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و باالخره ید گرسنه خواب  هاشبشتن غذا ، خاطر ندا نش بهفرزندا و زن با  یمردکه   گویندمی

.گرداندبچیزی نصیبش  تعالی  شاید خداوند به دریا برود،تا همسرش او را مجبور کرد   

 

می انداخت و  نزدیکی غروب تور را به دریا   تا.  مرد تور ماهیگری را برداشت و به دریا رفت 

.فتادمی ان  تورش  چیزی به ؛  ولی جمع میکرد   

به  ی بزرگ یک ماهی  که تصادفآ برای آخرین بار تورش را جمع کرد ؛ قبل از بازگشت به خانه 

.افتادتورش   

  افتاد  فرزند انش زن و وبیاد .. .او بی نهایت خوشحال شد و تمام رنجهای آن روز را از یاد برد

... و حداقل امشب خواهند شد ل خوشحا ، ماهی بزرگ  دیدن این با که چگونه   

 

:با صدای بلند پرسید،  مشغول گردش و ماهیگیری بود در همان منطقه  که پادشاهی دفعتآ   

 ای مردک در دستت چیست؟

.اوند این ماهی را به تورم انداخته استخد :  او به پادشاه گفت  

چیزی هم به او نداد  به زور از مرد بیچاره گرفته شد و در مقابل هیچ   به دستور پادشاه آن ماهی

.و حتی از او تشکر هم نکرد  

 بازگشت به خانه  پریشان و به حالت معصومانهماند و و ناتوان خاموش بل قدرت در مقا ماهیگر

...و  

به خود میبالید که چنین صیدی  بازگشت و جلو ملکه  تمام به کاخ کبرو ت پادشاه با غرورولی ؛ 

.ده استکر  

درد  و به انگشتش فرو رفت چیزی،  ماهی را به ملکه نشان میداد؛  پادشاه  با غرورزمانیکه 

...دستش ورم کرد و از شدت درد نمیتوانست بخوابد واهسته اهسته   شدیدی در دستش احساس کرد  
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   !!نداشتند  چاره  درمان طبیبان دربار 

پادشاه موافقت نکرد و درد تمام دست تا مچ ولی ؛ . انگشت پادشاه را پیشنهاد نمودند قطعیر گزنا

. و سپس تا بازو را فرا گرفت و چند روز به همین منوال سپری شد  

 

 بازو مت سقاز  دست قطع با   پادشاه تا اینکه !!  درد  قتطاچاره عالح نداشتند و پادشاه  طبیبان

.موافقت کرد  

به جانش  بیماری دیگری؛  ولی کرد می احساس آرامشرا بریدند از نظر جس پادشاه دست کهوقتی

...افتاد  

 

کسی در مقابل او   حتمآکه   گفتندوی   به  و مشورانش  به بیماری روانی شده بود مبتال  پادشاه 

.گرفتار شده استحالت   چنینبه  ال ح ظلمی کرده که  

 

نزدش و  پیدا کرده  او را  هر چه زودتر تاپادشاه بالفاصله به یاد مرد ماهیگیر افتاد و دستور داد 

.بیاورند   

و قیافه ی شکسته نزد  ماهیگیر فقیر را پیدا کردند و او با لباس کهنه ، جستجو در شهربعد از 

.دند پادشاه وار  

؟...!آیا مرا میشناسی: پادشاه به او گفت  

...ید و گرفت ی بزرگ را از من  ماه آن   که شما همان کسی هستی  ؛ بلی  : ماهیگر گفت  

.مرا حالل کنی  میخواهم:   شاه گفت  

.کردمرا حالل  شما :  ماهیگر گفت   

ماهی را از تو گرفتم، چه  که وقتی ؛  به من بگویی  ترسی بدون هیچ  می خواهم  : پادشاه گفت

؟ گفتی   

:نگاه کردم و گفتم آسمان   به:   ماهیگر لرزان گفت  

!عالمیان  پروردگارای   

! دهب تو هم قدرتت را به او نشان،  او قدرتش را به من نشان داد  

 

:ای خواننده محترم   

!!! هندهو جزا د قهار است و هم  و رحیم رحمنهم او   .توانا است م ه بینا وهم ؛ العالمین  رب  
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