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تامینو  نام  به  خوش ظاهر  و  برازنده  جوانی  گذشته،  روزگاران  در 

بود.  جنگل  و  بیشه  حیوان های  شکار  او  کار  می کرد.  زندگی 

گم شده  تامینو یک روز هنگام شکار در دور دست های جنگل، 

گهان  ک او را تعقیب می کرد. نا بود و ماری بسیار بزرگ و خطرنا

ک بزرگ برای از بین بردن او جلوی پای او پدیدار  شد.  مار خطرنا

که تمام تیرهای تیرگانش را برای  تامینو روز بدی داشت در حالی 

در  بود  نکرده  شکار  را  حیوانی  هیچ  ولی  بود  کرده  پرتاب  شکار 

مقابل این مار پلید هیچ چیزی برای دفاع از جان خود نداشت. 

کرد، اّما آن دور و بر  کمک خواستن  او ابتدا شروع به فریاد زدن و 

کار فایده ای برای او نداشت،  کند و این  کمکش  که  کسی نبود 

ُکمک خواست و دعا  ی آورد و از خدای بخشنده  پس به خدا رو

که خداوند نجاتش دهد. کرد 
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ای خدای رحیم و رحمان 

ای بخشندۀ مهربان

کن تو مرا کمک  کن،  کمکم   

از این پلیدی، برهان، برهان مرا

و  رفت  حال  از  مهیب  و  بزرگ  مار  آن  ترس  از  آخر  در  و 

بی هوش به زمین ُافتاد. از اقبال بلند تامینو در آن هنگام سه خدمه 

که به ُدنبال به دست آوردن خبری، راهی برای نجات  ملکۀشب 

دختر او که در دژی اسیر بود، از آن جا می گذشتند. آن ها دیدند مار 

کی می خواهد جوانی خوش سیما و برازنده را از بین  بزرگ و خطرنا

ببرد. آن  سه تن مجذوب برازندگی مرد جوان شده و گمان بردند که 

کمک او دختر ملکۀشب را نجات داد پس مار را از  شاید بتوان با 

بین بردند. سپس آن ها به سوی ملکٔه خود  شتافتند تا او را خبردار 

کنند. آن  سه خدمتگزار  نزد ملکۀشب برگشتند تا ماجرا  را برای او 

بازگو کنند.

پس از رفتند خدمه های ملکۀ شب تامینو به هوش آمد و مار 

ُکشته در پیش پای خود دید. او با شگفتی به دور و بر خود نگاه  را 

که همۀ بدنش  از پر پرندگان پوشیده  کسی ندید جز مردی   کرد. 
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که در همان  شده بود و قفس بزرگی ُپر از پرنده بردوش داشت. او 

اطراف به دنبال صید پرنده بود، شاد، شنگول و بی خیال فلوت 

می زد، می رقصید و آواز می خواند:   

من یک صیادم

شاد و خندانم

از ته دل

آواز می خوانم

ملکه هر چه دهد فرمانم

گوش به فرمانم

من یک صیادم

شاد و خندانم

آواز می خوانم

شاد و خندانم

کی هستی؟« تامینو فریاد زد: »سالم، تو 

که متوجه صدایی در اطراف خود شد به دنبال  صیادپرنده 

کرد و ُبلند و با غرور  صدا جوان را دید و رقص و آواز خود را قطع 

گنو، شکاربان ملکۀ شب هستم. من  پاپا پاسخ داد: »سالم، من 

برای ملکه پرنده شکار می کنم. من مردی شاد و صیادپرندگان 
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و  زیبا  تنها غم من در عالم نداشتن همسری، همدمی  و  هستم 

مهربان است.«

گفت: »یعنی شما ملکۀ شب را می شناسی؟ یعنی  تامینو 

شما او را دیده ای؟«

که  است  پرسشی  چه  »این  گفت:  غروری  با  صیادپرنده 

می پرسید؟ من در حکومت ملکۀ شب جاه و مقامی دارم. من مرد 

قدرتمندی نزد او هستم.«

تامینو پرسید: »یعنی شما، جان مرا از دست این مار بزرگ و 

ک نجات دادی؟ یعنی شما او را کشته ای؟« خطرنا

مار؟  »مار...  گفت:  ترس  با  و  کرد  نگاه  بر  و  دور  به  گنو  پاپا

کجاست...؟ اون زنده است یا ُمرده...؟«

تامینوگفت: »تو آدم فروتنی هستی. من تا ابد خود را مدیون 

تو می دانم.«

برای  و  شد  مسلط  مار  از  خود  گاه  ناخودآ ترس  بر  گنو  پاپا

»خوب،  گفت:  بنمایاند،  بزرگ  را  خود  جوان  مرد  آن  نزد  که  این 

انجام  قدرتمندم  دستان  با  را  کار  این  و  دارم  یادی  ز قدرت  من 

داده ام.« 

گنو...  گوش آن ها رسید: »پاپا گهان صداهایی از دور به  نا

گنو...« گنو... پاپا پاپا
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به خاطر  و  شدند  ظاهر  گهان  نا ملکۀ شب  خدمه  سه  آن 

گنو  کردند. آن ها برای تنبیه پاپا دروغگویی مرد صیاد او را تنبیه 

کلوچه و نوشیدنی بوده، قطع  که شامل انجیر،  جیرٔه روزانه اش را 

کرده و فقط جرعه ای آب به او  دادند و به جای غذا سنگی به او 

تا در دهان  را  کرد سنگ هم غذاست آن  که فکر  گنو  پاپا دادند. 

که انگار با قفلی سنگی بسته شده  برد دهانش قفل شد طوری 

گفتند: »این پاداش دروغگو  است. آن سه زن با هم و یک صدا 

است.«

تامینو  به  و  کردند  بازگو  تامینو  برای  را  ماجرا  همه  سپس 

می کرد  تهدید  پلید  و  بزرگ  مار  که  را  جانش  آن ها  که  می گویند 

آن ها  ملکه   برای  کاری  باید  عوض  در  نیز  او  و  داده اند  نجات 

که تصویر دختر  انجام دهد.  آن ها آیینه ای جادویی به او دادند 

ملکۀشب را نشان می داد. 

دژ  در  دختر  که  گفتند  تامینو  به  ملکۀ شب  خدمه  سه 

که دختر معصوم را از  ساراسترو اسیر است. آن ها از او  خواستند 

کند و نزد مادرش بیاورد. اسارت آزاد 

نه  آیینه جادویی یک دل  در  با دیدن عکس دختر  تامینو 

صد دل عاشق او شد. او با تماشای تصویر آیینه شروع به زمزمه 

کرد: 


