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 هرکه را باشد طَمَع، اَلکَن شود  
 با طَمَع کی چشم و دل روشن شود؟

٢/٥٧٩ 
 داستان زندانی مفلس

 ( ٥٨٥از بیت  -) دفتر دوم 
 

شخصی تهی دست و بی خانمان و شکمباره در زندان 

بود. او در خوردن غذا آنقدر حررص  برود کره کجری  رر        

لقمه ای نران بخرورد. زصررا او برا ترف رد و      نداشت پیش او حتی 

حیله و صا بره زور آن لقمره را نصریو خرود رری کررد. همره ی        

زندانیان از او دل پر خونی داشرت د و چراره ی دفرع اصرن بر  را      

 نمی دانجت د. 

سر انجام زندانیان رشکل اصن ررد شکمباره را با وکیل 

بره قایری    آگاه و فهمیده ای در ریان گذاشت د که: از قرول ررا  

س م برسان و بگو در زندان ررد طمعکرار و بری شررری اسرت     

که باصد تا ابد در زندان بماند. ارا آن چ ان وقیح است که ران د 

رگس بدون هیچ شرم و حیاصی سر غذای را ری نشی د و اران را 

را برصده است. او به ت هاصی غذای شصرت نررر را رری خرورد و     

و بگوصیم برس اسرت خرود را بره     ه وز سیر نمی شود و اگر به ا

 کَری ری زند.
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 شصت کس  1پیش او هیچ است لو ِ

 کَر ک د خود را اگر گوصیش: بس 

٢/٦١٨ 

را سه سال است که گرفتار ظلم اصن قحطی زده شرده   

اصم و از شما سرور و قایی رحترم در خواست ری ک یم شر او 

ر تقل  را از سر را کم ک ید. صا اصن گاوریش را به زندان دصگری

ک ید و صا اصن که از رحل وقف  یره ی غذاصی دصگری برای او 

رعین بررراصید. ای سرور و روالی را، به فرصاد اصن ستم دصدگان 

برس. وکیل، نزد قایی رفت و شکاصت زندانیان را به او گرت. 

قایی زندانی شکمباره را احضار کرد و پس از تحقیر  از او و  

ای او ثابت شد که زندانیان بی وا راست زندانیان و زندانبانان، بر

 ری گوص د.

قایرری برررای اصررن کرره شررر او را از شررهر و زنرردان و   

حکورت کم ک د، به او گرت : از اصن زندان خارج شرو و بررو   

 سر خانه و زندگی خود ، تا همه از دست تو آسوده شوند. 

 گرت: خان و ران رن، احجان توست 

 همچو کافر  ت ّتم زندان توست 

                                                 
 لو : غذا.  -١
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 ر ز زندانم برانی تو به ردّگ

 1خود بمیرم رن ز تقصیری و کَدّ 

٢/٦٢٧ 

زندانی طمعکار گرت:رن کجا بروم؟ خانه وکاشانه ی 

رن زندان است که تو به رن احجان کرده ای. رن ران د کافری 

هجتم که زندان تو بررای ررن ران رد بهشرت اسرت. اگرر رررا از        

 هم ررد. زندان بیرون ک ی، از بی چیزی و گداصی خوا

قایی گرت: ت گدستی و بی چیزی خود را ثابت کن. 

گرت: اصن زندانیان شاهدند که چقدر ررلس وتهیدست هجرتم.  

قایی گرت: آن ها ترا رتهم کرده اند. از دست تو خون گرصره  

ری ک  د و از تو      ری گرصزند. آن ها ری خواه د از تو نجا  

 ول نیجت. پیدا ک  د، ب ابراصن گواهی آنان قابل قب

آنگاه همه ی حایران در دادگاه شهاد  دادند که او 

بجیار بی وا و ت گدست است. قایی از هر کس ری پرسید، رری  

گرت: سرور را، از اصن ررد ررلس تر پیدا نمی شود. قایی پس 

از شرر یدن سررخ ان همرره ی گواهرران و ررردعیان، حکررم عجیبرری 

هر بگردان د و صادر کرد. او دستور داد ررد شکمباره را دور ش

                                                 
  کَد: تکدی، گداصی. -١
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ر ادی همه  ا اع م ک د که اصن شخ ، ررلرس وک هبرردار   

است. هیچ کس به او نجیه نرروشد و صا قرر  ندهرد. هررکس    

بعد از اصن از او دعواصی به اصن دادگاه بیاورد، بره آن رسریدگی   

نخواهد شد. نزد رن اف س و ورشکجتگی او ثابت شده اسرت.  

م  مع شدند و شتر صک وقتی اصن حکم عجیو صادر شد، ررد

شخ  کُرد را کره هیرزم رری فروخرت از او گرفت رد. زنردانی       

ک هبردار را روی آن نشاندند و از صبح تا شام، او را در شرهر  

گرداندند و آن کُرد نیز به هوای گرفتن کراصره ی شرتر، دنبرال    

آن ها  ری دوصد. در هر رحله ی شهر، سر هر بازار، حمام و هر 

را نگاه  ری داشت د و ده ر ادی برا آواز بل رد    کوی و برزن، شتر

به زبان های فارسی، ترکی و کُردی و روری و عربی اع م ری 

کردند که: ای رردم، اصن ررد آهی در بجاط ندارد، ورشکجرته  

است. ررلس است. رتقلو است، حیله گر و الف زن اسرت. او  

برا   را خوب ببی ید و شکل شماصل او را خوب به خاطر بجپارصد.

او رعارله نک ید، به او اعتماد نک ید. اصرن رجررم، بجریار فرصب رده     

سخن ری گوصد و شما را گول خواهد زد. او برای اغررال شرما   

رمکن است لباس ر درس و فرسوده ای بپوشد که رحم شما را 

برانگیزد. سخ ان او ظاهراً بجیار فیلجوفانه و حکیمانه اسرت اررا   
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سخ ان از او نیجت، عرارصتی اسرت    بدانید و آگاه باشید که اصن

که شما را بررصبد. و لذا بعد از اصن هرکس از او بره ررنق قایری    

شکاصتی بیاورد، اص ً به اصن شکاصت رسیدگی نخواهم کررد و  

اصن ررد ررلس را از رجرازا  رعراف خرواهم داشرت.  زصررا از      

 «پیش به شما گرتم.

از صبح تا شو، اصن هشدار رردام بره ررردم شرهر داده     

شد. شو ه گرام ررردم او را رهرا کردنرد و  رز رررد ررلرس و        

صاحو شتر کجی باقی نماند. وقتی ررد ررلس از شرتر بره زصرر    

آرد، صاحو شتر به او گرت: راه رن دور است و باصد بروم. از 

سرع  صبح روی شتر رن نشجتی، حاال کراصه ی آن را بده. اگر و

تو نمی رسد که برای اصن حیوان زبان بجته  و بخری، اق ً پول 

 ررد ررلس خ دصد و پاسخ داد: « کاه را بده.

 گرت: تا اک ون چه ری کردصم پس؟

 هوش تو کو؟ نیجت اندر خانه کس؟ 

  1طبل اف سم به چرخ سابعه 

 رفت و تو نش یده ای بد واقعه؟

 گوش تو پُر بوده است از طَمع خام 

                                                 
  چرخ سابعه : آسمان هرتم . -١
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 مَع کَر ری ک د کور ای غ م پس طَ

 تا کلوخ و س گ بش ید اصن بیان 

  1ررلس است و ررلس است اصن قَلتَبان

٢/٦٧٤ 

ررد حجابی، هوش و حواس تو کجا رفته. از صربح ترا   

ک ون را چه ری کردصم؟ از صبح طبل بی چیزی و نرداری رررا   

ری زدند و تو بیچاره آن را نش یدی؟ از صبح اصن قدر گرته اند 

ه اصن ررد بی غیرر  ررلرس اسرت و ررلرس اسرت و ررلرس       ک

است که حتی کلوخ و س گ هم فهمیده اند و به گوش تو ابله 

نرسید و نرهمیدی؟ ری دانی چرا؟ برای اصن که گوش تو احم  

از طمع و حرف های فرصب ده پُر شده. اصن است که کَر بودی و 

ان را نرهمیدی که رن چیزی ندارم به تو بدهم. چون طمرع انجر  

 کور و کر ری ک د.

*** 

 

 

 

                                                 
 قَلتَبان : بی غیر  ، بی حمیت . -١
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
در پاصان داستان پیش )داستان خرر برفرت ...(، رولروی    
یمن نکوهش تقلید، رویوع طمع را نیز رطرح ری ک د و ری 
گوصد: آن صوفی که خرش را فروخت رد و خوردنرد، طمعکرار    
د بود و ری خواست از آن خوان نعمت ررت و رجانی بهرره ر ر  

شود و شبی با صوفیان بره خوشری و عشرر  بره پرردازد. اص جرا       
را نقرل رری   « زنردانی ررلرس  »است که رولوی همرین حکاصرت   

 ک د.
 صک حکاصت گوصمت، بش و به هوش 

 تا بدانی که طَمَع شد بَ د گوش 
 هرکه را باشد طَمَع، اَلکَن شود 

 با طَمَع کی چشم و دل روشن شود؟
 پیش چشم او خیال  اه و زر 

 همچ ان باشد که روی، اندر بَصَر 
٢/٥٧٨ 

ارا آصا همه ی رردم گرفتار طمع هجت د؟ رولوی به اصن 
پرسش پاسخ ری دهد: خیر. فقط کجانی در زندگی اسیر طمرع  
و آز نمی شوند که رجت شراب حضر  حر  انرد و از دصردار    
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ح  برخوردار شرده انرد. صع ری عارفران و بره قروام رسریدگان.        
است، ران د حضر  سلیمان، همره ی نعمرت   عارفان نیز رمکن 

های اصن  هان را داشته باش د. ارا هیچگاه خود را رالک آن ها 
نمی پ دارند. زصرا اصن  هان در نظر چ ین کجانی ران د رُرداری 

 است  که بوی گَ د آن شاره ی آنان را  ری آزارد.
  ُز رگر رجتی که از ح  پُر بُوَد 

 بُوَد  1گرچه بدهی گ ج ها او حُر
 هر که از دصدار، برخوردار شد 

 اصن  هان، در چشم او رُردار شد 
٢/٥٨١ 

در اصل صوفی ...« خر برفت »ارا آن صوفی درداستان 
نبود. دنیا در چشم او ه روز از ارزش هراصی بهرره داشرت. او از     
رجررتی برراده ی حرر  سررجررت نبررود، او  لرروه هررای آن  هرران  

برررای او ران ررد رررردار پرشررکوه را ندصررده بررود، تررا اصررن  هرران  
گ دآلود باشد. اصن برود کره گرفترار حررط و طمرع گردصرد و       
ران د خراشان، شبکور شد . همانگونره کره رررد کُررد، در اصرن      
داستان، از طمع کَر و کور شد بود و با همه ی اع م اف س آن 
زندانی، درخواست کراصره ی شرتر خرود را رری کررد. در اصرن       

                                                 
  حُر: آزاده. -١
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 ، ر ادصران رظهرپیراربران، رررد    داستان، قایی نماد حضر  ح
کُرد نماد انجان و ررد ررلس سمبل شیطان است که برا آن کره   
خدا از طرص  پیاربران خود همره  را و در همره وقرت چهرره و      
اوصاف او را به انجان ری نماصاند، باز هم انجان )ررد کُررد( بره   
طمع کجو درآرد )همه ی بازصچه های دنیوی انجان( به او دل 

د. و با آن که از صبح در کوچه و بازار فرصاد ری زن رد  ری ب دن
شیاداند، ندار و ررلس اند، نباصد « ابلیس های آدم روی»که اصن 

 گول آنان را خورد، باز به دام آن ها ری افت د. 
 ررلجیّ ق ابلیس را صزدان را 

 در قرآن را  1هم رُ ادی کرد
 کو دَغا و رُرلِس است و بد سُخُن 

 کت و بازی رکُن  هیچ با او شر
 ور ک ی او را بهانه آوری 

 از وی کی بری؟ 2ررلس است و صرفه
٢/٦٥٤  

                                                 
  رُ ادی: ندا ک  ده،  ار زن ده.  -١
 صَرفه: سود. -٢


