ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﺎھﯿﻦ
اﯾﺮان
در زﻣﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺎھﯽ ﺑﻮد از اﯾﺮان ،ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﮑﺎر ﺑﻮد. .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎھﯿﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ
در ﭘﺮواز ھﺮ ﭘﺮﻧﺪه ای را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺎه ﺷﺎھﯿﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدم دوﺳﺖ داﺷﺖ
و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﮫ او ﻏﺬا ﻣﯽ داد.
ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺷﺎھﯿﻨﺶ در ﭼﻤﻨﺰار ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ ﮔﻮزن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ. .ﺷﺎه
ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﺒﮏ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻮق ﻓﺮاوان و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮔﻮزن رﻓﺖ .آﺗﻘﺪر ﺗﻨﺪ ﻣﯽ
رﻓﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺎد ﺻﺒﺢ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮد و
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻮزن دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﯾﺪ ﺷﮑﺎر
را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﮐﮫ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺳﻮزان ﻋﺬاب ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ در ھﺮ طﺮف ﻋﻠﻔﺰار ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل آب ﻣﯿﮕﺸﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ داﻣﻨﮫ ﮐﻮھﯽ رﺳﯿﺪ و دﯾﺪ ﮐﮫ آب زﻻﻟﯽ از ﮐﻮه ﻣﯽ ﭼﮑﺪ .او ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد
داﺷﺖ را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را از آب ﮐﮫ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ ﭘﺮ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ از آن ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎل ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﻨﺠﺎن زد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آب ﺑﯿﺮون ﺑﺮی زد .وﻗﺘﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻓﻨﺠﺎن را دوﺑﺎره ﭘﺮ ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﮐﺮد آب ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ھﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﺮای
ﺑﺎر دوم ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.
ﺷﺎه ﮐﮫ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻋﺬاب ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و از رﻓﺘﺎر ﺷﺎھﯿﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﺎھﯿﻦ را زﻣﯿﻦ زد و ﮐﺸﺖ.
درآن ﻟﺤﻈﮫ ﺧﺪﻣﮫ ﺷﺎه رﺳﯿﺪ و ﺷﺎه را ﺗﺸﻨﮫ و ﺷﺎھﯿﻦ را ﻣﺮده ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻗﻤﻘﻤﮫ ای درآورد و
ﻓﻨﺠﺎن ﺷﺎه را از آب ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺎه داد .ﺷﺎه ﮔﻔﺖ" :وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن دوﺳﺘﺪارم از اﯾﻦ آﺑﯽ
ﮐﮫ از ﮐﻮه ھﺎ ﺟﺎرﯾﺴﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮه
ﺑﺎﻻ ﺑﺮوی و ﺑﺒﯿﻨﯽ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﺪ ﺟﺎری ﺷﺪن آب ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ".
ﺧﺪﻣﮫ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﭼﺸﻤﮫ ای را دﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ آب ﻣﯽ آﻣﺪ .ﻣﺎری ﺑﺰرگ در
ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﮫ ﻣﺮده ﺑﻮد و در اﺛﺮ آﻓﺘﺎب ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻤﺶ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ آب

ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮه ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪﻣﮫ ﺑﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از ﮐﻮه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﮫ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ
دﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎه ﺟﺎری ﺷﺪ .ﺧﺪﻣﮫ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﮫ را از ﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺷﺎه داﺳﺘﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺎھﯿﻦ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ".
ﺧﺪﻣﮫ ﺟﻮاب داد " :ای ،ﭘﺎدﺷﺎه! ،اﯾﻦ ﺷﺎھﯿﻦ ﺗﻮ را از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺠﺎت داد و ھﻤﮫ ﻣﺮدم
از او ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان دارﻧﺪ .ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ او را ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺘﯿﺪ و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ آب
ﻣﻼﯾﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ " :از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ وﻟﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﺪه ای
ﻧﺪارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ زﻧﺪه ام ھﻤﯿﺸﮫ ﻋﺬاب اﯾﻦ ﻧﺪاﻣﺖ را ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ" .
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ل .ﺗﺘﺘﺴﻨﺮ .ﺑﺮا اﺳﺎس  :داﺳﺘﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﺎھﯿﻨﺶ" .در :ھﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ ،داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی
ﻋﺮﺑﯽ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،آﻣﺴﻔﻮرد  ،١٨۴١ﻣﺘﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ از ﺑﻨﻔﺸﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ

