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تورفیِن خیلی خیلی مهربان

اُسوالد
ِگرات بُزخوردانای ایندگار

تورستِِن 
َهِرکـ پاُگندهکشتی غرق ُکن ِگرترود ُگنده هه

وِلدا

گریم اخمالو
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دهکده ی تورفین



آغل گاوها

خانه ی ُاسوالد

تاالر بزرگ

خانه ی تورفین

بازار
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فصل اول

دهکده ی ایندگار کنار فالتی زیبا بنا شده بود. کشتی ها روی 
آب های زالل و شیشه ای دریای مجاورش شناور بودند و دودی 
مالیم از دودکش خانه هایش به هوای خنک و راکد بلند می شد. 
آنجا دهکده ای ساکت و آرام بود، البته اگر خود وایکینگ ها را به 
حساب نیاوریم که روزشان را با یکی از این کارها می گذراندند:

1. تمرین مهارت های جنگی.
۲. رجزخوانی درباره ی اینکه چه جنگجوهای خوبی هستند.

3. خوِد جنگیدن.
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نزدیک ناهار بود که بوی کباب از روی منقل های آتش بلند 
شد و در تمام دهکده پیچید.

همه هر کاری که داشــتند، کنار گذاشــتند؛ حتی آن هایی 
که وســط جنگ و دعوا بودند. اگر یک چیز وجود داشت که 
وایکینگ ها بیشتر از جنگیدن عاشقش بودند، آن یک چیز غذا 

بود.
»اوووووووووووه، کی داره کباب درست می کنه؟«

رّد بو را گرفتند و تا بازار دهکده رفتند. آنجا پسرکی کک مکی 
پشت منقلی ُپر از زغال های آتشی ایستاده بود و کفگیری چوبی 
پسر  مهربان،  خیلی خیلی  تورفین  پسر  این  داشت.  در دست 

رئیس دهکده بود.
مثاًل  اگر  بود.  غیرمعمولی  وایکینگ  یک  برای  لقب  این 
تورفیِن خیلی خیلی شلخته صدایش می زدند، به نظر وایکینگ ها 

کاماًل عادی می آمد، اما تورفین یک وایکینگ معمولی نبود.
تیراندازی  تمرین  برای  را  کبوترها  وایکینگ ها  بیشتر  مثاًل 

هدف می گرفتند. اما کبوتر خال خالی ای که روی شانه ی تورفین 
می نشست، بهترین دوستش بود و ِپرسی نام داشت.

و از همه مهم تر اینکه این پســر مهربــان و مؤدب بود. 
خصوصیاتی که برای وایکینگ ها خیلی غیرعادی بود.
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»بیایین جلو، غذا برای همه تون هست.«
تورفین چیزی را که شبیه یک  تکه گوشت خوشمزه بود، بین 

دو نیمه ی یک نان گذاشت.
»اسم این ِبرِگره.«

بعــد از وایکینگ ها خواســت کــه به صف بایســتند. 
وایکینگ ها اصاًل نمی دانســتند صف چیســت، برای همین 

توی صف ایستادنشان دیدنی بود.
یکی شان  گرفتند.  تورفین  از  را  برگرهایشان  یکی یکی  آن ها 
برگرش را یک لقمه ی چپ کرد و گفت: »اوووم م م... چه جور 

گوشتیه؟«
تورفین جواب داد: »چی فرمودین، دوست عزیزم؟«

مرد پرسید: »گوشت گوزنه یا آهو یا گاو؟«
تورفین سرش را تکان داد و گفت: »بهتون اطمینان می دم 

که هیچ نوع گوشتی توش نیست.«
و  کشیدند  دست  خوردن  از  وایکینگ ها  همه  ی  یک دفعه 

چشم هایشان چهار تا شد:
»چـــــی؟! گوشت توش نیست؟«

تورفین گفت: »این ها برگر سبزیجاتن. از سبزیجات درست 
شده ن.«

همه ی وایکینگ ها غذایشان را ُتف کردند بیرون.
ِگرترود ُگنده هه که موهای چرب وچیلی و صورتی ُپر از زگیل 
داشت، گفت: »تو نباید این مزخرفات وحشتناک رو بپزی!« 
و  گوزن  گوشت  پیراشکِی  دهکده،  بازار  توی  غرفه اش  در  او 
جیرجیرک می فروخت و روی تابلوی باالی غرفه اش نوشته بود:

همه ی غذاهام از گوشت جیرجیرک 
اُرگانیک تهیه شده ن!

پــــــــــــــــــــــــــــــــــه!
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همان وقت، َسروکله ی رئیس دهکده، َهرولِد جمجمه ُخردُکن 
پیدا شد. او پدر تورفین بود، یکی از خشن ترین و سرسخت ترین 

و وحشی ترین وایکینگ هایی که تا آن زمان به دنیا آمده بود.
َهرولد پرسید: »اینجا چه خبره؟«

معاونش، ِاریِک گوش گوشــت کوبی هم همراهش بود. او 
هم انــدازه ی یک خرس گریزلی و به اندازه ی َهرولد خشــن و 
بی رحم بود. صورتش مثل کلم قرمز بود و یک چشم هم بیشتر 

نداشت.
ِاریک گفت: »آره، این همه سروصدا برای چیه؟«

و پدرش.  َهرولد  ِاریک، یک قدم رفت طرف  پسر  ُاالف، 
صورت او هم شبیه کلم بود، ولی کلمی که زیر چرخ های گاری 

ِله شده باشد. »پدر! تورفین می خواست ما رو مسموم کنه!«
یکی دیگر از مردها گفت: »با سبزیجات!«

َهرولد برگشت و با عصبانیت به تورفین نگاه کرد: »چی؟! 
راست می گن؟!«

تورفین لبخند زد، لبخند خوشایند و َپت و پهنی که دل هرکسی 
را آب می کرد، ولی ِسروکردن سبزیجات هم اتهام کوچکی نبود.

تورفین گفت: »درســته، پدر! می دونین؟ تحقیقات نشون 
می ده که سبزیجات برای ما خیلی مفیدن، درحالی که غذای ما 

همیشه یک عالمه گوشت داره.«
ِاریک گوش گوشــت کوبی گفت: »غذای ما فقط گوشته، 

کودن!«
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ُاالف گفت: »آره... ما از سبزیجات متنفریم!«
یکی از آن عقب فریاد زد: »مرگ بر سبزیجات!«

بقیــه ی وایکینگ ها هم برای نشــان دادن موافقتشــان 
ُغّریدند. بعد تبرهایشــان را چنگ زدند و کوبیدند زمین و 
خاک دوروَبرشان را شکافتند: »ُغرررر! اوهوی زمین! بگیر که 

اومد! دیدی؟ ما همین قدر از سبزیجات متنفریم!«
َهرولد نگاه خشمگینش را به دخترک ریزه میزه ای دوخت 
که کنار تورفین ایستاده بود. دخترک کالهخودی گشاد روی 
سر داشت و به تبری خیلی بزرگ تر از خودش تکیه داده بود. او 

ِولدا، دوست تورفین بود.
َهرولد سرش داد کشید: »هی تو! ناسالمتی قرار بود نگذاری 

تورفین دردسر درست کنه!«
ِولدا شانه هایش را باال انداخت: »من بهش گفتم، اما گوش 

نکرد.«
َهرولد آهی کشید، شانه های تورفین را گرفت و بلندش کرد 

و برد یک گوشه: »ببین پسر، تو از همه ی ما باهوش تری. بارها 
این دهکده رو نجات دادی. اما باید بیشتر شبیه وایکینگ های 

دیگه رفتار کنی.«
دانای دهکده، ُاســوالد، کنار دوســتش تورفین ظاهر شد. 
ُاسوالد خیلی پیر بود، ریش دراز و سفیدی داشت و وقتی حرف 
می زد صدایش باورنکردنی بلند و شــبیه شیهه ی اسب بود. 

شاید هم شبیه االغی که کابوس دیده باشد.
ُاسوالد گفت: »رئیس، بی ادبی نباشه، ولی شاید این تویی که 

متوجه موضوع نیستی!«
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َهرولد چشــم هایش را برای ُاســوالد چرخاند: »منظورت 
چیه؟!« وقتی عصبانی می شــد، چشم هایش شروع می کردند 

توی  حدقه  چرخیدن.
»پســرت، تورفین، اســتعدادها و توانایی های زیادی داره 
که بقیه ی وایکینگ ها ندارن. شــاید باید تــالش کنی که از 

توانایی هاش درست استفاده کنی.«
َهرولد چانه اش را مالید: »هوووم...« اما فرصت نکرد به 
پیشنهاد پیر دانا فکر کند، چون ناگهان زمین شروع کرد لرزیدن 
و صدایی شبیه صدای رعد در هوا پیچید. برای یک صدم ثانیه 
َهرولد خیال کرد نکند این ثور، ایزد وایکینگ ها باشد که شخصًا 

به زمین می آید تا با آن ها دیدار کند.

فصل دوم

اهالی ایندگار مجبور شدند شیرجه بزنند کنار. چون چند تا 
اسب که یک گاری چهارچرخ را با خود می کشیدند، به سرعت 
می آمدند طرف ایندگار. مردمی که توی ارابه بودند، می خندیدند 

و سرخوش به نظر می رسیدند.
َهرولد سرفه کرد و آب دهانش بیرون پاشید. گردوخاک را 
کنار زد تا مرد درشت هیکلی را که روی یکی از اسب ها نشسته 
بود، ببیند. مرد دشمن قدیمی اش، مگِنِس استخوان ُخردُکن، 

رئیس دهکده ی همسایه بود که از آن باال بهش زل زده بود.
َهرولد داد زد: »معنی این کارها چیه، استخون ُخردُکن؟ تو 

حق نداری با این سرعت توی دهکده ی من برونی.«
مگِنس گفت: »جدی؟! اگه راست می گی جلوم رو بگیر! 
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غذاهای شما چندش آور است. برای همین، من تصمیم }
گرفته ام کمکتان کنم. پس بعضی از دستورهای آشپزی 

مورد عالقه ام را اینجا برایتان می گذارم.

پیراشکی جوجه و عنکبوت

۱. چند تکه مرغ ُخردشده را با یک مشت 

 لِه شده و کمی شیر ترشیده و 
عنکبوت تازه ی

دوتا تخم غاز بزرگ مخلوط کنید.

شیرینی بردارید و با مخلوطی 
۲. یک تکه خمیر 

که درست کرده اید، ُپرش کنید.

۳. چهل دقیقه ی ناقابل آن را توی فر بگذارید.

۴. قبل از اینکه غذا را ِسرو کنید، یک عنکبوت 

ش کنید و روی پیراشکی تان 
مرده بردارید، لِه

بمالید. یوهو! عالی شد!

سفند و کلم بروکلی
کله ی گو

ند را در تابه بگذارید 
۱. یک کله ی بزرگ گوسف

و با پیاز سرخش کنید.

و برشته شد، دو تکه 
. وقتی کله قهوه ای 

۲

ه کنید. بعد مقداری 
گوشت گوزن بهش اضاف

ید تا غذایتان طعم 
موریانه بهش اضافه کن

 برای جویدن داشته 
چوب بگیرد و بافت خوبی

باشد.

ی اجاق بگذارید تا یک ساعت 
۳. غذا را رو

اسه ِسرو کنید، ولی 
بجوشد و بعد در ک

ندید، چون بعضی از 
شم های گوسفند را بب

چ

م های غیرعادی دوست ندارند غذایشان 
آد

بهشان زل بزند.

پی نوشت: یادتان باشد که من افتخار می کنم یک 

حشره خوار هستم. اما فقط از حشراتی استفاده 

م که خودشان افتاده و مرده اند.
می کن



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم تر


