


این داستان پادشاه بزرگی است که در انگلستان 
سلطنت می کرد. آرتورشاه افسانه نیست بلکه حقیقت 

است، و هیچ کس نمی داند که او در چه زمانی و بر 
کدام قسمت این سرزمین فرمانروا بوده است.
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آرتور و مرلین 

روزگاری پادشاهی در انگلستان سلطنت 
پادشاه  او  داشت.  نام  آثرشاه  می کرد که 
بزرگ و عادلی بود. آِثرشاه شاهزاده خانم 
ِاگِرین را دوست  داشت اما شاهزاده خانم 
او را دوست نداشت. آثرشاه آنقدر از این 

موضوع غمگین بود که همه فکر می کردند به زودی می میرد.
در آن  زمان جادوگر مهربانی زندگی می کرد به نام مرلین. او می توانست 
خود را به صورت هر پرنده و حیوانی که می خواست درآورد، می توانست 
خود را نامرئی کند و با سحر و جادو به هر کجا  که دلش می خواست برود.

یک روز مرلین به دربار آثرشاه رفت و گفت: »ای پادشاه، من به تو 
کمک می کنم تا بتوانی با شاهزاده خانم اگرین ازدواج کنی و آن وقت او از 
تو پسری به دنیا می آورد. من به  شرطی کمکت می کنم که پسرت را به من 

بسپاری.«
پادشاه گفت: »بسیار خوب، او را به تو می سپارم.«

بدین ترتیب آثرشاه با اگرین ازدواج کرد، و دارای پسری شد که اسمش 
را آرتور گذاشتند. وقتی که سه روز از به دنیا آمدن آرتور گذشت، پیرمردی 
به قصر پادشاه آمد. این پیرمرد همان مرلین جادوگر مهربان بود. آثرشاه 

پسرش را در آغوش گرفت و به مرلین داد. 
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مدتی بعد آثرشاه بیمار شد و فهمید که به زودی خواهد مرد. مرلین به 
او گفت: »همۀ شوالیه ها و بزرگان کشور را احضار کن و به آنها بگو که 

پس از من، باید پسرم آرتور به سلطنت برسد.« 
ِسر  نام  به  دالوری  مرد  به  دست  را  آرتور  مرلین  و  درگذشت  آثرشاه 
ِاکتور سپرد. آرتور با پسر سر اکتور، که کای نام داشت، زندگی می کرد و 

در خانۀ آنها بزرگ شد.
بین شوالیه ها و بزرگان و ثروتمندان کشور جنگ درگرفت. همۀ آنها 
می خواستند خود را به پادشاهی برسانند. سال ها بعد، وقتی که آرتور جوان 
برومندی شد، مرلین نزد اسقف کلیسای بزرگ رفت و گفت: »تمام مردان 
پادشاهشان  را که  مردی  تا  دعوت کنید  لندن  به  را  انگلستان  سرشناس 

می شود ببینند.«
به کلیسا  و  آمدند  لندن  به  انگلستان  ثروتمندان  و  بزرگ  مردان  همۀ 
آمدند،  بیرون  از کلیسا  وقتی که  و  آنها صحبت کرد  برای  اسقف  رفتند. 
جلوی در سنگ بزرگی دیدند که شمشیری در آن فرورفته بود و روی سنگ 

نوشته شده بود: 

هرکس بتواند این شمشیر را از سنگ بیرون بکشد، 
پادشاه این سرزمین است!

همۀ شوالیه ها آمدند و خواستند شمشیر را از سنگ بیرون بکشند، اما 
هیچ کدام موفق به انجام این کار نشدند و شمشیر در جای خود باقی  ماند.

در آن  زمان، وقتی که شوالیه ها با یکدیگر مبارزه می کردند، نبردشان 
ابتدا با نیزه و بعد با شمشیر بود و اغلب در جنگ با شمشیر بود که یکی 

فاتح و دیگری مغلوب می شد.






