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سردبیر :حضرت وهریز

 سخنی با بزرگساالن
گهواره توسـط جمعی نقاش ،نویسـنده و مترجم ،ویراستار و صفحهآرا
بـه منظـور تألیف و ترجمـهی کتاب برای کودکان افغانسـتان تأسـیس
اندرکاران گهـواره تـا بـه حـال کتابهایـی را بـه
شـده اسـت .دسـت
ِ
زبانهـای فارسـی ،پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبانهـای ترکـی،
اردو ،دنمارکی ،انگلیسـی ،جاپانی ،روسی ،آلمانی و فرانسوی ترجمه
و بـرای چـاپ آمـاده کردهانـد .ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـهی
قالب داسـتان ،شـعر و سـرگرمی بـرای کودکان،
کتابهـای جذاب در ِ
عـام بشـری را در ذهـن آنهـا نهادینـه سـازد.
ارزشهـای پسـندیده و ِ
تلاش گهـواره بـر ایـن اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از
ِ
کشـور بـه دنیـا آمدهاند ،یـا در کودکی به خـارج رفتهاند ،پیونـد خود را
نِمـادری حفـظ کننـد و از
بـا مادرانشـان از راه سـخن گفتـن بـه زبا 
همین راه رابطهی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.
آرزومندیـم کـه در ایـن راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاریمـان کننـد و
امیدواریـم ایـن کتابهـا را بـه دسـترس کودکانشـان قـرار دهنـد و بـا
آنها یا برای آنها بخوانند.
گهواره
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ملکـه در آسـتانهی تاجگـذاری فرزنـدش الیـزار ،ضیافـت کالنی برگزار کرد .سـه سـال از
مرگ همسـرش میگذشـت و در سـه سـال تمام ،امور مملکت را او اداره میکرد .فردای
آن روز الیزار شانزده ساله میشد و زمان آن میرسید که تاج بر سر او گذاشته شود.
مهمانهـا ،پادشـاهان کشـورهای همسـایه ،سـاالران مشـهور و بانوهـای قشـنگ ،از
گوشـه و کنـار مملکـت به پایتخت میآمدند .هر کسـی هدیـهای میآورد :یکی شمشـیر
و زره تزئینشـده مـیآورد؛ دیگـری زیـورات ظریـف و چیزهای گرانبهای دیگـر .در میان
ایـن هدیههـا ،اسـبهای نیرومنـد و اصیـل ،سـگهای جنگـی ،عقابهـای کمیـاب و
کبوتـران نامهبـر هـم در قفسهـای زیبا بودنـد .در تاالری کـه باید ضیافت برگزار میشـد،
آیینهی بزرگی گذاشته بودند که قاب آن از نقرهی خالص ساخته شده بود.
ضیافـت آغـاز شـد .آوازخوانها با همراهی گـروه چنگنواز به سـرودن پرداختند .در
میـان سـرودها ،پیامهـای پادشـاهان همسـایه و بـزرگان مملکـت را میخواندنـد .غذاهـای
ُّ
گوناگـون و خوشمـزه روی میزهـا چیـده شـده بودنـد .خلص کالم ،ضیافت باشـکوهی
بود .اما ناگهان طنین آهنگ چنگ از ُسـر بیرون شـد و آوازخوان سـرودخوانیاش را قطع
کـرد .کوتولـهای در برابـر ملکـه و الیـزار قـرار گرفـت .قـدش چنـان کوتـاه بود کـه گمان
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نمـیرود کسـی در عمـرش آدمـی بـه آن کوتاهی دیده باشـد .کوتوله به رسـم تعظیم چنان
خـم شـد کـه نزدیک بـود بینـیاش به کفشهایـش برسـد .الیزار پرسـید :تو کی هسـتی؟
برای چه اینجا آمدهای؟
ـ نام من کارل است .میخواهم در خدمت شما باشم.
ملکه نگاهی به او انداخت و گفت :این چهرهی ترسآور نمیتواند دلقک باشد.
ـ نـه ُعلیاحضرتـا! من نیامـدهام اینجا دلقک باشـم .مـن میخواهم سلاحبردار آقایم
الیزار باشم.
مهمانهـا قـاه قـاه خندیدند .بانـوان و آقایـان محترم چنـان بلند و چنان دیـر خندیدند
کـه از خنـدهی آنهـا میزهـا هم به شـور افتادند و تکان خوردند .یگانه کسـی کـه آرام بود
و نمیخندید ،کارل بود.
الیزار در میان خندههایش گفت:
ـ و شما میگفتید که از او دلقک خوبی درست نمیشود!
بعد رو به کارل کرد و ادامه داد:
ـ برو به آشپزخانه و شکمسیر غذا بخور! تو مستحق این پاداش هستی!
کارل اما با لجاجت ادامه داد:
ً
ـ من اصال به فکر دلقکبازی و شوخی نیستم .برای غذاخوردن هم نیامدهام.
او خریطهی کتانی کوچکی را از زیر بغلش بیرون کشید.
ـ آقـای مـن الیزار! در این خریطه تمام سلاحهایتان جا میشـود و حتی بیـش از آن،
سالحهای تمام مهمانانتان جا میشود .من میتوانم سالحبان تمام ارتش شما باشم.
کارل بـه سلاح و هدیههـای گرانبهـای مهمانـان نزدیـک شـد .شمشـیری را که دو
برابـر قـدش بـود ،انتخاب کرد .دهـن خریطه را باز کرد ...بعد آن شمشـیر بـزرگ را درون
خریطه انداخت و شمشمیر مثل اینکه در سوراخ عمیقی افتاده باشد ،ناپدید شد.
وقتـی خریطـه تمـام شمشـیرها و خنجرها را قـورت کرد ،کوتوله سـراغ زرههـا رفت و
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بعـد کالهخودهـا را در خریطـه انداخـت ...مهمانها با تعجب نـگاه میکردند که چطور
تمـام آن سلاحها ،زرههـا و کالهخودهـا در خریطهای ناپدید میشـدند که فقـط برای دو
کیلو گندم جا داشت.
ملکه با تعجب گفت:
ـ این خریطه باید خیلی به کار یک دزد بیاید.
اما پسرش گفت:
ـ برای یک جنگاور نیز چیز خوبی است.
بعد رو به کارل کرد و گفت:
 -حاال اشیای ما را برگردان! تو به عنوان سالحبان ما مقرر شدی.
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2
روز بعد الیزار با سلاحبان جدید و شـماری از مهمانانش از قصر بیرون شـدند .آنها
میخواسـتند بـه افتخـار تاجگـذاری ،مسـابقهای راه بیندازنـد .جایـی کـه مسـابقه برگـزار
میشـد ،دور نبـود ،امـا خیلـی هـم نزدیـک نبـود .اسـب کوچـک کارل افتانوخیـزان،
هماهنـگ بـا رفتـار اسـبهای دیگـر میرفت  .الیزار گذاشـت همـه از او پیشـی بگیرند و
اسب خود را به جای چهارگام ،به یرغهرفتن واداشت.
کارل از او پرسید:
ـ شما میخواهید در این مسابقه شرکت کنید آقای من؟
الیزار با شور و شعف پاسخ داد:
ـ البته که میخواهم! چطور چنین فرصتی را از دست بدهم؟
ـ آیـا مـیارزد کـه پیـش از تاجگذاری چنیـن خطـری را بپذیرید؟ من دیـدم ،حریفان
شما آدمهای نیرومندی هستند.
ـ آه ،کارل! تـو شـاید مـرا خـوب نمیشناسـی! مـن و ایـن اسـب رهـوارم و ایـن نیزهی
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عالیام ،هرگز هیچ مسابقهای را نباختهایم.
حضرتعالـی گفتیـد ،در خریطـه
ـ شـما از نیـزه گفتیـد؟ مـن تمـام چیزهایـی را کـه
ِ
گذاشتم ،اما یادم نمیآید نیزه را هم گرفته باشم.
چهرهی الیزار دگرگون شد:
ً
ـ کارل! اصال میدانی چه میگویی؟ توقف کن و ببین آیا نیزه هست یا نه!
کارل از اسـبکش پیـاده شـد و خریطـهاش را از شـانه بـه زمین گذاشـت .طناب دهن
خریطـه را بـاز کـرد و بـه داخـل آن نگاهـی انداخـت و در حالـی کـه درون خریطـه را بـه
شاهزاده الیزار نشان میداد ،گفت:
ـ بفرمایید خودتان نگاهی بیندازید تا اطمینانتان حاصل شود!
شـاهزاده خـم شـد و کارل بـا نیـرو و مهـارت فوقالعـادهای ،از پشـت گـردن الیـزار
گرفت و او را از پشت اسبش برداشت و درون خریطه انداخت .کوتوله فریاد کشید:
ـ حاال به دامم افتادی!
او دهـن خریطـه را بسـت و آن را بـه شـانهاش انداخـت؛ بـر اسـبکش سـوار شـد و بـه
کاخ برگشت.
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3
الیـزار ماننـد اینکـه در آب افتـاده باشـد ،به آهسـتگی فرومیرفت .مدتی گذشـت تا
او بـه تـه خریطـه برسـد .ته خریطه گـرد بود ،دیوارهای سـنگی داشـت و این دیوارهـا با نور
خفیفی روشن شده بود .نیزهی او هم همان جا بود.
الیزار زره و کالهخودش را برداشـت؛ شمشـیرش را به کمر بسـت و گردی ته خریطه
را که مانند چاهی بود ،چرخی زد .با خود گفت:
ـ کوتولهی پست! ...باید راهی باشد که از اینجا بیرون شوم!
کارل کوتولـه بـه کاخ رفـت و در تاالری که برای ضیافت در نظر گرفته شـده بود ،در
ِ
برابر ملکه ایستاد .او از ملکه به خاطر آزادی ولیعهد بها میخواست.
مادر بدبخت از او پرسید:
ـ تو چه میخواهی؟
کارل لبهایش را با پوزخند نفرتآوری حرکت داد:
ـ همـان چیـزی را میخواهـم کـه همـه میخواهند؛ طلا میخواهم! فقط همـان قدر
که در این خریطهی کوچک جا شود...
کارل کوتوله خریطه را از روی شانهاش پایین گذاشت و دهن آن را گشود.
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ایـن خریطـهی سـحرآمیز تـا چاشـت ،تمـام طلای موجـود در خزانـهی پادشـاهی را
بلعیـد .وقتـی خزانـه خالی شـد ،آنگاه مردان و زنـان ثروتمند مملکت هم تمـام زیورات
خـود را در آن خریطـه ریختنـد؛ ولـی هنـوز یکچهـارم خریطـه هـم پر نشـده بـود .چهل
گادی با بارهای سـنگین باجوخراج دوازدهسـالهی پیشـاپیش چهل شـهر را آوردند .از تمام
معابـد مملکـت ،تمـام آن خیراتـی را که مردم کـرده بودند ،بر خرهـا بار کردنـد و آوردند؛
اما خریطهی کارل کوتوله پر نشد.
آن وقت ملکه گفت:
ـ مـا تمـام آنچه را که داشـتیم ،به تـو دادیم .دیگر در این مملکـت طالیی باقی نمانده
است .حاال دیگر پسر ما را برگردان.
ـ نـه ملکه! هنوز تمام نشـده .یک شـیء طالیـی دیگر در کاخ باقی مانـده که من آن
را میخواهم.
ـ آیا منظور تو تاج است؟ آخر تاج که فقط از پادشاه است.
کارل کوتوله با شادمانی موذیانهای گفت:
ـ خـوب مـرا تاجگـذاری کنیـد! میدانـم زحمـت کالنـی اسـت ،ولـی بـه خاطر گل
روی شما ،حاضر میشوم .مرا تاجگذاری کنید ،آن وقت پسرت را میبینی.
ملکـه مجبـور شـد ایـن شـرط کارل کوتولـه را هـم بپذیـرد .مگـر کار دیگـری از
او برمیآمد؟
ـ من نیمهشب میآیم؛ آماده باشی!
کوتوله خریطهاش را گرفت و به طرف آیینه خیز زد و ناپدید شد.
اما حاال برگردیم به الیزار و ببینیم او به چه کاری مشغول است.
الیـزار پـس از اینکـه دورادور ته چـاه را دید ،متوجه حلقهای در درز میان سـنگهای
دیـوار شـد .او ایـن حلقـه را بـه طرف خود کشـید و متوجه شـد که حلقه به زنجیری بسـته
اسـت و آن زنجیر به دسـتگاهی وصل اسـت که با چشـم دیده نمیشـود .با کشیدن حلقه،
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در سـنگی وزینـی را بـاز
چرخدندههـای غولپیکـری بـا سـروصدا بـه حرکـت درآمدنـد و ِ
کردند که به طرف پایین راه داشت.
الیزار با خود گفت:
ـ حتی اگر این راه به سـوی دوزخ هم باشـد ،به حال من فرقی نمیکند .هرچه باشـد
از اینجا بهتر است!
مـرد جـوان گام بـه گام از زینـهای مارپیچ پایین رفت .وقتی به پایین رسـید ،خود را در
البیرنتـی یافـت که نه در داشـت و نه پنجره .شـاهزاده حین گشـتن راه خروجـی ،دو بار به
همـان جایـی رسـید کـه از آنجا جسـتجویش را آغاز کرده بود .او خیلی خسـته شـده بود
و تصمیم گرفت بنشـیند و فکر کند کجا هسـت و چه کاری میتواند انجام دهد .ناگهان
صدایـی شـنید کـه شـبیه صدای آبشـار بـود .این صـدا بـه تدریج بیشـتر شـد و نزدیکتر.
شـاهزاده دسـت به قبضهی شمشـیر برد ،اما همان لحظه یک سـکهی طالیی لغزید ...بعد
سکهای دیگر ...و بعد چندین سکه یکی پی دیگری لغزیدند.
الیزار فریاد کشید:
ن سـکهها بهـای آزادی مـن اسـت که بـه خریطـه میاندازند! آنها تمـام خزانه
ـ آه! ایـ 
را به خریطهی این کوتوله میریزند!
الیـزار شـروع به دویـدن کرد .به دنبال او آبشـاری از سـکههای طالیـی میبارید .غیر
از سـکههای طلا ،زیورهـای زنانه ،زنجیرهای طالیی کـه درباریان به گـردن میآویختند،
حلقههـای ازدواج ،انگشـترهای قدیمـی خانوادگـی ،ظرفهـای زریـن ،شـمعدانیها،
خشـتهای طالیـی و البتـه پـول ،یکـی پـس از دیگـری سـرازیر میشـدند .در راهـرو
بیانتهـای خریطـهی سـحرآمیز ،پـول بیشـماری بـود کـه مثـل ریـگ روان روی هـم
میلغزیدند.
مـرد جـوان فقـط بـا اتـکا بـه بخـت و طالـع و پاهـای چابکـش ،خـود را در انحناهای
البیرنـت پنهـان کـرد .یک گام اشـتباه میتوانسـت الیزار را در مسـیر جریـان بیپایان طال،
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زیور و پول قرار دهد؛ و در آن صورت شـکی نبود که زیر آن همه دفن شـود .سـروصدای
جاریشـدن سـکههای طلا و زیـورات خیلـی بلنـد شـده بـود .دیگـر نمیتوانسـت ایـن
سـروصدا را تـاب بیـاورد .ناگهـان او متوجـه شـد کـه روی زینـهای مارپیـچ در حـال فـرار
اسـت؛ امـا جریـان طلا بـه دنبالـش بـود و میخواسـت دور پاهـای او را بگیـرد؛ ولی چون
شـاهزاده سـرعت خوبـی داشـت ،ایـن جریان بـه او نمیرسـید و بـا آخ و اوخ دوباره عقب
میرفت و سروصدایش ناپدید میشد.
الیـزار در حالـی کـه از خسـتگی پیچوتـاب میخـورد ،خود را بـه باالی برج رسـاند و
آنجا نشست و مدت زیادی به صدای آرامشناپذیر قلبش گوش داد.
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بـاالی سـرش آسـمان سـیاه کـوری بود که یک سـتاره هـم نداشـت .در هیچ طرفش
اثـری از روشـنایی دیـده نمیشـد .پایـان ایـن برجهـای نگهبـان کـه توسـط دیوارهایـی بـا
همدیگر پیوند مییافتند ،به چشم نمیآمد.
الیـزار از بـرج روی دیـوار پاییـن شـد و تا پل پیـش رفت .این پل منحنـی که حصارکی
در دو طرفـش نداشـت ،چنـان باریـک بـود کـه دو آدم نمیتوانسـتند همزمـان از آن رد
شـوند .شـاهزاده پـا بـر پـل کوبیـد و از آن صدایـی برخاسـت؛ گویـی کمانـی را تـا آخـر
کشیده باشند.
مـرد جـوان تلاش میکـرد پیش بـرود و بـه پاییـن کـه تاریکـی بیانتهایی بـود ،نگاه
نکنـد .او تـا وسـط پل رسـیده بـود که ناگهـان از دل تاریکـی ،از جایی که سـمتش معلوم
نبود ،نگهبانی با تبر پدیدار شد.
الیـزار بـه زحمـت توانسـت شمشـیرش را بگیـرد و ضربـت تبـر نگهبـان را دفـع کند.
ضربـت دوم چنـان ماهرانـه بود که شـاهزاده نتوانسـت آن را دفع کند ،ولـی با حرکتی تند و
سـریع توانسـت تنـش را از ضربـت نجـات دهـد؛ اما تبـر لباسـش را از شـانه تا بـازو درید.
آنجـا بـود کـه شـاهزاده زره و کالهخـودش را بـه یـاد آورد .او زره و کالهخـودش را در
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البیرنت از تن درآورده بود و همان جا فراموش کرده بود .با خود گفت:
ـ دیگـر نمیشـود کاری کـرد؛ بایـد بـدون زره و کالهخـود راهـی بـرای دفـاع از
خود بیابم!
ضربـت سـوم درسـت بر سـر تیغ شمشـیر الیـزار برابر شـد و به انـدازهای قـوی بود که
شـاهزاده را بـه سـمت دیـوار عقب رانـد .مرد جـوان افتاد و شمشـیرش هم از دسـتش خطا
خورد؛ اما نگهبان او را دنبال نکرد .او تبرش را کنار گذاشت و گفت:
ـ همیـن کـه پایـت به پل برسـد ،من تو را میکشـم .تو نمیتوانی بر من غالب شـوی،
زیرا من سالهاست مردهام.
الیزار فریاد کشید:
ـ من تو را میشناسم!
ـ بله! من هم تو را میشناسم الیزار!
ـ وقتی مرا میشناسی ،چرا با من جنگیدی؟
ـ من اختیاری نداشتم.
او دسـت بلند کرد و از پشـت سـرش و از پلهای دیگر یک ارتش بزرگ ظاهر شـد.
تمام آنها از پا و با زنجیر به هم بسته شده بودند.
الیزار با صدای بلند گفت:
ـ شما جنگاوران پدرم بودید! چه کسی شما را با زنجیر بسته است؟
ـ مـا بـه خاطـر سـوگندی کـه خوردهایم ،بـه همدیگر بسـتهایم .مـا وعده کـرده بودیم
همیشـه بـا پادشـاهمان باشـیم ،هـر جایی کـه او باشـد .او اینجا زیر زمین اسـت .مـا این را
حـس میکنیـم ،امـا نمیتوانیم از پل بگذریم .نمیتوانیم به کسـی اجازه بدهیـم که از پل
رد شـود .اینجـا ،مـا در بنبسـت دنیـا هسـتیم و همه اسـیر قـدرت کوتولـهای به نـام کارل
هسـتیم .او جادوگـر اسـت .حـاال همـهی مـا در خدمت او هسـتیم .مـا را به ایـن خاطر که
افسون شدهایم ،ببخش!
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الیـزار بـه چهرههـای جنـگاوران خیـره شـد و آنهـا را بـه خاطـر آورد .آنهـا همـه
جنـگاوران دلیـر پـدرش بودنـد .یکـی از آنهـا بـه الیـزار سـوارکاری آموختـه بـود؛ دیگری
تیراندازی و دیگری جنگ با شمشیر را یاد داده بود.
الیزار پرسید:
ـ چطور میتوانم به شما کمک کنم؟ چه کاری میتوانم ،ها!
ـ بـرو بـه بـرج .از آنجـا به زیرزمین پایین شـو .پادشـاه ما را پیـدا کـن و او را آزاد کن!
از شمشـیرت کار بگیـر .آهـن این شمشـیر در کـورهی آهنگر خوشقلبی گداخته شـده و
آرزوهـای نیـک آن آهنگـر پاکسرشـت بـر این شمشـیر دمیده شـده و چنانکـه میدانم،
هنـوز این شمشـیر خونـی را بر زمین نریخته اسـت .ما میدانیم که این شمشـیر هرگز خون
بیگناهی را بر زمین نمیریزد .اینجا این شمشیر میتواند سنگ را هم بشکافد.
ـ شـتاب کـن! کارل میخواهـد پادشـاهی تو را غصب کنـد .اگر این اتفـاق بیفتد ،او
حاکم مطلق آدمها خواهد شـد .شـتاب کن الیزار! در غیر آن ،نیمهشـب مراسم تاجگذاری
او را انجام میدهند.
جنـگاوران ماننـد غبـاری رفتنـد و ناپدیـد شـدند .الیـزار بـه طـرف برجـی رفـت کـه
نگهبانهـا بـه او نشـان داده بودنـد .وقتـی بـه انتهای زینههـا رسـید ،راهرویی را دیـد که در
انتهای آن دروازهای قرار داشـت و پیش روی دروازه ،سـنگهای بزرگی را گذاشـته بودند.
ِ
ممکـن نبـود ایـن سـنگها را برداشـت و یا از جـا تـکان داد .الیزار فکر کـرد که همین جا
فرصت خوبی است تا شمشیرش را بیازماید .به شمشیر گفت:
ـ میگویند تو میتوانی حتی سنگ را هم پاره کنی؟
شمشـیر چنـان داخـل سـنگ رفت ،گویـی چوب نرمی باشـد .الیـزار با شمشـیر ،آن
سـنگهای بـزرگ را بـه پارچههـای کوچـک تبدیـل کـرد و دروازه را شکسـت و پیـش
رفـت .او بـه یک تـاالر گنبددار رسـید ،جایی کـه دیوارهایش با نقاشـیهایی از موجودات
نفرتانگیز و صحنههای بسـیار وحشـتناک تزئین شـده بود .الیزار با دیدن این نقاشـیها
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ناخواسته چشمانش را بست.
َ
َ
وقتـی چشـمهایش را بـاز کرد ،بـز بزرگی را دید کـه دور دور تاالر میگـردد و چرخی
را روی محـوری در مرکـز تـاالر میچرخانـد .پیرمـردی بـا زنجیـر از گردن و پاهـا به چرخ
بسـته شـده بـود .الیزار بالفاصله پدرش را نشـناخت ،اما کمی که دقت کـرد ،چهرهی پدر
را تشـخیص داد .شـاهزاده زنجیـر را شکسـت و چـرخ را متوقـف کـرد .امـا پیرمـرد هذیان
میگفت ،گریه میکرد و چیزهایی زیر لب میگفت که فهمیدنش ممکن نبود.
الیزار در حالی که پیشانی پدر را میبوسید ،گفت:
ـ پدرجان! پدرجان! من پسر تو هستم! آمدهام تو را نجات بدهم .به من اعتماد کن!
پیرمرد به تدریج به خودش آمد .او پلکیزد ،چشـمهایش را مالید و صورت پسـرش
را با دستهای خشکیدهاش لمس کرد.
او نجواکنان پرسید:
ً
ـ الیزار! واقعا تو هستی؟ چطور ممکن است؟ تو زندهای یا نه؟
ـ پـدر! بایـد شـتاب کنیـم .کارل فکرهـای شـیطانیای در سـر دارد .نباید بـه او اجازه
دهیم فکرهای شیطانیاش را عملی کند.
الیـزار بـا شمشـیرش بـه زنجیرهای گـردن و پاهـای پـدر زد و زنجیرها تبدیل به سـرمه
شـدند .در همیـن حـال نقاشـیهای دیوارهـا جـان یافتنـد :جانورانـی مارماننـد ،جانورانـی
زهری و نفرتانگیز.
شاهزاده با یک تکان شمشیر بسیاری از آن جانوران را پاره پاره کرد.
پادشاه گفت:
ـ این موجوات کثیف بیشمارند؛ آنها نمیگذارند از اینجا بیرون شویم.
الیزار شمشیرش را بلند کرد و فریاد زد:
ـ به نام نیکسرشتی و نیکوکاری!
شمشیر هم تکانی خورد و این سخن شاهزاده را تکرار کرد:
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ـ به نام نیکسرشتی و نیکوکاری!
همین که سـخن شمشـیر به پایان رسـید ،تمام آن جانوران جهنمی خشـک شـدند و
آتـش گرفتنـد .الیـزار پـدر را روی دسـتانش بلند کـرد و به سـوی باال دوید .هـر پلهی زینه
را کـه بـاال میشـد ،بـه نظـر میرسـید پیرمرد سـبکتر میشـود .وقتی بـه باال رسـیدند ،او
ً
تقریبا هیچ وزنی نداشت.
پادشاه در حالی که با مهری پدرانه به پسرش نگاه میکرد ،گفت:
ـ پسـرجانم! وقـت مـن تمـام میشـود؛ امـا میخواهـم بـه تـو هشـدار دهم تـا مصیبت
دامنگیـرت نشـود :هیچگاه از جادو اسـتفاده نکـن! هیچگاه به جادو پناه نیـاور! من احمق
بودم .خیلی دلم میخواسـت در هر جنگی پیروز شـوم و تشـنهی قدرت بودم .همین کارل
جادوگـر در ایـن کار بـه مـن کمـک میکرد .فکر نمیکـردم که بـا پناهبردن به جـادو ،من
روح انسـانیام را از دسـت میدهـم؛ امـا بهـای قدرتطلبی همین اسـت .وقتی قـدرت را به
هـر قیمتـی طلـب کنـی ،خـودت را از دسـت میدهـی .ایـن قانونـی جاودانـی اسـت .من
همیشـه پیـروز میشـدم .مملکتهـای دیگـر را تسـخیر میکـردم و لـذت میبـردم کـه
قدرتمنـد و ثروتمنـد هسـتم .به نظرم میرسـید که همیشـه همین طور میمانـد؛ اما وقت
من سـر رسـید و من حاال در این تاریکخانهام .سـالهای زیادی اینجا ماندهام ،سـالهایی
کـه هـر روز آن بـه اندازهی یک قرن اسـت و هر لحظـه با به یاد آوردن آنچه کـردهام ،عذاب
کشـیدهام و در آتـش سـوختهام .حـاال دیگـر فقط یک امیـد دارم که پشـیمانی عمیق من و
اینکه به تو راه راست را نشان دادهام ،مرا از این رنج و عذاب نجات دهد!
پیرمرد که دیگر از هوا هم سـبکتر شـده بود ،از دسـتان پسـرش بلند شـد و به آسمان
تاریـک رفـت؛ و از سـر پلها ،جنـگاوران دلیر و باوفایش هم به دنبـال او رفتند .آنها همان
طور که به آسمان پرواز میکردند ،صدا زدند:
ـ الیـزار! از تـو سـپاسگزاریم! مـا رفتیـم .تـو هـم بـرو و کاری را کـه بایـد بکنـی ،بـا
شجاعت انجام بده! شتاب کن! دیر نکنی!
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پشـت سـر گذاشـت ،باال رفـت .زینهی مارپیـچ مثل یک
پـس از اینکـه الیـزار پل را ِ
فنـر معمولـی بـود؛ امـا بـا هـر گامی کـه الیـزار برمیداشـت ،ارتفـاع هر پلـهی زینـه بلندتر
میشـد .هـر پلـهی باالتـر کمـی بلندتر از پلـهی قبلی بـود .الیزار متوجه شـد که زینـه دارد
مثـل یـک درخت ،بزرگ میشـود .پلهی چهلم تا کمر شـاهزاده میرسـید و پلهی هفتادم
اسب نیرومند بود.
به اندازهی قد یک ِ
الیزار شمشیر خوبش را به یاد آورد و به او گفت:
ـ بی تو من چه کار میکردم ،ها؟
او زینهها را با شمشیر شکست و آهسته آهسته باال شد.
حـاال الیـزار را اینجـا میگذاریـم تـا از زینههـا بـاال شـود و میرویم ببینیم کـه کارل
کوتوله چه میکند.
کارل کوتولـه بـا غـرور روی چوکـی لـم داده بـود و تنـش را بـا بخـاری دیـواری گرم
میکرد .بخاری دیواری چنان گرم بود ،گویی آتش آن از هستهی زمین بیرون میآید.
سلاحبان خایـن ،کوتولـهی بدریخـت ،حـاال دیگر جادوگـر قدرتمندی بـود .حاال
دیگـر قـدش مانند سـابق کوتاه نبود .حاال مردم در برابر او کوتوله شـده بودنـد و او در برابر
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آنهـا بـه غول بیشـاخودمی میماند؛ اما زشـتی قیافـهاش حاال خیلی بدتـر از پیش و حتی
وحشتناکتر شده بود.
در زمانهـای سـابق ،کارل کوتولـه قدکوتـاه نبـود؛ امـا همیـن کـه به جادوگـری روی
آورد ،هـر بـار کـه جادوگری میکرد ،از هر طلسـم جادویی تا طلسـم جادویی دیگر قدش
کوتاهتـر میشـد؛ قیافـهاش بدریختتـر میشـد و او همچنـان تغییـر میکـرد .بـه همیـن
خاطر او کینهایتر ،فریبکارتر و از آدمها بیشتر متنفر میشد.
او بـه کمـک جادوگـری توانسـت کاخـی را در خریطـهی جادویـیاش بسـازد؛ اما او
همیشه آرزو داشت روی زمین پادشاه باشد ،تا مردم قدرت او را ببینند و مطیع او باشند.
او عـادت کـرده بـود تنهـا زندگـی کنـد و به همیـن خاطر با خـودش گپ مـیزد .آن
لحظـه هـم بـا خـودش گپ مـیزد و بـا آنکه الیـزار آنجـا نبـود ،او را با تمسـخر مخاطب
قرار داده بود:
ـ هـی الیـزار! تـو عجب مرد دلیری هسـتی ،ولی به همان اندازه احمقی! حاال تو شـاید
زیـر خروارهـا طلا دفـن شـدهای! چـه گـوری برایـت آمـاده کـردم!هاهاهاها! پـدرت هم
همیشـه همیـن را میخواسـت که گوری طالیی داشـته باشـد .اگر تو از زیـر خروارها طال
نجـات هـم بیابـی ،یک ارتـش کالن از مردگان در انتظار توسـت که باید بـا آنها بجنگی!
نـه! تـو نمیتوانـی آنهـا را شکسـت دهـی .مـرده را کـه نمیتـوان کشـت .آنهـا مردهاند.
حـاال دیگـر بـه زودی تـاج تو را بر سـر میمانم! آخ که مـن چقدر باهوش و زیرک هسـتم!
چقدر همه چیز را به خوبی حساب کردم!
الیـزار بـا شمشـیرش توانسـت از آن پلههـا جای پایی برایش درسـت کند و بـاال بیاید و
بـه آخریـن پلـه برسـد .او داخـل کاخ شـد و از راهـرو درازی گذشـت و بـه تـاالر سـنگی
رسـید .او مثـل موشـی ،خـود را زیـر کرسـیای کـه کارل بر آن نشسـته بـود ،پنهـان کرد.
کارل برای خود ترانه میخواند:
من شاهم ،من ماهم!
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هی مردم! هی مردم!
آن تاج زرین
شایستهی من
شایستهی کارل زیباست!
در ایـن لحظـه صـدای ناقـوس بلنـد شـد .در کاخ الیـزار ،آمادگـی بـرای مراسـم
تاجگـذاری را اعلان کـرده بودند .کارل از جا برخاسـت .خریطـهاش را گرفت .چیزی را
در آتـش انداخـت .زبانههـای آتـش کنار رفتنـد و کارل داخـل آتش بخاری دیواری شـد.
شاهزاده الیزار هم به دنبال او وارد آتش شد.
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6
در تـاالری کـه قـرار بـود ضیافت شـاهانه برگـزار شـود ،تمـام درباریان مثل اجسـادی
ساکت منتظر کارل بودند .تاج زرین را در کنار تخت گذاشته بودند.
وقتـی کارل از آیینـه بیـرون شـد ،مـردم بـه آرامـی آه کشـیدند؛ و وقتـی بـه دنبـال او
شاهزاده الیزار هم بیرون شد ،مردم نفس راحتی کشیدند.
کارل با صدای ناخوشایندی گفت:
ـ میبینـم کـه همه چیـز را آماده کردهاید .خـوب! وقتی همه چیز آماده اسـت ،منتظر
نمیمانیم .من پر از هیجان هستم.
او بـه طـرف تخـت رفـت ،امـا توقـف کرد؛ زیـرا دید کـه مردم بـه او نـگاه نمیکنند،
بلکـه باالتـر از قـد او به کسـی دیگر نـگاه میکننـد .او سـرش را برگرداند و وقتی الیـزار را
دید ،چنان تکانی خورد ،گویی او را گاوزنبوری نیش زده باشد.
او کـه عجلـه داشـت فرار کنـد ،پایش مچ خـورد و روی موزهی راسـت الیـزار افتاد و
در ایـن حـال خریطـه هم از دسـتش افتاد؛ ولـی او توجهی به خریطه نکرد .مثل خرگوشـی
که فرار کند ،به سمت آیینه دوید و ناپدید شد .پس از آن دیگر او را کسی ندید.
جنگاوران و ساالران خیز زدند تا به دنبال او بروند ،اما شاهزاده مانع آنها شد:
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ـ آنجـا پشـت آیینـه ،زور مـا به او نمیرسـد .مـا او را در دام خودش گیـر میاندازیم.
بگذاریـد او در همـان دنیـاگک خـودش ماننـد موشـی کـه در چـرخ میافتـد ،بچرخـد تا
وقتی دنیا به پایان میرسد.
الیـزار خریطـه را برداشـت؛ طنـاب دهن آن را باز کرد و تمام طال و سـکه و گنجی که
آنجـا بـود را در میـدان ریخـت .بعـد خریطـه را درون آیینه انداخت و سـنگ بزرگـی را به
آیینه بستند و آن را در رودخانهای غرق کردند.
آنگاه بـود کـه ضیافـت و جشـن و پاکوبی واقعی شـروع شـد .مردم شـادمان بودند و
تمـام شـب رقصیدنـد و هنـگام صبـح ولیعهـد دیـروز را تـاج پوشـاندند و شـاهزاده الیـزار،
پادشاه شد.
الیـزار سـالهای زیـادی پادشـاهی کرد .خیلـی از اختالفات مـردم را بیهیچ جنجالی
حـل کـرد .میگوینـد هیچ کـس بهتـر و عادالنهتـر از الیزار در مسـائل و اختالفـات مردم
قضـاوت نکـرده اسـت .حتـی اتفاق میافتـاد که دشـمنان خونی پیـش او میآمدنـد ،ولی
وقتـی از پیـش الیـزار میرفتنـد ،دوسـتان مهربانـی بـرای همدیگـر میشـدند .او حتـی
میتوانست حس انتقامجویی را به مهربانی و رفاقت تبدیل کند.
تا امروز ،مردم به خوبی و نیکی از پادشاه الیزار یاد میکنند.
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