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را خواهید خواند.

اولیس و غول یکچشم
ده سال بودکه سربازان یونانی میجنگیدند تا
شهر تروا را فتح کنند .اما چون حصارهای
شهر محکم بود و مردمش شجاعانه دفاع
میکردند ،یونانیها نتوانسته بودند تروا را
بگیرند.
سرانجام یونانیها نشستند و نقشه کشیدند و یک اسب چوبی ساختند
و عدۀ زیادی سرباز در داخل آن پنهان کردند و آن را به کنار دروازۀ شهر
تروا بردند و بعد از آنجا عقبنشینی کردند .وقتی که مردم تروا اسب را
دیدند ،گفتند« :این اسب چوبی چیست؟ حتم ًا خدایان آن را ساختهاند!
باید دروازۀ شهر را باز کنیم و آن را به درون شهر بیاوریم ».آن وقت دروازۀ

شهر را باز کردند و اسب چوبی را به درون شهر کشیدند.
همان شب ،سربازان یونانی از اسب چوبی پایین آمدند و دروازۀ تروا
را باز کردند و بقیۀ سربازان یونانی به آنجا وارد شدند .به این ترتیب ،پس
از ده سال جنگ و خونریزی ،تروا فتح شد.
یونانیها از تروا به کشور خود بازگشتند .اولیس ،یکی از سرداران
یونانی ،با سربازانش از راه دیگری رفت و کشتی او از سایرین دور افتاد .او
و سربازانش پس از چندین روز به جزیرهای رسیدند .چون از آب و غذایشان
چیزی نمانده بود ،از کشتی پیاده شدند و در جزیره به گردش و جستجو
پرداختند و در دامنۀ یک تپه به غار بزرگی رسیدند .اولیس و سربازانش
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وارد غار شدند و در تاریکیِ غار چشمشان افتاد به دیگها و ظرفهای
بزرگ پر از غذا .اما کسی در غار نبود .اولیس گفت« :حتم ًا صاحب این
غار در مزرعهاش مشغول کار است و غروب که شد ،برمیگردد».
غروب شد .اولیس غولی را دید که همراه یک گله بز به سوی غار
بلندی قد این غول شش برابر قد آدمیزاد بود و فقط یک چشم
میآمد.
ِ
داشت ،آن هم روی پیشانیاش .درختی هم روی شانهاش گذاشته بود تا
با آن برای خودش آتشی درست کند .گلهاش را وارد غار کرد و خودش
هم به دنبال آنها به غار آمد و درِ غار را با سنگ بزرگی بست .بعد آتشی
درست کرد و شیر بزهایش را دوشید .در همین وقت چشمش به اولیس و
سربازانش افتاد و پرسید« :شما کی هستید؟ اسمتان چیست؟ دزد هستید
یا میخواهید معامله کنید؟»
اولیس جواب داد« :ما دزد نیستیم و برای معامله هم نیامدهایم .ما
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سرباز هستیم و از شهر تروا برمیگردیم .از تو تقاضا داریم غذا و جایی
برای خواب به ما بدهی».

غول یکچشم پرسید« :کشتیتان کجاست؟»

اولیس فکر کرد« :این غول نباید کشتی ما را پیدا کند .چون آن وقت

آن را در هم میشکند و ما دیگر نمیتوانیم به کشورمان برگردیم ».از این
رو گفت« :ما کشتی نداریم .کشتیمان غرق شده است».

غول یکچشم جوابی نداد ،اما دو نفر از سربازان اولیس را گرفت و

کشت و خورد .بعد دیگ بزرگی پر از شیر نوشید و دراز کشید و به خواب
عمیقی فرو رفت.

اولیس فکر کرد« :چگونه میتوانیم از این غار خارج شویم؟ آیا باید

غول یکچشم را بکشیم؟ نه! نباید این کار را بکنیم برای اینکه درِ غار با

سنگ بزرگی بسته شده که ما هرگز نمیتوانیم آن را از جایش تکان دهیم و
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آن وقت با یک غول مرده در اینجا زندانی میشویم .اما این غول تا وقتی
که زنده است هم میخواهد روزی دو نفر از سربازهایم را بخورد .باید از
اینجا خارج شویم .اما چطور؟ چگونه میتوانم سربازانم را از دست این
غول یکچشم نجات بدهم؟»
بعد از اینکه مدت زیادی فکر کرد ،گفت« :فهمیدم چه باید بکنیم!»
صبح فردا غول یکچشم از غار خارج شد و درِ غار را با همان سنگ
بزرگ بست .چوب کلفت و درازی در غار بود .اولیس تبرش را برداشت
و سر آن را برید و تیز کرد.
غروب که شد ،غول یکچشم به غار برگشت و گلهاش را به درون
غار برد و مثل همیشه در غار را با همان سنگ بزرگ بست .بعد هم آتش
درست کرد و شیر بزها را دوشید.
اولیس از کشتی مقداری معجون مردافکن با خود آورده بود .جلو رفت
و به غول گفت« :شیر نخور! بیا این را بنوش .خوشت خواهد آمد! چیز
بسیار خوبی است!»

غول معجون را نوشید و خوشش آمد و گفت« :چه خوب است! برای

این خدمتی که به من کردی تو را آخر از همه میخورم!» بعد از اولیس
پرسید« :اسمت چیست؟»

اولیس گفت« :ای غول بزرگ! اسم مرا پرسیدی؟ اسم من “هیچکس‟

است! بیا! کمی دیگر هم بنوش».
غول یکچشم باز هم نوشید و بعد به خواب رفت .وقتی که خ ّر و پف
غول به هوا بلند شد ،اولیس چوبی را که تیز کرده بود برداشت و آن را در
چشم غول فرو برد...
غول از خواب پرید و نعرههای وحشتناکی کشید .غولهای یکچشمی
که در غارهای دیگر آن جزیره زندگی میکردند ،به سوی آن غار دویدند
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