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 که نسل انـسانها زیـاد        در روزگارهای قدیم    بعد از عصر یخبندان و سیل بزرگ        نبود زیر گنبد کبود   یکی بود یکی    
 بـود ودرآن کلبـه      یکـوچک و محقر   ۀکلب ،رِگا سرزمین    پر آب  ۀ کنار رودخان  ، کوهستانی هِربِرزیتی  ۀ منطق  در  ،نبود

که در کودکی پدر و مادرشـان را از          زندگی می کردند   به نامهای دادیار، اردالن و باریان        ، از نسل مادای   سه برادر 
 کـشاورز   و فرزندی نداشت     که شاندست داده بودند و از آن وقتی که کوچک بودند و یادشان می آمد عموی پیر               

 محـصولش را    تایک روز که پیرمرد به مزرعه رفته بود         .  می کرد   وسرپرستی نگهداریآنها  از    بود به تنهایی   یفقیر
 عمـوی مهربانـشان را    که حاال برای خودشان مردی شده بودند،      پسرها ،شکستآبیاری کند، زمین خورد و کمرش       

 بـدتر    روز بـه روز    حـال او    پیر مرد بهتر که نشد هـیچ ، بلکـه          ،کردندند و هر چه قدر از او پرستاری         دبه خانه آور  
، در همین موقـع     کردن نمودند به گریه   شروع   و هر سه     رفتند کنار رودخانه    راحتی از روی نا    پسرها  یک روز  .شدمی

چرا گریه   شجاع و عاقل      و پسران مهربان : از آنها پرسید   و   ایستاد و روی آب     آمدناگهان پری زیبایی از آب بیرون       
 پـری رودخانـه      و لحن شیرین وآرامش بخـش      شان بند آمده بود و محو زیبایی      می کنید؟ آنها که از تعجب گریه        

 پـری رودخانـه بـه آنهـا         .شده بودند کمی به خود آمدند و با غمگینی و ناراحتی ماجرا را برای او تعریف کردنـد                   
نیـا چـشم   د چون شما را من بارها از دور دیده ام که مهربان و شجاع و عاقـل هـستید و در          : راهنمایی کرد و گفت   

امیدتان عموی پیرتان است، کمک می کنم که دارویی آماده کنید تا به او بدهید، شفا پیدا کند و مثـل روز اولـش                        
 بدست   ولی سالم و تندرست گردد ولی سه چیز برای درمان عمویتان می خواهم که شما باید آنها را برایم بیاورید                  

هر چه باشـد تهیـه مـی کنـیم و هـر             :  گفتند حال شده بودند  پسرها که خوش  . آوردن اینها کار بسیار دشواری است     
کمی از میوۀ درخت جادویی کـه در  : پری رودخانه گفت  . چقدر سخت باشد آنرا بدست آورده و برایت می آوریم         

جنگل های شمال است و یک سنگ صبور که در کوه قاف است و چند پر از تاج و کاکل شاهزاده خانم شانه بـسر    
 که شما باید ظرف سه هفتـه آنهـا را تهیـه کـرده و                ،ر دشت سرسبزی کنار دریای جنوب است      را می خواهم که د    

. برایم بیاورید اگر یکی از شما نتواند این کار را انجام دهد عمویتان می میرد و کاری هم از دست من بر نمی آیـد        
یش بیاورنـد تـا عمویـشان       پسرها قول دادند که بروند و هر جوری که شده سفارشهای پـری را پیـدا کـرده و بـرا                    

هر کدام از شما بایـد یـک مـسئولیت          : پری رودخانه گفت  .  رهایی یابد   و خطر مرگ    و از مریضی   ندبهبودی پیدا ک  
قبول کند یعنی هر کدام به دنبال یک چیز از آن سه چیز برود و در ضـمن عمویتـان را بیاوریـد و کنـار رودخانـه                            

که او هم به جز شـما  من می دانم .  وقتی که برگردید از او مراقبت کنند   بگذارید تا خدمتکاران من در نبود شما تا       
فقط یادتان باشد کـه سـه هفتـه         . کس دیگری را ندارد و تا زمانی که شما برگردید او میهمان عزیز ما خواهد بود               

ن سـپردند   هر سه پسر رفتند و با کمک هم عمویشان را به کنار رودخانه آوردند و بدست پری مهربا                 . مهلت دارید 
و برادر بزرگتر که خیلی مهربان و رئوف بود به دنبال درخت میوۀ جادویی رفت و برادر وسطی هـم کـه شـجاع و                         
   .دلیر بود به دنبال سنگ صبور رفت و برادر کوچک هم که عاقل و دانا بود به دنبال شاهزاده خانم شانه بسر رفت

 دو برادر دیگرش جدا شد کمی آذوقه و مقداری آب برداشت و             برادر بزرگتر که نامش دادیار بود بعد از اینکه از         
 از دور   ، گذشـت، بعـد از مـدتی        و تـشنه   ی خشک  و بیابانها  ی بلند به سوی جنگلهای شمال رهسپار شد و از کوهها        

 خوشـحال بـه      سایه سار خنکی را فراهم نموده بودنـد        انبوهی از درختان سرسبزی را دید که همه جا را پوشانده و           
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 در آنجا چند درخت خشکیده هم بود که در کنارشان شقایقهای            ا دوید تا اینکه کم کم وارد جنگل شد        سمت آنج 
 چند روزی در آنجا گشت تا اینکـه      . نددوحشی ای رویده بود وآنها وحشت مرموزی را در ذهن آدمی تداعی میکر            

 تـشنگی و  ، گـشنگی ،راحتی و از نـا ندیـد   اثـری از درخـت میـوۀ جـادویی          او هر چه گشت   . غذا و آبش تمام شد      
 واشکهایش از دو چشمه چشمانش سرازیر شـده بـود            غمگین و نا امید نشست و به درختی تکیه داد            ،  خستگی راه 

 اصـالً ایـن     کار کنم؟ با چه رویی پیش برادرانم و پری رودخانـه برگـردم            یحاال چ :  زمزمه کنان با خود می گفت      او
 در همین فکرها بـود کـه        ؟برای کسی که دوستش دارم کاری انجام دهم         اشکها چه فایده ای دارد وقتی نمیتوانم        

 روی   سـنجابی  صدایی توجهش را جلب کرد خوب که گوش داد صدای ناله ای شنید به دنبال صدا رفت، دید کـه                   
 او   و با دقت که نگاه کرد متوجه شد که خار بزرگی در پایش فرو رفتـه              . زمین افتاده و از درد به خودش می پیچد        

پسر مهربان میشه این خـار را از پـایم در           :  به او سالمی کرد و گفت       کوچولو سنجاب . شد  نزدیک سنجاب بهام  آر
از زمین بلند کرد و خار را از پـایش در آورد            آرام   را   سنجاب کوچولو   با تعجب به او نزدیک شد و       ری؟ دادیار وبیا

تو چگونه زبان آدمیـزاد     :  از او پرسید    را بست و بعد    و ا و قسمتی از پایین پیراهن خود را پاره کرد و با آن زخم پای             
 و غمگـین و بـا دلـی         ، را آرام وآهسته طوری که دردش نیایـد روی زمـین گذاشـت             سنجاب کوچولو  را میدانی؟ و  

اسـم  : اسمت چیست؟ او گفت   :  که ناراحتی او را دید از او پرسید        سنجاب.گرفته دوباره رفت و یک گوشه نشست      
 .ما حیوانات در مواقع ضروری اجازه داریم که به زبان آدمیزاد صـحبت کنـیم              :  هم گفت  ابسنج .من دادیار است  

 :تعریف کرد و گفـت      او   را برای    شدادیار سر گذشت خود   .  و دادیار با هم دوست شدند      سنجاب کوچولو کم کم   
 سنجابانه را برای    تنها عمویش که حامی آنها بوده چگونه در بستر بیماری افتاده است و بعد دستورات پری رودخ                

ناراحت نباش، من کمکت می کنم که به        :  وقتی که کل ماجرا را شنید به دادیار گفت         سنجاب کوچولو . بازگو کرد 
 فقط باید همیشه در زندگی به جنگل و موجوداتش احترام بگذاری در این صورت است که جنگـل                   آرزویت برسی 

 به صحبت   سنجاب ه باشی در حل آن همراهیت مینمایند      و موجوداتش به تو کمک میکنند و هر وقت مشکلی داشت          
  ای  او کنـار برکـه     ، زندگی می کند که باید پیش او بـروی         ی   پیر ۀدر جنگل قورباغ  : های خودش ادامه داد و گفت     

 از ایـن راه بـروی زودتـر بـه او             صدای چلچله ها را دنبال کنـی و        زیر سایۀ درخت سروی نشسته است که اگر تو        
از  دادیار که حاال برق امیـدی در چـشمانش پیـدا شـده بـود              .  راه را به دادیار نشان داد      وچولو ک سنجاب میرسی و 

رفـت و رفـت و رفـت تـا کنـار      او .  براه افتاد به دنبال صدای چلچله ها تشکر و خداحافظی کرد و    سنجاب کوچولو 
 است، آرام نزدیک او شد و     خوب نگاه کرد، دید قورباغۀ پیری در آنجا نشسته          که   زیر درخت سرو را      ،برکه رسید 
  جـوان؟  از کجا می آیـی    :  پرسید  که از ادب و نزاکت دادیار خوشش آمده بود         قورباغۀ پیر .  کرد ی سالم با مهربانی 

وقتی قورباغۀ پیر داستانش را شنید چند بـار         . دادیار هم کل ماجرا را برای او تعریف کرد        مرا از کجا می شناسی؟      
بله پیر جنگل با من چکار داری که صـدایم   :  کنارش آمد و تعظیم کرد و گفت       یید سف ۀپروانقور قور کرد و آنگاه      

این دادیار است و از دوستان ماست او را به نزد بز دانا ببر که او                : قورباغۀ پیر گفت  . زدی ؟ آمادۀ خدمت گذاریم    
رفت و  .  براه افتاد  پروانۀ سفید دادیار بعد از تشکر زیاد از قورباغۀ پیر خداحافظی کرد و به دنبال              . را راهنمایی کند  

 پروانـه  نگاهی به دادیار و       نیم بز که مشغول خوردن برگ درخت بود چپ چپ        . رفت و رفت تا پیش بز دانا رسید       
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 کـرد و همـۀ       با زبان مخصوصی با او صـحبت        هم رفت کنار گوش بز و      پروانه، آن دو به بز سالم کردند و         انداخت
ای جـوان   :  وقتی که بز دانا سرگذشت دادیار را شنید به او نگاهی کرد و گفـت               ماجرا را برای بز دانا تعریف نمود      

چون تو دوست ما هستی کمکت می کنم تا به هدفی که داری برسی و ادامه داد این راه                   به جنگل ما خوش آمدی،      
می شود  باریک را ادامه می دهی همین طور می روی تا به سر یک دوراهی می رسی، یک راه به درخت جادو ختم                       

و راه دیگر، راهی است که اگر از آنطرف بروی برای همیشه در این جنگل می مـانی در سـر دوراهـی کلبـۀ یـک                           
بـز دانـا ایـن را       .  اگر به کارهایی که به تو می گوید گوش کنی او راه درست را به تو نشان می دهـد                    ،پیرزن است 

 تشکر کرد و از راهـی کـه بـز نـشانش             انۀ سفید پرودادیار هم از او و      . گفت و مشغول خوردن برگهای درخت شد      
 جنگلـی    سـبز  داده بود رفت و رفت و رفت تا به یک دوراهی رسید بین آن دوراهی کلبه ای دید که با پیچکهـای                     

: جلو رفـت و در زد و گفـت        .  و پرندگان زیبایی بر روی پیچکهای کلبه آوازخوانان نشسته بودند            پوشانده شده بود  
. ای جوان بیا تو که منتظرت بـودم       :  هست؟ صدایی لرزان از پشت در او را صدا کرد و گفت            آیا کسی در این خانه    

دادیار در کلبه را باز کرد و به داخل رفت، دید که یک پیرزن زشت کـه چـین و چروکهـای زیـادی دارد و روی                           
 بـا  ی تاریـک در گوشـه ا    ، یک خال گوشتی سیاه است و از وسط آن خال سه تار موی سفید در آمـده                  هم دماغش
دادیار که وحشت زده شده بود کمی به        .  او را نگاه میکند     که آتشی در مردمکانش دیده میشد       زرد رنگ  انیچشم

 تـا    و سـالم کـرد،     خودش دل و جرئت داد و از آنجایی که مهربان بود و دل کسی را نشکـسته بـود جلـوتر رفـت                      
من می دانم که تو دادیـار هـستی پرنـدگان           : ت، پیرزن زشت گف    و حرفی بزند   بپرسدخواست که از پیرزن سؤالی      

 سه سؤال از تو می پرسم و سه کار به تو می گویم اگـر جـواب خـوبی بـه                      ،ماجراهای تو را برایم تعریف کرده اند      
 و اگر نتوانستی جواب     . سؤاالتم بدهی و کارهایت را هم خوب به انجام برسانی راه درخت جادو را نشانت می دهم                

آیا من زیبا هستم یا نه؟ دادیار با مهربانی         : پیرزن ادامه داد و گفت    .  که آمده ای باید برگردی     دهی از همان راهی   
تو روی صـورتم چـین و       : پیرزن دوباره پرسید  . بله شما زیبا هستید و مهربانی و خوبی از چهرۀ شما پیداست           : گفت

دوبـاره پیـرزن    .  شـفاف اسـت    نه، پوست صورت شما مثل آب برکه صاف و        : چروک زشتی می بینی؟ دادیار گفت     
نـاخن هـا و     : ناخن ها و موهایم چطور؟ دادیار این بار هم برای اینکه دل پیرزن را نشکند، با مهربانی گفت                 : پرسید

دادیـار هـم    . حاال بیا در کنارم بنشین و کمی کمر و پـشتم را بخـاران             : پیرزن گفت . زیباستخیلی   هم   موهای شما 
دادیـار هـم همـین کـار را کـرد ولـی خیلـی               . بیا شپشهای سرم را پاک کن     : فتهمین کار را کرد و بعد پیرزن گ       

راه را بـه  : سپس پیرزن گفـت . دشش شده بود با این همه به روی خودش نیاورد و کارش را به خوبی انجام داد      نچ
 مـی    کار را می خواهم به تو بگویم که انجام دهی وقتی که برای عموی خودت میـوه                  آخرین تو نشان می دهم ولی    

. چینی برای من هم چند میوه بیاور و گرنه راه بر تو طوالنی می شود و زمانی به عمویت می رسی کـه مـرده اسـت                          
کـه ایـن راه را      :  برای بدرقۀ او رفت و گفـت       ب کلبه، دادیار قبول کرد و از پیرزن تشکر کرد و پیرزن تا جلوی در            

پیرزن . م بکندآن درخت، همان درخت جادویی است     ادامه بده تا به درختی برسی که هفت رنگ است و بر تو سال             
 حرکت کرد دادیار هم از راهی که پیرزن نشانش داده بود          .  را بست  باین را گفت و به داخل کلبه اش رفت و در          

دادیـار تـو بـه    :  تا به درختی هفت رنگ رسید که یک دفعه درخت به او سالم کرد و گفـت  و رفتو رفت و رفت 
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ـ                  دنبال من می گشتی؟ من     ت داشـتی و در      ماجرای تو و مهربانی هایت را شنیده ام چون به اهـل ایـن جنگـل محبّ
کارهایت صادق بودی و به حرفهای آنها گوش کردی و کسی را نیازردی و دلی را نشکستی، من هم هر چقدر کـه                       

صحبت مـی کـرد     دادیار که از دیدن درخت زیبا که با او          . دلت بخواهد از میوه های جادویی خودم به تو می دهم          
و از اینکه درخت میوۀ جادو را پیدا کرده بود سر از پا نمی شناخت و به نزدیک درخت رفت و                     خوشحال شده بود    

سه بار دست روی تنه ام بکش تا سه سبد طالیی جلوی تو ظاهر شود هر سه سـبد                   : سالم کرد و درخت به او گفت      
ار دست روی تنۀ درخت کشید که ناگهان جلوی پایش سـه            سه ب دادیار  . میوه مال توست بردار و برای عمویت ببر       

دید او جلـوی در     . سبد طالیی پر از میوه دید و با شادمانی از درخت تشکر کرد و به طرف خانۀ پیرزن زشت رفت                   
برای من هـم میـوه آورده ای        : کلبه اش منتظر دادیار است وقتی که جلوتر رفت پیرزن دادیار را صدا کرد و گفت               

: پیـرزن گفـت   . که یک سبد را به شما می دهم       بله درخت سه سبد میوه به من داد         : یار با مهربانی گفت   یا نه؟ داد  
سـپس دادیـار در بـین       . نه، همۀ سه سبد میوه مال خودت فقط من یک سیب سرخ از میان سبدهایت مـی خـواهم                  

نه، صـبر کـن و   : رزن گفتحاال می توانم بروم؟ پی: و یک سیب سرخ به پیرزن داد و از او پرسید      سبدهایش گشت   
  دادیار دید که آن پیـرزن زشـت ناگهـان          همانطور که پیرزن مشغول خوردن سیب بود      . مشغول خوردن سیب شد   

 شـد و در همـان هنگـام کـه دادیـار از      دل انگیـز  تبدیل به دختری بسیار زیبا و        شروع کرد به تغییر شکل دادن و      
 شـده    زیبـا  یدختـر پیر زن زشت که حاال تبدیل به        ود،   گیج و متعجب شده ب      و وحشت زده  صحنه کمی    دیدن آن 

تو مرا نجات دادی مدتها پیش جادوگری مرا از قصر پـدرم            :  به طرف دادیار رفت و صورتش را بوسید و گفت          بود
 چون با پدرم دشمنی داشت مرا به صورت پیرزنی زشـت درآورد و در ایـن    وکه فرمانروای این جنگل بود، دزدید   

 و این کلبه را حیوانات جنگل برایم ساختند تا من درآن زندگی کنم و راز باطل شدن طلـسم                    نمود تنها رها    ،جنگل
این بود که روزی پسر جوانی به اینجا می آید و به دنبال درخت جادو می گردد، اگر از دست تو مـن یـک سـیب                           

دسـت دختـر زیبـا را       دادیار که خیلی خوشـحال شـده بـود          . جادویی می گرفتم و می خوردم طلسم باطل می شد         
دادیار هم که یکدل نه صـد دل عاشـق دختـر            . اسم من ماندانا است   : اسم تو چیست؟ دختر گفت    : گرفت و گفت  

زیبا شده بود از او درخواست ازدواج کرد و دختر هم می دانست که دادیار مردی بـسیار مهربـان و عاقـل اسـت،                         
 دادیار هم چون چنـدین روز       . جنگل که پدرش است بروند     ل به نزد پادشاه    از او درخواست کرد که اوّ      قبول کرد و  
 هر دو سبدهای میوۀ درخت جادویی را برداشتند و به سمت قصر پدر مانـدانا                ت داشت قبول نمود و    صدیگر هم فر  

 دادیار که به همراه ماندانا بود از دور قصری بسیار بزرگ و با شکوه دید کـه از مرمـر                     براه افتادند و بعد از مدتی     
ساخته شده بود و برج های با عظمت و بلندش که طالیی و نقره ای بود از دور دستها دیده میشد وایـن قـصر                         سبز  

 بـه آرامـی      بـاد  رنگـش در نـسیم مالیـم      سـبز   باشکوه در زیر نور خورشید همچون نگینی میدرخشید و پرچمهای           
 دسـت دادیـار را محکـم        ، زیـاد  شـوق   شـور و    ماندانا از   قصر رسیدند   نزدیکی بهآنها  زمانی که    بالخره   .میرقصید  

 آنها به قصر رسـیدند و نگهبانهـا تـا مانـدانا را              تا اینکه .  میدوید    به آن سمت      فراوان  با سرعت و اشتیاق     و گرفت
وقتـی کـه   .  دیدند شیپورهای شادمانی را به صدا در آوردند و ماندانا و دادیار را به داخل قصر راهنمـایی کردنـد      

 و در کنـار      بسیار خوشحال شـد و او را محکـم در آغـوش گرفـت و بوسـید                 ندانا را دید  پادشاه جنگل دخترش ما   
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دخترم این همه مدت کجا بودی؟ ما چند سال است کـه            : گفت  و با صدایی لرزان از بغض و شوق          .خودش نشاند 
ایـن جـوان    راستی  .  خودت که می بینی از دوری تو پیر شده ام و چشمانم کم سو شده است                  به دنبال تو میگردیم   

پادشاه وقتی فهمید . ؟ ماندانا ماجرای خودش و دادیار را برای پدرش تعریف کرد           اورا به ما معرفی نکردی     ،کیست
پادشـاه مـی خواسـت بـرای آن دو          . که دادیار چقدر به دخترش کمک کرده با ازدواج دخترش با او موافقت کرد             

 عمـویش را در خطـر مـی دیـد و از طرفـی مـی                 زوج خوشبخت هفت شبانه روز جشن بگیرد که دادیار چون جان          
ترسید که به موقع به نزد پری رودخانه نرسد از پدر ماندانا تقاضا کرد که مدت عروسی را سـه روز و سـه شـب                           

  باشـکوهی  پادشاه هم وقتی وفای به عهد و مهربانی دادیار را دید قبول کـرد و سـه روز و سـه شـب جـشن                        . کنند
سب بالدار سفید خودش را به دادیار و دخترش داد که میوه های جادویی را زودتر به                 گرفتند و بعد از آن پادشاه ا      

این اسب، راه چهار روزه را در یک روز طی          : پادشاه گفت . نزد پری رودخانه ببرند تا عموی دادیار نجات پیدا کند         
سب سفید بالدار شدند و به      ماندانا و دادیار به رسم سپاسگزاری دست پادشاه جنگل را بوسیدند و سوار ا             . می کند 

 حرکت کردند و قول دادند که وقتی عموی دادیار خوب شد دوبـاره بـه نـزد پادشـاه جنگـل                      گارِسمت سرزمین   
تهـا  ّ وبعـد از مـد  برگردند و تا آخر عمر پیش او زندگی کنند چون پادشاه به جز این دختر فرزند دیگری نداشـت           

  .فرزندش را دوباره میدید
  . د از سرنوشت اردالن، برادر وسطی که شجاع و دلیر بودحاال بشنوی: القصه

او از نیزارها، باتالقها، دشتهای سبز، صحراهای       . اردالن وقتی از برادرهایش جدا شد به سمت کوه قاف حرکت کرد           
رفت و رفت و رفت تا به بیابانی رسـید همینطـور کـه              سوزان، گردنه های تنگ و باریکِ کوهای بلند، عبور کرد و              

 خب، اآلن که  :  او پیش خودش گفت    ه است  شب شد   احساس کرد که هوا تاریک و      اهش ادامه می داد یک دفعه     بر
، بهتراست زیر این بوتۀ خـشک کـه          و مسیرم را خوب نمیتوانم ببینم و پیدا کنم          شب شده  آسمان و زمین تاریک و    
  بـه طـرف بوتـۀ خـشک یـک قـدم            همین که .  دوباره به سفرم ادامه دهم     ، کنم تا صبح   یجلوی پایم است استراحت   

ه سعی کرد نتوانست که از گودال بیرون بیایـد،          چناگهان در گودالی عمیق افتاد او هر        کند   برداشت که استراحتی  
 در ته   .سپس خسته و نا امید در تاریکی ته گودال نشست همینطورکه در فکر بود چیز عجیبی نظرش را جلب کرد                   

د، اول فکر کرد که کرم شبتاب است ولی وقتی کـه خـوب دقـت                مرون می آ  گودال روزنه ای دید که از آن نور بی        
وقتـی کـه سـوراخ      . کـرد به کنـدن    کرد دید که حرکتی نمی کند با عجله به طرف روزنه و آن نور رفت و شروع                  

بزرگی کند، نور هم بیشتر شده بود و چشمش را در تاریکی می آزرد بطوریکـه نمـی توانـست خـوب ببینـد او بـا                           
. اوان از سوراخی که کنده بود، عبور کرد و با کمال تعجب دید انگار وارد سرزمین جدیدی شـده اسـت                    زحمت فر 

او همانطور به راهش ادامـه      .  باالی سرش در وسط آسمان بود      ،هوای آنجا بسیار خوب بود و آسمان آبی و خورشید         
است و درختانش نیز خـشکیده       با دقت به اطرافش نگاه می کرد و متوجه شد که زمین خشک و ترک خورده                  داد

از دور دید که یک     شده و هیچ سرسبزی و پرندۀ آوازه خوانی در آنجا وجود ندارد درآن سرزمین عجیب و غریب                  
 . دلخراش و چندش آوری روبـرو شـد        ۀ با منظر   و نفر در جلوی کلبه ای نشسته و حصیر می بافد با عجله جلو رفت             

از بدنش اسکلت بود و لباسی از کنف زبر بر تن داشت کـه پـاره                آن شخص نیمی از بدنش گوشت داشت و نیمی          
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: پاره بود ولی از آنجایی که اردالن جوانی شجاع و دلیر بود جلو رفت و با کمال ادب و احترام سالم کرد و پرسـید                        
ببخشید که مزاحم کارتان می شوم ممکن است بگویید که نام این سرزمین چیست؟ آن شخص هم که با تعجـب                     

غریبه، تو چگونـه وارد ایـن سـرزمین شـده ای؟ نامـت چیـست؟ اردالن سـر                   : دالن نگاه می کرد جواب داد     به ار 
. حتماً حکمتی در این کار بوده است تا تو وارد سرزمین ما شـوی            : گذشتش را برای او شرح داد و آن شخص گفت         

و فکـر کـرد کـه او هـم مـرده            نام این سرزمین، سرزمین مردگان است وقتی که اردالن این را شنید کمی ترسید               
است، پس زود به اندام خود نگاهی کرد و دید که بدنش سالم است و مشکلی ندارد سریع چاقویش را برداشت و                      
انگشتش را کمی برید، دید که از انگشتش هم خون می آید و بعد خیالش که جمع شد زنـده اسـت و نمـرده، بـا                           

 خودش سیلی زد و خودش را به این طرف و آن طـرف پرتـاب                شاید که خواب می بینم، چند بار به       : خودش گفت 
دوباره پیش آن موجود زشت     .  نمی بیند و همۀ اینها واقعیت است        هم کرد بعد از اینکه خسته شد فهمید که خواب        

آیا شما می دانید که چگونه می توانم از این سرزمین خارج شوم؟ حصیر باف               : وحشتناک حصیر باف رفت و گفت     
 دانم ولی اگر تو دانه های ذرتی که روی زمین ریخته است  را برایم جمع کنی، به تو می گویم کـه                        من نمی : گفت

اردالن قبول کرد و مدتی طوالنی وقـتش بـرای جمـع کـردن            . راز خارج شدن از این سرزمین پیش چه کسی است         
انه ها را در ترازویی گذاشت      و او د  وقتی که همۀ دانه ها را جمع کرد به حصیرباف داد            . دانه های ذرت گرفته شد    

اردالن . وزن آن به اردالن گوهرهای رنگین بسیار زیبایی داد که در بین آن گوهرها یکی از همه زیبـاتر بـود                     و هم 
روزی اینها بدردت می خورد، مقداری از این گوهرهـا          : گفت آنها را گرفت و از حصیرباف تشکر کرد و حصیرباف         

 برایش تعریف کن که کلیـد   نیزو ماجرای خودت را اه سرزمین مردگان هدیه کن تپه ها و به پادش     نرا ببرپشت آ  
اردالن از آن شخص حصیرباف زشت وحشتناک تشکر و خداحافظی کرد و به سـوی               . حل معمای تو در نزد اوست     

اند بعد از مدتی از دور قصری باشکوه دید و با عجله خود را به قـصر رسـ                 . راهی که او نشان داده بود حرکت کرد       
نگهبانان قصر، چند اسکلت بودند کـه نیمـی از بدنـشان گوشـت و ماهیچـه           . ولی با منظره ای عجیب تر روبرو شد       

سـر یکـی از     . داشت و نیمی دیگر اسکلتی خالی بود که چند تکه گوشت از البه الی استخوانهایـشان آویـزان بـود                   
 بود و بـدنش ماننـد آدم و آن یکـی هـم              اسکلت ها گاو بود و بدنش شبیه به شیر پرنده و یکی دیگر سرش سگ              

اردالن که هم ترسیده بود و هم متعجب مانده بود با تـرس و لـرز جلـو                  . سرش آدم بود ولی بدنش شبیه به عقاب       
وقتـی نگهبانـان او را      . برای پادشاه سرزمین مردگان هدیه ای آورده ام اجازه بدهید بروم او را ببینم             : رفت و گفت  

؟ بعد از اینکه خـوب ورانـدازش کردنـد دوبـاره            !تو اینجا چکار میکنی   : پرسیدندب از او    عجّبا ناباوری و مت   دیدند  
 بعد هر سه نگهبان با هم مشورت کردند و یکی از آنها با سرعت به داخل قـصر رفـت و                      ؟!تو که نمرده ای   : گفتند

:  قصر راهنمایی نمود و گفـت      بعد از مدت زمانی کوتاه برگشت و دروازه های قصر را باز کرد و اردالن را به داخل                 
اردالن که حاال کمی جرئت پیدا کرده بود به همراه نگهبانی که کلۀ گاو داشـت                . پادشاه قبول کرده که تو را ببیند      

 که روی درختانش اسکلت هـای پرنـدگان         ی خشک غاز راه سنگفرشی که از وسط با      ،  و بدنش مانند شیر پرنده بود     
  کـاله خـودی بـر سـر و          که ، نگهبانان اسکلتی  و از جلوی  وهای تنگ و تاریک     زیادی آویزان بود گذشت و از راهر      

 نیزه ای دردست داشتند عبور کرد تا به تاالر اصلی قصر وارد شد و درآنجا تخت سلطنتی بزرگی دید که از                      سپر و 
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 زیرآن جوی آب سیاه رنگی به حوض وسط تاالر می ریخت ولی آب سیاه حوض سرریز نمی شد در همین هنگـام                     
 آنجـا درتخت باشکوه یک نفر با روپوشی کالهدار به رنـگ سـیاه،             همان  روی  چیزی نظرش را جلب کرد که دید        

 با تعجب بـسیار     اردالن.  ولی صورت و دست و پاهایش نامرئی است و به چشم دیده نمی شود              ،نشستظاهر شد و    
یرباف به او هدیـه داده بـود را          نصف گوهرهایی را که شخص حص       سپس  تعظیمی کرد و    در مقابلش زانو زد و     زیاد

تـو چگونـه وارد     : صدایی از روپوش کالهدار سیاه رنگ بیرون آمد و گفت         . به پادشاه سرزمین مردگان هدیه کرد     
. ؟ چه می خواهی؟ اردالن هم همۀ ماجرای خودش را برای پادشاه سرزمین مردگـان تعریـف کـرد                  ه ای   اینجا شد 

ی را در چشمانت و در لحن گفتارت میبینم و احساس میکنم کـه              مرد  من شجاعت و صداقت و دلیر      :پادشاه گفت 
مصمم هستی تا به هدف و مقصودی که در پیش داری برسی و این را بدان کـه سرنوشـت تـو بـا سرنوشـت ایـن                            

.  تنها راه نجات تو این است که بروی سه کار بسیار سخت را برای مـن انجـام بـدهی                    سرزمین گره خورده است و    
یعنـی تـو    : پادشـاه گفـت   . هر چه باشد برایتان انجام مـی دهـم        : اعت تمام بلند شد و ایستاد و گفت       اردالن با شج  

:  هستی؟ باشد، سه کاری که باید انجام دهی را بـه تـو مـی گـویم     مطمئنی که هنوز سخنانم را نشنیده آماده      اینقدر
 را که طلسمی بر روی تیغـۀ طالیـی   خنجر جادویی کوه دود بکشی و  تاریکاژدهای سیاه را در غار   باید بروی    ،لاوّ

تا نیمه راه بهمراه تو می آید تا راهی کـه منتهـی بـه     نگهبان قصر ،آن نوشته شده است از غار اژدهای سیاه بیاوری   
 راهی به دریاچۀ آتش پیدا کنی و به آنجـا           ی سیاه  باید از داخل غار اژدها     ،مدوّ.  میشود را به تو نشان دهد      کوه دود 

 باید  ،مسوّ. چۀ آتش را بکشی و نابود کنی و چشم طالیی او را که در پیشانیش است برایم بیاوری                 بروی و غول دریا   
از سوراخی که در تنۀ درخت سنگی که در دریاچۀ آتش است به داخل بروی تا به سرزمین تـاریکی هـا برسـی و                   

ر شیـشه ای بریـزی و آنـرا         و تاریکی پیدا کنی و سر از تنش جدا نمـایی و خـونش را د               عفریت سیاه را در ظلمات      
اگر این سه کار را با مؤفقیت انجام دادی من هم تو را به آرزویت می رسانم و کمکت میکنم که بـه          . برایم بیاوری 
 صبرکن همانطورکه   :پادشاه سرزمین مردگان این را گفت و رفت همینطورکه داشت می رفت گفت            . هدفت برسی 

 دود راهنمایی می کند و اردالن هم از پادشاه خداحافظی کرد و به همراه      یکی از نگهبانانم تو را به سمت کوه        گفتم
نگهبانی که کلۀ گاو داشت و بدنش مانند شیر پرنده بود از قصر بیرون آمد و آن یکی نگهبان که سرآدم داشت و                       

اردالن جدا شـد و   با او رفت و بعد از   نیمه راه بدنش مثل عقاب بود اردالن را به سمت کوه دود راهنمایی کرد و تا               
توانـست   که دست خالی نمـی     ا این بار کمی ترسیده بود چون      اردالن خیلی شجاع و نترس بود امّ      . به قصر برگشت  

 بود پیرمردی با ریـش      فکرداد و در     همینطورکه غمگین و ناراحت به راهش ادامه می       . به جنگ اژدهای سیاه برود    
 کمک به تو آمده ام، پری رودخانه در گوی شیـشه ای اش              من برای : بلند و سفید جلوی چشمش ظاهر شد و گفت        

تو را دید که غمگینی و مرا فرستاد که پیغامی را به تو برسانم جلوترکه رفتی سوسکی می بینـی کـه تمـام بـدنش                    
نقره ای و سری طالیی دارد او تمام سالح ها و زره ها و سپرهای جادویی را می سازد او را بگیر و بگـو کـه بـه تـو                         

 ضد آتش بدهد و زرهی سرد و بازو بند قدرت و یک دستمال جادویی که از پـشت آن بتـوانی در تـاریکی                         سپری
پیرمـرد   .با هم آنرا ساخته باشـند جنگل و دریا بیابان،  ،ببینی و از او یک شمشیر هم بگیر که چهار ارواح کوهستان          

در . ر از گذشـته بـه راه خـود ادامـه داد           اردالن امیـدوارت  . از جلوی چشمانش ناپدید شـد و رفـت        : تا این را گفت   
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نزدیکی های کوه دود، دید سوسکی که پیرمرد نشانی هایش را داده بود، دارد با سرعت می رود و او هـم دویـد و                         
سوسـک نقرهـای کـه      . در یک چشم بر هم زدن خود را روی سوسک نقره ای انداخت و او را در مـشتش گرفـت                    

تو از من چه می خواهی؟ چرا مرا اسیر کرده ای؟           : الن اسیر شده بود گفت    دیگر راه فراری نداشت و در چنگ ارد       
اگر می خواهی آزادت کنم، چند وسیله از تو می خواهم در صورتیکه آنها را به من بدهی،                  : اردالن به سوسک گفت   

  آنگـاه  .آزادی که بروی و سپس همۀ چیزهایی را که پیرمرد دسـتورش را داده بـود بـه سوسـک نقـره ای گفـت                        
 اینها را در اختیارت می گـذارم کـه وقتـی اژدهـای سـیاه و غـول                   یمن هم به شرط   :  کرد و گفت   اوسوسک رو به    

در ضـمن،   . دریاچۀ آتش را کشتی، سر راهت که بر می گردی از هر کدام از آنها برایم یک ناخن بکنی و بیـاوری                     
. ا کـه مـی خـواهی در اختیـارت بگـذارم           باید سوگند بخوری که این کار را برایم می کنی تا من همۀ چیزهـایی ر               

حاال مرا آزاد کن تا هر چـه را کـه   : سپس سوسک نقره ای گفت. اردالن قسم خورد که این کار را برایش می کند         
به محض اینکه اردالن او را آرام بر زمین گذاشـت، ناگهـان در              . گفتی در یک چشم بر هم زدن برایت حاضر کنم         

زره سرد را پوشـید و بـازو        . ه می خواست دید و از سوسک نقره ای تشکرکرد         جلوی چشمانش همۀ چیزهایی را ک     
بند قدرت را به بازویش بست، به محض اینکه بازو بند قدرت را به بازویش بست احساس نیـروی بـسیار زیـادی                       
کرد انگار که قدرتش هزار برابر شده بود و دستمال جادویی را در جیبش گذاشـت و شمـشیری کـه چهـار ارواح                        

 با هم ساخته بودنـد را بـه کمـرش بـست و سـپر ضـد آتـش را هـم بـه دسـتش                           جنگل و دریا  بیابان،  وهستان،  ک
کمی راه نرفته بـود کـه         و به طرف کوه دود حرکت کرد       وقتی اردالن از سوسک نقره ای خدا حافظی نمود        .گرفت

یک دست شمشیرش را کشید و با       اردالن با   .  او را نگاه می کردند      رنگ به در غار رسید از داخل غار دو چشم زرد         
داشت و تا خواست کـه وارد غـار شـود صـدایی از او                دست دیگرش سپر ضد آتش را جلوی صورت و بدنش نگه          

تو کیستی؟ چرا به اینجا آمدی؟ مگر از جانت سیر شده ای؟ اردالن که فهمیده بود این اژدهاسـت کـه از     : پرسید
 اژدهای سیاه من اردالن هستم و آمده ام که مردانه با تـو بجـنگم و                 ای: داخل غار از او سؤال می پرسد به او گفت         

آنگاه به داخل غار حمله ور شد و اژدها که حاال چـشمانش سـرخ شـده بـود هـر                     . تو را نابود کنم آمادۀ نبرد باش      
 نش خارج می شد بـسوزاند، نتوانـست و اردالن بـه کمـک سـپر و زره                 کاری کرد که اردالن را با آتشی که از دها         

جادویی اش جلو رفت، وقتی که دید اژدها خسته شده و به نفس نفس زدن افتاده سریع بـه هـوا پریـد و بـا یـک                            
و خـون زیـادی از       ضربۀ محکم و کاری سر از تن اژدها جدا کرد و جسد بزرگ و سنگین اژدهـا بـر زمـین افتـاد                      

جـسد بـی     از   آن را اژدها زد و    اردالن نزدیک تر رفت و با شمشیرش یک ضربه به ناخن دست             . جاری شد بدنش  
 کارش با    که اژدها کند و در شال کمرش گذاشت، اندازۀ ناخن اژدها به اندازۀ یک خنجر بزرگ بود، اردالن                جان  

وقتـی کـه   . جسد بیجان او تمام شد خوشحال از غلبه بر اژدهای سیاه به طرف صندوقی رفت که در انتهای غار بود    
قـرار دارد    ،در ته جعبه یک خنجر طالیی که طلسمی بر روی تیغۀ آن حک شده             او در صندوق را باز کرد، دید که         

 به پایین غار باز شد انگار        مارپیچ و بدون نرده    او خم شد و خنجر را برداشت که ناگهان از انتهای جعبه راه پله ای              
 رفـت و از پلـه هـای     که راه مخفی بود و او فهمید که این راه به دریاچۀ آتش می رسد و بالفاصله به داخل جعبـه                    

پله ها سنگی و بسیار قدیمی بودند و بعضی از آنها هم شل شده بودند چند مرتبه هم کـم                    . مارپیچ آنجا پایین رفت   
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 پله ها به قدری زیاد بودند که وقتی آدم از بـاال بـه پـایین                 مانده بود که اردالن از روی پله ها به پایین سقوط کند           
االخره اردالن پس از مدت ها راه رفتن روی پله ها به نزدیکی دریاچـۀ آتـش      ب. نگاه می کرد سرش گیج می رفت      

رسید، دید که در آنجا یک دریاچۀ بزرگ پر از مواد مذاب و آتش است همینطور که داشت دریاچه و اطرافش را                      
 و  ت کرده که از قلمرو اژدهای سیاه بگذرد       ئچه کسی جر  : نگاه می کرد صدایی نظرش را جلب کرد که می گفت          

پای در قلمرو من بگذارد؟ اردالن تا خواست که جواب بدهد، دید که یک غول بزرگ و سرخرنگ به او حملـه ور         
 احـساس درد    افتـاد شد تا خواست حرکتی کند، غول او را گرفت و به هوا پرتاب کـرد و اردالن وقتـی بـه زمـین                        

عصبانی هم بود سریع بـه طـرف اردالن   ، وقتی که خواست از جایش بلند شود دوباره غول وحشی که  نمودشدیدی  
و بار دیگر به او حمله کرد و اردالن هم فقط فرصتی پیدا نمود کـه سـپرش را زود جلـوی صـورت و بـدنش                           پرید  
 که غول با یک لگد محکم دوباره او را به طرفی دیگر پرتاب کرد آنگاه سپر از دست اردالن جدا شد و بـه                         بگیرد

د ورکه اردالن به زمین خورد این بار احساس کرد که استخوانهای بـدنش دارد خـ               وقتی  . داخل دریاچۀ آتش افتاد   
دوباره به طرف او حمله کرد و        می شود و با خستگی و کوفتگی شدید تا خواست از جایش بلند شود، دید که غول                

ریاچه فـرو    و گردنش را بشکند، اردالن سریع شمشیرش را کشید و در قلب غول د               اردالن را بگیرد   گلویپرید که   
اردالن هم تا این را دید زود از جایش بلند شد و با یک  . کرد و غول با نعره ای وحشتناک نقش بر زمین شد و مرد            

ضربه سر از تن غول جدا کرد و بعد دست و پاهایش را با ضربات دیگر قطع کرد که مبادا غول دوباره زنده شـود                         
ز پای غول کند و در کمرش گذاشت و روی زمین نشست و کمی              و به او حمله کند و با ضربه ای دیگر یک ناخن ا            

وقتی که خستگیش رفع شد سر غول را برداشت و با خنجر جادویی که طلسمی بر تیغـۀ آن حـک                     . استراحت کرد 
شده بود چشم طالیی وسط پیشانی غول را در آورد و آن را در جیبش گذاشت همین که چشم طالیی را از پیـشانی     

دفعه تمام بدن غول آتش گرفت و دود شد و بر هوا رفت و در جایی که غـول مـرده بـود یـک                         غول در آورد یک     
درخت سنگی ظاهر شد و اردالن به داخل سوراخی که در تنۀ درخت سنگی بود رفت و به سـرزمین ظلمـات وارد                       

یرمـرد ریـش   شد و دید که همه جا تاریک است و چشم، چشم را نمی بیند در همین افکار بود که یـاد حرفهـای پ          
ه دید که همه جا مثل روز روشن شد، وقتی که کمـی      ستمال جادویی را به چشمانش بست و یک دفع        دسفید افتاد،   

بـه کنـار    راه رفت از پشت دستمال جادویی دید که چند درخت و چشمۀ آبی آنجاست، چون خسته و تـشنه بـود                      
 کوفتگی بدنش از بین رفته و دوبـاره         چشمه رفت وکمی از آب چشمه خورد که یک دفعه احساس کرد خستگی و             

 احساس کرد  ،آن را بردارد   در کف آب چشمه افتاده، خم شد که        بطری    یک خواست که از آب چشمه بنوشد دید      
یک موجودی سریع از جلوی چشمانش گذشت و پشت سرش ایـستاد او بـه روی خـودش نیـاورد و آرام داشـت                        

تو کیستی که جرئـت کـرده ای از قلمـرو اژدهـای             :  او گفت  شمشیرش را از غالف بیرون می کشید که صدایی به         
چه کسی به تو اجـازه داده کـه از    قلمرو من بگذاری؟ درسیاه  و همینطور از قلمرو غول دریاچۀ آتش بگذری و پا   

چشمۀ آب حیات بنوشی؟ اردالن که آماده بود با یک حرکت به عقب برگردد و سر عفریت را از تنش جـدا کنـد                     
من اردالن شجاع هستم بگیر که آمده ام تو را هم بکشم و با سرعتی برق آسا در حالی که                   : ه نفس گفت  با اعتماد ب  

 زد و سرش را چند مترآن  را گردن عفریت ،یک ضربۀ کاری محکم   با  شمشیرش را کشیده بود به عقب برگشت و         
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برداشت و آن را از خون عفریت       و زود بطری خالی را از ته چشمه          طرف تر پرتاب کرد و عفریت را هم از بین برد          
 تازه یادش آمد که بایـد دسـتمال         ، و به سرزمین دریاچۀ آتش رفت که احساس کرد همه جا تاریک است             پرکرد

 اوجادویی را از چشمانش باز کند و وقتی دستمال را از روی چشمانش برداشت دوباره همه جا روشـن شـده بـود                        
بعد از مدتی راه پیمایی سر      . کرد ادشاه سرزمین مرد گان حرکت     به طرف قصر پ    ،خوشحال و سر مست از پیروزی     

 سیاه و ناخن پای غول سرخ دریاچۀ آتش را بـه او داد   یراهش دوباره سوسک نقره ای را دید و ناخن دست اژدها          
 و   پس نمـی گیـرم     ،همۀ چیزهایی را که به تو امانت داده بودم        هم  من  چون به قولت وفادار بودی      : و سوسک گفت  

که چطور در مبارزه با غول دریاچۀ آتش سـپرش را از دسـت              : اردالن به او گفت   . آن ابزار جنگی مال خودت    همۀ  
 سوسک نقره ای سپر دیگری به او داد و اردالن بعد از تشکر فراوان از او به راهش ادامه داد تا به                        است آنگاه  داده

نیمی از بدنشان اسکلت بود و نیمی دیگـر کمـی           دروازۀ قصر رسید دوباره همان سه نگهبان عجیب آنجا بودند که            
وقتی که نگهبانان او را دیدند به داخل قصر راهنماییش کردند و پادشاه سرزمین مردگان               . گوشت و پوست داشت   

اردالن . یه ا  می بینی که چه خدمت بزرگـی بـه مـا کـرد              تو حاال: با خوشحالی گفت  وقتی که اردالن را سالم دید       
شاه وقتی ادپ. شاه گذاشتادت و خنجر جادویی و چشم طالیی و خون عفریت را جلوی پای پ       تعظیمی کرد و جلو رف    

که خنجر را به کمرش بست تبدیل به مردی خوش قامت و زیبا و با شکوه شد و وقتی که چشم طالیی را در باالی                         
ن خوش آواز    سبز و خرم شد بطوریکه صدای پرندگا        سر ، یک دفعه تمام سرزمینش    تاج تخت سلطنتش نصب کرد    

به داخل تاالرهای قصر می آمد و وقتی پادشاه خون عفریت را در جوی آبی که از وسط قـصرش عبـور مـی کـرد،                          
روی اسـکلت بدنـشان      یعنـی    ریخت یک دفعه تمام خادمان و نگهبانان و کارکنان قصر، بدنشان مثل روز اول شد              

اردالن کـه تعجـب کـرده بـود      .  بازگـشت  گوشت و پوست جدید رویید و شادی و خوشحالی به سرزمین مردگان           
پادشـاه سـرزمین مردگـان از او بـسیار          . ه اسـت  فهمید که به دست او طلسمهای سرزمین مردگـان شکـسته شـد            

 من به سیمرغ گفته ام که در جلوی درب          . می توانی  ،حاال اگر می خواهی به سرزمینت بروی      : قدردانی کرد و گفت   
 اینکه چقدر مانده     مرده و  نمیدانم که عمویم هنوز زنده است یا      : پادشاه گفت  اردالن به    .قصر منتظر فرمان تو باشد    

نگـران نبـاش،    : پادشاه گفت . ت من تمام شود می ترسم نزد پری رودخانه و برادرانم شرمنده شوم            لّهکه زمان و م   
اب دیـده ای و     زمان در اینجا معنایی ندارد وقتی تو به سرزمینت برگردی انگار که تمـام ایـن ماجراهـا را در خـو                     

برایت فقط یک شب طول کشیده است تو هنوز خیلی فرصت داری و این را بدان که عمویت هنوز زنـده اسـت  و                         
چون تو خدمت بزرگی به ما کرده ای من هم به رسم یادبود و برای رفاه زنـدگیت ثـروت زیـادی کـه شـامل دو                           

و هدیه می کنم و به سیمرغ فرمان می دهم که           کیسه الماس و دو کیسه طال و دو کیسه گوهرهای قیمتی است به ت             
 و تو در آنجا باید مار بزرگ پنج سر را که دو سر آن سبز و دو سر دیگرش سیاه و سـر                        تو را به قلۀ کوه قاف ببرد      

 آنجاست هر سه    ی که  وقتی که او را کشتی داخل النۀ مار شوی و سه عدد سنگ صبور              .وسطش قرمز است بکشی     
 بعد از اینکه سنگ صبورها را به دست آوردی سیمرغ تو را به نـزد                ،ببر و به پری رودخانه بده     را بردار و با خودت      

آشیانه اش که در همان قله کوه قاف است         پری رودخانه می برد و هر وقت کارت با او تمام شد رهایش کن تا به                 
 او داده شده بود بسیار تشکر کرد و         وقتی که پادشاه او را راهنمایی کرد اردالن از بابت هدیه هایی که به             . برگردد
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و در یک چـشم بـر      شد    بر سیمرغ   سوار هدیه هایش را برداشت و از پادشاه و همراهانش خداحافظی کرد و سپس            
من در همین جا منتظرت می مانم تا تو برگردی و اردالن            : هم زدن به قلۀ کوه قاف رسید و سیمرغ به اردالن گفت           

  کرد و آرام در باالی سوراخ النه روی تخته سنگی ایستاد و درآنجا کمین کـرد و                 به سمت النۀ مار پنج سر حرکت      
 دست در جیبش کرد و زیباترین گوهری که شخص حصیرباف در سـرزمین مـرده گـان بـه او داده بـود را               سپس

گ و  همان طور که انتظار می کشید، دید که سری بـزر           .جلوی النۀ مار انداخت و شمشیرش را کشید و منتظر ماند          
اردالن به محض دیدن اولین سـر، بـا شمـشیر جـادوییش     . سبز که زبانی دراز و دو شاخه داشت از النه بیرون آمد  

کـه مـی    یک ضربۀ محکم به گردن او زد و سر از تن مار جدا کرد و همین طور سرهای سیاه و قرمز بعدی مار را                         
وقتی که مطمئن شد که هر پنج       . را بردارند، قطع کرد    النه   ب  گوهر زیبای جلوی در   و   بیایند    از النه بیرون   خواستند

 مرده است با احتیاط و آرام از باالی النۀ مار پایین آمد و گوهری را که روی زمین                    مار پنج سر   سر مار قطع شده و    
 . برداشت همانداخته بود برداشت و بعد مشعلی روشن کرد و به داخل النه رفت و سه سنگ صبور را دید و آنها را                

 النه روی هم ریخته شده بـود         از ، ما بین استخوانهایی که در گوشه ای       شود از النۀ مار خارج      می خواست  که   انیزم
چشمش به انگشتری بسیار زیبا با نگینی عجیب افتاد و آن را هم برداشت و در جیبش گذاشت و به طرف سـیمرغ                       

ه افتاد، همان طور که بـر روی سـیمرغ نشـسته            آنگاه سوار بر سیمرغ شد و به همراه او به طرف خانه اش برا             . رفت
سیمرغ عزیز سؤالی داشتم، می گویند که تو خیلی دانایی آیـا مـی تـوانی                : بود و در هوا پرواز می کرد، از او پرسید         
به شرطی که به صورت یک راز بـاقی بمانـد و            : اردالن به او گفت   . بپرس: که به سؤالم جواب دهی؟ سیمرغ گفت      

تا زمانی کـه خـودت رازت       : سیمرغ هم قسم خورد و گفت     . ی که هیچ وقت راز مرا فاش نسازی       تو باید قسم بخور   
اردالن به او گفت که در النۀ مار پنج سر، انگشتری پیدا کـرده ام کـه                 . را فاش نساخته ای من هم حرفی نمی زنم        

ایـن  : نگـشتر افتـاد گفـت     تا چشم سیمرغ بـه ا     و آن را از جیبش درآورد و به سیمرغ نشان داد            نگین عجیبی دارد    
انگشتری دارای طلسمی است که هر کس هر آرزویی داشته باشـد ایـن انگـشتر آن آرزو را بـه قـدرت خداونـد                         
برآورده می سازد، فقط کافیست که دارندۀ انگشتر نگینش را بعد از آرزو کردن ببوسد تا خداوند درآنی آرزویش                   

تر فقط یک آرزو می تواند بکنـد و اگـر آرزویـت خـوب و خیـر          را برآورده سازد فقط یادت باشد که دارندۀ انگش        
باشد تا آخر می ماند و اگر آرزویت بد و شر باشد باز هم برآورده می شود ولی زود از بین مـی رود و باطـل مـی                             

اردالن شـجاع،   : اردالن که خیلی خوشحال شده بود، انگشتری را دوباره در جیبش گذاشت و سیمرغ گفـت               . گردد
 بینم فکر می کنم که دیگر به خانه ات رسیدیم برویم که من خیلی خسته شده ام، می خواهم در منزل                      آبادیی می 

  . شما کمی استراحت کنم
  .حاال بشنوید از برادر کوچکتر یا بهتر بگوییم باریان که خیلی عاقل و دانا بود: القصه

. رسبز کنار دریای جنـوب بـه راه افتـاد         وقتی که او از برادرانش و پری رودخانه خداحافظی کرد به سمت دشت س             
مدتی . هر چه گشت نتوانست شاهزاده خانم شانه بسر را پیدا کند و از خستگی زیاد روی چمن ها گرفت و خوابید                    

 بـا  از خوابش نگذشته بود که با سر و صدایی وحشتناک از خواب بیدار شد، وقتی که خوب چشمانش را بـاز کـرد                   
 در غاری تاریک به زندان افتـاده و چنـدین           که  دید ، آنگاه  از جایش بلند شد    سپس به اطرافش نگاه کرد و       تعجب
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اینجا کجاست؟ من کجا هستم؟ و شما کـی         :  رو به آنها کرد و پرسید       بعد  و هستندنفر دیگر هم درآن زندان با او        
 صدای وحشتناک    این !!هستید؟ اصالً من چگونه به اینجا آمدم؟ من که در میان دشت روی چمن ها خوابیده بودم                

 هستم ودیگری نیز به جلـو        رهبر سرزمین پارت   ،من پارت راهب  : یکی از میان جمع جلو آمد و گفت       از کجاست؟   
،دهقان سرزمین  من هم پارسه  : من هم آرشین تیراندازم و پیرمردی لنگ لنگان نزدیک ترآمد و گفت           : آمد و گفت  

ر گـ  هستم و یکـی دی     کاست چغالک، پادشاه سرزمین     من هم :  هستم و مرد کوتوله ای هم جلو دوید و گفت          پارس
 هـستم و بـاز هـم        ن، و وزیر او در سرزمین شوشَ       مشاور شاهزاده خانم شانه بسر      من هم پورنگ،  : جلو آمد و گفت   

  پادشـاه حیوانـات دریاهـا و خـشکی هـا           ، پادشاه سرزمین هرمزستان و    من هم سپندار  : یکی دیگر جلو آمد وگفت    
من هـم   : م می دانم و سپس آخرین نفر جلو آمد و با صدایی بلند و کلفت و خشمگین گفت                 هستم و زبان آنها را ه     

گوژک هستم و هنر من جنگیدن است ولی همۀ ما اآلن در اینجا اسیر دیو سیاه هستیم و او همۀ مـا را بـا حقـه ای                            
صبح آمد و سه نفر ما را برد         دیو بدجنس امروز     ، تعداد ما تا دیروز خیلی بیشتر بود       .دزدیده و به اینجا آورده است     

کار مـا  دیگراو هر دو روز یک بار می آید و سه نفر را با خود می برد و فکر می کنم که                 .  بخورد  سپس که بکشد و  
 بعد از تمام شدن صحبت هـای گـوژک همـه از             .هم تمام باشد و همۀ ما بمیریم و خوراک این دیو بدجنس شویم            

 نام تو چیست؟ برای چه      ،فرزندم: ت کنار باریان نشست و از او پرسید       ترس ساکت شده بودند که پارت راهب رف       
 و همـۀ آنهـا از       نمـود به این سرزمین آمده ای؟ باریان خودش را معرفی کرد و بعد داستانش را برای آنها تعریف                  

اینکه او اسیر دیو شده بود و دیگر نمی توانست برای عمویش کاری انجـام دهـد، ناراحـت شـدند و یـک گوشـه                          
باریان که امیدش را از دست نداده بود کمی از لباسش را پاره کرد و به تکه استخوانی که داخـل زنـدان      . نشستند

آیا کسی می تواند ایـن را آتـش بزنـد؟ چغالـک از              : روی زمین افتاده بود بست و رو به آن هفت نفر کرد و گفت             
ن آورد و مشعلی را که باریان درست کرده         جایش بلند شد و به طرف او رفت و سنگ آتش زنه ای از جیبش بیرو               

بود را آتش زد و سپس باریان دور تا دور زندان را بررسی کرد و دید که یک سوراخ کوچک باالی سرشان اسـت              
 بـسته  یکه از آنجا آسمان پیدا بود و دوباره خوب که به اطرافش نگاه کرد، دید در زندان بـا تختـه سـنگ بزرگـ     

 صدای آن هفت نفر بلند شد که چه فهمیدی؟          موش کرد و رفت گوشه ای نشست و       شده است، بعد مشعلش را خا     
: آیا می توانیم از اینجا خارج شویم؟ آیا راه فراری هست یا اینکه باید خوراک دیـو سـیاه شـویم؟ باریـان گفـت                        

ـ          . دوستان من، بیایید کنارم بنشینید، برای شما پیشنهادی دارم         د پیـشنهادش   همـه رفتنـد و دور او نشـستندکه ببینن
وقتی که همه دورش جمع شدند و کنار یکدیگر نشستند، باریـان            . چیست؟ شاید که او راه فراری پیدا کرده باشد        

ل تا به آنجا که اسیر دیو شدید برایم تعریف کنید           دوستان، بیایید هر کدام یک به یک داستان خود را از اوّ           : گفت
همهمه ای در بین جمع به وجود آمد و .  دیو سیاه به دست بیاورم     شاید من راه حلی به نظرم برسد و نقطه ضعفی از          

راه حل خوبیست، شاید فکری هم به نظر ما برسد و بتوانیم از اینجا خالص شویم                : آنها بعد از مشورت با هم گفتند      
ودم را  من که ماجرای خ   : باریان گفت  . هم سرمان گرم می شود و هم از نا امیدی نجات پیدا می کنیم              ،و این گونه  

پارت عزیز نوبت شماست که سـر    : برای شما تعریف کرده ام پس از راهب شروع می کنیم و رو به او کرد و گفت                 
  . گذشت خود را برای ما تعریف کنید



 14

یـک روز کـه پـدر و مـادرم داشـتند از کنـار            : او گفـت  . پارت راهب این گونه شروع به تعریف سرگذشتش کرد        
شان عبور می کردند، دیو سیاه سر راهشان سبز شد و می خواست کـه مـادرم                 قبرستان قدیمی دهکدۀ محل زندگی    

تش کـم بـود و مـرد        ت کوتاهی نبرد، چـون پـدرم قـدر        را با خودش ببرد که پدرم به او حمله ور شد و بعد از مدّ              
ـ                            وی جنگجویی هم نبود بر اثر زخم های زیادی که در نبرد برداشته بود طاقـت نیـاورد و بـر زمـین افتـاد و در جل

در حین فرار به داخل قبری کـه تـازه کنـده            به سمت گورستان فرار کرد و       چشمان مادرم کشته شد و مادرم هم        
شده بود افتاد و سرش با سنگی که در داخل قبر بود برخورد کرد و شکـست و بعـد از خـونریزی زیـاد در عـالم                            

و سیاه دید که مادرم مرده است و پـدرم هـم            وقتی که دی  .  وقت به دنیا آمدنم بود     ،روزاز قضا در آن      .بیهوشی مرد 
 بوده وقتـی کـه دیـو رفـت بعـد از      اودر جنگ با او کشته شده است از آنجا رفت تا کسی نفهمد که این کار، کار    

به دنیا آمدم و صدای گریۀ مرا دو پری جنگلـی کـه از آنجـا عبـور مـی کردنـد،                      در همان گور    ت کوتاهی من    مدّ
پیدا کردند و از من نگهـداری نمودنـد تـا بـزرگ               مرا آنها. گورزادی متولد شده است   :  و پیش خود گفتند    شنیدند

شدم و از کودکی مرا با علوم سحر و جادو آشنا کردند و مقداری هم به من از آن علوم آموزش دادند ولـی چـون                          
ونـدی و دانـشهای     خدامن یک انسان بودم نتوانستم همۀ آنها را خوب و کامل یاد بگیرم و بعد آنها مرا بـا تعـالیم                      

و به سن جوانی رسیدم، به خاطر عالقه ای که به راهـب شـدن داشـتم،                  ت زمانی گذشت   آشنا نمودند و مدّ    زمینی
رفتم و راهب شدم تا خدمتی به مردم دهکده ام بکنم به همین خاطر در همان جایی که پدر و مادرم مرده بودنـد                        

 به درگاه خداوند به عبادتگاهی که ساخته بودم می آمدنـد و از               برای دعا و نیایش     هم  مردم ،یک عبادتگاه ساختم  
غذایی که برایم می آوردند اموراتم را می گذرانیدم و بعضی وقت ها پریان جنگل که مرا دوست داشتند و بزرگم                     

د  و به خاطر عالقه ای که مردم به من پیـدا کـرده بودنـد مـرا رهبـر خـو                     کرده بودند برایم غذا و میوه می آوردند       
 همیـشه در     یک دم خیالم آسوده نبود و      ولی با اینکه رهبر قوم خود شده بودم و در آسایش به سر می بردم             .کردند

 بـر اثـر     یک روز که فکر می کردم نیروی جادوییم       .  آرام و قرار نداشتم    ، به همین علّت   فکر انتقام از دیو سیاه بودم     
وقتی او را دیدم از ترس یادم رفت که نام خداونـد            . ه رفتم  خیلی قوی شده، به سراغ دیو سیا       تمریناتی که کرده ام   

به همین خاطر ترس تمام وجودم را فرا گرفتـه بـود کـه دیـو از فرصـت                   . را بر زبان بیاورم و از او طلب یاری کنم         
استفاده کرد و خودش را به صورت خفاشی بزرگ درآورد و مرا به چنگالش گرفت و در غار زندانیم کـرد و اآلن                       

 خـودم و    ش شما هستم احساس می کنم که نیروی جادوییم را کامالً از دست داده ام و نمی توانم کمکی بـه                    که پی 
  .وقتی که داستان پارت راهب تمام شد غمگین و آرام به دیوار پشت سرش تکیه داد و ساکت شد.  شماها بکنمیا

در سـرزمین   روزگـاری   : او گفـت  . نمحاال نوبت من است که داستانم را برای شما تعریف کـ           : پارسۀ پیرمرد گفت  
کلبه ای داشتم که یک طرفش جنگلی بود با درختانی سر به فلک کشیده و یک طـرفش دشـتی سرسـبز و                       پارس  

 دختر در کار مزرعـه و خانـه         دیگری و دو فرزندم که یکی پسر بود و          خرم و جلوی کلبه ام مزرعۀ کوچکی داشتم       
ر زیبا و مهربانم وقت ازدواجش رسیده اسـت و چنـد وقتـی در               یک روز احساس کردم که دخت     . کمکم می کردند  

همین افکار بودم که روزی دخترم به جنگل رفت که کمی تمشک بچیند، در آنجا با جوانی آشنا شـد و آن جـوان                        
د باید پدرم تو را ببیند و اگر موافقت کر        :  بود گفت  دانا   کرد و دخترم از آنجایی که بسیار          زیادی به او اظهار عالقه   
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به خواستگاری دخترم آمد ولی چون من نسبت بـه او اطمینـان             من حرفی ندارم و چند روز بعد جوانی زیبا و رشید            
که یک دفعه آن جوان زیبا و رشید تبدیل به دیو سیاه شد و پسر و دخترم را تبدیل بـه              . نداشتم، جواب منفی دادم   

دانم که چکار کنم و چگونه آزاد شوم و طلسم دیو سـیاه  درخت کرد و مرا هم اسیر نمود و به اینجا آورد حاال نمی    
پارسۀ پیرمرد این را گفت و با چشمانی گریان او هم کنـار پـارت راهـب       . را باطل کنم تا دختر و پسرم آزاد شوند        

  .نشست و دیگر حرفی نزد
کـنم، چغالـک    حاال نوبت من است که داستانم را برایتـان تعریـف            :  گفت کاست، پادشاه سرزمین     کوتوله چغالک

 هستم، سرزمین من در میان       و یا همان کاست    من پادشاه سرزمین کوتوله ها    : کوتوله به صحبتش ادامه داد و گفت      
کوهها و تپه های کنار دریا می باشد، یک روز که برای ماهیگیری به اتفاق همراهانم به دریا رفته بودم، تـازه چنـد     

امش صدف گریان بود و قبالً در افسانه هـای سـرزمینم شـنیده              ماهی گرفته بودیم که من صدفی صید کردم که ن         
وقتـی  . بودم که هر کسی این صدف را صید کند دارای ثروت هنگفتی می شود و بعد با عجله بـه قـصرم برگـشتم                

روی صدف دست می کشیدم و برایش تار می زدم، صدف برایم مروارید گریه می کرد و یک دفعه می دیدم کـه         
بعد از مدتی دیو سیاه شبانه وقتی که من در خواب بودم همسرم را فریب داد و صـدف را                    . دارمچند سبد مروارید    

از او گرفت و همسرم را تبدیل به مجسمۀ سنگی کرد و من را هم به همراه تمام ثروت و دارایی قـصرم بـا صـدف     
ستم و همسرم هم تبدیل بـه        است که من در اینجا اسیر ه         روز ینجادویی به همراه خودش اینجا آورد و اآلن چند        

دیو بدجنس تمام ثروت و داراییم را به همراه صـدف جـادویی مـال خـودش کـرده و      . سنگ شده و در قصر است 
آمـاده بـاش چـون دو روز دیگـر نوبـت      : امروز صبح که دیو آمده بود، سه نفر از ما را با خودش ببرد به من گفت     

یک جن فرمـانروای سـرزمین توسـت و چغالـک ایـن را گفـت و                 ، سرزمینت را به جنیان فروخته ام و اآلن          توست
غمگین در گوشه ای نشست و سپس اضافه نمود ای کاش می توانستم از اینجا بیرون بیـایم و سـرزمینم را نجـات                        

  .دهم
  .آرشین کماندار ماجرایش را تعریف کرد ،ی سرزمین کاست پادشاه کوتوله ها،بعد از چغالک
 بعضی وقت ها به شکار می رفتم یک روز کـه بـرای              زندگیستم و برای گذران     من یک شکارچی ه   : آرشین گفت 

خـسته و  . شکار به کوهستان رفته بودم آهویی نظرم را جلب کرد و برای به دام انداختن و شکارآن، تعقیبش کردم            
کوبیـدم  تشنه به جایی رسیدم که قصری در آنجا بود و از تشنگی و خستگی و گرسنگی زیاد، هر چه درب قصر را                  

به همـین دلیـل از دیـوارآن بـاال     . اول فکر کردم قصری که در آنجاست، متروکه است. کسی در را برایم باز نکرد 
 کـه   دیدمبود    معمولی درختان چندین برابر     که  و خودم را به حیاط قصر رساندم، درآنجا درختانی بسیار بلند           مرفت

 از گرسنگی چند گالبی کندم و خوردم و هنگـامی کـه دور              .میوه هایش هم از میوه های معمولی بسیار بزرگتر بود         
 متجـب و    ،دیـدم واطراف قصر گردش می کردم، یک دفعه میز باشـکوهی در کنـار اسـتراحتگاهی در میـان بـاغ                     

 مشاهده کردم که روی میز پر از غذاهای تـازه و     سیدم وقتی به آنجا ر    کنجکاو شدم و به آ ن سمت حرکت کردم          
،  بسیار گرسنه بودم کم کم شروع به خوردن کردم وقتـی کـه خـوب سـیر شـدم                    هنوز یی که  و از آنجا   لذیذ است 

نجا بود برداشتم تا خواستم از آن آب بنوشم صـدایی شـنیدم کـه مـی                 آاحساس تشنگی نمودم و تنگ آبی که در         
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در این آب را ننوش و صبر کن ولی من گوش نکردم و از آن آب نوشیدم که یک دفعه سـرم گـیج رفـت،                          : گفت
دیدم که در استراحتگاه دختر زیبـایی اسـت کـه دسـت و     حالی که سرم گیج می رفت و هنوز بیهوش نشده بودم  

وقتی بهوش آمدم و چشمانم را بـاز کـردم خـودم را در اینجـا                . پایش را زنجیر کرده بودند دیگر نفهمیدم چه شد        
  .نشستزندانی دیدم و این بود سرگذشت من و او هم آرام رفت و کنار چغالک 

ل گفـتم مـن     همـانطور کـه اوّ    :  مشاور و وزیر شاهزاده خانم شانه بسر شروع به صحبت کـرد و گفـت               ،بعد پورنگ 
روزی من به همراه شاهزاده خانم که نامش پانیذ بـود در بـاغ             . ن هستم  سرزمین شوشَ  مشاور و وزیر شاهزاده خانمِ    

فرا نام داشت و دیگری شاهـسوند کـه جـادوگری     دو جوان به خواستگاری او آمدند، یکی ا       که قصر قدم می زدیم   
بعد از سه روز شاهزاده خانم،     .  سه روز در قصر منتظر جواب شاهزاده خانم پانیذ بودند          ،آن دو . بدجنس و مکار بود   

افرا را به همسری انتخاب کرد و همین موضوع جادوگر بدجنس، شاهسوند را عصبانی نمود و بعد او با نقـشه ای از                       
ده افرا را برای پیدا کردن قوچ طالیی به جنگل برد و بعد با خمیری که در دست داشت سه گـرگ                      قبل طراحی ش  

 وقتی کـه بـزرگ   ،درست کرد، وقتی که بر روی آنها آب دهان انداخت، آنها ناگهان شروع به بزرگ شدن کردند         
ده بـود شـروع بـه دویـدن         ، افرا که ترسی    و به طرف افرا حمله ور شدند       زوزه ای بلند و وحشتناک کشیدند     شدند،  

گرگ ها که به او     . کرد تا خود را نجات دهد که در همین هنگام  پایش به ریشۀ درختی گیر کرد و بر زمین افتاد                    
 دهان گرگـی   از    او رسیده بودند با اشارۀ شاهسوند جادوگر، او را تکه پاره کردند و خوردند که چندین قطره خون                

 بـا عجلـه بـه نـزد      شاهسوند بدجنس   تبدیل به درخت افرا شد و      ،د بفهمد روی زمین ریخت و بدون اینکه شاهسون      
 من و افرا که برای پیدا کردن قوچ طالیی به جنگل رفته بـودیم ناگهـان افـرا                   :شاهزاده خانم آمد و به دروغ گفت      

پایش به ریشۀ درختی گیر کرد و به زمین خورد و شاخۀ خشک درختی در شکمش فرو رفته و زخمی شده اسـت                       
سپس من و شاهزاده خانم پانیذ به اتفاق چند نگهبان بـا عجلـه بـه جنگـل رفتـیم و بـه افـرا        . نیاز به کمک دارد  و  

رسیدیم، دیدیم که او تبدیل به درخت شده و بالفاصله فهمیدیم که این کار، کـار شاهـسوند بـدجنس اسـت در                        
سـریع وردی خوانـد و    جرا پی بـرده ایـم،  همین هنگام، شاهسوند جادوگر که از چشمان ما فهمیده بود که ما به ما             

شاهزاده خانم را تبدیل به شانه بسر کرد و او را در قفس طالیی انداخت و همراهانش را تبدیل به کالغ کرد و مرا                        
 که شاهزاده خانم شانه بسر درآن بود را برداشت و مرا هم کشان کـشان                یهم اسیر نمود و به زنجیر کشید و قفس        

همۀ مردم که از او ترسیده بودند به فرمانش درآمدند و او شاهزاده خانم شانه بـسر                 . صر برد  خودش به ق   دنبالبه  
وقتـی  .  شـد  ن شوشَ را با قفس طالیی اش به همراه من به دیو سیاه داد و خودش هم با پشتیبانی او پادشاه سرزمین                   

  . سرش را بزیر انداختکه داستان زندگی پورنگ تمام شد او هم رفت و کنار آرشین نشست و آرام و ساکت
 حیوانات خشکی ها و دریاها بود کـه مـاجرایش را تعریـف               سرزمین هرمزستان و پادشاه    حاال نوبت سپندار پادشاه   

  .کند
 بود که از هـر نـوع         به نام قشم   قصر من در میان آب دریاها و اقیانوس ها در وسط جزیره ای بزرگ             : سپندار گفت 

ی کردند و حیوانات دریایی هم از هر نوع در آبهای کنار جزیره ام سـکونت           حیوان و موجود در جزیره ام زندگی م       
داشتند و دارای ثروتی بی حد و چهار وسیلۀ جادویی بودم که آن چهار وسیله، قدرت و پادشـاهیم را تـضمین مـی                     
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کـه  بـود    و دومین چیز، مرغ سعادت       داشتبت  محّلین چیز، یاقوت دریاها بود که خاصیت ایجاد عشق و           اوّ. کردند
 ارواح  هدیـۀ سعادت حیوانات دریاها و خشکی ها را تضمین می کرد و سومین چیز هم، کـدو و بادنجـان جـادویی            

 که از کدو پانصد سرباز پیاده نظام و پانصد سرباز سواره نظام که هر کدامشان حریف پنجاه پهلوان                   کوهستانها بود 
 بودند و همینطور از بادنجان هـزار اسـکلت و هـزار روح              مدافع جزیره  در مواقع ضروری  بیرون می آمدند و          بودند

جنگجو در مواقع خاص و ضروری به دستور من بیرون می آمدند و از اقیانوسها و دریاهـا محافظـت مـی کردنـد و                     
چهارمین چیز هم، درخت سیب نقره ای جزیره ام بود که اگر هر کسی یک سیب از آن می خورد تمـام زخمهـای                        

مـن  .  و روی دوپایش می ایـستاد بهبودی پیدا کرده  ب می شد و اگر در حال مرگ بود، فوراً           بدنش خیلی سریع خو   
دو پسر و یک دختر داشتم که دیو سیاه با فریب دادن پـسر کـوچکم بـرای بـه دسـت آوردن تـاج و تخـتم وارد                             

 و سه فرزندم را تبدیل به موش کرد         سرزمین و قصرم شد و لوازم جادوییم را دزدید و صاحب قدرت و ثروتم شد              
 فاضالب قصر زندانی کرد و سرزمینم را به عفریت بدطینت اقیانوسها سپرد و مرا هـم اسـیر و در               داخلو آنها را در   

وقتی که سپندار پادشاه داستانش تمام شد او هم رفت و یک گوشه ای نشست و غمگـین    . بند کرد و به اینجا آورد     
  . انوهایش گذاشت و دیگر سخنی نگفتو نا امید سرش را روی ز

لی بود  پدر من یک نجار بود و مادرم هم در خانه آشپزی می کرد، روز اوّ              : حاال نوبت گوژک جنگجو بود و او گفت       
که من به دنیا آمده بودم که گرگ چهار سری به خانۀ ما حمله کرد و پدر و مادرم را کشت و تا خواست که مـرا                           

د می شد دلش به حال من سوخت و با سرعت زیاد مرا از دست گرگ چهار                 که از آنجا رّ   هم پاره پاره کند عقابی      
وقتی که من کمـی بزرگتـر شـدم،         . سر خونخوار نجات داد و به النه اش برد و مانند یک مادر از من مراقبت کرد                

ـ      . هنر جنگیدن را به من یاد داد و مرا تبدیل به یک مرد جنگجو کرد               دگی کـردم، زبـان     چون مدت زیادی با او زن
 را هم یاد گرفتم و یک روز عقاب که دیگر پیر شده بود سرگذشت مرا برایم تعریف کرد و بـه مـن گفـت                          عقابها

او تعریف کرد که بـه چـه صـورت مـرا از مـرگ حتمـی       . که پدر و مادرم چه کسانی بودند و چگونه کشته شدند  
گـوژک تـو دیگـر      : این سن برسم و بعد به مـن گفـت         نجات داده و مانند فرزندش از من مراقبت نموده تا من به             

مردی بسیار قوی شده ای و باید بروی و گرگ چهار سر را بکشی و انتقام پدر و مادرت را از او بگیری بـه همـین                           
یک نیزۀ جادویی که اگـر بـه چمـاق مـی گفـتم              و  خاطر به من یک کمان و یک تیر چهار شاخه داد و یک چماق               

در می آمد و دشمن را آنقدر می زد تا کشته شود و یا تسلیم گـردد و امـا اگـر نـوک     حمله کن، چماق به حرکت      
 بعـد از    ،نیزۀ جادویی با بدن دشمن برخورد می کرد، دشمن را در یک چشم بر هم زدن تبدیل به سنگ می نمـود                     

فتـادم و بـه     اینکه من آن سه وسیلۀ جنگی را از عقاب گرفتم از او بابت همۀ محبت هایش تـشکر کـردم و بـراه ا                       
وقتی که به آنجا رسیدم با گرگ چهار سـر          . طرف خانۀ قدیمی ای که پدر و مادرم در آن کشته شده بودند، رفتم             

 آخرین قدرتم کـشیدم     باروبرو شدم کمانم را در دست گرفتم و تیر چهار شاخه را در چله اش نهادم و زه اش را                     
 و بعد بـا نیـزۀ جـادویی ضـربه ای     ایش را به درختی دوختو تیر را به سوی او رها کردم که تیر چهار شاخه سره     

محکم به او زدم که او تبدیل به سنگ شد و بعد به چماق جادویی دستور دادم که آنقدر بر آن کوبیـد کـه تمـام                           
وقتی که گرگ را کشتم از اینکه انتقام پـدر و مـادرم را گرفتـه                 .بدن سنگی گرگ چهار سر خورد  و متالشی شد         
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چند روزی خانۀ پدریم را رفـت و        .  لوازم جنگی ام را جمع کردم و به داخل خانه رفتم            شدم و  خوشحالبودم بسیار   
 خانـه ام    بد می شـد بـه در       رّ  نمودم تا اینکه یک روز پیرزنی که از آنجا        روب کردم و از گرد و غبار پاکیزه اش          

 بود بـه مـن یـک هلـوی رسـیده و             آمد و از من کمی آب خواست من هم به او دادم و او در عوض آبی که خورده                  
سرخ داد و بعد از رفتن پیرزن من هم خوشحال چند گاز محکم به هلو زدم کمی از آن نخـورده بـودم کـه دیـدم                     

وقتی که بهوش آمدم خودم را اسیر و دربنـد در اینجـا             . یک دفعه دنیا دور سرم می چرخد و ناگهان بیهوش شدم          
:  که آن سه نفر را با خودش ببرد و بخورد نگاهی بـه مـن کـرد و گفـت    دیدم و امروز صبح که دیو سیاه آمده بود    

دیـو  . ت را کف دستت می گـذارم       دو روز دیگر حقّ    ؟حاال تو جرئت کرده ای و یکی از یاران باوفای مرا می کشی            
  .او هم مانند بقیه غمگین یک گوشه ای نشست. این را گفت و رفت و این بود سرگذشت و داستان من

از شنیدن داستان و ماجراهای همۀ آن هفت نفر از آنجایی که بسیار عاقل و دانا بود کمی فکـر کـرد و                       باریان بعد   
همینطور که می اندیشید چشمش به سنگ سفید ریزی افتاد که جلوی پـایش بـود آن را یواشـکی برداشـت و در                        

از فـرار از اینجـا و   دوسـتان، مـن ر  : مدت کوتاهی که گذشت رو به بقیه کـرد و گفـت  . شال دور کمرش گذاشت 
 تان  خوبی و خوشی بـه خانـه و سـرزمین          و با شکست دادن دیو سیاه را فهمیدم اگر شما می خواهید که زنده بمانید              

 کـنم  کاری که به شما محول می       در د و قسم یاد کنید که هرگز خیانت و یا         ید باید با من عهد و پیمانی ببند       یبرگرد
همه با خوشـحالی دور باریـان جمـع شـدند و روی او را               .  تا پیروز شویم   هیدیاری د تا به آخر    کوتاهی نکنید و مرا     

بوسیدند و دست روی دست یکدیگر گذاشتند و قسم یاد کردند که تا آخرین لحظه یار و یاور یکـدیگر باشـند و                       
 بـستند و    وقتی که همه با هم عهد و پیمـان        . به باریان کمک کنند تا دیو سیاه را نابود کند و عمویش را نجات دهد              

 تـو نیـاز بـه سـنگ         ،دوسـت مـن   : باریان از آنها قول همکاری و مساعدت گرفت رو به پارت راهب کرد و گفـت               
جادویی داری که جادویت را چندین برابر کند و آن سنگ در نزد من است آن سنگ را به تو می دهـم و بعـد از                           

د تو باید همۀ ما را تبدیل به مگسی کنی تا           چند لحظه که آن را در مشتت گرفتی جادویت چند برابر می شود و بع              
پارت راهب که بسیار خوشحال شـده بـود سـنگ را از    . خود را به سوراخ باالی سقف برسانیم و از آن خارج شویم 

باریان گرفت و در مشتش فشار داد همه که از جایشان بلند شده بودند و پارت را نگاه می کردند برق امیـدی در                        
یک دفعه پارت راهب فریاد زد نیرویم را به دست آوردم و همه شادی کنان به بـاال                   که    .می درخشید  شانچشمان

خودش و همۀ هفـت نفـر دیگـر را تبـدیل بـه              پارت راهب سریع    . و پایین پریدند و همدیگر را در آغوش گرفتند        
ند و همه دوباره    مگس کرد و همه از سقف زندان خارج شدند و به باالی کوهستان رفتند و پارت راهب وردی خوا                  

به صورت اولیۀ خود در آمدند و شروع به خوشحالی کردند و همدیگر را بغل می کردند و باال و پایین می پریدنـد              
ما را تبدیل به عقاب کن و پـیش آن دو پـری             : و با صدای باریان همه ساکت شدند و باریان به پارت راهب گفت            

 بـه نـزد      با هـم      و بقیه را تبدیل به عقاب کرد و همه         د او هم خو   ،دجنگل ببر که تو را از کودکی بزرگ نموده بودن         
 سرش آمده بود را بـرای آنهـا          بر پریان جنگل رفتند و بعد از دیدن آن دو پری هر یک داستان خود و بالهایی که                

اگر ممکن است به ما یک کاله بدهید که هـرکس آن            : سپس باریان رو به پریان جنگل کرد و گفت         .تعریف کرد 
آن دو پری برای اینکه به آنها کمکی کرده باشند به           . ا روی سرش بگذارد غیب شود و هیچکس نتواند او را ببیند           ر
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باریان یک کاله جادویی هدیه دادند و همه از آن دو پری به خاطر کمکشان تشکر کردند و همان طور به صـورت                       
 و ت راهـب آنهـا را بـه شـکل اولـشان درآورد      آنگاه پـار  . عقاب به گوشه ای از جنگل رفتند و روی زمین نشستند          

تو باید دوباره به شکل عقاب در بیایی و ما کاله جادویی را بر سرت می گذاریم              : باریان رو به گوژک کرد و گفت      
که غیب شوی و تا زمانی که ما کاله را از روی سرت بر نداریم کسی نمی تواند تو را ببیند و تـو در همـان حالـت                             

وقتـی کـه    . و کمین کنـی   از کنی و به نزدیکی غار دیو سیاه بروی و آرام و بی صدا یک جا بنشینی                  نامرئی باید پرو  
دیو برای کاری از غارش بیرون رفت تو هم باید یواشکی وارد غار شوی و تمام وسایل جادویی را با خودت بیاوری                      

ریان کاله جـادویی را بـر سـرش         و گوژک جنگجو قبول کرد و پارت راهب هم او را به صورت عقابی در آورد و با                 
گذاشت و ناگهان گوژک که حاال دوباره تبدیل به عقاب شده بود از جلوی چـشمان همـه ناپدیـد شـد و از همـه                          
خداحافظی کرد و به سمت غار دیو سیاه رفت و در جایی در همان نزدیکی های غار کمین کرد و همان طـور کـه                         

ه دید که دیو سیاه تنوره کشان از غار بیرون رفـت و گـوژک کـه بـه                   باریان دستور داده بود منتظر ماند، یک دفع       
صورت نامرئی درآمده بود زود به داخل غار پرواز کرد و صدف گریان چغالک و یاقوت دریاها و کدو و بادنجـان                      
جادویی سپندار را به همراه چماق و نیزۀ جادویی خودش برداشت همین که خواست از غارخارج شود چشمش بـه                    

و شـاهزاده خـانم شـانه بـسر کـه بـا        جلو رفت و سالم کرد   وآرام به عادت و شاهزاده خانم شانه بسر افتاد        مرغ س 
تو کی هستی؟ پـس چـرا مـن تـو را نمـی بیـنم؟                : تعجب دور و بر خود را نگاه می کرد و کسی را نمی دید گفت              

ا را از اینجا نجات دهـیم و ایـن را   شما نگران نباشید و امیدوار باشید که ما تا یکی دو روز دیگر شم         : گوژک گفت 
گفت و از غار پرواز کنان خارج شد ولی هنوز شاهزاده خانم شانه بسر به اطراف خود با تعجـب نگـاه مـی کـرد و                         

به هر حال، گوژک نزد دوستانش بازگشت و زود آنها را بـا    . فکر می کرد که یک پری می خواهد او را نجات دهد           
راهب هم او را به صورت اولش برگرداند و گوژک       پارت  ه را از سرش برداشت و       خوشحالی صدا کرد و باریان کال     

که مرغ سعادت و شاهزاده خانم شانه بسر را صحیح و سالم در قفـس       : کل ماجرا را برای آنها تعریف کرد و گفت        
. داختـه بـود   طالیی بزرگی دیده است و همه با خوشحالی او را تشویق کردند که به خاطرآنها جانش را به خطـر ان                    

باریـان  . گوژک که از امیدواری و خوشحالی دوستانش شاد شده بود، همۀ چیزهایی را که آورده بود به باریان داد                  
هم چماق و نیزۀ جادویی گوژک را به خودش داد و یاقوت دریاها و کدو و بادنجان جادویی ارواح کوهستان را هم                      

خوشحال شدند و باریان برای دوستانش مثالی زد        بسیارمۀ آنها   به سپندار و صدف گریان را هم به چغالک داد و ه           
ل باید سر عنکبوت را قطع کنیم و بعد دست و پاهایش را، چون اگر سر عنکبوت بر                  وقت زیادی نداریم اوّ   : و گفت 

 لتنه اش باقی بماند و ما پاها و دستانش را قطع کنیم دست و پاهای جدیدی در می آورد پس بهتر است که مـا اوّ                     
سر از بدن دیو سیاه جدا کنیم و بعد سرزمین ها و فرزندان شما را نجـات دهـیم هـر چنـد کـه ایـن کـار بـسیار                               

آنگاه همۀ آنها قبول کردند و گوژک جلـو آمـد و بـه              . دشواریست چون دیو سیاه از همۀ یاران پلیدش قویتر است         
ه همین دلیـل چمـاق جـادویی را بـه تـو             دوست من، دو وسیلۀ جنگی هم زمان به کار من نمی آید ب            : باریان گفت 

هدیه می کنم و سپس چماق جادوییش را درآورد و به باریان هدیه کرد و باریان هم با مهربانی دستش را گرفـت                       
 و من با کمال میل هدیه ات را قبـول مـی کـنم و در همـین موقـع                     تو دوست مهربان و خوبی برایم هستی      : و گفت 
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عزیز، من هم این کدو و بادنجان جادویی ارواح کوهستان را به تو هدیـه مـی                 دوست  : سپندار هم جلو آمد و گفت     
باریان که از محبت دوستانش شرمنده شده بود هدیـه هـا را             . کنم امیدوارم که در راه درست از آنها استفاده کنی         

ن موقع دوستانش به    در همی . قبول کرد و از آنها بسیار تشکر نمود و قول داد که در راه درست از آنها استفاده کند                  
بـه وجـود   باریان عزیز، تو به ما اعتماد به نفس دوباره دادی و امید تازه ای در دل مـا                  : گرد او جمع شدند و گفتند     

 ما تو را فرماندۀ خود کرده ایم و همۀ دالوران دوباره با باریـان               ، به خاطر همین مهربانی و هوش و ذکاوتت        ،آوردی
    .  تجدید پیمان نمودند

ان کاله جادویی را در شال کمرش گذاشت و چماق را به دست گرفـت و از پیچـک هـای جنگلـی کیـسه ای                         باری
بعد از . درست کرد و کدو و بادنجان جادویی را درآن  گذاشت و همه با هم به سمت غار دیو سیاه حرکت کردند                 

 پانصد سرباز سواره نظام کـه هـر         مدتی به آنجا رسیدند و باریان دستی به کدو کشید و پانصد سرباز پیاده نظام و               
. فرمانده باریان ما منتظر فرمان شما هستیم      : کدامشان حریف پنجاه نفر پهلوان بودند از کدو بیرون آمدند و گفتند           

اربـاب  : باریان دستی به بادنجان کشید و هزار اسکلت و هزار روح جنگجو از آن بیرون آمدند و همه با هم گفتنـد                  
دوستان من، به غار دیـو سـیاه        : فرمان شما هستیم و بعد باریان رو به لشکریانش کرد و گفت           باریان ما همه منتظر     

لشکریان که شامل سربازان پیاده نظام و سواره نظام و اسـکلت            . حمله کنید و دیو را اسیر کرده و به اینجا بیاورید          
 دیو را اسیر کردند و دسـت و          سریع  ضربتی و  حملۀ با یک    ها و ارواح جنگجو بودند به غار دیو سیاه حمله کرده و           

وقتی کـه دیـو آن دالوران را دیـد          . پایش را غل و زنجیر زدند و در قفسی آهنی انداخته و او را نزد باریان آوردند                
اگر می  :  سپس خنده ای وحشتناک سر داد و رو به باریان کرد و با غرورگفت              ؟پس همۀ شما فرار کرده اید     : گفت

در همـین   . ی من جاودانه هستم و هرگز نمی میرم و دوباره خنـده ای وحـشتناک کـرد                خواهی مرا بکشی، بکش ول    
   باید او هفـت مرتبـه کـشته شـود تـا             من از پدرم شنیده بودم که      :موقع پارسۀ پیرمرد، باریان را صدا کرد و گفت        

 دیو  دیو را برمال کرد،    پارسه پیر مرد راز شیشه عمر        کهوقتی .کامالً نابود گردد   و این دیو پلید   شیشۀ عمرش بشکند    
سپس باریان به سربازانش دستور داد کـه او         . سیاه به پارسۀ پیرمرد ناسزا گفت و صدای خندۀ کریه اش قطع شد            

را بکشند و وقتی که سربازان سر دیو را از تنش جدا کردند سر و بدن بیجان دیو آب شد و در زمین فرو رفت که                          
 این دفعه ارواح و اسکلت ها دیو سیاه را          ، تا خواست ضربه ای به او بزند      ،  یک دفعه از پشت سر باریان بیرون آمد       

با یورشی برق آسا کشتند و دوباره او مثل دفعۀ قبل آب شد و به داخل زمین فرو رفت و این بار دیو سیاه از پشت                          
  مجـسمۀ  بدیل بـه   را ت  دیو بد جنس   گوژک او را غافلگیر کرده و با نیزه اش            او را بکشد   سر چغالک بیرون آمد که    

 کرد و پارسۀ پیرمرد با عصایش چنان محکم بر مجسمۀ دیو کوبید که مجسمه قطعه قطعه شـد و بـر زمـین       یسنگ
: ریخت و این دفعه او مثل دودی شد و به هوا رفت و پارسۀ پیرمرد پـیش فرمانـدۀ جـوان، باریـان رفـت و گفـت                           

 باریـان خواسـت بـه تنهـایی         وقتی که . ار مخفی شده است   باریان عزیز تو باید حاال به غار بروی چون اآلن او در غ            
 من هم به همراهـت       تنهایی آنجا بروی    به دوست من، نمی گذارم که    : آنجا برود، گوژک جلویش را گرفت و گفت       

شما که سرگرم جنگیدن بودید، پارت راهب کمـک  : می آیم در همین هنگام چغالک دوان دوان پیش آمد و گفت  
 بـا شـاخ هـای طالیـی و     ، گاو نقـره ای ه ای به شکللند وقت پیش گرز جادوییم را که کَ      بزرگی به من کرد من چ     
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 گم کرده بودم، پارت عزیز توسط جادویش آن را برایم پیدا کرد و آورد، گرز مـن در                   ،چشمهایی از الماس داشت   
ورد، دشـمن را    رودخانۀ نزدیک غار دیو سیاه افتاده بود خاصیت این گرز به صورتی است که اگر بـه دشـمن بخـ                    

حاال که من هم سالحی قوی دارم با شما بـه جنـگ مـی آیـم و                  .  در هوا پخش میکند      مانند کاه ریز ریز می کند و      
بدین ترتیب باریان با چماق جادویی و گوژک با نیزۀ جادویی و چغالک هـم               . باریان هم قبول کرد و خوشحال شد      

 یک دفعه بـه     و و دیدند که دیو سیاه آمادۀ نبرد با آنهاست           وارد غار شدند   بهمراه هم    گاوی جادوییش کله  با گرز   
 بـر سـر دیـو        با گرز گاوی شـکلش       سوی آنها هجوم آورد که این بار چغالک پیش دستی کرد و ضربه ای محکم              

ت کوتاهی دوبـاره ظـاهر       در مدّ   دوباره دیو  ولی.  به هوا رفت    شد و   دود مانندکاه ریز ریز و   سیاه زد که در آنی دیو       
خشمگین و عصبانی نعره کشان به سمت گوژک حمله کرد که گوژک هم از خود دفاع کرد ولی نوک نیـزه                     شد و   

 را   او اش به دیو بدجنس نخورد و دیو سیاه با یک حرکت سریع گردن گوژک را گرفت تـا خواسـت کـه گـردن                       
 بلندی کشید کـه غـار   که یک دفعه چماق فریاد. دشمن را بزن:  بکشد باریان سریع به چماق گفت او را    بشکند و 

 و  دیو نقش بر زمین شد  و این بارهم دود شد و بـه هـوا رفـت                 که  لرزید و چنان ضربۀ محکم و سریعی به دیو زد           
 روی  اواین بار حتماً یکی از شماها را می کشم و به سمت چغالـک حملـه کـرد کـه                     : دوباره دیو ظاهر شد و گفت     

 را در چـشمهای چغالـک فـرو و او را کـور کنـد،                ش دراز و کثیف   زمین افتاد و وقتی که دیو می خواست ناخن های         
گوژک با ضربه ای او را تبدیل به سنگ کرد و چغالک از روی زمین بلند شد و چنان ضربه ای به مجسمۀ سـنگی                         

باز هم مدتی نگذشته بود که آن بدجنس پلید برای آخـرین بـار              .  هوا رفت   به او زد که دوباره دیو سیاه دود شد و        
این بـار مـرا نکـشید و        : شد ولی این بار آرام به طرف باریان آمد و با مکاری و حیله گری گریه کنان گفت                 ظاهر  

بگذارید من بروم و هر چه می خواهید بردارید مال خودتان همینطور که داشت صحبت مـی کـرد و آرام آرام بـه                        
سر دارد و زود به چماق دستور داد کـه          طرف باریان می آمد، باریان زود متوجه شد که دیو سیاه چه نقشه ای در                

 ،چماق دشمن را بزن و چماق چنان ضربه ای زد که مغز دیو متالشی شد و جسدش نقش بر زمین گـشت و مـرد                          
 .  شکست و جسدش یک دفعه تبدیل به خاکستر شد و دود شد و از غار بیـرون رفـت                   دیو سیاه این بار شیشۀ عمر   

به طرف غار دویدنـد وقتـی کـه بـه داخـل غـار         شوق این پیروزی بزرگ     ه بودند از    خوشحال شد دالوران که   همه  
رسیدند و باریان و چغالک و گوژک را سالم دیدند بسیار شادمان شدند و شکر خداوند را بـه جـای آوردنـد و از                         

   .اینکه دیو سیاه برای همیشه نابود شده بود، یکدیگر را در آغوش گرفته و سرود پیروزی سر دادند
خب دوستان، سخت ترین قسمت نبردمـان تمـام شـد ولـی تـا پایـان                 : همکاری همه تشکر کرد و گفت     باریان از   

و دستی روی کدو و بادنجان جادویی کـشید و همـۀ لـشکریان بـه جـای       مأموریتمان، راهی طوالنی در پیش داریم       
 د گذاشت و به پورنگاولشان برگشتند و بعد باریان آنها را در کیسه ای که از پیچک های جنگلی درست کرده بو           

تـو هـم    :  هم گفت   پادشاه برو قفس شاهزاده خانم شانه بسر را بردار و همراه خودت بیاور و به سپندار              : فت گ وزیر
  .برو مرغ سعادت سرزمینت را بردار و به همراه خودت بیاور وآنها هم دستوراتش را اجرا کردند

پورنـگ  : ر آن زندانی بود رسید، شـاهزاده خـانم گفـت          وقتی پورنگ به قفس طالیی که شاهزاده خانم شانه بسر د          
پورنگ هم سالمی کرد و بعد از حال و احوال          . عزیز وزیر خوبم ، خوب شد که آمدی دیگر داشتم نا امید می شدم             
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پرسی کل ماجراهایی را که از زمان آشنا شدنش با باریان و دیگر دوستانش برایش رخ داده بود را برای شاهزاده                     
 و یـک دفعـه بغـضش    نمـود  کرد و شاهزاده خانم شانه بسر از همۀ دالورها و آن مردان شجاع تشکر            خانم تعریف 

چرا گریه مـی کنیـد؟ حـاال کـه آزاد           : ترکید و شروع به گریه کردن کرد که باریان با دلسوزی جلو رفت و گفت              
ه شده ولـی سـرزمینم      درست است که دیو سیاه کشت     : ؟ شاهزاده خانم شانه بسر گفت     هشدید و دیو هم کشته شد     

هنوز در دست شاهسوند جادوگر است و من که تبدیل به پرندۀ شانه بسر شده ام و نامزدم هم تبدیل بـه درخـت                       
افرا شده است و نگهبانان همراهم تبدیل به کالغ شده اند به این همه بدبختی ام که فکر مـی کـنم گریـه ام مـی                           

 خانم نگران نباشید به یاری خدا برای همۀ اینها راه حلی پیدا می              شاهزاده: در همین موقع باریان عاقل گفت     . گیرد
لطفاً در قفس را باز کنید تا من هم آزاد          : سپس شاهزاده خانم رو به وزیرش کرد و گفت        . کنیم و او را دلداری داد     

رای همـۀ مـا     اگر شما در قفس بمانید ب     : ولی باریان نگذاشت و با کمال ادب و احترام به شاهزاده خانم گفت            . شوم
 چون تا وقتی که در داخل قفس هستید آسیبی به شما نمی رسد ولی اگر بیرون بیایید شاید از ما عقـب                       ،بهتر است 
 داریم کشته و یا زخمی شوید در ضمن پـارت راهـب دوسـت     رو در جنگهایی که در پیش احتمال داردبیفتید و یا  

را جادوی او در برابر طلسم شما بسیار ضعیف تـر اسـت و     ما، نمی تواند توسط جادویش طلسم شما را باطل کند زی          
 پس بهتر است برای حفظ جـان خودتـان      تبدیل شوید  به همین خاطر شما نمی توانید به عقاب و موجودات دیگری          

هم که شده مدت کوتاه دیگری طاقت بیاورید و در قفستان بمانید تا سرزمین شما را از دست دشمنتان آزاد کنیم                     
 خود در آمدید هر کـاری کـه دلتـان خواسـت،             لبرگردید و آن وقت که به شکل اوّ       خود  ل  لت اوّ  حا و شما هم به   
آنگاه پورنگ و بقیه سخنان باریان را تأیید کردند و شاهزاده خانم شانه بسر هم متقاعـد شـد و قبـول     . انجام دهید 

 یت و پارسـۀ پیرمـرد هـم مـسئول         کرد که تا آزادی سرزمینش در قفس بماند تا گزندی به او نرسد و پورنگ وزیر               
تمامی ثروت و دارایـی     : باریان رو به بقیه کرد و گفت      . مواظبت از قفس طالیی و شاهزاده خانم را به عهده گرفتند          

و او آن بعد از مدت کوتاهی کوهی از طال و جواهرات جلوی باریان جمع شـد  . غار را جمع کرده و به اینجا بیاورید       
امالً عادالنه در بین دوستانش تقسیم کرد و هـر کـس سـهم خـود را برداشـت و بـه                      ثروت هنگفت را به صورت ک     

 وقتی که به نزدیکـی هـای قـصر چغالـک رسـیدند               . رفتند کاستدستور باریان به راه افتادند و به سمت سرزمین          
 پارسـه   پورنـگ و  . پارت راهب به دستور باریان همه را به جز پورنگ و پارسۀ پیرمرد به صـورت پـشه ای درآورد                   
 که تـاج و تخـت       یکنار قفس شاهزاده خانم شانه بسر ماندند و بقیۀ آنها مخفیانه وارد قصر شدند و به خوابگاه جن                 

چغالک را تصاحب کرده بود رفتند که دیدند پادشاه جنیان خیلی آسوده در رختخواب چغالک خوابیده و خرناسه                  
آنگاه عه پارت راهب همه را به صورت اولـشان برگردانـد          می کشد آنها خود را به باالی سر او رساندند که یک دف            

 تا خواست که جن را در خواب بکشد ناگهان او بیـدار شـد و بعـد از کلـی                     ،چغالک با گرزی که در دست داشت      
گر به من رحم کرده و مرا آزاد کنید قول می دهـم کـه                ا مرا نکشید من پادشاه جنیان هستم     : التماس کردن گفت  

سرزمین تو را آزاد می کـنم و همـسرت را کـه             : و رو به چغالک کرد و گفت      ا .سرزمینم برگردانم همۀ یارانم را به     
. ل بر می گردانم و قول می دهم که هیچ وقت پا بـه سـرزمین تـو نگـذارم                   تبدیل به سنگ شده دوباره به حالت اوّ       

ادشاه جنیان همـسر چغالـک      باریان و چغالک با بقیه مشورت کردند و حرف های پادشاه جنیان را قبول کردند و پ                
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وقتی که همسر چغالک او را دید از خوشحالی گریه کـرد            . لش برگرداند را که زنی ساده و مهربان بود به حالت اوّ         
دیو سیاه خودش را به صورت پیرزنی در آورده بـود  : و از چغالک عذر خواهی کرد و گفت      گرفت  و او را درآغوش     

 صدف گریان کجاست مرا تبدیل به سنگ کرد و دیگر نفهمیـدم کـه چـه    و مرا فریب داد و آنگاه که فهمید جای  
وقتی که همـسرش همـه چیـز را فهمیـد بـه دالوران              . چغالک هم کل ماجرای خودش را برای او تعریف کرد         . شد

 و از آنها برای نجاتش بسیار تشکر کرد و چنـد نفـر را فرسـتاد کـه پورنـگ و پارسـۀ پیرمـرد و                           خوش آمد گفت  
وقتی که همه در کنار هم در قصر حاضر شدند همسر چغالک به             . م شانه بسر را به داخل قصر بیاورند       شاهزاده خان 

پادشاه جنیان هم وقتـی کـه فهمیـد دیـو سـیاه      . که با بهترین غذاها از دوستانمان پذیرایی کنید  : خدمۀ قصر گفت  
 بـه    بنا بر قولی که داده بـود       رسید و مرده و کسانی که در اطرافش هستند بسیار نیرومند و شجاع و دالورند کمی ت              

یارانش دستور داد به سرزمینشان برگردند و همۀ جنیان در یک چشم بر هـم زدن از تمـام سـرزمین کوتولـه هـا                         
و پادشاه جنیان برای اینکه نشان دهد که پایبند به عهدی که بسته است مـی باشـد تـاجی از طـالی                       ناپدید شدند   

ن شده بود را به رسم هدیه بر سر چغالک نهاد و با او پیمان دوسـتی بـست و بـه                      ناب که با گوهرهای فراوان تزیی     
هر وقت به کمک من نیاز داشتی کافیست که یک نگین تاجـت را بکنـی و                 :  گفت کاستچغالک پادشاه سرزمین    

فـت و   بعد در کنار باریان آمـد و در گـوش او چیزهـایی گ         ،در آتش بیاندازی تا من و لشکریانم به کمکت بیاییم           
دالوران وقتی که کمی از خستگیشان برطرف شد و غذایی خوردنـد      . ناگهان ناپدید شد و به سرزمین خودش رفت       

 کردند چغالک آنها را صدا کرد و به هر کدام از آنها کیسه ای مروارید به رسـم یـادبود هدیـه داد و                         یو استراحت 
کمک هایش و از همسرش بابت پذیرایی گرمش تـشکر          آنها هدایا را قبول کردند و از چغالک به خاطر دالوریها و             

هر وقت که زمـانش فـرا       : به دست چغالک سپرد و گفت     باریان قفس طالیی و شاهزاده خانم شانه بسر را          . کردند
چغالـک هـم قبـول کـرد و     . رسید پارت راهب را می فرستم که بیاید و شاهزاده خانم را به همراه قفـسش بیـاورد    

 . و همسرش و از شاهزاده خانم شانه بسر خـداحافظی کردنـد            اوسپس دالوران از    .  من به دیدۀ منت دوست   : گفت
 مقام پادشاهیش را به دست آورده بود و حاال باید به کارهای سرزمینش سر و سامان مـی داد                     دوباره چغالک چون 

ۀ دالوران به طـرف     هم به فرمان باریان   .و از قصر خارج شدند     با خود همراه نکردند       او را  باریان و دوستانش دیگر   
 حرکت کردند و پارت راهب همه را به صـورت عقـابی در آورد و بعـد از مـدت کوتـاهی بـه        هرمزستانسرزمین  
وقتی که دالوران به همراه باریان به سـرزمین سـپندار رسـیدند و در نزدیکـی هـای                   .  رسیدند هرمزستانسرزمین  

آنها همانطورکه به اطراف نگـاه میکردنـد و          ، مانده بود    قصرش بر زمین نشستند از زیبایی آنجا چشمهایشان خیره        
 پارت راهب وردی خواند و همه به صورت پشه ای در آمدند و به داخل                 شده بودند  قشممحو زیبایی محیط جزیرۀ     

قصر رفتند و همه جای قصر را گشتند که یک دفعه چشمشان به عفریت بد طینـت اقیانوسـها افتـاد کـه در حـال                          
ـ        . د بریان شدۀ انسان بود    دن یک نوزا  خور یار ناراحـت و خـشمگین شـدند و         سهمه از دیدن آن صحنۀ دلخـراش ب

 را دوباره به حالت اولشان برگرداند و باریـان           همۀ دالوران  پشت سر عفریت رفتند و پارت راهب با خواندن وردی         
وژک هم نیـزه اش      از طرفی گ   ،سپس چماق شروع کرد به جنگیدن با عفریت       . چماق عفریت را بکش   : سریع گفت 

را برداشت و به طرف عفریت پرتاب کرد که به چشم راست عفریت خورد و از پشت سرش بیرون آمد و عفریـت            
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آنگاه عفریت هم دود شد و به       تبدیل به سنگ شد و روی زمین افتاد و چماق هم بدن سنگی عفریت را خورد کرد                  
مین سپندار به حالت اولـش برگـشت و دوبـاره شـادی و               سرز ، بد طینت اقیانوسها    با از بین رفتن عفریت     .هوا رفت 

 به صدا درآمد و سپندار هم قدرت پادشـاهیش را بـه دسـت                قشم سرور و آهنگ شادمانی در بین ساکنین جزیره       
 جلـو آمـد و تعظـیم         موشی کوچـک    بالفاصله . موشها را صدا کرد    سلطان اوآنگاه  . آورد و بر تخت سلطنت نشست     

دوپسرم،  انـوش    دیو سیاه   :  با من چه امری داشتید؟ سپندار هم گفت        ،پادشاه من : دار گفت  و با احترام به سپن     نمود
آیا تو می دانی آنها کجـا هـستند؟ فرمـانروای       .  تبدیل به موش کرده بود     و اشکیدا و تنها دخترم دلفریب زیبایم را       

مـن  داخل فاضالب قصر انداخت     کرد و     تبدیل به موش   بله قربان، وقتی که دیو سیاه فرزندان شما را        : موشها گفت 
 بردم و از آنها پذیرایی کردم و به آنها امید دادم و گفتم که یک روز شما بر می گردیـد و از                        م  آنها را به نزد خود    

 اگر چند لحظه     و آنها را دوباره به شکل اولشان باز می گردانید          دیو سیاه و عفریت ظالم اقیانوس ها انتقام میگیرید        
آنها را به داخل قـصر    :  سپس فرمانروای موشها به همراهانش گفت      .نها را به حضورتان می آورم     آ ۀ هر س  صبر کنید 

دوست : بیاورید و بعد از مدت کوتاهی هر سه موش به حضور سپندار پادشاه آمدند و پارت راهب به سپندار گفت                  
آن را بر روی سر فرزندانت     و   عزیزم، انگشت اشارۀ خود را کمی ببر و یک تار مویت را به خون دستت آغشته کن                

و فرزنـدانش بـه     وقتی که سپندار چنین کرد طلسم دیو سیاه باطل شـد            . بکش تا هر سه به حالت اولشان برگردند       
.  را صحیح و سالم دید از خوشحالی آنها را در آغوش گرفـت             ش که فرزندان  هنگامیکه او. ل خود برگشتند  حالت اوّ 

چرا فریب دیو سیاه را خوردی؟ پسرش       : ر بود، رو به او کرد و پرسید        کمی دلخو   اشکیدا چون که از پسر کوچکش    
و من از روی    پدر عزیزم، دیو سیاه خود را به صورت دختری زیبا در آورده بود و من را فریب داد                   : در جواب گفت  

 تبـدیل بـه     نادانی فریب آن دختر زیبا را خوردم و جای لوازم جادویی شما را به او نشان دادم که او یک دفعه مرا                     
هم تبـدیل    دلفریبو خواهرم  بزرگم انوشموش کرد و در فاضالب قصر انداخت و چند لحظۀ بعد دیدم که برادر          

که سلطان موشها به کمکمان آمد و ما را دلداری      ما غمگین و ناراحت بودیم     ،  کنارم هستند   در ند و ه ا به موش شد  
  و مـردم سـرزمینم      از روی شما    حاال  بسیار پشیمان شدم و    م من از این که فریب زیبایی یک زن را خورده بود           .داد

م حکم کنید من اطاعت می کنم و هر بالیی که می خواهید بر سرم بیاوریـد،       در حقّ شرمسارم پدر عزیز هر چه که       
 اشک   سیل در همین لحظه بغضش ترکید و از گونه هایش        . من حرفی نمی زنم چون مرتکب اشتباه بزرگی شده ام         

حاال که  :  رفت و او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت           اشکیدا سمتآرام به   مهربانانه  پندار پادشاه   جاری شد و س   
بخشم ولی از این به بعد حواست را جمع کن و یادت باشد که فریب ظاهر هـیچ                   پی به اشتباهت برده ای تو را می       

. باشـد که به نفع سرزمین و مردمـت        ل فکر کن و بعد کاری را انجام بده          کس و هیچ چیزی را نخوری و همیشه اوّ        
 خم شد و دست پدرش را بوسید و قول داد که از این به بعد با فکـر عمـل کنـد تـا فریـب بـدخواهان را                               اشکیدا
از سـلطان موشـها بـه خـاطر          خشکیها و دریاها،     حیواناتِسرزمین هرمزستان و پادشاه      پادشاه   ،بعد سپندار . نخورد

 سـپس   . و او را با هدایای زیاد و خوراکیهای فراوان از حضورش مرخص نمود             کمک به فرزندانش بسیار تشکر کرد     
باریان عاقل و شجاع ، خیلی دوست دارم که تو دامـادم شـوی و مـی خـواهم کـه تنهـا                       : رو به باریان کرد و گفت     

ن نمی تـوانم    م: ولی باریان قبول نکرد و گفت     . دخترم را که در زیبایی و مهربانی همتایی ندارد به عقد تو در آورم             
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 باید به سـرزمین هـای دیگـر          در ضمن  قبول کنم چون هنوز سرنوشت من معلوم نیست و عمویم منتظر من است و             
و آرام جلو رفـت و در گـوش سـپندار           ا ، ولی پیشنهادی دارم   ، آزاد کنم  انبروم و آنها را هم از دست شیاطین و دیو         

 داری کـه دامـاد مـن شـوی؟ و پادشـاهی دریاهـا و                گوژک آیا تمایل  :  سپندار هم قبول کرد و گفت      ،چیزی گفت 
اقیانوس ها را به عهده بگیری؟ موجودات آنجا را سرپرستی و راهنمایی کنی و از آنها در برابر ظالمان و ستمکاران                     

، قلـبش لرزیـده بـود برقـی از شـادی در             ل با دیدن دختر زیبای سپندار پادشاه      دفاع کنی؟ گوژک که از لحظۀ اوّ      
با کمال میل پیشنهاد شما را قبول می کنم چون واقعاً آرزو و خواست      : ست و سریع زانو زد و گفت      چشمانش نقش ب  

ختر زیبای شما را دیدم، قلـبم لرزیـد و احـساس کـردم کـه شـدیداً بـه او             لی که د  قلبی من است زیرا از لحظۀ اوّ      
ـ            عالقمند شده ام  ولی شرم مانع شد که عالقه ام را ابراز کنم اگر مرا به دا                  ت مادی خـود قبـول کنیـد، بـر مـن منّ

سپندار که دالوری ها و شجاعت های صادقانۀ گوژک را دیده بود دست او را گرفت و از زمین بلنـد                     . گذاشته اید 
تو تا اآلن بهترین دوست من بـودی و از امـروز، دامـاد              : کرد و او را در آغوش گرفت و شانه اش را بوسید و گفت             

دخترم، نظر تو چیست؟ شاهزاده خانم کـه        : وس ها هستی و رو به دخترش کرد و گفت         من و پادشاه دریاها و اقیان     
 عالقۀ شدیدی میکـرد      احساس ولی او هم در دلش نسبت به گوژک       . هر چه پدرم بگوید   : نامش دلفریب بود گفت   

دسـتانش را   گوژک به طرف باریان رفت و روی او را بوسید و            .چون گوژک نیز بسیار زیبا و هم پهلوانی تنومند بود         
دوست من، هر کمکی که از دستم بر بیاید برایت انجام می دهم و از               : گرفت و به گرمی و صمیمیت فشرد و گفت        

 کنم و خوشبخت شوم از تو ممنونم و در آینده بـرای هـر کـاری کـه            اینکه کمکم کردی تا با دختر سپندار ازدواج       
و سپندار هم از باریان به خاطر کمـک هـایش           هستی  داشتی آمادۀ کمک به تو می باشم که تو بهترین دوست من             

هر وقت که یک عدد از این سیب ها را بخوری، هر زخمی کـه               : تشکر کرد و چهار سیب نقره ای به او داد و گفت           
روی بدنت باشد در یک چشم بر هم زدن خوب می شود و اگر رو به مرگ باشی وقتی که یکی از این سیب ها را                          

 سرزنده و سرحال می شوی و دوباره می توانی روی پاهایت بایستی و یکی از خاصـیت                  بخوری در یک آن خوب و     
های سیب جادویی این است که هرگز فاسد و خراب نمی شود و تا هزاران سال سالم و همان طور تازه می مانـد و               

ایـن  :  او داد و گفت    بعد پنج کیسه هم جواهر از جزیره اش و پنج کیسۀ دیگر هم جواهر از اقیانوس ها و دریاها به                   
هدیۀ سرزمین من به توست و به بقیه یک کیسه سکۀ طـال و یـک کیـسه جـواهرات دریـایی داد و از همـۀ آنهـا                             

چون آرشین با اینکه کمـان دار و        .  داد  کمانگیر تشکرکرد و یک تیر و کمان جادویی هم به رسم یادبود به آرشین            
بعد سـپندار پادشـاه در سـرزمینش        .  را دیو سیاه نابود کرده بود      زیرا سالح او  . تیرانداز ماهری بود، سالحی نداشت    

جشن بزرگی تدارک دید و مرغ سعادت را در باغ قصرش رها کرد و یاقوت دریاهـا را بـر روی تـاج پادشـاهیش                         
فرزندانش و گوژک جنگجو خداحافظی      و   آرشین و پورنگ از سپندار    ، پارسۀ پیرمرد    ، پارت راهب    ، باریان .قرار داد 

د و دوباره به شکل عقاب در آمدند و به همراه هدایایی که گرفته بودند به سمت سـرزمین شـاهزاده خـانم                       کردن
  . حرکت کردند، شوشنشانه بسر
 آرام و مخفیانـه  آنها کرد و کبوتر را تبدیل به همه رسیدند، پارت راهب  شوشَن به نزدیکی های قصر آنهاوقتی که 

ه حالت اولیۀ خودشان درآمدند و در جایی کمین کردند و باریان بـه پـارت              وارد حیاط قصر شدند و در باغ قصر ب        
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پارت عزیز، چرا مستقیماً به داخل تاالرهای قصر نرویم و دشمن را مانند دفعات قبل غافلگیر نکنـیم؟                  : راهب گفت 
سـت  ا جـادوگر، جـادوگری      شاهـسوندِ . باریان عزیز، این دفعه با دفعات قبـل فـرق مـی کنـد             : پارت راهب گفت  

 به محض اینکه ما وارد تاالرهای قصر شویم، او از ورود ما مطلـع               نیز می باشد و    در کار خودش استاد      کهزبردست  
باریان حرف پارت راهب را قبول کرد       .  پس بهتر است که در همین جا کمین کنیم           را از بین می برد     مامی شود و    

نم شانه بسر را بیاوری تا تو بروی و برگردی ما هـم بـه               حاال موقع آن رسیده که بروی و شاهزاده خا        : و به او گفت   
پارت راهب به دستور باریان گوش کرد و از همه خداحافظی           . یاری خدا کار شاهسوند ستمکار را یکسره می کنیم        

وقتی که پارت راهب رفـت، باریـان        . کرد و به دنبال شاهزاده خانم شانه بسر رفت تا او را به سرزمینش برگرداند              
وی کدو و بادنجان کشید، دوباره لشکریانش از کدو و بادنجان جادویی بیرون آمدند و به فرمان او قصر را               دستی ر 

شاهسوند که تازه فهمیده بود که چه بالیی دارد بر سرش می آید، از ترس خودش را تبـدیل بـه                     . محاصره کردند 
آرشـین  : آرشین صحبت کردنـد و گفتنـد      تیر و کمان با      سنجاقکی کرد و از قصر خارج شد همین که به باغ رسید           

دالور، شاهسوند جادوگر به صورت سنجاقکی در آمده و در حال فرار کردن است ما را در دستان نیرومندت بگیر                    
آرشین فوراً تیـر را در چلـۀ کمـان گذاشـت و بـا      . ب کرده و بکشیمیو تیری را در چلۀ کمان بگذار تا ما او را تعق 

 کرد که به آن برخورد کرد و او را          دنبالنجاقک پرتاب کرد و تیر آنقدر سنجاقک را         تمام قدرت آن را به طرف س      
بوتۀ خار را آتـش     هم فوراً    پورنگ تبدیل به بوتۀ خاری شد و        بود ه بر زمین افتاد    که ناگهان جسد سنجاقک  . کشت

بـسر از دسـت     بدین صورت سـرزمین شـاهزاده خـانم شـانه           .  رفت از بین زد و بوتۀ خار سوخت و خاکستر شد و          
سپس باریان دستی بر روی کدو و بادنجان جادویی کشید و دوباره لشکریانش             . شاهسوند بدجنس رهایی پیدا کرد    

باید اجازه بـدهی    :  مشاور شاهزاده خانم شانه بسر کرد و گفت        ،ن رو به پورنگ وزیر    ابه داخل آنها برگشتند و باری     
بکنم چون وقتی که او تبدیل به انسان شود من دیگر نمی تـوانم              که سه پر از تاج و کاکل شاهزاده خانم شانه بسر            

هنوز صحبت  . پری از تاج او بکنم زیرا همۀ آنها از بین می رود و من این پرها را برای مداوای عموی پیرم نیاز دارم                      
 کـه  میدنـد آنها وقتـی فه  .باریان تمام نشده بود که پارت راهب به همراه شاهزاده خانم شانه بسر وارد قصر شدند           

 آنگاه پورنگ از شاهزاده خانم شانه بسر اجازه گرفـت و سـه              . شدند شادمان بسیار   ،شاهسوند جادوگر کشته شده   
پر از تاج سرش را کند و به باریان داد و باریان آن سه پر را الی دستمالی گذاشت و در شال کمرش جـای داد و                           

حـاال مـن هـم کمـک مـی کـنم کـه طلـسم هـای                  : گفتاز پورنگ و شاهزاده خانم شانه بسر بسیار تشکر کرد و            
باریان عزیز، چگونه می خواهی که این کـار دشـوار را انجـام              : پورنگ و پارت راهب گفتند    . سرزمینتان باطل شود  

درست است، ولی پادشـاه جنیـان در سـرزمین          : باریان گفت . دهی؟ تو که از جادو و وردهای آن چیزی نمی دانی          
بـه همـۀ   .  حاال هر کاری که به شما می گویم انجام دهیـد ،ل کردن طلسم ها را گفت چغالک در گوش من راز باط     

سپس همه به اتفاق یکدیگر به سـمت        .  را من باطل کنم    ی آن باید برویم و درخت افرا را ببریم تا جادو        : آنها گفت 
افتاد ناگهان تبدیل بـه  وقتی به آنجا رسیدند درخت افرا را بریدند وقتی که درخت افرا بر زمین        درخت افرا رفتند    

زود باش آن را    : ور که داشت می رفت باریان به آرشین گفت        طلک لکی سفید شد و به هوا پرید و پرواز کرد همین           
شکار کن و آرشین تیر را در چلۀ کمان گذاشت و آن را رها کرد و تیر جادویی لک لک سفید را که هنـوز خیلـی                      
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وقتی لک لک سفید از آسمان بـر زمـین افتـاد، یـک دفعـه                . د و کشت   را شکار کر   اودور نشده بود تعقیب کرد و       
:  شکافته شد و از داخل آن جوانی زیبا بیرون آمـد و پورنـگ فریـاد زد                 شزدۀ دالوران پوست   جلوی چشمان حیرت  

خودش است، خودش است این افراست و همه پیش او رفتند و او وقتی ماجرا را فهمید از همه تشکر کرد و باریان                       
 تو باید کاکل شاهزاده خانم را ببوسی تا او و نگهبانانش که تبدیل به کالغ شـده بودنـد بـه شـکل اولـشان                          :گفت

 آمدنـد و کنـار شـاهزاده خـانم روی زمـین              پـایین  در همین لحظه چندین کالغ از درختان اطراف آنهـا         . برگردند
ش را بوسید یک دفعه شاهزاده خـانم        نشستند و افرا شاهزاده خانم شانه بسر را در دستانش گرفت وقتی که کاکل             

سپس شاهزاده خانم پانیذ، افرا، باریان، پورنگ، آرشین، پارسۀ پیرمرد و پـارت راهـب را              . پانیذ را در آغوشش دید    
همـه کـه    . تک تک در آغوش گرفت و بوسید و از آنها به خاطر دالوری ها و فداکاری هایشان  سپاسگزاری کـرد                    

لـشان  نم پانیذ بود ناگهان دیدند که کالغ هـا نیـستند زیـرا همـۀ آنهـا بـه شـکل اوّ                     شاهزاده خا به  ل حواسشان   اوّ
.  آمـده بودنـد    بـه جنگـل    برای نجات افـرا       همان نگهبانانی بودند که به همراه شاهزاده خانم پانیذ          آنها و نددرآمد

وران و همراهـانش بـه       افـرا و بقیـۀ دال      شاهزاده خانم پانیذ بهمراه    سرزمین برگشت و      آن دوباره شادی و سرور به    
باریان دستی روی بادنجان کشید و ارواح را احضار کرد و به آنها فرمان داد بروید           . با افرا ازدواج کرد   قصر رفت و    

. قوچ طالیی را پیدا کنید و آن را برایم بیاورید و در آنی ارواح با قوچ طالیـی برگـشتند و آن را بـه باریـان دادنـد                            
 در  هدیۀ من برای ازدواج شماست و این قوچ : هزاده خانم پانیذ و افرا هدیه کرد و گفت        باریان قوچ طالیی را به شا     

 اگر به هر جنگی که بروید ایـن         ، را تضمین میکند    شوشن خوشبختی و سعادت سرزمین شما    ضمن این قوچ طالیی،     
شاهزاده خانم . ندت حمله به سرزمین شما را پیدا نمی کپیروزی شما می شود و هیچ دشمنی جرأ     قوچ طالیی باعث    

پانیذ، در عوض همۀ محبت های او به همۀ آنها دو کیسه الماس داد و از همه به خاطر شجاعتشان و کمک بـه او و                          
اگر زمانی نیاز بـه کمـک   :  و به دوستان جدید و دالورش گفت   افرا و مردم سرزمینش بسیار تشکر و قدردانی کرد        

ینم حساب کنید چون هرگز خدمتی را که به ما کـرده ایـد فرامـوش    داشتید میتوانید روی من و افرا و مردم سرزم  
باریان و همراهانش از پورنگ و افرا و شاهزاده خانم پانیذ، خـداحافظی کردنـد و بـه سـمت                    بالخره  . نخواهیم کرد 

 بیایید:  حرکت نمودند وقتی که به آنجا رسیدند، آرشین گفت          در آنجا اسیر شده بود     رگی آرشین کمان    قصری که 
  رفته بودم، برویم تا من آن دختر را نجات دهم و آنها وقتـی کـه داخـل                   به داخلش  که من است  قصری  ین همان   ا

دالوران با راهنمایی آرشـین از البـالی درختـان    .  آنجا را همانطوری دیدند که آرشین تعریف کرده بودشدندقصر  
جا بیهوش شده بود وقتی به آن نقطه از قصر          سربه فلک کشیده و انبوه باغ قصر به سمت قسمتی رفتند که او در آن              

و   بـه سـوی او دویـد        با عجله   که زنی زیبا با زنجیرهای طالیی به درختی بسته شده است و آرشین             رسیدند دیدند 
چرا از آن آب نوشیدی؟ مگر صـدای مـرا          : ین تاج بود گفت    زیبا که نامش ملکه زرّ     زناو را آزاد کرد وآن      سریع  

 من تا وقتی که از آن آب نخورده بودم تو را نمی دیدم همین که آن آب را نوشـیدم تـو              :نشنیدی؟ و آرشین گفت   
ین تاج تعریـف کـرد و       را دیدم ولی دیگر خیلی دیر شده بود و بیهوش شدم و آرشین همۀ ماجرا را برای ملکه زرّ                  

 کـرد و بعـد از       من ملکۀ سرزمین صحراها هستم، دیو سیاه همسرم راکشت و مرا هم اسـیر             : سپس ملکه هم گفت   
اینکه سرنوشتش را کامالً برای آرشین و دالوران دیگر تعریف کرد، شروع کرد به گریه کردن و آرشین هـم او را                      
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ملکـه هـم کـه انگـار منتظـر چنـین            . آیا با من ازدواج می کنی؟ من تو را خوشبخت می کنم           : دلداری داد و گفت   
 باریان و همراهانش کـه دیدنـد        . به عشق آرشین داده بود     چون او هم دل   . پیشنهادی از طرف او بود، خوشحال شد      

باریان کدوی جـادویی را بـه آرشـین کمـان دار و             . به مقصودش رسیده، بسیار شادمان گشتند     بالخره  آرشین هم   
ایـن  : سپس به آرشین و ملکـه گفـت       . ین تاج هدیه کرد ولی بادنجان جادویی را برای خودش نگهداشت          ملکه زرّ 

یـن تـاج نرویـد و در بـین راه کـسی             به شما دادم که تنها و بدون همراه به سرزمین ملکـه زرّ            کدوی سحرآمیز را    
آنهـا از باریـان بـسیار تـشکر     . مزاحم شما نشود و با قدرت و شکوه و عظمت تمام وارد سـرزمین صـحراها شـوید          

رزو کنـی در جـایی   هـر وقـت کـه آ   : ین تاج هم گردنبند خودش را به باریان هدیه کرد و گفت  و ملکه زرّ   نمودند
باریان با خوشحالی هدیۀ ملکه را قبول کرد و پیش خودش           . حاضر شوی در یک چشم بر هم زدن آنجا خواهی بود          

خدا را شکر، پس وقتی که کارم تمام شد می توانم در یک چشم بر هـم زدن، خـودم را بـه عمـویم و پـری           : گفت
و او هم از باریان بابت کمک هایش بسیار تـشکر کـرد و              رودخانه برسانم در همین افکار بود که آرشین جلو آمد           

عزیزم، این قصر را به تو می بخشم، چون من و ملکه هم اکنون به همراه سربازان کـدوی سـحرآمیز      دوست  : گفت
 از باریـان و پارسـۀ        سـپس او دوبـاره     وو من نیازی به این قصر ندارم        به طرف سرزمین صحراها حرکت می کنیم        

 خداحافظی کرد و دست ملکـه را         از آنها   ، به خاطر کمک هایشان بسیار تشکر نمود و سپس          اهبپیرمرد و پارت ر   
 وقتی که آرشین و همسرش به همـراه سـربازان   .گرفت و به همراه سربازانش به سمت سرزمین صحراها براه افتاد   

ن، از کمک هایی که در     دوست م :  باریان رو به پارت راهب کرد و گفت        کدوی جادویی از آنجا دور شدند و رفتند       
آن سنگ سفیدی که در زندان دیو سیاه به تو         .  رازی را می خواستم که به تو بگویم        .طول سفر به ما کردی، ممنونم     

 دلیل من در آنجـا بـه تـو گفـتم کـه ایـن سـنگ                   همین دادم، یک سنگ معمولی بود و هیچ خاصیتی نداشت و به          
. اد به نفست را که از دست داده بودی دوبـاره بـه دسـت بیـاوری                جادویی، جادویت را چند برابر می کند که اعتم        

 با هم خندیدنـد و پـارت راهـب از       ر سه وقتی که پارت راهب حقیقت را فهمید، به همراه پارسۀ پیرمرد و باریان ه             
د باریان عاقل بسیار تشکر کرد که با آن درایتی که داشت دوباره اعتماد به نفسش را به او برگردانده اسـت و بعـ                       

تـو   نه دوسـت مـن،  : آیا می خواهی برای نجات فرزندان پارسه با تو بیایم؟ باریان گفت: رو به باریان کرد و گفت  
پـارت راهـب دوبـاره بـه     . دیگر می توانی بروی، پادشاه جنیان راز باطل کردن سحر آنها را هم به من گفته اسـت    

دتگاهم بر می گردم چون فکر مـی کـنم کـه مـردم              حاال که دیگر با من کاری نداری، من هم به عبا          : باریان گفت 
باریان مجدداً از او و کمک هایی کـه در طـول سـفرش کـرده بـود بـسیار       . دارند  خیلی به وجود من نیاز سرزمینم

سـمت  تشکر نمود و پارت راهب این بار خودش را به صورت شاهینی در آورد و با سرعت هـر چـه تمـام تـر بـه                            
باریان و پارسۀ عزیـز، اگـر       :  دور می شد و می رفت فریاد میزد         از آنجا  ر که داشت  طونعبادتگاهش پرواز کرد همی   

. روزی به کمک من احتیاج داشتید فقط به من خبر دهید و این را گفت و از جلـوی چـشم آنهـا دور شـد و رفـت                            
د را گرفـت  باریان گردنبند جادویی را که از ملکۀ صحراها هدیه گرفته بود به گردنش بست و دست پارسۀ پیرمر       

آنـی بـه     و دستی روی گردنبند کشید کـه در          رسۀ پیرمرد ببر  اای گردنبند جادویی ما را به کلبۀ پ        :و آرزو کرد که   
او برای باریـان    .  پارسۀ عزیز برو و یک تبر برایم بیاور        :در جلوی کلبه اش ظاهر شدند و باریان گفت         همراه پارسه 
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دیگری دختر پارسه بود را قطع کـرد و تمـام درخـت را بـا تبـرش                  تبری آورد و باریان دو درختی که یکی پسر و           
وقتـی کـه چوبهـا در آتـش     . خورد نمود و آتش بزرگی درست کرد و چوبهای هر دو درخـت را درون آن ریخـت           

سوختند از وسط آتش دختر و پسر پارسۀ پیرمرد بیرون آمدند و او فرزندانش را در حالی که مـی بوسـید و گریـه          
بعـد از اینکـه     .  نوازش مـی کردنـد      او را   را بغل کرده و     پدرشان  گرفت و فرزندانش هم محکم      درآغوش ،می کرد 

این پسرم  : ، پارسه از باریان بسیار تشکر نمود و گفت        کردندآنها به حالت عادی برگشتند و اشک هایشان را پاک           
 یکـدیگر ل نـه صـد دل عاشـق         باریان و دل افروز تا یکدیگر را دیدند یک د         . رامتین و این دخترم دل افروز است      

 مـن   ،چه جوانی بهتر و عاقل تـر از تـو         : پارسه گفت . شدند و باریان از پارسۀ پیرمرد، دخترش را خواستگاری کرد         
پس اگر اجازه دهید، من به      : باریان به پارسه گفت   .  مهربانی مانند تو داشته باشم      شجاع و  افتخار می کنم که داماد    

 ، تمام می شود و احتمال دارد که عموی پیرم فوت کند           لتمهمروم، چون دو روز دیگر      نزد برادرانم و پری رودخانه ب     
پس اجازه بدهید بروم و پرهای شاهزاده خانم شانه بسر را به پری رودخانه بدهم و برگردم و بعد جـشن عروسـی                       

باریـان  . بینـیم  فرزندم، تا وقتی که تو برگردی ما هم تدارک جشن عروسـی را مـی           : پارسه گفت . باشکوهی بگیرم 
شما همین جا بمانید و : دستی روی بادنجان کشید و اسکلت ها و ارواح از آن بیرون آمدند و او به اسکلت ها گفت              

شما به قصری بروید که آرشین بـه مـن هدیـه کـرده و در                : مواظب همسرم و خانواده اش باشید و به ارواح گفت         
هر چه فرماندۀ مـا بگویـد انجـام    : اسکلت ها گفتند.  آماده کنیدهمان جا بمانید و آنجا را برای ورود من و همسرم    

می دهیم و به نزدیک کلبۀ پارسه رفتند و در آنجا اردو زدند و به نگهبانی و مراقبت از آنها پرداختنـد و ارواح هـم             
رود باریـان  ارواح هم به طرف قصر رفتند که آنجا را پاکیزه و مرمت و آمادۀ و    . هر چه سرور ما دستور دهد     : گفتند

باریان وقتی از دل افروز و پارسه و رامتین خـداحافظی کـرد، دسـتی روی گردنبنـد کـشید و در                    . و همسرش کنند  
  .جلوی عموی خودش و پری رودخانه حاضر شد

دادیار میوه هـای جـادویی و       .  دادیار و اردالن هم آنجا هستند      انشوقتی که باریان نزد آنها برگشت، دید که برادر        
باریـان خوشـحال از اینکـه       .  بـه پـری رودخانـه داده انـد         ،بودنـد   آورده انبا خودش  که م سنگ صبور را   اردالن ه 

برادرانش تونسته اند مأموریتشان را به خوبی انجام دهند، خودش هم چند پری که از کاکل شاهزاده خـانم شـانه                     
 از آب بیرون آمد و روی آب ایـستاد   کنده بود را به پری رودخانه داد و پری زیبا به زیر آب رفت و کمی بعد              بسر

ل هم بهتر   و دارویی را که درست کرده بود به عموی آنها داد و طولی نکشید که عمویشان خوب و حالش از روز اوّ                     
 دراو وقتی که از بستر بیماری برخاست با تعجب به اطرافش نگاه کرد، دید کـه یـک طـرف اسـب بالـدار و                          . شد
 دادیار و دختری زیبـا کنـارش ایـستاده انـد و در طـرف                و ینفش سبدهای زرّ   سیمرغ است و یک طر     ی دیگر طرف

دیگرش اردالن و باریان را دید که با خوشحالی او را نگاه می کنند و در سمت رودخانه هم روی آب، پری زیبایی                       
ار که داشـت    انگ.  بر تن داشت ایستاده و او را با چشمانی مهربان نگاه می کند              رنگین که لباسی از صدف های ریز     

خواب می دید، چون وقتی که در بستر بیماری بود در حالت بیهوشی چیزی نمی شنید و نمی دید و حاال که بهوش                        
ب به اطرافش نگاه می کـرد، کـم کـم           عموی پیر که هاج و واج و متعجّ       . گی داشت ه  آمده بود همه چیز برایش تاز     

 مـاجرای   هـر کـدام     دادیـار و اردالن و باریـان هـم          تعریف کـرد و بعـد      اوپری رودخانه ماجرای خودش را برای       
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 برادرزاده هـایش و پـری رودخانـه چقـدر بـرای او زحمـت                 فهمید که  پیروقتی عموی   . خودشان را تعریف کردند   
 زد و پـسرها را  هکشیدند و چه ماجراها و سختی هایی را برای نجات او پشت سر گذاشتند اشک در چشمانش حلق      

اردالن هنوز کسی را برای ازدواج انتخـاب         زمانی که فهمید      و  بوسید و بسیار تشکر کرد     در آغوش گرفت و آنها را     
انتخاب نمـوده ای؟ مـن دوسـت دارم قبـل از        را  اردالن، آیا تو همسرآینده ات      : نکرده او را آرام صدا کرد و گفت       

 و اردالن در گوش عمویش     عروسی و خوشبختی تو را هم ببینم       عبور از رودخانۀ مرگ و انتقال به سرزمین مردگان،        
ای پـری زیبـا و      : کمی پچ پچ کرد و عموی پیر که به نظر خوشحال می آمد، به سمت پری رودخانه رفت و گفـت                    

عاشق و دلباختۀ توست آیا با او ازدواج می کنی؟ پـری هـم بـا نـا امیـدی و            مهربان رودخانه، برادرزاده ام اردالن،      
ل که اردالن را دیدم از او خوشم آمـد ولـی مـن یـک پـری                  ان روز اوّ  من هم از هم   : اندوهناک آهی کشید و گفت    

، آخر ما پریان از جنس نسیم و بـاد و شـما           هستم چگونه می توانم با یک انسان که از جنس من نیست ازدواج کنم             
مـن  :  شیطنت آمیزی زود جلو دوید و گفـت         اردالن تا این را شنید با خوشحالیِ       .آدمها از جنس آب و خاک هستید      

به کمک انگشتری که دارم می توانم فقط یک آرزو کنم و این انگشتر بـه قـدرت خداونـد مـی توانـد آرزویـم را                           
پری رودخانه که هیجانزده شده      تبدیل به انسان کنم؟      اآیا حاال تو حاضری با من ازدواج کنی تا تو ر          . برآورده کند 

اگر تو اینقدر مـرا دوسـت داری کـه          : خاصی گفت بود و سر از پا نمی شناخت، با متانت و دلدادگی و عشوه گری               
من هم تو را همانقدر دوست دارم که حاضـرم از جـاودانگی و              بدان    پس تنها آرزویت در دنیا ازدواج با من است،       

 اردالن یاد خداوند را به جای آورد        .فرمانروایی رودخانه ها دست بکشم و تبدیل به انسان شوم و با تو ازدواج کنم              
ا در انگشت وسطش کرد و نگین آن را بوسید و آرزو کرد که پری زیبای رودخانه تبـدیل بـه انـسان           و انگشتری ر  

شود تا آنها بتوانند با هم ازدواج کنند که یک دفعه پری رودخانه کـه روی آب ایـستاده بـود در آب افتـاد و شـنا               
ید و در آغوشـش گرفـت و همـه     کنان به طرف اردالن آمد و اردالن دست او را گرفت و از رودخانه بیرونش کـش                

وقتی که سیمرغ دیـد     .  جشن عروسی گرفتند و هفت شبانه روز عروسی آنها به طول انجامید            آن دو خوشحال برای   
که اردالن آرزوی خوبی کرده است خوشحال به هوا پرید و رفت و بعد از دو روز برگشت و به اردالن بطری آبـی                        

یـن هدیـه را بـرای همـسرت       را خوب پس داده ای به همین خاطر مـن ا           اردالن، تو امتحان خود   : هدیه داد و گفت   
ولـی وقتـی کـه پـری رودخانـه       آورده ام چون تو از آب حیات نوشیده ای و جاودان شده ای و هرگز نمـی میـری                    

همسرت شد و تبدیل به انسان گشت مطمئناً بعد از سن پیری می میرد ولی من این آب حیـات را بـرای همـسرت       
ت نمـود و  اردالن سیمرغ را بسیار نوازش کرد و نسبت به او ابراز محبّ. که او هم مانند تو جاودانه شودهدیه آوردم  

 برگشت و اردالن آب حیاتی را که سـیمرغ آورده بـود بـه پـری     کوه قافبعد سیمرغ از آنها خداحافظی کرد و به         
و پیش عموی پیر ماندند و تا آخر عمرش به          وقتی که پری آن را خورد او هم مانند اردالن جاودانه شد و آن د              . داد

بـا ثروتـی کـه اردالن در    .  بـه دنیـای دیگـر سـفر کـرد      در کمـال آرامـش  خوبی از او مراقبت کردند تا اینکـه او  
 رزیتـی و  ربِ درجوار منطقۀ کوهـستانی هِ      زندگی خوب و خوشی را      در کنار هم   ماجراهایش به دست آورده بود، آنها     

  .  می گذرانند پشت سرگا سرزمین رِ پر آبرودخانۀ
  .حاال بشنوید از دادیار: القصه
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  سوار بر اسب بالدار سفیدی که پادشـاه جنگـل          ،دادیار هم دست ماندانا را گرفت و بعد از جشن عروسی برادرش           
بعد از مدتی، پدر مانـدانا بـر اثـر         .  به آنها داده بود شدند و به سمت قصر پادشاه جنگل، پرواز کردند             همیشه سبز   

شاهی مهربان که تا آخر عمر به سـاکنین جنگـل خـدمات زیـادی               دپا.  و دادیار پادشاه شد    درگذشت ولت سن که
راستی یـادم رفـت   . که تا کنون نام او از یاد ساکنین جنگل نرفته و هنوز هم آنها افسانه هایی از او می گویند             ، کرد

ماندانا نام هیرکانیـا را بـرای سـرزمین جنگـل           که برایتان بگویم وقتی دادیار به پادشاهی رسید با توافق همسرش            
   . به هیرکانیا معروف شدن سرزمین  که از آن زمان به بعد نام آ،همیشه سبز انتخاب کردند

بشنوید از باریان، او بعد از اینکه دید عمویش بهبودی کامل پیدا کرده و از طرفـی بـرادرانش هـم خوشـبخت                       حاال
و دست روی گردنبند جادوییش کشید و آرزو کرد که پیش پارسـۀ پیرمـرد               شده اند از همۀ آنها خداحافظی کرد        

 پارسۀ پیرمرد که منتظرش بود وقتی که او را دید بـسیار شـاد شـد و او را    .ظاهر شود که در آنی کنار او ظاهر شد      
و ه اسـت    باریان عزیز، فرزندم ، دل افروز منتظر توست و بی تابی می کند و اآلن در کلب                : در آغوش گرفت و گفت    

باریان با عجله به کلبه رفت و دل افروز وقتی که او را دید بسویش دوید و آن دو دلـداده یکـدیگر را در آغـوش                           
و همـه بـا     آیا می خواهی که پدر و برادرت رامتین را با خودمان به قصر ببریم               : گرفتند و باریان به دل افروز گفت      
 ولی قبل از رفتن به آنجا می خواهم مطلبی را بـا تـو در میـان          من حرفی ندارم  : هم در آنجا زندگی کنیم؟ او گفت      

بگذارم، در زمانی که من و برادرم تبدیل به درخت شده بودیم، دو پرنده روی شاخه های من نشستند و یکـی بـه                        
 که در زیر کلبۀ پارسۀ پیرمرد چاهی است که در آن چاه، هفتاد کوزه طال، هفتاد کوزه نقره و هفتـاد     : دیگری گفت 

ل با تو در میان بگذارم و تو در مـورد اینهـا    من این راز را در دلم نگه داشتم تا اوّ     کوزه پر ازگوهرهای قیمتی است    
ب شده بود کمی فکر کرد و بعد، رامتین و پارسۀ پیرمرد را صـدا کـرد و بـه آنهـا                      باریان که متعجّ  . تصمیم بگیری 

آنهـا هـم بـا      .ه قصر بیایید و تا آخر عمر با مـا زنـدگی کنیـد             آیا تمایل دارید که به همراه من و دل افروز ب          : گفت
وقتی که دل افـروز  . همسر عزیزم، دل افروز، حاال راز را برای آنها بازگو کن: خوشحالی قبول کردند و باریان گفت   

ی  اگر تمام ثروت دنیا را هـم داشـتیم، بـاز هـم دلمـان مـ                :آنها خیلی خوشحال شدند و گفتند     : راز را به آنها گفت    
 و شجاعت های تـو هـیچ         ت ها خواست که با تو و دل افروز زندگی کنیم چون تمام ثروت و مال دنیا در برابر محبّ                 

بدین ترتیب باریان، به اسکلت ها دستور داد کلبه را خراب کردند و تمـام ثـروت چـاه زیـر کلبـه را نیـز          . هستند
وقتی که به   .  به سوی قصر حرکت کردند     ده بودند  با ثروت زیادی که بدست آور      همدر کنار   بیرون آوردند و همه     

آنجا رسیدند، دیدند که ارواح آنجا را مرمت و پاکیزه نموده اند و منتظر باریان و همسرش می باشند بعد از اینکه                      
و همچنین وسایل جادوییش را در خزینه های قصر جای داد که در آن زمـان                 تمام ثروت ها     ،باریان به آنجا رسید   

 دو  سـپس او   .ین خزینه های پر از گنجی ندیده بود و باریان کلید گنج ها را به دست همسرش سپرد                 هیچ کس چن  
  در آن   بعـد   و  برای شرکت در جشن عروسی به قصرش دعوت نمود          همسرانشان    و دوستانبرادر خود را به همراه      

و  کت کنندگان باقی ماند      که همیشه در یاد و خاطرۀ  شر        هفت شبانه روز جشن عروسی بر پا کردند        قصر باشکوه 
   ...... تا اینکه  زندگی کردند در کنار هم با خوشبختیمدّتی تا آن دو زوج خوشبخت
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زیرا . که در جشن عروسی باریان و دل افروز شرکت نداشتند         بودند   تنها کسانی    ین تاج آرشین کمانگیر و ملکه زرّ    
 بـه   در حرکـت بودنـد و   سرزمین صـحراها  پیچ و خم  طوالنی و پر، هنوز در راه زمان جشن عروسی باریان   آنها در   

 چون راه آنها بسیار طوالنی بود و مدت زمان دو ماه و اندی طـول مـی                  .میرفتند    شهر خشکاب  ،سمت پایتخت آنجا  
 و من هـم  کشید که آنها به مقصد برسند، به همین دلیل آن دو نتوانستند که در جشن عروسی باریان شرکت کنند 

  . بی اطالع هستم از سرنوشت آنها 
  

 را خوانده ام هیچ دیو و عفریت ظالمی نتوانست بر سـرزمین آنهـا       سه برادر  تاریخ زندگی     کتاب  که من  آنجایی تا  
را ورق میزدم بطـور     می گشتم و صفحات آن        آنها کتاب زندگی  به دنبال موضوعی در      لی یک روز که    و ؛یابدتسلط  

تنها راه تسلط بر    :  نوشته شده بود    روی تکه کاغذی   رب که   نمودم یک جای مخفی پیدا      درداخل جلد کتاب  تصادفی  
 و بزرگترین دشمن آنهـا       دزدیدن وسایل جادویی و خیانت از داخل قصر است         ،سرزمینهای سه برادر و دوستانشان    

بعد از مدتی که من در کتابچۀ زندگی آنهـا خـوب دقـت کـردم مـشاهده      .  می باشدانشیابلو همیشه در کمین آن   
اگر روزی آن نوشته ها را پیـدا        . ن مفقود شده است   آ قسمتی از وسط کتاب و انتهای         تعدادی از صفحات   هنمودم ک 

چون خودم هم به دنبـال سرنوشـت        . کردم و چیز مهمی در آنها مشاهده نمودم حتماً برای شما تعریف خواهم کرد             
  .آن چهار سیب نقره ای و سرگذشت بعضی از شخصیت های این داستان می گردم

  
  
  
  
  
  

   دلتان شاد باد    زندگیتان افسانه 


