجنبه آموزنده و تعلیمی  دارای و

، می توانیم ویژگی های عیّاران، شامل "هونگ گیل دونگ"دارند، به عنوان مثال در داستان 

، "پاداش پادشاه پرندگان"فداکاری، کمک به محرومان و مجازات ظالمان را مشاهده کنیم. در داستان 

شود که نظیر آن را در هفت پیکر حکیم نظامی هم شاهد هستیم. همچنین نبرد بین خیر و شر دیده می

که مانند  "خرگوش زیرک"می شوند از جمله داستان  داستان هایی از زبان پرندگان و حیوانات نقل

آن ها را در داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه خوانده ایم. اکثر داستانهای این مجموعه، نبرد 

بین خیر بر شر، عدالت بر ستم و جود و بخشش بر حرص و آز را به بهترین شکل به تصویر می 

خرگوش "که پیروز از میدان خارج می شود. داستانهای  خیر و راستی استکشند و سرانجام این 

، سعی دارند مبدأ پیدایش پدیده هایی را "چرا گنجشک ها همیشه باال و پایین می پرند؟" و "زیرک

برایمان آشکار سازند که همواره ذهن ما را به خود مشغول کرده اند. من بیشتر از این به شرح کتاب 

شیرینی مطالعه داستانهای  کتاب را خودتان بچشید تا شاهد دنیای  نمی پردازم و از شما می خواهم

رنگارنگ و عجیب و غریب حاکم بر آنها باشید. در ادامه، جا دارد از همه کسانی که به من در ترجمه 

کتاب یاری نمودند، نهایت قدردانی و سپاس را داشته باشم. الزم به ذکر است که هرچند از این عزیزان 

که اسم آنها را در اثر ذکر کنم، بزرگوارانه تقاضایم را نپذیرفتند. در ادامه اگر در متن  خواهش نمودم

کتاب، اثری از کژی، اشتباهات تایپی و دستوری مشاهده نمودید، بنده را به عنوان جایز الخطا بودن 

، یاری شکاالتابنده را در بهبود هرچه سریعتر و با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود عفو بفرمایید، 

ترجمه  شکارچیان ببر""داستان  ، به استثناءتمام داستان های کتابالزم است ذکر شود که . رسانید
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که ذکر گردید،  همانطور و ای از داستانهای بازگردانی شده توسط نیسون الکساندرویچ هودزا هستند

قرار . ترجمه شده استمیخائیلوفسکی بازگردانی شده  میان آثار از "شکارچیان ببر"تنها داستان 

است در آینده ای نزدیک كتابی با عنوان داستان های عامیانه مردم كُره، در همین زمینه ترجمه نمایم، 

کسب اطالعات بیشتر در مورد آن ه بعالقه مند به یا یا انتقادی دارند  پیشنهاد کهی انعزیز دوستان

ارتباطی که در صفحات اول کتاب ذکر گردیده است به اینجانب  با راه هایمی توانند  هستند،کتاب 

 .. با تشکرپیام دهند

 

       امید وحدت نارویی
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 داستان هونگ گیل دونگ

 

 لیپسر را هونگ گ اسمآورد.  اییکی از خدمتكاران زن فرماندار سئول، پسری به دن ش،یسالها پ

قبور اجدادش به  ارتیز یساله بود، مادرش برا کیدونگ  لیکه هونگ گ یدونگ گذاشتند. هنگام

را در دامنه  یمیقد رمردیپ کینکرده بود که  یاز راه را ط یمیکوهستان رفت. خدمتکار هنوز ن

. آنها آورد یادگفتند، به  یبه او م رمردیاز مردم، در مورد آن پ یاری. در آن هنگام آنچه بسدیکوه د

کند که تمام عمر خود  یم یزندگ یریپ میدامنه کوهستان، حکاعماق جنگل و در  درگفتند:  یم نیچن

 کیتواند  یاو هستند. او م عیمط ،مثل خرگوش یوحش واناتیکرده است و ح یرا در جنگل سپر

کند. خالصه  یرا خنث یمار سم کیرا آرام و  عصبانیگرگ  کیرا رام،  یببر انسان خوار وحش

درمان کند.  یجنگل اهانیرا با گ هایماریهمه ب چطوردانست  یبود که م مشهور لیدل نیبه ا ریپ میحک

کشاورزان  ل،یدل نیگشتند. به هم یآمدند و سالم و سرحال از آنجا بر م یبه سراغ او م بیماران

 میتعظ م،یحک دنیدونگ با د لیمادر هونگ گ« کنند. یم ریپدر تقد کیاز او به عنوان  ،اطراف

به زن لبخند زد، سپس به چهره  رمردیپ« .دیکن یخوشبخت یفرزندم آرزو نیاول یراب»کرد و گفت: 

پسر فوق العاده است. او  نیهزار سال عمر کند. از نظر من ا دوارمیام»پسر نگاه کرد و گفت: 

. فقرا ردیگ یرا فرا م جادویی و وردهای کلمات یشود و در چهارده سالگ یقهرمان م کیبه  لیتبد

 ندهیاو در آ نیخواهند بود. همچن فراریو  متنفراز او  یو مقامات سلطنت شتاو را دوست خواهند دا

ها در غار خود پنهان شد و خدمتکار  نیپس از گفتن ا میحک« باعث مرگ فرماندار ما خواهد شد.

چطور »و گفت:  دیخند د،یبه فرماندار رس رمردیسخنان پوقتی ادامه داد.  خود راهبه  اش با بچه

 خدمتکاردونگ  لیببرد؟ هونگ گ نیمرا از ب ه،یخدمتکار دون پا کیارزش  یب سرممکن است پ

شدنش  بزرگاعدام او قبل از  مانع یدهم. چه کس یبخواهم با او انجام م یمن است و من هر کار

پسر هر  آنسپرد.  یدونگ را به فراموش لیو هونگ گ دیخند میفرماندار به سخنان حک« شود؟ یم

و قدرت شجاعانه اش همه را  یهفت ساله بود، با ذهن قو یشد. وقت یروز بزرگ و بزرگتر م

کند،  مطالعهرا  ینیچ مانیکتب حک یخط یتوانست نسخه ها یم ،یشگفت زده کرد. در هشت سالگ

چهارده  هک یرا حدس بزند. هنگام دندیکش یم دشمنانشکه ای  انهیمخف یتوانست نقشه ها یم نیهمچن

. فرماندار سئول نگران شد و دستور داد فوراً دیگوش فرماندار رسو به اشهرت هوش و ساله شد، 

 .اورندیرا نزد او ب خدمتکارآن پسر 
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پسر  نیا»گفت:  یافتاد که مپیر  حکیمسخنان  ادیبالفاصله به  د،ید شیقهرمان جوان را روبرو یوقت

ن شب هونگ گرفت هما میو تصم دیفرماندار ترس«. باعث مرگ فرماندار ما خواهد شد ندهیدر آ

 یطانیش یدانست چطور افکار و نقشه ها یدونگ م لیدونگ را به قتل برساند. اما هونگ گ لیگ

. هنگام عصر به کردمی  او را تهدیدمتوجه شد که خطر مرگ  نیرا حدس بزند، بنابرا دشمنانش

 واناتیحبه شکار . من قصد دارم دینگران نباش د،یطول کش یادیرفتنم مدت ز اگر»مادرش گفت: 

 یدار یریکه نه ت یدرحال ؛؟یشکار کن یخواه یچطور م»مادرش با تعجب گفت: « .بروم یوحش

اما در قلبم نفرت و در دستانم قدرت دارم. ، ندارم یچیه»دونگ پاسخ داد:  لیهونگ گ« .یو نه کمان

چراغ خاموش شدن  قبل از سپس «!.دیشن یدر موردم خواه خوبی یخبرها یخدانگهدار، به زود

 یو هنگام صبح، خودش را در باال پیمایی کردراهرا . او تمام شب رفتبه کوهستان  ،خانه یها

 ،مغرور یکه قوها دیرا د یا اچهیدرو آنجا به شمال نگاه کرد  خدمتکار. پسر افتیبلند  یصخره ا

 کیکه درختان آن مانند  دیرا د ییکردند. سپس به جنوب نگاه کرد  و جنگل ها یشنا م آن داخل

 سرشگیل دونگ سپس  .دیرس یآسمان م بهشان  ارتفاعبودند و هم قرار گرفته  کنارمستحکم،  وارید

، رو به غرب کردسپس داشت.  انیناهموار جر یرودخانه هادر آنجا  :را به طرف شرق برگرداند

بلند ذرت را  یارزن و ساقه ها یکه باد خوشه ها ییتوانست چشم از مزارع بردارد، جا یو نما

تر و  یقو ظهو احساس کرد که هر لح نگاهی انداختش ی ازادگاهخانه به  سرانجامداد.  یتکان م

که در لبه پرتگاه قرار گرفته بود، سنگ آنقدر بزرگ بود  دیرا د یشود. سپس سنگ ینیرومند تر م

هول داد و دونگ آن را با کف دستش  لیتوانست صد نفر را در مکانش جا دهد، هونگ گ یکه م

تصور  رایز؛ روی خوشحالی سر داد خنده ای ازدونگ  لی.هونگ گ دیسنگ به داخل پرتگاه غلت

 یبلند در افق شد. باال یباشد، سپس سرش را باال گرفت و متوجه صخره ا یقوتا این حد کرد،  ینم

 .«انجام دهم! بخواهم، که یتوانم هر کار یحاال م»گفت:  خدمتکاراز ابر بود. پسر  دهیصخره پوش

 شروع به صعودحرف ها،  نیبا گفتن ا« .!لمس کنم را همتوانم ابرها  یم یحت»زد:  ادیسپس فر

شب از طول تمام در  و رفت باال میتمام روز به طرف ابرها  او صخره کرد.کردن از بلندترین 

که  یهنگام رسید.قله  به د،یطلوع خورش نزدیکسرانجام، می کرد.  صعودها  بیصخره ها و ش

 وارید داخل. دیرا مقابل خود د یسنگ وارید کیدونگ  لیشد، گ دیطلوع کرد و مه ناپد دیخورش

دونگ  لیتوانستند آن را جابجا کنند. هونگ گ یپنجاه نفر هم نم یوجود داشت که حت دری ،یسنگ

 لیهونگ گحاال باز شد.  یناگهان در به آرام ،آن را با شانه اش فشار دادو  شد کینزد یسنگ دربه 

 بهبتواند چشم  نکهی. قبل از ادیدمی رنگارنگ  یدشت هموار و پر از گل ها کیدونگ خود را در 

 ی. چطور جرات کرد؟یهست یتو ک»زدند:  ادیاو را احاطه کردند. آنها فر یادیز تیجمع زند،هم ب

 روزیتا د»کرد و گفت:  می. او تعظدیدونگ نترس لی! اما هونگ گبمیری قراره یبزود نجا؟یا یایب
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آزاد باشم، برای  داشتمدوست همیشه گفتند. اما من  یفرماندار سئول م خادمو  خدمتکاربه من پسر 

شما هم کمی درباره خودتان  اکنون .توضیح دادمرا به شما  زیهمه چ من. آمدمهمین، به کوهستان 

 مانی. ما در تمام عمر با هم پمیهست یما دشمن مقامات و دزدان سلطنت»آنها گفتند: « .دییبه من بگو

 نیاگر چن»دونگ گفت:  لی. هونگ گمیکه به محرومان کمک کن میو عهد کرده ا میبسته ا یبرادر

 بیگناه ستمتا به کارگران  یقسم بخور دیبا»آنها گفتند: « !بپیوندمشما  بهخواهم  یاست، من هم م

 لیشد. هونگ گ یاز برادران ما خواه یکیآن وقت تو  ،یمقامات دربار را نبخش اتیو جنا ینکن

اکنون باید قدرت خود را به ما نشان »: گفت، گروه عضوبزرگ ترین  کرد، سپس نیدونگ چن

. او به سمت درخت دیرا د یانداخت و درخت کاج بلند یبه اطرافش نگاههونگ گیل دونگ  «دهی.

. برادر بزرگتر دیکش رونیب نیاش از زم شهیرا به همراه ر آندو دستش تنه آن را گرفت و  بارفت، 

 گریآزمون د کیات،  یرکیاثبات هوش و ز یبرا دیبا حاال. میدیخوب است، ما قدرتت را د»گفت: 

وجود دارد که  کینزد یمعبد بزرگ در کوهها کی :اکنون گوش کن ،یپشت سر بگذارهم را 

خدا را فراموش کرده اند، کارگران کنند. آنها  یم یبلند آن زندگ یوارهایدر پشت د یظالمراهبان 

کار کنند. ما بارها  یمقامات سلطنت ایآنها  یگرفته و آنها را مجبور کرده اند تا برا یرا به بردگ

بلند آن  یوارهاید یرووقت، تمام  به صورتنگهبانان اما  م،یمعبد نفوذ کن نیتا به ا میتالش کرد

اکنون . میشو کیبه معبد نزدو بدون جلب توجه آنان، مخفیانه  می. ما هرگز نتوانستکشیک می دهند

صورت ما به هوش و قدرت  نیدر ا ، تنهامینفوذ کن معبدبلند  یوارهایبه د میبکش تا بتوان ینقشه ا

هنگام ظهر، « تا ظهر فکر کنم. دیبگذار»دونگ پاسخ داد:  لیآورد. هونگ گ میخواه مانیذهنت ا

 یشمیدونگ لباس قرمز ابر لیهونگ گ دستور داد تا برایاو نقشه اش را به برادر بزرگتر گفت و او 

 دیشد و از دوستان جد االغدونگ سوار  لیکرد. هون گ نیاو ز یرا برا االغ کی، سپس بیاورند

که از معبد محافظت  ی. نگهبانانافتادبه راه  کینزد یکرد، سپس به طرف  کوه ها یخود خداحافظ

 نیشدند. چاق تربا لباس رسمی دونگ  لی، متوجه آمدن هونگ گدورفاصله  با وجودکردند،  یم

دونگ  لیهونگ گ« .دیآ ینزد ما مدارد  اینگونهمقام مهم است که  کیاحتماالً  او»راهب گفت: 

 یسلطنت ریوز کیمن پسر »دونگ گفت:  لیباز کردند. گ شیرا برا آنبالفاصله  کوبید ودروازه را 

 نکهی. به محض ااموزمیب یهستم، پدرم مرا به معبد فرستاده تا از شما راهبان، حکمت، تقوا و مهربان

شتافتند. سپس هونگ  استقبالشنزد آنها آمده است، به  لیتحص یبرا ریوزیک پسر  ،فهمیدندراهبان 

 هیبار برنج به عنوان هد ازپدرم صد اسب پر »: شد و با احترام گفت ادهیپ االغشدونگ از  لیگ

این مقدار برنج  کهوقتی شنیدند رسد. راهبان  یم نجایشما فرستاده است که تا غروب آفتاب به ا یبرا

بدهند.  بیترت یدونگ جشن لیهونگ گ یگرفتند تا برا میتصم خوشحال شدند و ،رسد یبه آنها م

کردند. در  یرقابت م گریکدیجلب توجه او با  یمکان نشسته بود و همه برا نیدونگ در بهتر لیگ



 

 16 

پر از بار برنج فرستاده است. راهب  یکاروان ریزد که وز ادیوارد شد و فر یجشن، نگهبان انهیم

 لیهونگ گ« .دیشود سپس دوباره دروازه را ببند اطیکاروان وارد ح دیاجازه ده»ارشد دستور داد: 

 ی، شما احتماالً نممحترم یآقا اوه»راهب پاسخ داد:  «د؟یبند یچرا دروازه را م»: دیدونگ پرس

خواهند معبد ما را غارت کنند. اما هرگز  یکنند. آنها م یم یما زندگ یکیکه دزدان در نزد دیدان

دونگ پاسخ داد:  لیدارد. گ یاریمستحکم و نگهبانان هوش یمعبد ما قفل ها رایموفق نخواهند شد، ز

 از خدمتکار راهب غذا آماده شد، وقتی شوند. ینم یمعبد نیاست، آنها هرگز وارد چن نطوریهم»

 ولعو  با حرص زی. راهبان نزدیبردونگ  برای هونگ گیلای خواست، برنج پخته شده را در کاسه 

و گونه  دیکش یادیدونگ فر لی. ناگهان هونگ گدندیها را سر کش یدنیرا خوردند و نوش  شانیغذاها

 یدونگ به جا لیمحترم؟ گ یسر شما آمده است آقا ییچه بال»: دیپرسارشد اش را گرفت. راهب 

بیرون  ز دهانشا، بودکرده  جاسازیدر دهانش  یرکیکه خودش با ز  را یا زهیدادن ، سنگر پاسخ

فرستاده است؟ چطور  نجایبه ا زهیخوردن سنگ ر یپدرم مرا برا ایآ»زد:  ادیفر تیبا عصبان وآورد 

خود  دهیهمه راهبان از ترس سر تراش «د؟یدربار بده ریرا به پسر وز یبرنج نیچن دیکن یجرات م

 یم تیبرادرش که کاروان را هدا ستیدونگ، ب لیرا خم کردند. در آن زمان، با عالمت هونگ گ

راهبان را بستند. دست شان،  میضخ یبا طناب ها ، سپسوارد اتاق شدند و کردند به آنجا آمدند

که کاروان با  برنجی سهیو نگهبانان معبد را صدا زدند. اما ناگهان همه صد ک دندیکش ادیراهبان فر

برخورد  یدر انتظار عالمت برا یبرنج، شخص یدرون آنها، به جا رایآورده بودند پاره شد، ز دخو

بد با طناب بسته شدند. قبل همه راهبان و نگهبانان مع یبود. به زود صیبا راهبان دروغگو و حر

 برایشانرا که راهبان آنها را مجبور کرده بودند تا  یریدونگ همه افراد فق لیاز خروج از معبد، گ

 کیپول و  سهیک کیبرنج ،  سهیک کیمعبد  یانبارهاداخل از  ریکار کنند، صدا زد. او به هر فق

دوردست شتافتند.  یکردند و به سمت جنگلها یریبارگ االغ ها یاالغ داد. فقرا تمام ثروت خود را رو

اقامت  حلشده و به سمت کوهستان  م شانیها سوار اسب رفقایشبه همراه  زیدونگ ن لیهونگ گ

خود  یرکیشما قدرت، هوش و ز»دونگ گفتند:  لیخود به راه افتادند. دوستانش در آنجا به هونگ گ

 لی. هونگ گدیپس، رهبر گروه ما باش نی. از امیدی. ما عشق شما به فقرا را ددیرا به ما ثابت کرد

، دندیروز خوش ند کی ،گروه را قبول کرد. از آن روز به بعد، مقامات دربار کره یدونگ رهبر

دونگ هر روز کار  لیهمه جا دنبال آنها بودند. هونگ گدسته اش  دار ودونگ و  لیهونگ گ زیرا

 به ،یمخصوص عروس یشمیول و لباس ابرپ سهیک کیعروس  کی یداد: او برا یانجام م یخوب

کرد. او  یم درا آزاای داد و برده  یگاو نر م کی ،کشاورز کی و بهبرنج،  سهیک کی، ای گرسنه

 بیترت نی. بدشانیگرفت: از جمله پول ها، طالها و گاو ها یرا از مقامات ظالم و راهبان م زیهمه چ

شد و فرماندار سئول  ی. امپراتور عصباندیدونگ به گوش امپراتور رس لیهونگ گ یخبر سرقت ها
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و با  یریبگ ادهم او ر یست. دستور متو خدمتکاردونگ پسر  لیهون گ»را احضار کرد و گفت: 

 «سر از تنت جدا خواهم کرد. ،چنین نکنی. اگر یاوریبه قصر ب دست بسته

 میآورد و تصم یادبه  را دونگ لیگخاطر  بهبر مرگش  یمبن ،میحک ینیب شیفرماندار پ نجایا در

دانست که گرفتن  یکند. ظاهراً فرماندار نم ریسابق خود را دستگ خدمتکارگرفت هر طور که شده 

 لیگبود که هونگ  دهیاست. او هنوز به خانه اش نرس رممکنیکنند غ یکه مردم او را پنهان م یکس

 یعنیبه خانه اش آمد، دستور داد تا خدمتکارش  فرماندار دونگ متوجه دستور امپراتور شده بود.

 فریادبردارد،  یخدمتکار وقت کند قدم نکهیدونگ را صدا بزنند. اما قبل از ا لیمادر هونگ گ

فرماندار « !دیآتش! آتش! خود را نجات ده»که می گفتند:  شد پخشدر سراسر خانه  گریخدمتکاران د

 یطرف آتش گرفته است. هر چقدر خدمتکاران سع هارچکه خانه اش از  دیو د دیدو اطیبه داخل ح

توده  کیرفت،  نیآتش خاموش شد و دود از ب یبود. وقت دهیفا یکردند آتش را خاموش کنند، ب یم

با حروف بزرگ نوشته شده بود:  وارید یذغال و خاکستر در محل خانه فرماندار دیده می شد. رو

 ادیفرماندار فر«. دونگ لیکنم. هونگ گ یص ممن فرماندار را از شّر اموال نامشروعش خال»

 لیهونگ گکردن  تعقیب« فرار کنند! نباید! سارقان کنید شان بیتعقفوراً  ،!دیشان کن بیتعق»زد: 

کاماًل  صخره، یباال و در ،یسنگ واریآنها در پشت د رایزبود،  بی فایدهدسته اش  دار ودونگ و 

 یعصبان پیشاز  بیشنشده است،  ریدونگ دستگ لیکه هونگ گ دیامپراتور فهم یبودند. وقت ایمن

جدا شدن از تنش،  یسرش را برا دینکند، با ریسارق را دستگ نیااحمق اگر فرماندار »شد و گفت: 

کرد که  یاز آن روز به بعد فرماندار آرامش خود را از دست داد. او مدت ها فکر م« آماده کند.

 پوریرا با ش ییها ی. او جارچدیکش ینقشه ا تا اینکه ، کند ریتگدونگ را دس لیهونگ گباید  چطور

 یم پوریش زنانقدم  ،ها ابانیها در خ یکره فرستاد. جارچ یبه تمام شهرها و روستاها یمس یها

 گریده روز د تا که اگر دییدونگ بگو لیبه هونگ گ»مردم جمع شدند، اعالم کردند:  یزدند و وقت

که مادرش  دیشن یدونگ وقت لیهونگ گ« شود. یمادرش اعدام م د،یایسئول ن یبه دفتر فرماندار

ها  ین نیارا قطع کرد. او در  یرفت و از آنجا هفت ن یدر خطر مرگ است، به كنار رودخانه ا

 هیشدند. که همه آن ها شب لیها به افراد زنده تبد یبر زبان آورد، ناگهان ن ییورد جادو کیو  دیدم

به  ی. پس از اتمام ده روز، مرددیدونگ بودند، درست مثل دو اشعه مجزا از خورش لیهونگ گ

قصد  فرمانداردونگ هستم.  لیمن هونگ گ»شد و به نگهبانان گفت:  کیسئول نزد یدفتر فرماندار

 ریدونگ را دستگ لینزد او آمده ام. نگهبانان بالفاصله هونگ گ لیدل نیبه هم ند،یمن را بب دارد

 او را به سمت فرماندار بردند.کردند و 

سپس شروع به بستن « بزار ببندمت! ،یآها! باالخره اومدی! اآلن تو چنگ من»زد:  ادیفر فرماندار

را آوردند و گزارش دادند:  یگریدونگ کرد، در آن زمان نگهبانان شخص د لیهونگ گ یدست ها
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فرماندار سرش را بلند « نامد. یدونگ م لیاست که خود را هون گ یگریشخص د نجایقربان، ا»

دونگ  لیبود. هون گ ستادهیدونگ مقابلش ا لیهونگ گ نیدوم د؛یکرد و با تعجب خود را عقب کش

 نینگهبانان سوم د،یبگو یزیفرماندار قصد کند تا چ نکهیزد. به محض ا یبه طناب نگاه کرد و لبخند

هشت  نکهیشد تا ا یسپر بیترت نیمکردند. اوضاع به ه تیدونگ را به داخل اتاق هدا لیهونگ گ

است؟  یواقع کیدانست کدام  یشد. چطور م جیدونگ در اتاق ظاهر شدند. فرماندار گ لیگ گهون

دستور داد تا مادر هونگ  بنابراینامپراتور ببرد.  شیدونگ را پ لیتوانست هشت هونگ گ یاو نم

افراد است؟ اگر به  نیاز ا کیپسر شما کدام »: دیسپس از او پرس اوردندیدونگ را به اتاق ب لیگ

بخشم. زن  یرا م پسرت یزندگ ،بگوییاگر راستش را  اما کنم. ی، همه آنها را اعدام منگوییمن 

کند،  دایپ ستادهیمردان جوان ا انیخواست پسرش را در م یفرماندار را باور کرد، او م یحرف ها

 اش دارد. نهیس یرو اهیخال س کیپسرم »سپس گفت:  هم بودند. هیکامالً شب رایاما نتوانست، ز

نگهبانان به  نکهی. اما به محض ااورندیسارقان را از تن شان در ب راهنیدستور داد تا پ فرماندار»

بالفاصله را تکرار کرد،  ییورد جادو کیبلند  یدونگ با صدا لیشدند، هونگ گ کیسارقان نزد

جز فرماندار و نگهبانانش در اتاق نبود.  چکسیرفت، ه نیکه مه از ب یاتاق پر از مه شد. و هنگام

آمده به آنها توجه  شیپمرج  هرج وکس در  چیدر گوشه اتاق وجود داشت. اما ه یعدد ن 9تنها 

ها حرکت و شروع  یاز ن یکیو همه در خانه به خواب رفتند، ناگهان  دیشب فرا رس ینکرد. وقت

 نیکوچکتر اوبود. ندونگ  لیهونگ گ کسی جز دن و سر در آورد. اوبه رشد کرد. او دست، پا، ب

برداشت و صبر کرد تا ماه پشت ابرها پنهان شود، سپس خانه فرماندار را  نیزم یاز رو ار ین

گذاشت و  نیزم یرا رو یکوه، ن یبه باال دنیرفت. با رس شیترک کرد و به کوهستان نزد رفقا

شما اکنون »دونگ به او گفت:  لیشد. هونگ گ لیتبد مادرشبه  یبار ن نیخواند، ا ییورد جادو کی

 «.مادر به شما احترام خواهند گذاشت کیمن شما را نزد دوستانم آوردم و آنها مثل  هستید،آزاد 

دانست که اگر هونگ  یکرد مقابل امپراتور ظاهر شود. او م یجرات نمبرای مدت ها فرماندار 

كند. سپس  یداده نشود، قطعاً امپراتور سر از تنش جدا م لیدونگ تا زمان مقرر به قصر تحو لیگ

 کی. او لباس دینما ریدستگ بیو فر لهیدشمن خود را نه با زور، بلکه با حتا گرفت  میفرماندار تصم

لباس تجار بپوشند.  زیدستور داد تا آنها نمحافظانش  نیتر یو به دو نفر از قو دیتاجر ساده را پوش

خنجر  کی. فرماندار شونداطراف سرگردان  ی، آن سه نفر به راه افتادند تا در روستاهاترتیب نیبه ا

همراه داشتند.  زین یمیضخ یطنابها خنجر،خود پنهان کرده بود و نگهبانان عالوه بر  نهیدر س زیت

به نزد  ،بسته یرا با دست ها دونگ لیطناب ها را داد تا هونگ گ یفرماندار دستور آماده ساز

. او دیکش یدنبال اوست، نقشه ا ردونگ متوجه شد که فرماندا لیهونگ گ یامپراتور برساند. وقت

روستا  نیکتریبرداشت و به نزد ییقوز کرد، عصا رمردیپ کیمثل  د،یپوش یپاره پاره ا یلباس ها
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. فرماندار در همان روستا توقف دیکش یم نیرا به زم شیپا یرفت و به سخت یرفت. او آهسته راه م

. او را صدا در دستانش بود ییو عصا داشتپاره پاره به تن  یکه لباس ها دیرا د یرمردیکرد. او پ

پاسخ  رمردیپ «؟یا دهیدونگ سارق را د لیتاکنون هونگ گ ایولگرد، آپیرمرد سالم، »زد و گفت: 

 یاست که وقت ترسناکآنقدر  ندیگو یم مردم ،نمینه، سرورم، هرگز جرات نکرده ام او را بب»داد: 

! اگر فقط به ریاحمق پ یاوه، ا»و گفت:  دیفرماندار خند« .!رندیم یم فتد،یمردم چشمشان به او ب

مردم به من »دونگ گفت:  لیسپس هونگ گ« .دانستم با او چه کار کنم! یشد، م یم کیمن نزد

حرف،  نیا دنیبا شن« رفت.باال  یکینزد نیدر هم یکوه از ،ییگفتند که صبح امروز او به تنها

 ییفوراً ما را به جا»رمرد گذاشتند و گفتند: یپ نهیس یخود را در آوردند و رو یخنجرها محافظان

دوست دارم  یلیمن خودم خ د،ییایبدنبالم »دونگ گفت:  لیهونگ گ« .شده است ببر! یکه او مخف

ساعت ها فرماندار و نگهبانانش  یدونگ برا لیهونگ گ« .دیکن یم ریچطور آن سارق را دستگ نمیبب

دونگ  لی. هنگام صبح، هونگ گدندیکوه ها خواب انیآنها در مشد، شب وقتی کرد.  یرا سرگردان م

صخره گذشتند  نیکرد و آنها مجدداً به راه خود ادامه دادند. سرانجام آنها از آخر داریفرماندار را ب

او  کیحرکت کرد. فرماندار و نگهبانان از نزد وارید یرو یدونگ به سمت در سنگ لیو هونگ گ

در شتافت و آن را باز کرد، سپس به سرعت  فدونگ با عجله به طر لیرا دنبال کردند. هونگ گ

از در عبور  رمردیفرماندار موفق شد با عجله به دنبال پ یشد. ول دیآن را بست و در پشت آن ناپد

دهم زنده در خاک  یبر کن وگرنه به نگهبانان دستور مصبر کن!، ص»زد:  ادیکند. فرماندار فر

 عصایش، کردراست کمرش را سپس « کردم. یمن فرار نم»با آرامش گفت:  رمردیدفنت کنند. پ

 ،پاره کرد. اکنون قهرمان جوان شیشانه ها یرا از رو کهنه اش راهنیو پ انداخت یرا به سمت

. ، او را احاطه کردنداز هر طرفدونگ  رفقای گیل بود. ستادهیمقابل فرماندار ا ،دونگ لیهونگ گ

 همه آنها بود. یجلو زیدونگ ن لیمادر هونگ گ

دونگ انداخت و  لیبود. ناگهان خود را زانو زنان، مقابل هونگ گ دهیرا فهم زیکه همه چ فرماندار

 خوب، ما»دونگ گفت:  لیهونگ گ« دونگ، لطفاً جانم را ببخش. لیهونگ گ»با التماس گفت: 

 هفرماندار ک« .دیاوریب شیشراب را برا نیفنجان و اثر بخش تر نی. بزرگترمیبخش یشما را م

فرو رفت. سپس  قیعم یو بالفاصله در خواب دیفنجان شراب را تا ته نوش کیخوشحال شده بود، 

و سپس او را محکم  دیبه او لباس زنانه پوشان د،یاز سر فرماندار را تراش یمیدونگ ن لیهونگ گ

 تورصبح به امپراهنگام  او را شبانه به سئول فرستاد. همین حالت،و با  فتد،ین نییبه االغ بست تا به پا

او  شیاست. امپراتور دستور داد فرماندار را پ دهیکنار دروازه قصر خواب ،خبر دادند که فرماندار

آنقدر  د،یلباس زنانه د همه، با بدتر از و دهیتراش مهیامپراتور فرماندار را با سر ن ی. وقتاورندیب
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 رکه د حکیم کهنسالی ینیب شیپ بیترت نیشد که فوراً دستور داد سر از تنش جدا کنند. به ا یعصبان

 .وستیپ قتیکرد به حق یم یو دامنه کوه زندگ جنگل

 

 

  - انیپا -
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 پادشاه پرندگان پاداش

 

 بو نال. بود بو نال یگرید و بو هونگ یکی اسم کردند، یم یزندگ برادر دو میقد یها زمان در

 پسر کی بو هونگ اما نداشت، یفرزند ثروتمند برادر. بود ریفق یلیخ بو هونگ اما ثروتمند اریبس

 م،یندار یکاف پول ما که ندارد یاشکال»: گفت یم ریفق مرد همسر اوقات اغلب. داشت دختر کی و

 خودش از هم خانه کی یحت که بود ریفق آنقدر بو هونگ« .میدار یخوب فرزندان آن یجا به اما

. کرد یم یزندگ آن در فرزندانش، و همسر همراه به و بود ساخته برنج کاه از یا کلبه او. نداشت

و می فروختند  ساختند یم یکاه یها صندل ،رندینم یگرسنگ از نکهیا یبرا همسرش و بو هونگ

 رختخواب به گرسنه دیبا شهیهم نیبنابرا، گرفتند یم یمس سکه چند فقط صندل جفت هر یبرا اما

 ینم هم جوانه یحت مزارع یها برنج که که یطور د،یرس فرا شوم یتابستان بار کی. رفتند یم

 .بسازد صندل آن از بتواند بو هونگ تا شد ینم افتی روستا در یبرنج ین چیه. زدند

 غذا یبرا مدام گرسنه، یها بچه. نماند یباق ریفق مرد کلبه در هم برنج دانه کی یحت یزود به

 که دید یوقت ریفق زن. نبود زدن آتش یبرا کلبه درهم  چوب تکه کی یحت. کردند یم التماس

 هونگ. کرد هیگر به شروع و کندرا کنترل  خودش نتوانست رند،یم یم یگرسنگ از دارند فرزندانش

 کار دنبال تا رفت شهر به زود صبح نداشت، را فرزندانش و همسر اشک دنید طاقت که بدبخت بو

 بگو او به و برو تیعمو نزد»: گفت کوچکش پسر به شیها هیگر انیم در بو هونگ همسر. بگردد

 دست اگر. دهد قرض ما به برنج مانهیپ کی حداقل بخواه، او از م،یریم یم یگرسنگ از میدار ما که

 «.است رحم یب و سخت ببر، کی قلب مثل تیعمو قلب که بدان برگرداند، را تو یخال

 یمرغها گنده، یها خوک گاوها، به چشمش اول، اطیح به ورود محض به. رفت بو نال خانه به پسر

 ،نگهبان یها سگ رایز برسد، دوم اطیح به نتوانست پسر. افتاد یادیز یاردکها و غازها و چاغ

 تعداد رایز داشت، یخوب یزهایچ آنجا در ثروتمند مرد ظاهراً . آوردند هجوم او بهکنان  واق واق

 رفت ها سگ سمت به خدمتکار کی کمی بعد .کرد یم ینگهدار آنجا از ینگهبان یبرا سگ، یادیز

 برادرزاده من»: گفت پسر «؟یخوا یم یچ نجایا ،!رونیب برو»: گفت و زد ادیفر پسر سر بر و

ً  هستم، بو نال یآقا  او و کرد ییراهنما اطیح داخل به را پسر خدمتکار« .کنم مالقات او با دیبا حتما

. دیکش یم پیپ بلند لوله کی با داشت و بود نشسته وانیا هیسا ریز بو نال. دید را خود یعمو آنجا

 با و آورد رونیب دهانش از را پیپ شد، پاره پاره یها لباس با گرسنه پسر متوجه شیعمو یوقت

. هستم برادرت پسر من»: داد جواب پسر «؟یاومد نجایا یچطور ؟یهست یک تو»: دیپرس تیعصبان
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 درخواست یوقت بو نال. بده قرض ما به برنج یمقدار. رندیم یم یگرسنگ از دارند خواهرم و مادر

 کجا را دشیکل دانم ینم و است شده قفل انبار در من برنج»: گفت و زد یپوزخند د،یشن را پسر

 اگر. رندیگ یم گازت و کنند یم حمله بهت ها سگ بدهم، تو به گوشت تکه کی اگر. ام کرده پنهان

 تو به سبوس یمقدار اگر. کنند یم بیتعق را تو حسادت با ها خوک بدهم، یروغن یها کیک تو به

 شدت از ها مرغ بدهم، تو به گندم مشت کی اگر. داشت نخواهم گاوها خوراک براي چیزي بدهم،

 من به را صورتت هرگز گرید و برو نجایا از عتریسر هرچه پس. گذارند ینم تخم گرید ،یناراحت

 و رفت یم راه یناراحت با او. برگردد خانه به یخال دست با که بود سخت پسر یبرا« .نده نشان

 به خواهرش و مادر کردن ریس یبرا پول یکم حداقل تواند یم چطور که کرد یم فکر نیا به مدام

 و بود زانیآو ای را مرده یها رگوشخروی دوشش  که دید را یشکارچ کی ناگهان. اوردیب دست

 یها جوجه تمام ،یلعنت کرکس»: گفت و ستادیا پسر کینزد یشکارچ. آمد یم او طرف به داشت

 من ریت و کند یم پرواز ابرها کنار او اما بکشم، را کرکس دارم میتصم من. دیدزد را ما یروستا

 یباال داشت که دید یآب آسمان در را کرکس کی و کرد نگاه باال به پسر« .رسد ینم او به اصال

 آمد، فرود کرکس که یوقت شو، پنهان ها بوته نیا پشت»: گفت یشکارچ به پسر. می چرخید سرش

 پسر شد، پنهان ها بوته پشت ،یشکارچ نکهیا محض به« !یکن شکار را او یراحت به یتوان یم

 کرکس ماند، یباق حالت همان در قهیدق سه پسر. است مرده که کرد وانمود و دیکش دراز نیزم یرو

 یبرا او. بود مالحظه با و ریپ اریبس یا پرنده وان،یح آن. دیچرخ یم و دیچرخ یم او یباال مدام

 آمدن فرود به شروع و کند مقاومت نتوانست سرانجاماما  کرد،می  نگاه دهیکش دراز پسر به ها مدت

 نیزم به کرکس کرد، اصابت او به ریت کی نشست، پسر نهیس یرو کرکس نکهیا محض به .کرد

 باهوش و شجاع یلیخ تو. ممنونم ازت»: گفت پسر به یشکارچ. مرد و شد پهن شیبالها افتاد،

 به را سکه سهیک نیا ایباز بین ببرم.  را یلعنت پرنده نیا توانستم ینم هرگز. بدون کمک تو یهست

 .دیدو خانه سمت به و کرد پنهان لباسش در را پول یخوشحال با پسر« .ریبگ پاداش عنوان

 کوره کنار ناراحت و گرسنه و کند دایپ یکار بود نتوانسته او. بود آنجا پدرش د،یرس کلبه به یوقت

 به. شد بلند شیجا از بالفاصله بو هونگ گذاشت، او یجلو را پول پسرش یوقت اما. بود نشسته

 .کرد شگانیهمسا به فروش یبرا صندل ساخت به شروع دوباره و دیخر برنج ین رفت، شهر بازار

 النه پرستو دو. ساختند النه و آمدند  آنجا به پرندگان بهار، هنگام. دیرس فرا بهار و گذشت روزها

 ظاهر ییها جوجه پرستو النه در تابستان، هنگام. ایجاد کردند بو هونگ کلبه یباال درست را خود

 باز کامالً  را خود منقار فرزندانش ای بو هونگ دنید باها  جوجه. بودند گرسنه شهیهم ها آن. شدند

 جوجه کم کم. دادند یم ها جوجه به یخاک کرم یگاه و گندم دانه چند بار هر زین آنها و کردند یم

 .گرفتند یم ادی را کردن پرواز داشتند ها
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حرکت  آنها سمت به یبزرگ مار ناگهان بودند، نشسته درخت شاخه یرو آنها که یهنگام روز، کی

 یپرستوها« !دیکن پرواز فوراً ! مار مار،»: زد ادیفر بلند یصدا با صحنه نیا دنید با بو هونگ. کرد

 یکی اما. رفتند یکینزد آن در یکاج درخت سمت به بالفاصله و دندیشن را او ادیفر یصدا کوچک

 بو هونگ. افتاد چمن یرو و برسد درخت به نتوانست که کرد یم پرواز بد آنقدر ها جوجه از

 و برد کلبه به را او و بست را شیپابنابراین . است شکسته پایش کهشد  متوجه و برداشت را پرستو

 قبل مثل پرستو د،یرس فرا زییپا یوقت. بدهند غذا پرستو جوجه به روز هر کرد هیتوص فرزندانش به

 آن در یا شهیب به را او بو هونگ روز کی. کرد یم پرواز کلبه اطراف در و دیپر یم یشاد با

. شد دیناپد یآب آسمان در و کرد ریج ریج خورد، تکان یراحت به پرستو. کرد آزادش و برد یکینزد

 شهیپ عدالت و عاقل پادشاه و نبود سرما از یخبر که ییجا کرد، پرواز پرندگان قلمرو سمت به او

 و کرد تعجب اریبس شد، لنگ یپرستو متوجه پرندگان پادشاه یوقت. کرد یم یزندگ آنجا پرندگان

 یپاها ،پرستوها که ام دهیند هرگز اما کنم، یم حکومت پرندگان همه به که است سال صدیس»: گفت

 چطور که گفت و داد حیتوض بود افتاده شیبرا که یاتفاقات همه مورد در پرستو. باشند کج داشته

 یگناه چیه»: گفت و داد گوش پرستو داستان به. پادشاه کرد درمان و داد نجات را او بو هونگ

 ، به عنوانبهار هنگام و بردار را آن. است تنبل کدو دانه کی نجایا. ستین یناسپاس از بزرگتر

 د،یوز یم ایدر از یبهار گرم باد که یهنگام« .است داده نجات را تو که برسان یکس بهپاداش، 

 کلبه سوم روز و کرد پرواز روز دو او. کرد حرکت کره سواحل سمت به یطوالن یسفر در پرستو

 یصدا با بو هونگ. کرد ریج ریج بلند یصدا با و نشست کلبه سقف یرو پرستو. دید را آشنا یا

 او سمت به پرستو. دید را آشنا پرنده کی بالفاصله و آمد رونیب کلبه از شد، داریب پرستو ریج ریج

 افتاده دستش کف در که دید را ییکدو دانه بو هونگ ناگهان. نشست دستش کف یرو و کرد پرواز

 در سر نیزم از یا جوانه گذشت، روز سه یوقت. کاشت خود باغ در را دانه یخوشحال با او. بود

 و شد ظاهر آن یرو گل سه صبح، روز کی. کرد یم رشد شتریب و شتریب روز هر جوانه. آورد

 شدند، آبدار و بزرگ سرعت به ها تنبل کدو. شدند لیتبد یکوچک تنبل کدو به گلها هفته، چند از پس

 اما ببرد، چاقو با را ها تنبل کدو داشت قصد بو هونگ. خورد را آنها شد یم یراحت به که یطور

 و میکن یم درست آب بزرگ یها ظرف آنها از ما. کنند رشد شتریب یکم بگذار»: گفت همسرش

 زود یلیخ و رفتیپذ را همسرش حرف بو هونگ« .میفروش یم ثروتمند افراد به را ظروف نیا

 برداشت یا اّره ریفق مرد سپس. ببرند چاقو با را آنها توانستند ینم گرید که شدند بزرگ آنقدر کدوها

 رونیب آن درون از ییبایز پسر شد، میتقس قسمت دو به کدو نکهیا محض به. کرد اّره را کدو نیاول و

 سپس. بود یا نقره یگرید و ییطال یکی گذاشت، نیزم یرو ریفق مرد درکنار را یبطر دو و آمد

 از یا جرعه که یهرکس. رساند یم سالم شما به پرندگان عادل پادشاه»: گفت و کرد میتعظ پسر
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 بنوشد، یا نقره یبطر از یا جرعه که یهرکس و. بود خواهد سالم شهیهم بنوشد، ییطال یبطر این

 به را پرندگان پادشاه پاداش بو هونگ. شد دیناپد پسر جمله، نیا گفتن با« .ماند خواهد جوان شهیهم

 از کارگر شش ، دوم یکدو کردن اّره محض به. کرد دوم تنبل کدو دنیبر به شروع و برد کلبه

 اسکنه، یسوم اّره، یدوم تبر، یاول: داشت دست در یابزار آنها از کی هر. دندیپر رونیبآن  داخل

 از عتریسر و شدند کار به دست بالفاصله کارگران. لمید کی یششم و لیب یپنجم رنده، یچهارم

 انجام از پس کارگران. ساختند اطیح سه و وانیا دو اتاق، هشت با یا خانه شد، یم تصور آنچه

 فرزندانش و همسر به ،دانی بیرون آمریح از بو هونگ یوقت. شدند دیناپد و کرده میتعظ فه،یوظ

 برنج یمقدار حداقل که است خوب. دارد وجود یزیچ چه سوم یکدو در مینیبب دییایب حاال»: گفت

 کردن اّره به شروع او« !میندار ناهار یبرا هم برنج دانه کی امروز ما رایز م،یکن دایپ آنجا در

 و ها مرغ ها، قرقاول ها، اردک غازها، شد، دهیبر سوم یکدو نصف که یهنگام. کرد سوم یکدو

 کوچک االغ دو دیرس اتمام به کدو دنیبر یوقت. دندیپر رونیب آن داخل از صدا و سر با ها بوقلمون

 فرزندانش و همسر و بو هونگ. آمدند رونیب کدو داخل از بودند شده  بار نقره و طال یها سهیک با که

 هرگز بو هونگ رایز شدند، خوشبخت زین آنها گانیهمسا. افتندی نجات فقر از یخوشبخت و یخوب به

 در یشتریب نقره و طال د،یبخش یم یشتریب پول هرچه و کرد ینم امتناع یکس بهکردن  کمک از

 ثروتمند مرد. دهد یم پول فقرا به برادرش که دیرس خبر بو نال بهیک روز . شد یم ظاهر ها سهیک

 یحت او ؟هآورد بدست پول کجا از گدا نیا»: گفت وپنداشت  بیهوده را مردم یها حرف و دیخند

 برود بو هونگ نزد گرفت میتصم ثروتمند مرد« !ندارد شیها صندل ساختننی برنجی برای  یبرا

 ینم را دید یم که یزیچ اما رفت بو هونگ شیپ او. نه ای است مرده یگرسنگ از برادرش بداند تا

 اطیح در. دید اطیح سه و وانیا دو اتاق، هشت با یا خانه ،یکاه کلبه یجا به. کند باور توانست

 وجود بایز باغ کی سوم، اطیح در و بوقلمون و قرقاول غاز، مرغ،  دوم اطیح در اسب، و گاو اول،

 باغ یگلها!، دیده می شد زردآلو و یگالب تا گرفته هلو و بیس از یفراوان یها وهیم آن در که داشت

. دیرس یم استشمام به روستا گرید یانتها از یحت آن یبو که کرد یم ساطع خود از یعطر چنان

 یباز شطرنج پسرش با و بود نشسته وانیا یرو که دید را برادرش و شد کینزد خانه به بو نال

 یوقت اما. ردیبم حسادت از بود کینزد بو نال. بود شده دهیپوش ببر پوست با وانیا سطح. کرد یم

 یبرا بو نال. کرد ییراهنما وانیا طرف به را او و رفت او سمت به د،ید را برادرش بو هونگ

 برادر از نیبنابرا کند،را کنترل  خودش نتوانست گرید اما داشت، نگه را خودش یطوالن مدت

 بدون او. نگفت دروغ او به هرگز بو هونگ .است آورده کجا از را یثروت نیچن که دیپرس رشیفق

 برای او تعریف کرد. بود افتاده اتفاق که همانطور را ماجرا همه ،یزیچ کردم پنهان
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. اوردیب شیبرا را پرستو النه کی داد دستور خدمتکارش به بالفاصله و بازگشت خانه به بو نال

 سه که کرد دایپ را ییپرستو النه خانه، یها لبه ریز او. کرد اطاعت اربابش دستور از خدمتکار

 النه از را ها جوجه بو نال بودند، خواب خانه افراد همه یوقت زود، صبح. بود آن داخل جوجه

 مرد تابستان، طول در. برد خانه به و شکست را یسوم یپا و کُشت را آنها از تا دو ، دیکش رونیب

 یپرستو. کرد آزاد ،عتیطب در را پرنده د،یرس فرا زییپا یوقت و کرد درمان را یزخم جوجه ثروتمند

 از د،ید را لنگ یپرستو کی پرندگان پادشاه یوقت. کرد پرواز پرندگان قلمرو طرف به شکسته پا

 حیتوض را زیچ همه پرستو «؟یزن یم لنگ چرا است، کرده تیاذ را تو یکس چه بگو»: دیپرس او

 درمان را او سپس و شکست را شیپا چگونه کشت، را خواهرش و برادر بو نال چگونه نکهیا داد،

 وجود کدو تخم کی نجایا»: گفت و داد گوش پرستو زیانگ غم داستان به پرندگان پادشاه. کرد آزاد و

 زمستانسرد  یها ماه کم کم« .برسان است، شکسته را تیپا که یمرد به را آن بهار هنگام. دارد

 د،یکش یم پیپ و بود نشسته وانیا در ثروتمند مرد یوقت بار، کی. دیرس فرا بهار و شد یسپر

 .شناخت را پرستو بالفاصله و کرد باز را اتاق یکاغذ پنجره او. دیشن را ییپرستو جیر ریج یصدا

 نیزم یرو را کدو دانه یک و کرد پرواز او سمت به پرستو د،یدو اطیح به بو نال نکهیا محض به

 مبادا کهبود  نگران او. گشت آن کشت یبرا یمکان دنبال به و برداشت را دانه بو نال. انداخت

 خانه یکینزد در را دانه گرفت میتصم نیبنابرا. بدزدند را آن و شوند باخبر دانه مکان از دزدان،

 از چشم بو نال تابستان، طول تمام در. باشد ییجادو اهیگ آن مراقب کینزد از شهیهم تا بکارد اش

 را دانه کرد، یم نرم را اطراف خاک. کرد یم محافظت آن از گنج کی مثل او داشت، ینم بر کدو

 برابر در را آن آن، دور یحصار دنیکش با روز طول در و کرد یم رابیس ها آب نیتر خالص با

 یم ریحص با را آن زین یطوفان و سرد یها شب در کرد، یم محافظت دیخورش دیشد یها اشعه

 را ثروتمند مرد خانه کل آن یها شاخه ز،ییپا هنگام و زد جوانه سرعت به ییجادو دانه. پوشاند

 اطراف در یخوشحال با ثروتمند مرد. داشت تنبل کدو پنج تنبل، کدو سه یجا به بو نال اکنون. پوشاند

 یزود به و. شدند یم بزرگتر و بزرگتر روز هر کدوها. کرد یم یشاد و دیرقص یم اش خانه

 همراه به شد مجبور بو نال. بود شکستن حال در آنها نیسنگ وزن ریز خانه که شدند بزرگ آنقدر

 همسرش و ثروتمند مرد. کند مکان نقل کرد یم ینگهدار را غالت آن در که یانبار به همسرش

 یم محافظت کدوها از روزها همسرش و ها شب بو نال. نگرفتند فاصله ییجادو تنبل کدو از هرگز

 بزرگتر هرچه که بود معتقد بو نال اما بزند، برش را کدوها که بود دهیرس آن زمان اکنون. کردند

 را خانه یسفال سقف که شدند بزرگ آنقدر کدوها سرانجام. شود یم جا آنها در یشتریب گنج باشند،

 رونیب به خانه از را آنها کرد یسع بو نال. افتادند ها اتاق داخل به و کرده سوراخ را آن شکستند،

 را وارید شد مجبور او. کردند ینم عبور در از که بودند بزرگ آنقدر ها تنبل کدو اما دهد، هول
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 احساس بود، شده نابود اش خانه نکهیا از اصالً  بو نال. بکشد اطیح داخل به را کدوها تا کند خراب

 ...بود آورده ارمغان به یثروت چه برادرش یبرا تنبل کدو که دانست یم او. کرد ینم یناراحت

 اطیح در تا داد دستور بو نال آوردند، رونیب اطیح داخل به خانه از را کدوهاتوانستند  باالخره یوقت

 آنقدر تنبل کدو. کرد کدو نیاول دنیبر به شروع سپس نکند، دخالت او کار در یکس تا ببندند محکم را

 دهیبر مهین دو به یوقت. کرد استراحت بار سه آن دنیبر از قبل ثروتمند مرد که بود محکم و بزرگ

 همسرش و بو نال کردند، و آواز رقص به شروع بالفاصله آنها. دندیپر رونیب کدو از رقاص ده شد،

 خاطر به تا اند آمده رقاصان»: گفت همسرش به بو نال. بردندمی  لذت یمجان شینما نیا یتماشا از

 بمانم، منتظر شتریب توانم ینم اند، کرده خسته را من آنها حال، نیا با کنند، یشاد ما یخوشبخت

 ادیفر تر بزرگ رقاص بهخطاب  او« .دارند خود در ییزهایچ چه کدوها هیبق بفهمم دارم دوست

 و کرد میتعظ اما نشد ناراحت بزرگتر رقاص« !رونیب دیبرو و دیکن جمع گر،ید است بس»: زد

 را نجایا ما آنوقت بپرداز ما به انگین هزار ده ،یبرد لذت یلیخ ما یآوازها و رقص با تو»: گفت

 رقاصان انداخت، آنها یجلو پول سهیک کی د،یغر یم تیعصبان از که ثروتمند مرد« .میکن یم ترک

 که بود دواریام او. کرد دوم تنبل کدو کردن اّره به شروع بو نال. شدند دیناپد و برداشته را آن

 داخل از دهیتراش سر راهب ده اما. بسازند یدیجد خانه شیبرا و ندیایب رونیب آن داخل از یکارگران

 را آنها ثروتمند مرد. کردند صدقه افتیدر یبرا گدایی به شروع بالفاصله و آمدند رونیب دوم یکدو

 یها انسان نیتر آزاردهنده و نیتر صیحر راهبان دیدان یم که همانطور اما فرستاد رونیب اطیح از

 تا بپردازد انگین هزار راهبان به شد مجبور اما بود، سیخس یلیخ بو نال گرچه. هستند نیزم یرو

ً ! نباش ناراحت»: گفت زنش به سپس. کنند ترک را آنجا  دایپ نقره و طال سوم تنبل کدو در مطمئنا

 داخل از پول یب عزاداران از یطوالنای  دسته کرد، اّره را تنبل کدو نیسوم یوقت اما« .می کنیم

 یوقت.  کردند یم هیگر بلند یصدا با و بودند گرفته دوش به را یا مرده جسد آنها .آمدند رونیب آن

 بو نال. است افتاده یاتفاق چه بفهمند تا را کوبیدند در دند،یشن را صداها آن ثروتمند مرد گانیهمسا

 «است؟ کرده دعوت نجایا به را شما یکس چه ،!رونیب دیبرو»: گفت و زد ادیفر عزاداران سر بر

 افتیدر را تیم کفن دیخر و جنازه دفن پول نکهیا از قبل»: زدند ادیفر بلند یصدا با عزاداران

 در و شوند خانه وارد سرعت به ها هیهمسا که دیترس یم بو نال« .میخور ینم تکان نجایا از م،ینکن

 ببرد، خود گانیهمسا چشم شیپ را کدوها هیبق خواست ینم او گذشته، نیا از کنند، شرکت یعزادار

 آن داخل از نوازنده پنج کرد، اّره را چهارم یکدو. وقتی داد عزاداران به انگین هزار ده نیبنابرا

 دوازده مورد در آهنگ نیاول. داشت را خود به مخصوص آواز و آهنگ نوازنده هر. دندیپر رونیب

 یچهارم روز، از ساعت چهار و ستیب به مربوط یسوم ماه، از روز یس مورد در یدوم سال، ماه

 نوازندگان که یهنگام. بود دیجد سال دنیرس فرا درباره یپنجم و گذشته سال شدن یسپر درباره
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 به مزد عنوان به را غالت ریذخا تمام تا خواستند ثروتمند مرد از رساندند، انیپا به را خواندن آواز

 ام، کرده میتقس را میها پول تمام قبالً  ،!دهم ینم شما به یزیچ من»: زد ادیفر بو نال. اما بدهد آنها

 «!رونیب دیبرو! دیکن رها غالت بدون مرا دیخواه یم حاال

 دوباره ،یکن باز را تنبل کدو نیپنجم یوقت»: گفتند یم آنها. نخوردند تکان شانیجا از نوازندگان اما

 ییها اسب و گاوها یرو بر را غالت تمام تا ینده دستور خدمتکارانت به اگر. شد یخواه ثروتمند

 آواز و میزن یم ساز سحر، تا ما ،ینخواه چه و یبخواه چه کنند، بار هستند، تو اطیح نیاول در که

اکراه  با خدمتکاران. کند نظر صرف زین خود غالت از تا شد مجبور ثروتمند مرد« .میخوان یم

 یگون کی یحت ثروتمند مرد یبرا قهیدق چند ظرف. کردند بارگذاری ها یگار یرو را ها سهیک

 شدت از که بو نال. بود داده دست از هم را شیها اسب و گاوها گرید حاال بود نمانده یباق هم غالت

 محکم و نیبزرگتر نیا. کرد کدو نیپنجم کردن اّره به شروع د،یلرز یم خود به یتاب یب و حرص

 مرد اما بود، دهیرس فرا شب و کرده غروب ها کوه پشت دیخورش که بود مدتها. بود تنبل کدو نیتر

 دیشد یباد ناگهان اما. خورد ترک کدو باالخره نکهیا تا کرد، یم اّره و کرد یم اّره همچنان ثروتمند

 به را آن آتش یها شعله و ختیر فرو را خانه باد. آمد رونیب آن درون از آتش یها شعله همراه به

 یم صدا کمک، یبرا را ها هیهمسا ،یهودگیب با همسرش، و بو نال. کرد لیتبد خاکستر از یتل

 .بودند نکرده یکس به یریخ کار چیه آنها رایز کرد، ینم کمک آنها به کس چیه اما. زدند

 را خود و کند مقاومت نتوانست سوزد، یم آتش در دارد شیطالها صندوقچه که دید بو نال یوقت

 .انداخت آتش درون

، !بله. نشد مانیپش مردنش از روستا در کس چیه و رفت نیب از ظالم و ثروتمند مرد بیترت نیا به

 .میستین نیغمگ او مرگ از هم ما

 

 - انیپا -
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 خرگوش زیرک

 

ظاهر شدند؟ پس خوب به  یخشک یرو یالک پشت ها از چه زمان دیممکن است از خود بپرس

 :دیتوجه کن ریداستان ز

بود به  ایدر یبزرگ که فرمانروا یرخ داد و اژدها یبزرگ بتیمص انوس،یروز، در اعماق اق کی

کرد و  یم یزبان بلند او را بررس هودهیبکه طبیب دربار بود،  فُک یآقا .شد ماریب یطرز وحشتناک

 یدهد و داروها صیاربابش را تشخ یماریتوانست ب یحال، نم نیداد، با ا یشکمش را فشار م

 یدارو ها رایشد. ز یاژدها بدتر و بدتر محال گذشت،  یکند. هر روز که م زیاو تجو یبرا یمناسب

 دندیچرخ یسر و صدا در اطراف قصر م یب انیشد. همه دربار یم حالش اعث بدتر شدنفقط فک، ب

 یک اختاپوس، روزیخنده و لبخند آنها مجازات مرگ داشت.  رایکردند. ز یصحبت م یگوش ریو ز

 مطلع شد که یقصر آژدها آمد. او سالها خانه خود را ترک نکرده بود، اما وقتسمت  به گوشه ایاز 

 یا»رفت و به او گفت:  ادتشیدچار شده است، فوراً به ع یمهلک یماریبه چه ب ایدر یفرمانروا

 فردبرد. اما چند لحظه قبل از مرگش،  یرنج م یماریب نیاز هم پدربزرگم ی! روزگارایپادشاه در

 دی. اجازه دهافتیاو آورد. پدربزرگم آن را خورد و شفا  یزنده را برا رگوشخ کیجگر  یعاقل

 ایشما را درمان کنند. البته، خرگوش ها در در یماریو ب اورندیشما ب یخرگوش را برایک  جگر

 یاژدها« از آنها وجود دارند. یادیتعداد ز نجا،یا یکیکنند، اما در ساحل، و در نزد ینم یزندگ

ها  انوسیو اق اهایمن پادشاه همه در»اختاپوس ناراحت شد و گفت:  یحرف ها دنیشنبزرگ با 

خرگوش احمق  کیتوانم  یلرزند، اما هنوز نم یهستم و نهنگ ها و کوسه ها در مقابلم از ترس م

 یصورت سپر نیروز تمام غصه خورد، روز دوم و سوم هم به هم کیاژدها « .بیاورمرا بدست 

 یمدت ها فکر م انیدر قصر حاضر شوند. دربار انیداد تا همه دربار دستورشد، اما روز بعد او 

گفت:  کری. سپس نهنگ غول پدندیرسمی ن یا جهیاما به نت رند،یکردند که چطور خرگوش را بگ

 رمیگ ی. من به سرعت آن احمق را مرمیرتمند ما!، اجازه بده من خرگوش را بگقد یفرمانرواای »

، وفادارمنخادم  یممنونم، جناب نهنگ. اما ا»گفت:  با تعجب اژدها« دهم. یم لیو به قصر تحو

ساده  اریبس»نهنگ پاسخ داد:  «؟یجانور را شکار کن نیا یخواه یچطور م نمی خواهی بگویی

« گردم. یبرم ایبلعم و به در یآن را م نم،یب یخرگوش را م کیکنم،  یاست، من تا ساحل شنا م

 گفت:  یبا ناراحت ایپادشاه در
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توانم  یچطور م نمی! خوب، بگو ببیاما اصالً عقل ندار ،یدار ینهنگ، نهنگ،  تو سر بزرگ آه،»

 «اورم؟یب رونیخرگوش را زنده از شکمت ب کی

آهسته  یو با صدا دیالک پشت به سمت اژدها خز کیخجالت زده شد و سکوت کرد. سپس  نهنگ

توانم  ی. من چهار پا دارم، نه تنها مرمیخرگوش بگ کیتا  دیبه من اجازه ده جناب،یعال»گفت:  یا

 کیروم،  یراه بروم. فردا به ساحل م یتوانم تمام روز را در خشک یبا آنها شنا کنم، بلکه م

اژدها مدت ها « آورم. یم نجایو به ادهم  می بیاو را فر رنگیو ن لهیکنم و با ح یم دایپ گوشخر

خودش را انجام دهد. او  یالک پشت سع دیاجازه ده»را گرفت و گفت:  مشیسپس تصم ،فکر کرد

 ادیسپس خطاب به الک پشت فر« ندارد که سرش مثل سر مار است. یگر است. تعجب لهیح یلیخ

درایت  عقل ومن به  ی. از حاال به بعد، زندگنیشد!، حاال برو به سطح زم رفتهیپذت پیشنهاد»زد: 

کرد و به طرف ساحل به راه افتاد.  یالک پشت با عجله از بستگان خود خداحافظ« دارد!. یتو بستگ

و به سمت  خزید نیزم یبه ساحل، رو دنیاز آنجا دور نبود. الک پشت پس از رسچندان ساحل 

اگر  را،یخرسند بود. ز اریکه به عهده اش گذاشته شده بود بس یا فهیاو از وظ .رفت کوهستان

خود انتخاب  یبرد، مطمئناً فرمانروا او را به عنوان مشاور اصل یم انوسیخرگوش را به کف اق

است. الک پشت آهسته با  دهیند یآورد که تاکنون هرگز خرگوش ادیکرد. ناگهان الک پشت به  یم

بپرسم خرگوش چه  یرفت از کس ادمی!، آنقدر عجله داشتم که یبزرگ یبدشانسچه »خود گفت: 

خودش را در آب انداخت  د،یالک پشت به سمت ساحل خز« فوراً به خانه برگردم. دیاست. با یشکل

آنجا جمع شده  شهیمثل هم انیآب فرو رفت، دربار ریو در فاصله نه چندان دور از قصر، به ز

را از  یاز شما خرگوش یتا به حال کس ایآ ان،یآقا»: دیاز آنها پرسزده  جالتخ ،بودند. الک پشت

 یاز میان جمع شنیده شد. صدا متعلق به خرچنگ بزرگ یسوت مانند یصدا« است؟. دهید کینزد

 یچرا م»: دیپرس تیآمده بود. الک پشت با عصباندراز کاسه و چشمانش  دیخند یبود که داشت م

 یتو م یمن به نادان»و گفت:  دیطرف الک پشت خز بهخرچنگ « !.یهست یعجب گستاخ ؟،یخند

چطور  ،البته!»خرچنگ گفت:  «؟ینکند خودت با خرگوش آشنا هست»: دیالک پشت پرس« خندم.

، چند کوهستاننه چندان دور از  ینداشته باشم؟، در فاصله ا ادیممکن است شکل خرگوش را به 

لطفاً به من  ،!یآه، خوش به حالت، چقدر خوش شانس»گفت: الک پشت « بار با او مالقات کرده ام.

دانند  یاما همه م م،یگو یبه تو م لیبا کمال م»خرچنگ پاسخ داد: « بود. یبگو خرگوش چه شکل

« برود. نیجانور هرچه زودتر از ب نیدهم ا یم حیترج لیدل نیاز او دارم. به هم یچه خاطره بد

 ،!زیسپاسگزارم، خرچنگ عز اریبس»اد. الک پشت گفت: و به الک پشت د دیسپس شکل آن را کش

الکش پنهان کرد و  ریرا ز یسپس نقاش« .جبران می کنمرا  لطفتمشاور اول فرمانروا شدم،  یوقت

 یم یآنجا زندگ شیرفت که خرگوش مدتها پ کوهستانی سمت . او بالفاصله بهدیبه طرف ساحل خز
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 نیچند یقدم بزند. او به سخت یکمگرفته بود قبل از شام  میکرد. اتفاقاً در آن زمان خرگوش تصم

 یچه کس»: دیو پرس ستادیزند. خرگوش ا یاو را صدا م یکس د،یانجام داده بود که ناگهان شن پرش

 «زند؟ یمرا صدا م

 یاو را از هر جهت بررس د،یتکه سنگ به طرف خرگوش خز کیپشت، با جسارت از پشت  الک

قبالً هرگز مرا  مثل اینکه»خرگوش گفت: « .؟یخرگوش، خودت هست ایآگوش کن! »: دیکرد و پرس

ساده است؛  اریبس»الک پشت پاسخ داد: « خرگوش هستم؟. کیکه من  یدان یاز کجا م اما ،یا دهیند

و به خرگوش نشان داد. خرگوش با  دیکش رونیرا ب یسپس نقاش« را به همراه دارم!. تا یمن نقاش

الک پشت پاسخ داد: « .؟یاز کجا گرفت نویمن است!، ا هیشب یلی! خیهتچه شبا»زد:  ادیتعجب فر

خرگوش « است به من داده شده. اهایپادشاه در انیخرچنگ که از دربار کیشما توسط  ینقاش»

هم از من خبر  انوسیدر اعماق اق یپس، آنها حت»: دیپرس رتیو با ح اندپشت گوشش را خار

رساندن دعوت سرورم به  یمن برا لیدل نیاست!، به هم نطوریبله هم»الک پشت گفت: « دارند؟.

 میخرگوش تعظ« .دیاو برو داریشما را دعوت کرده است تا به د اهایآمده ام. پادشاه در نجایشما، ا

 یمگر نم م،یایب ایکه با تو به در ستیاز لطف و دعوت شما متشکرم. اما امکانش ن»کرد و گفت: 

است!،  چرت و پرت»الک پشت پاسخ داد: « ترسم؟. یاز آب م یلیخ توانم شنا کنم و یکه نم یدان

 یاما خرگوش اصالً نم« برم. یم انوسیکامل به کف اق تینباش. من شما را در امن زیچ چینگران ه

کرد، و  یآبدار آنجا رشد م جیو هو نیریکه شلغم ش جاتیسبز یباغها وخواست از مزارع کلم، 

چرا  یدان یم ایآ»: دیدوباره پرس نیکه آنجا کنده بود جدا شود. بنابرا یجادار و راحت یحفره ها

خوب، البته که »پشت به دروغ گفت:  الک« مرا دعوت کرده است؟. یپادشاه شما به طور ناگهان

شخص در کل جهان است.  نیو عادل تر نیمهربان تر اهایاست که پادشاه در نیا تیدانم. واقع یم

 یاشک م ،یناراحت شوند، از شدت نگران ای ماریاش ب یساکنان پادشاهاز  کیکه هر  یدر صورت

 .ن چقدر سخت و دشوار است، نگران شدیزم یشما رو یزندگ د،یفهم یوقت ل،یدل نی. به همزدیر

و  ندنک و تکه تکه شما را شکار راحتیبه ند نتوا یمو بیر خرچنگ به او گفت که عقاب  یوقتحتی 

با  پادشاه!، دیمن احضار کن شیغصه خورد و گفت او را پ یلی، خبیندازددر تله انسان شما را  کی

کند به او دست بزند. چون  یکس جرأت نم چیه ا،یدر اعماق در نجا،یزد: باالخره، ا یم ادیفر هیگر

الک  سپس .من به سراغ تو آمدم لیدل نیبه هم« !یو نه ببر یوجود دارد، نه آدم ینه عقاب نجایا

شد و گفت:  یاز سخنان الک پشت احساسات خرگوشرساند.  انیگر داستان خود را به پا لهیپشت ح

پرندگان و انسان ها. چند حیوانات گرفته تا  ، ازدهند یمرا آزار م نیزم یدرست است! همه رو»

کنم. قبول است! من با تو به کف  ینم تیاحساس امن زیدر خانه ام ن یبار در آستانه مرگ بودم! حت

گفت:  یالک پشت با خوشحال« !.هستندکه همه با هم مهربان و سازگار  ییجا م،یآ یم انوسیاق
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باشه، »خرگوش گفت: « حاال حرکت کن!. نی. هممیزمان را از دست نده ای، حاال ببسیار خوب»

 «!آمدمباشه! 

وش زد و مدام گ یلبخند م یرفتند. خرگوش با خوشحال ایالک پشت و خرگوش به سمت در نیبنابرا

رفت، اما از  یراه م یادی. گرچه الک پشت با عجله زدیپر یم نییداد و باال و پا یرا تکان م شیها

الک »کرد. خرگوش نتوانست مقاومت کند و گفت:  یاز حلزون حرکت نم عترینظر خرگوش او سر

 ی. سپس آنجا، رومیرس یبه ساحل م گرید قهیدق کیتا  ن،یپشت من بنش یرو لطفاً  ز،یعز تپش

بار است  نیالبته که موافقم! راستش، اول»الک پشت گفت: « .؟یشوم. موافق هست یپشتت سوار م

« عذاب آور است. میبرا نیزم یراه رفتن رو، لیدل نیرسم، به هم یم یکه در عمر خود به خشک

 دیدو یم یشتافت. او طور ایپشت خرگوش سوار شد و خرگوش به سمت در یرو تسپس الک پش

الک پشت سر خود را از الکش در  نکهیکرد. به محض ا یم بشیگرگ داشت تعق کیکه انگار 

و امواج با سر و صدا  دیوز یشده بود. باد م دهیکش ایدر ساحلکه در  دیجنگل کاج را د کیآورد، 

 یوحشتناک به نظر م اریخرگوش بس یپرتالطم برا یایکرد. در یم خورددار بر بیبه ساحل ش

چطور نا آرام  دریا که نیببخانم الک پشت، »بود به الک پشت گفت:  دهی. خرگوش که ترسدیرس

! یگیم یدار یچ»و گفت:  دیالک پشت خند« .ستیبه صالح ما ن یطوفان نیاست. غرق شدن در چن

به محض  ،یکن یم یقرار یب یکم ن،یبه خاطر هم ؛ینرفته ا ایدرمعلوم است که تا به حال به 

اما « نباش. زیچ چیو نگران ه نیپشت من بنش روی شود. حاال یم عادی زیرفتن در آب، همه چ

که خرگوش،  یمیقد انیاز آشنا یکی. ناگهان دیترس یم ایخرگوش مردد بود و از رفتن به اعماق در

حد دور  نی. گورکن که خرگوش را تا ادیآنجا رس هنه چندان دور ب ی، در فاصله ابود گورکن یآقا

 لیخرگوش سب« .؟یکنیچه کار م نجایا»: دیشگفت زده شد و از او پرس اریبود، بس دهیاز گودالش د

 یم ایخانم الک پشت به من گفت که پادشاه در»گفت:  تیخود را با پنجه اش لمس کرد و با جد

تکان داد و  تیسرش را با عصبان گورکن« روم. یخواهد با من آشنا شود. من دارم به قلمرو او م

خرگوش « آورد!. یروز هم آنجا دوام نخواه کی یمزخرف است! تو حت»زد:  ادیفر یبلند یبا صدا

بزند، مگر بدون اجازه پادشاه  بیبه من آس ایکند در کف در یجرات م یساکت شو! چه کس»گفت: 

 ،یریمیم آنجا در است. والیاز ه پر ای! بستر دریگول خورده ا»گورکن گفت: « تواند؟. یم ایدر

 نیا دنیخرگوش با شن« برگرد و الک پشت را فراموش کن. ایاز کنار در ؛ریرا بپذ حتمیلطفاً نص

دسته  کیآمد که  ادمیخانم الک پشت، تازه  یدان یم» نگران شد و به الک پشت گفت: ها  حرف

 نیبا گفتن ا« .بیایمارباب شما  پیش متوان یاآلن نم نیرا در خانه ام جا گذاشتم. بنابرا بایز جیهو

با هم به طرف اعماق  یبا سه جهش در کنار گورکن قرار گرفت و به آرام، خرگوش حرف ها

 ای! پادشاه دریتو چقدر بدبخت»زد:  ادیصحنه با تأسف فر نیا دنیجنگل به راه افتادند. الک پشت با د
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 است ری. پادشاه ما پمیرا به تو بگو زیچ نیاحمق، فراموش کردم مهمتر یناراحت خواهد شد! ا یلیخ

 ...«خرگوش باهوش واگذار کند  کیخود را به  سلطنتخواست  یو مرد. افرزندی ندا

الک پشت  یتمام حرف ها نیدارد، بنابرا یبلند و دراز یخرگوش، گوش ها د،یدان یکه م همانطور

 کی یگوش کن، گورکن، برا»نشد. خرگوش به دوستش گفت:  یزی. اما گورکن متوجه چدیرا شن

که همه در آنجا با صلح و آرامش  یدانست یجالب است، م یلیروم. آنجا خ یم ایپادشاه در شیپ قهیدق

 سپس خرگوش به سمت ساحل برگشت، آنجا الک پشت در انتظار او بود....« کنند  یم یدگزن

« گرفتم ارباب شما را ناراحت نکنم و خواسته او را برآورده سازم. میمن تصم»گفت:  خرگوش

الک پشت خوشحال ...« شود  یپادشاه از دستت عصبان یتنها برگردترسم که اگر  یم ن،یعالوه بر ا

 ر،ینگ یاو را جد ادیبه تو گفت. زمزخرفی  یزهایحسادت چ یگورکن احمق از رو»شد و گفت: 

در پشتش سوار کرد و  د،یلرز یمداشت  الک پشت، خرگوش را که از ترسسپس « !.میبر بیاحاال 

اما در آب به سرعت و  د،یخز یم یبه سخت نیزم یانداخت. الک پشت رو ایخود را در امواج در

کرد. او  نییپا طرفزدن به  رجهیشروع به ش د،یرس ایبه وسط در یکرد. وقت یشنا م نانیبا اطم

الک  کیقصر فرود آمد. نگهبانان دروازه با مشاهده  یجلودر  دقیقاً که بلد بود آنقدر خوب راه را 

در پشتش سوار بود، بالفاصله اژدها را از ورود آن مطلع کردند. دو کوسه  یپشت که خرگوش

 ایرساند که پادشاه در یالک پشت، خرگوش را کنار تخت. سپس قصر را باز کردند یها روازهد

 تیمهربان و قدرتمند، درخواست شما با موفق یاژدها یا»آن نشسته بود. الک پشت گفت:  یرو

 خرگوش« !.دیجگر او را بخور دیتوان یدر مقابل شما قرار دارد. حاال مخرگوش زنده  کیانجام شد. 

 یمودبانه اما با صدا رد،یبمنداشت  اما چون دوستدچار وحشت شد. وقتی این حرف ها را شنید، 

که پادشاه مهربان به جگر  یچرا به من نگفت ز،یالک پشت عز»که همه بشنوند گفت:  یبلند طور

 یگفتم، هرگز قبول نم یاگر در مورد آن به تو م»و گفت:  دیالک پشت خند« دارد؟!. ازیمن ن

خانم الک پشت!، من با  ،یخردانه رفتار کرد یتو ب»خرگوش گفت: « .ییایب نجایبه ا نبا م ،یکرد

هرگز جگرم را با خود حمل  من دو جگر خوب به شما بدهم. اما دیشا ای کیبودم  حاضر لیکمال م

به بار دیگر و  میبرو یبه خشک دیدارم. حاال ما دوباره با یبلکه آن را در خانه ام نگه م ،کنم ینم

 کیکه الک پشت  دیاژدها شن یوقت« خانم الک پشت!. یچقدر به ما ضرر زد نی. ببمیبرگرد نجایا

 نیمهمتر شهیالک پشت هم نیا»شد و گفت:  یعصبان اریخرگوش بدون جگر را آورده است، بس

 یاحمق، چطور جرات کرد یا» زد:  ادیسپس خطاب به الک پشت فر« کند. یفراموش م را زهایچ

 نجای!، حاال با او برگرد و تا عصر، با جگر خرگوش به ا؟ییبه خرگوش نگو یزیدرباره جگر، چ

خرگوش دوباره در پشت الک « دهم تا تو را ببلعد!. یصورت، به کوسه دستور م نیا ری! در غایب

پا گذاشت،  نیزم یالک پشت رو نکهیپشت سوار شد و آنها به سمت ساحل شنا کردند. به محض ا
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خداحافظ الک پشت »زد و گفت:  ادیبه سمت جنگل فرار کرد. سپس فر و دیخرگوش از پشتش پر

 «!نجاستیآن ا نیبب یخواست یاحمق!. تو جگرم را م

الک پشت  نجایبه شکمش اشاره کرد. در ا ییجلو یو با پاها ستادیاش ا یعقب یپاها یرو پسس

کند.  یدانست که اژدها دوست ندارد با او شوخ یخورده است!، او م یبزرگ بیمتوجه شد که چه فر

را  مشی. او مدت ها فکر کرد و فکر کرد و سرانجام تصمدیبلع یگشت کوسه او را م یو اگر بر م

 «توانم!. یم زیکند، من ن یزندگ نیزم یخرگوش احمق بتواند رو کیاگر »و با خود گفت:  تگرف

از  مینیب یکه م ینیزم یانتخاب کرد. همه الک پشت ها یزندگ یرا برا یالک پشت خشک سپس

 نسل همان الک پشت هستند. 

 شوند. کینزد ایکنند به ساحل در یآن زمان به بعد خرگوش ها هرگز جرات نم از

 

 - انیپا -
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 عشق مادری

 

کردند.  یم یشهر کائه سونگ زندگ یکیدر نزد ییدر روستا ریکشاورز و فق یخانواده ا ش،یمدتها پ

 کیکبرای فروش، کرد و همسرش  یثروتمند کار م هیهمسا کی یبرا یپدر خانواده در مزرعه ا

پسر  کیبعد آنها صاحب  یکمکردند.  یم نیتأم نگونهیخود را ا یزندگمخارج پخت. آنها  یبرنج م

 یبا هم زندگ ریاز جانشان دوست داشتند. خانواده مرد فق شتریاو را ب وبه نام هان سوک بون شدند 

شد و  ماریپدر خانواده به شدت ب ؛به سراغ شان آمد یریجبران ناپذ بتیکه مص نیکردند تا ا یم

شود،  لیدانشمند بزرگ تبد کی هاجازه بده پسر ما ب»درگذشت. او در بستر مرگ به همسرش گفت: 

خواسته  نیبه شوهرش قول داد که آخر زین همسرش« همه به او احترام خواهند گذاشت. ینطوریا

 افتنیزمان تحقق »هان سوک بون هفت ساله شد، مادرش به او گفت:  یوقتاش را برآورده کند. 

مدت تو هزار حرف  نی. در ایکن سیده سال را صرف تدر دیاست. تو با دهیپدرت فرا رس تیوص

قادر خواهی بود تا و  یریگ یرا فرا م ی، پزشکمی آموزیاشعار را  نی، بهترمی گیری ادیالفبا را 

و  یدر سئول امتحان ده یتوان ی. پس از آن، میمطالعه کن یاحتچینی را به ر لسوفانیف یکتاب ها

به کائه  لیتحص یسوک بون برا هان« خواست. یهمانطور که پدرت م ،یشو لیدانشمند تبد کیبه 

 ینم یبرنج کیکس در روستا بهتر از او ک چیسونگ رفت و مادرش در خانه کوچکش تنها ماند. ه

همه  نیشدند. بنابرا یو مرتب پخته م کدستی کسان،ی شهیبودند و هم بایپخت. آنها خوشمزه و ز

تنگ شده  شینبود که مادر به پسرش فکر نکند. دلش برا یشبکردند.  یم دیها فقط از او خر هیهمسا

شب، مادرش نشست و محاسبه کرد که چند سال، ماه و  کیکرد.  یم هیخورد و گر یبود، غصه م

مانده بود.  یآنها باق داریتا د یادیز یهنوز روزها اما. گذشت یم زشیفرزند عز رفتنروز، از 

. در را باز کرد و پسرش را دیخانه شن یکیدرا در نز یکس یپا یصدا مادرشروز عصر،  کی

 شناخت.

او  د،یرس یخسته به نظر مآمده بود و  یسفر طوالن یک که از . انگاردیهان سوک بون را د مادر،

کار را نکرد. او  نیا اما ،ردیخواست با عجله به سمت پسرش برود و او را محکم در آغوش بگ یم

قبالً همه  ایآ ؟،یچرا زودتر از موعد مقرر برگشت» :دیبه پسرش لبخند هم نزد، فقط از او پرس یحت

 نیسوک بون که انتظار چن هان« .؟یدر امتحان قبول شو یتوان یم ایآ ،یعلوم را فرا گرفته ا

 روزیخسته ام. از د یلیخ»کردن کرد و گفت:  هیرا از مادرش نداشت، شروع به گر یاستقبال خشک
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همه  ،صبحفردا به من بده، غذا  ینخورده ام. حداقل کم یزیکرده ام و چ یط  چند روستا را ،صبح

 «دهم. یم حیتوض تیرا برا زیچ

تشک  یخانه را به او بدهد و او را رو یغذا نیتوانست پسرش را بغل کند، ببوسد، بهتر یم مادرش

 دیقبالً همه علوم را که با ایآ»: دیز او پرسکارها را نکرد و دوباره ا نیاز ا چکدامیبگذارد! اما او ه

را که قرار بود ظرف  یهمه علوم»پاسخ داد: پسر «؟یفرا گرفته ا ،یاموزیظرف مدت ده سال ب

 نطور،یکه ا»گفت:  مادرش« شما برگشتم. شیزودتر پ لیدل نیفرا گرفته ام، به هم اموزم،یده سال ب

پسر جوهر و  یوقت« .سیقلم مو به همراه جوهر و کاغذ بردار و ده حرف اول الفبا را بنو کیپس 

اتاق را خاموش  یچراغ ها مادرشآورد،  رونیبود ب زانیکمربندش آو یکه رو یفیقلم مو را از ک

، مادر یاز مدت پس« پزم. یم کیو من هم ک یسینو یحروف الفبا را م یکیتو در تار»کرد و گفت:

کلمات، او دوباره چراغ را روشن کرد. هان سوک بون  نیبا گفتن ا« آماده شد! کیک»زد:  ادیفر

 نیدر چند یحت دند،یرس یکار خود را به مادرش نشان داد. حروف الفبا زشت و ناهموار به نظر م

 کیسوک بون به ک هان« من نگاه کن. کیحاال به ک»مادرش گفت:  سپسشد.  یم دهید ییجا لکه ها

و مرتب بودند، انگار مادرش آنها را در نور  یکدست با،یز مثل همیشهنگاه کرد. آنها  ینجبر های

به کائه سونگ برگرد »شانه پسرش گذاشت و گفت:  یمادر دست خود را رو سپسروشن پخته بود. 

 ستهیرا آنطور که شا زیکه همه چ یآن هم در صورت ا،یشد به خانه ب یسپر زمان مقرر، یو وقت

 نجایمادر، حداقل اجازه بده تا صبح ا»سوک بون با التماس گفت:  هان «.یاست، فرا گرفته باش

قدرت را ندارم  نیآمدم و ابه اینجا شما  برای دیدنبدون استراحت، را بمانم! من روزها و شب ها 

ود استراحت وج یبرا یزمان»جواب داد:  یبا تند مادرش. بروم یسفر طوالن نیکه دوباره به چن

 «خداحافظ! .سفرت آماده کردم، آنها را بردار و برو یبرا کیک یمقدار نجایندارد. ا

به شهر  دنیرس ریرفت. مس یراه م یکوهستان یرهایشب در امتداد مس یکیسوک بون در تار هان

او را مسدود کرده بودند و  مسیر یکوهستان رودهایبار  نیکائه سونگ دشوار بود. چند یباستان

کرد. به  یم هیرفت و گر یسوک بون راه م هان. دندیکش یزوزه م یکیدر آن نزد یوحش واناتیح

که در کائه  ییکرده بود، انگار در طول سال ها یانصاف یکه مادرش در حق او ب دیرس ینظر م

در آن بود باز  کیرا که ک یصبح دستمال هنگامکرد، مادرش از او دل کنده بود.  یم یسونگ زندگ

 کدستیو  بایپخته شده بودند، تک تک آنها ز یکیکه در تار دیرا د ییها کیک همان دوبارهاو کرد، 

کار  یکیمادرم توانست در تار»بار با خودش فکر کرد:  نیاول یبودند!. سپس هان سوک بون برا

معناست که او کارش را بهتر از من انجام  نبدا نیانجام دهد، اما من نتوانستم. ا یخود را به خوب

 «دهد!. یم
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گذشت، دوباره  گریسال د پنج. حرکت کردکائه سونگ  طرفبه  با همان فکر، فوراً هان سوک بون 

در را باز کرد و دوباره او . دیخانه اش شن یکیرا در نزد ییقدم ها یصداهنگام، شب  مادرش

 .دیپسرش را د

تمام علوم را فرا  ایآ»مادرش دراز کرد، اما مادرش گفت: یسوک بون دستان خود را به سو هان

کاغذ،  سپس« بله مادر، همه را فرا گرفته ام.»پاسخ داد:  پسر «؟می آییکه حاال به خانه  یگرفته ا

بعد، هان سوک بون  قهیآورد، چراغ را خاموش کرد. ده دق رونیاش ب سهیجوهر و قلم مو را از ک

چراغ اتاق را روشن کرد و به سراغ  ادرم..« ! دیچراغ را روشن کن دیتوان یمادر، اکنون م»گفت: 

ورق کاغذ پر از خطوط الفبا قرار داشت. آن حروف همه واضح،  کیپسرش رفت. در مقابل او 

چقدر منتظرت بودم!، پسرم، »زد:  ادیمادرش فر ناگهان« و مرتب نوشته شده بودند!. بایز کنواخت،ی

اجازه بده تو را در آغوشم  ،خیره شوم به تو یت تنگ شده بود! بگذار به اندازه کافیچقدر دلم برا

 «!.رمیبگ

چطور که  دندیشاگردانش از او پرس یشد. وقت ی... سالها گذشت و هان سوک بون دانشمند مشهور

 چیبه من آموخت که ه و محبت مادرعشق »، هان سوک بون پاسخ داد: ای دهیرس یمقام نیبه چن

نکنم و همه کارها را خوب و صادقانه انجام دهم.  غیبه هدف از خودم در دنیرا در راه رس یسخت

 «خواهد برسد. یکه م یزیتواند به هر چ یز را خوب و صادقانه انجام دهد، میکه همه چ یکس

 

 

 - انیپا -
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 کشاورزی که جزیره ججو را نجات داد

 

 یبودند، ژاپن امدهین ایما هنوز به دن یکه پدربزرگ ها یاتفاق افتاد. زمان شیوقت پ یلیداستان خ نیا

 میخواه نجایا شهیهم یاکنون برا»گفتند:  یغارت کردند و با افتخار م وججو را اشغال  رهیها جز

 «.رندیتوانند ججو را از ما پس بگ یها هرگز نم یماند و کره ا

با  سپسکنند.  رونیباز آنجا امپراتور کره، ژنرال هایش را فراخواند و دستور داد تا دشمنان را 

 نی. در ارندیشما را هدف بگ راندازان،یدهم تا ت یدستور م د،ینکن رونیاگر آنها را ب»: گفت دیتهد

کردند و  میدر برابر امپراتور تعظ ها ژنرال« داشت!. دیما خواه به حال یسود کیصورت حداقل 

 نیاکنند.  رونیها را از ججو ب یژاپن دیکردند که چطور با یفکر م این خود بهرفتند. آنها در خانه 

خاردار احاطه شده بود، بوته ها  یاز هر طرف با بوته ها رایشد، ز یم ینفوذ تلق رقابلیغ رهیجز

ها، روزها  ژنرالعبور کند.  آنها انیتوانست از م ینفر هم نم کی یو بلند بودند که حت میآنقدر ضخ

ژنرال ته  سپس. دندیرس ینم یا جهیکردند، اما به نت یدستور پادشاه فکر م یدر مورد نحوه اجرا

 یبوته ها انیدر م یگذرگاه جستجویججو باال رفت و شروع به  یکیدر نزد یاز تپه ا لیش ونیا

 نیبود که داشت زم ریکشاورز پ کی ل،یش ونینه چندان دورتر از ته ا یفاصله ا در خاردار کرد.

 دیکشاورز را شن یاگهان صدابه او نگاه هم نکرد، اما ن یزد. ژنرال حت یشخم م اهیگاو س کیرا با 

ته مثل  چرا ؟بدهیهدر  هودهیزمان را بمی خواهی  یک تا»کرد:  یگاوش را سرزنش م نگونهیکه ا

رفت و  رمردیشد و به سمت پ یعصبان ژنرال« !؟نمی شویدر مواقع لزوم وارد عمل  ،لیش ونیا

 نیو شجاع تر نیاو باهوش تر ایآ ؟،یکن نیتوه لیش ونیبه ته ا یکن یچطور جرأت م»: دیپرس

باهوش و شجاع است، چرا دشمن را  اریاگر او بس»پاسخ داد:  کشاورز« .ست؟یژنرال امپراتور ن

 حصاریتوسط  رهیکه جز ینیب یو نم یمگه کور»زد:  ادیفر ژنرال« کند؟. ینم رونیب رهیاز جز

 یمانع شما برا یچه کس»: دیپرس کشاورز« نفوذ احاطه شده است!. رقابلیخاردار و غ یاز بوته ها

وراج!، حصار شب و روز، توسط »زد:  ادیدوباره فر لیش ونیا ته« شود؟. یحصار م بردن نیاز ب

 دیباشد، بامند  عالقهخود  نیسرزمبه که  یهر شخص»گفت:  کشاورز« شود!. یدشمن محافظت م

 ینکند تو م رمرد،یپ»: دیبا تمسخر پرس ژنرال« بداند چگونه از آن در برابر دشمنان محافظت کند!.

 گریدانم. تا پانزده ماه د یبله م»جواب داد:  رمردیپ« .؟یکن رونیها را از ججو ب یچطور ژاپن یدان

 «خواهد شد. لیتبد یکره ا التیا کیکه چطور ججو دوباره به  نیمن بفرست و بب یصد جنگجو برا
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اشتباه گرفته  ریپرتاب ت یرا به جا ییکه ژاژ خا یفراموش کرده باش دیتو با رمرد،یپ»گفت:  ژنرال

دستور  ،یدشمنان را دور کن یفرستم. اما اگر نتوان یم تی. من در زمان مقرر صد جنگجو برایا

را گفت و کشاورز را در ها  حرف نیا لیش ونیا ته« طبل بسازند! کیدهم که از پوستت  یم

 فیتعربرای امپراتور کشاورز را ژنرال داستان  یامپراتور رفت. وقت پیشمزرعه تنها گذاشت و 

صورت  نیا ری. در غمیگستاخ محافظت کن نیاز ا دیما با»و سپس گفت: دیخند یادیمدت ز اوکرد، 

مدام دور  یآن روز، جاسوسان سلطنت یفردا« .سازیمسر از تنش جدا  میتوان یکند و نم یفرار م

کشاورز تمام روز چند »زدند. هنگام عصر آنها به امپراتور گزارش دادند:  یحلقه م رمردیخانه پ

و جاسوسان دوباره گزارش دادند:  دیبه اتمام رس روزچسباند.  یکوچک را به هم م یکاغذ سهیک

روز  ده« چسباند. یرا از صبح تا عصر به هم م یکوچک کاغذ یها سهیک گریکشاورز بار د»

چسباند.  یرا به هم م یکوچک یکاغذ یها سهیبه امپراتور گزارش شد که کشاورز دارد ک یمتوال

کند.  یجاسوسان گزارش دادند که کشاورز، بدون وقفه دارد بادبادک درست م ازدهم،یدر روز 

مطلع شد؛  رمردیپ دیامپراتور از کار جداما کمی بعد، « عقلش را از دست داده!»گفت:  امپراتور

و از صبح تا غروب بادبادک ها را به دست آنها  کردهرا از سراسر روستا جمع  یرانکشاورز پس

را از تنش جدا کند، اما  رمردیخواست فوراً سر پ یشد. او م یعصبان اریبس امپراتور. سپرده بود

گستاخ قول داده ام که پانزده ماه صبر کنم.  نیمن به ا جناب،یعال»کرد و گفت:  میتعظ لیش ونیته ا

 یم یهر کار»موافقت کرد و گفت:  امپراتور« تواند از چنگ ما فرار کند! یآن مدت، او نم تا

 د؛یفرا رس زییگذشت و پا تابستان« جا فرار نکند. چیسرکش ه آنمطمئن شو که  یبکن. ول یخواه

کامالً فراموش کرده بود. او تمام  لیش ونیکشاورز، قول خود را با ژنرال ته ا دیرس یبه نظر م

برداشت از صبح تا غروب کارش ، بود یکشاورزان عاد یمعمول یطول روز مشغول کارها

هم به طور نامحسوس  زمستان. بود چوب در جنگل و بافتن تور یخانه، جمع آور ریمحصول، تعم

کرده بود  نییتع رهیتصرف جز یکه کشاورز برا یخی. تاردیشد و به دنبال آن بهار فرا رس یسپر

شدند. اما  یرفته رفته در اطراف خانه او ظاهر م یشد. جاسوسان سلطنت یتر م کیو نزد کینزد

 در. است شا یعاد یبه کارهامشغول رسیدگی و ندارد  به آنها توجهیکرد که  یوانمود م رمردیپ

کرد و با  یخاردار را از هر طرف بررس یتپه رفت، بوته هایک  باالی آخرین ماه بهار، او به

 د،یرا د یدر اطراف خانه اش جاسوسان سلطنت ،بازگشت هنگامخود بازگشت.  یبه روستا تیرضا

« مانم. یکه با شروع ماه نهم، من منتظر سربازانش م دییبگو لیش ونیا تهبه »زد و گفت:  یپوزخند

 یمسلح به کمان ها ،یسربازان جنگ نی. صد نفر از بهتردیشب ماه نهم فرا رس نیباالخره اول

 کیکشاورز نزد یمحل زندگ یسر و صدا به روستا یب ن،یسنگ یرهایو شمش زیت یرهایقدرتمند، ت
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به او دستور داده بود تا اگر کشاورز  امپراتوروجود داشت.  زیجالد ن کیسربازان  انیشدند. در م

 .اوردیبه قصر ببا خود ا کند و جد تنشاز  سرکند،  رونیب رهینتوانست دشمنان را از جز

موش  یکه حت دییایسر و صدا دنبال من ب یآنقدر ب»به سمت سربازها رفت و به آنها گفت:  کشاورز

به راه افتادند.  رمردیدنبال پ یبه آرام سربازان« د!.نرا نشنو پاهایتانخش خش  یجنگل هم صدا یها

مانده بود، کشاورز به سربازها دستور داد که  یبه حصار خاردار باق لومتریک میکمتر از ن یوقت

به آنها گفت، سپس  یزیچ مردان جوان را انتخاب کرد و نیحرکت نکنند. او ده نفر از چابک تر

آتش  ،ینه چندان دور از سربازان کره ا یفاصله ا رمردان جوان به سرعت جلو رفتند. ناگهان، د

 یبوته ها یآتش را برداشت و آنها را رو یله هاشد. باد شعور  شعلهبه طور همزمان در ده نقطه 

 آتش بوته ها را از هر طرف در بر گرفت و آتش به آسمان بلند شد. یخاردار انداخت. شعله ها

وجود نداشت،  ینفوذ رقابلیحصار غ گرید حاال« !.دی! حمله کندیحمله کن»زد:  ادیفر کشاورز

. دیبه اتمام رس یتوانستند به ججو نفوذ کنند. جنگ به زود یبه راحت یسربازان کره ا نیبنابرا

را  خود هیرفت، روح نیحصار از ب یها هنگام سالم بودن حصار شجاع بودند. اما وقت ییسامورا

کشاورز  یبودند که وقت ادیآنقدر ز رانیشدند. اس یسربازان کره ا میاز دست دادند و بالفاصله تسل

 .دیبه ججو رس شیو سردرگم شد. در همان هنگام امپراتور کره با ژنرال ها جیآنها را شمرد، گ

 «.د؟یبه ما بگو، چطور آتش به حصار خاردار رس»: دیپرساو  از رفت و رمردیپ پیش ،امپراتور

اطراف قلعه را آتش بزنند، و باد آتش را  یمن به ده جوان دستور دادم که علف ها»گفت:  رمردیپ

!، در اطراف قلعه یگیدروغ م یدار»زد:  ادیفر لیش ونیا ته« ار انداخت.خارد یبوته ها یرو

 یآن را آتش بزنم و بوته ها دیزدم که با یبود، خودم حدس م نطوریوجود نداشت. اگر ا یعلف چیه

 «کاشت علف ها شد؟ یمانع شما برا یچه کس»: دیپرس کشاورز« نفوذ را بسوزانم. رقابلیغ

 یشود م کیرا که به قلعه نزد یها هر کس یکه ژاپن یدان ینم ایآ»تر شد و گفت:  یعصبان ژنرال

 روزیپ ی. اما برادیدار ازین ریکمان و شمش ر،یبه ت دن،یجنگ یبرا»پاسخ داد:  کشاورز« کشند؟!.

چطور دشمن را  تا بدانید دی. حاال خوب گوش کندیگرتر از دشمن باش لهیباهوش تر و ح دیشدن با

 شکست دادم:

چمن پر کردم. ده روز  یدرست کردم و آنها را با دانه ها یکاغذ یها سهیمدت ده روز ک بهمن 

بوته ها  یآنها را رو . سپسآن بستم یدانه را روحاوی  یها سهیک و بادبادک درست کردم گرید

دند و باد آنها را در اطراف قلعه دانه ها افتا دند،یخاردار چسب یها بوتهپرتاب کردم. بادبادک ها به 

 امشببلند رشد کردند.  ی. هنگام بهار، دانه ها جوانه زدند و در طول تابستان، چمن هاردپخش ک

 رمردیداستان پ یوقت یسلطنت یها ژنرال« چمن ها را آتش زدم. دیوز یباد به سمت ججو م یوقت

 «!.میکار فکر کن نیبه ا میتوانست یما خودمان م»زدند:  ادیفر تیبا عصبان دند،یرا شن
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فکر کردن در مورد آنچه که قبالً کشف شده است آسان است، »کرد و پاسخ داد:  میتعظ رمردیپ

 «رسد. یدرخت افتاده، راحت و آسان به نظر م کیهمانطور که قطع کردن 

و به ساحل  تنها گذاشت رهیرا خجالت زده در جز شیها را گفت و امپراتور و ژنرال نیا کشاورز

 را ببندد. قشیرفت تا قا

 

 - انیپا -
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 مرد فقیر و کبوتر

 

 رتریدر روستا فق چکسیبود که ه ریکرد. او آنقدر فق یم یروستا زندگ کیدر  یدر گذشته کشاورز

 یداد، اما هنوز نم یآمد انجام م یاز دستش بر م یشد. گرچه کشاورز هر کار ینم دایاز او پ

غذا بدست  یمقدار دیگرفت به شهر برود. تا شا میبار تصم کیخارج شود.  یتوانست از فقر و ندار

 یانبوه، دره ها یجنگل ها انینبود و کشاورز مجبور بود ده روز از م کیشهر نزد راه. بیاورد

با خود  یازیگرسنه شده بود اما نه پ ریعبور کند. آن مرد فق یدار کوهستان بیش یرهایو مس قیعم

به دنبال غذا بگردد.  ریگرفت در طول مس می. او تصمریحبه س کی یبرنج و نه حت یداشت، نه دانه ا

 دید ودو خرگوش را او روز گذشت،  کیبرداشت و به راه افتاد.  ریآماده کرد، ده ت راپس کمانش 

منوال  نی. شش روز به همشکار کندخرگوش را  کی او موفق شدکرد،  یانداز ریت آنهابه طرف 

ناراحت شد؛ راه شهر  ریفق مردمانده بود.  یباق رینگاه کرد، اما فقط دو ت ردانشیبه ت اوشد.  یسپر

 اورد؟یتوانست دوام ب یم چه مدتداشت،  ریهنوز دور بود، اما او فقط دو ت

بکند. ناگهان در  دیچه کار باکه  و با خود فکر کرد دیاستراحت دراز کش یبرا یدرخت هیسا ریز او

تنه  یرو یمار بزرگ د؛یرا آواز کنان در اطراف النه اش درحال پرواز د یدرخت، کبوتر یباال

از  کشاورزاو را ببلعد.  یخواست جوجه ها یو م درخت در حال حرکت به سمت النه کبوتر بود

ً یدق تیر را رحم را هدف گرفت و یو مار ب د،یرا کش آنبلند شد، کمانش را برداشت، زه  شیجا در  قا

 یکه با خوشحال یدرحال کبوترافتاد.  نییدرخت به پا یار فوراً مرد و از باالم .!پرتاب کردچشمش 

گذاشت و به راهش  دوشش یکمانش را رو ری. مرد فقچرخیدخواند، دور سر کشاورز  یآواز م

 تو خوب، اکنون»گفت:  یم خودبا  ریفق مردمانده بود.  یاو باق یبرا ریت کیادامه داد. حاال فقط 

 «!فتدیب تیممکن است در راه برا یچه اتفاق یدان ی. تو هرگز نمیمحافظت کن ریت نیاز ا دیبا

در امان بماند، ناگهان  یوحش واناتیگشت تا از گزند ح یغار م کیاو دنبال  دیشب فرا رس یوقت

 کی یدروازه ها یخود را در جلو و نور رفت طرفزد. او به  یکه سو سو م دید یاز دور نور

کاه به طرفش انداخت،  سهیک کیکرد و  ییراهنما اطیمعبد، کشاورز را به ح نگهبان. دیمعبد بزرگ د

همان لحظه  در. دیو آرام خواب دیکاه دراز کش ینداشت. او رو اجیاحت یگرید زیبه چ ریمرد فق

 شیتوانست دست و پا یشد اما نم داریفوراً ب اوکند. یاو را خفه م یکه کس دیخواب د ریکشاورز فق

 یدورتر رو یبود و قصد داشت او را خفه کند. کم دهیچیمار بزرگ دور او پ کیرا تکان دهد. 

 نیآخر ریفق مردداد.  یناله سر م تینشسته بود و با شکا یکبوتر خاکستر کیدرخت،  نیکترینزد
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چون »پاسخ داد:  مار« .؟یمن را بکش یخواه یچرا م»: دیخود را جمع کرد و از مار پرس یروین

 یم کیاش نزد یزندگ انیکه پا دید یوقت ریفق مرد« .یکشت ریامروز بعد از ظهر همسرم را با تتو 

هر  ،یکار را بکن نیمار بزرگ، لطفاً مرا رها کن، اگه ا»شود، شروع به التماس کرد و گفت: 

 یب لیانسان بودم. اما به دل کی یمن هم زمان»گفت:  مار« دهم. یانجام م یداشته باش یدرخواست

که  یشب، زنگ بزرگ مهیکرد. اگر هنگام ن لیمرا به مار تبد یام، جادوگر یتوز نهیو ک یرحم

شب  مهین نیطلسم شکسته خواهد شد. اگر هم نیا د،یایبرج معبد قرار گرفته است به صدا در ب یرو

با جانت  دیبا ،یاگر موفق نشد ولیبخشم.  یرا م ات یزندگ ،یاوریآن زنگ را به صدا در ب

 یقفل ها رایتواند به زنگ برسد. ز یکه نم دیبه طرف برج رفت و د چارهیب مرد« .یکن یخداحافظ

توانست خود را به  ینم رونیاز ب چکسیبود و هشده  زانیهمه درها آو یرو سنگین و محکمی

 یهرچه با خودش فکر م ریفق مردوجود نداشت.  یکیراه پله هم در آن نزد کی یزنگ برساند، حت

داشت.  یبود و چشم از او بر نم دهیکنار او دراز کشبزرگ  . ماربکند دیدانست چه کار با یکرد، نم

 یآهن کانیبا پ ریت کیافتاد که هنوز  ادشیکشاورز  ناگهانمانده بود.  یشب باق مهیتا ن قهیدق کیفقط 

کرد، مطمئناً آن را  یبه زنگ برخورد م ریت یخوشحال شد: باالخره، اگر نوک آهن ریفق مرددارد. 

توانست زنگ را به صدا در  ی، اما به هر حال ممی داد یکم یآورد. اگرچه صدا یبه صدا در م

را پرتاب  رشیت نیو به طرف زنگ نشانه گرفت، سپس آخر د،ی! کشاورز زه کمان را کشاوردیب

 یکی. ظاهراً در تارامدیاز زنگ ن ییصدا چیشد، اما ه دیوزوز کرد و در ارتفاعات ناپد ریتکرد. 

 یحاال خواه»با خش خش به او گفت:  مارکند.  یریهدف گ یتوانست به خوب یشب، کشاورز نم

 یکه به سخت ییخواست به سمت کشاورز حمله ور شود، ناگهان صدا یم نکهیبه محض ا اما« مرد!

تکان  ،ی، مار با خس خس وحشتناکصدا نیا دنیشن باشد.  بلندبرج ناقوس  باالیبود از  دنیقابل شن

 ریفق مردانسان شد.  کیبه  لیبالفاصله در آنجا تبد . سپسرفت رونیخورد و از دروازه معبد ب

مدت ها از  یمرد برا« چطور زنگ خود به خود به صدا درآمد؟.»: دیتعجب کرد و از خود پرس

از خواب  یوقت. دیو خواب دیکاه دراز کش یدوباره رو نکهیتا ا د،یگنج یدر پوستش نم یخوشحال

پناه دادن به او تشکر کرد و به راه  یدر حال طلوع بود. او از نگهبان معبد برا دیشد، خورش داریب

 نیزم یشکسته رو یا نهیکه با س دیرا د یشدن به برج، کبوتر مرده ا کیافتاد. اما به محض نزد

در شب گذشته نجات داده  یاو را از مرگ حتم یچه کس که دیکشاورز فهمدر آن هنگام، افتاده بود. 

شود و مرد  دهیزنگ شن یاش به زنگ برخورد کرده بود تا صدا نهیبا س یکبوتر خاکستر نیبود. ا

 کند. داینجات پ ریفق

 کرده بود. قدردانی ،نجات فرزندانش یاز کشاورز برا نگونهیکبوتر ا آن

 - انیپا -
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 گاو سیاه

 

 مائه یوقت. بود فا مائه دختر نیا اسم کرد، یم یزندگ روستا کی در یدختر گذشته یها زمان در

 یبرا ییتنها به او. کند یزندگ پدرش با شد مجبور چارهیب دختر و درگذشت مادرش شد، ساله نه فا،

 و عیمط شهیهم و کرد یمتمیز  را ها اتاق کرد، یممرتب  را شیها لباس پخت، یم غذا پدرش

 با پرستوها و کبوترها. دیدو یم اطیح به گندم سهیک کی با صبح روز هر دخترک. بود فرمانبردار

. کرد یم پرتاب آنها سمت به را گندم یها دانه فا مائه و آمدند یم فرود کنارش دسته دسته او، دنید

 یعصبان گربه که بود مراقب دخترک بودند، ها دانه به زدن نوک مشغول پرندگان که یهنگام

 عادت دختر نیا به آنقدر پرستوها و کبوترها یزود به. نرساند یبیآسها  مرغ جوجه به ه،یهمسا

ً یمستق که کردند  نکهیا تا کرد یم یزندگ نگونهیا فا مائه. خوردند یم او دستان کف از را ها دانه ما

 هر از هم او که داشت فا ونگی اسم به دختر کی زن نیا. کرد ازدواج تنبل و ظالم یزن با پدرش

 یم نهیآ یجلو روز تمام آنها. کنند کار نداشتند دوست فا ونگی و ینامادر. بود خودش هیشب نظر

 دختر آنها. زدند یم نغ فا، مائه یبرا شهیهم و کردند یم امتحان را مختلف یها لباس دند،یچرخ

 جنگل به چوب آوردن یبرا بکند، پوست را را برنج کردند یم مجبور غروب تا صبح از را چارهیب

 یپاکساز را باغ هرز یها علف کند، و خشک دیبشو را ها لباس کند، روشن را تنور آتش برود،

 برگزار روستا در یبزرگ جشن بود قرار روز کی. بتکاند را رهایحص و کند یاریآب را گلها کند،

 در جارچی هر .بودند افتاده راه به ها ابانیخ تمام در مخصوص یها یجارچدلیل  ، به همینشود

 :کرد یم اعالم و گرفت یم دهان به بزرگ یپوریش ستاد،یا یم ای گوشه

 سئول یها ابانیخ در همراهانش با ما امپراتور گر،ید روز ده! دیکن گوش دقت با سئول، ساکنان»

 توجه د،یشو آشنا خود امپراتور با ،!کند یم ییمایراهپ ،یشرق دروازه سمت به یغرب دروازه از

 لباس خوب یلیخ او. کند کار شب وقت رید تا بود مجبور ریفق دخترک بعد، به روز آن از« !توجه

 مراسم لباس فا ونگی و خودش یبرا تا بود داده دستور او به اش ینامادر لیدل نیهم به دوخت، یم

 مخصوص مجلل یلباسها و شدند بلند فا ونگی و ینامادر. دیرس فرا جشن روز سرانجام،. بدوزد

 ییمایراهپ یتماشا به ادا، و ناز باآنها  ،شد ظهر وقتی. کردند امتحان ناهار هنگام تا را خود مراسم

 و یا قهوه برنج یمقدار اش ینامادر برود، یمهمان به نتواند فا مائه که نیا یبرا. رفتند امپراتور

 آفتاب، غروب از قبل: گفت او به سپس. گذاشت او یجلو بود، سوراخ ریز از که یچوب بشکه کی

 پر لبه تا را آن باشد ادتی. یکنیم پُر آب، با را یچوب بشکه نیا و یریگ یم پوست را برنج تمام
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 مائه. رفت یسلطنت ییمایراهپ مراسم به فا ونگی همراه به ینامادر ،حرف ها نیا گفتن از بعد. یکن

 دانه کی از را ها پوسته انگشتانش با توانست یم دختر کی چطورآخر . کرد هیگر و به شروع فا

 !کند پر آب با را سوراخ بشکه کی یحت و سازد جدا برنج

یک  یرو سپس. نداشت کردن هیگر یبرا یادیز وقت رایز. دیکش دست کردن هیگر از یزود به او

 سرش. دیشن سرش یباال از را ییصدا قه،یدق کی از کمتر در. شد کار به دست و نشست چوبتکه 

 کردند، جادیا فا مائه سر یباال در رهیدا دو پرندگان. دید را کبوتر بزرگ دسته کی و. کرد بلند را

 نکهیا از قبل. کردند برنج پوست کندن به شروع منقارشان با بالفاصله و آمدند فرود او یجلو سپس

. بود چشمانش مقابل اعال و دیسف خالص، برنج از یا توده کند، نگاه را سرش پشت بتواند دخترک

 چاه سمت به او. کند پر آب با را بشکه برود ادشی بود کینزد که شده بود خوشحال آنقدر دخترک

 حرکت چاه سمت به دوم سطل کردن پر یبرا و ختیر بشکه در را آن برداشت، آب سطل کی د،یدو

 از بشکه رایز شد، ینم دهید آن داخل یآب چیه. بود شده یخال یچوب بشکه برگشت، یوقت اما. کرد

 یچیسرپ اش ینامادر دستورات از اگر حال، هر به. افتاد هیگر به دوباره فا مائه. بود سوراخ نییپا

 را یمانند سوت یصدا دخترک لحظه همان در. دیرس یم را حسابش بدجنس، زن آن کرد، یم

 یم خانه بام پشت روی که دید را پرستو یا دسته ناگهان کرد، پاک را شیها اشک فا مائه. دیشن

 یها شکاف تمام ساعت، کی از کمتر در. داشت منقارش در رس ِگل تکه کی پرستو هر. دندیپر

. کرد آب از پر لبه تا را آن فا مائه و شد ینم دهید بشکه در یسوراخ  چیه اکنون. شد پوشانده بشکه

 همان در را ترومبون و طبل یصدا رساند، انیپا به تیموفق با را شیکارها همه دخترک که یهنگام

 لباس سرعت به فا مائه. بود شده آغاز سئول یها ابانیخ در یسلطنت ییمایراهپ اکنون. دیشن یکینزد

. بود دهیند را ییبایز منظره نیچن هرگز او. دیدو رونیب به و کرد عوض را خود زیتم اما ساده یها

 و روشن زرد یها لباس ک،ینزد محافظان. کردند یم حمل را یسلطنت یها کجاوه نفر، دو و یس

 ترومبون با نوازندگان. رفتند یم جلو از ها، زن طبل و پوریش نوازندگان. بودند دهیپوش بلند یها کاله

 پشت. دندیکوب یم شان بزرگ یها طبل یرو ها زن طبل و نواختند یم خود رنگ ییطال یها

 بلند مقامات سپس. رفتند یم راه کرنا و فلوت و یا نقره یها سنج و ها زنگوله با ینگهبانان کجاوه،

 یزرشک یها منگوله با که داشتند سر بر یبلند یها کاله آنها. کردند یم حرکت آنها سر پشت هیپا

 جعبه آنها. بودند افتاده راه به مقامات سر پشت زین خدمتکاران. بود شده نیتزئ رنگارنگ یپرها و

 دنید به موفق دخترک. کردند یم حمل خود با را ها وهیم و ها ینیریش انواع معطر، یدنینوش یها

 زرد یشمیابر یها پارچه با طرف هر از که بود نشسته یا کجاوه داخل او رایز نشد، امپراتور

 یم را یگوشنواز یقیموس د،ید یم را ییبایز ییمایراهپ نیچن نکهیا از اما. بود شده دهیپوش رنگ

 .بود خرسند اریبس کرد، یم تماشا را یسلطنت سربازان و دیشن
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 کرده عوض را خود یقبل لباس فا مائه که شدند متوجه برگشتند، خانه به فا ونگی و ینامادر یوقت

 دخترک از شتریب او است، آب از پر بشکه و شده پاک کامالً  ها برنج که دیدسپس  ینامادر. بود

 همهآنجا  ،یدانست یم اگر اوه،»: گفت یم و داد یم پز او به شهیهم مثل زین فا ونگی. آمد بدش

 داشتند چطور کنندگان شرکت همه و !نواختند یم چگونه یسلطنت نوازندگان ،!بود بایز چقدر زیچ

 «!کردند یم نیتحس را من یبایز لباس

 تا شد مجبور دخترک دوباره. کرد یم عبور سئول یها ابانیخ از دوباره یسلطنت کجاوه بعد، روز

 از قبل اش ینامادر ظهر، هنگام. بدوزد مراسم لباس فا ونگی و اش ینامادر یبرا را شب تمام

 وارد یندار جرات ،ینکن یپاکساز را باغ هرز یها علف که یزمان تا: گفت دخترک به خانه، ترک

 بکند، دیبا کار چه دانست ینم و نشست نیزم یرو او. ماند تنها چارهیب دخترک دوباره. یشو خانه

 آنها توانست ینم هم هفته کی مدت در یحت نفر کی که داشت وجود باغ در هرز علف آنقدر رایز

 مهربانش و درشت یچشمها با او. شد ظاهر باغ گوشه کی از یاهیس گاو ناگهان. کند یپاکساز را

 یکم مدت از پس. کرد هرز یعلفها خوردن به شروع عجله با سپس و انداخت ینگاه فا مائه به

 متشکرم،»: گفت اهیس گاو به یسپاسگزار رسم به فا مائه. بود رفته نیب از باغ هرز یها علف همه

 آن باش، مهربان ها درمانده و فقرا همه با: داد پاسخ زاد یآدم زبان با اهیس گاو!. متشکرم اریبس

« ...یکنیم دایپ یا نقره سکه کی من سم سوراخ هر در ا،یب من دنبال حاال. یشو یم خوشبخت وقت

 او کرد، دنبال را گاو رد زین فا مائه. افتاد راه به جنگل سمت به آنجا از از گاو حرف، نیا گفتن با

 ستادیا دختر د،یرس جنگل به گاو یوقت. بود یا نقره سکه کی سمش، سوراخ هر در گفت، یم راست

 ها آن با را مان ابانیخ یها گرسنه همه توانم یم که دارم پول آنقدر من حاال!. خداحافظ»: گفت و

 کرد یم یخداحافظ دخترک از داشت انگار داد، تکان را سرش فقط نگفت، یچیه گاو« .کنم ریس

 سرش فا ونگی و ینامادر بازگشت، خانه به دختر یوقت. شد دیناپد جنگل اعماق در و رفت سپس

. کنم روشن آتش تنور در شدم مجبور خودم! شلخته یا»: گفت تیعصبان با ینامادر. دندیکش داد

 «!.بسته نهیپ انگشتانم حاال. میبشو را یبرنج ظروف ییتنها به شدم مجبور ،!کردم فیکث دستامو نیبب

 تمام سپس« .کنم یچیسرپ اهیس گاو دستور از نکردم جرات اما. دیببخش منو»: داد پاسخ فا مائه

 فا ونگی و ینامادر که یهنگام. تعریف کرد اش ینامادر برای بود، افتاده شیبرا که را یاتفاقات

. دیلرز یم دستشان و آمده بود بند نفسشان آز و حرص شدت از دند،ید را دختر یا نقره یها سکه

 به»: گفت غرغر با اش ینامادر« .دیبردار دیخواه یم که چقدر هر دیتوان یم شما»: گفت فا مائه

 و ینامادر بعد، روز« !.میآور یم بدست تو کمک بدون را آنها خودمان ما ،!ندارم یاجیاحت تو پول

 .کنند یم یپاکساز را هرز یها علفدارند  که کردند وانمود و رفتند باغ به فا ونگی
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 یهرز یها علف خوردن به شروع و آمد آنها سمت به اهیس گاو کی کردند، یم فکر که همانطور

 یآرام به ،خورد باغ را هرز یها علف گاو که یهنگام. بودند کرده رشد آنجا ،شب طول در که کرد

 در یبزرگ یها سهیک آنها. رفتند او دنبال به فا ونگی و ینامادر. رفت جنگل سمت به مزرعه از

. کردند یم پردیدند،  می اهیس گاو سم سوراخ هر در که ییها سکه با را آن داخل و داشتند دست

 یا بوته از را خاردار شاخه کیفوراً  ،حریصآن زن . ستادیا همانجا د،یرس جنگل به گاو یوقت

 هر با ،!جلوتر برو»: گفت و زد ادیفر گاو سر بر  سپس. کرد اهیس گاو زدن به شروع و شکست

 «!.تنبل گاو یستیبا یندار اجازه! کنیم یم کشف دیجد سکه کی یدار یبرم که یقدم

 با ینامادر. رفت جنگل سمت به کند، نگاه سرش پشت به نکهیا بدون و داد تکان را دمش گاو

 دیخورش باالخره. شد یم تر قیعم و تر عیوس لحظه هر جنگل. افتادند راه به او سر پشت دخترش

سپس . کردند یم دنبال را گاو همچنان ص،یحر زنان اما. شد ساکت و کیتار جنگل و کرد غروب

 یمرداب به را آنها اهیس گاو که بودند شده متوجه بدجنس زنان آن رایز دندیکش ادیفر ترس از ناگهان

 به تر قیعم و تر قیعم داشتند یم بر که یقدم هر با دخترش و ینامادر. است کرده تیهدا بزرگ

 التماس و هیگر با بلکه زدند، ینم ادیفر اهیس گاو سر بر گرید آنها اکنون. رفتند یم فرو مرداب داخل

به ما  ما بار کی نیهم لطفاً  زد، مینخواه یبیآس تو به هرگز گرید ما! بده نجاتمان»: گفتند یم او به

 «!.کمک کن

 چکسیه یبرا یسود و دیا نكرده یكس هبکار خوبی  هیچ عمرتان تمام در»: داد پاسخ آنها به گاو

 با سپس و گفت را نیا گاو« .شوند مند بهره شما از هیبق مرگتان، از پس دیده اجازه پس د،یا نداشته

 .شدند لیتبد بزرگ مجسمه دو به فا ونگی و ینامادر بالفاصله،. دیکوب نیزم به بار دو سُمش

. نشستند مجسمه دو هر یرو جنگل واناتیح و پرندگان کرد، طلوع دیخورش که یوقت صبح، هنگام

 دشمنان و بمانند آفتاب نور ریز ها، مجسمه نیا یرو بر نشستن با توانند یم که بودند خوشحال آنها

 نوازنده کی با یزود به زین فا مائه. نندیبب دور از بود پرخور یروباه و یوحش ببر کی که را خود

 .داد ادامه اش یزندگ به یناراحت و غم بدون سالها و کرد ازدواج یسلطنت

 

 

 - انیپا -
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 قورباغه ای که ببر را فریب داد

 

کرد. او ترسناک،  یم یالماس استان کانگ ُون زندگ یببر در کوهستان ها کی میقد یدر زمان ها

 یاو را ارباب کوهستان م ،اطراف یگر و باهوش بود. کشاورزان روستاها لهیح ،یبزرگ، قو

 یبرا نکهیتر و باهوش تر هستم، اما از ا یمن از همه قو»ببر با خود گفت: این  کباری. دندینام

 ،کوهستانی کیتنگ و بار یرهایدر امتداد مس سپس« کنم، خسته شده ام. یدر کوهستان زندگ شهیهم

. ببر شروع به گردش در بزرگ وجود داشت یروستا کیدره  نیدره فرود آمد. در ا نییبه پا

همه به خواب رفتند، ارباب  یهنگام، وقت شبگشت.  یاطراف روستا کرد و به دنبال طعمه م

خر جوان را گرفت و با عجله به محل  کی سپس کشاورز حمله کرد، کیخانه  اطیکوهستان به ح

رفت اما خرش آنجا نبود. مرد  اطیشد، به ح داریکشاورز صبح از خواب ب یاقامت خود رفت. وقت

. رفته استاش  چارهیچه بر سر االغ ب دیفهمبود که  ، آنجادیببر را د کی ینگاه کرد و ردپا نیبه زم

گله  کیمتوجه  پیشروستا حرکت کرد. او روز  طرفبعد، دوباره به  شبارباب کوهستان در 

خوک ها  لهیکه ابرها ماه را پوشاندند، ببر به طو نیمحض ا بهخانه شده بود.  کی اطیخوک در ح

صبح، همسر کشاورز به اصطبل  هنگامخوک را گرفت و او را به کوهستان کشاند.  نیرفت، چاق تر

 دهیببر د یاطراف فقط ردپاآن خوک آنجا نبود. در  نیبهتر د،یرس یخوک ها رفت، اما به نظر م

ارباب کوهستان همه گاوها را بخورد،  یوقت»گفتند:  یبودند و با خود م دهیترس کشاورزانشد.  یم

 دیفهم یکرد. او وقت یم یجوان و شجاع زندگ یشکارچ کیآن روستا  در« کند. یبه مردم حمله م

سارق و راه راه را بکشد.  وانیگرفت آن ح میآنها جسور شده است، تصم یکه ببر در روستا

شب،  دنیحومه روستا پنهان شد. به محض فرا رس یبوته ها پشتبرداشت و  یاسلحه ا یشکارچ

 یپنهان شده بود و سع یبه روستا ظاهر شد. شکارچ یمنته یها ریاز مس یکیارباب کوهستان در 

در همان زمان  اماکه جانور از آنجا دور شود.  دیترس یم راینکند، ز یحرکت نیترکرد، کوچک یم

نه چندان دور پنهان شده است.  یدر فاصله ا یانسان و او فوراً متوجه شد که دیباد به سمت ببر وز

جانور قبالً به کوهستان محل اقامت خود شتافته  رایوقت نکرد اسلحه اش را بلند کند، ز یشکارچ

تواند مرا  یانسان هستم. او نم کیگرتر از  لهیح من»و با افتخار گفت:  دیبود. ببر به خانه اش دو

 «!.ردیبگ
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شد ظاهر شد و به محض  یم یکه به حومه روستا منته یکوه ریدوباره در مس ، ببرروز بعد عصر

بوته ها  یماه از رو یاز پرتوها یکیآمد.  رونیماه از پشت ابرها ب د،یبوته ها رس یکیبه نزد نکهیا

 .دیرا د یعبور کرد و ببر لوله اسلحه شکارچ

کوهستان فرار کرده بود.  یبه باال از قبلببر  رد،یوقت کند او را هدف بگ یشکارچ نکهیاز ا قبل

مرد چقدر احمق است!  نیا»و گفت:  دیخند یو به شکارچ دیکوهستان در خانه اش دراز کش ارباب

گرتر از او  لهیداند که من باهوش تر و ح یکند زرنگ تر از من است اما ظاهراً نم یم الیاو خ

منتظر شب  نکهیبعد، بدون ا روز« خورم. یو م رمیگ یاو را م فتدیهستم! دفعه بعد که چشمم به او ب

رفت و اطراف را بو  یبماند، دوباره داخل دره فرود آمد. هوا هنوز روشن بود و ببر با دقت راه م

به پشت  ببرانسان را حس نکرد.  یبار بو نیکجا پنهان شده است. اما ا یتا بفهمد شکارچ دیکش یم

با خودش  ببرنشد.  یمشکوک زی، اما متوجه چختدور و برش نگاهی انداروستا رفت و دوباره به 

 لیدل نیدارم او را بخورم، به هم میترسو حدس زده است که تصم یشکارچ نیآها!، ظاهراً ا»گفت: 

گرفت تا به خانه اش برگردد، اما ناگهان در فاصله نه چندان دور  میتصم سپس« پنهان شده است.

چند تکه چوب خشک افتاده بود. خرگوش، احتماالً از ترس، به خود  یکه بر رو دیرا د یخرگوش

 کیو با  بلند غرید با صدای ببر. دیکش یبود و نفس هم نم دهیحرکت دراز کش یو کاماًل ب دهیچیپ

کوهستان وقت نداشت بفهمد  ارباب. افتاد یقیداخل گودال عمبالفاصله اما  دیخرگوش پر یجهش رو

 شده بود. دهیسرش کوب یرو نیسنگ یدرپوش چوب کیقبل  یکم چه بر سرش آمده است فقط

حفر  قیحفره عم کی یافتاده است. شکارچ یببر مغرور متوجه شده بود که داخل دام شکارچ اکنون

خرگوش شکم  کیخشک پوشانده و  یاز شاخه ها، برگ ها و چوب ها یکرده بود، آن را با انبوه

و بالفاصله داخل  دهیخرگوش پر یرو زیآن قرار داده بود. ببر ن یطعمه در باال به عنوانپر را 

 نکهیکرد از گودال خارج شود. با ا یسع هودهیکوهستان ب ارباببود. کرده  سقوط قیعم الگود کی

تمام  ببر. خود را آزاد کندتوانست  ینم باز همخون آلود بود،  شیپنجه هاکامال خسته شده بود و 

. ارباب کوهستان پوزه اش دیسرش شن یاز باال ییدر گودال نشسته بود. هنگام صبح صدا را شب

ملتمسانه  ییبا صدا ببر. دیسرش د یرا باال یشکارچ کی صاحب صدا را ببیند. سپستا را بلند کرد 

هرگز به  گریدهم که د یمن را نکش!، به شما قول م کنمیخواهش م ،یآه، جناب شکارچ»گفت: 

دهم که حمله  یمن به همه ببرها دستور م اور،یب رونینرسانم. من را از داخل گودال ب بیآس یکس

 «فراموش کنند. شهیهم یبه محل سکونت انسان ها را برا

را به داخل گودال فرو برد.  لیدرخت طو کیتنه  ه بود، ببر را باور کرد یحرف هاکه  یشکارچ

دم  د،یرس یارباب کوهستان به کنار شکارچ نکهیمحض ا بهو از دام خارج شد.  دیتنه پر یببر رو

 خوامیگرسنه هستم. االن م یلیمن تمام شب را داخل گودال بودم، اکنون خ»خود را تکان داد و گفت: 
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 نگونهیا بینج واناتیح ایناسپاس!. آ یگیم یدار یچ»زد:  ادیفر یبا ناراحت یشکارچ« بخورمت.

آن  یکالغ رو کی»گفت:  یشکارچ« است. نطوریبله هم»و گفت:  دیغر ببر« کنند؟. یرفتار م

 «.یا خیر است ریامکان پذ چیزی نیچن ایآ میاز او بپرس ایدرخت کاج نشسته است، ب

را که او را از مرگ نجات  یتواند انسان یم بیببر نج کی ایبه من بگو، آ»: دیاز کالغ پرس سپس

را که  یکس حق ندارد کس چیه»انداخت، و پاسخ داد:  نییسرش را پا کالغ« داده است بخورد؟.

 «!.بزندصدا  بیپردازد، نج یم یرا با بد یخوب یبها

توانم به تو  یکه نم یخوش شانس یلیپرنده احمق! تو خ»و گفت:  دیغر د،یپاسخ را شن نیببر ا یوقت

 د،یچه او بگو. هرمیاز قورباغه بپرس ایب»سرش را به طرف مرد برگرداند و گفت:  سپس« برسم!

کند با من وارد  یاو جرات نم ست،یقورباغه، کالغ ن»ببر با خود گفت:  سپس« همان درست است.

خرد  میپنجه ها ریآن را ز یتوانم به آسان یاست و م چنگ منگذشته، در  نیجّر و بحث شود، از ا

 یم یباتالق بزرگ زندگ کیکه در  یقورباغه ا کی شیبه همراه ببر پ یبعد شکارچ یکم« کنم.

اختالف فکر کرد، اما  نیحل ا یمدتها برا قورباغهکرد، رفتند و در مورد اختالفشان به او گفتند. 

حل منصفانه »را به او نشان داد، قورباغه پاسخ داد:  شتیز یدندانها یببر از شدت گرسنگ یوقت

که ارباب کوهستان در آن سقوط  را یگودال دیکار، با نیانجام ا ی. براستیاختالفات شما آسان ن

 نگاهی انداختبه داخل گودال  قورباغه. سپس هر سه به طرف گودال به راه افتادند. نمیکرده بود بب

االن به خانه  نیهم»گفت:  یشکارچ« گودال چقدر عمق دارد. نیبدانم که ا قاً یدق دیمن با»و گفت: 

 قیکه گودال چقدر عم میشو یآن متوجه م لهیبوس ، سپسآورم یطناب م کیروم و با خودم  یم

مرا  یتوان یآنوقت م»پاسخ داد:  قورباغه« چه؟. یمن مخالفم، اگر برنگرد»گفت:  ببر« است.

 ببر ندازم؟یجانم را به خطر ب به،یغر کیکه به خاطر  یا دهید ای. خودت قضاوت کن؛ آیبخور

 ریز سپس« گرسنه ام. یلیدد، من خخوب. فقط بگو در اسرع وقت برگر اریبس»غرولند کنان گفت: 

زود سالم و  یلیبا عجله به سمت روستا رفت و خ یشکارچو منتظر ماند.  دیدراز کش یدرخت

و گفت:  دیغر ببرهنوز برنگشته بود.  یساعت گذشت اما شکارچ کیتندرست وارد خانه اش شد. 

خورم و  یگرتر از تو هستم. حاال تو را م لهیتر و ح یگنده چشم!، اما من قو ،یداد بیتو منو فر»

رسم. قورباغه وانمود کرد که  یهم م بکاریکنم و به حساب آن فر یحمله م یشب به خانه شکارچ

از پشت  دیاجازه ده قطببر، ف یآقا»سر و صدا پاسخ داد:  یب نیوحشت زده شده است، بنابرا اریبس

 ادتیباشه برو باال، اما »گفت:  ببرنه.  اید گرد یآن شخص برم نمیخواهم بب یشما باال بروم. م

، ببر ها نیگفتن ا با« !.یکن یات خداحافظ یبا زندگ دینرسد، با نجایا گرید قهیباشد، اگر او تا پنج دق

خواهم که  یببر، از شما م یآقا»سر او گفت:  یرو دنیو قورباغه با پر دیدراز کش نیزم یرو
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 ستادن،یسهولت در ا ی. برانمیرا بب ریمس نیتوانم دورتر یم ینطوریا د،یستیخود با یدو پا یرو

 کار را کرد. نیهم زیکوهستان ن ارباب« .دیده هیتک نجاستیکه ا یبه درخت دیتوان یم

داد، قورباغه از روی سر ببر به  هیبلند شد و به درخت تک عقبی اش یپا یرو نکهیبه محض ا اما

به  د،یکه قورباغه به آنجا رس ی. هنگامدیداخل یک حفره دایره ای شکل که در تنه درخت بود، پر

شد که  یآنقدر عصبان ببر« !.یعرضه هست یب نادان کیببر احمق! تو  یببر اهانت کرد و گفت: ا

صدها سال قدمت داشت و آنقدر درخت  نیپوست درخت کرد. اما ا دنیاز شدت خشم شروع به جو

 توانستند آن را قطع کنند. یبود که سه نفر نم میضخ

جهش  کیو قورباغه را بگیرد، به عقب رفت و با  ندازدیتواند درخت را ب یکه نم دیببر د یوقت

 رایبود ز هودهی. اما ترسش بردیبود از ترس بم کیابتدا نزد قورباغهسرش را داخل حفره فرو برد. 

 توانست به او برسد. یبود، اما ببر هنوز نم کیبه او نزد اریگرچه دهان ببر بس

به درون حفره بپرد. اما  یشتریگرفت به عقب برگردد و با سرعت ب میارباب کوهستان تصم سپس

 کرد. ریحفره، گ یبکشد، سرش محکم در ورود رونیکرد سر خود را از داخل حفره ب یسع یوقت

 بود. رونیسرش داخل حفره و تنش در ب رایشد، ز زانیمغرور کوهستان، آو ارباب بیترت نیا به

با اسلحه آمد و به  یشکارچ کی یبماند، اما به زود زانیآو نطوریتوانست ا ینبود چه مدت م معلوم

 کرد. کیببر ناسپاس شلآن 

 

 - انیپا -
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 مرگ یک مرد پولدار و حریص

 

توانست  یبود که نم ریکشاورز آنقدر فق نیداشت. ا یاز کشاورزان، پسر یکیگذشته  یدر زمان ها

، کشاورز سالگی رسیدهفت  به سن که پسر وقتی بنابراین کند، نیپسرش را تامخوراک  خورد و

، غروبدهد. پسر از صبح تا  لیتحو شثروتمند هیهمسایکی از مجبور شد او را به عنوان کارگر به 

را  پسرک شهیشد، او هم ینم یکرد، اما آن مرد هرگز از او راض یمرد ثروتمند کار م یبرا

به نظر فرسا  طاقتسخت و  اریبس اش یزندگ گرچهشد.  یم یکرد و از دستش عصبان یسرزنش م

شادش همه کشاورزان  تیو با هوش باال و شخص. انمی شد شاکی هیچکساز پسرک ، اما می رسید

 یدر روستا یپسر دوازده ساله شد، مشکالت نکهیپس از ا یکوتاه مدتکرد.  یرا شگفت زده مآنجا 

مردند. کشاورزان هر روز  یو م شده دچار ریفراگ یماریب کیاو بوجود آمد. مردم روستا به 

. ردیوحشتناک را بگ بالی نیا یدانست چطور جلو یکس نم چیکردند و ه یخود را دفن م زانیعز

نبود چند  ادشیبود که خودش هم  ریکرد. او آنقدر پ یم یباهوش و دانا زندگ یرمردیروستا پ آن در

مناطق  در تنها ریشه گیاه جینسینگ»همه کشاورزان را احضار کرد و گفت:  رمردیپ نیساله است. ا

اش را بدست  یجرعه از جوشانده آن را بنوشد، سالمت کیکه  یهرکس« .یافت می شود یجنگل

 یثروتمند هیهمساکند.  یا بنوشد، صد سال عمر مآن ر شهیکه کل جوشانده ر یخواهد آورد. هرکس

 زین پسرفوراً به جنگل رفت.  د،یرا شنها  حرف نیا نکهیکرد به محض ا یاو کار م یکه پسر برا

را  نگینسیفوق العاده ج شهیگرفتند ر میآنها تصم ی. هردوبه راه افتادجنگل  طرفهمان روز به 

سرگردان  یفوق العاده به مدت سه روز در مناطق جنگل اهیآن گ افتنی یثروتمند برا مردکنند.  دایپ

 یرا کشف کرد. مرد ثروتمند از شدت خوشحال نسنگیبود. در روز چهارم، او پنج برگ از گل ج

 ینم یشاد نقدریا نگینسیج افتنی یبرا چکسیکه ه یزد و در کل جنگل قهقهه سر داد طور ادیفر

نفر  کیپردازند که  یم یا شهیر نیچن یدانست که در سئول آنقدر پول برا یم وتمندکرد. مرد ثر

را از کمربند  ییآن، چاقو شهیکندن ر یمرد ثروتمند به جا اما. بخردتوانست آن را  ینم یبه راحت

رشد کرده  نگینسیکرد که در اطراف ج یشکاف در تنه درختان جادیآورد و شروع به ا رونیخود ب

را  شیپاها ریرفت و تمام مدت ز یراه م یمش به کارگرش افتاد. پسرک با ناراحتبودند. ناگهان چش

که متوجه  پسرنکرده است.  دایپ یزیحدس زد که پسر چ روتمندکرد. بالفاصله مرد ث ینگاه م

 نگینسیج شهیسه روز است که به دنبال ر»گفت:  یاربابش شده بود، به سمتش رفت و با ناراحت
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استراحت کنم. موفق  یحت اینتوانستم بخوابم، غذا بخورم،  نکهیمدت با وجود ا نیهستم، در طول ا

 کنم. دایرا پ نگینسیج اهینشدم گ

 شهیکه خدا هم یدان ینم ای! آیکن دایپ یتوان یرا از کجا م یا شهیر نیچن»و گفت:  دیخند اربابش

به تنه درختان نگاه کرد و  پسرکردم.  دایتنه درختان چه پ یرو نیکند؟ بب یبه ثروتمندان کمک م

 دایپ نگینسیج شهیارباب!، شما ر»زد:  ادیفر یبا خوشحال پسرک. دیرا د نسنگیپنج برگ از گل ج

فوق  اهیکنم تا آن گ یکنند. من به شما کمک م یم دایما نجات پ ی. حاال کل ساکنان روستادیکرده ا

ش بیرون آورد. اما اربابش ناگهان اخم را از كمربند زیکارد ت کیسپس « .دیاوریب رونیالعاده را ب

زد و  ادیو آن را در بوته ها انداخت و بر سر پسر فر دیکش رونیپسرک ب انکرد، کارد را از دست

رشد کند و بزرگتر شود. سپس ساکنان  شهیخواهم ر یدخالت نکن!، من م گرانیدر کار د»گفت: 

را  شهیر نیو ا میآ یم نجایبه ا گریسال د کیپردازند. من  یآن به من م یپول برا سهیک کیسئول 

 یما دارند در روستا م زانیهر روز عز»گفت:  هیبا گر پسر« کشم. یم رونیاز شکاف درختان ب

 «!خورد؟یم یبروند، پول و طال به چه درد نیما از ب ی. اگر تمام ساکنان روستارندیم

ندارد که  یکس ربط چیکردم، مال من است! و به ه دایرا پ شهیگمشو!، خودم ر»زد:  ادیفر اربابش

پنهان  دهیاز د یبرگشت. وقت قینگفت، و به داخل جنگل عم یزیچ گرید پسرک« کنم!. یبا آن چه م

 اهمیگ شهیگردد و ر یبروم، پسرک بر م نجایاز ا نکهیبه محض ا»شد، مرد ثروتمند با خود گفت: 

 ریآن بدجنس به دنبال پسر رفت، همه بوته ها را ز سپس« کشتم. یزودتر او را م دیدزدد. با یرا م

غروب مرد ثروتمند  هنگام. استمحو شده  نیزم یکه پسر از رو دیرس یو رو کرد، اما به نظر م

طلوع کرد،  دیخورش ی. صبح وقتدیبرگشت و آنجا خواباو به خانه اش را متوقف کرد،  شیجستجو

آب را  گید کیآتش درست کرد، و سپس را کند،  شهیر کی و به جنگل رفتدوباره مرد ثروتمند 

پسر افتاد،  ادی، مرد ثروتمند به می جوشید آتش  یروداشت که آب  یحال درآتش گذاشت.  یرو

 یکرد. فکر کرد یباور نم یپسر احمق است اما کس نیگفتم که ا یم شهیمن هم»و گفت:  دیخند

خود بدهم!، من  ریفق گانیبه همسا یآن را مجان یگرانبها جوشاندههستم که  یا شهیواقعاً به دنبال ر

را  جوشانده نیبگردند. من کل ا شهیخودشان به دنبال ر ای رندیدهم! بگذار بم یبه آنها م یتیچه اهم

در  شهیر کیآب به جوش آمد، مرد ثروتمند  یوقت« کنم!. ینوشم و صد سال عمر م یم ییبه تنها

تر شد. باالخره دارو آماده شد.  ظیو غل ظیدم کرده غل و دیو  جوش دیجوش گیآن فرو کرد. آب د

را  وانیظالم ل آنکه  یدرست زمان امابرداشت.  گیجوشانده را از داخل د وانیل کیمرد ثروتمند 

از پشت درخت مجاور ظاهر شد. او به چشمان مرد ثروتمند نگاه  یبه دهان خود برد، ناگهان پسر

ها  مصیبتخود در حل  گانیو به همسا یانجام ده یخوب یکارها یخواه یاگر نم»: دیکرد و پرس

حالم »زد:  ادیفر تیثروتمند با عصبان مرد« خورد؟. یبه چه دردت م یطوالن یزندگ ،یکمک کن
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 یم ییکردم پس کل جوشانده را به تنها دایمال من است! خودم آن را پ شهی!، رخوردیاز تو به هم م

 به مرد ثروتمند نگفت، اما برگشت و در داخل جنگل راهش را ادامه داد. یگرید زیچ پسر« نوشم!.

جوشانده به دهانش برد. اما قبل  وانیل کیدوباره  صیشد، مرد ثروتمند و حر دیکه پسر ناپد یهنگام

و مرد ثروتمند را با ضربه پنجه اش  دیپر رونیببر از بوته ها ب کیبتواند آن را بنوشد،  نکهیاز ا

بودند  دواریدر روستا منتظر بازگشت او بودند. همه ام یادیمرد ثروتمند مدت ز گانیهمساکشت. 

دوباره سالم و تندرست شوند. اما روزها گذشت  مارانیو ب اوردیبا خود ب نگینسیج شهیر کیکه او 

در جنگل سرگردان شده  یریناپذ یدر آن زمان به طرز خستگ پسر. دیو مرد ثروتمند به آنجا نرس

 یروز، چنان در وسط جنگل سرگردان شد که حت کیگشت.  یشفا بخش م نگینسیبود و به دنبال ج

خاردار  یو بوته ها یخزه ا های. صخره دیرس یبه نظر م کیشب تار کیظهر، آنجا مثل  در وسط

ذّره آن پسر شجاع شد. اما  یم دهیشن کیغرش ببرها از نزد یراه او را مسدود کرده بودند و صدا

کرد و به خاطر داشت  یدر حال مرگ خود فکر م گانینکرد. او تمام مدت به همسا ینیعقب نشای 

شروع به  نیبنابرادهد.  یاو را از مرگ نجات م یروستا یتواند اهال یم نگینسیج کیکه تنها 

صورتش  یپاره پاره و خون از رو شیزود لباس ها یلیخاردار کرد. خ یبوته ها انیعبور از م

درمانده  یاز خستگ چارهیاز ده قدم بردارد. ب شیشد. در عرض چند ساعت او نتوانسته بود ب یجار

نور را  کیپسر  ناگهانشود.  یبلند نم گریو د استکه در حال افتادن  دیرس یشده بود. به نظر م

نور  نیع کرد و چند قدم به سمت ازد. او تمام قدرتش را جم یسو سو م یکیکه در آن نزد دید

او را دنبال کند.  دیداد که با یشد ، انگار به پسر نشان م ریبه جلو سراز یبرداشت، اما نور به آرام

 یاحساس نم شیپا ریرا ز اردارخ یبوته ها گریبود او د زیبرداشت، شگفت انگ گریپسر چند قدم د

کنده شده بودند  یوحش واناتیکه توسط ح ییخورد و در چاله ها ینم زیخزه لغزنده ل یکرد، رو

درخشان  یافتاده است. ناگهان نور متوقف شد و جرقه ها یدانست چه اتفاق یهم نم خودش افتاد. ینم

آمد  رونیچمن ب انیاز م نگینسیگل جیک . پسر بالفاصله مشاهده کرد که ختیچمن فرو ر یآن رو

 شهیر نجاست،یا شهیر»: ندیخواستند بگو یم ییخورد، گو یساقه آن تکان م یو پنج گلبرگ رو

پسر  یخوشحال« کند. یجانش را فدا م گرانیبرود که به خاطر نجات د یکس سمت! بگذار نجاستیا

و به  دیچیکند و در دستمال پ شیگرانبها را با دقت از جا شهینبود. او فوراً آن ر یشدن فیتوص

 ییرهایرفتند، مس یدرختان در مقابل او کنار مبود.  منیراه او آسان و ا حاالسرعت به خانه رفت. 

او به  دنیبا د یوحش یکم عمق شده بودند و ببرها قیعم یشد، نهرها یباتالق ها ظاهر م انیاز م

کند  یکیکه به دوستانش ننیست  قوی تر از فردیدر جهان  کس چیه رایکردند. ز یکوهستان فرار م

. و هنگام ظهر، همه دیخود رس یزود پسر به روستا صبحبه پاداش عمل قهرمانانه اش نرسد.  اما
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. از آن زمان افتندیو بالفاصله شفا  دندیجرعه از آن جوشانده فوق العاده را نوش کیساکنان روستا 

 نشد. ماریدر آن روستا ب یبه بعد هرگز کس

 

 

 - انیپا -
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 لوبیای طالیی

 

و کوهستان  قیعم یکه دره ها ییجاو کره  یاز استانها یکیدر  یریفق وهیب م،یقد یدر زمان ها

داشت.  کیپسر دوازده ساله به نام مون س کی وهیکرد. آن ب یم یگسترده وجود داشت، زندگ یها

 هیهمسا کیبود. او از صبح تا شب در مزرعه تحمل  تقریباً غیر قابلسخت و  وه،یآن ب یبرا یزندگ

 چارهیپرداخت که زن ب یرا آنقدر کم م وهیبود و حقوق ب سیاش خس هیکرد. همسا یم ارثروتمند ک

مادرش چقدر سخت است، اما  یبرا یمتوجه شده بود که زندگ کیس مونماند.  یگرسنه م شهیهم

متوجه  کیشد. مون س یتر م فیهر روز الغرتر و ضع وهیدانست چطور به او کمک کند. ب ینم

اگر »با خود گفت:  نیبنابرا. شود ماریب یو گرسنگ ادیمادرش از کار ز یشد که ممکن است به زود

فکر کردن،  یاز کم پس« .دیکش ینم یگرسنگ نقدریبه خورد و خوراک من نداشت، ا یازیمادرم ن

مادرش  یروز صبح، وقت کیبرده بفروشد.  کیگرفت به شهر برود و خودش را به عنوان  میتصم

آماده شده را در یک  یغذا یمقدار د،یلباسش را پوش کیثروتمندش رفت، مون س هیهمسابه مزارع 

 یطوالن یمدت یگذشت. او برا یم یجنگل انبوه بزرگ انیاو از م راهشهر شد.  یبست و راه پارچه

گذشت، باتالق ها را دور  یالعبور مصعب هایتپه  انیزد، از م یقدم م یجنگل یرهایدر طول مس

 مونخروشان غرق نشود.  یاگشت تا در رودخانه ه یو امن م انبریراه م کیزد، و به دنبال  یم

و با  د،یترس یاز پسر نم گوزن. دیرا د بایگوزن جوان و ز کیوارد جنگل شد، ناگهان  یوقت کیس

کرد.  ینگاه م کیبود و به مون س ستادهیحرکت ا یرفت، او ب یاو، با عجله به سمت جنگل نم دنید

 شیآن برا یرو ستادنیخود را باال آورد، انگار ا ییجلو یشد، گوزن پا کیپسر به گوزن نزد یوقت

در  یو نسبتا بزرگ زی. چوب تدیبه آن نگاه کرد و منظور گوزن را فهم کیس موندردناک بود. 

گوزن نه تنها از ببر،  ،یزیچ نیداد. با وجود چن یوارد شده بود و او را آزار م وانیشکاف سم ح

زانو زد و چوب را با  کیس مونتوانست فرار کنند.  یگرگ جوان هم نم کی شیاز پ یبلکه حت

بزرگ خود را  یسرش را باال آورد، شاخها ی. گوزن با خوشحالدیکش رونیگوزن ب یدقت از پا

 یرفت و اغلب سرش را به پشت م یراه م یتکان داد و به سمت جنگل به راه افتاد. او به آرام

 ،یلیدل چیبدون ه ک،یس مونماند.  یو عقب نمخواست مطمئن شود که پسر از ا یچرخاند، انگار م

 ، امادیدرخش یشده بود و ماه بزرگ و زرد رنگ در آسمان م غروبکرد.  یمدام گوزن را دنبال م

کرد،  یاو را دنبال م یادیز اطیبا احت کیرفت. مون س یگوزن مثل قبل، آهسته و بدون توقف راه م

بود. ناگهان، با  کردهگم  شیاز مدتها پ را رشیشد و مس یتر م کیتر و تار قیجنگل عم رایز
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بود. او  دهیترس یلیخ کیشد. مون س دیجهش ناپد کیسرخس، گوزن با  یها شهیشدن به ب کینزد

 برود. دیبا یورود به شهر از چه راه یدانست برا یراهش را کامالً گم کرده بود و نم

گل درخشان شد.  کیناگهان متوجه شده بود رفت،  دیکه گوزن ناپد ییو همان جا شهیبه سمت ب او

 کیتوانست باور کند؛ آن  یرا نم دید یم شیآنچه با چشم ها کیشدن به گل، مون س کیبا نزد

 کرد. یافراد مسن را جوان م یداد و حت یرا شفا م مارانیگرانبها که ب نسنگیج کیبود،  نگینسیج

فوق العاده کرد. حاال او مجبور نبود  اهیگ یبدون از دست دادن زمان، شروع به حفار کیس مون

 یمادرش را قو ،نگینسیبفروشد. چند جرعه از جوشانده ج یکند و خود را به بردگ دایراه شهر را پ

تشک  کی یخود رفت. مادرش در خانه، رو یرا کند و به روستا شهیر اوکرد.  یو تندرست م

 یم انیاش داشت به پا یکه زندگ دیرس یکرد. به نظر م یبود و آهسته ناله م دیدراز کش یمیقد

 یرو یتشک بلند شد. سرخ یفنجان جوشانده شفابخش، فوراً از رو کی دنیبه محض نوش اما. دیرس

روز هنگام  کی. افتندیخود را باز یرویاو آسان شد و دستانش ن یبرگشت، راه رفتن برا شیگونه ها

 یرا رو یضربات نرم یصدا کیروستا در خواب بودند، مون س یکه تمام اهال یسحر و زمان

 کیس مون. دیرا مقابل چشمانش د ییبایدر را باز کرد و گوزن جوان و ز شنید. اودرب خانه اش 

. دیگوزن را بوس اقیسپس با عجله و اشت« همان گوزن است. نیخودش است! ا»زد و گفت:  ادیفر

گوزن که  یدانست چگونه به خاطر کار یبه سرعت به سمت گوزن رفت. او نم زین کیمون س مادر

از پشت کوه  دیخورش ییپرتو طال نیکه اول یهنگاماو و پسرش کرده بود، از او تشکر کند.  یبرا

متعدد برگشت و  یکه آمده بود، با پرش ها یها طلوع کرد، گوزن سر خود را باال آورد و از راه

و خرسند شده بودند، قصد ورود به  یضو مادرش که از مالقات با گوزن را کیس مونشد.  دیناپد

به   یدر شد. ول یچارچوب چوب یبزرگ رو یایخانه را داشتند، اما ناگهان پسر متوجه پنج لوب

و  کیمون س یزندگ وضعشدند.  لیبالفاصله به طال تبد اهایآنها را لمس کرد، لوب نکهیمحض ا

پس از رفتنش،  شهیآمد و هم یمادرش اکنون خوب شده بود. گوزن، هر سال به سراغ آنها م

 یآنها را لمس م کیمون س نکهیگذاشت. اما به محض ا یجا م ،را در کنار چارچوب در ییاهایلوب

نه  ریفق وهیمتوجه شد که آن ب یثروتمند و حسود آنها به زود هیهمساشدند.  یم ییطال اهایکرد، لوب

به  یکرد و حت یم یراحت و آسوده زندگ یمشکل چیبلکه بدون ه د،یکش ینم یگرسنگ گریدتنها 

خود کرد،  گانیهمسااز  جاسوسیثروتمند شروع به  مرد. دیبخش یخود م یهم از داشته ها گرانید

 لوبیاهاییآمد،  کیگوزن به خانه مون س کیکه چگونه  دیاو د ند،یرا بب زیموفق شد همه چ کباری

ثروتمند آرامش خود را  مردبه طال شد.  لیتبدبا لمس دست پسر،  و سپسچارچوب در ظاهر  یرو

کار  یو پسرش برا وهیب یگرفت آن حبوبات را بدزدد. او منتظر ماند و وقت میاز دست داد. او تصم

 ستاد،یو رو کرد. سر انجام از کارش باز ا ریبه مزرعه خود رفتند، به خانه آنها رفت و همه جا را ز
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ناهار  زیم کی یشده بود و رو دهیچیپ ،یشمیل ابرشا کیرا که داخل  ،ییطال یایپنج لوب رایز

قرار داد و سپس از آنجا  بشیرا برداشت و در ج اهایکرد. مرد ثروتمند لوب دایقرار داشت، پ یخور

 فرار کرد.

 ییچشمانش گرفت تا از درخشش طال یآورد و جلو رونیرا ب ییطال یاهایخانه اش، لوب درسپس 

در  یگرید زیکه در همه باغ ها موجود بود، چ یمعمول یایآن ها لذت ببرد. اما، به جز چند دانه لوب

 ،گذشته نیباور کند، از ا یبه سادگآنچه را که می دید، توانست  ی. مرد ثروتمند نمدید یدستش نم

 یآنها را رو تیبانمرد با عص آنبودند.  ییبود طال دهیآنها را د یداشت که قبالً وقت ادیکامالً به 

من  شیپ یشوند، اما وقت یم ییطال کیمون س یساده برا یاهایچرا لوب»زد:  ادیانداخت و فر نیزم

خانه اش  یرا جلو یگوزن ناگهان« دهند؟. یشکل م رییتغ یساده و معمول یاهایهستند، تنها به لوب

 دهیرا چش دنیکه مزه کار و زحمت کش یساده با لمس دستان یزهایچ رایز». گوزن به او گفت: دید

 لیشناسند طال را به خاکستر تبد یرا نم یکه زحمت و سخت یشوند. اما دستان یم لیاند، به طال تبد

و کمانش را  ریت ،. مرد ثروتمندفتجنگل رسمت به  یجمله، گوزن به آرام نیبا گفتن ا« کنند. یم

را از کجا آورده است.  ییجادو یایداشت، بفهمد که گوزن لوب می. او تصمدیبرداشت و به دنبال او دو

. مرد شرور قبالً کمان خود را دیوارد جنگل شد، به اطراف نگاه کرد و مرد ثروتمند را د گوزن

کجا  ییجادو یاهایبگو لوب»گفت:  یثروتمند به آرام مردو قلب گوزن را نشانه گرفته بود.  دهیکش

 «شود!. یم ینگهدار

گفت، اما مرد ثروتمند نتوانست آن صدا را بشنود. ناگهان  یبه او م یزیگوزن چ دیرس ینظر م به

 یجنگل را فرا گرفت، رعد و برق کمان را از دست مرد ثروتمند به گوشه ا یرعد و برق وحشتناک

. مه داشت کم کم از دیمرد ثروتمند به هوش آمد، گوزن را ند یوقتزد.  نیپرت کرد و او را به زم

شد. مرد  یتر م ظیو غل ظیشد و هر لحظه غل کیمه به مرد ثروتمند نزدآن آمد.  یم نییتان پاکوهس

بفهمد  نکهیکند. او بدون ا دایرا پ شیرفتن به روستا ریمه، مس از میان آنکرد تا  یسع هودهیثروتمند ب

ببر  کیغرش وحشتناک  یصدا نکهی، تا اسرگردان به راهش ادامه می دادرود، همچنان  یکجا م

 چیاز آن زمان به بعد ه رایمرد ثروتمند افتاد، ز یبرا یچه اتفاق میدان ی. ما نمدیرا در کنارش شن

 یاو حسرت نم یاو توسط ببر خورده شده است. خوب، ما برا اد،ی. به احتمال زدیکس او را ند

 .دیاعمالش رس یاو به سزا رایز میخور

 

 - انیپا -
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 خدمتکار آینه

 

در دوران صلح و آرامش،  یکشاورز کره ا کیاتفاق افتاد.  میقدخیلی  یماجرا در زمان ها نیا

به خاطر  یکرد و در هفت سالگ یرشد م عیسر یپسر شد. آن پسر به طرز فوق العاده ا کیصاحب 

پسر  کیکه در کره  دیدر سراسر کشور معروف شد. به امپراتور ژاپن خبر رس شیاستعدادها

 معماها را حدس بزند. نیتر ختتواند س یو م دیسرا یو نوشتن بلد است، شعر مکوچک، خواندن 

دربارش را به کره فرستاد  مانیحک شتر،یتفحص ب یحرف ها را باور نکرد و برا نیژاپن ا امپراتور

همانطور که مردم در مورد پسران  ایکه آ دیکن یو بررس دیابیرا ب یپسر کره ا کی»و به آنها گفت: 

 «.ریخ ایحد باهوش و چاالک هستند  نیتا ا ند،یگو یم نیآن سرزم

به راه افتادند. باد  ینمودند، کاخ را ترک کردند و سوار بر کشت میدر برابر امپراتور تعظ مانیحک

 یژاپن حکیمانکه  نیدر سواحل کره پهلو گرفت. هم یژاپن یکشت یو به زود دیوز ایدر در یمیمال

خواند.  ینشسته بود و شعر م بزرگیسنگ  تکه یرو که دندیرا د یچند قدم برداشتند، پسر کوچک

آنها  یهستند. چه کس یخوب اریبس اتیها اب نیا»با گوش دادن به اشعار پسر گفت:  میحک نیرتریپ

حکیمان حرف او را باور « را سروده ام. اتیاب نیمن خودم ا»جواب داد:  پسر« را نوشته است؟.

موضوع  کیبه من  می توانید. دیکن شیمن را آزما دیتوان یشما م»پسر گفت:  اماکردند.  ینم

فوراً  پسر ...«درخشد  یامواج م یماه چگونه رو دینیبب»ها گفت:  یاز ژاپن یکی سپس. دییبگو

پسر  عیها از پاسخ سر یژاپن «شده است... دهیسر ما کش یو آسمان پرستاره باال»بلند شد و گفت: 

که  یریت»گفت:  نیگرفت او را دوباره امتحان کند، بنابرا میتصم میحک نیتر ریشگفت زده شدند. پ

 نگونهیآن را ا پسر «...دیآ یبه پرواز در م کرانیب انوسیدر سراسر اق ییشود گو یاز کمان رها م

که  یهنگام «کند!. یتر است و به گوشه و کنار عالم پرواز م یقو میاما سخن حک»: داد جواب

او  تیگرفتند که عقل و درا میتصم د،یسرا یم بایز یمتقاعد شدند که آن پسر شعرها یژاپن رانیسف

 یبه من بگو، چرا پرندگان و موش ها صدا»: دیاز او پرس مانیاز حک یکیکنند.  شیآزماهم را 

 ستین یبیعج زیکه چ نیا»جواب داد:  دیبدون ترد پسر« دهند؟. یسر م ک،یز کیو ز کیج کیج

معلوم اکنون بله، »خنده و گفتند:  ریزدند ز یژاپن مانیحک« کنند!. یخوک ها و سگ ها هم غرغر م

 ییصدا نیغرش مخصوص سگ ها است و خوک ها هرگز چن ،!نادان ،یاحمق هستیک شد که تو 

 ریتدب« غرند. یشوند م یم یکه عصبان یخوک ها وقت»و پاسخ داد:  دیخند پسرک« دهند. یسر نم

 فرو برد. یرا در شگفت مانیحک کامالً پسر 
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چون کوان  یمن چو اسم»گفت:  پسرک« .ست؟یچ اسمتچند سالت است و »: دندیاز پسر پرس آنها

 نقدریکوچک ا یاگر در کره بچه ها»به خود گفتند:  یها با شرمندگ یژاپن« است و ده ساله هستم.

خود را شرمنده  نیاز ا شی!. نه، بهتر است باند میباهوش هستند، پس بزرگساالن آنها چقدر عاقل و فه

شده و به ژاپن رفتند. امواج  یامپراتور ژاپن سوار کشت رانیسف« .میو به کشور خود بازگرد مینکن

 دندیخود رس نیها به سرزم یداد. سرانجام ژاپن یتکان م یمدت طوالن یآنها را برا یکشت انوسیاق

اخم کرد و  د،یخود را د رانیامپراتور سف یوقترفتند.  و به سرعت به سمت قصر و نزد امپراتور

 «.یا خیر؟ ما هستند یرمردهایآنجا باهوش تر از پ یبچه ها د،ییبه من بگو»گفت: 

پسر  کیاز  ریبودند و به غ دهیرا در کره ند یادیبودند، به هر حال، آنها تعداد ز دهیترس رانیسف

توانستند به امپراتور بدهند؟  یم ینکرده بودند. آنها چه پاسخ مالقات یگریشخص د چیبچه با ه

ناسپاس و  ی! در کره، مردمدیپسر خورش یا»آنها به زانو در آمد و گفت:  نیگرتر لهیح سپس

کس با ذکر نام شما  چیو ه دیدانند که شما در جهان وجود دار ینم یکنند. آنها حت یم یزندگ سرکش

من با »زد:  ادیشد و فر یژاپن عصبان امپراتور« .دیاش را به خاک نمال یشانیو پ امدیبه زانو در ن

 یوقت« !.میرو یما هم به جنگ آنها م»زدند:  ادیفر زین انیدربار کل« آنها به جنگ خواهم رفت!.

 خدمتکاران« .دیاوریب یرا از اتاق نقره ا ییصندوقچه کهربا»آرام شد، گفت:  یامپراتور کم

نشانه همه افراد موجود در  نیسپس امپراتور دست خود را باال آورد و با اصندوقچه را آوردند. 

 ی. آنها مدندیترس یم رندیسرشان را باال بگ نکهیاز ا انیزانو زدند. دربار نیزم یدربار بر رو

بار همه  نیبرد. اما ا یبه مرگ دست خود را باال م یدانستند که امپراتور قبل از محکوم کردن کس

را در پنبه  یزیزانو زده بودند، امپراتور چ نیزم یرو انیکه دربار یرفت. هنگام شیخوب پ زیچ

صندوقچه قرار داد و آن را از هر طرف مهر و موم کرد. سپس در آن را  کیآن را داخل  د،یچیپ

صندوقچه  نیا»اش گفت:  یبلند شوند و به مشاور اصل نیزم یدستور داد از رو انیبست و به دربار

متوجه نشود چه  گر،یکه اگر تا غروب ده روز دگویی  میو به او بری  میراتور کره را نزد امپ

 یاز کم سپ« است!. نیزم یپادشاه رو نیپنهان شده است، احمق تر امداخل صندوقچه  یزیچ

دهم  یو اجازه منویسم  میدرب صندوقچه  یمعما رو کیمن »استراحت، امپراتور ادامه داد: 

و قلم مو، را برداشت  ییجوهر طال سپس« .سدیخطوط من بنو ریامپراتور کره پاسخ خود را در ز

 درب صندوقچه نوشت: یو رو

 و دیآن سف پوسته»

 است، شفاف

 زرد رنگ است. ییگلوله طال کیآن مثل  هستهو 
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 عنوانرا به  یزیپنهان شده است، امپراتور چه چ یزیچ چهکوچک  صندوقچه نیداخل ا دیبزن حدس

 «امپراتور کره فرستاده است؟.برای  هیهد

داد  لیرا به امپراتور کره تحو ییدستور امپراتور خود را انجام داد. او صندوقچه کهربا قاً یدق مشاور

و دانشمندان خود را جمع  رانیکره همه وز امپراتوراو نقل کرد.  یو سخنان امپراتور ژاپن را برا

افتخار  هیپنهان شده است، ما یزیصندوقچه چه چ نیهر کس بتواند حدس بزند داخل ا»کرد و گفت: 

در  یزیکردند بفهمند چه چ یسع هودهیب یسلطنت دانشمندان« خود خواهد شد. نیامپراتور و سرزم

 یط امپراتور ژاپن را بازخواننوشته شده توس یصندوقچه پنهان شده است. آنها بارها و بارها معما

 یکردند و حت یبررس نیذره ب لهیکردند، از هر طرف در اطراف صندوقچه قدم زدند، آن را به وس

توانستند بفهمند امپراتور ژاپن داخل  یکدام از آنها نم چیاما ه دند،یرا بو کش ییدرب صندوقچه کهربا

کار به سئول آمد.  یچون کوان در جستجو یحال، چو نیهم درگذاشته بود.  یزیصندوقچه چه چ

 یها نهیآ تمیز کاریکنم!،  یم زیرا تم یمس یها نهیمن آ»زد:  ادیرفت و فر ریخانه وز اطیاو در ح

به  ازیرا که ن یبزرگ مس نهیو به پسر دستور داد آ دیصدا را شن نیا رینخست وز دختر «!.یمس

را آنقدر سخت هل  نهیچون کوان دست به کار شد. اما او آ یچو. اوردیب رونیدادن داشت، ب قلیص

مورد  نهیکه آن پسر آ دیشد. او د اطیوارد ح ریداد که ترک خورد. درست در همان زمان نخست وز

 نی! افیدزد کث یا»زد و گفت:  ادیبر سرش فر تیعالقه دخترش را شکسته است، سپس با عصبان

 یخدا»چون کوان گفت:  یوچ« بده!.پس اال پول آن را ح نیپنج شمش نقره ارزش دارد! هم نهیآ

گفت:  ریوز نخست« آمدم؟. یم نجایها به ا نهیجال دادن آ یپول داشتم، برا نقدریمن!، اگر من ا

ماند.  یمن خواه شیبه عنوان خدمتکار پ ،یشکسته را نپرداز نهیآ نهیکه هز یباشه!، اما تا زمان»

چون کوان  یآن روز به بعد، چو از« زنند. یصدا م نهیتو را خدمتکار آ نجایبه بعد ساکنان ا نیاز ا

را  رینخست وز یکرد، صدا یم زیرا تم ریوز زیكه داشت م یهنگام کبار،یخدمتکار شد.  کی

را حل  ییصندوقچه کهربا یامپراتور معما گریاگر تا ده روز د»گفت:  یکه به همسرش م دیشن

از امپراتور »آن حرف گفت:  دنیبا شن نهیآ خدمتکار« سوال خواهد رفت. ریما ز ینکند، شرافت مل

« داخل آن پنهان شده است. یزیبفهمم چه چ دیدرخواست کن تا صندوقچه را به من نشان دهد، شا

 یاحمق نادان!، من خودم نم یا»زد:  ادیشده بود، فر یحرف عصبان نیا دنیکه با شن ریوز نخست

 یخواه یم یگدا و برده هست کیصندوقچه پنهان شده است، آنوقت تو که  در یزیتوانم بفهمم چه چ

نتوانست  ریوز اما« کنم. یبا چوب مجازاتت م یا یگستاخ نیچن ی! برایعاقل تر باش رانیاز وز

امپراتور وارد اتاق  میوقت کند تا چوب را بردارد، ند ریوز نکهیقبل از ا رایپسر را مجازات کند. ز

 ن،یباهوش تر دیبا رینخست وز م،یامپراتور دستور داده تا بگو»کرد و گفت:  میتعظسپس شد، 

نتواند راز صندوقچه  گریاگر تا هشت روز د ن،یشخص پادشاه باشد. بنابرا نیو عاقل تر نیتر رکیز
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 دهیاندازد تا توسط آنها بلع یولگرد م یسگ ها یو جلو دهیاو را بر ینیرا کشف کند، جالد گوش و ب

به  یبا ترس و ناراحت ریوز نخستکرد و رفت.  میحرف ها، تعظ نیامپراتور با گفتن ا میند «شود.

تواند راز صندوقچه را کشف کند  یدانست که هرگز نم یرا پاره کرد. او م شیو لباسها دیدو اتاقش

را ببرد.  شیو گوش ها ینیکند تا ب یم زیخود را ت ریکرد که چگونه جالد شمش یو مدام تصور م

 نیا« پنهان شده است؟. یزیمن بفهمم در صندوقچه چه چ دیشا»دوباره گفت:  نهیخدمتكار آ سپس

 یکرد و م یبود و به خدمتکارش التماس م افتادهزد. او به زانو  یبر سرش داد نم ریبار نخست وز

خانه هشت اتاقه و هزار  کیپنهان شده است، من  یزیداخل آن صندوقچه چه چ یاگر بفهم»گفت: 

ندارم. فقط قول بده که  یاجیپول احت ایمن به خانه »گفت:  نهیآ خدمتکار« دهم. یشمش نقره به تو م

قول  نیقبوله!، من ا»بلند گفت:  یبا صدا ریوزنخست « .یکن یمن و همه خدمتکارانت را آزاد م

آن را خواند،  یمات نوشته شده روکنار صندوقچه رفت و کل نهیخدمتكار آ سپس« دهم!. یرا به تو م

زرد  ییگلوله طال کیو شفاف و هسته آن، مثل  دیپوسته آن سف»نوشته شده بود:  نیآن چن یرو

پنهان شده است، امپراتور ژاپن چه  یزیصندوقچه کوچک چه چ نیداخل ا دیرنگ است. حدس بزن

بعد از خواندن متن ها،  نهیآ خدمتکار« امپراتور کره فرستاده است؟. برای هیرا به عنوان هد یزیچ

گرم بماند.  یجا کیصندوقچه به مدت شش روز در  نیا دی. اجازه دهمیما هنوز هم وقت دار»گفت: 

آنها همانطور که « آنچه را که داخل آن پنهان شده است به شما خواهم گفت. گریتا شش روز د

آن  یار صندوقچه رفت، گوش خود را روگفته بود، عمل کردند. در روز هفتم، او کن نهیخدمتکار آ

خطوط امپراتور  ریقلم مو برداشت و آن را در جوهر فرو برد و پاسخش را در ز کیگذاشت، سپس 

است  یداند، داخل صندوقچه موجود یرا م نیا یهر پسربچه کره ا»صورت نوشت:  نیژاپن به ا

 «دهد! یصبح را اطالع م دنیکه فرا رس

امپراتور  یصندوقچه را برا دیتوان ینوشتم، حاال م نجایجواب معما را ا»گفت:  نهیخدمتكار آ سپس

را که  یزی. چست؟یباالخره بگو داخل صندوقچه چ»زد و گفت:  ادیفر ریوز« .دیژاپن ارسال کن

به شما  یشتریب زیتوانم چ یاما نم دیمن را ببخش»پاسخ داد:  پسر« متوجه نشدم. یآن نوشته ا یرو

 رونیب نجایدهم از ا یاجازه نم گریخوب، د اری!. بسیداد بیپس تو مرا فر»گفت:  ریوز« .میبگو

صندوقچه را مقابل امپراتور  ریوز یوقت« ماند!. یخواه یعمرت خدمتکار من باق انیو تا پا یبرو

جواب معما کجاست؟! تو به »زد:  ادیفر تیگذاشت، او خطوط نوشته شده پسر را خواند و با عصبان

در برابر  ریوز نخست« احمق را ببر!. نیا ینیجالد! فوراً گوش و ب ،ی. آهایدستور من عمل نکرد

 صندوقچه توسط خدمتکارش نوشته شده است. یامپراتور به زانو در آمد و اعتراف کرد که متن رو

ق دارم. اجازه بده تا خودش خدمتکار احم نیا یبرا یمن مجازات خوب»امپراتور گفت:  سپس

و سر از تنش جدا  ردیگ یصندوقچه را نزد امپراتور ژاپن ببرد. آنوقت امپراتور ژاپن به او خشم م
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 یرا سوار کشت نهیخدمتکار آ آنهاکه امپراتور دستور داده بود، عمل کردند.  همانطور «کند. یم

صندوقچه  کیشد و  حاضرو به ژاپن بردند. در روز مقرر، او در برابر امپراتور مخوف ژاپن  کرده

 تیانداخت و با عصبان یپسر نگاه یو سپس به قد و باال نهیبه س امپراتوررا به او داد.  ییکهربا

پسر احمق در مقابل  کیمن کجاست؟. چرا  یجواب معما»را در دست گرفت و گفت:  رشیشمش

 نهیس یرا رو رشیشمش سپس« زود باش جواب بده!. ست؟ین نجایامپراتور کره ا ریو وزمن است 

امپراتور ژاپن نوشته بود اشاره کرد و  یمعما ریکه ز یبه متن نهیآ خدمتکارگذاشت.  نهیخدمتکار آ

سر  یطانیش یجواب را خواند و خنده ا امپراتور« ...حضرتیجواب سوال شماست، اعل نیا»گفت: 

موجود زنده  چیرا حدس بزند! در صندوقچه ه میامپراتور کره نتوانست جواب معما»داد و گفت: 

« کنند!. یم یآدم ها در کره زندگ نیخواهند دانست که احمق تر انیوجود ندارد!. اکنون جهان یا

ضطراب بار پسر بدون ترس و ا نیرفت. اما ا نهیبا اشاره امپراتور، جالد به طرف خدمتکار آ سپس

من هم  یآنقدر ساده بود که حت دیامپراتور جهان فرستاد نیکه شما به باهوش تر ییمعما»پاسخ داد: 

داخل  یموجود زنده ا چی!، هیگیدروغ م یدار»زد و گفت:  ادیفر امپراتور« توانستم آن را حل کنم.

سرم را  دیتوان یم م،یگو یاگر ثابت شد که دروغ م»گفت:  نهیآ خدمتکار« صندوقچه وجود ندارد!.

احمق،  یتنت نخواهد بود. ا یرو یسر گرید قهیتا دو دق»گفت:  دیژاپن با تهد امپراتور« .دیقطع کن

دستور داد تا  یبا خوشحال سپس« در صندوقچه پنهان شده بود. یتخم مرغ معمول کیبدان که فقط 

 رتیصندوقچه را باز کنند. خدمتکاران قفل صندوقچه را باز کردند، در آن را برداشته و چنان ح

 کیجوجه است،  کی. معلوم شد که داخل آن ندازندیبود صندوقچه را ب کیزده شده بودند که نزد

خود جوجه خروس را در کف دست  نهیکه خدمتکار آ نیمحض ا بهجوجه خروس زرد و کوچک. 

 «کو!-کو-کا-کو»زد:  ادیخود را دراز کرد و فر کیگذاشت، گردن بار

. دیصندوقچه نوشته شده بود را فهم یکه توسط پسر رو یدر آن زمان بود که امپراتور ژاپن متن تنها

بود، از امپراتور  ریکشاورز فق کیکه فرزند  ،یپسر کم سن کره ا کیکه  دیرس جهینت نیاو به ا

 یآن زمان، امپراتور ژاپن حت ازخود امپراتور ژاپن باهوش تر است.  یو حت یسلطنت رانیکره، وز

اگر در کره پسران کم سن و سال از نظر او بود!  نیاز ا ری. مگر غدیترس یاز فکر جنگ با کره م

 چقدر عاقل و شجاع هستند! نیرسند، پس مردان آن سرزم یباهوش و شجاع به نظر م نقدریا
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 آینه شکسته

 

وجود دارد. در  نهیدانست که در جهان آ یکس نم چیکره، ه یدر روستاها میقد اریبس یدر زمان ها

مجبور شد  ییتاجر روستا کی نیوجود نداشت، اما در سئول موجود بود. بنابرا یا نهیروستاها آ

 وگذاشت  یآن را در جعبه ا د،یخر نهیآ کیخودش  یتجارت به سئول برود. او از آنجا برا یبرا

نگفت: نه به همسرش، نه به  یزیچ دشیدر مورد خر یبا خود به خانه آورد. تاجر در خانه به کس

در اتاق نبود،  یکس یقت. و، به هیچکس در این مورد حرفی نزدمادرش، نه به پدرش و نه به پسرش

مرد واقعاً دوست  نیکرد. ا ینگاه مکرد و به آن  یداخل آن بود را باز م  نهیکه آ یتاجر در جعبه ا

متوجه شد که شوهرش اغلب  همسرش. خودش را ببیندکه از سئول آورده بود  یا نهیداشت در آ

 یرا مخف یزیگرفت تا بفهمد که او در آنجا چه چ میتصم نیکند، بنابرا یدر جعبه را باز م انهیمخف

که تاجر در خانه نبود او از فرصت استفاده کرد، در جعبه را باز کرد ، خم شد  یکرده است. زمان

 زنکند.  یبه او نگاه م بایزن جوان و ز کیکه از درون جعبه  دیو به داخل آن نگاه کرد. ناگهان د

 یرها م ابانیآورده است! حاال او مرا در خ یدیخودش زن جد یشوهرم برا»افتاد و گفت:  هیبه گر

افتاده است. زن تاجر با  یتا متوجه شود چه اتفاق دیو دو دیاو را شن هیگر یمادر تاجر صدا« کند.

 نداردرا در داخل جعبه پنهان کرده است. حاال او دوست  یدیشوهرم همسر جد»گفت:  یم هیگر

به او  یرزنیکه از درون آن پ دیانداخت و د یمادرش به داخل جعبه نگاه« به من نگاه کند. یحت

منم که  نیظاهراً خدا عقلت را از تو گرفته. ا»به زن جوان گفت:  تیبا عصبان رزنیپکند.  ینگاه م

خواهد به من توجه  ینم یآورده است! حاال او حت یدیخودش مادر جد یکنم. پسرم برا هیگر دیبا

جوان نشسته و  ریدو زن پ نیکرد. بنابرا هیهم شروع به گر رزنیحرف ها پ نیبا گفتن ا« کند!.

 یچه اتفاق بفهمدتا  دیاو دو د،یناله آنها را شن یتاجر صدا پدرکردند.  یم هیبلند گر یصدا ابودند و ب

 یگفت که شوهرش برا یم یکیخود کردند.  یها یافتاده است. هر دو زن شروع به گفتن بدبخت

از سئول  یدیاصرار داشت که پسرش مادر جد یگریاز سئول آورده است، د یدیخود همسر جد

کنار جعبه آمد، در آن را  رمردیپکردند.  یجعبه اشاره م هکنان ب هیخود آورده است. آن ها گر یبرا

چشمان هر دو شما پشت سرتان است! »زد:  ادیبه داخل آن انداخت و سپس فر یباز کرد و نگاه

او هم  نیابرابن« آورده است!. یدیخودش پدر جد یوجود ندارد، اما پسرم برا یزن و مادر نجایا

 هیبلند گر یهر سه نفر، زن، مادر و پدر نشستند و با صدا نیبنابراکرد.  هینشست و شروع به گر

هفت ساله شده بود،  ی. او به تازگدیشن اطیآنها را از داخل ح ادیناله و فر یتاجر صدا پسرکردند. 
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دستش آب نبات  کی. در دیدر محله شان معروف بود. پسر به داخل اتاق دو یو قلدر طنتیاما به ش

 پسرکرده بود.  بیسگ را تعق کیسنگ سنگ بزرگ. احتماال با آن  کی گرش،یبود و در دست د

کنند. پسر ناقال آن  یهستند و به جعبه اشاره م هیکه مادر، مادربزرگ و پدربزرگش مشغول گر دید

که  دینگاه کرد. او دپشتش گذاشت و داخل جعبه را  ،نگه داشته بودرا را که داخل آن سنگ  دستی

زد و گفت:  ادیتاجر بر سرش فر پسرآب نبات به دست دارد!.  کیپسر بچه داخل جعبه است و  کی

 سپس« که آمد! ری. حاال بگ؟یآب نباتم را بدزد ی!، چطور جرات کردفطرتیپست  یلیاوه، تو خ»

 را شکست!. نهیبا تمام قدرتش سنگ را به سمت پسر پرتاب کرد و آ

نگفته  یزیچ یبه کس دشیدر مورد خر رایخودش بود ز ریتقص نینداشت. و ا یا نهیآ گرید تاجر

 از آن استفاده کند. ییخواست تنها یو م بود

 

 

 - انیپا -

  



 

 65 

 کرم و هزارپا

 

( خوار با منقاری کوتاه، مخروطی و قوی، و پر و بالی رنگارنگ.خوار و حشرهنوعی پرنده دانه)دم جنبانک  کی ،یزمان

 قرار بود: نیداد که چرا هزارپا و کرم با هم ازدواج نکردند، داستان از ا  حیتوض

کرد. او در سراسر استان به  یم یزندگ ییبایز یهزارپا یمیسنگ قد کی ریز ،یروزگار یروز

شد.  یکوچک خود خسته نم یپاها نیمعروف بود و هرگز از تحس بایفرد باکالس و ز کیعنوان 

ً یاز آنجا که او دق کرد، او با  یتک تک آنها م نیدم شروع به تحس دهیپا داشت، هنگام سپ ارتاهز قا

نه چندان دورتر از هزار پا،  یفاصله ا دررساند.  یم انیکار را تا غروب روز بعد به پا نیلذت ا

را حفر  نیسخت کوش بود. او روزها زم یلیکرم خ نیکرد. ا یم یزندگ لیو طو یکرم خاک کی

 یگذاشت و از زندگ یبه جا م نیرزمیدر ز یو خم چیپر پ یو راه ها یطوالن یکرد و تونل ها یم

 یبه طرز شگفت آور ن،یزم ریمداوم در ز دنیکرم از خز بدنو خوشحال بود.  یراض اریخود بس

خود به  ینیرزمیکرم از خانه ز نیروز، پس از بارش  باران، ا کیو چابک شده بود.  لیبراق، طو

کرم را  یو بالفاصله عاشق او شد. هزارپا هم وقت دیهزارپا را د کیرفت و در آنجا  نیسطح زم

مراسم به  رفتن یبرادید و از او خواست تا را  ریپ زن کیهمان روز، کرم  درعاشقش شد.  دید

 شیپ یخواستگار یبود. کرم او را برا ریمارمولک پ کی، آن زن برودبه خانه هزارپا  یخواستگار

 اتاقهچند  ینیرزمیو خانه ز لیو هوش کرم، بدن طو ییبایهزارپا فرستاد. مارمولک آنقدر ز نیوالد

که کرم  نیمحض ا بهگرفت با کرم ازدواج کند.  میتصم الفاصلهکرد که هزارپا ب فیاش را توص

گفتند:  یم یبرخموضوع مطلع شدند، افسوس خوردن و آه و ناله را شروع کردند.  نیاز ا گرید یها

تواند  یعروس هزار تا پا دارد! کرم نگون بخت هرگز نم د،یوحشتناک است!، فکرش را بکن نیا»

زن باکالس است!،  کیعروس او »گفتند:  یم گرید یا عده« آنها را بپردازد!. هیبه کفاش پول ته

و پانصد جفت چکمه قرمز  التیپانصد جفت کفش تعط ،یخودش پانصد جفت کفش معمول یاو برا

 «خواهد!. یم

که  دید یزیاو در کرم چه چ»گفتند:  میبودند و  یازدواج ناراض نیاز ا زیهزار پا ن کانینزد

عاقالنه و از  ریغ میتصم کی نیجفت پا هم ندارد. ا کی یگذشته، آن کرم حت نیعاشقش شد؟ از ا

دوختن  یبرا دیبارا او چند روز  د،یفکرش را بکن»گفتند:  یم یبرخ« است!. یمزاج یدمدم یرو

وحشت  گرید یا عده« شکل دراز و ناهنجار، صرف کند!. کیبا  یشخص نیچن یلباس برا نو شست

از صبح تا  دی. او بادیهزار پا!، او هرگز رنگ آرامش را به خود نخواهد د چارهیب»گفتند:  یزده م
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 یندگز نیزم ریکرم ز نیبغلتاند و خشک کند. به هر حال، ا د،یشوهرش را بشو یعصر لباس ها

هزارپا حرف  یوقت« ده بار لباسش را عوض کند. یروز دیشود که با یم فیکند و آنقدر کث یم

 ریرا ز یدیخانه جد ،یکه داماد، با خوشحال یناراحت شد. در حال اریبس د،یدوستانش را شن یها

 یکه مجبور بود برا یا ندهیآ یها تیکرد، هزارپا به مسئول یاش حفر م ندهیهمسر آ یبرا نیزم

شوهرش  یمدام برا دیکه با یبلند یدر مورد لباس ها اوکرد.  یفکر م ردیشوهرش به عهده بگ

و مرتب  زیبود تا خانه دنج، تم یمواظب م دیبا شهیکرد. او هم یو خشک کند، فکر م دیبدوزد، بشو

 ت،یکرد و در نها یموارد فکر م نیبود، شب و روز به ا دهیسنگ دراز کش ریباشد. هزارپا که ز

را که  چیزهاییدر آن زمان همه  زین کرمازدواج نکند.  کرمگرفت با  میشد که تصم مانیآنقدر پش

توانم  یهمه پول از کجا م نی، ایراست»گفت:  یگفتند به خاطر آورد. و با ناراحت یبه او م انشیآشنا

جفت صندل  پانصد یمحاسبه کرد که برا قیکرم دق یوقت« کنم؟. هیهزار پا ته یکفش ها هیته یبرا

پانصد جفت چکمه قرمز  یتصور کرد که برا یپرداخت کند، شوک زده شد. و وقت دیساده چقدر با

 نیا دی!، از کجا باممکن است ریغ»گفت:  هیبا گر اوشود.  هوشیبود ب کیبپردازد، نزد دیچقدر با

داخل خانه راه برود، چه  یچوب یهزارپا با کفش ها یگذشته، وقت نیکنم؟! از ا هیهمه کفش را ته

 چارهیب کرم« تواند مرا کر کند! یم یبه راحت ییصدا نیشود؟!، چن یدر خانه به پا م ییسر و صدا

 د،یاش خز ینیرزمیاتاق خانه ز نی. او سپس در دورتردید یخودش را از قبل افسرده، کالفه و کر م

صرف نظر کرده  دواج با هزارپانوشت که از ازقلم مو برداشت و  کیآورد،  رونیجوهر ب یمقدار

 افتیرا از هزارپا در یکه هزارپا، نامه را از کرم گرفت، کرم هم نامه مشابه یهمان ساعت در. است

مجرد ماند. هزارپا هم تا زمان  شهیهم یآنها به هم خورد و کرم برا یعروسبه این ترتیب، کرد. 

 کرد. یم یزندگ یمیسنگ قد کی ریمرگ تنها ز

 یرود و هزارپا یبرهنه راه م یاپوشد و با پ یدانست که هزارپا هرگز کفش نم یکرم احمق نم

 شود. ینم فیرا به تن دارد که هرگز کث یهمان لباس شهیشک نکرد که کرم هم نیبه ا یتنبل حت

 افتد. یم یاتفاقات نیچن د،یده یم تیو به آنها اهم دیکن یگوش م گرانید هودهیب یبه حرف ها یوقت
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 قاضی باهوش

 

رول، پارچه  یبه سمت بازار برود. او س انگی ونگیخواست از پ یم شمیتاجر ابر کی، روزی

 چیاما ه د،ینرم را انتخاب کرد، سوار خرش شد و راه افتاد. در طول راه، شب فرا رس یشمیابر

نه چندان دور از  یشد. فقط در فاصله ا ینم افتی یکیدر آن نزد یاسکنه  خالی ازخانه  ایروستا 

دو  ،یتپه ا یاحاطه شده بود و در دو طرف قبر ها عیوس یواریوجود داشت که با د یا قبرهجاده، م

گرفت تا شب را آنجا بگذراند. سپس همه پارچه ها را  میتصم فروشندهقرار داشت.  یمجسمه سنگ

فرو رفته بود  یقیعم . مسافر خسته به خوابدیو خواب دیسرش گذاشت، دراز کش ریبه هم گره زد، ز

تکه سنگ بزرگ است. فروشنده  کی شم،یابر یسرش، به جا ریکه ز دیشد، د داریاز خواب ب یو وقت

دانست چطور به خانواده اش غذا  ینمانده بود و نم یاو باق یبرا ییو کاال لپو گریافتاد. د هیبه گر

روستا برود و در  نیکترینزد گرفت به میتصم نکهیبدبخت فکر کرد و فکر کرد، تا ا مردبرساند. 

عازم سئول شده  یطوالن یمدت یبرا یاصل یکند. در آن روستا، قاض تیشکا یمورد دزدان به قاض

 رمردیپ نیخود کرده بودند. ا یرا قاض رمردیپ کیاو، ساکنان روستا به طور موقت  یبود. و به جا

گذاشتند.  یشهرت داشت و مردم به او احترام م شیکشاورز بود. اما به عدالت و هوش باال ه،یمثل بق

 «.؟یا دهیمقبره، د یکیرا در نزد یکس ایآ»: دیتاجر گوش داد و پرس تیبه شکا رمردیپ

« وجود داشت. یدو مجسمه سنگ ،یام. تنها در دو طرف قبر تپه ا دهیکس را ند چیه»پاسخ داد:  تاجر

روستا  ساکنان« . آنها شاهدان ما هستند.دیاوریبدستور داد و گفت: مجسمه ها را به دادگاه  رمردیپ

در دادگاه  یسنگ یشده که مجسمه ها دهیشده است؟. در کجا د وانهیما د یقاض ایبا تعجب گفتند: آ

را که  یرفتند و همان کار نیجر و بحث کنند. بنابرا یتوانستند با قاض یاما نم« شهادت بدهند؟.

خواستند  یجمع شده بودند. همه م رمردیروستا کنار خانه پ یاهال تمامگفته بود، انجام دادند.  رمردیپ

نفر اجازه داد که  یفقط به س رمردیپ اماکشد.  یچطور از مجسمه ها حرف م ،یبشنوند که قاض

نفر در اتاق حضور  یواقعاً س ایحساب کرد که آ رمردیوارد محوطه شوند. قبل از شروع محاکمه، پ

صفحه  نیچند یابتدا قاض درموضوع مطمئن شد، محاکمه را آغاز کرد.  نیاز ا ی. وقتریخ ایدارند 

کره را اعالم کرد که سارقان را با  نیرا مطالعه کرد، سپس قوان ینیچ مانیحک زیاز آثار شگفت انگ

 یتمام اتفاقات تاجراجازه صحبت داد.  شمیبه تاجر ابر تیکرد و در نها یمجازات م نیسنگ یجزاها

 کرد. انیافتاده بود، ب شیرا که در راه برا
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که در محوطه دادگاه قرار داده شده بود،  یسنگ یبه مجسمه ها یو تند تیبا جد رمردیاز آن، پ پس

چه  دندیمرد را دزد نیا یها شمیدزدان، ابر ی، آن شب وقتببینم دیجواب ده»آورد و گفت:  یرو

 لیبه دل»گفت:  یبلندتر یبا صدا یها همچنان ساکت بودند. سپس قاض مجسمه« .د؟یدیرا د یکس

کنم. آنوقت  یضربه با چوب محکوم م ستیشما را به ب د،یبه سواالت من پاسخ ده دیخواه ینم نکهیا

بلوط را برداشتند  نیسنگ یچوب ها نگهبانانبه نگهبانان عالمت داد.  رمردیپ سپس« دانست!. دیخواه

که در محوطه نشسته بودند  یکردند. سپس همه کسان یسنگ یو شروع به ضرب و شتم مجسمه ها

 ادیبلند شد و فر شیخنده از جا دنیبا شن یعصبان یقاضو شروع به قهقهه کردند.  اوردندیطاقت ن

 کیکنم، هر  یمن مجازات آن را به شما اعالم م نیجرم است!، بنابرا یبه حکم قاض دنیخند»زد: 

 ری. در غاوردیببا خود  شمیرول ابر کی ،مهیقبل از غروب آفتاب به عنوان جر دیاز شما با

همه شروع به  سپس،« !دیبرو نجایاز ا عتریخورد. حاال هرچه سر یبا چوب کتک م نصورت،یا

ما  یکه در روستا دیدان ی! شما مدیبه ما رحم کن ،یقاض یآقا»کردند و گفتند:  رمردیالتماس از پ

« .میکن یداریرا از او خر شمیبرمقدار ا نیکه ا میرا سراغ ندار یوجود ندارد و ما کس شمیتجارت ابر

برگردد،  شمیاز شما جرات دارد بدون ابر یچه کس ست،یبه من مربوط ن زهایچ نیا»گفت:  یقاض اما

دانستند  یم رایهمه به سرعت متفرق شدند، ز سپس« کند! نیاگر مزه چوب بلوط را دوست دارد چن

کرد، اتفاق افتاد. با غروب آفتاب، هر  یفکر م یکه قاض همانطورندارد.  یبا آنها شوخ یکه قاض

ً یبعد، دق یگذاشتند، کم یرا کنار قاض شمیرول ابر کینفر  یس  .دیده می شدآنجا  شمیرول ابر یس قا

 یها شمیابر نیا»زد:  ادیکه در محوطه بودند فر یبه تمام کسان یبا خوشحال د،یآنها را د یوقت تاجر

کرد  یسپس رو به کسان« البته که مال تو است!.»گفت:  یقاض« ها مال من است!. نیمن است! ا

 کصدای همه« .د؟یکرد یداریخر یها را از چه کس نیا»: دیرا آورده بودند و از آنها پرس شمیکه ابر

 نهیخواست آن را به ما بفروشد، اما ما هز ینم یطوالن یاز مغازه دار روستا. او تا مدت»گفتند: 

پس مغازه »گفت:  یقاض« .میاز شما کتک بخور میخواست ینم رایز م،یبه او پرداخت یگزاف یها

و آن دزد نا به  دیری!. فوراً پول خود را از او بگبودو احتکار کرده  دهیها را دزد شمیابر نیا ،دار

به همه نگاه کرد و  رمردیپ سپس« بزنم. شیصد ضربه چوب به پاها دی. بادیاوریمن ب شیکار را پ

سارق کمک کردند، اگر دستور کتک زدن آنها  افتنیبه ما در  یسنگ یمجسمه ها نیا»ادامه داد: 

 ینم مهیکردم. اگر من شما را جر ینم مهیشما را جر د،یدیخند ی. اگر نمدیدیخند یدادم ، نم یرا نم

معلوم  نی. بنابرادیپرداخت یآن نم یبرا یگزاف یها نهیو هز دیرفت ینم شمیکردم ، شما به دنبال ابر

 «رساندند. یدزد کمک بزرگ افتنیمجسمه ها به ما در  نیشد که ا
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 پیرمرد و شیطان ها

 

 گذشته نقل کرده اند: یاست که از زمان ها یزیچ نیا

داشت.  یبزرگ یگونه چپش برجستگ یرو رمردیپ نیکرد. ا یم یزندگ ییدر روستا ریفق رمردیپ کی

توانست از شر آن خالص  یوجه نم چیکردند و او به ه یهمه به خاطر آن توده او را مسخره م

چوب  رایبدشانس بود، ز اریچوب به جنگل رفت. او آن روز بس دنیبر یبرا رمردیروز پ کیشود. 

نجا دورتر برود. اما در آ یمجبور شد به جنگل ریشد. مرد فق یم دایکم پ اریخشک و مرده بس یها

توانست چند تکه چوب  یبه سخت رمردیشده بود و پ کیتار هواوجود داشت.  یچوب مرده کمتر زین

نکرده بود که ناگهان  یاز راه را ط یمین یبازگشت به راه افتاد. او حت یبرا یبا ناراحت اوجمع کند. 

بعد با خودش فکر کرد:  یکم« توانم بخوابم؟ یکجا م»گفت:  یم یبا نگران ریفق مرد. دیشب فرا رس

 کیدر کنار جاده،  نکهیکرد، تا ا یفکر م نطوریهم او «د؟یباز خواب یشود در فضا یواقعاً م ایآ»

 دروازه بلند قرار داشت. کیآن  یحصار احاطه شده بود، و جلو کیکه با  افتیاز سکنه  خالیخانه 

که  دیشد د اطیوارد ح یوقت« گذرانم. یم نجایشب را ا»شد و با خود گفت:  اطیوارد ح ریفق مرد

در  ریحص کیوارد خانه شد،  سپسکند.  ینم یکس در خانه زندگ چیاز چمن است و ه پوشیدهآنجا 

از خواب  یبیمه یبا سر و صدا چارهیب رمردیهنگام پ شب. دیآن خواب یکرد و رو دایپ یاتاق پشت

جنگل  نیاطیکه ش دینگاه کرد. ناگهان د رونیب بهشد. او شروع به گوش دادن کرد و از پنجره  داریب

 یچوب ها یچوب در دست داشت، برخ کی طانیکرده اند. هر ش یشده و شروع به باز اطیوارد ح

 باً یچوبها سروصدا به پا کرده بودند. آنها تقر نیدر واقع با ا نیاطی. شینقره ا یداشتند و برخ ییطال

 تان و...: دروازه، حصار، درخدندیکوب یم یزیبه هر چ

او را  گر،یشد؟! معلوم بود د یشدند چه م یمتوجه او م نیاطیبود، اگر ش دهیترس یلیخ ریفق رمردیپ

عاشق آواز  رمردیپ نیارا بترساند.  نیاطیگرفت خودش، ش میاو تصم نیزنند. بنابرا یبا چوب م

با تمام  سپسشد.  یداشت که کاغذ پنجره ها از آواز او پاره م یبلند یخواندن بود. او چنان صدا

 یخودم م یحاال، من شما را با صدا»کرد:  یبا خودش فکر م نیح نیهم دروجود آواز خواند. 

. به ستادندیحرکت ا یجمع شدند و ب کجایهمه  دندیرا شن رمردیپ یصدا یشیطان ها وقت« ترسانم.

خواند.  یآواز مهمچنان تا سحر  رمردیخوششان. آمده بود. پ رمردیپ یآنها از صدا دیرس ینظر م

شوند تا بروند.  یدارند آماده م نیاطیکه ش دید یم رایاحساس آرامش کرد. ز رمردیدم ، پ دهیهنگام سپ

 نیپدربزرگ، لطفاً بگو ا»: دیکرد و پرس میتعظ رمردیرییس شیاطین مودبانه در برابر پ ناگهان
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گونه چپم  یکه رو یمن داخل توده ا یصدا»پاسخ داد:  رمردیپ «؟یرا از کجا آورده ا بایز یصدا

: دیپرس رمردیانداخت و از پ یشیطان ها نگاه گریبه د نیاطیش سییر« است پنهان شده است.

گفت:  رمردیپ. میپرداز یبه تو م یلطفاً آن را به ما بفروش. ما بابت آن پول خوب ز،یپدربزرگ عز»

 یوقت« است. ریدلپذ اریآنها بس یصدا د،یخود را به من بده یباشد. اما در عوض، چوب ها»

خود را کنار دروازه انداختند.  یشدند و چوب ها دیلحظه ناپد کیدر  نیاطیطلوع کرد، ش دیخورش

 یچوب ها ریفق رمردیپوجود نداشت.  یتوده ا چیدستش را کنار گونه اش گرفت، اما ه رمردیپ

 یادیدر آنجا آنها را به مبلغ ز برداشت و عازم سئول شد. شیها زمیه یرا به جا یو نقره ا ییطال

 رمردیپسکه بار کنند.  یاو اسب بخرند و گون یبود که مجبور شدند برا ادیفروخت. پول ها آنقدر ز

گونه اش خالص شده، بلکه پول  ینه تنها از توده رو رایدر راه خانه، مدام خنده به لب داشت ز ریفق

 یم گریکدیشد، همه با تعجب از  شیوارد روستا رمردیپ یوقتهم به دست آورده بود.  یادیز

بدون  ریفق رمردی. پپرسیدنداو آن اسب را از کجا آورده است؟، سپس رفتند و از خودش »: دندیپرس

ثروتمند  یرمردیپ رمرد،یپ نیا یرا به آنها گفت. در کنار روستا زیرا پنهان کند، همه چ یزیچ نکهیا

گونه  یفقط رو یتفاوت که آن برآمدگ نیداشت، با ا یبزرگ یبرآمدگ همکرد که او  یم یزندگ

من اجازه »شد و گفت:  یعصبان د،یرا شن ریفق رمردیداستان پ یثروتمند وقت رمردیراستش بود. پ

 بیرا فر نیاطیشهم روم و  یاز من داشته باشد. من هم به جنگل م یشتریگدا پول ب نیدهم ا ینم

ثروتمند به جنگل رفت.  رمردیهمان روز پ عصر« شوم. یص متوده خال نیاز شر ا هم دهم! و یم

 کرد، به آنجا رفت و منتظر ماند تا شب فرا برسد. دایاز سکنه پ یخانه خال کیاو در جنگل 

به پا کردند. آنها با  یوحشتناک یجمع شدند و سر و صدا اطیجنگل در ح نیاطیشب، ش یها مهین در

شروع به ثروتمند با تمام وجود  مرد. دندیکوب یم یزیخود به هر چ یو نقره ا ییطال یچوب ها

داشت که شاخه  یبلند یخواند، اما آنقدر صدا یآواز م یندی. او به طرز ناخوشاکشیدن کرد ادیفر

، رییس شیاطین دندیرا شن رمردیآواز پ یوقت نیاطیشانداخت.  یم نیخشک درختان را به زم یها

ما آمده است. شیطان ها از هر طرف  شیمّکار پ رمردیپ نیدوباره ا نکهیبله، مثل ا»به او گفت: 

ثروتمند خوشحال  رمردی. پدندیخند یدادند و م یرا احاطه کردند، آنها به آواز او گوش م رمردیپ

 ادیخود را صاف کرد و بدون توقف، فر یدهد، او گلو بیرا فر نیاطیتوانست ش یبود که اکنون م

 نجایمکث کرد تا نفس بکشد. در اای  لحظه سپسنبود.  مانیکار پش نیاز ا دیرس یبه نظر م د،یکش

« .؟یرا از کجا آورده ا بایز یصدا نیپدربزرگ، لطفاً به من بگو ا»: دیاز او پرس نیاطیش سییر

گونه راستم است،  یکه رو یمن در توده ا یصدا»سوال بود، فوراً پاسخ داد:  نیکه منتظر ا رمردیپ

 نکهی! مثل اریپ یدروغگو یاوه، ا»که از خنده روده بر شده بودند گفتند:  نیاطیش« پنهان شده است.

 «.؟یبده بیما را فر وهیبا همان ش یخواه یامروز دوباره م ،یداده ا بیبار، ما را فر کی روزید
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عوض  میگونه ام چسباندم و فکر کردم فوراً صدا یمن توده تو را رو»گفت:  نیاطیش سییر سپس

وجود ندارد، آن را پس  ییصدا چی. داخل توده تو هفتادین یاتفاق چیکردم، ه یشود، اما هرچه سع یم

 زد. یثروتمند ضربه ا رمردیگونه چپ پ یرو طانیکلمات، ش نیبا گفتن ا« !.ریبگ

 دیخود ناپد یو نقره ا ییطال یچوب ها و همراه با دندیکش غیج نیاطیطلوع کرد، ش دیخورش یوقت

 یبزرگ رو یعمرش با دو برآمدگ انیتا پا اورد،یبدست ب یزیچ نکهیثروتمند، بدون ا رمردیشدند. پ

 کرد. یم یزندگ شیگونه ها
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 شد کنده که پوستش گرگی

 

شد. او در غار خود  ماریب یندیببر بود، به طرز ناخوشا کیکه  واناتیپادشاه ح یروزگار یروز

کرد، از ترس، گوش  یم یجنگل زندگ یکه آن سو یکه خرگوش دینال یو آنقدر م کشیده بوددراز 

گشتند. اما هر روز  یبه دنبال دارو م هودهیهمه جا را ب واناتیبست. ح یم شیرا با پنجه ها شیها

 واناتیگرگ بود، به همه ح کیپادشاه که  ریشد. سپس نخست وز یگذشت، ببر بدتر و بدتر م یکه م

 او بروند. ادتیبه ع دیپادشاه کوهستان و جنگل ها، با عیسر یشفا و بهبود یاعالم کرد که برا

بود. آنها در برابر پادشاه خود  شده شلوغ وانات،یتمام ساعات روز، غار ببر، از شدت تجمع ح در

کردند. هنگام غروب معلوم شد که  یعاجل م یشفا یآرزو شیفرو آورده بودند و برا میسر تعظ

روباه سرخ بود. گرگ مدتها  کیاز آنها که  یکیجز به ببر رفته بودند،  ادتیبه به ع واناتیهمه ح

گفت  یو با طعنه به او م دیخند یبه او م شهیروباه هم رایبود، ز یروباه عصبان نیدست ا از شیپ

 دهیگرگ فهم یاست. اکنون، وقت یسگ معمول کی هیشب یزیبه طرز شگفت انگ ریکه نخست وز

 یا»است، به غار پادشاه درحال مرگ وارد شد و به او گفت:  امدهیببر ن ادتیع یبود که روباه برا

 یشما آرزو یتان آمدند و همه برا ادتیبزرگ و مخوف! همه ساکنان تحت فرمان شما به ع هپادشا

خواست  یخود را فراموش کرد و در واقع نم فهیجانور وظ کیکردند. اما  یو بهبود یخوشبخت

گرگ « را به من بگو!. تکاریاست؟، اسم آن جنا یاو چه کس»و گفت:  دیببر غر« .دیایشما ب شیپ

 کیرا که در حق  یتیجنا نیتاوان چن دیاو روباه است، او با»باز کرد و پاسخ داد:  ار شیها شین

خوب، پس او را »و گفت:  دیببر غر« ردازد!.پادشاه عادل! مرتکب شده است! با اعدام شدنش بپ

 ییو به گوشه جنگل رفت، همان جا دیپر رونیاز غار ب یگرگ با خوشحال« و تکه پاره کن!. دایپ

درب غار، دراز  یمدت پشت بوته ها نیکرد. اما در واقع روباه، در تمام ا یم یزندگ آنجاکه روباه 

گرگ از آنجا رفت، روباه  یداد. وقت یگرگ در مورد خودش گوش م یبود و به صحبت ها دهیکش

به تو اجازه  یک»به او گفت:  تیسالم کرد. ببر با عصبان ماریوارد غار شد و با احترام به پادشاه ب

 یو خوشبخت یبهبود یآرزو میو برا ییاین ادتمیکه به ع یداده؟، چطور به خودت جرات داد ودور

شاه بزرگ  یا»گفت:  ینیدلنش یرد، دم قرمزش را باال آورد و با صداک میروباه تعظ« .؟ینکن

و  ادتیقبالً از شما ع واناتیآمده است؛ همه ح ریشما د ریکه چرا خدمتکار حق دیاکنون گوش کن

کردند  یفکر نم نیبه همراه نداشتند و به ا یشفابخش یاز آنها دارو چکدامیکرده اند. اما ه بالاستق

بله، البته »ببر گفت: « !.م؟یگو یدرست نم ایتوانند از درد و رنج شما بکاهند. آ یکه چطور م
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در مورد  دنیپرس»روباه ادامه داد: « شوم. یاز آنها به من نگفتند چطور دوباره سالم و قو چکدامیه

است. روز و شب  افتهیبهبود ن تیوضع نیکس تا به حال از ا چیاما ه ست،ین یکار دشوار یسالمت

را گشتم تا بدانم کشورهای مختلف کنم. من  یعمر شما را طوالن دیکردم که چطور با یفکر م نیبه ا

 نیهم دم،یبه محضر شما رس ریکه د نیا لیشما را درمان کند. تنها دل یماریتواند ب یم ییچه دارو

بود که  یچه سعادت»زد:  ادیحرف ها خوشحال شد و فر نیا دنیببر با شن« شاه بزرگ. یاست، ا

من  یخود را فوراً به من بده و اگر به سالمت یگرگ نتوانست دستور من را اطاعت کند!. حاال دارو

 بیطب کی شیپ دنیمن قبل از رس»روباه گفت: « کنم. یخودم م ریکرد، تو را نخست وز یکمک

که چه کار  دمیاز او پرس دمیاو رس شیپ ی. وقتدمیدو ادهیپ یرا با پا کشورحدود ده  ،یمعروف هند

معروف به  بیسالم و تندرست شود. طب ها، و جنگلها کوهستان  یبکنم تا سرورم، فرمانروا دیبا

گرگ بخوابد، بعد از آن و او دوباره  کیپوست  یبگذار ببر ده شبانه روز رو»من پاسخ داد: 

 میجانوران تعظبه پادشاه  یحرف ها، روباه با فروتن نیبا گفتن ا« اش را بدست خواهد آورد. یسالمت

کرده و پوست از تنش جدا کنند. سپس  داینمود و غار را ترک کرد. ببر فوراً دستور داد گرگ را پ

را جمع  لشیحال، روباه بار و بند نیشد. در هم یو منتظر بهبود دیپوست گرگ دراز کش یببر رو

بود، اما هنوز  دهیپوست گرگ دراز کش یفرار کرد. ببر ده شبانه روز رو یکرد و به جنگل بغل

 رید گری، اما دبودداده  بی. سپس پادشاه جانوران متوجه شد که روباه سرخ او را فرافتی یبهبود نم

 کردند. ینم دایگشتند، او را پ یهر چقدر هم که دنبال روباه م رایشده بود، ز

را تکه تکه کند، اغلب  یگریهر کس بخواهد د رایگرگ سزاوار بود، ز یمردن برا قتیحق در

 شود. یپوست خودش کنده م
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 دو برادر

 

کرد، آنها صاحب دو پسر  یم یبا همسرش زندگ ییکشاورز در روستا کیگذشته،  یدر زمان ها

جانگ مو )اسم  ی. وقتدندیرس یریآنها به سن پ نیبودند. با گذشت سالها، بچه ها بزرگ شدند و والد

 نیپسر بزرگتر بود، جانگ مو والد فهیکه وظ همانطورساله شد، ازدواج کرد.  ستیپسر بزرگتر( ب

نداشته  یگونه نگران چیباال ه نیمسن خود را ترک نکرد. او در کنار آنها ماند تا پدر و مادرش در سن

روستا  گرید یازدواج کرد. اسم او جانگ سو بود. او در انتها زیبرادر کوچکترش ن یباشند. به زود

او آسان نبود. او با  یثروتمند کرد. کار کردن برامرد  کی رعهساکن شد و شروع به کار در مز

 یبرا یزیچ د،یرس یبسازد، اما به نظر م یخودش خانه ا یموفق شد تا برا ادیو زحمت ز یسخت

 آن نداشت. او با هیته یبرا یپول چیخواست، اما ه یگاوآهن م کینداشت. او  نیشخم زدن زم

پرداخت، اما چانگ  یبه او نم یادیز زیمزرعه چ بگاو نر گرفت، صاح کیباالخره  ادیزحمت ز

 گرانیاز د رتریرفت و د یکار به مزرعه م یها برا هیسو سخت کوش بود، او قبل از همه همسا

برادر  یبرا یزندگ گرید یبرادر کوچکتر آسان نبود، از سو یبرا یزندگگشت.  یبه خانه برم

کرد، بلکه  یاز همسر و فرزندانش مراقبت م دیگذشته، او نه تنها با نیبزرگترش هم دشوار بود. از ا

دست  همیشه را هم مد نظر قرار دهد. گرچه برادران رشیپ نیوالد یها ازین شهیمجبور بود تا هم

باخبر بودند و  گریکدی یازهایداشتند، اما از ن یادیز یها یو نگران ندکرد یم یبه دهان زندگ

برنج خود را  ریجانگ مو ذخا ،یزییروز پا کی درگذراندند.  یروزگار م ،هماهنگ با یکدیگر

مانده. اما برادر کوچکترم  یباق سهیندارم و فقط ده ک یادیمن غالت ز»شمرد و با خودش گفت: 

موضوع مطلع  نیکه خودش هم از ا یبه نحو م،یبه او کمک کن دیاز من دارد. ما با یتعداد کمتر

 یکرد و آن را رو نیغالتش را دستچ نیاز بهتر یا سهیشد، جانگ مو ک کیهوا تار یوقت« نشود.

اما نتوانست  د،یرا د یدوشش گذاشت و به طرف خانه برادر کوچکترش به راه افتاد. در راه مرد

را به خانه برادرش برد، آن را همانجا گذاشت  سهیمو ک جانگدهد.  صیاو را تشخشب،  یکیدر تار

مو به خانه بازگشت  جانگببرد.  یگرید سهیبرادرش ک یگرفت تا برا میو با عجله برگشت. او تصم

 سهیهمانطور که قبالً شمارش کرده بود، ده ک رایتوانست باور کند، ز ینم د،ید یرا که م یزیو چ

را  یگرید سهیاو وقت فکر کردن نداشت. ک اماده بود. کم نش یزیمانده و چ یدست نخورده آنجا باق

 گذاشت و به سمت خانه برادرش رفت. شیشانه ها یرو
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بود دوباره نتوانست  کیاما چون هوا تار د،یرا د یراه بازگشت، او دوباره در وسط جاده مرد در

مو به خانه اش بازگشت اما دوباره همان داستان تکرار  جانگاست.  یدهد که او چه کس صیتشخ

است، چند  نیکه چن حاال»مو با خودش گفت:  جانگ!. یداشت. چه معجزه ا سهیشد؛ او باز هم ده ک

آشنا به  ریبرداشت و در امتداد همان مس یا سهیدوباره ک او« برم. یبرادرم م یبرا گرید سهیک

را روشن کرده  ریآمده و مس رونیزمان ماه از پشت ابرها ب نی. در ابه راه افتادروستا  گریسمت د

 دیرا د یمرد د،یراه رس انهیجانگ مو به م یوقت اماجانگ مو آسان بود.  یبود. اکنون راه رفتن برا

شد،  کیمرد نزد یکند. وقت یحمل م شیشانه ها یرو سهیک کیو او هم  دیآ یکه به سمت او م

 نیا»: دیجانگ مو از او پرس نیبنابراداد.  صیجانگ مو او را به عنوان برادر کوچکترش تشخ

 «؟یریم یموقع کجا دار نیخودت در ا»سو هم از او سوال کرد:  جانگ «؟یرو یوقت شب کجا م

 دیرس ینظر م به. دندیخند یکردند و با خوشحال فیتعر گریکدی یهر دو برادر ماجرا را برا سپس

در همان و  به او کمک کند ،محصول به برادرش میگرفته بود تا با تقس میکه جانگ سو هم تصم

 کرده بودند. گریکدیبرنج به منازل  سهیآنها شروع به حمل ک یزمان هردو

نزد برادرش برده بود.  سهیشد، اگرچه او قبالً دو ک یبود که برنج جانگ مو کم نم لیدل نیهم به

بود،  نیبرنج سنگ یها سهیرا محکم در آغوش گرفتند. گرچه ک گریکدیو  دندیدوباره خند برادران

را  ینیبرادرانه هرگونه بار سنگ یاما قلب دو برادر از آنها سبک تر بود. در واقع، عشق و دوست

 کند! یآسان م
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 شکارچیان ببر

 

کردند.  یم یببر زندگ انیاز شکارچ یگروه لجو،یو در شهر ک ونگیدر استان هامگ شیسال پ ستیب

تالش  هودهیب ریجوان فق کیروز،  کیشده بودند.  لیثروتمند تشک اریگروه همه از افراد بس یاعضا

 ای. آ؟یریکجا م»گفت:  د،یاو را د یگروه وقت رهبرو عضو آن شود.  کندگروه نفوذ  نیکرد تا در ا

 دهیوجود، مرد جوان، با ناد نیبا ا« حق ندارد در گروه عضو شود؟!. گمشو. ریفق کیکه  یدان ینم

 کیخودش ساخت.  یبرا گر،ید انیشکارچ زهیبهتر از ن دیو شا بایز یفوالد زهین کی ،آنهاگرفتن 

استراحت  هنگامهمراه آنها رفت.  زیبه کوهستان رفتند، او ن هاشکار ببر یکه آنها برا یروز هنگام

آنها  اما. رندیشد و از آنها خواست تا او را به عنوان عضو بپذ کیبه آنها نزد گریبار ددر دره، او 

کردند. آنها دوباره با خنده، او را از خود راندند.  ینم ریبه مرد فق ییاعتنا چیبودند و ه حیمشغول تفر

به شکار ببر  یی. من تنهادیو خوش بگذران دیمشروب بخور نجایخوب، پس، شما ا»جوان گفت:  مرد

بدنت را از هم جدا کنند،  یببرها اعضا یخواه ی!، اگر موانهیبرو د»به او گفتند:  آنها« روم. یم

به جنگل  او« شماست. نهیمردن توسط ببر بهتر از ک»جوان پاسخ داد:  مرد« کار را بکن. نیهم

گربه،  کیا ببر، مثل . امدیببر راه راه بزرگ را د کیرفت،  یتپه باال م کیداشت از  یرفت و وقت

و با  دیتر شد و کنارش دراز کش کیسپس نزد د،یمرد جوان پر کیکرد، او نزد یم یبا او باز

 انیجر نیاکرد.  یداد و او را نگاه م یطرف و آن طرف تکان م نیدم بزرگ خود را به ا یخوشحال

 زهیبله، اکنون ن»و گفت: دیکش ادیطبق مرسوم، سر ببر فر ،یشکارچ نکهیهمچنان ادامه داشت تا ا

 زهیببر ن .برخورد کرد زهیحمله ور شد و با ن یدر همان لحظه، ببر به سمت شکارچ« !.ریام را بگ

 یببر، مرده رو وفرو برد  شیرا در گلو زهیبا تمام قدرت ن ،یفشرد. اما شکارچ شیرا با دندانها

 شتافت. یکمک به آن ببر م یببر، از قبل داشت برا جفتافتاد.  نیزم

 ،یشکارچ دنیجفت ببر، به محض د رایز« !.ریام را بگ زهین»بزند که  ادیجوان مجبور نبود فر مرد

اش را از  زهیموفق شد فوراً ن یشکارچجهش وحشتناک، به سمت مرد جوان حمله ور شد.  کیبا 

بر مرده را دو ب اوجفت ببر فرو کند و آن را بکشد.  یآورد و آن را در گلو رونیب یببر قبل یگلو

شکارچیانی که  شیپ سپسکرد.  شانیکنار بوته ها کشاند، سپس دم آنها گرفت و کنار جاده رها

ببر شکار  یادیتعداد ز یتوانست ایشد؟ آ یچ»: دندیاز او پرس آنهامشغول تفریح بودند، بازگشت. 

 «.؟یکن
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مجبور شدم به  اورم،یآنها را با خود ب ییدو عدد شکار کردم، اما نتوانستم به تنها»جوان گفت:  مرد

ها همه  نیاست، ا یگرید زیموضوع چ»با تمسخر گفتند: آنها«. رمیتا از شما کمک بگ میایب نجایا

طول  درجوان به راه افتادند.  یجشن را رها کردند و به دنبال شکارچ آنها«. و دروغ است فریب

 سپس« ...یسراغ ما آمد ،یریبم یخواست ینم نکهیا لیفقط به دل»گفتند:  یراه، آنها با خنده به او م

 کیببرها نزد رایبرو، ز نجایسر و صدا از ا یب»دستور داد و گفت:  ریفق یرهبر گروه به شکارچ

به دم ببرها  انیشکارچ رهبرآنها بود.  نیب نیتر یاو فقط سکوت کرد. اکنون او قو اما« هستند.

 زدند: ادیو خطاب به ببرها فر دندیهمه صف کش سپس« هستند. نجایببرها ا»اشاره کرد و گفت: 

 مرده تکان نخوردند. یببرها اما« !.ریام را بگ زهین»

شوند.  دهیبه شهر کش دیاند، اکنون فقط با رفتهیرا پذ زهین کیآنها قبالً »گفت:  ریفق یشکارچ سپس

 «.دیو ببر دیآنها را با خود بکش
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 همیشه باال و پایین می پرند؟چرا گنجشک ها 

 

 یلیخ هم نیزم یرو بلکه کردند، یم پرواز عیسر تنها نه ها گنجشک م،یقد یلیخ یها زمان در

 زمان آن در. شد یسلطنت قصر وارد یتصادف طور به یگنجشک روز کی اما. رفتند یم راه عیسر

 غذا انواع از پر میزهای کنار انشیدربار و پادشاه. بود انیجر در قصر داخل ،یمهمان مراسم کی

 ،!کیج کیج»: گفت اقیاشت با و انداخت نییپا را سرش د،یپر پنجره یرو گنجشک. بودند نشسته

 کی گنجشک ناگهان« !.دارد یافتخار چه یباشکوه یمهمان نیچن دنید ،!یبزرگ مجلس عجب

. خورد یم را ینیریش یها خرده و رفت یم راه یسلطنت زیم یرو که دید را یمعمول عسل زنبور

 چطور! است دزد کی او»: گفت یم ناله و بغض با بود، شده یعصبان یگستاخ نیچن از که گنجشک

 یگستاخ نیچن خاطر به دیبا او. کند استفاده یسلطنت یغذاها از پادشاه، شخص از قبل کند یم جرات

 خودت دزد»: داد پاسخ گنجشک به و دیشن را شیصدا عسل زنبور« !کیج کیج!. شود اعدام

 بردارد، را آنها مزرعه، از برداشت زمان در کشاورز نکهیا از قبل را برنج یها دانه تو! یهست

 دزد»: گفت کیج کیج با گنجشک« !.یدزد یم هم را ها گل شهد نیا بر عالوه!. یکن یم سرقت

 یم زحمت و کنم یم کار من»: داد پاسخ وزوز با زنبور« !.دانند یم را نیا همه! یهست خودت

 آنها بیترت نیا به« .یکن یم یزندگ گرانید دسترنج با تو اما رسانم، یم دهیفا ها انسان به و کشم،

 سپس. برسند توافق به توانستند ینم وجه چیه به اما ،پرداختند جدل و بحث ، بهیطوالن یمدت یبرا

 سپس« .است جهان موجود نیتر عاقل او رایز کند، قضاوت ما نیب انسان تا بده اجازه»: گفت زنبور

 و یمیقد خانه کی در ریفق کشاورز کی که ییجا کردند، پرواز یکینزد آن در ییروستا به آنها

 زنبور نیا»: گفت و داد گوش آنها دو هر حرف به. کشاورز کرد یم یزندگ آنجا مخروبه، بایتقر

 زحمت خود یغذا هیته به نسبت هرگز پادشاهان حال، هر به. گنجشک نه دیگو یم درست که است

 هستند گرانید نیا قتیحق در. شود یم هیتهزحمتی  با چه غذا که ندارد یتیاهم شانیبرا و کشند ینم

 زحمت یلیخ ها، مدت تا محصول، رشد از قبل کشاورز،. دهند یم انجام آنها یبرا را کارها همه که

 دانه ها گنجشک اما. باشد کشاورز سهم دیبا محصول از دانه هر که معناست بدان نیا. کشد یم

 «.دزدند یم ستین آنها به متعلق که را ییها

 زنبور و داد تکان را شیها بال شد، یعصبان ست،ین او نفع به انسان قضاوت که دید یوقت گنجشک

 هم هنوز ،!یهست یواقع دزد کی تو که شد معلوم اوه،»: گفت. کشاورز کرد دنبال را زده وحشت

 یحت زنبور، که کنم یم یکار اکنون خوب، یلیخ. یکن حمله دفاع یب زنبور کی به یخواه یم
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 را شیپاها و گرفت را مغرور گنجشک او ها، حرف نیا گفتن با« .نترسد تو از هم نیزم یرو

 زنبور به نیزم در توانند ینم و پرند یم نییپا و باال شهیهم ها گنجشک بعد، به زمان آن از. بست

 .برسانندبه او آسیب  و برسند

 

 - انیپا -
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 شکایت گورکن و راسو

 

بودند. ناگهان چشمشان  یجنگل ریمس کیدر طول  دنیراسو در حال دو کیگورکن و  کی، روزی

تکه گوشت  نیمن ا»زد و گفت:  ادیفر ورکن. گدندیتکه گوشت افتاد. آنها فوراً به سمت آن دو کیبه 

 «کردم!. دایرا پ آن رامن  ست،ین نطوریا»بلند گفت:  یبا صدا راسو« کردم!. دایرا پ

 نیمن اول»راسو گفت:  اما« !.ستین هودهیبه جّر و بحث ب یازیکردم! ن شیدایمن پ»گفت:  گورکن

 یآن را به طرف خود م ک،یشدند و هر  با هم درگیرآنها ترتیب  به این« !دمیبودم که آن را د ینفر

 شیپ میبرو ایب»گورکن گفت:  سپسبود، تکه گوشت را پاره کنند.  کیکه نزد یبه طور د،یکش

 یبه حرف ها روباهآن جنگل، روباه بود.  یقاض« .ردیبگ می. بگذار او در مورد ما تصمیقاض

گوشتی تکه  ان،یشاک« .دیبه من بده د،یکرده ا دایرا که پ یزیچ»گورکن و راسو گوش داد و گفت: 

 میتقس یبه دو قسمت مساو دیتکه گوشت با نیا»دادند. روباه گفت:  یبه قاض که پیدا کرده بودند، را

حرف ها، روباه تکه  نیگفتن ا با« رسد. یبه راسو م گریگورکن و قسمت د بهقسمت  کیشود. 

سهم راسو از  ست؛یعادالنه ن نیا»ناله سر داد و گفت:  گورکنکرد.  میگوشت را به دو قسمت، تقس

تکه  کی سپس« .میکن یمشکل را برطرف م نیاکنون ا»گر گفت:  لهیح اهروب« من بزرگتر است.

 نیدارد. ا یحاال گورکن سهم بزرگتر»زد و گفت:  ادیبعد راسو فر یکماز سهم راسو را خورد. 

 یمشکل را هم برطرف م نیا ست،ین ینگران یجا»دوباره گفت:  روباه« !.ستیعادالنه ن اصالً 

گوشت را گاز  گریحرف ها، روباه، بار د نیگفتن ا با« عادالنه باشد. زی!، دوست دارم همه چمیکن

از گورکن داشت.  یبار سهم گورکن را خورد. حاال معلوم شد که راسو سهم بزرگتر نیگرفت، اما ا

صورت بارها از  نیبه هم اوتکه از سهم راسو را گاز گرفت.  کیماندن،  معطل بدوناما روباه 

 نماند. یاز آن تکه گوشت باق یزیکه چ ییخورد، تا جا یسهم هر دو م

و ضرر در  شهیهم ریو سازش ناپذ صی: افراد حرندیگو یرا م قتیباهوش حق یانسان ها ظاهراً 

 .هستند زیان
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 81 

 صاحب مزرعه و پسر

 

نه چندان دور  یکرد. در فاصله ا یم یو بدجنس زندگ ریصاحب مزرعه پ کیاز روستاها  یکیدر 

روستا به او افتخار  یپسر باهوش داشت که همه اهال کیکشاورز  نیکشاورز ساده بود. ا کیاز او 

آن پسر »موضوع مطلع شد و به خدمتکارانش دستور داد و گفت:  نیمزرعه از ا صاحبکردند.  یم

داشته  یباهوشپسر  ر،یکشاورز ساده و فق کیممکن است که  ریغ نی!. ادیاوریمن ب شیاحمق را پ

فرا  نجایرا به ا یشتریمردم ب»صاحب مزرعه آوردند، او گفت:  شیپسر بچه را پ آنها« باشد.

 «پسر چقدر احمق است!. نیا نندیهمه بب دی! بگذاردیبخوان

خواهد  یکه بعد از آن چه اتفاق نندیبه خانه صاحب مزرعه آمدند و منتظر ماندند تا بب کشاورزان

دوخته شده  شمیبا ابر یآن ببر بزرگ یبرد که رو یصاحب مزرعه، پسر را کنار فرش سپسافتاد. 

 صاحب« .نمیب یبله، م»جواب داد:  پسر« .؟ینیب یببر را م نیا ایآ»: دیبود، سپس از او پرس

 «!.یببر را با طناب ببند نیکن ا یسع ،یباهوش هست یلیخوب، اگر خ»مزرعه با خنده گفت: 

که  یآنها شرم آور بود که صاحب مزرعه به پسر یبرا رایانداختند. ز نییا پاسر خود ر کشاورزان

: دیبا آرامش به صاحب مزرعه نگاه کرد و پرس پسرخندد!.  یکند و م یم نیدوست داشتند توه

گر  لهیتو ح»و گفت:  دیمزرعه خند صاحب« توانم او را ببندم؟. یندارم، چطور م یطناب یوقت»

! دیاوریطناب محکم ب کیمغرور  نیا یخدمتکاران، برا یگرترم!. آها لهیاما من از تو ح یهست

رول طناب آوردند و آن را به سمت  کی خدمتکاران« بندد!. یببر را م نیاو چطور ا مینیبب دیبگذار

 زد. یبود و پوزخند م ستادهیا تیپسر پرتاب کردند. صاحب مزرعه با رضا

من آماده ام! »طناب را برداشت و به طرف در رفت، سپس خم شد و به صاحب مزرعه گفت:  پسر

 «!.رمیکن تا آن را بگ بیبه خودت دارد؛ ببر را تعق یحاال بستگ
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