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 گوش حس ّ تو به حرف، ار درخور است 
 دان که گوش غیب گیر تو کَر است 

١/٣٣٩٥ 

 داستان عیادت رفتن شخص ناشنوا
 ( ٣٣٦٠از بیت  -) دفتر اول 

 

بیارار اسرت     شخص ناشنوایی خبرر شره سایرایه اش   

ناشنوا، با خود گفت: بایه بره ییرادا او برروا، امرا مرا برا ایرا        

گوش کرر طورورمی تروانر حررف سایرایه ا بیارار خرود را        

بفهار؟ مخصوصاً ایا که بیاار است و حتااً با صهاا ضریی   

 حرف می زنه  با ایا ساه طاره اا نییت، بایه رفت 

   1گفت با خود کر، که با گوش گران

 یابر ز گفت آن جوان؟ما طه در

 خاصه، رنجور و ضیی  آواز شه 

 2لیک بایه رفت آنجا، نییت بُه

١/٣٣٦١ 

ناشنوا، در انهیشه ا راه طاره بود که فکرا به نظرش 

رسیه  گفت می روا به ییادتش و وقتری دیرها لربش حرکرت     

                                                 
  گوش گران: ناشنوا، سنگیا گوش   -١
 نییت بُه: طاره اا نییت   -۲



 )مثنوی( عیادت رفتن شخص ناشنواداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

3 

 

کرد، حهس  می زنر طه می گویه و جواب آن را سر از پیش 

ا فکر بود که مکالاه اا فرضی بیا تیییا می کنر  بر اساس ای

 خود و شخص بیاار را به ایا شرح طرح کرد:

می پرسر: حالت طوور است؟  البه پاسخ خواسه داد: 

 خوبر، یا خواسه گفت: بهترا  

خررواسر گفررت: خررها را شررکر  خرروب، پررهر جرران،    

خوراکت طییت؟ جواب خواسه داد: یک شربتی یا مثالً  آش 

 ماش 

جانت و بیره خرواسر پرسریه:    ما خواسر گفت: نوش 

 طبیب تو کییت؟ پاسخ خواسه داد: فالن پزشک  

خواسر گفت: طبیب خوش قهمی است  وقتی به بالیا 

تو بیایه، کار تو روبراه خواسه شه  مرا خودمران ایرا طبیرب برا      

تجربه را امتحان کرده ایر و سر کجا می رود حاجرت مرردا را   

 برآورده می کنه 

ساا فرضری برود کره شرخص     با طنیا پرسش و پاسخ 

 ناشنوا، به ییادا بیاار رفت 

 1ایا جواباا قیاسی، راست کرد

                                                 
  راست کرد: آراست، منظر کرد   -١
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 پیش آن رنجور شه، آن نیک مرد

١/٣٣٦٩  

وقتی نزد او رسیه، پرسیه: حالت طوور اسرت؟ بیارار   

 پاسخ داد: دارا می میرا  

 ناشنوا گفت: خها را شکر، خها را شکر  

طره جراا    از ایا سخا او، بیاار سخت آزرده شه که

شکر است؟ شایه ایا سایایه دشاا ما است که طنیا با ما سر 

 ناسازگارا دارد؟

بیه از آن، ناشنوا پرسریه: طره خرورده اا؟ بیارار کره      

 اوقاتش تلخ شهه بود گفت: زسر! 

ناشنوا گفت: نوش جانت  و با ایا سخا قهرر و خشرر   

 سایایه بیشتر شه 

مران بره   پس از آن ناشنوا پرسریه: طبیبری کره برراا در    

بالیا تو  می آیه کییت؟بیاار که سر لحظه یصبانیت او بیشرتر  

می شه با اوقاا تلخی پاسرخ داد: یزراییر ، حراال گاشرو بررو      

 بیرون  
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ناشررنوا گفررت: قررهمش بررراا تررو مبررار  باشرره  پررس 

خوشحال باش که ساه طیز بر وق  مرراد ترو اسرت، طرون مرا      

  خودمان ایا طبیب را امتحان کردیر و راحت شهیر

وقتی از پیش بیاار بیرون آمه، برا خرسرنها بره خرود     

گفت: خها را شکر که برا ایرا ییرادا و ایرا گفترار دل یرک       

 سایایه ا مریض را شاد کردا  

از آن طرف بیاار با خود می گفت: سرگز فکرر ناری   

 کردا ایا سایایه دشاا جان ما باشه  

 گفت رنجور: ایا یهوّ ِجانِ ماست 

 جفاست ما نهانیتیر کو، کان

١/٣٣٧٦ 

*** 

 داستان عیادت رفتن ناشنوا

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها
 

« مرتره شرهن کاترب وحرری   »مولروا در آخرر داسرتان    

)داستان پیش(، به طنه بحث بییار مهر در یرفان مری پرردازد    

را شررح مری دسره،    « کاترب وحری  »آنجا که کار بییار ناپیرنه  

ایا فضایلی که نصیحت می کنه : اا انیان، به سوش باش که 
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خها به تو داده، دایای نییت  مال خودا نییت  یاریتی است  

بوور مثال وقتی آسا در آتش قرار می گیرد و سرخ می شرود،  

گرماا او از خودش نییت  یاریتی است، از آترش اسرت  سرر    

خانه و سرا و دیوارا که از آفتراب روشرا مری شرود، آن نرور      

سبزه سا بگوینه: ما خود  یاریتی است  ماکا است گُ  و باغ و

سبز شهه ایر، اما فص  پاییز به آنان پاسرخ مری دسره کره کجرا      

رفت آن سبزا و خرمی؟ تا ما نیز طنریا اسرت  بره ایرا ساره      

خوبی و جاال خود فخر می فروشه اما، روح، به او پاسرخ مری   

 دسه که: 

 ، تو کییتی؟1گویهش کاا مَزبَلَه

 یک دو روز از پَرتُو ما زییتی 

 و نازَا می نگنجه در جهان  غَنج

 2باش تا که ما شوا از تو جِهان

 تو را گورا کُنَنه 3گرا دارانت

 طیاه ا موران و مارانت کُنَنه 

                                                 
 مَزبَلَه: آشغال دانی، جاا ریختا آشغال  -١
ا کیی غَنج: کرشاه و ناز  جِهان: از جهیهن  جها شهن  )روح می گویه( : ا -۲

که از فرط خودبینی، کرشاه و ناز تو در جهان جاا نای گیرد، باش روزا که 
 از تو جها شوا 

  گرا دارانت: دوست داران تو  -٣
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 بینی از گَنه تو گیرد آن کیی 

  1که به پیش تو سای مُردا بیی

 پَرتُو روح است نوق و طشر و گوش 

 پَرتُو آتش بود در آب، جوش 

١/٣۲٦٨ 

ماده گرایان به اصوالح امروز( منکر اما حس گرایان )

ایا سخا سیتنه و باور نهارنه که روح اص  حیاا است  ایرا  

حس گرایان ناتوان نای داننه که ساه ا اجزاا یالر، ازجالره  

 جااداا زنهه انه  سخا می گویه و می شنود و می بیننه:

 جاله ا ذراا یالر در نهان 

 با تو می گوینه روزان و شبان 

 2ر و بصیریر و خوشیرما ساییی

 با شاا نامحرمان ما خاموشیر

٣/١٠١٩ 

ایا جاراداا سرخا مری گوینره، امرا سرخا آنران را        

 گوش باطا انیان کام  می شنود نه گوش تا: 

                                                 
اگر طنه روز ترا به گور نیپارنه، سایا دوستهارانت که براا تو می مردنه، -١

 از بوا گنه جیر تو بینی سایشان را می گیرنه 
  صیریر: می بینیر سایییر: می شنویر  ب -۲
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 نوق آب و نوق خا  و نوق گِ  

 سیت محیوس حواس اس  دل 

١/٣۲٧٩  

ایا اس  دل طه کیانی سیتنه؟ آنان که با گوش جان 

شنونه  آنان که از ایا دیروار تنرح حرس سراا     نیز  می تواننه ب

 را می شنونه:« غُلغُ  اجزاا یالر»جیر فراتر رفته انه و 

 از جاادا یالر جان سا رویه 

 اجزاا یالر بشنویه  1غُلغُ 

٣/١٠۲١ 

اما فیلیوف حس گررا ایرا گونره نییرت  او برراا رد      

وجود روح دلی  و برسان می آورد  اما نای دانه که سر دلیلری  

ارایه  می کنه، فقط ناشی از حواس او است  آنچه را که ما  که

با حواس خود تشخیص مری دسریر، ماکرا اسرت حقیقرت آن      

طیز نباشه  بنابرایا دالیلری را کره فیلیروفان در رد یرا پر یرش      

واقییت و حقیقت ارایه می دسنره الزامراً برا واقییرت و حقیقرت      

مَثَر  ایرا   ماکا است موابقت نهاشته باشه  مولوا می گویره:  

سا، مَثَ  آن شخص ناشنوا و کرا است که به ییرادا سایرایه   

                                                 
  غُلغُ : سر و صها، سیاسو  -١
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اش رفته بود و پیش خود حهس سرایی زده برود و    برر اسراس     

ساان توسر خود، پرسش سرایی مری کررد  براز سرر برر اسراس        

حهس پاسخ ساا بیاار، پرسش ساا دیگر را مورح می کررد   

یهه اسرت،  او گاان می کرد که به آن نتیجه  مولوب خود رسر 

 در حالی که فرضیه ا او از اساس، باط  و نادرست بود 

داسرتان ییرادا   »اینجا است که مولوا به نقر  ساریا   

 می پردازد « کردن ناشنوا از سایایه

*** 
 

 

 

 


