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وند داانی راز هب انم خدا

ضربالمثلهایکیازبهترینگنجینههایفرهنگیاقوام
در که اهمیتخاصی سبب به و شوند می محسوب ملل و
یا آگاهانه صورت به  مردم اکثر دارند ادبیات و فرهنگ
ناآگاهانهازآناندرگفتوگوهایخوداستفادهمیکنند.
گاهبیانیکضربالمثلکافیاستتاگویندهازبیانسخنان
طوالنیدوریکندوبایکجملهیاعبارتپرمغز،مخاطبرا

بهسکوتوتأمّلوادارد.

بدونشکهمانگونهکهبیانشعردراثنایسخنباعث
جذابیتوزیباییکالممیشود،مسلّماًمثلنیزباعثمیشود
بیشتردرذهن ماندگاری باعث و ترشده کهمطلبجّذاب

گردد.

بسیاریازاینمثلهاکهدرقرونواعصارگذشتهشکل
گرفتهاند،ریشههایتاریخیوشنیدنیجالبیدارند.یکیاز
آن تاریخی ریشۀ براساس رو پیش کتاب که ها تمثیل این

سرودهشده،ضربالمثلزیراست:

»یکروباهُدمکنده،ُدمهمۀروباهانرابهکندنمیدهد.«
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ایشان بودمو نشسته ام مادرگرامی قّصههای پای روزی
ضربالمثلمذکورراباذکرریشۀتاریخیآنبرایاهلخانه
روایتمیکردند.جذاّبیتداستانباعثشدتابندهآنرابا
عنوان»روباهدمکنده«درقالبمثنویبهشعردرآورم.ضمن
تقدیروتشّکرفراوانازایشان،امیدوارمکهاینداستانمورد

قبولعالقهمنداننیزقرارگیرد.

ایرج شهرامی پور

مهرماه 1398
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آغاز داستان روباه ُدم کنده

ما عهــــــــــد  از  تر  پیــــــــش  زمانـــــــی   در 
دلـــــــــــــــربا شّدت  به  روباهـــــــــــــی   وبد 

 نام آن ُدردانـــــــــۀ صحـــــــــــــرا و دشـــــت
رشـــــت به  تا  خراســـــان  از  »زیــــــــبا«   وبد 

 قامتــش چون ســــــرو و پوزه چون انـــــــار
 دست و پایش محـــــــکم اّما چون نـــــــــوار

مـــــــــو مانند  کمـــــــــــر  و  استرب1   سیــــــــــنه 
 گوش هـــــایش در حوادث چـــــاره جـــــــو

درشــــــت بادامــــــــی  همچو  چشـــــم هایش 
 

پشت به  تا  رسیــــــــهد  چشمانــــــــش   خّط 

۱.استبر:ستبر،بزرگ
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حریـــــــــــــر مهاننـــــــــــد  زبیایــــــــــش   دّم 
نظیـــــــر یب  لطافــــــت  در  ظرافــــــت   در 

 
َپَلشـــت2 طاووســـان  ُدّم  دّمـــــش  پیـــش 

 

 عاشــــــق ُدّمــــــــش مهه صـحــــرا و دشـــت

دستمــــال پیشش  افکنهد  مســــــور   صد 
جـــــــوال در  زیــــــبا  قوی  ُدّمـــــــش   پیش 

سحــــر تا  شــــب  خود  ُدّم  مـــــی زد   شانه 

خطــــــــــر از  مهیشـــــــــــه  یم رکدش   دور 

 یم هنــــــادش بر چمــــــن  هنگـــام خواب
گالب و  مشــــک  او  بر  گاهــــی   یم زدش 

قشنـــــــگ دّم  آن  بـــــــــــود   افتخــــــارش 
ملنـــــــگ و  مست  ُدمش  با  دامی   بــــــــود 

2.آلوده،چرکین)نازیبا(
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ویژگی های دیگر روباه

داشت هبـــــــره  هــزاران  مه  فراســت   از 
چاشـــت و  صبح  ازشکارش  منی شــــد   مک 

گر حیلــــــه  بس  و  زیــــرک  و  فریــــب   پر 
شر و  شور  صـــدها  لحظه  هر  سرش   در 

بـــود جوجـــه  و  خـــروس  و  مرغ   عاشـــق 
ربـــــــود یم  مکانـــــــــی  هر  از  را   جوجـــه 

نــــــــــرم و  چرب  جوجــــــه های  وجود   با 
گــــــــرم، و  خوب  و  لذیــــــذ  غذاهای   و 

بــــــــود انگــــــــــور  عاشــــــق  ما   روبـــــــه 
بـــود کــــــــور  شّدت  به  میــــوه  این   هبــر 


