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Bearskin 

Once, there lives a young man in a village. He is sad. He has no family, no brothers or sisters, and no 

money. Suddenly, an old man in a green coat comes to him. He says, “I will give you this coat. Its pocket 

will always be full of money!” The young man is stunned and curiously wears the green coat. The old man 

says, “But your name will be Bearskin! You cannot wash your hair, cut your hair, or cut your nails.” The 

old man gives him a bearskin. “And you must sleep in this bearskin. But after seven years, you will be free 

and rich!” he added. The young man says, “I will do it!” 

 

Every day, Bearskin looks more like a bear. He is dirty. His hair is long, and his nails are long. Many 

people do not like him. Bearskin continues to live like this till four year. Then, one day, four years later, 

Bearskin hears an old man crying under the tree. He has no money to buy food for his family. So, he gives 

a poor man some gold. The poor man is very happy and says, “You can marry one of my three daughters!” 

He takes Bearskin to his house. 

 

Two daughters run away just after seeing the Bearskin and hide behind the door. They think Bearskin 

is a bear. But, the youngest daughter wants to marry him. Bearskin gives her half a ring as a token of 

promise. “I will be back in three years!” he says. Three years later, Bearskin meets the poor man again. The 

poor man washes Bearskin and cuts his hair, beard, and nails. Bearskin buys some good clothes and goes 

back to the poor man’s house. All the sisters want to marry him because now he is rich and handsome. 

 

Bearskin had given half a ring to the youngest daughter. “I like you as a bear, and I like you as a man! 

You are a good man. Yes, I will marry you,” she says. Both the sisters are now jealous of their younger 

sister. She marries Bearskin and lives happily ever after. 
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 پوست خرسی

روز ناگهان  کینداشت.  یناراحت بود، چون خانواده ا اری. او بسکردیم یروستا زندگ کیدر  یمرد جوان یروزگار یروز 
شود در  یکت پر از پول م نیا یها بیدهم. ج یکت سبز رو بتو م نیمن ا "او و گفت: شیآمد پ یبا کت مشک رمردیپ کی
 یاسم تو پوست خرس دیشرط دارد با کیاما  "ادامه داد و گفت: ریپ دمرد جوان با تعجب به کت سبز نگاه کرد. مر ".ندهیآ

پوست خرس را به او داد و گفت :  رمردیو پ "و نه ناخنات رو.. یموهاتو کوتاه کن یتونینه م یموهاتو بشور یتونیبشه، تو نه م

مرد جوان با عالقه قبول کرد و گفت: من  "شد. یسال، قطعا تو پولدار خواه 7عد از اما ب ،یپوست بخواب نیدر ا دیو تو با "
 "انجام خواهم داد.

 

داشت و ناخن ها او هم  یدراز یشده بود و مو ها فیشد. او کث یخرس م هیشب شتریو ب شتریاو ب گذشتیروز که م هر
شکل تا چهار سال ادامه داد. بعد از آن  نیاش را به هم یزندگ یخرس پوست. نداشتند دوست را او مردم اکثر  بلند شده بود.

نداشت،  دنیغذا خر یبرا ی. او پولکردیم هیدرخت گر ریکه ز دیمرد را شن کی یصدا یروز، بعد از چهار سال، پوست خرس کی
 یکی یتوان یتو م "خوشحال شد و گفت:  یلیخ یرفتار پوست خرس نیاز ا ریپول داد. مرد فق یمقدار ریاو به مرد فق نیبنابرا

 را به خانه برد. یو پوست خرس "؟یریمنو بگ یاز دخترا

 

 کیکه او واقعا  کردندیشدند، آن ها فکر م میو فرار کردند و پشت در قا دندیبشدت ترس فیتا از دخترانش از مرد کث دو
من سه سال  "به دخترک جوان گفت که: یدختر مرد خواست که با او ازدواج کند و پوست خرس نیخرس است. اما جوانتر

مرد  دنیدوباره به د یدختر به او داد. سه سال گذشت، پوست خرس ادجلب اعتم یو نصف حلقه اش را برا "گردمیبر م گهید
نو و  یهم لباس ها یاو را کوتاه کرد. پوست خرس یکرد و موها و ناخن ها شیرا آرا یپوست خرس ر،یرفت، مرد فق ریفق
شده  بایپولدار و هم ز هماو  رایازدواج کنند ز یکه با پوست خرس خواستندیهمه دختر ها م نباری. ادیخود خر یبرارا  ییبایز

 بود.
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خرس  هیکه شب یمن تورا هم موقع "حلقه را به او داد. دخترک گفت: گریدختر جوان آمد و نصف د شیپ یخرس پوست
به خواهر  گریدو خواهر د "من حتما باتو ازدواج خواهم کرد. یهست یدوست داشتم هم االن دوستت دارد، تو مرد خوب یبود

 کردند. یکنار هم زندگ یو خوش یسال با خوب یو سال ها دازدواج کر ی. او با پوست خرسکردندیم یکوچترشان حسود


