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و آن که آواز دلش هم بد بُوَد
آن سه کوری دوری سَرمَد بُوَد
٢٠٠٢/٢

داستان نابینایی که گفت :دوکوری دارم
( دفتر دوم  -از بیت ) ١٩٩٣

گدای نابینایی ،می نالید و می گفت :ای مردم ،به من
رحم کنید .به م کمک کنید ،زیرا من دو ننوک کنوری دارم.
کسی پرسید :یک نوک کوری تو را می بینیم .ننوک دوم کنوری
تو کدام است؟ گفت :م ننه تنانا از م نم نابیننا هسنتم ،آواز
زشت و ناخوشایندی هم دارم .هرجا نوای آواز م بلند شنود،
مایه ی خ م و کی مردم می گردد .به ای لحاظ است که باید
به من دو برابنر ینک کنور کمنک کنیند .منردم از آن ا انار
صادقانه ی مرد نابینا ،بر او رحم آوردند و کمک شایانی بنه او
کردند .کسی که آواز دلش نیز نامأنوس باشد ،گرفتار سه ننوک
کوری است و همواره از درگاه حضرت حق دور می ماند.
و آن که آواز دلش هم بد بُوَد
آن سه کوری دوری سَرمَد بُوَد
٢٠٠٢/٢
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شرح مختصر نماد ها و رمز ها

ای داستان کوتاه ،اوایل داستان پیش (اعتماد کردن به
وفای خرس) آمده است .آنجا کنه خنرس از تنرس افتنادن در
کام اژدها نالید و طلب کمک کرد .مولوی در ادامنه ی همنی
بخش از داستان می گوید :برای رهایی از اژدهنای نفنب بایند
نالید و خود را به پیر و مرشد طریقت سپرد .زیرا که:
فکر تو نقش است و ،فکر اوست جان
نقد تو قلب است و ،نقد اوست کان
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او تویی ،خود را بجو در اوی او
کو و کو گُو ،فاخته شو سوی او

2

١٩٨٦/٢

 -١کان :معدن .معنی بیت :شناخت تو از جاان ،مانند جسم (نقش) است و
معرفت او (پیر) مانند جان در ای جسم است که بقای جسم را ممک می سازد.
ای رابطه مانند سکه ی تقلبی تو است با معدن طالی ناب او.
 -٢فاخته :پرنده ای کومک است خاکی رنگ مانند کبوتر و کمی کومکتر از
آن که دور گردنش طوق سیاه است .ای پرنده را «کو کو» هم می گویند .معنی
بیت :او (پیر) در واقع همان تو است .پب اگر او را بجویی ،در حقیقت خود را
جسته ای .ای است که مانندفاخته باید مدام «کو کو» (او کو ،او کو) بگویی
یعنی درجستجوی او باشی.
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و اگر راهنمایی و خدمت ای انسان های کامنل را در
راه سنننلول طلنننب نکننننی و همنننراه تنننو نباشنننند ،اژدهنننای
گمراهی(نفب) ،تو را به کام خود خواهد ک ید.
ور نخواهی خدمت ابنای جنب
در دهان اژدهایی همچو خرس
بول 1استادی رهاند مر تو را
وز خطر بیرون ک اند مر تو را
١٩٨٨/٢
زیرا که نفب آدمی به راستی اژدهای مرگباری است.
سیری ناپذیراست وتا انسان را به سقوط نک اندآرام نمی گیرد.
ای همه گرفتاری انسان ها در جاان ما ناشی از همی
اژدهایی است که ت ننگی درون او بنا هفنت درینا هنم ت نفی
نمی یابد  .میلیارد ها پول در بانگ دارد ،اما برای کسب درآمد
بی تر حاضنر اسنت هنزاران انسنان بیگنناه قتنل عنام شنوند .بنه
مقامات مام اجتماعی و سیاسی رسیده ،اما بنرای بنارتر از آن،
گروه گروه انسان بیگناه را تیرباران می کند .این همنه تزوینر،
ریا ،دروغ ،خیانت ،جنایت و هزاران هزار رفتار الماننه ناشنی
 -١بول :باشد .شاید.
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از همی نفب است .ای همان نفب است که اسباب ناهنجاری
های عاطفی ،خانوادگی ،سیاسی ،اجتماعی را فراهم می سازد
و مانع وحدت و نیز تکامل انسان می شود .مولوی خسنته نمنی
شود که بگوید باید از اسنارت و بنند این نفنب اژدهنا صنفت
رهایی یافت .برای رهایی از این اژدهنای خوفننال منه بایند
کرد؟ مولوی پاسخ می دهند کنه :یکنی از راه هنای اساسنی و
مؤثر ،قرار گرفت در پناه انسنان هنای بنه کمنال رسنیده اسنت.
پیران طریقت که راه و ماه را می دانند و می توانند دست ما را
بگیرند و راه راست را ن انمان بدهند:
بول استادی رهاند مر تو را
وز خطر بیرون ک اند مر تو را
١٩٨٩/٢
اما نخستی شرط ای است که ما بدانیم در بند هستیم.
باید بفامیم که اسیر ای اژدها هسنتیم .بسنا کسنان کنه این را
نمی دانند و اصورً اژدهای درون خود را نمی بینند .تا هنگامی
که انسان اژدها را نبیند و نفب خود را غمخوار خود بداند و به
آن خو گرفته باشد ،محال است از بند او رها شود .مطنور منی
شود فامید که کسی به ای م کل بزرگ خود پی برده است؟
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آنان که مانند همی خرس ،اژدها را اژدها می بیننند و تنرس و
خوف آن در دل ان پدید می آید .در منی حالی است که می
نالند و درخواست کمک می کنند.
زاری ای می ک ،مو زورت نیست ،هی
مون که کوری ،سر مکش از راه بی
تو کم از خرسی نمی نالی ز درد؟
خرس رَست از درد مون فریاد کرد
١٩٩٠/٢
آن کب که هم اژدهای درون خود را می بیند و هنم
از ترس آن می نالد و درخواسنت کمنک منی کنند ماننند آن
گدایی است که دو کوری داشت .اینجا است که ناهراً ههن
مولوی به همی داستان «گدایی که دو کنوری داشنت» متبنادر
می شود و آن را نقل می کند.
گدا در ای داستان همانطور که حتماً حدس زده اید،
نماد انسانی است که به وخامت نفب خود پی بنرده و در عنی
نیازمندی از«انسان های رهیده از نفب» درخواسنت یناری منی
کند .با ای حال می دانند کنه صندای درخواسنت او آن سنوز
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درون انساناای سوخته از درد را ندارد .ای است کنه صنادقانه
اعتراف می کند که:
بانگ زشتم مایه ی غم می شود
مِار خلق از بانگ م کم می شود
١٩٩٧/٢
همی اعتراف از سر صدق ،سبب می شود که رحمت
حضرت حق به صورت کمک های پیران طریقت رهگ ای او
شود.
زشتی آواز کم شد زی گله
خلق شد بر وی به رحمت یک دله
کرد نیکو ،مون بگفت او راز را
لطف آواز دلش ،آواز را
٢٠٠٠/٢
ای است که مولوی می گوید :ای کسان در واقنع از
دو جات کورند .اما آن کسان کنه ننه اژدهنا را منی بیننند ،ننه
ترس از اژدها دارند و نه سوز دل نینایش در درون نان هسنت،
در واقع سه کوری دارند.
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وآن که آواز دلش هم بَد بود
آن سه کوری دوری سَرمَد بود

1

٢٠٠٢/٢
***

 -١سَرمَد :همی گی ،جاوید .معنی بیت :و آن کب که جز دو کوری (ندیدن
اژدهای نفب و نیز یاری نخواست از دانایان) سوز دل نیایش را هم نداشته باشد،
دوری او از حقیقت و تکامل ،جاودانی خواهد بود.
8

