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تقدیم به همه ی بچه هایی که 
تا حاال براشون قصه گفتم.

َا.گ

ترجمه ی این کتاب تقدیم می گردد 
به مادر عزیز و مهربانم.

ط.س
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یه روز و روزگاری، قصه های پریان شوم بودن. 
فرهنـگ لغات مریامـ  وبسـتر1، کلمه ی شـوم رو این طـوری تعریف می کنه: 
»مخوف، منزجر کننده یا دارای ماهیتی منحوس.« مثالشون برای روش استفاده 

از این کلمه، اینه: »یک افسانه ی شوم.« )جدی می گم! همین رو نوشته!(
یـه روز و روزگاری قصه هـای پریـان، گریم هم بودن. یعنی توسـط برادران 

گریم، جیکوب و ویلهم2، گردآوری شده بودن. 
حتمًا شما هم با افسانه های گریم آشنایی دارید. 

برای مثال، اگه قصه ی »شنل قرمزی« رو شنیدید دستتون رو ببرید باال. 
نشنیدید؟

آهان، شـنیدید. پس چرا دسـتتون رو باال نمی برید؟ بجنبید و دسـتتون رو 
بـاال ببرید. برام مهم نیسـت که بلند کردن دسـتتون بدون هیـچ دلیلی، چقدر 
ممکنـه احمقانـه به نظر برسـه. اون هم وقتی کـه تنهایی یه گوشـه از کتابخونه 
نشسـتید یا توی سرویس مدرسـه اید یا شبه و روی تختتون دراز کشیدید. آخه 

دیگه چطوری می تونم بفهمم که شما »شنل قرمزی« رو خوندید یا نه؟
1. Merriam-Webster 2. Jacob and Wilhelm Grimm
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دستتون رو ببرید باال. 
ممنون. 

ُخب، حاال اگه داستان »هانسل و گرتل« رو شنیدید دستتون رو ببرید باال. 
بجنبید. 
ممنون. 

اگه داسـتان »رامِپِلستیلِتسکین«1 رو شنیدید دستتون رو ببرید باال. )فرض 
رو بر این می ذارم که دستتون رو باال بردید.(

»زیبای خفته«. )هنوز دستتون باالست، مگه نه؟(
»سفیدبرفی«. )حتمًا این یکی رو شنیدید.(

»سیندرال«. )به نفعتونه که دستتون هنوز باال باشه.(
اما حاال دارید با خودتون فکر می کنید: یه دقیقه صبر کن ببینم. تو که گفتی 
قصه های پریان، شـوم بودن ـ یعنی مخـوف، منزجرکننده و منحوس. اما این 
قصه ها که اصاًل مخوف، منزجرکننده یا منحوس نیسـتن. این قصه ها قشـنگ و 

شیرین و خسته کننده ن. 
من هم باید قبول کنم که این روزها حق با شماست. نسخه هایی که بیشتر 
مردم از این قصه ها تعریف می کنن در واقع قشنگ و شیرین و به طرز غیرقابل 
بـاور و گیج کننـده ای کسـالت آورن، یه طوری که دلت می خـواد با ُپتک بکوبی 

توی سر خودت. 
اما قصه های پریان اصلی، این طوری نبودن. 

بـرای مثـال »رامِپِلستیلِتسـکین« رو در نظـر بگیریـد. ممکنـه فکـر کنید که 
»رامِپِلستیلِتسکین« یه قصه ی کوتاه و بامزه، درباره ی یه آدم قدکوتاه و بامزه، با 

یه اسم بامزه ولی نه خیلی کوتاهه. 
امـا یادتون مـی آد آخر اون قصه ی کوتـاه و بامزه چه اتفاقـی افتاد؟ دختره 
می تونه اسـم اون رو حدس بزنه، درسـته؟ اون هم حسـابی از کوره درمی ره. و 

1. Rumpelstiltskin
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یادتون می آد بعدش چی می شه؟
نه؟

خب، تو بعضی از نسخه های داستان، رامِپِلستیلِتسکین پاش رو می کوبه به 
زمین و از پنجره پرت می شه بیرون. 

کـه اصـاًل با عقل جور درنمی آد. آخه کی تـا حاال با کوبیدن پاش روی زمین، 
یه دفعه از پنجره پرت شده بیرون؟ این غیر ممکنه. 

تـوی یه نسـخه ی دیگه از داسـتان، اون پاش رو به زمیـن می کوبه و بعد به 
هزاران تکه تبدیل می شه. 

ایـن حتـی از پـرت شـدن از پنجره هـم مضحک تـره. آخه آدم که متالشـی 
نمی شه. آدم ها از گوشت و خونن و محکم به هم چسبیدن. متالشی شدن، از 

آدما برنمی آد. 
پس بعد از این که دختره اسـم رامِپِلستیلِتسـکین رو حدس می زنه واقعًا چه 
اتفاقی می افته؟ توی اون نسخه ی واقعی و شوم افسانه ی گریم چه اتفاقی می افته؟

پاش رو اون قدر محکم به زمین می کوبه که پاش حدود نود سـانتیمتر توی 
زمیـن فـرو می ره. بعد، اون یکی پاش رو می گیره و اون قدر محکم می کشـه که 

خودش رو از وسط به دو نیم تقسیم می کنه. 
که باید پذیرفت خیلی مخوف، منزجر کننده و منحوسه. و البته فوق العاده ست. 

این قصه ای هم که می خوام براتون تعریف کنم همین جوریه. 
هم مال برادران گریمه، هم شومه. 

در واقع شوم ترین افسانه ی گریمیه که تا حاال شنیدم. 
و دارم با شما در میون می ذارم. 

بله، قابلتون رو نداره. 



 

یوریندا و یورینگلیوریندا و یورینگلیوریندا و یورینگل
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یکـی بـود، یکی نبود. در روزگاری کـه قصه های پریان واقعـًا اتفاق می افتادند 
مردی با همسرش زندگی می کرد. آن ها زوج خوشبختی بودند چون هر چیزی 
را که قلبشـان آرزو داشـت در اختیار داشـتند. آن ها یک خانه ی کوچک و یک 
باغ کوچک و وسط باغشان یک درخت سرو کوهی قشنگ و کوچک داشتند. 
بله، آن ها هر چیزی را که قلبشان آرزو داشت، در اختیار داشتند. همه چیز، 
به جز بچه. این زوج بیش از هر چیز دیگری، بیشتر از خانه و باغ و درختشان، 

یک بچه می خواستند. اما بچه نداشتند. 
روزی از روزهـای زمسـتان، همسـر مـرد در بـاغ، زیـر درخـت سـرو کوهی 
ایسـتاده بـود. ایـن درخـت، نوعی کاج قشـنگ اسـت که برگ های سـوزنی و 
تیره ی آن تقریبًا آبی رنگ اند و میوه های گرد و قرمز کوچکش شبیه قطره های 
خون هسـتند. او داشـت با چاقو پوست سـیبی را می کَند که دستش لغزید و 
خودش را زخمی کرد. یک قطره از خون او بر زمین پوشیده از برف افتاد. او به 
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قطـره ی خـون روی برف نگاه کـرد و با خودش فکر کرد: »آه،  ای کاش بچه ای 
داشتم که به سرخی خون و سفیدی برف بود.« 

صبر کنید. باید همین جا داستان رو قطع کنم. 
حتمـًا فکـر می کنید این داسـتان رو شـنیدید. فکـر می کنید این داسـتان 

»سفیدبرفیه«. 
اشتباه فکر می کنید. 

اگـه بخـوام بحث رو آموزشـی کنم بایـد توضیح بدم که افسـانه های پریان 
اغلب از درون مایه های یکسـانی برخوردارن؛ یعنی تصاویر و عباراتی هستن که 
بارها و بارها، حتی در افسانه های کشورها و فرهنگ های مختلف، ظاهر می شن. 

و یه جورهایی می شه گفت خیلی جالبه. 
در هر صورت اصاًل قصد ندارم که بحث آموزشی راه بندازم. 

نه. من فقط می خوام این قصه ی خیلی درهم و برهم رو براتون تعریف کنم. 

ُخب، یک ماه گذشـت و برف هم تمام شـد. دو ماه گذشـت و زمین سـبز 
شـد. سـه ماه گذشـت و گل هـا از زمین روییدنـد. چهار ماه گذشـت و درختان 
جنگل محکم به هم چسـبیدند و شـاخه های سـبز در هم فرو رفتند. پنجمین 
ماه گذشت و شکوفه های درخت سرو کوهی روی زمین می ریختند که زن زیر 
درخت ایستاد. وقتی ماه ششم سپری شد میوه های درخت درشت و رسیده 
شدند و زن خیلی کم تحرک شد. بعد از ماه هفتم، او به میوه های سرو کوهی 
ناخونـک مـی زد و آن هـا را آن قدر با ولع می خورد که افسـرده و ناخوش شـد. 
وقتی ماه هشـتم سـپری شـد، او همسـرش را صدا کرد و با گریه گفت: »اگه 
ُمـردم، مـن رو زیـر درخت سـرو کوهی به خاک بسـپار.« با گفتـن این حرف، 
آرام گرفت و با خوشـحالی ماه نهم را گذراند. بعد او صاحب دوقلو شـد: پسـر 
کوچکی با موهای مشـکی، چشـمان سیاه و لب هایی به سرخی خون و دختر 
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کوچکی با موهای مشکی، چشمان سبز و گونه هایی به سفیدی برف. 
او بچه ها را پیش همسـرش برد. مرد نگاهی به فرزندان زیبایش انداخت 

و به قدری ذوق کرد که ُمرد. 

چی؟ اون قدر ذوق کرد که ُمرد؟
اوهوم. 

این جور چیزها همیشـه اتفاق می افتادن. این طـوری بود که... »وای، خیلی 
خوشحالم! خیلی خوشحالم! خیلی خوش ـ ش ـ ش ـ شحا ـ حا ـ حا...«

ُمرد. 

درسـت شـب به دنیا آمدن بچه ها، مادرشـان کنار آتش نشسـت و به خاطر 
بچه های زنده اش، از شادی و به خاطر همسر مرده اش، از غصه اشک ریخت. 
نوزادان در گهواره تنها بودند و به این فکر می کردند که مادرشان کجاست و چرا 
آن ها را در آغوش نمی گیرد و صدای گریه ی کیسـت که از دوردسـت به گوش 
می رسـد. دسـت آخر، از آن جا که همه ی نوزادان دوسـت دارند کسی بغلشان 
کند، دختر کوچولو دست کوچکش را بلند کرد، پسر کوچولو هم دستش را بلند 

کرد و بعد، آن ها دست یکدیگر را گرفتند. 
مادر آن ها زن بسـیار باسـوادی بود. همه او را به دلیل مجموعه کتاب های 
قدیمـی و تسـلطش بـه زبان هـای منسوخ شـده می شـناختند. اما تمـام این 
آموخته هـا و دانـش، او را برای این کـه به تنهایی از دو بچه نگهداری کند، آماده 
نکرده بود. او کتابی درباره ی این موضوع نداشت و چیزهایی که در کتاب های 
قدیمـی دربـاره ی بچه ها خوانده بـود ارتباط چندانی به ایـن دو موجود ظریف 

نداشت که پیچ و تاب می خوردند و گریه می کردند. 
او نگـران بـود. می ترسـید کـه آن ها را بد بـار بیاورد. برای همیـن هم تقریبًا 
آن هـا را بـه حـال خودشـان رها کـرد. او بـه آن ها غذا مـی داد، لباس تنشـان 
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می کرد و بعد دوباره سراغ مطالعاتش می رفت و به مطالعه ی دقیق کتاب های 
قدیمـی اش می پرداخـت که به زبان های منسوخ شـده، نوشـته شـده بودند و 
سـعی می کرد فکر خود را خیلی درگیر بچه هایی نکند که در طبقه ی باال برای 

او گریه می کردند. 

ُخب، این بچه ها بزرگ شدند، همان طور که همه ی بچه ها بزرگ می شوند. 
طولی نکشید که آن ها به تنهایی ورجه وورجه می کردند، می خندیدند، می دویدند 

و بازی می کردند. 
هرجـا پسـر کوچولو می رفت دختر کوچولـو هم دنبالش می رفت. و هرجا 
دختـر کوچولـو می رفـت پسـر کوچولـو هـم دنبالـش می رفت. آن هـا با هم 
خانـه را مرتـب می کردنـد، بـا هم بیـرون از خانه بـازی می کردند و شـب ها 
خودشـان به تختخواب می رفتند و قبل از خوابیدن برای هم قصه می گفتند 
تا مادرشـان مجبور نباشـد از مطالعه دست بکشد. کم پیش می آمد که آن ها 
یکدیگر را به اسـم صدا کنند. آخر آن ها اسـم های عجیبی داشتند که به زبان 
آلمانی بود و تلفظش کار آسانی نبود. آن ها یکدیگر را برادر کوچولو و خواهر 
کوچولـو صـدا می کردنـد، اگرچه هردو دقیقًا هم سـن بودنـد. آن ها به قدری 
یکدیگر را دوسـت داشـتند که اگر یکی شـان نبود، دیگری غمگین می شـد. 
پسـر کوچولـو اغلـب به خواهـرش می گفت: »اگـه تو تنهام نـذاری، من هم 
تنهات نمی ذارم.« دختر کوچولو همیشـه در جواب می گفت: »من هیچ وقِت 

هیچ وقت تنهات نمی ذارم.« 

بـا وجود این که بچه ها همدیگه رو برادر کوچولو و خواهر کوچولو صدا می کردن، 
مـن نمی تونم تموم داسـتان رو بدون آوردن اسمشـون تعریف کنم. البته من 
تالشم رو کردم اما اون وقت داستان خیلی گیج کننده می شه. مثاًل اگه بخوام بگم 
که یکی از اون ها کوچولو به نظر می رسید، نمی تونم بگم: »غول گنده ی وحشی به 
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خواهر کوچولوی کوچولو نگاه کرد.« این جمله خیلی غیر طبیعی به نظر می رسه. 
از اون جایی که الزمه از اسمشـون اسـتفاده کنم، شـما هم باید تلفظشـون رو 
یـاد بگیرید. حتـی با وجود این که بچه ها معمواًل زحمت این کار رو به خودشـون 

نمی دادن. 
اسم دختر کوچولو یوریندا1 بود. باید این طوری تلفظش کنید: یور ـ یندا. 

اسم پسر کوچولو یورینگل2 بود. باید این طوری تلفظش کنید: یور ـ ینِگل. 
آره. زبون آلمانی خیلی عجیب و غریبه. 

با گذشـت سـال ها، مادر بیشـتر و بیشـتر نگران بچه هایش می شـد. او از 
این که از بچه ها غافل بود احسـاس نگرانی می کرد و از این که آن ها در مسـیر 

بزرگ شدن راهنمایی درست و حسابی نداشتند، نگران بود. 
این بود که تصمیم گرفت بار دیگر ازدواج کند. او با راهنمایی  تمام کتاب های 
کهنی که در اختیار داشت و زیر نظر گرفتن تمام مردان مجرد دهکده همسرش 

را انتخاب کرد. 
مـردی کـه او انتخاب کرده بـود نه خوش قیافه بود و نـه خیلی مهربان، اما 
آشپز خوبی بود و مادر، جایی خوانده بود که بچه های در حال رشد، برای بزرگ 

شدن به غذاهای خوب و مقوی نیاز دارند. 
از این گذشته، آن مرد دو دختر زیبارو داشت که کمی از یوریندا و یورینگل 
بزرگ تـر بودند. پس او می دانسـت که چطور بچه هـا را بزرگ کند. به نظر مادر 

این هم یک نقطه ی قوت بود. 
و همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. البته تنها برای چند روز. 

یورینـدا )دختـره( و یورینـگل )پسـره( همیشـه خانـه را تمیـز می کردند و 
کارهای خانه را انجام می دادند تا مادرشـان مجبور نباشـد از مطالعات مهمش 
دسـت بکشـد. ُخب، یک روز آن ها از خواهران ناتنی خود پرسـیدند که چرا در 

1. Jorinda 2. Joringel
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تمیز کردن خانه کمک نمی کنند. 
دخترهـا بـا یک حرکت تند، موهای بلند و زیبای خود را از روی صورتشـان 

کنار زدند و خندیدند: »چرا باید بخوایم کمک کنیم؟«
»به نظر می رسه که خودتون تنهایی، خیلی خوب از عهده ش برمی آید!«

بعد با خنده، راهشان را کشیدند و رفتند. 
ایـن بـود کـه یوریندا و یورینگل سـراغ ناپدری شـان رفتند که در آشـپزخانه 
مشغول پخت وپز بود و از او برای شستن رخت هاـ  که حاال دو برابر شده بودندـ  
کمک خواسـتند. او یک قاشـق چوبی را به شکل تهدیدآمیزی در هوا تکان داد 

و آن ها را دنبال کرد. 
یورینـدا و یورینـگل کم کم فهمیدند که اعضای جدید خانواده شـان، خیلی از 
آن هـا خوششـان نمی آیـد. در واقع، خواهـران ناتنی از یوریندا متنفـر بودند و با 
بدجنسی، اذیتش می کردند. و ناپدری، با احساسی به حرارت داغ ترین زغال ها، 

از یورینگل بیزار بود. نمی دانم چرا. فقط می دانم که این طور بود. 

یک روز، یوریندا و یورینگل، پشت در اتاق مطالعه ی مادرشان ایستادند. 
پسر کوچولو، محکم دماغش را باال کشید: »کاش مامان بیاد بیرون.«

یوریندا گفت: »هیس، مزاحمش نشو.«
یورینـگل مـدام دهانش را تـکان می داد. این کار او دو معنی داشـت: یا به 
چیـزی فکـر می کرد یا می خواسـت بزند زیر گریه. یورینـدا با نگرانی به هر دو 

احتمال فکر می کرد. 
یورینگل گفت: »می خوام در بزنم.«

یوریندا زیر لب گفت: »این کار رو نکن!« اما قبل از این که بتواند جلوی او را 
بگیرد، یورینگل سه بار به در اتاق مطالعه ی مادرشان ضربه زد. 

آن ها از پشـت در صدای به عقب کشـیده شـدن یک صندلی و تندتند ورق 
خوردن صفحه های یک کتاب را شنیدند. صدایی گفت: »االن می آم!«
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یوریندا سعی کرد برادرش را عقب بکشد اما یورینگل محکم و مصمم، سر 
جای خود ایستاده بود. 

در باز شـد و مادرشـان ظاهر شـد. موهایش را خیلی شـلخته پشـت سرش 
جمـع کـرده بـود و طوری پلک می زد که انگار چشـم هایش به دیدن چیزی جز 
کلمات روی کاغذ عادت نداشتند. وقتی بچه ها را دید با لبخندی غمگین جلوی 

آن ها زانو زد. 
او پرسید: »چی شده عزیزان من؟«

یورینگل نمی دانست چه باید بگوید. سرش را پایین انداخت. 
یوریندا رشـته ی کالم را به دسـت گرفت: »هیچی مامان. ببخشید مزاحمت 
شـدیم.« اما مادرش گفت: »شـما مزاحمم نیسـتید. چیزی شـده؟« یورینگل 
سـرش را بلنـد کـرد. اشـک در چشـم هایش حلقـه زده بود. مادر دسـت های 

کوچک بچه ها را گرفت و آن ها را به اتاق مطالعه راهنمایی کرد. 
 تمامی دیوارهای اتاق را طبقه هایی پوشانده بودند که روی هر کدام کتاب های 
حجیمـی چیـده شـده بود که با چـرم و میخ صحافی شـده بودند. هـوا بوی نا 
می داد اما نور خورشـید به صورت مایل، به گرمی و روشـنی، از پنجره ای کوچک 
بـه درون می تابیـد. یوریندا و یورینگل احسـاس کردند وارد معبدی اسـرارآمیز 

می شوند. هر دو نفس هایشان را حبس کرده بودند. 
مادر کنار میزش نشست. او که دست بچه ها را گرفته بود، توی چشمانشان 

نگاه کرد و پرسید: »چی باعث ناراحتی تون شده؟«
یورینگل گفت: »ای کاش بابای واقعی مون پیشمون بود.«

مـادر سـرش را تـکان داد: »من هم همیـن آرزو رو دارم. هر روز. هر شـب 
وقتی سعی می کنم چشم روی هم بذارم این ناراحتی مثل یه تیکه سنگ، زیر 
تشکمه. اما می دونید وقتی سنگی زیر تشکتونه و نمی تونید از شرش خالص 

بشید باید چی کار کنید؟«
»چی کار؟«
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»یـه تشـک دیگـه بیارید، یکـی دیگه و یکـی دیگه. او ن قدر که سـنگ، زیر 
تشک ها مدفون شه و دیگه احساسش نکنید.«

یورینگل ابروهایش را در هم کشید: »یعنی تو با یه عالمه تشک روی تختت 
می خوابی مامان؟«

مادرش لبخند زد: »این فقط یه استعاره ست.«
یورینـگل نمی دانسـت اسـتعاره یعنـی چـه. یوریندا هـم همین طـور. اما او 
نمی خواست بگذارد طوالنی ترین مکالمه ای که آن ها بعد از سال ها با مادرشان 
داشـتند، بـه این زودی تمام شـود. برای همین هم گفـت: »من از خواهرهای 

ناتنی مون متنفرم. اون ها خیلی ازخودراضی و بدجنسن.«
مادرش لب هایش را به هم فشرد. بعد گفت: »یوریندا، خشم علف هرزیه که 
توی وجود آدم رشد می کنه و همه ی گیاهان دیگه رو از بین می بره. تو باید اون رو 
لگدکوب کنی. نذار اون وارد باغت بشه. خشمت رو سرکوب کن تا دیگه برنگرده.«

هر دو بچه صورت هایشـان را در هم کشـیدند. یوریندا سعی می کرد خشمش 
را سـرکوب کند. یورینگل سـعی می کرد ناراحتی خود را پنهان کند. ناگهان، قطره 
اشکی از چشمان یورینگل بیرون زد. مادرش دست خود را جلو آورد و آن را گرفت. 
او اشک را با لباس خود پاک کرد و گفت: »و هیچ وقت گریه نکنید. اشک هاتون 
رو توی خودتون بریزید. اشک ها امواج اقیانوس اندوه هستن. اگه حواستون رو 

جمع نکنید توی این اقیانوس غرق می شید. باور کنید. من می دونم.« 
بعد مادر یوریندا و یورینگل دوباره به سـراغ کتاب های قدیمی روی میزش 
رفت. او لب هایش را به هم می فشـرد و با بینی نفس می کشـید، انگار سـعی 

داشت در برابر چیزی مقاومت کند. بعد مشغول مطالعه شد. 
یوریندا بازوی برادرش را گرفت و او را بیرون برد. 

ببخشید. یه سؤالی برام پیش اومد. 
نظرتون راجع به نصیحتی که مامان یوریندا و یورینگل به اون ها کرد، چیه؟
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یعنی کار درسـتیه که خشـمتون رو سـرکوب کنید؟ فرو خوردن اشـک هاتون 
چی؟ پنهان کردن ناراحتی تون چی؟ یعنی این طوری می تونید به آرامش برسید؟

فقط برام جای سؤال داشت. چون دلم می خواد بدونم. 
احتمـااًل دارید با خودتون فکـر می کنید: ِهی! تو قول داده بودی برامون یه 
قصه ی شـوم و درهم و برهم تعریف کنی. این قصه که درهم و برهم نیسـت. 

خیلی احساسی و ایناست!
آره، بابت این موضوع شرمنده م. 

اما حاال به قسـمتی از داستان رسیدیم که واقعًا سزاوار صفاتی مثل مخوف، 
منزجر کننده و منحوسه. 

به عبارت دیگه، همون قسمتی که منتظرش بودید. 
بهتون هشدار دادم. 

یک روز صبح، ناپدری یوریندا و یورینگل، به همراه دخترهایش در آشپزخانه 
بود. او داشـت سـیب های درشـت و قرمز را از سـبد خرید برمی داشت و آن ها 
را در صندوقی بزرگ می چید که دری بزرگ و سنگین و قفل برنجی محکمی 

داشت. در همین هنگام یوریندا و یورینگل وارد آشپزخانه شدند. 
یوریندا به سیب های دلپذیر نگاه کرد و گفت: »آقا، می شه یه سیب به من بدید؟«
مـرد گفـت: »البتـه عزیزم.« و یک سـیب به دختر کوچولـو داد. خواهرهای 

ناتنی با ترش رویی، ابرو در هم کشیدند. 
بعد یورینگل گفت: »آقا، می شه به من هم یه سیب بدید؟«

مـرد صدایـش را بـاال برد: »نه!« او سـیب را از یوریندا پـس گرفت، آن را در 
صندوق انداخت و در سنگین آن را محکم بست. 

خواهرهای ناتنی با صدای بلند زدند زیر خنده. 
چند دقیقه ی بعد، یوریندا بیرون از خانه مشغول کندن علف های هرز باغ بود 
و یورینگل هم داشت کف اتاق نشیمن را تمیز می کرد که ناپدری به پسر کوچولو 


