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 داستان های مثنوی

 با نثر روان 
 

 مهدی سیاح زاده

 

 

 
در یاری بکوفت کهآن داستان   

 

 

 

 

 

 

 
 

 «پیمانه و دانه» برگرفته از کتاب 

 مهدی سیاح زاده
 (۲۰۰۸) ۱۳۸۷ -جلد  ۳ -لس آنجلس  -انستیتو پژوهش ایران 
 (۲۰۱۷) ۱۳۹۶- -جلد  ۶  -لس آنجلس -انستیتو پژوهش ایران 

 (۲۰۱۵) ۱۳۹۷ -سومچاپ  -تهران  -انتشارات مهر اندیش 
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 درآ« من»ت: اکنون چون منی، ای گف
 در این سرا « من»نیست گنجایی دو 

١/٣٠٦٣ 
 

 داستان آن که دَرِ  یاری بکوفت
 ( ٣٠٥٦از بیت  -) دفتر اول 

 
کسی به دیدار یار خود رفتت  درر  خانته ی موقتوا را    
زد  یار از داخل خانه پرسید: کیستی؟ گفت: متن.  یتار گفتت:    

نیست  تتو ننتوز ختامی و ف ت      « من»برو که این خانه جای دو 
آتش نجر و دوری از یار، می تواند تتو را از ختامی برنانتد و    

از یتار را در تتو از بتین ب.ترد  آن     « خود جتدا دیتدن  »و « دویی»
بیچاره رفت و یت  ستال دور از موقتوا متی ستوخت  و تتی       
آتش نجران یار، او را پخته کرد، دوباره به در خانته ی ددتدار   

موقوا دیگر بار نتدا داد: کیستتی؟ شا تو ستوخته      آمد  دررزد 
، ای دددار نازنین  موقوا گفتت: اینت  کته    «تویی»پاسخ داد: 

 را رنا کردی به درون بیا    « من»
 آن یکی آمد، درر  یاری بزد 
 1گفت یارش: کیستی ای مُوتَمرد

 ، گفتش برو، ننگام نیست «من»گفت: 

                                                 
١

 مرد: طرف اشتماد  مُوتَ -
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 بر چنین خوانی مر ام خام نیست 
 جز آتش نجر و فراا خام را 

 کی پرزَد؟ کی وارناند از نفاا؟ 
 رفت آن مسکین و، سادی در سرفَر
 در فراا دوست سوزید از  َرَر

 پخته  د آن سوخته، پس بازگقت 
 گقت  1باز گِرد خانه ی اَن.از

 حل ه  زد بر در به صد ترس و ادب 
 تا بنجهد بی ادب دفظی ز دب 

 بانگ زد یارش که: بر در کیست آن؟
 یی ای ددستان «تو»گفت: بر در ن. 

 درآ« من»گفت: اکنون چون منی، ای 
 در این سرا « من»نیست گنجایی دو 

١/٣٠٥٦ 
*** 

 شرح مختصر

 
موالنا طی در داستان پیش )گرگ و روباه در خدمت 
 یر( ، در باب دویی و منیت که شامل اصلی دوری از حضرت 

                                                 
 اَن.از: در اصل به مونی  ری  است، اما اینجا مونی یار می دند  -١
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گفت  اینجا نیز نمین مطلب را در  ادب یت    حو است، سخن
 داستان دیگر بیان می کند  

*** 
 
 
 
 
 

 


