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 دشمنی ّ عاقالن زین سان بُوَد
 زَهر ایشان اِبتهاج جان بُوَد  

٢/١٩٣٠ 

 

 داستان شخص خفته ای که در دهانش مار رفته بود
 ( ١٨٧٨) دفتر دوم از بیت 

 

شخص دانایی نشسته بر اسب،  ابا ر  ا دیبه ببه ببر      

خزیه. بوشب  ببرد خبود  ا ببه او     دهان شخص خفته ار ای 

برسانه و اا   ا بگیرد  ااا فرصت این ببا   ا نیافبت و ابا  ببه     

دهان شخص خفته فرو  فت. از آنجبایی ببه سبوا با  انسبان     

خردانهر بود  فو اً با تازیانه ر خود چنه ضبربه ببه خفتبه زد     

بطو ر به او از خواب جهیه و از وحشبت سبوا  و شبالو او     

هاد. ااا سوا  او  ا  ها نکرد و با ضربه ر تازیانه او  ا پا به فرا  ن

به سور د خت سیبی بشانه به د  همبان نزدیکبی ببود. زیبر     

د خت پر بود از سی، هار گنهیهه. سوا  ببه او دسبتو  داد از   

سی، پوسیهه بخو د. ببه دسبتو  سبوا   ابرد بی با ه از تبر         

 سی، هار گنهیهه  ا ای خو د فریاد ای زد:
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سرو  ان  ان چه با خطایی نسبت به تبو ببرده   ار   

ام به این چنین د  حقب  لمب  و سبت   وا ابی دا رر اگبر د       

اصل قصه بشتن ارا دا ر   با شمشیر خود خون   ا بریز و ارا 

اینقه   نج و عذاب  نهه. باش تو  ا هرگز نهیهه بودم.  این چه 

آن  بمیه ار است به گرفتا ش  شهه ام. چه ساعت شوای ببود  

لحظه به تو ااننه اجل بر ان نازل شهر. خهایا جزار او  ا ببه  

 تو واگذا  ای بن   تو خود انتقام ارا از این سنگهل بگیر.

بببه سببی، پوسببیهه  ا اببی خببو د  اببهام   او هم نببان

سوا با   ا نفرین ای برد. ااا  ضربه هار تازیانه سبوا با  ببه   

ر پوسبیهه خبو د   او ااان نمی داد. ناگزیر چنان از آن سی، ها

به از دهان  بیرون ای زد. د  این زابان سبوا  دسبتو  داد د     

بیابان بهود. او نیز د  حالی به تن  از تازیانه سبخت اجبرو    

شهه بود از بی  شالو  به سرعت  ای دویه. گاهی ابی افتباد و   

با ضربه هار شالو به سرعت بمنه  ای شهو به دویهن ناخواسته 

ن حال اعهه اش از سبی، هبار پوسبیهه     ادااه ای داد. د  همی

 آااسیهه شه. 

این دویهن تا هنگام ش، ادااه داشت. سبرانجام فشبا    

دویهن و آاا  سی، هار گنهیهه  سبب، شبه ببه یکببا ه ببه      
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زاین بیافتنه و به شهت استفراغ بنه. همراه سی، هار پوسبیهه  

 و ترش شهه  اا  از دهان او بیرون جهیه. وقتی ارد اا   ا دیه 

تازه به عمت آن   فتا  به لباهر خشبن سبوا با  پبی ببرد و د       

اقابم  به سجهه افتاد و گفت: ار جان  فهار تو  تو جبرئیمبی  

یا ولی خهاونهرر نمی دان   هربی هستی  تو به ان ارده جان 

بخشیهر. تو ااننه ااد ها  به فرزنه خود  ا با عشب  و احببت   

و گریبزان ببودم. چبه    ای طمبنه  بودر و ابن ااننبه خبران از تب    

لحظه ر ابا بی بود به تو بر ان لاهر شهر. خوشبا ببه حبال    

بسی به با تو داساز باشه و تو  ا هموا ه ببینبه. ار بز گبوا     

فت  بببخ . ار سبرو  نیکبو    ارا به خاطر یاوه هایی به به تو گ

با ان  آن ه گفت  به خبود اگیبر زیبرا ابن نببودم  جهبل ابن        

بودبه آن یاوه  ا ای گفت. اگر بمترین اطالعبی از ایبن ببا     

بز گوا انه تو داشت   چگونه ای توانست  آن سبخنان زشبت  ا   

 به تو بگوی ر 

 عفو  بن ار خوب  ور و خوب با  

 آن ه گفت  از جنون انه  گذا 

 ت: اگر ان گفتمی  ازر از آن گف

 زهره ر تو آب گشتی آن زاان 



 داستان شخص خفته ای که در دهانش مار رفته بود
  www.sayahzadeh.comزاده  وب سایت مهدی سیاح

 

5 

 

 گر تو  ا ان گفتمی اوصاف اا  

 تر  از جانت بر آو در داا  

٢/١٩٠٨ 

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

اولور از هشها  دادن ببه انسبان ببرار بشبتن نفب        

خسته   نمی شود. د  ابثر داستان ها این اوضبو   ا پبی  ابی    

ف  بز گترین دشمن بمال انسبان اسبت. از دیبه او     بشه به ن

یک دشمن اصمی  و فقط یک دشبمن اقاببل انسبان و تکاابل     

اوست و آن ه  نفب  اابا ه اسبت. د  اداابه ر داسبتان پبی        

)اوسی و شبان( نیز پ  از ذبر اثال هایی د  این زاینه  نتیجبه  

ای گیرد به بهترین  اه  هایی از این بالر عظبی   پیوسبتن ببه    

است. سرسپردگی به اولیبا  و  اهنمایبان بمبال    « عیسی نَفَسان»

یافته است ببه دَم شبان ااننبه دَم عیسبی حیبات بخب  اسبت.        

گرچه  اه این برگزیهگان ابتها  نبج آو  اسبت  بایبه زحمبت     

بکشی  بایه از بسیا ر از لبذات چشب  بپوشبی  بایبه تمبایالت      

تو گنج ببا  خود  ا سربوب بنی. ااا بی تردیه  این  نج برار 
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خواهه آو د. اولبور ایبن جبا ببرار صبهو بیبان خبود همبین         

 ا نقبل  « شخص خفته ار به اا  د  دهان   فته ببود »داستان  

 ای بنه.

د  این داستان  شخص خفتبه سبمبل انسبان ناآگباهی     

است به بیشتر لاهر قضایا و  خهاد هار زنهگی  ا ای بینبه و  

د  آغاز  نبج آو    از اصمحت آن آگاه نیست. بسا حوادثی به

است  ااا آینهه ار ابا ک و ایمون دا د. شخص سبوا   نمباد   

پیر و ارشه باال است به گرچه  فتا  خشبونت ببا  او لباهراً     

اسباب  نج و د د  ا برار سالک فراه  نمود  سرانجام اا  ببال  

و آفت و ناآگاهی  ا از دهان  بیرون بشیه و د ابان  ببرد.   

ایبت عباقالن  اگبر ااننبه زهبر تمب        این است به دوستی و حم

است  نتیجه ر شبیرین ببه ببا  ابی آو د و دوسبتی و حمایبت       

ابمهان اگر ه  شیرین و لذت بخ  است   نج و د د و نابودر 

 ای زایه. 

 دشمنی ّ عاقالن زین سان بُوَد

 جان بُوَد  1زَهر ایشان اِبتهاج

 

                                                 
 ابتهاج: شاداانی.  -١
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  1دوستی ابمه بُوَد  نج و ضَالل

 ر اثال این حکایت بشنو از به

٢/١٩٣٠ 

و با این دو بیت  پمی ای زنه به داستان بعهر. )اعتماد بردن بر 

 تمم  خر (

*** 
 

 

                                                 
  ضاَلل: گمراهی.  -١


