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Análise dos símbolos do Conto "O Pescador e o Gênio"

Por Claudine Bernardes
Escritora e Especialista em Contos e Fábulas Terapêuticas.

A história escolhida para a análise de seus símbolos é "El Pescador e o Gênio" (também
conhecido como "El Pescador e o Ifrit"), que faz parte das histórias de "As Mil e uma
Noites". (Você pode ler a história no final deste documento).

 
"O pescador e o gênio" conta como um pobre pescador joga a rede no mar quatro vezes.
Primeiro pesca um burro morto, a segunda vez um jarro cheio de areia e lama. Na terceira
tentativa a coisa fica pior que as anteriores: cacos de vidro e barro. Na quarta vez, o
pescador tira um vaso de cobre. Ao abri-lo, surge uma enorme nuvem que se materializa
em um gênio gigantesco que ameaça matá-lo, apesar dos apelos do pescador. Porém,
graças à sua inteligência o pescador consegue livrar-se do Gênio:  ele zomba do gênio
desafiando-o a se tornar pequeno e entrar no vaso. Então o pescador cobre rapidamente
e sela o vaso, jogando-o de volta ao mar.

Os símbolos escolhidos para análise são:

1. Pescador
2. Gênio (Ifrit)
3. O número 4 (quatro objetos pesados - 4 séculos - 4 membros da família (mulher e três
filhos).
4. O vaso de cobre e a tampa de chumbo
  

1 - Pescador

O primeiro símbolo analisaremos é o “Pescador” Na história, podemos encontrar muitos
elementos para descrever esse personagem, entre os quais podemos enfatizar: 

• Um homem comum, pai de uma família, austero.
• Um homem mais velho - "bastante velho".
• Responsável e metódico no cumprimento das suas obrigações (todas as manhãs,

muito cedo, ele saia para pescar e tinha o hábito de lançar suas redes no máximo
quatro vezes por dia).

• Homem religioso (Fazia as suas orações todos os dias).

Ao ler a história é possível identificar-se com o o pescador, porque como ele cada um de
nós é uma pessoa normal:   temos uma família,  cumprimos nossas obrigações e temos
nossas crenças. 



  
Mas, além de tudo isso, observa-se que o pescador se identifica como um símbolo do
superego:

SUPEREGO1  é a parte superior onde operam a aprendizagem social e os valores
aprendidos. Daí vem a consciência moral e a censura, repressão e sublimação, e há
remorso e sentimentos de culpa.

O pescador, assim como o superego, é um ser social, cheio de responsabilidades e
preocupado em cumprir suas obrigações. Vamos ver:

1 - Ele tem uma profissão: pescador;
2 - Tem uma família: mulher e três filhos;
3 - Cumpre sua obrigação como chefe da família: todos os dias ele pesca.
4 - Se preocupa com sua família: "O pescador estava extremamente angustiado, não
tanto por  si mesmo, quanto pelos seus três filhos (...)"
5 – Tem  preocupações sociais (não queria que o mesmo acontecesse com os outros):
"Mas você deve saber que vou te jogar no mar, e contarei o que aconteceu a todos os que
passem por aqui. Por essa razão você permanecerá aprisionado até o fim dos tempos. " 

2 - O Gênio

Agora analisaremos o segundo personagem que aparece na história, observando alguns
elementos que caracterizam o Gênio:

• O Gênio é descrito como um gigante, de temível aparência  (simbolizando seu
poder e o medo que infunde quando age, porque sabe como impor-se);

•  É irracional e não é justo, porque ele quer matar a pessoa que o ajudou;
• Ele é dominante e intransigente:  quer impor ao pescador que este  escolha a

maneira como deve morrer.  
• Se descreve como um espírito rebelde.
• A raiva que ele sente não o deixa pensar, o que o faz sucumbir à inteligência do

pescador.

1 Id, Ego e Superego são conceitos criados por Freud para explicar o funcionamento da mente humana, 

considerando aspectos conscientes e inconscientes. Seriam três “partes” da mente que, integradas e atuando em 

conjunto, determinam e coordenam o comportamento humano.

O Id é regido pelo “princípio do prazer”. Profundamento ligado a libido, está relacionado a a ação de impulsos é 

considerado inato. Está localizado na zona inconsciente da mente, sem conhecer a “realidade” consciente e ética, 

agindo portanto apenas a partir de estímulos instintivos, o que lhe atribui a característica de amoral.

O ego é a parte consciente da mente, sendo responsável por funções como percepção, memória, sentimentos e 

pensamentos. É regido pelo “princípio da realidade”, sendo o principal influente na interação entre sujeito e 

ambiente externo. É um componente moral, que leva em consideração as normas éticas existentes e atua como 

mediador entre id e superego.

O superego é o componente inibidor da mente, atuando de forma contrária ao id. Considerado hipermoral, segue 

o “princípio do dever” e faz o julgamento das intenções do sujeito sempre agindo de acordo com heranças 

culturais relacionadas a valores e regras de conduta. O superego é, então, componente moral e social da 

personalidade.

http://psicoativo.com/tag/freud
http://psicoativo.com/2015/12/o-que-e-inconsciente-e-por-que-e-como-um-iceberg.html


Para entender melhor a figura do Gênio (Ifrit) e seu simbolismo dentro da história, é muito
importante entender e observar quem é essa dentro da mitologia árabe popular.  

"O ifrit é um ser da mitologia árabe popular. Geralmente considerado um tipo de gênio
dotado de grande poder e capaz de realizar ações benignas e malignas, que tem um
duplo caráter que outros gênios não compartilham.

Chamada de "semente de Iblís" nas mil e uma noites, esses monstros recebem esse
nome (o que literalmente significa "poderoso") porque, de acordo com a tradição
árabe, foram os primeiros a serem criados. Eles se consideram superiores à raça
humana porque, ao contrário do ser humano, criados a partir de argila, eles vieram do
"próprio vapor de Deus".

De acordo com o folclore, eles sentem um ressentimento especial com os seres
humanos, a quem  desejam destruir a todo custo, já que consideraram que era uma
grande ofensa ser forçados a prostrar-se diante da máxima obra de Deus (Adão) e
que alguns mortais como  Salomão  encontrassem meios mágicos para controlá-los.
Mesmo quando são escravizados e recebem tarefas, são difíceis de lidar e mostram
uma atitude irônica e má, tentando deturpar as ordens que são dadas sempre que
podem. Eles podem ter muitas aparências, mas tendem a assumir a forma de um
homem  ou uma mulher bonita.  Há gênios de ambos sexos.
Nas mil e uma noites, é indicado que Salomão, filho de David,  é considerado senhor
dos Ifrit's; e é indicado que ele puniu os ifrit's rebeldes que se recusavam a seguir a
sua religião e submeter-se às suas ordens, encerrando-os em vasos que tinham um
selo de chumbo, no qual o nome do Altíssimo estava impresso. A tradição sobre o
poder de Salomão sobre os espíritos também aparece no Ocidente, dentro do Ars
Goetia.
Em suas formas mais benignas de comportamento, eles geralmente são brincalhões e
enganadores. Possuem uma grande quantidade de atributos, devido ao efeito
vinculativo que a extensão do Islã tinha sobre as lendas locais e as superstições dos
povos islamizados. Eles podem ser invisíveis ou mudar à vontade, aparecendo como
animais ou  como uma bela mulher para visitar os homens à noite, fazer amor com
eles e roubar sua energia. Eles também podem ser dominados através de um objeto
(como a maravilhosa lâmpada de Aladin) e assim se tornam escravos de quem possui
esse objeto.

Os gênios podem ser a causa de certas formas de loucura. A palavra árabe para
"louco" é maynun, que significa etimologicamente possuído por gênios. Eles podem
atravessar paredes sólidas, mover-se a grandes velocidades, se transfundir em seres
humanos e suplantar familiares e conhecidos. O estado normal de um gênio é o
invisível para os seres humanos.” 

O Gênio pode ser identificado como um símbolo do "Id", já que seu comportamento
irracional e instintivo está relacionado à figura que "Id" na personalidade humana. Para
provar esta hipótese, vejamos a relação que o Gênio mantém com o Id:

1 - De acordo com a mitologia árabe, o Ifrit foi criado antes do homem;  e o Id aparece na
pessoa antes do super-ego (conforme a teoria freudiana).

2 - No Id você encontrará nossas necessidades e sentimentos de prazer. Nem tudo o que
a Id deseja é ruim, mas também nem tudo é bom. No Ifrit também encontramos essa
mesma dualidade. É um espírito poderoso capaz de realizar ações boas e más.



3 - Assim como o Id pede que suas necessidades sejam atendidas sem raciocinar, "como
um bebê chorando para receber comida, não importando o que seus pais façam para
obtê-la", o gênio da história precisa ver saciada a sua sede de vingança mesmo que para
isso tenha que matar a pessoa que o salvou do seu cativeiro. O id ignora o julgamento, a
lógica, os valores, a ética ou a moral, é totalmente inconsciente, assim como o gênio da
história e o caráter do ifrit observado na cultura árabe. Há um sentimento (raiva) e uma
necessidade de apaziguá-lo através de uma ação exagerada e sem propósito (vingança
contra qualquer pessoa). Todos os desejos do ifrit giram em torno dele, como o "Id" de um
bebê com fome.

3 - O número QUATRO

Na história, o número quatro aparece constantemente:

• Quatro séculos: o gênio permanece preso no vaso durante muitos séculos, porém
passa por um processo mental durante os quatro primeiros séculos;

• Quatro promessas:  durante o tempo em que o Gênio permanece em cativeiro
passa por vários estágios emocionais, fazendo quatro promessas sobre a pessoa
que o libertasse.

• Quatro vezes lança rede: O Pescador obedece a uma metodologia de trabalho, a
cada dia joga a rede no mar um máximo de quatro vezes.

• Quatro objetos: quatro vezes a rede é lançada no mar, e o pescador pesca quatro
objetos pesados. No final, todos, não apenas os três primeiros, não valeram nada,
já que o vaso de cobre teve que ser jogado de volta ao mar.

• Quatro parentes: o pescador tem baixo seus cuidados a quatro pessoas (mulher e
três filhos) que dependem do trabalho dele para sobreviver. Eles podem ser
considerados como uma carga que o pescador  deve levar para toda a sua vida;
porém, no final é o amor e a responsabilidade de cuidar da sua família que o leva a
buscar uma maneira inteligente de sair daquela situação com vida.  

Bettelheim, em seu livro "Psicanálise de Contos de Fadas",   usa a presente história
como um exemplo e se refere ao significado do símbolo QUATRO:

"... paralelismo entre os quatro esforços do pescador, finalmente coroado pelo
sucesso, e os quatro estágios através dos quais passa a crescente ira do
gênio, apresentando o problema crucial que a vida representa para todos nós:
o de ser dominado por nossas emoções ou por nossa razão.
Em termos psicanalíticos, esse conflito simboliza a difícil batalha que todos
temos que lutar: devemos ceder ao princípio do prazer, o que nos leva a
alcançar a satisfação imediata de nossos desejos ou a utilizar violentamente às
nossas frustrações, mesmo contra pessoas não nos fizeram nada; ou devemos
desistir de viver sob a influência desses impulsos e buscar uma vida governada
pelo princípio da realidade, segundo a qual devemos estar dispostos a aceitar
muitas frustrações se quisermos obter recompensas duradouras? " 

 
 Portanto, observa-se que o número QUATRO na história é um simbolismo das
dificuldades e responsabilidades com as quais o "Ego" deve enfrentar na vida para atingir



a plenitude ou a maturação final de sua personalidade.

4 - O Vaso de cobre e a tampa de chumbo

O vaso como um objeto que mantém ou contém algo é um símbolo da mente humana,
que mantém e contém os impulsos do Id. Por outro lado, o TAMPA simboliza um
elemento que impede a saída de algo, o guardião da porta que tem a chave e evita o
aparecimento de dano. Assim, a tampa de Chumbo simboliza o Poder da Decisão
Consciente que mantém na mente o que é prejudicial para o Ego. O Gênio (de vontade
flutuante, irritável, rebelde e egoísta), simbolismo do "Id", deve ser mantido no Vaso
(Mente) e contido pela Tampa de Chumbo (Decisão).

Conclusão

A história contém em si a dicotomia "bem e mal" existente no ser humano. Em primeiro
lugar,  quando a história é contada a uma criança, esta pode simpatizar com o pescador,
homem simples, trabalhador, que  também existente em seu mundo real. A criança pode
ver no pescador a figura de seu pai, um homem de família que cuida dele, e que no  seu
dia a dia enfrenta a várias dificuldades e problemas que, para a criança, são tão   grandes
e terríveis como o Gênio da história.

Por outro lado, a criança também pode se identificar com o pescador. O pescador parece
pequeno, humilde e sem poder, diante do grande Gênio, que infunde-o com tanto medo
que o impede de fugir. Enquanto a criança se identifica com o pescador, ele também
identifica o adulto como o Gênio, que constantemente quer controlá-lo, dar-lhe ordens e
subjugar sua decisão. Assim como o pescador vence o Gênio com astúcia, a criança
também busca seus próprios mecanismos para lidar com o mundo criado e governado
pelos adultos, até mesmo, às vezes usando artifícios como as mentiras.

A criança pode fantasiar sobre vencer o gigante, sem ter em conta que vê no Gênio a
figura paterna e materna. É mais um trabalho do inconsciente, para proteger a criança de
pensar de forma racional em vencer os seus pais.   Atuando inconscientemente  a criança
sente alívio por suas lutas diárias e, portanto, protege o conceito protetor dos pais.
Bettelheim refere-se a este conceito quando menciona:

"Sem estar ciente disso, a criança se alegra com a lição que o conto de fadas
dá aos que detêm o poder e podem “engarrafá-lo e controlá-lo ". Existem
inúmeras histórias infantis modernas em que uma criança consegue enganar
um adulto. Mas, sendo muito direto, essas histórias não oferecem, na
imaginação, nenhum alívio quanto à situação de ter sempre que estar sob o
controle do poder adulto; Por outro lado, elas assustam a criança, cuja
segurança reside no fato de que o adulto é mais maduro que ela e pode
protegê-la. 
Ser mais esperto do que um gênio ou um gigante tem mais validade do que
fazer o mesmo com um adulto. Se a criança é informada de que pode
aproveitar-se de alguém como seus pais, ela pode sentir um pensamento
agradável, porém, ao mesmo tempo, se sentirá insegura e ansiosa, por  não
sentir-se suficientemente protegida por essas pessoas tão “bobas”. No entanto,
uma vez que o gigante é um personagem imaginário, a criança pode fantasiar
em enganá-lo até o ponto de não apenas dominá-lo, mas destruí-lo, não
deixando de considerar os adultos reais como seus protetores ".



Lembre-se também de que “O Pescador e o Gênio” faz parte das histórias das "Mil e uma
Noites", onde uma jovem mulher (Scheherazade) para evitar sua morte, usa a astúcia
para impedir que o rei (sultão) a mate  como fez com suas amantes anteriores (por medo
de ser traído). Noite após noite, Scheherazade conta histórias para o rei, entrelaçando
uma história a outra, termina a primeira e deixa a segunda inacabada. Isso provoca  a
curiosidade do rei, que para saber o final da história concede um dia mais de vida a
Scheherazade. Finalmente, o rei é superado pela astúcia da jovem, porque sua mente
sofre uma mudança por causa dos ensinamentos das histórias. Sob essa visão, poderia
ver Scheherazade como um símbolo do pescador e do Rei como um símbolo do terrível
Gênio.

No entanto, eu defendo que esta é uma visão superficial do que a história realmente
ensina. Eu acredito que uma verdadeira introjeção dos símbolos existentes na história
revelaria (mesmo inconscientemente) que tanto o Gênio como o Pescador são partes da
mesma pessoa, como já expliquei acima durante a análise dos símbolos (Gênio/ Id e
Pescador / Super-ego).

Tanto o Gênio como o Pescador são presos por quatro períodos: O Gênio durante quatro
séculos é engarrafado no vaso, enquanto o Pescador deve permanecer atado à sua
obrigação de esperar, durante os quatro períodos em que ele joga a rede no mar. Além
disso, o Pescador também está preso a sua obrigação de manter a seus quatro familiares
(mulher e 3 filhos).

Neste lapso de tempo, tanto o Pescador  quanto o Gênio passam por processos mentais
semelhantes. A raiva do Gênio vai aumentando por não receber a libertação, enquanto a
consternação do Pescador também aumenta cada vez que retira algo sem valor da sua
rede.    O "eu" entra em crise, há uma luta interior, porque "O CAMPO DA BATALHA É A
MENTE".
  
Dessa forma, concluímos que  tanto o  Gênio/ Id quanto o Pescador/ super-ego são
projeções do "Ego" para buscar uma solução para um conflito interno. E Id deseja estar
livre das obrigações morais e sociais defendidas pelo Super-ego. Ele se sente preso por
esses laços, o que gera uma grande raiva que só pode cessar com a morte daquele que o
impede de viver como ele gostaria, isto é, sem laços e obrigações. Então, o "Id" precisa
derrotar o Super-ego para se sentir totalmente livre. O "Ego" tenta mediar na situação,
mostrando que existe uma relação entre os dois. No caso que se observa, o Pescador
argumenta ser o libertador do Gênio, e diz que é errado que ele pague o favor ao matá-lo.
No entanto, o "Id" é intransigente, não está disposto a deixá-lo livre ou negociar. Isso
significaria adiar a batalha, deixando talvez espaço para que o Super-ego possa
fortalecer-se e controlá-lo.  

Esta luta revela uma maturação da personalidade. O "Ego" entra em crise porque precisa
passar por um processo mental de maturação, onde deve aprender a controlar seus
instintos através de uma decisão consciente. O pescador, identificado como um homem
mais velho, é a projeção da suposta maturidade que só será ratificada através da tomada
de decisão consciente de controlar os impulsos do "Id".

Na história de "As Mil e uma noites", o Rei também passou por esse mesmo processo
mental. No final, ele obteve o conhecimento necessário através das histórias, introjetou os
símbolos percebidos pelo inconsciente e conseguiu superar sua crise pessoal observada
através do medo de ser traído. Seu impulso de defesa, que era assassinar aquelas que
poderiam traí-lo, foi derrotado. Houve uma mudança interior, ele aprendeu a perdoar. Sua



transformação interior foi exteriorizada através do casamento com Scheherezade. 

  
O Pescador também ganhou o maior prêmio. Ele não conseguiu preservar o vaso de
cobre, que era, sem dúvida, de grande valor econômico, mas manteve a vida e aprendeu
que aqueles que às vezes podem ser vistos como uma carga (esposa e três filhos),
também se constituem na âncora que dá sentido e razão para sua vida; porque graças ao
amor que sentia pela sua família, conseguiu manter o equilíbrio e a tranquilidade
necessários para encontrar a solução que o ajudaria a vencer o Gênio e preservar a sua
vida .

Claudine Bernardes
Especialista em Contos e Fábulas Terapêuticas.
www.acaixadeimaginacao.com
 

Essa é a história:

Contaram-me, ó poderoso rei, que havia um pescador, de idade muito avançada, casado,
pai de três filhos e muito pobre.

Tinha o costume de tirar a rede quatro vezes por dia, e não mais. Ora, um dia, no início da
tarde, ele foi para a beira do mar, descansou seu balaio, atirou a rede e ficou esperando
até que ela pousasse no fundo da água. Então recolheu a rede, porém esta pesava muito
e não conseguia puxá-la. Levou, então, a ponta do fio à terra e amarrou-a numa estaca
enfiada na areia. Depois despiu-se e mergulhou na água que ficava em volta da rede e
não cessou de debater-se até soltá-la. Alegrou-se, tornou a se vestir e, aproximando-se
da rede, encontrou um burro morto. Vendo aquilo, ficou desolado, mas ainda assim
agradeceu a Deus. 
 
Depois de ter retirado a rede e limpá-la, voltou a jogá-la ao mar e esperou. Depois de um
tempo tentou puxá-la e observou que estava pesada como na primeira vez.  Acreditando
ser um grande peixe, amarrou a ponta a uma estaca, despiu-se e mergulhou. Quando
levou a rede à margem, encontrou nela um jarro enorme, cheio de lama e areia. Vendo
aquilo, disse: “Ó traicões da sorte! Piedade! Que tristeza. Sobre a terra, nenhuma
recompensa é igual ao mérito, nem digna do sacrifício. Às vezes saio de casa para
procurar a fortuna. E dizem-me que ela morreu há tempos. Miséria. É assim, ó Fortuna,
que relegas os sábios à obscuridade, para deixar que os tolos governem o mundo.”
Depois, atirou o jarro para longe de si, torceu a rede, limpou-a, pediu perdão a deus pela
sua revolta e voltou ao mar pela terceira vez. Atirou a rede, esperou que ela atingisse o
fundo e, tendo-a retirado, encontrou potes quebrados e pedaços de vidro. Vendo aquilo,
recitou outra vez versos de um poeta: “Ó Poeta, o vento da fortuna jamais soprará ao
teu laod! Ignoras, ingénuo,que nem tua pena de caniço nem as linhas harmoniosas de tua
escrita não te hão-de enriquecer?”

E, erguendo a cabeça para o céu, exclamou: “Alá! Tu o sabes! Eu não te atiro minha rede
senão quatro vezes. Ora, eis que a deitei três vezes ao mar!” depois disso, invocou ainda
uma vez o nome de Alá e jogou a rede ao mar, esperando que deitasse ao fundo. Dessa
vez, apesar de todos os esforços, não conseguiu retirar a rede que se agarrou às rochas
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do fundo. Então exclamou: “Não há força e poder senão em Alá!” Depois, despiu-se,
mergulhou em torno da rede e se pôs a manobrar até que a desprendeu e a trouxe para
terra. Abriu-a e ali encontrou um grande vaso de cobre amarelo, cheio e intacto. Sua boca
estava selada com chumbo, trazendo o sinete de Salomão, filho de Davi. Vendo aquilo, o
pescador ficou muito feliz, e exclamou: “Eis uma coisa que venderei aos caldeireiros, pois
deve valer pelo menos 10 dinares de ouro!” Tentou sacudir o vaso, mas viu que era muito
pesado, e disse consigo mesmo: “Preciso abri-lo e ver seu conteúdo, que colocarei no
saco; em seguida venderei o vaso.” Tomou, então, uma faca e começou a descolar o
chumbo. Virou o vaso e dele nada saiu, excepto uma fumaça que subiu até o céu, e se
desenrolou na superfície do solo. O pescador espantou-se. Depois a fumaça condensou-
se e se transformou num ifrit, cuja cabeça tocava as nuvens e os pés ficavam plantados
ao chão. A cabeça daquele ifrit era como uma cúpula, as mãos como forcados, os pés
como mastros, sua boca uma caverna, seus dentes como seixos, seus olhos como
tochas. Seus cabelos estavam em desordem e empoeirados. À vista daquele génio, o
pescador ficou apavorado, seus músculos tremeram, seus dentes serraram, a saliva
secou e seus olhos cegaram para a luz.

Quando o ifrit viu o pescador, exclamou: “Por favor, grande Salomão, não me mate! Farei
o que ordenes! Então o pescador disse: “Gigante, Salomão morreu há mil e oitocentos
anos. Qual é a causa de tua entrada neste vaso?” O génio respondeu:  Deixa-me dar uma
boa nova, pescador.” O pescador disse: “O que me vais anunciar?” Ele respondeu: “Tua
morte. E neste mesmo momento, e da mais horrível maneira.” O pescador respondeu:
“Por essa notícia tu mereces, ó tenente dos ifrits, que o céu te retire sua protecção! E
possa ele afastar-te de nós! Por que, pois, queres tu minha morte? O que fiz para merecê-
la? Libertei-te daquela prolongada prisão no mar e te trouxe a terra!” Então o ifrit disse:
“Pensa e escolhe a morte que preferes, e a forma pela qual apreciarás ser morto!” O
pescador disse: “Qual o meu crime, para merecer tal punicao?” O ifrit falou: “Escuta minha
história, ó pescador.” O pescador disse: “Fala! E sê breve em teu discurso porque minha
alma, de impaciência, está a ponto de sair de meu pé!” O ifrit então contou:
“Sabe que sou um gênio rebelde. Havia me revoltado contra Salomão, filho de Davi. Meu
nome é Sakir-El-Gênio. Salomão mandou ter comigo seu vizir, Assef, que me levou,
apesar de meus esforços, e me conduziu à presença de Salomão. Vendo-
me, Salomão fez a conjuração a Alá e me ordenou abraçar sua religião e lhe prestar
obediência. Recusei. Então ele fez trazer este vaso e nele me aprisionou. Depois, fechou-
o com chumbo e imprimiu nele o sinete com o nome do Muito Alto. Depois deu ordens
aos gênios fiéis que me atiraram ao mar. Fiquei cem anos no fundo da água, e dizia em
meu coração: “Farei eternamente rico aquele que me libertar.” Mas os cem anos se
passaram e ninguém me libertou. Quando entrei no segundo período de cem anos, disse
comigo: “Descobrirei e darei os tesouros da terra `àquele que me libertar.” Mas ninguém
me libertou. Então decidi conceder 3 desejos a quem me libertasse. Mas como isso não
aconteceu fiquei tomado de tremenda cólera e disse em minha alma: “Agora, matarei
aquele que me libertar, e só lhe concederei que escolha a sua morte! Foi então que tu
vieste me l iber tar. E te concederei que escolhas teu gênero de morte.”
Ouvindo isso, o pescador disse: “Ó Alá, que coisa mais prodigiosa! Foi preciso que fosse
logo eu quem te libertasse. Ó ifrit, concede-me graça, e Alá te recompensará! Mas se me
fizeres perecer, Alá fará surgir alguém que te faça perecer por tua fez.” Então o ifrit lhe
disse: “Mas eu quero te matar justamente porque me libertaste.!” E o pescador disse: “Ó
grande Gênio, assim que tu pagas o bem?” Mas o ifrit lhe disse: “Chega de abusar das
palavras! Sabes que é absolutamente necessária a tua morte!” Então o pescador disse
consigo mesmo: “Eu não sou senão um homem e ele é um gênio. Mas Alá deu-me
uma razão bem assentada e assim vou arranjar um meio para perdê-lo, um estratagema
para enganá-lo. E verei bem se ele, por sua vez, poderá combinar alguma coisa com sua



malícia e sua astúcia.” Então ele disse ao gênio: “Decidiste verdadeiramente a minha
morte.” O ifrit respondeu: “Não tenhas dúvidas.” Então ele disse: “Pelo nome do Muito
Alto, que está gravado sobre o sinete de Salomão, conjuro-te a responder com a verdade
à minha pergunta!” Quando o ifrit ouviu o nome do Muito Alto, ficou emocionado e muito
impressionado, e disse: “Podes fazer a pergunta, que te responderei com a verdade.”
Então o pescador disse: “Como pudeste caber inteiro neste vaso onde mal caberiam teu
pé ou tua mão?” O ifrit disse: “Por caso duvidarias disso?” O pescador respondeu: “Com
efeito eu não acreditarei nunca, a menos que te veja com meus próprios olhos, entrar no
vaso.”
O Gênio começou a mover-se e transformando-se  novamente em fumaça começou a
entrar, pouco a pouco, no vaso. Quando o Pescador viu que toda a fumaça já estava
dentro do vaso, pegou rapidamente a tampa de chumbo e a colocou sobre o vaso,
fechando a entrada. Quando o Ifrit percebeu que não podia sair começou a agitar-se
dentro do vaso, pedindo para ser liberado. “_ Clemência pescador! Se me libertares farei
de ti o homem mais rico e poderoso do mundo!” “_Já não creio em ti, malvado Gênio!
Tenho certeza que me matarás se te liberto. Mas te contarei os meus planos. Te
devolverei ao mar, de onde não deverias ter saído. Depois construirei uma casa a beira
do mar, e contarei a todos que passem por aqui o que me aconteceu. Assim, se alguém
encontrar este vaso, saberá que um malvado gênio vive no seu interior, e voltará a jogar-
te ao mar.” 
Enquanto o malvado ifrit gritava, pedindo para ser liberado, o pescador devolveu o vaso
ao fundo do mar; satisfeito por ter conseguido conservar a sua vida. 


