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یه روز و روزگاری، قصه های پریان فوق العاده بودن. می دونم، می دونم 
باورش براتون سـخته. تقصیری هـم ندارید. تا همین چند وقت پیش، 
بـاورش بـرای خودمم سـخت بود. مثاًل یـه دخترکوچولـو رو در نظر 
بگیریـد کـه با شـنل قرمـز توی جنـگل َورجـه وورجه می کنـه. این 

کجاش فوق العاده س؟
اما بعدش شـروع به خواندن این افسانه ها کردم: افسانه های 
واقعی برادران گریم، که توش دخترکوچولوهای کمتری با شنل 

قرمز هستن.
در واقع فقط یکی هست. که اونم آخر قصه، یه لقمه ی چپ می شه.
احتمااًل االن دارید با خودتون فکر می کنید: »ُخب، اگه قصه های 
پریـان این قدر کـه می گی فوق العاده هسـتن پس چـرا اونایی که 
من تا حاال شـنیده م، این قدر کسل کننده ن؟« آخه می دونید قصه ها 
چطـوری ان؟ یکی یـه قصه ای می گه، بعد یکی دیگـه دوباره قصه رو 



تعریف می کنه و یه کمی تغییرش می ده. بعدش دوباره یکی دیگه همون قصه 
رو تعریف می کنه و دوباره قصه عوض می شـه. بعد یه نفر میاد قصه رو برای 
بچه هـاش تعریـف می کنه و صحنه های ترسـناک و خشـن رو حـذف می کنهـ  
یعنی دقیقًا قسمتای جالبشو ـ و این طوری می شه که دست آخر، شما قصه ی 
یه دختر کوچولوی دوسـت داشـتنی رو می شـنوید که یه شـنل قرمز انداخته 
روی شونه ش و داره از جنگل رد می شه تا برای مامان بزرگش کلوچه ببره. و 

این قدر حوصله تون سر می ره، که به خواب ناز فرو می رید.
اما افسانه های واقعی گریم این طوری نیستن.

مثاًل هانسل و گرتل1 رو در نظر بگیرید: دو تا بچه ی شکمو که دارن خونه ی یه 
جادوگرو می خورن و جادوگر تصمیم می گیره تا اونا رو کباب کنه و بخوره ـکه به 
نظر من خیلی هم عادالنه س. اما قبل از اینکه بتونه نقشه ش رو )که خیلی هم 
منطقیه( عملی کنه، بچه ها اونو داخل تنور می ندازن و زنده زنده کبابش می کنن.

باید قبول کنید که داستان خیلی جالبیه.
اما شاید خیلی فوق العاده نباشه.

مگه اینکه این واقعیتو بپذیریم که این داستاِن اصلی هانسل و گرتل نیست.
دیگه وقتش رسیده که بدونید افسانه ی دیگه ای در افسانه های برادران گریم 
وجود داره. داسـتانی که مثل بادی توی آرامگاه کهنه و رمزآلود این افسـانه ها 
مـی وزه، درسـت مثل ردی از نون خشـک که توی جنگل به بـاد می ره. ردپای 
این داسـتانو می شـه توی افسانه هایی جستجو کرد که شاید تا حاال به گوشتون 
نخـورده؛ مثـل یوهـان باوفـا 2 و بـرادر و خواهـر3 و البته در داسـتان هایی که 

شنیده ید مثل هانسل و گرتل.
این افسانه، داستان دختری به نام گِرتل و پسری به نام هانِسل رو روایت 

Hansel and Gretel -1
Faithful Johannes -2

Brother and Sister -3



می کنـه کـه قدم بـه دنیایـی ترسـناک و جادویی مـی ذارن. داسـتان دو بچه 
کـه ماجراجویی می کنن و شکسـت می خـورن ولی در نهایت پیروز می شـن. 

داستان دو بچه که به دنبال یافتن معنای زندگی هستن.

قبل از اینکه ادامه بدم، باید نکته ای رو عرض کنم: داستانای واقعی گریمـ  
یعنی اونایی که به خاطر بچه کوچولوها تغییر نکرده ن ـ هم خشونت آمیزن و 
هم پر از خون و خونریزی. و این داستانی که قراره االن بشنوید، یعنی افسانه ی 
واقعی برادران گریم، همون قدر که می تونید تصورش رو بکنید، خشن و ترسناکه.

جدی می گم.
پس اگه این چیزا اذیتتون می کنه، شاید بهتر باشه همین حاال کتابو زمین 

بذارید.
شاید سرزمین افسانه های گریم تاریک و ترسناک باشه، ولی ارزش کندوکاو 
رو داره. چون در زندگی واقعی هم، همیشه در تاریک ترین نقطه هاس که آدم 

می تونه روشن ترین زیبایی ها و پندآموزترین حکمت ها رو ببینه.

و البته، خون و خونریزی بیشتری رو.





یوهان باوفا

Faithful Johannes -۱؛ عنوان یکی از افسانه های برادران گریم که نویسنده در این فصل به بازنویسی 
آن پرداخته است.
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یکیبود،یکینبود.درقلمروییبهنامگریم،پادشاهپیریدربسترافتادهبود
ونفسهایآخرشرامیکشید.اوکسینبودجزپدربزرگهانسلوگرتل؛
البتهخودشاینرانمیدانست،چونهانسلوگرتلهنوزبهدنیانیامدهبودند.

تا اینجای داستانو داشته باشید.
می دونم دارید به چی فکر می کنید.

می دونم که هیشـکی دوسـت نداره داستانی رو بشنوه که قبل از اومدن 
شـخصیتای اصلـی اتفـاق می افتـه. ایـن جور داسـتانا حوصله ی آدمو سـر 
می برن، چون آخر همه شـون مثل همه: یعنی شـخصیتای اصلی داسـتان، 

سر و کله شون پیدا می شه.
اما نگران نباشـید، این داسـتان هیچ شـباهتی به داستانایی نداره که تا 

حاال شنیده ید.
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مثاًل این طوری نیست که آخر قصه، فقط سروکله ی هانسل و گرتل پیدا شه.
سروکله شون پیدا می شه. 

و بعد سرشون از تنشون جدا می شه.

فکر کردم شاید بد نباشه در جریان باشید.

پادشـاهپیـر،بهخوبیمیدانسـتکهبهزودیازدنیامـیرود،اینبودکه
کهنسالترینوباوفاترینخدمتکارشرافراخواند.ناماینخدمتکاریوهان
بود.یوهانقبلازاینبهپدِرپادشاه،پدِرپدرپادشاهوپدِرپدِرپدِرپادشاه
هـمخدمـتکـردهبـودوآنچنانوفاداریخـودراثابتکردهبـودکهبهاو

»یوهانباوفا«میگفتند.
یوهانباپاهایخمیدهاشوارداتاقشـد.اوسـنگینیپشـتقوزدارش
رابهدوشمیکشـیدوباتنهاچشـمشکههنوزسوییداشت،اطرافشرا
میپایید.بینیدرازشهوارابومیکشـیدوفقطدودندانپوسـیدهداخل
دهـانچروکیـدهاشباقـیمانـدهبود.اماوقتیوارداتاقشـدپادشـاهپیر،
بیتوجـهبـهظاهـردربوداغانش،لبخنـدیزدوگفت»آه،یوهـان!«وازاو

خواستنزدشبرود.
پادشاهباصدایضعیفیگفت:»مندیگهدارمازدنیامیرم.اماقبلاز
مرگم،میخوامدوتاقولبهمنبدی.اولاینکهقولبدهدرستهمونطور

کهبهمنوفاداربودیبهپسرمهموفادارباشی.«
یوهانبیدرنگقولداد.

پادشـاهادامهداد:»دوماینکهقولبدهتموممیراثپسـرمو،ازاینقصر
بگیرتاجواهراتسـلطنتیوسرتاسـراینسـرزمینوسـیع،نشونشبدی
بهجزیهاتاق.اتاقیروکهتویاونیهنقاشیازشاهزادهخانمطالییبهدیوار
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آویزونهنشـونشنده.چوناگهپسـرماونتصویروببینه،یهدلنه،صددل
عاشقاوندخترمیشهواینعشقممکنهبهقیمتجونشتمومشه.«

پادشاهدستیوهانرامحکمگرفتوگفت:»قولبده.«
یوهانقولداد.سـپسپادشـاهچشـمانشرابسـت،خطـوطنگرانیاز

پیشانیاشمحوشدونفسآخرشراکشید.

طولینکشـیدکهشـاهزادهیجوانبهعنوانپادشـاهجدیدانتخابشد.
درسرتاسرقلمروبهمناسبتتاجگذاریپادشاهجوانجشنباشکوهیبرپا
شد.وقتیباألخرهشوروهیجانجشنفرونشستیوهانباپادشاهجدید

بهگفتگونشست.
اولازهمه،یوهانتماموظایفیکپادشاهرابرایاوتوضیحداد.پادشاه

جوانسعیکردخوابشنبرد.
بعدبرایشگفتکهپادشاهپیراوراموظفکردهاستتاتماممیراثش
رابهپادشاهجواننشانبدهد،ازقصروجواهراتسلطنتیبگیرتاتماماین
سرزمینوسیع.باشنیدنکلمهیجواهر،چشمانپادشاهجوانبرقزد.نه
بهایندلیلکهاوآدمطماعیبود،فقطبهایندلیلکهدیدنجواهراتبه

نظرشخیلیهیجانانگیزبود.
دسـتآخـر،یوهانسـعیکردنقشخـودشراهمبرایپادشـاهجوان
توضیحبدهد:»منقبلازتوبهپدرت،پدِرپدرتوپدِرپدِرپدرتهمخدمت
کردم.«پادشاهجوانسعیکردباشمردنانگشتانشحسابکندکهچطور
چنینچیزیممکناست،اماقبلازاینکهبهنتیجهبرسدیوهانادامهداد:
»بهمنلقبیوهاِنباوفارودادن،چونمنزندگیمووقفپادشـاهانگریم
کردمتاکمکشونکنم،بهشونمشاورهبدمویهپلهپایینترازاونابایستم.«

پادشاهجوانپرسید:»یهپلهپایینتربایستی؟«
یوهـانگفـت:»ایـنیعنیدرکشـونکنم.مشـکالتودرداشـونروروی
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شونههایخودمبذارم.«
پادشاهجوانمتفکرانهگفت:»یعنیمنوهمبههمینخوبیدرکمیکنی؟«

»بله.همینطوره.«
»تحتهرشرایطی؟«

»تحتهرشرایطی.باوفابودنیعنیهمین.«
پادشاهجوانازجابلندشدوگفت:»ُخب،پسدرککنکهاالنحسابی

حوصلهمسررفتهودلممیخوادجواهراتسلطنتیروببینم.«
یوهانباوفاسرشراتکاندادوآهیکشید.

آنهاقصرراوجببهوجبگشتندوهمهچیزرابادقتازنظرگذراندند؛
ازدخمههایپرازجواهروبرجهابگیرتاتکتکاتاقهایقصر؛تکتک
اتاقهایقصر،بهجزیکی.باوجوداینکهچندینبارازکنارآناتاقگذشتند

دِرآنهمچنانقفلباقیماند.
ُخـب،پادشـاهجـوانکهحواسـشجمعبـود،متوجهاینموضوعشـدو

پرسید:»یوهان!چراهمهیاتاقایقصرونشونمدادیبهجزاینیکی؟«
یوهانباچشـمسـالمشنگاهیبهپادشـاهجوانانداخت،بعدلبهای
چروکیـدهاشرارویدهانـیکـهفقطدودنـداندرآنباقیماندهبودجمع
کردوگفت:»اعلیحضرت!پدرتونازمنخواستندکهایناتاقوبهشمانشون

ندم.خدابیامرزمیترسیدجونشمابهخطربیفته.«

ببخشید، ولی الزم می دونم نکته ای رو بگم. نمی دونم االن دارید به چی 
فکـر می کنید، امـا وقتی خودم برای اولین بار به این قسـمت از داسـتان 

رسیدم به خودم گفتم: »چی؟ مگه زده به سرش؟«
شـاید شـما هم اینو دربـاره ی آدمای کم سن و سـال می دونید، شـایدم 
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نـه. مـن چـون خودمـم، روزی روزگاری، کم سن وسـال بودم یـه چیزایی 
درباره شـون می دونـم. یکی از چیزایـی که می دونم اینه کـه اگه می خواید 
یـه آدم کـم سن وسـال رو از انجـام کاری منصرف کنیدـ  مثاًل وارد شـدن 
به اتاقی که تصویر یه شـاهزاده خانوم بسـیار زیبا توشه ـ بدترین چیزی که 
می تونید بهش بگید اینه که: »ممکنه جون شما به خطر بیفته«. چون بعدش 
ایـن دقیقًا همون کاریه که اون آدم کم سـن و سـال می خـواد انجام بده.

منظـورم اینـه کـه چـرا یوهان چیـز دیگـه ای نگفـت؟ مثاًل: »ایـن کمد 
جاروهاسـت. چرا می پرسـی؟ می خوای کمد جاروها رو ببینـی؟« یا اینکه: 
»ایـن یه در قالبیه نادون! برای تزئین.« یا حتی: »اینجا دستشـویی بانوانه، 

اعلیحضرت. بهتره که فضولی نکنید.«
به نظرم همه ی اینا می تونستن جوابای مناسبی باشن.

امـا یوهـان هیچ کـدوِم اینا رو نگفـت. اگه گفتـه بود هیچ کـدوم از این 
اتفاقای وحشتناک و خونینی که قراره رخ بده، پیش نمی اومد.

)البتـه بـا در نظـر گرفتن ایـن اتفاقا، خیلی هم خوشـحالم کـه یوهان 
حقیقتو گفت.(

پادشـاهجوانسـرشراتکاندادوباصدایبلندگفت:»جونمبهخطر
بیفته؟چهاحمقانه!«بعددوتاپایشراکردتوییککفشکهمیخواهد
واردآناتاقشود.اولخواهشکرد،امایوهانقبولنکرد.بعددستورداد،
بـازهـمیوهـانمخالفتکرد.بعـدخودشرارویزمیـنانداختوگریهو
زاریکـرد،یعنـیکاریکهازمردیبهسنوسـالپادشـاهجـوانبعیدبود.
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پیروازشکلافتادهاشانداختودراتاقرابازکرد.
پادشـاهبـاخوشـحالیوارداتـاقشـدوبهنقاشـیزیباترینزنیچشـم
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دهخـت کـه در تمیم عمـرش داده نفد. مفویی زب انگیر از رشـته ویی طالی 
خیلص درسـت شـده نفدند. چشم ویاش مینند اقیینفسی در اک رهز آوتینی 
می درخشیدند. امی می شد احسیس غم ه تنهیای را در حیلت لب ویاش داد. 

پیدشیه جفاب نی اک نگیه نه تصفار ازخفدنی خفد شد ه از حیل روت.

هقتـی در اتیقـش نـه وـفش آمـد، افویب را داـد که کنیر تختـش منتظر 
نشسته است. پیدشیه پرسید: »اهب زب زابی کی نفد؟«

افویب پیسخ داد: »اعلیحضرت، اهب شیوزاده خینم طالایه.«
پیدشیه جفاب گفت: »شک ندارم که زابیتران زب دنییست.«

ه افویب پیسخ داد: »نله، زابیتران زب دنییست.«
پیدشیه جفاب پرسید: »هلی چرا اهب قدر غمگین نه نظر می رسید؟«

پیدشـیه جفاب نفس عمیقی کشـید ه پیسـخ داد: »چفب اهب نفران شده. 
اگه نی کسی ازدهاج کنه، اهب آدم می میره. تیزه پیشگفای شده که اگه رهزی 
صیحـب ورزنـدی نشـه، عیقبتـی ندتـر از مـرگ در انتظیر اهب نچـه س. اهب 
نه تنهیای تف قصری زندگی می کنه که از مرمر سـییه سـیخته شـده ه سقفی 

طالای داره. ه ومفب طفر که حدس زداد خیلی تنهی ه خیلی غمگینه.«
پیدشـیه رهی تختـش نشسـت ه اقـه ی افوـیب نیهوـی را چسـبید. اگرچه 
در چشـم ویی پیرمـرد خیره شـده نـفد، تمیم چیزی که می داد چشـم ویی 
آنی ه درخشـیب شـیوزاده خینم ه لب ویی غمگینش نفد. پیدشیه گفت: »نیاد 

نبینمش. می خفام نیویش ازدهاج کنم . می خفام نجیتش ندم.«
افویب گفت: »امی ممکنه جفنتف از دست ندی.«

پیدشیه گفت: »اگه تف کمکم کنی جفب سیلم نه در می نرم. اگه نه من هویدار 
نیشی، اگه درکم کنی، اهب هقت می تفنی نجیتم ندی.«


