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پنجره را رو هب پهنای جهان می گشایم...
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هستی ره هک هست از هستی اوست بود   ره   هک   بود ،  از    بود    او    بود   

ــه  ــه خاطــر دارم؛ روزگاراین ک ــن را ب روزگاران که  
خورشــید یم جوشــاند قــدح کیهــان را، و بخــار آن یم 
افراشــت ابرهــای ارغــواین را، و تشعشــع آن یم زد 
امــواج لطیــف را. آوای آن یم نواخــت ارواح خســته را، 
نجــوم آن یم تاخــت ســپهر بســته را. ذهن یم ســاخت 
ــرا  ــام را. میت ــق ع ــت عش ــام را. دل یم باخ ــال خ خی
ــت  ــی خواس ــوح ن ــت را. مذب ــاق راس یم بســت میث
ــات را و روح یم  ــت میق ــی داش ــاقی ن ــاد را. س میع
ــت را، چــرا کــه جهــان کــم داشــت مــرا. باخــت ابدی

در آفریــن خانــه شــان خواســتند مــرا، و مــن   
ــی  ــت مس ــی در مهس ــال هس ــرا، و ح ــی داد م هس
قــرار گرفــت. روزگار شــیرین شــه بــود؛ ابرهــا دلبــازی 
ــا ز  ــبزه ه ــد. س ــوا یم خواندن ــان ه ــد. مرغ یم کردن
روی هــم یم جســتند. نســیم هــا یم آمیختنــد. درخــت 
ــد.  ــم یم دادن ــت ه ــه دس ــان را ب ــت هاش ــا، دس ه
آغــوش یم گرفتنــد، بوســه یم دادنــد، و آفرینــگان بــه 
ــده  ــان ش ــم مهرب ــواج ه ــی ام ــد. ح ــای یم آوردن ج
بودنــد؛ دیگــر از آن ســهمگیین و خوفنــایک خبــری 
نبــود. گونــه ای شــده بــود کــه مســیح بــا ماهیــان بــر 
ــرای  ــودا ب ــریم داشــت. ب ــایی هــا گام ب ــوس زیب اقیان
نیلوفرهــای کبــود، ســاز یم زد و پریــان بــا جامــه هــای 
الجــوردی شــان، قمــر را دوران یم دادنــد. و مهــم 
ــود. ــده ب ــاز ش ــت ب ــای ابدی ــه، دروازه ه ــر از هم ت

ــن نیســتم. و  ــن، جــز م ــم.  م ــن بگوی حــال از م  
چگونــه دو مــن مجــزا در آفرینــش وجــود داشــته 
نیســت.  گسســته  طبیعــت  آنکــه  حــال  باشــد؟ 
ــا و  ــفاف روده ــروش ش ــتاره، خ ــر پرس ــت کوی جذابی
ــتند. ــتا هس ــک راس ــه در ی ــی، هم ــرد آگاه ــیم س نس

من و زج من
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هســی  جامــع  کــه  جــام  لبــۀ  بــر  شــیرین  لعــل 
رســاند. یم  را  هســی  محــض  پیوســتیگ  اســت، 

مــن آنــم کــه در مهــد دلپذیــر کــودکان – در نقایش   
هایــش – چنــد آفتــاب ازل بــر فــراز هــر قلّــه یم کشــید. 
آنکــه هــرگاه از پــرواز ســیمرغ جاماند، جادۀ روشــنایی 
را دوان طــی کــرد. و روزهــا بــر بالــی آرام یم گرفــت 
ــات یم  ــۀ جــام حی ــر لب ــا و خورشــید را ب ــذر ابره و گ
نگریســت. شــب هــا بــه مالقــات شــب تــاب یم رفــت 
و اگــر دلــش را آشــوب یم ســاخی، دآلرامــت یم کرد. 
و یم نوشــت:» یم خواهــم درخشــش اقیانــوس را بــه 
نظــاره بنشــینم«. یــا یم گفــت:» عطــی اصیــل بــرای 
آزادی نیــاز اســت؛ الوهیت به همان درجه ای در شــما 
زاده یم شــود کــه  طلــب و شــوق بــرای آن داریــد«. 
بعدتــر هــا، راه صبــح را پیــدا کــرد و از مطالعــۀ فلســفۀ 
دلفریــب بــه وحــدیت نامیــرا دســت یافــت. عالقــه اش 
بــه علــم بنیــادی فیزیــک، درک ذهــین – هــر چنــد انــدک 
ــهراب:»  ــول س ــه ق ــه او داد. ب ــه ب ــای جامع – از درده
ــود«. و »  ــوده ب ــان گش ــای جه ــه پهن ــره را، رو ب پنج
شــرق انــدوه نهــاد بشــری« اشــراق را، در دیــدار 
ــن را: ــد م ــه یم خوان ــت. و اینگون ــوس دریاف ــا اقیان ب

 

و ســپاس خداونــدگارم را، و درود بــر موالیم عیل،   
تنهــای هــر زمــان، و آفریــن بــر پیــروان عشــق، حقیقت 
ــا. ــن ه ــا و آیی ــکان ه ــا، م ــان ه ــام زم و راســی در تم

» ای شــدیدترین شــکِل اشــراِق در مشــق 
هــای هنــدیس! گاه، ابعــاد ای ذهــن متواری 
ــاش آِب در  ــان ارتع ــو را – چون ــر س ــه ه ب
لیــواِن از مالقــات بــاران – ســایه کــن، و 
ــماوی  ــای س ــوی قضای ــن آن س ــک ک نزدی
اقلیــدیس روزگار،  بــا اســتدالل هــای  را 
ــاس  ــن مم ــز از ای ــا نی ــه م ــود ک ــاید ش ش
بــه دوایــر  قــدم  و  فرارفتــه  دایــره  بــر 
گســترۀ  و  گذاشــته  حــق  متحدالمرکــز 
ــره مــان، جهــان گســتر شــود«. قطــاع دای

انمیرا
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محتوای جدید در ویرایش دوم

بخش های جدید
+ داستان های کوتاه:

کهکشانی رنگارنگ از احساس ؛ خواهد شنید؟!

+ آسمان هم آهنیگ:
ــام  ــرآمد تم ــاب  ؛ س ــدا ؛ گنجشــگکان آفت ــت خ ــت در دس ــی ؛ دس مهربان
ــت  ــن ؛  بازگش ــا ک ــرا ره ــرا! می ــتوها ؛  نامی ــاش ؛ مسیرپرس ــا ب ــان ه زم
ــا! جهــان  ــا ؛ عرفان ؛ پرســتوان خونیــن ؛ بازکــن پنجــره هــا را ؛ فریــب روی
ــت  ــدای دوس ــتانت ؛ ص ــی دس ــی ؛ مهربان ــم زندگ ــن ؛ حج ــون ک را دگرگ
ــرابی  ــناخته را ؛  ش ــای ناش ــی ؛  ژرف ــم آهنگ ــمان ه ــر ؛ آس ــی دیگ ؛ رویای
از  ؛ اکســیری  تــو  ؛ تصنیــف وجــود  ایــوان تنهایــی دنیــا  ؛ در  دیریــن 

ــون ــی گلگ اقیانوس

رویاشعرها:
به یک امید می آیند ؛ درودی بر عشق ؛ نسیان ؛ طالیی ترین طلوع

دلنوشته ها:
ــن ؛  ــروردگار در زمی ــش پ ــن نق ــا ؛ زالل تری ــمان ه ــر آس ــۀ دلپذی  زمزم

ــوت ــن یاق ــی ؛ زیباتری ــوش اهورای آغ

ایمان، احساس، اندیشه:
درک معنی زندگی ؛ دیدار اهورایی
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ارگ هب من امید داشته باشی ...
ای فرزند آدم!

ــد داشــته  ــن امی ــه م ــرا بخــواین و ب ــه م ــان ک ــر زم ه
بــایش تمــام آنچــه کــه بــر گــردن توســت یم بخشــم.
و اگــر بــه وســعت زمیــن همــراه بــا گنــاه نــزد مــن آیی 
، مــن بــه وســعت زمیــن همــراه بــا مغفــرت بــه نــزد تــو 

یم آیــم؛
مادایم که شرک نورزی.

ــه نحــوی کــه گناهانــت  ــاه شــوی ب و اگــر مرتکــب گن
بــه مــرز آســمان برســد،

سپس استغفار کین،
تو را خواهم بخشید.

یکتا ایزد مهربان هستی
یابن آدم، حدیث دوم، با تغییر اندک، سید محمد حسن مشکوه
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هب یاد آور!
لقمان حکیم درود خدا بر او باد :

یا ُبَنىَّ ِاذا َدَعتَک الُقدَرُة َعلى ُظلِم َمن ُهَو دوَنَک فَاذکُر 
ُقدَرَة اللّه ِ َعلَیَک؛

فرزندم هرگاه قدرت، تو را به ظلم بر زیردستت فرا 
خواند، قدرت خدا را بر خودت به یادآور.

ارشاد القلوب دیلمی، ج1، ص 72
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آه!

آه!
در این سرای نیسی،

که خدایان نیز فاین اند، 
من،

از عشق ونوس،
کدامین سرود را،

بر صفحه الجوردی زمان بخوانم؟
نزدیک است کوپیدو بر من،

از قوس زیبای سعادت،
عاشقانه ترین لحظات را فرود آرد!

انمیرا
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طالیی رتین طلوع 

به عرش اعیل راه یافت؛
آنگاه که انعکاس قوس قزح،
در یب نهایت اقیانوس افتاد.

ــت آزادی  ــت، در نهای ــه یب نهای ــه یم داین ک ــو چ و ت
ــرار دارد. ق

رها از هر روزمریگ،
تارییک

و تباهی.
و آنگونه نیست که یم پندارید؛

در ژرفــای اقیانــوس، شــرقی تریــن انــوار را مشــاهده 
کــرد،

که به هر بعد زمان شبیخون یم زدند.
و از هر مقطع فراتر بودند.

    
به عرش اعیل راه یافت؛

آنــگاه کــه شــرقی تریــن در غــریب تریــن مــکان قــرار 
گرفــت.

و چونــان نیلوفــر کبــودی بــود کــه در مــرداب تاریــیک 
شــکفت.

و آنگونه نیست که یم پندارید؛
ــیب  ــراز و نش ــای پرف ــان، درجاده ه ــه صبحگاه ــرا ک چ

ابدیــت یم تاخــت.

به عرش اعیل راه یافت؛
آنگاه که سپیدترین کبوتر،

در طالیی ترین طلوع،

برای خدا، از کودکان مظلوم فلسطین
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در خون خویش غلتید.
و آنگونه نیست که یم پندارید؛

ــوط نکــرد کــه بخواهــد در خــاک  ــه خــاک هب هرگــز ب
ــد. بغلت

زیبا شهایب بود که در تاریک ترین شب،
راه را تابان کرد.

به عرش اعیل راه یافت؛
آنگاه که نسیم خنک مشرقی،

زورق او را در اقیانــوس ســرخ شــراب بــه پــرواز 
درآورد.

و آنگونه نیست که یم پندارید؛
آن نسیم از دریچه ی روشنایی اینجا راه یافته بود.

به عرش اعیل راه یافت؛
و چنان در مسیر حقیقت تاخت،

که هنوز جاده ها، سرشار از گرد طالیی او هستند.
ــت  ــه ایس ــراز رودخان ــر ف ــی ب ــرات راس ــون قط و کن

ــت. ــان آن گذش ــه از می ک
و هنوز بهاران ما، طراوت خویش را از او دارند.

و آنگونه نیست که یم پندارید؛
تاللٔو خون پاک او، که بر پرچم جاوید ماست،

همیشه در جلوی چشمانمان خواهد ماند.
تا آنگاه که به آرمان پاک او دست یابیم.

و هسی را از نییک سرشار گردانیم.

26
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ردودی رب عشق! 
درودی بر عشق ازیل و معبود ابدی.

درودی بر اقیانوس ژرف دست نیافتین یکتایی.

درودی بر واحه ی از هر سو گسترده ی بیداری.

آنکه قهار است و وهاب،

که خالق بارء مصور است.  

ــه  ــه ک ــر چ ــر ه ــم ب ــر و حکی ــت و بصی ــمیع اس و س
هســت،

و آنچه که نیست.  

احد واحد و صمد قادر.

غین مغین و نور هادی.

و او تنها باقی است.

او، ال اله اال هو است.

انمیرا
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نسیان
این عصر،

تاریــیک کرانــه هــای نادیــدین فضــا را در نوردیــده 
ــت. اس

این زمان،
راه ها پوشیده از غبار خونین گریه هاست. 

گریه هایی از شکنجۀ دوزخیان،
بر تن نحیف کودکان خدا،

در فضاهای سرخ این زمان تاریک.
گریه هایی از رنگ خون.

گریه هایی گم شده در مرزهای ناگسستین اتاق.
گریه هایی از آزار شیطان بر فرشتگان پاک.

گریه هایی که تنها، 
به دلیل نسیان ماست.

اما این گونه نخواهد ماند؛
سپیده دیم،

آنان که نگاه ها در انتظارشان است، 
از منتهی الیه شرقی ترین جادۀ این جهاین،

سوار بر توسن سرکش حقیقت،
فرا خواهند رسید.

و نخستین طلوع حقیقی آفتاب را، 
در چشمان عطشناک خواهند ریخت.

طلوعی پایدار؛
چنان که پرتوان الهی آن،

تمام اعصار را بپیماید.

آینده ای روشن و پر زعشق در راه است.
آیا میدانید طبق آمار سازمان جهاین کار، ساالنه، حداقل 1200000 )یک 

میلیون و دویست هزار( کودک قاچاق یم شوند؟

انمیرا
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هب یک امید می آیند 
زوال یم یابد:

زمان، آنگاه که طلوع یم کند،
خورشید از کرانه خاوری.

و یم میراند ستارگان را در دریای شب.

صبحی دیگر، کودکان تاک را،
به امید آنکه در اقیانوس طالیی اشراق غرق گردند،

بیدار یم کند. 

مرغان هوا، بر فراز شادی معصوم کودکاین،
که صبح دریاکنار را مملو از خنده های زیبا کرده اند،

پرواز یم کنند.

در طلوع آغوش یم گیرم،
یکتا ایزدم را.

و  شگفی هفت عالم چشمانش، وجودم را یم گیرد.
آن لعل های نهفته زیر هفت جهان گوهر،

که تصور عارفان، آنگاه که به هر جوهر رسند،
جز این نیست که،

رسیدم!
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همۀ کائنات هم آوازند.
فرشتگان آسمان و آدمیان،

امواج دریا و گردباد های کویر،
همه با هم مانند عیل یم خوانند:

»واال مرتبه است خدایی که نخستین است،
نهایی ندارد تا به پایان رسد،

و آخری برای او نیست تا سپری گردد.«
)نهج البالغه، خطبه 94(

تمام لحظات عمر یم گذرند.
هر گونه که هستند،
به یک امید یم آیند:

یک لحظه با یار نشستن.

»با هم نفیس گر نفیس بنشیین
مجموع حیات عمر آن یک نفس است«

)عراقی(

انمیرا
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ابدیت رد پیش است
چــه چیــز در اقیانــوس ژرف و یب کــران هســی پایــدار 

اســت جــز خــدا؟

لحظــات زنــدیگ پیــایپ طلــوع یم کنــد و آدیم را در 
ــد. ــو یم ران ــه جل ــان ب زم
ندای مرگ را یم شنوید؟

و مرگ جز یک انقالب و انتقال نیست.

همه در امتداد ابدیت روانیم.
ــب  ــر مرک ــز ب ــا نی ــد و م ــا رفتن ــش از م ــتگان پی گذش

ــت. ــم تاخ ــا خواهی ــان در یپ آن ه ــرکش زم س

ــا  ــرای عبودیــت یکت ــا مــا آفریــده شــده ایــم جــز ب آی
ــش؟ ــزد آفرین ای

بیاییــد در ایــن ســرای فــاین از نــزد آنــان کــه هســتند 
تــا دگــران بــرده شــان باشــند و آنــان کــه زنــده انــد تــا 

بــردیگ کننــد، کنــار رویــم.
و بخوانیم آوای عشق را در حنجره خون آلود زمان،

که به خون یب گناهان بسیار آغشته است.
و بدانیم در امتداد ابدیت هستیم.

ابدیت در پیش است.

انمیرا
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ویدایی رتین لحظات
شبانگاهان در جاده ی عشق قرار گیرید.

و از جریان های شگفت انگیز کیهاین انقالب یابید.
آن چنــان کــه پرســتوهای عاشــق، پرابهــه را در آخریــن 

ســپیده دم دنیــایی، آگاهــی بخشــیدند.
و او را در گیتای پهناور مجرد ساختند؛

پــاک از آنچــه فــرو یم کشــاند روح را، از گذر از دروازه 
ی زریــن ابدیت.

و او را باز یم دارد از تاختن در جاده های رویایی،
کــه مهســت مســی، در منتهاالیــه شــرقی تریــن راه آن 

رخ خواهــد داد.
ــه  ــات ب ــن لحظ ــدایی تری ــق را در وی ــیل ح ــو تج و ت

نظــاره خواهــی نشســت.
آن، آن توست اگر در آیب ترین المارها غرق گردی.

انمیرا
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فصل اه، درگگونی دشت اه

دریاکنار آکنده از صدف هایی است،

که صبحگاهان،
انوار سماوی را به آغوش ما یم آرند.

خلوتیان ندا یم دهند.
آیا یم شنوید؟

تمام کائنات یم خوانند؛
یگانه سرود آفرینش را.

مسیح ناصری در آسمان ها،
بر سروی تکیه زده 

و بهاری ترین سرود را برای میریام،
آنکه از خزان رهایی یافت، عاشقانه یم خواند.

و یم گوید:
»همــه عاشــق تــو هســتند، امــا تنها مــن، تو را دوســت 

دارم«.

او عاشق ماست نه ما عاشق او.
و هر گاه بر او سجده کنیم،

اوست که ما را به نزد خود خوانده.
و هرگاه روشین را ببینیم،

اوست که در برابر ما تجیل یافته
و در جاده ای که به دهکده مهرباین میرود،

اوست که در انتها منتظر ماست.

روشین و تارییک از اوست.
همه چیز از اوست.

فصــل هــا، دگرگــوین دشــت هــا را بــه نظــاره نشســته 
انــد.

و آسمان، گذر ابرها را.
و نفــس مــا بــا هــر ذره ای کــه در ســاعت جهــان جابجا 
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شود، یم 

قدیم به سوی اسب سپید تندرو ای بر یم دارد،
که در سپیده دیم با آن،

در امتداد ابدیت خواهیم شتافت.

انمیرا
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ردود!
درود!

ای پاک ترین احساس 
در کرانه ی ارغواین ترین افق
و شناور در دریای ستاره ها. 

درود! 
ای عاشقانه ترین لحظات 

که ماورای تاریخ، 
سیر یم کین.

درود! 
ای زیباترین لعل نهفته در این صخره های تاریک 

که هر آن، 
امواج دریا را به آغوش خود یم خواین.

درود! 
و هزاران درود بر آن مروارید ها، 

و بر وجود پاک تو، 
ای آنکه خواهی آمد، 

آن گاه که آفتاب 
جذاب ترین طلوع خود را، 

تجربه خواهد کرد.

تا والیت خورشید راهی نیست!
بدرود!

انمیرا
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افساهن
عاشقانه ترین افسانه را،

از برکه های زالیل که هر کدام،
به گیی پهناوری راه دارند باید شنید.

افسانه از ما دور نیست.
یب نهایت،

در المکاین، در تمام کیهان حضور دارد،
و در الزماین، بر تمام مقاطع احاطه دارد.

هسی به وجود او پایدار،
الجورد به روح او سیراب،

و درختان به چشمانش سرسبز.
رزها، از شیریین لبانش یم شکفند.

و نرگس ها، از زیباییش خود را در رود یم نگرند.
و عاشقان، به وصالش جان یم سپارند.

ستاره ها،
در افق نگاه جذابش طلوع یم کنند.

و انعکاس نور از کرانه های شفاف حیاتش،
تاری شب ها را یم گیرد.

ژرفای قلب آفرینش،
جز او نیست.

انمیرا
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انرسیس
سپیده دم تمام زمان های تو فراخواهد رسید.

لحظایت که تو،
در منتهی الیه شرقی ترین رویای این جهاین،

ویدایی ترین تجیل نارسیس را،
در آغوش خواهی کشید. 

او برایت از دریاها و آسمان ها،
و از دشت ها و رودها،

نخواهد گفت.
او،

برایت از خویش خواهد گفت؛
از آوای زیبای ملکوتیان، که دریاها یم خوانند.

از بلندترین پروازی که یک پرستو دارد.
و از شادترین لبخندی که بر لبان خواهد نشست.

او تو را نه در بند آسمان و دشت،
و نه در سلسله زنجیر صنم ها، رها نخواهد کرد.

نارسیس، رزی را که در وجوش آرامش گرفته، 
به تو هدیه خواهد داد.

و در آغوش خویش،
از پیوستیگ هسی سخن خواهد راند.
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همراه او ببین:
معشوق دریاکنار را،

که شکوفه های کوچک صوریت اند.
و زالل ترین تصویر کیهان را،

در آیینــۀ پــاک آب هــا، هــر غــروب بــه نظــاره یم 
نشــینند.

فراموش نکن، آنگاه که تالطم دریا را یم بیین،
نیلوفرهای کبود را بر سکون وجود امواج،

تماشا کین.
نهایت، هویداست:

ناپایداری!
صبحگاهان،

صدف هایی از اقیانوس گلگون یم،
فوج فوج وجود شما را در بند خواهد کشید.

انتخاب با توست؛
یم تواین بر زلف افشانش جان دهی،

یا بر زورق طالیی آفتاب، کران اقیانوس را بپیمایی.
ــید را یم  ــت خورش ــق، حقیق ــای عش ــه دری ــگاه ک و آن

ــد، فریب
و او را در آغوش یم گیرد،

در ژرفا غرق گردی؛
یب آنکه ذره ای از سلسلۀ افشانش،

که هسی را در بند کرده، گسسته گردی.

انمیرا
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هچ زیباست
چه زیباست!

آوای رودی که از کوهسار سرچشمه یم گیرد.
و در میان دره ها راه خویش را یم یابد. 

 چه زیباست!
نقش های نگارین هسی،

که بر تن صخره ها،
از زماین بس دور، تاکنون،

کنده کاری یم شوند.

چه زیباست!
قبــای زبرجــدی حقیقــت، بــر تــن کــوه هــایی که مســیح 

بــر آن هــا قدم گذاشــت.
و قدم هایش، هر یک،

حیات را بر قلب سخت سنگ ها تاباند.

و چه زیباست!
نارسیس، آنگاه که بر نییل امواج خروشان،

آرامش را جستجو یم کند.
و ندای شاد دل ها را،

از مورچگان بر تخته سنگ ها یم شنود.
و به جان یم سپارد:

روح پاک درختچه ای زرین، در میان دره ها را.

انمیرا
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گوره عشق
گوهر عشق،

نه در معبدها و صومعه ها،
و نه در عزلت نشیین دهر بدست آید.

عشق آن است،
که نور خداوند بر فراز،

در دشت از هر سو گستردۀ بیداری بر تو بتابد.
و عشق ونوس،

دریای قلبت را از سکون خارج سازد.
و آوای کوپیدو،

هر لحظه تو را در ذهن بخواند.
و خنده های نارسیس،

غبار را از روحت بزداید. 

و همه با هم، در کنار هم،
تو را در جاده ای،

که نسیم خنک بیداری در آن یم وزد،
قرار دهند.

جاده ای جنگیل،
که تو هرگاه بر اسب سپیدت،
به سوی مرزهای هسی بتازی،

تا به نهایت ریس،
و ماورای حدود قرارگیری،

تا از بیرون بر این دشت ها و کوهسار ها،
و آسمان ها و دریاها بنگری،

ــد  ــت خواه ــو را را محافظ ــش ت ــا روح پاک ــواره ب هم
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ــرد؛ ک

مادایم که ستم نورزی،
و پیماین که ایزد یکتا از تو گرفت را نشکین،

و قلبت آکنده از عشق و راسی باشد.
چراکه همه یم دانیم :

»راه در جهان ییک است و آن راسی است«.
)اشو زرتشت(
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بی خودی
»عاشقی،

یب خودی و یب راهی باشد«.
)عین القضات همداین(

و یب خودی،
جز فناشدن در بحر یب کران نیست. 

و چگونه بحر کران داشته باشد؛
در حایل که در هر بعد لطیف گسترده شده است.

و کالبد پرنیاین کودکان و عارفان،
همچــون خلوتیــاین کــه آن ســوی دروازه هــای اهورایی 

ــت اند، ابدی
مستانه اند.

و یب خودی جز آن نیست که،
هرگاه در میان کویر سوزان،

به درون سردایب خنک قدم نهی،
و بنگری به شفافیت جذاب آفتاب،

که میانۀ آب ها طلوع یم کند،
هیچ نبیین.

و چنان از خود تهی گردی،
که جز او نیز نبیین.

و یب راهی،
جز معرفی که بر سروی تنها،

در میان واحه ای زیبا،
بر شاخه هایش عشق یم روید نیست.

و یب راهی،
جز آن نیست که در آغوش گیری،

هسی را با تمام وجود او.
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و بخواین همراه با گنجشگکاین،
که نسیم صبح آوای آن ها را همراه یم آورد.

و هرگاه بر لب ساحیل تنها،
در کرانه های وجود روی،

آنگاهی که ونوس، 
درخشــان تریــن حالــت خویــش را در صبحگاهــان تجربــه یم 

کنــد،
چند صدف تهی همراه برداری.

تا آن زمان که به خورشید، آنگاه که ذوب یم شود ریس،
آن ها را از شیدایی عشق آکنده سازی.
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راه خواهم ساخت
رها خواهم ساخت.

ذهن را،
از تمام مرزهای هندیس رها خواهم ساخت.

و بند گسستیگ را پاره خواهم کرد.
و خواهم خواند با تمام دشت ها و آسمان ها،

سرود یگانیگ را. 
و در فلسفۀ جذاب عشق غرق خواهم شد.

و خویش را از تمام صنم ها رها خواهم کرد.
و خویش را،

با تمام آزادگان،
ــه آن ســوی مرزهــای  ــرای ســفری ب دعــوت خواهــم کــرد ب

جهــان.
و گذر از هر چه ناپایداری است.

و همه را، به یب راهی خواهم کشانید.
و شعلۀ شیدایی را،

در جانشان برخواهم افروخت.
و برای همگان خواهم گفت:

سوداگری عشق، همه چیز را ذوب خواهد کرد.
و در طلوع آفتاب، 

در الله زاری که ماورای مرداب هاست،
دسته گیل از سرخی غروب و گوارایی تاک،

هدیه خواهم داد؛
به تمام آن ها که معصومانه عشق بازی یم کنند.

با تمام هسی، برای هسی.

انمیرا
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ربگی طالیی
با خبر باش که هنگامه ای مسیحایی در راه است.

قلــب هــا، عشــق هــا و روح هــا تنهــا بــه یــک تمثــال یم 
نگرنــد،

ــپهر نیلوفــری بــه  و ســیصد و ســیزده قاصــدک در س
ــد.   ــد آم ــص درخواهن رق

مژده باد ای دل های سپید جوان
از فراسوی افق ناوردی خواهد آمد،

و عاشقان را با دیم مسیحایی، رها خواهد ساخت؛
رها بر کرانه ی دریا،

آنجا که یب نهایت است،
و در نهایت افق ها و دیدها.

آنجایی که یک مطلق، یک کامل
انتظار یم کشد.

شاید از خود پرسیده ای چرا یار نیامد.
تنها یک دلیل بیش ندارد:

ما هنوز راه را آغاز نکرده ایم.
نه راسی بر زبان، نه درسی در روش.

تنهــا بــه فکــر رســیدنیم؛ رســیدین که هنــوز راه را شــروع 
ــرده ایم! نک

قلب ها سنگ به سبب زیادی عصیان،
روح ها تاریک به سبب دوری قلب ها،

و همه اش به دلیل نبودن »ما« در روح هاست.
همه اش من است، من.

تویی در کار نیست، اویی نیست،
و تــو نــی داین در ایــن کوچــه هــای شــهر خــرایب و درد 
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بیــداد یم کنــد.
نزدیک است

و آنگاه که آید،
تو با باد هم آواز و با موج هم آهنگ خواهی شد

و آن زماِن رسوایی پلیدی است.
تــو رســوایی را از زبــان شــن هــای گــرم کویــر خواهــی 

شــنید؛
از آزادیگ شن های کویر

و الوهیت ابرهای آسمانش که با تو نجوا یم کنند.
ــکار  ــت آش ــر جان ــروردگار ب ــزریگ پ ــه ب ــان ک در آن زم

ــود، ش
پدیده ها در چشمت کوچک خواهند شد.

کافی است به سردایب در میانۀ کویر قدم نهی
یــا بــر نیــیل آســمان،  و شــاید بــر کرانــۀ دریــا در طلوعــی 

زیبــا بنگــری؛
تفاویت نی کند، تو او را احساس خواهی کرد.

نغمــه ســروش تــو را در او محــو یم کنــد و ایــن شــروع 
راه اســت.

راهی به آسمان
و آن سرداب نردباین است به سوی آسمان.

چنین نخواهد ماند.
دفتر کاهی روزگار ورق خواهد خورد.

و بریگ طالیی پدیدار خواهد شد.
مسیحی خواهد آمد؛

و ما هادیان کویر و آزادگان آسمان،
در آن هنگامــة مســیحایی، بــا طلــوع شــرق مســت 

خواهیــم شــد.
عدالــت موالیمــان را زنــده و لبخنــد را بــر لبــان کــودیک 

یم نشــانیم؛
و این برای به اشراق رسیدن کافی است.

انمیرا
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جاده
ــر و از  ــه قع ــویی ب ــو. از س ــا از دو س ــاده، یب انته ج
ســوی دگــر بــه آفــاق یم رســد. و ورای آفــاق ، دروازه 
هــای بلوریــن ابدیــت بــر صفحــه ای ابــر ســپید قــرار 
دارد. آنجــا، خلوتیــان ملکــوت مســت از شــمیم یارنــد. 
و تنهــا او آنجاســت و تنهــا او آن ســوی قــوس زریــن 
ــا، آنجــا، در صفحــات  ــن ه ــه ی م ــایی اســت. هم یکت

گذشــته ی زمــان محــو شــده انــد.

ــج و از  ــه رن ــویی ب ــو. از س ــا از دو س ــاده، یب انته ج
ســوی دگــر نیــز بــه رنــج یم رســد. در جهــی عصیــان 
ــک  ــد. ی ــداد یم کن ــان بی ــز عصی ــر نی و در جهــت دیگ
ســو تهــی از عدالــت و ســوی دگــر، آکنــده از یب 
عدالــی. هــر دو ســو پــر از کمبــود اســت. یــک کرانــه 
مملــو از پســی فطــرت و تهــی بــودن روح از زیبــایی 
ــر و  ــته از فق ــر انباش ــران دیگ ــران یب ک ــق و ک و عش
بدبخــی اســت. ایــن جنــگ ازیل خیــر و شــر، بــا هالک 
شــدگان بســیار در امتــداد تاریــخ اســت. اینجــا، همــه 

مــن اســت، مــن.

جــاده، یب انتهــا از دو ســو. از ســویی بــه کویــر عــدم 
و از ســوی دگــر بــه امــواج دســت نیافتــین ابدیــت یم 
ــی  ــرم و از جه ــای گ ــن ه ــزش ش ــی لغ ــد. از جه رس
ــش  ــا جنب ــا ب ــنگ ه ــه س ــادم تخت ــز تص آوای دل انگی
شــبنم حیــات. از ســویی گداختــه شــدن در آفتــاب و 

از ســوی دگــر ذوب شــدن در حقیقــت اســت.

ــت  ــه حقیق ــویی ب ــو. از س ــا از دو س ــاده، یب انته ج
ســنگین و از ســوی دگــر، بــه باطــل کشــنده یم رســد. 
از جهــی بــه خــرد روشــن از بصیــرت تلــخ و از ســوی 
ــر  ــیرین و دلپذی ــده ش ــب دهن ــفاهت فری ــه س ــر ب دگ
یم رســد. از ســاحل اخــالص آن ســو تــر هــا، زمزمــه 
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ــن  ــرداب ای ــدک« شــنیده یم شــود و از م ــا عب ی »ان
ــد.  ــگ یم زن ــه ی در آرزو بان ــرگ نهفت ــا، م ــوتر ه س
اینجــا یم تــوان شــبح صــدق تلــخ و تــن دلفریــب کذب 

ــت. را در برگرف

ــده ی  ــل کنن ــویی کام ــو. س ــا از دو س ــاده، یب انته ج
ــی  ــت. از جه ــگاه آن اس ــر قربان ــوی دگ ــول و س عق
آیــه ی هســی تکــرار یم شــود و ســوی دگــر طمــع بــه 
نهایــت یم رســد. دشــت آن ســوتر هــا، پــر از رزهــای 
شــکفته و اینجــا، روزمــریگ در چــرخ دنیــایی اســت کــه 

تــا آخــر تــو را یم چرخانــد.

جــاده، یب انتهــا از دو ســو. از ســویی گریــه هــای 
ــک و  ــای تاری ــای ســرخ دنی ــف در فضاه ــودکان نحی ک
ســوی دگــر چشــم هــای خنــدان شــاهزاده ی پــاریس 
اســت کــه پاروزنــان بــر زورق طــالیی دنیــای شــیرین با 
پریــان آســماین دیــدار یم کنــد. در جهــی داد و ســتد 
ــش  ــر تاب ــا و ســوی دگ ــرای  بق ــان ب چشــم هــای گری

پرتوهــای تابنــاک عشــق در آغــوش یکدیگــر اســت.

ــداز،  ــا از دو ســو. از ســویی چشــم ان جــاده، یب انته
تنهــا تباهــی و ظلــم تاریــخ و ســوی دگــر، آینــده هــای 
روشــن و پــر ز عشــق اســت. آینــده ای پــر از مهرباین 
و هــم زیســی شــیرین زنــدیگ در دنیــای دین. شــما را 

بشــارت یم دهــم…

آینده ای روشن در راه است؛ امیدوار باشید.

انمیرا

66

www.takbook.com



www.takbook.com



مهست مستی

68

ای نغمــه پراشــراق کــه در حنجــرۀ عصیــان هــا زیســت 
ــر  ــیرین، ب ــدیگ ش ــاز آی و آن زن ــاز آی؛ ب ــین، ب یم ک
ــد، آن ســوی تالطــم هــارا نشــانم ده.  ســاحل مرواری
ــر  ــویی گوه ــده ام. ت ــودی مان ــو، در یب خ ــن یب ت م
نهفتــه در ذات قــدیس ایــن روح مــواج اقیانــوس گلگون 
یم. تــویی نســیم صبحگاهــی کــه ابرهــای پرفــروغ ایــن 
ــت در یم آوری.  ــه حرک ــی ب ــدح هس ــپهر را در ق س
ــل  ــام کام ــگارۀ ناتم ــن ان ــر ای ــه ب ــا ک ــکوت گوی ای س
تریــین؛ تومهســت مســی در ســراپردۀ زمــان هســی.

مــن شــعله ای پــر ز عشــق در دیــر مغــان ام. گویــایی 
ــود،  ــده ب ــا واش ــه دره ــگاه ک ــنیدم. آن ــکوتت را ش س
ــایی  ــود. در هســی، زیب ــدا شــده ب ــا پی ــاغ فن گــویی ب
ــق در  ــک مطل ــل، ی ــک کام ــا ی ــود. تنه ــده ب ــا ش تنه
مــرگ جهــان پیــدا شــده بــود. لحظــه ای بــود کــه هــر 
ــور الوهیــت الهــۀ  ــر زن ــه ای پ ــا و هــر پیال رودی، دری

ــاز گشــته بــود. ن

ــدم؛ اراده  ــش از آن ذره  ای در ع ــودم. پی ــا ب ــن تنه م
بــود کــه عــدم را بــه مســی کشــاند و هســی پدیــدار 
گشــت. مــن مانــده بــودم و وجــودی تهــی یب تــو. یم 
دانســتم در هســی، هســی. احســاس ســنگیین، قلبــم 
ــم  ــه آن ارادۀ عظی ــه اش ب ــود. هم ــه درد آورده ب را ب
بــاز یم گشــت. اراده ای کــه لیــیل ام را در پــس پــردۀ 

زمــان، در اقیانــویس بیکــران غــرق کــرده بــود.

ــی.  ــن، صوف ــودی و م ــو ب ــود. ت ــا نب ــز م ــان ج در جه
قلنــدری بــودم در قلعــه ای. محبــوس در میــان تاریــیک 
ــان یب رحــم،  ــن زم ــای مخــوف ای ــه ه . در ســیاه چال
ــقم را از  ــکوت عش ــاد س ــو فری ــودم. ت ــده ب ــن ش دف
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پــس آن دیوارهــا شــنیدی. یم دانســتم در ورای مــاده 
زیســت یم کــین.

آنــگاه کــه بــر مــن درهــا واشــده بــود بــه یــاد ســخن 
ــچ  ــادم کــه فرمــود:» هی ــزی افت حضــرت شــمس تبری
گاه نومیــد مشــو کــه اگــر حــی همــۀ درهــا هــم بســته 
ــه  ــم هم ــه از چش ــی ک ــی مخف ــوره راه ــند، او ک باش
پنهــان مانــده اســت را بــه رویــت بــاز یم کنــد. حــی 
اگــر اکنــون قــادر بــه دیدنــش نبــایش، بدانکــه در پــس 

گــذرگاه هــای دشــوار، معشــوقت قــرار دارد.«

بدیــن صــورت بــود کــه پنجــره هــایی رو به من واشــده 
ــور و  ــی، ش ــق و مس ــه عش ــایی رو ب ــره ه ــود. پنج ب
هســی. پنجــره هــایی رو بــه بــاِغ زمــاین پــر ز پروانــه 
ــود.  ــانه نب ــو، افس ــودم و ت ــن ب ــد. م ــای قاص و گل ه
کنــون را بــه یــاد بســپار کــه مــا، در مهســت مســی، از 

یم و میخــواران مســتیم.

انمیرا

70

www.takbook.com



www.takbook.com



رد انتظار وصال
یب تاب وصال است دل اما چه توان کرد 
جسم  است به  راهت گره رشته جان ها 
در  چارسوی   دهر  گذر    کرد  خیالت 
لبریز   شد   از  حیرت   آیینه   دکان ها 
در  پرده  دل غیر  خیالت  نتوان یافت 
جوالنکدۀ      پرتو      ماهند   کتان  ها 
»بیدل دهلوی«

        پیمــودم منــازیل کــه ورای آن کویــر بــود و آنــگاه 
ــق در  ــادم، عش ــدم نه ــرم ق ــای گ ــنزار ه ــر ش ــه ب ک
وجــودم زبانــه کشــید. نگریســتم کــه چنــان دلباختــیگ 
در کویــر پدیــدار شــده کــه ابرهــای آســمانش را 
خورشــید چونــان ذرات شــیرین شــن یم مکیــد. کویــر 
ــا  ــق آن ه ــه اف ــه ک ــت؛ آن گون ــاب اس ــداد آفت در امت
ــوش، در  ــرم آغ ــر جــدا نیســت. احســاس گ از یکدیگ
اولیــن لحظــات وصــال را، در لمــس ماســه هــای نــرم 

ــد آورد.   ــوان در روح پدی میت

ــۀ کویــر، شــب هــای روشــن از ســتاره،          در میان
ــد  ــد. چشــم نــی دان چشــم را مجــذوب خــود یم کن
بــه کــدام صــورت بنگــرد؛ زیباتــر از ایــن، چشــیدن حبه 
ــه  ــن اســت. شــادی جــز ب ــور خوشــه پروی ــای انگ ه
کــودیک کــه در دریای شــب بــا بادبادک طــالیی خویش 
ــه  ــن جــا، گوشــواره ب ــاه ای ــد نیســت. م ــازی یم کن ب
گــوش دارد و خورشــیدش گــردن بنــدی از حلقــه هــای 
ــان ریســماین درهــم  آتــش. گــویی حلقــه هایــش چون
تنیــده و اخگــر اســت کــه بــر تــن هــا تازیانــه فــرود یم 
آورد. اگــر حجــاب هــا برداشــته شــود، خنــیک نســیم، 
گــرداب انــرژی را در تــو احیــا یم کنــد. جانــوران طــرح 
هــای اســلیی بــه تــن کــرده انــد. اشــباح در نمکزارهــا 

قــدم یم زننــد.
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        کویــر، ایــن تکــه خــایک کــه انســان در روز 
ــدین  ــایی دارد نادی ــایی ه ــرد، زیب ــوط ک ــر آن هب ازل ب
و ناشــنیدین. زیباییهایــش را احســاس بایــد کــرد و 
ــال یم  ــت. او وص ــز یب اویی نیس ــر ج ــاس کوی احس
خواهــد و یــار در فراســوی دیدهاســت؛ آن گونــه کــه 
کویــِر عــدم هرگــز نــی توانــد چنیــن بــه او رســد. او 
ــه  ــدا ب ــر( جهــاین اســت کــه همــیگ مــان در ابت )کوی
آن هبــوط یم کنیــم؛ امــا بســیاری راه اقیانــوس را نــی 
ــد  ــالً نمیدانن ــه اص ــد، بلک ــه نخواهن ــن ک ــه ای ــد. ن یابن
ــدیگ  ــری زن ــا در یب خب ــت؛ آن ه ــم هس ــویس ه اقیان
یم کننــد. گــویی بــر چــرخ و فلــک ســوار گشــته انــد 
و بارهــا گردیــده انــد. در یب ابــری آســمان و ســراب 
ــن  ــدیگ ای ــن اســت زن ــد و چنی ــا جــان یم دهن روح ه

ــان. آدمی

کویــر دگرگونــه اســت؛ یم خواهــد به اقیانوس برســد، 
ــه اثرهــای  ــد دارد ک ــردد و امی ــت آن غــرق گ در حقیق
خیــایل ذهنــش، او را در آغــوش خواهنــد کشــید. اگــر 
نقــش پــایی بــر کویــر دیدیــد، بدانیــد همــان قدمهــای 
کویــر اســت کــه بــه ســمت اقیانــوس، بــا گردبادهــای 
ــای  ــده ازگل ه ــب او آکن ــازد. قل ــز یم ت ــت آمی وحش
نیلوفــرِی صــوریت رنــِگ خنــدان اســت. طوفــان هــای 
ــر  ــد. کوی ــا داده ان ــواج دری ــه ام هالکــت آورش، دل ب
بــرای وصــال ســاحل مروارید، بســیار ریاضت کشــیده 

اســت.

افســوس! افســوس کــه معشــوق، عاشــق کــش اســت 
و کویــر در یب اویی، درد یم کشــد. یم دانیــد کــه 
تنهــایی چنــان رنجــی نیســت؛ بلکــه یب اویی اســت کــه 
قلبــش را بــه درد آورده. واقعیــت ایــن اســت کــه کویــر 

جــز دریــای شــب و گردبــاد جنــون دیگــر نــدارد.
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ــوایی  ــد. رس ــوا گردی ــیار رس ــق بس ــر در ره عش کوی
اش از میــان تاریــیک هــا و از درون ســیاه چالــه هــای 
مخــوف ایــن زمــان یب رحــم، بــه گــوش اقیانــوس 
ــه  ــه ماس ــه ب ــا را، بلک ــه گردباده ــوس ن ــید. اقیان رس
هــا و شــنزارهای گــرم از عشــق نگریســت. او کــه در 
مــاورای مــاده زیســت یم کرد، آوای عشــق و شــیدایی 
ــه  ــایی رو ب ــره ه ــه پنج ــدایی ک ــدا داد. ن ــنید و ن را ش
کویــر بــاز نمــود؛ پنجــره هــایی رو بــه شــور و مســی. 
از آن پنجــره هــا، آفتــایب دگــر بــر خرمــن تیــریگ هــای 

کویــر تابیــد.

ــر  ــد، دیگ ــق بروی ــر عش ــدار کوی ــه دی ــر ب ــروز اگ ام
امــواج هراســناک نــی بینیــد؛ بلکــه امــواج پرخــروش 
ــش  ــر را آرام ــه روح کوی ــد ک ــد دی ــوس را خواهی اقیان
بخشــیده انــد؛ گــویی، کویــر بــا اقیانــوس وجــود یــیک 

شــده اســت.
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بیکرانگی
روزگار، حقیقــت هــای خویش را پنهــان یم داردحضرت 
عــیل )ع(و نــور حقیقــت را تنهــا بــر کســاین عرضــه یم 
ــت  ــان از حقیق ــده و چن ــا را برکن ــاب ه ــه حج ــد ک کن
سرشــار گشــته انــد، کــه خورشــید خــود به سراغشــان 
آیــد. حقیقــت زنــدیگ، نقــش هــای نگاریــن خانــه، جامه 
و اشــیاء نیســت؛ بلکــه مســت شــدن بــا زیبــایی هــای 
ــوس یب کــران و  ــان اســت. غــرق گشــتن در اقیان جه

بــه وجــد آمــدن بــا طلــوع خورشــید اســت. 

زنــدیگ را بایــد جشــن گرفــت و شــادی، نبایــد دلیــیل 
داشــته باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت اگــر دلیــل 
شــادماین از بین رود، انســان افســرده یم گردد. ساده 
تریــن چیزهــا یم تواننــد دلیــل شــادی مــا باشــند. مثل 
باهــم نشســتن و یــک نوشــیدین ســاده امــا گــوارا از 
حقیقــت نوشــیدن. شــادماین اگــر پراکنــده گــردد، آن 
گاه حقیقــت خــود را بهتــر نشــان یم دهــد؛ حقیقــت در 
دل مردمــاین کــه فلــک بــر سرشــان خــراب گشــته و 
در افســردیگ هــا و نازیبــایی هــا بــه ســر یم برنــد، راه 

نــی یابــد.

شــاید داســتاین کــه حضــرت مولــوی در مثنــوی 
ــید.  ــده باش ــق آورده را خوان ــاب عش ــوی، آن کت معن
پادشــاهی از برترینهــا دعــوت کــرد و آن هــا دو گــروه 
بودنــد. بــه هــر کــدام معبــدی بخشــید و گفت:»برایــم 
ــی آن را  ــید.« گروه ــر کش ــه تصوی ــایی را در آن ب زیب
بــه نقــش هــای نگاریــن و طــرح هــای اســلیی و دلربــا 
ــماع  ــص س ــر در آن رق ــی دگ ــد و گروه ــش کردن منق
گرفتنــد و بــه مراقبــۀ خویشــتن پرداختند. رقص ســماع 
چنــان نغمــه ای از خــدا در آن پراکنــد کــه زیبــایی هیــچ 
آفریــده ای بــه نزدیــیک مرزهــای آن هــم نــی رســید.
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مــا هــر یــک مریــی هســتیم و آبســتن مســیحی. اگــر 
ــزی(  ــمس تبری ــیح مابزاید)ش ــردد، مس ــدار گ درد پدی
و در مهســت مســی قــرار خواهیــم گرفــت. روح هــا 
را بایــد صیقــل داد کــه تــن هــا، در نهایــت بــه جســد 

فاســدی بــدل خواهنــد شــد.

یکایــک مــا، در هــر لحظــه ای فنا یم گردیــم و در لحظه 
ای دگــر رســتاخیز رخ یم دهــد؛ هــر بــازدم مــرگ و هر 
دم دمیــدن حیــات در کالبــد لطیــف انســاین اســت. آن 
هــا کــه کالبــد لطیفشــان را صیقــل داده انــد، هــرایس 
از مــرگ ندارنــد. آنــان از پنجــره هــا بــه بیــرون جســته 
انــد و یــا بــه درون پریــده انــد. آناننــد کــه حادثــه ها در 
تاریــخ بشــر آفریــده اندعــیل شــریعی و بــر الجــورد، 
پــرواز حقیقــی را احســاس نمــوده انــد. آن هــا، ســایۀ 

همــا بــر روحشــان گســترده گشــته اســت.

انمیرا
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آرخین وداع

80

قدرت شاید همه چیز را فتح کند؛ اما نی تواند مفتح کساین 
باشد که پیشاپیش خود را فتح کرده اند.

انعــکاس آفتــاب از بلــور شــفاف حیــات بــه درون   
کلبــۀ ســاحیل یم تابــد و پرســتوهای عاشــق پرابهــه]1[
را بیــدار یم کننــد. مــن و او ســفرۀ ســبز اشــراق را در 
ــت]2[ ــوۀ وحدانی ــر آن می ــار یم گســترانیم و ب دریاکن
یم چینیــم. پــس از آن، بــا هــم دربــاره خرمــن تیــریگ 
هــا صحبــت میکنیــم؛ چنــد روزی اســت هــوا را ناپــاک 
ــش  ــن را آت ــم خرم ــا بروی ــم ت ــریم خیزی ــد. ب ــرده ان ک
بزنیــم. در میانــۀ راه ورطــۀ عطــری یم بینیــم کــه 
خــود را بــر گل نیلوفــر افکنــده اســت. نیلوفــر در 
ــادآور  ــایی را ی ــۀ یکت ــدار اســت و صحن وهــم خــود بی
یم شــود. نیلوفــر یم گویــد:» خرمــن تاریکیتــان تابــان 
بــاد.« نــاگاه، ونــوس از اقیانــوس گلگــون یم پیالــه ای 
ــز  ــری نی ــزد. دِر اب ــیک یم ری ــرق تاری ــر ف ــرده و ب پرک
ــای تهــی  ــاز شــد و آذرخــی فراخن بــرای لحظــه ای ب

ــد.  ــن را درنوردی خرم

پرابهــه بــه مــن یم گویــد:»یم خواهــم درخشــش   
اقیانــوس را بــه نظــاره بنشــینم.« تنهایــش یم گــذارم 
و بــه معبــد یم روم. جلــوی معبــد، فــوارۀ بلوریــن 
ــاده  ــدان در حــال آم ــن یم جوشــد. مری اســاطیر زمی
کــردن مقدمــات مراســم عصــر هســتند. مهــر جلــو یم 
ــد  ــا کــرده ان ــه پ ــد و یم گوید:»نیلوفرهــا آشــوب ب آی
ــا  ــد.« یم گویم:»گوی ــم زده ان ــد را بره ــش معب و آرام
ــد عروجــی  ــزریگ رخ دهــد؛ مانن ــاق ب ــرار اســت اتف ق
اهــورایی. فعــالً برویــد و از اقیانــوس گلگــون یم چنــد 
قدحــی بــرای میهمانــان پــر کنیــد. بایــد تــا عصر ماســه 

ــز محبــت ببخشــیم.« ــار را نی ــا کن هــای دری
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عصــر یم شــود. عشــاق یــیک یــیک از راه یم رســند. 
مریــدان، آن هــا را بــه درون راهنمــایی یم کننــد. 
ــۀ  ــا اســتاد از راه برســد، نغم ــه دشــت یم گویم:»ت ب
جاودانــیگ بــرای میهمانــان ســرده.« بــه دنبــال اســتاد 
گیــرد.  را یم  اقیانــوس  نبــض  دارد  هنــوز  روم.  یم 
صدایــش یم زنم:»پرابهــه. مریــدان از راه رســیده 
انــد.« بــریم خیــزد. در راه بازگشــت یم گوید:»امــروز 
ــران  ــم: »بیک ــت یافت ــایی دس ــیار زیب ــوم بس ــه مفه ب

ــت.« ــه( اس ــه اال الل ــارز )الال ــیهۀ ب ــوس، ش اقیان

ــتاد،  ــرام اس ــه احت ــه ب ــیم هم ــه یم رس ــد ک ــه معب ب
ــر بحــر  ــز ب ــا نی ــد. نیلوفره برخاســته و درود یم گوین
جامــۀ  بــا  اســتاد  گیرنــد.  آرام یم  معبــد  ناپیــدای 
الجــوردی اش، بــر جایــگاه معنــوی دل قــرار یم گیــرد 

ــد: ــاز یم کن ــخن آغ ــه س ــن گون و ای

ــر  ــرم و پ ــالم گ ــز س ــر چی ــش از ه ــن، پی ــزان م عزی
ــه  ــندم ک ــیار خرس ــید. بس ــرا باش ــرا پذی ــت م ز محب
چهــره هــای مهربــان شــما را در کنــار خــود یم بینــم. 
ــه عصــارۀ  ــان از چگونــیگ رســیدن ب یم خواهــم برایت
شــیرین هســی ســخن بگویــم. شــما همــه کنجکاویــد. 
امــا بــرای رهــایی، کنجــکاوی کافــی نیســت؛ بلکــه 
عطــی اصیــل بــرای آزادی نیــاز اســت. همــه یم 
ــد  ــی خواهن ــه ن ــا هم ــند ام ــراق برس ــه اش ــد ب توانن
ــد.  ــی دانن ــی آن را ن ــق حقیق ــد، طری ــر بخواهن ــا اگ ی
ــان درجــه ای در شــما زاده میشــود  ــه هم ــت ب الوهی

ــد. ــرای آن داری ــوق ب ــب و ش ــه طل ک

مســیح هرچــه یم گویــد تجربــه خــود اوســت و یــک 
مســیحی هرچــه یم گویــد بــاور اوســت. و فاصلــه 
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بیــن تجربــه و بــاور از زمیــن تــا آســمان اســت. آن دو 
ــه هــم نــی رســند. اگــریم خواهــی حقیقــت  هرگــز ب
را بشــنایس، هیچــگاه بــاور نکــن. نــی گویــم کــه یــک 
یب اعتقــاد شــو، زیــرا ایــن نیــز یــک بــاور اســت؛ یــک 
بــاور منفــی، یــک ضــد بــاور. حقیقــت، حــق انحصــاری 
هیچکــس نیســت. تــو بایــد آنــرا کشــف کــین. بایــد در 
آن رخنــه کــین. بــه جــای بــاور کــردن، بایــد بــا ذهــین 
بــاز پیــش بــروی. بــاور تــو را بســته نــگاه یم دارد. تــو 
ــودت  ــه از خ ــاند ک ــری یم رس ــه گی ــک نتیج ــه ی را ب
ــی و  ــو داده. تصادف ــه ت ــر آن را ب ــیس دیگ ــت. ک نیس
ــلمان  ــک مس ــت ی ــه دس ــو ب ــر ت ــت. اگ ــی اس اتفاق
ــایش، یــک مســلمان خواهــی شــد و  ــه ب ــرورش یافت پ
ــس  ــک مســیحی. پ ــک مســیحی، ی ــه دســت ی ــر ب اگ
پــای شــرطی شــدن و تعلیــم و تربیــت در میــان اســت، 
اینکــه چــه کــیس معلــم تو بــود و تــو بطــور تصادفی در 
چــه محیطــی بدنیــا آمــده ای. آنهــا ذهــن تــو را شــرطی 
کــرده انــد، ذهــن آنهــا نیز بدســت والدینشــان شــرطی 
شــده بــود و ایل آخــر. از قیــد تمــام شــرایط از پیــش 
تعییــن شــده رهــا شــو تا بتــواین کشــف کین. نخســتین 
شــرط جســتجو، دور انداختــن تمــام نتیجــه گیریهــای 
پیشــین اســت تــا بتــواین خــودت تجربــه کــین و روزی 
کــه خــودت تجربــه کــین یــک مســیح یم شــوی. بــرای 
خــودت یــک بــودا یم شــوی، و ایــن بســیار زیباســت. 
یــک مســیح بــودن زیباســت امــا یــک مســیحی بــودن 

نــه.]3[

مــردم بــه ایــن دلیــل گمــراه یم شــوند کــه نــی 
داننــد پنــد و انــدرز را کجــا بجوینــد. آنــان در گذشــته 
ــکاوان یم  ــزد روان ــروز ن ــد، ام ــزد کشیشــان یم رفتن ن
ــان و  ــه کشیش ــا ن ــد. ام ــان جدیدن ــد. آنان،کشیش رون
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ــان ره  ــود کشیش ــد. خ ــی دانن ــچ ن ــکاوان هی ــه روان ن
ــدای  ــد ن ــکاوان. بای ــد روان ــن ان ــد و چنی گمکــرده بودن
درون خــود را بیــایب تــا بــه هیــچ پنــد و انــدرز دیگــری 
نیــاز نداشــته بــایش. ســر و صداهــای مزاحــم درونــت 
را خامــوش کــن تــا بتــواین نــدای درونــت را بشــنوی. 
تــا بتــواین چــراغ راه خــود بــایش و بــه گمراهــی نــروی.

]4[

        عشــاق عاشــقانه ســخنان اســتاد را یم نوشــیدند. 
پرابهــه ایــن گونه ادامــه داد:

ــم را  ــام زمان ــات ج ــن لحظ ــن،روزگار آخری ــزان م عزی
ســر یم کشــد. در ایــن ســال هــا برایتــان از دریاشــدن 
رودهــا و پیوســتن پهنــۀ تنهــایی بــه فــالت یکتــایی 
ــادر نیســتم شــما  ــح ق ــم. فــردا صب بســیار ســخن گفت
را ببینــم، زیــرا امشــب بــه ســفری در امتــداد ابدیــت 

خواهــم شــتافت.

بــر گونــه هــای گلگــون یــاران، بلورهــای نقــره ای مــاه 
نمایــان گشــت. اســتاد ادامــه داد:

ــوس ژرف  ــم در اقیان ــما یم خواه ــن، ازش ــتان م دوس
یکتــایی پــروردگار غــرق گردیــد و بــه پرتــویی بپیوندیــد 
کــه نجواگــر فــروغ ســاقی اســت. در پایــان لطفا ســالم 
و درود مــرا بــه الوهیــت زیبــای درونتــان پذیرا باشــید.

ــد.  ــی ماندن ــن وداع باق ــرای آخری ــاق ب ــب عش آن ش
ــت:» یم  ــاران گف ــک ی ــک ت ــا ت ــد از وداع ب ــتاد بع اس
خواهــم در تنهــایی بــه صــدای امــواج روشــنایی گــوش 
ســپارم. یم توانیــد صبــح گاهــان، آن گاه کــه انعــکاس 
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ــزد  ــه ن ــد ب ــوس یم افت ــکون اقیان ــر س ــزح ب ــوس ق ق
مــن آییــد.« ســپس بــه ســمت جایــگاه همیشــیگ اش 
ــر ز غــم و  ــار روان شــد. آن شــب، شــی پ در دریاکن
ــای  ــود. تمــام سانیاســین هــا در تنهــایی زیب تنهــایی ب

ــد. ــده بودن ــردش در آم ــه گ ــش ب خوی

ــه  ــتاد روان ــگاه اس ــمت جای ــه س ــاب ب ــوع آفت در طل
ــا-  ــزرگ گیت ــن و اســتاد ب ــه -معشــوق م شــدیم. پرابه
ــر امــواج دســت نیافتــین ابدیــت روان  را دیــدم کــه ب
بــود. ناهیــد در آســمان یم درخشــید و گیتــا در خلســۀ 

ــود. ــه ب عرفــاین خویــش فرورفت

مریــدان بازگشــتند تــا مجســمۀ بلوریــن پیــار پرابهــه، 
خداونــدگار عشــق را در فــوارۀ جاویــد اســاطیر زمیــن 
قراردهنــد. مــن تنهــا مانــده بــودم. نیــی از خورشــید 
ــدم  ــود. اســتاد را دی ــه ب ــرو رفت ــوس ف ــر در اقیان اخگ
کــه ســوار بــر زورقــی آتشــین، شــیاری در بحــر 
مــواج صبوحــی نمایــان یم کنــد و شــتابان بــه ســمت 
ــاب  ــم ت ــید عال ــویی در خورش ــازد؛ گ ــید یم ت خورش

ــردد. ذوب یم گ

بر توسن حقیقت در امتداد ابدیت بتازید.

]Pyaar Prabhu« ]1«؛ در زبــان هنــدی »پرابهــه« بــه معنــای عشــق اســت. 
در ایــن متــن از لفــظ »پیــار پرابهــه« در معنــای خداونــدگار عشــق 

اســتفاده شــده اســت.
]2[ در معنای »یکتایی«استفاده شده است.

]3[ , ]4[ ایــن بخــش از متــن برگرفتــه از ســخنان عرفاین ییک از دوســتان 
است.

انمیرا
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عرفانــا! ای شــاهزادۀ مــن! اینجــا نشســته ایــم در ایــوان   
تنهــایی دنیــا، تــا ســخن گوییــم از پیوســتیگ مــان: از بیــداری و 
فراتــر از آن. از پایــان یافتــن روزهــایی کــه ارمغانشــان تاریــیک 
اســت. و از صبــح هــایی کــه یپ در یپ یکدیگــر یم آینــد. برایت 
یم خوانــم از ایــن هــزاران روز کــه خواهنــد آمــد و گــذر از آن 
هــا؛ چــرا کــه بــه راســی، گــذر عمــر و روزمــریِگ حاصــل از آن 
ــاب،  ــه گنجشــگکان آفت ــد روشــین ســپیدارهایی ک ــاه یم کن تب
آوای دلنشینشــان را بــر آن یم خواننــد. آمــد و رفــت روزهــا، 
ــرای بســیاری از مردمــان نیســت، جــز تاریــیک  نامیراجــان! ب
ــان  ــده در وجودش ــه ش ــه گل رز نهادین ــک وار ب ــه پیچ ای ک
ــا  ــاک آن ه ــرت پ ــی فط ــازد اله ــرده یم س ــد، و پژم یم پیچ
ــزاران  ــن ه ــذر از ای ــا! از گ ــد، آریان ــم خوان ــت خواه را. برای
ــداین  ــه در آن زن ــیگ شکســتن چــرخ روزگار ک ــرار و چگون تک
هســتند بســیار؛ تــا رهــا شــویم و بتازیــم بــر توســن حقیقــت 
کــه یــیک بیــش نیســت، و گــذر کنیــم از دشــت هــا و جنــگل 
ــه  ــه آنچــه ک ــه فراســوی آن هــا. ب هــا و صحراهــا، و رســیم ب
در پــس آن هــا نهفتــه شــده. آنچــه کــه در آن ســوی پرچیــن 
زنــدیگ، ناپیداســت؛ و نیســت آن جــز وصــال. وصــایل از 

معصــوم معشــوق زمیــین بــه یگانــه عاشــق پــاک آســماین.   

رد ایوان تنهایی دنیا 
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  الهــی ترینــم! خدایمــان همــه روزی کــه مــا را در آغوش 
یم کشــد، نجــوا یم کنــد بــا مــا کــه »بهتریــن هایــم! از کــیس 
جــز مــن نهراســید و بــه کــیس جــز مــن امیــد نداشــته باشــید. 
و بــه خاطــر بســپارید کــه هیــچ قــدریت، یــارای مقابلــه بــا ارادۀ 
مــن را نــدارد. و از یــاد مبریــد کــه هیــچ اتفاقــی در عالــم، جــز 
ــدای  ــزم؛ خ ــد«. آری عزی ــی افت ــن ن ــت و ارادۀ م ــه خواس ب
مهربــان، کــه بیــش از همــه - حــی مــن - تــو را دوســت دارد و 
عاشــق توســت، بــه تــو یم گویــد کــه اگــر بــا او بــایش، همــه 
ــت  ــب توس ــدار و مراق ــواره نگه ــت. او هم ــز از آن توس چی
ــِن روزمــریگ هــای زنــدیگ، پــریش  و اگــر از ایــن ســوی پرچی
ــعت  ــه وس ــمان، ب ــه اوج آس ــروازی ب ــین، او آن را پ ــاه ک کوت
بیــداری تبدیــل خواهــد کــرد و تــو را در آغــوش خواهــد 
کشــید و در دامــان خویــش خواهــد نشــاند. و بــاز یم گویــم 
کــه، تمــام نیــیک هــا، جــز بــا بنــدیگ یگانــه پــروردگار مهربــان 

هســی، بــه دســت نــی آیــد. 

فدایت شوم!
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ــده  ــک ران ــای کوچ ــه صدف ه ــا ک ــوع زیب ــن طل ــرا! در ای نامی
یم شــوند بــه کرانــۀ دریــا، دل بســتیگ مــا، خندیــدن و دویــدن 
ــکای  ــه خن ــن ســاحیل اســت کــه ماســه ها، آغشــته اند ب در ای
ــیم  ــت. و نس ــر باالسوس ــه ب ــن عاطف ــای رنگی ــق و ابره عش
یکتــایی یم وزد از اقیانــوس. و شــنیده یم شــود هــوای تکامــل.

ای نامیــرای موعــود! در ایــن پــگاه کــه مرغ هــای دریــایی 
بــرای چیــدن میــوۀ نییل هــا شــتاب یم گیرنــد، بیــا قــدم زنیــم 

ــان. ــۀ زم ــن صفح ــا؛ در الهی تری ــرزمین رؤی در س

ای تاختــه در ویدایی تریــن مســیر خداونــدی! عاطفــۀ ســطح را 
بــه عمــق ارواح روانــه کــن. و جذاب تریــن رشــتۀ هــم آهنــیگ 
ــف  ــه تصنی ــم بخــوان؛ چراک ــض. و برای ــر جــادۀ نب ــز ب را بیاوی

وجــود تــو، شــیرین ترین نــگار پرنیــاین اســت.

بــا مــن بیــا بــه زورق عشــق تــا بشــکافیم ســرزمین های 
زمان هــا. زیبــای  الهــۀ  ای  را،  ناشــناخته 

تصنیف وجود تو 

89

انمیرا

www.takbook.com



اندیشــۀ آدیم ُچنــان اســب ســپیدی اســت کــه آرزویــش 
ــت. گاه  ــاین اس ــن جه ــای ای ــن جاده ه ــن در ویدایی تری تاخت
در کوره راه هــای ناهمــوار بیشــه ها بــه دنبــال تمشــک وحــی 
ــال  اســت و گاه در شــاهراه حقیقــت، صــور آســمان ها را دنب
ــد. امــا در همــۀ ایــن زمان هــا، رنگیــن اســت؛ گاه رنــگ  یم کن
ــت.  ــزی اس ــای پایی ــزن برگ ه ــوس ح ــق دارد و گاه مأن عش
یــک آن دچــار جدایی هاســت و آین، سرمســت  برکــۀ نیلگــون 
چشــمان الهی تریــن آفریــدۀ خداســت. و لحظــه ای نیــز - کــه 
شــاید ایــن تــک مقطــع از زمــان، یک عمــر بــه طــول انجامــد 
-  تمنــای وصــال یــار حقیقــی دارد. خواهــان غــرق شــدن 
ــه  ــا، چ ــۀ این ه ــت. و هم ــناخت اس ــای ش ــن دری در ژرف تری
ــه  ــت؛ چراک ــمند اس ــان، ارزش ــه عرف ــزن و چ ــه ح ــق، چ عش
اکســیری اســت از اقیانــوس گلگــون یم. و چــه زیباســت ایــن 
ــی:  ــیگ هس ــم آهن ــردد در ه ــک گ ــات ح ــن لحظ ویدایی تری

زیباتریــن نغمــۀ زمــان.

اکسیری از اقیانوسی گلگون
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بر حذر باش از اینکه فریبندیگ زودگذر )دنیا( تو را بفریبد و یا اینکه 
بلغزاند تو را شادماین؛ به چیز اندیک که نابود شود.
مویل الموحدین عیل علیه السالم

آه نامیــرا! هــزاران روز از شــروع ســفر گذشــت؛ و اکنون   
مــن و تــو، نامیراجــان، فــرود آمده ایــم از ققنــوس طــالیی 
ــمان  ــا آس ــورده ب ــگیل باران خ ــادۀ جن ــن ج ــار ای ــان در کن زم
پــاک، آیب و چــه زیبــا آیب. پرســتوان آفتــاب بــه مــا خوش آمــد 
ــب، رســیده ایم  ــای غری ــت دنی ــه از غرب ــا را ک ــد؛ و م یم گوین
بــه اینجــا، بــه ایــن المــکاین کــه ســال ها در انتظــارش بودیــم، 
نــه در انتظــار خــودش، بلکــه در انتظــار آرامــی کــه خنــکای 

ــی اش دارد. ــیم صبحگاه نس

بــه  اینجــا؛  بــه  آمده ایــم  روشــن ضمیران  دیــدار  از   
ــه  ــر اســت از لطــف ال حاشــیۀ روشــن زنــدیگ کــه زوال ناپذی
مــا؛ و چــه نیکوســت قــدم زدن در ایــن مســیر؛ خنــکای نســیم، 
آفتــاب مهربــان، طــراوت ســبزه ها و روشــین درختــان، دســت 

در دســت تو نامیراجــان، ای ایــزد یگانــۀ زمــان.

 و چقــدر پیش ازایــن منتظــر بلــوغ زنــدیگ بودیــم و دیدیــم ایــن 
نــه زمــان بــود کــه روشــنایی یافــت، بلکــه ایــن مــا بودیــم کــه 

ززممۀ دلپذری آسمان اه
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ــا  ــه روزه ــت ک ــد راس ــه گفته ان ــدیم. چنان ک ــن ضمیر ش روش
مبــارک نیســت؛ ایــن ماییــم کــه مبارکیــم. و حــال نشســته ایم 
و یم نگریــم ســطح لطیــف گل هــا را کــه بارقــه ای قــدیس 
ــت آرام  ــدر زیباس ــا را. و چق ــدود گلبرگ ه ــد ح ــن یم کن روش
گرفتــن بــر قالیچــۀ رؤیــا و شــنیدن بــوی ســرخ ترین رز زمــان. 
ــا چــه شــگرف اســت و  و خــایل کــردن ذهــن از هیاهــوی دنی
ــاب  ــای آفت ــمام خنده ه ــه استش ــد رو ب ــوق یم ده آدیم را س
کــه هدایــت یم کنــد مــا را بــه زمزمه هــای دلپذیــر آســمان هــا.

خوشــا بــه حــال پرنــدگان کــه آزادانــه اوج یم گیرنــد در 
طلــوع  پیش ازایــن  تــا  نامیــرا  مــن  و  آســمان؛  یب نهایــت 
دل انگیــز، غرقــه بــودم در منحــین خیــاالت زمــان؛ و مــرا 
ــه الهی تریــن احســاس. و مــرا خواســت  خــدا دعــوت کــرد ب
ــرواز دهــد در صوریت تریــن آســمان. خواســت ســفر دهــد  پ
ــان. و  ــدۀ زم ــرود زن ــن س ــدی: پاک تری ــین روح خداون به روش
در عاشــقانه ترین طلــوع مــا را روانــه کــرد بــر زورق آفتــاِب در 
ــان  ویدایی تریــن مســیر؛ کــه نیســت جــز لحظــات بهــاری می
ــن، لحظــه  ــن. ای ــرا چــه زیباســت ای ــا، لحظــۀ حــال؛ و نامی م
ایســت در پــس آن همــه اضطــراب. آن همــه نگــراین و تــرس؛ 
و اکنــون دانســتم نامیــرا، آدیم اگــر بــه خــدا بســپارد تمامــش 
را، آرامــی خواهــد یافــت ابــدی؛ ماننــد آنچــه مــا ایــن زمــان 

ــم. داری

و چه قدر خدای مهربان زیباست!
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نامیراجــان! مویــت افشــان، گونــه ات گلگــون و یاقــوت لبانت، 
ــه  ــی ک ــت، در طلوع ــای زالل رویاهاس ــوریت دری ــوس ص فان
آفتــاب از ورای یکتــا ســرو کهــن دشــت هــا یم تراود و روشــن 
یم کنــد پیکــر مســیحاییت را - کــه در نهانــش، معصومانه ترین 
روح مهربانانــه اســت - بــا لبخنــد، آهنــگ و نــور، و پژمــردیگ 
ــزد  ــمانت.  و یم آمی ــت چش ــت یب غای ــد، غای ــا را یم زدای ه
ــاز، و یم ســازد  ــۀ ن ــۀ واحــۀ اله ــای الل ــده ه ــا خن روحــم را ب
مــرا بــه تماشــای ابــدی تــو، در بوســتاین کــه ورای گــذر زمــان 
اســت. افســانه نــی ســرایم عرفانــا! چشــمانت، برکــۀ فیــروزه 
گــون تمــام اعصــار اســت، کــه یم نگــرد بیشــۀ اندیشــه هــای 

پــاک کــه در آن یــک گام بیــش نیســت تــا یگانــیگ مــا.

ــف افشــانت در  ــا را؛ بخــوان از آوای زل ــگ دریاه بخــوان آهن
جوالنــگاه نســیم بامــدادان. و پــروازم ده ای زالل تریــن نقــش 
ــت  ــت آغوش ــه در نهای ــی ک ــه یب نهای ــن ب ــروردگار در زمی پ
اســت. فدایــت شــوم! کرانــه هــا ناپیــدا شــده انــد آنــگاه کــه 
ــا  ــمان؛ ب ــه اوج آس ــرواز دادی ب ــان پ ــوی زم ــار ج ــرا از کن م

ــه وســعت یب کرانــیگ. ــدازی ب چشــم ان

زالل رتین نقش رپوردگار رد زمین 
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ای نامیــرای موعــود! زیباتریــن ســرود زمــان را در طالیی تریــن 
ــبز  ــرو همیشه س ــن س ــروازی روان، از ای ــوان؛ پ ــروازت بخ پ
ــه  ــپهر؟ آین ک ــن س ــمان. و کدامی ــانه ای ترین آس ــه افس رو ب
فراســوی مهتــاب و ستاره هاســت. آین کــه ورای بال هــای 
ســپید فرشته هاســت. یم داین کجاســت؟ اینجا! آری، درســت 
شــنیده ای. همین جــا، در وجــود تــو، ای الهی تریــن نغمــۀ 
ــود  ــه وج ــه یگان ــین ب ــه نزدیک تری ــا ک ــن رؤی ــان. زیباتری زم
پــاک پــروردگار. آری! تــویی در آغــوش ایــزد مهربــان، خــدای 
ــا، چشــمانت  ــان زیباســت. و چــه زیب عاشــقانه ها. و چــه جه
برکــۀ فیــروزه گــون تمــام اعصــار اســت. و چــه شــگرف 
آغوشــت، دریچــۀ انــوار اهــورایی اســت. و درخشــش یاقــوت 
ــک. ــاین تاری ــوس اســت در بیاب ــن فان ــو پرنورتری ــت، پرت لبان

آریانــا! ای تمــام عرفــان! وجــودت عطــر خنــک عشــق اســت 
در بامــدادان کهــین کــه بــر توســین ســپید، یم تازیــم در جــادۀ 
رؤیــا. و در طلــوع شــرقی ترین آفتــاب، ذوب یم شــویم در 

ــنا. ــاری آش ــده؛ دی ــاری فراموش ش دی

آغوش اهورایی
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ــد  ــن بع ــه زالل تری ــت. و رو ب ــم تاخ ــا خواه ــداد ثانیه ه در امت
الهــی، توســن ســرکش زمــان را به پیــش خواهــم رانــد. و 
ــرد. و   ــان پذی ــریگ پای ــه روزم ــا ک ــار؛ آنج ــه دریاکن ــم ب یم رس
ــالیی  ــر زورق ط ــاد. و ب ــم نه ــان خواه ــوی زم ــه فراس ــدم ب ق
اشــراق، ســوار، و دور یم شــوم از جزیــرۀ دنیــوی انســان ها. 
را  یاقــوت  زیباتریــن  جهان هــا،  اقیانــوس  ژرف تریــن  در  و 
جســت وجو خواهــم کــرد. و چــه زیباســت دانســتن اینکــه آن 
ژرف تریــن اقیانــوس، وجــود خویشــتن اســت و آن زیباتریــن 

ــوت، عشــق الهــی اســت. یاق

زیبارتین یاقوت
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رد جادۀ رویا
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از آســمان هــم آهنــیگ هســی، زیبــا الهــی برجهانیــان چشــم 
گشــود کــه دلــم را آکنــده ســاخت از عشــق؛ نامیــرای وجــود. 
آنــم، سرچشــمۀ انــوار ســماوی شــد در صبحــدم ازیل تاریــخ 
ــرواز  ــویش را، پ ــاخت هم آغ ــرگ. و س ــیک را زدود از م و تاری
تک رنــیگ در عــرش، بــر بــال ســپید خلوتیــان. روشــین معابــد 
بــود در تمــام اعصــار و مــن را بــه تماشــا دعــوت کــرد؛ نظــارۀ 
وحشــت دریــا و آن ســوی آرایم کــه در پــس آن شــکوفه 
یم زنــد. و ســاخت اندیشــه های طــالیی را در طــراوت بیشــه ای 
بــا یب نهایــت برکــۀ زالل، بــا دروازه هــایی بــه جهان هــای خیــال. 
ــت در  ــی گذاش ــش و باق ــا را از نق ــرد آیینه ه ــی ک ــا ته عرفان
ــوع  ــتاره، از طل ــزاران س ــه ه ــا او را. و او اکنون ک ــودم تنه وج
مهــر جاویــدش یم گــذرد، خوابــم بربــود و نوشــاند بــه مــن از 
جــام ســعادت، در بامــدادان خنــِک از تاختــن در جــادۀ رؤیــا.
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رشابی دریین
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ــا. و  ــادۀ رؤی ــر ج ــد ب ــش زده ان ــز، نق ــگ پایی ــای رنگارن برگ ه
ــان  ــره ای در می ــا؛ جزی ــا، اوپ ــا. و فراتره ــان زیب ــو درخت دو س
اقیانوس هــا. و مــا، نامیــرا. یم پیماییــم مســیری کــه گــرد طالیی 
پاییــز، لعــاب جــادۀ آن اســت. یم رویــم ســوی یکتــایی. آنجــا 
کــه از شــرایب دیریــن، سرشــار خواهــد شــد رگ هــای مــا. و 
ــان در  ــت هام ــا. و دس ــۀ رؤی ــر قالیچ ــت ب ــم گرف آرام خواهی
آغــوش یم کشــند دریــای الیتناهــی عشــق را؛ کــه نیســت جــز 
ارواح پــاک مــا. و ایــن مــا، نیــک یم داین کــه خــدای مهربــان 

اســت و تــو و مــن.

ــو،  ــی ت ــار وق ــام اعص ــت از تم ــر اس ــمان، آیب ت ــن آس و ای
ــاین و  ــکفی و زالل، مهرب ــایی یم ش ــۀ زیب ــان غنچ ــا، ُچن عرفان

ــور را. ــۀ ن ــین بیش ــوا یم ک نج

ای مسافر آفتاب، در سرخ ترین الله زار خداوندی!

ای رهگــذر آســمان ها کــه بــر آن غنچــۀ زیبــا یم پــریس: »خانــۀ 
عشــق کجاســت؟ کــه در آن تنهــایی، صفــای بیکــراین جــاری 

اســت.«

فدایت شوم!
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مهربانی
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نامیــرا! در کنــارم بنشــین و برایــم بخــوان از مهربــاین. از 
احســاس احســاین کــه از ازل تــا بــه امــروز دل هــا را بــه هــم 
گــره زده. از آن محبــت نهفتــۀ ســینه هــا کــه خانــۀ دل مردمــان 
را در گــذر اعصــار گــرم نگــه داشــته اســت. نامیــرای مــن! ای 
نهایــت عرفــان مــن! آوازی ســرده ز جوشــش لطیــف چشــمۀ 
ــتانت را  ــت. و دس ــمان زیبای ــا چش ــد ب ــم بخن ــق. و برای عش
ــروازم  ــت هســی. و پ ــت نهای در دســتانم بگــذار، ای یب نهای
ــه  ــد. چراک ــته باش ــرودی نداش ــچ گاه ف ــه هی ــروازی ک ده؛ پ
مهربــاین، همــه اش محبــت خداونــد اســت بــه مــا. و خــدا یب 
ــا باشــد  ــا. ت ــاده در دل م ــر را او نه ــن مه ــت اســت و ای نهای
در ایــن زمانــۀ تاریــک عصیــان، راه یابیــم بــه اقیانــوس طــالیی 
اشــراق. و در آنجــا بــر زورقــی ســوار شــده، شــتابان پــاروزده، 

ــا پذیریــم در ذات زیبــای او. و در طلــوع پیوســتیگ مــان، فن
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دست رد دست خدا
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نامیــرا جانــم! شــبانگاهان، هــر گاه کــه توانســی، برخیــز و بــه 
آســمان پرســتاره چشــم بــدوز. بــا آن دو گهــر یکتــای هســی، 
ــچ  ــدا. آســمان شــب هی ــن و صــور را پی ــال ک مســیرها را دنب
گاه پایــان نــدارد. جــاده هــا دارد بــه تمــایم اعصــار! بــا چــراغ 
هــا کــه تمــام ابعــادش را بــه ظهــور رســانده. بســیار هســت 
آنجــا. کافــی اســت از ایــن روزمــریگ دســت کــی و نگاهــت 
را در افــق هــای باالتــر پــرواز دهــی. و در آن شــب کــه مــاه، 
ــاال روی و دســت در  ــان آســمان را روشــن کــرد، از آن ب نردب
دســت خــدا گــذاری و روحــش را بــا لبــان کوچکــت ببــویس! و 
خداونــدگار افــالک را بــا لطیفــی دســتانت، محکــم در آغــوش 

گیــری و بگــویی دوســتت دارم، ای بهترینــم!
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کان آفتاب  گنجشگ
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قلــب مهربانــم! نامیــرا! در ایــن صبــح دل انگیــز برخیــز. 
ــا  ــاخه ه ــه ز روی ش ــه چگون ــن ک ــاب را ببی ــگکان آفت گنجش
ــد.  ــر مــا عرضــه یم دارن ــه شــان را ب ــد و آواز مهربانان یم پرن
برخیــز و چشــم بــاز کــن چــرا کــه هرچــه هســت در هســی، 
ــرای او. چشــم  ــر اســت جــز او؛ جــز وجــود نامی نیســی پذی
بگشــای و اگــر نتوانســی تیزباالنــه مســیر را بپیمــایی، حداقــل 
ماننــد گنجشــگکان بــه آفتــاب ســالم کــن. عزیــزم! اگــر اکنــون 
بــر توســن ســرکش حقیقــت نــی تــازی، نگــران نبــاش. همیــن 
کــه بخواهــی و بــداین کــه باالتــری از آنچــه کــه مــا و مردمــان 
داریــم، هــم هســت، بســیار نیکــو اســت و نویدبخــش پــرواز 
بــر نیــیل آســمان هاســت در طلوعــی دل انگیز. فدایت شــوم!
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رسآدم تمام زمان اه باش 
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الهــۀ نــازم! تــو ســرآمد تمــام زمــان هــایی. ایســتاده بــر زبــر 
ماســوی. الهــی ترینــم! بــه خاطــر بســپار کــه تــو جاودانــه ای، 
مگــر آنکــه بــا خــدای مهربــان ســتیز کــین. هرگــز از یــاد مبــر، 
ویــران یم کنــد ایســتادن در مقابــل او و نابــود یم کنــد ظلــم 
ــه  ــش، آنک ــال خوی ــت در دوزخ اعم ــدگان او و نامیراس ــه بن ب
بــر کــیس کــه جــز او پناهــی نــدارد، ســتم یم ورزد. نازنینــم! 
ــد  ــه خواه ــو روان ــر ت ــاین ب ــایی و مهرب ــایی از زیب ــمه ه چش
ــری. جهــاین نیــک  ــن دوســت خــود گی شــد، اگــر او را بهتری
ــد  ــو خواهن ــه ت ــی گنجــد ب ــه حــی در تصــورت ن از آنچــه ک
بخشــید، اگــر قلــب مهربانــت، تنهــا، جایــگاه او باشــد. عرفانــا! 
ــاش  ــرای او ب ــر. از آن او و ب ــد اســت و یکتاپذی عشــق غیرتمن
تــا همــه جهــان از آن تــو باشــد. نامیرایــم! تــو را عاشــقانه، بــه 

بهترینــم یم ســپارم.
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مسیر رپستواه 
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دلبرکــم! پرســتوهای زیبــا را ببین کــه در دل آســمان آیب پرواز 
یم کننــد. مسیرهایشــان را دنبــال کــن. یم بیــین کــه بــا لــذت 
بســیار اوج یم گیرنــد. از ایــن ســو بــه آن ســو یم رونــد. فرود 
ــذت یم  ــش ل ــد و از کار خوی ــروع یم کنن ــاز ش ــد و ب یم آین
برنــد. گــویی از لحظــه حالشــان بســیار مســرورند. و همیشــه 
ــا بــه حــال پرســتویی  ــا ت هــم ایــن گونــه زنــدیگ یم کننــد. آی
غمگیــن دیــده ای؟ یم داین چــرا همیشــه خوشــحالند؟ چــون 
خوشــحایل شــان دلیــیل نــدارد. یب دلیــل شــادند و یب دلیــل 
ــرای شــاد  ــو هــم ب ــا! اگــر ت ــد. عرفان ــذت یم برن ــدیگ ل از زن
بــودن در زنــدیگ خــود، حــدودی تعییــن کــین، اگــر دالیــل آن 
از بیــن رود، شــادی تــو هــم فــاین خواهــد شــد. امــا اگــر یب 
ــایت  ــایش، حی ــین و شــادمان ب ــدیگ ک ــا هــدف زن ــا ب ــل ام دلی
بســیار زیبــا خواهــی داشــت. نامیرایــم! برایــت ســرور ابــدی 

را از یگانــۀ هســی خواســتارم.
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ــار  ــز کن ــح دل انگی ــن صب ــرا! در ای ــم! ای نامی ــت عرفان  نهای
ــرده  ــا ک ــه را ره ــه رود، هم ــه چگون ــن ک ــرو و ببی ــه ب رودخان
ــم  ــو ه ــم، ت ــز دل ــد. عزی ــود را یم پیمای ــایی خ ــق نه و طری
ــاد  ــت در نه ــدک اس ــد ان ــر چن ــاین را - ه ــای ف ــیفتیگ دنی ش
ــج اســت،  ــار گــذار. چــرا کــه هــر چــه غــم و رن ــو -کن ــاک ت پ
در دلبســتیگ اســت. بــا ایــن کار، دیگــر هیــچ گاه، مضطــرب 
نخواهــی شــد و آرامــی الهــی وجــود تــو را فراخواهــد گرفت. 
مهَربــان وجــودم! از میراهــا بگــذر تــا نامیــرای زیبــای زمــان هــا 

بــایش.
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ــدای  ــان خ ــه دام ــت ب ــرای بازگش ــچ گاه ب ــن! هی ــرای م  نامی
مهربــان، دیــر نیســت. هــرگاه حــی در اوج طغیــان و عصیــان، 
ذره ای بســیار کــم، در دلــت غــم رجــوع بــه ذات نایافتــۀ 
ــاد  ــه ی ــو نیســی ک ــن ت ــه ای ــردی، شــک نکــن ک ــت ک هویدای
ــه  ــت ک ــود خداس ــن خ ــه ای ــه. بلک ــت راه یافت ــه قلب ــدا ب خ
آغوشــش را بــرای تــو گشــوده و بنــده اش را صــدا زده. 
عرفانــم! ذره ای تردیــد نــدارم کــه چــون چنیــن اســت، قطعــا 
یم تــوان بازگشــت؛ حــی اگــر مســیر بازگشــت را تــو بــا ظلــم 
ــه راه  ــدان ک ــزم ب ــایش. عزی ــرده ب ــران ک ــودت وی ــور خ و ج
ــویی  ــن ت ــه ای ــه ک ــازی؛ آن گون ــود یم س ــو خ ــت را ت بازگش
کــه یم تــواین طریــق را خــراب کــین. و آگاه بــاش! بازگشــت 
حقیقتــا ســخت اســت و شــاید اصــال نــگاه مهربانانــۀ خداونــد 
بــه آنــاین کــه خــود، پســی فطــرت و رذالــت را برگزیــده انــد، 
ــوار  ــم مســیر هم ــران کنی ــم! چــرا وی ــن نامیرای ــد. بنابرای نیفت
خــود را - کــه دروازه هــای ورود آن، اقیانــوس طــالیی اشــراق 
ــه  ــدی. ای یگان ــون و پلی ــرداب خ ــن در م ــا فرورفت ــت - ب اس
عزیــز پــاک مــن! ای بهتریــن بنــدۀ خداونــد! معصومیــت الهــی 
ــه ارزش  ــن. چــرا ک ــه نک ــچ گاه مبادل ــز، هی ــچ چی ــا هی ات را ب

ــاک نیســت.   ــزدان پ ــو، جــز ی روح خــدایی ت
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 یاســمین جانــم! نامیــرا! راه عشــق، پــر فــراز و نشــیب اســت 
و تنهــا طریــق عاشــق در برابــر معشــوق - در ایــن مســیر ازیل 
ــاوت  ــای متف ــتان ه ــت و داس ــان اس ــد در جری ــه اب ــا ب ــه ت ک
ــزم!  ــت. عزی ــر اس ــود - صب ــروده یم ش ــه از آن س ــا یگان ام
معشــوق، عاشــق کــش اســت و عاشــق را تــا ســرحد جــان، یم 
ــر؛ و عاشــق  ــه پذی ــد اســت و یگان ــد. و معشــوق غیرتمن آزمای
را هــزار بــار در ورطــه یم افکنــد. و معشــوق هویداســت؛ امــا 
عاشــق اســت کــه هفتــاد هــزار حجــاب ظلمــاین و نــوراین در 
برابــر خویــش برپــا کــرده. نامیراجــان! ای نهایــت عرفــان! ایــن 
ــت -  ــخت اس ــد س ــر چن ــتیگ را - ه ــیگ و پیوس ــیر یگان مس
انتخــاب کــن و در آن بــرای معشــوق، تــالش نمــا. نــه بــا ذکــر 
و وردهــای مکــرر و یب معــین. بلکــه بــا جهــاد در راه او بــرای 
ــوم  ــرای آزادی مظل برقــراری کلمــۀ مطلــوب؛ کلمــۀ حــق. و ب
ــد در  ــا، شــکنجه یم بینن ــه واســطۀ نســیان م ــه ب کــودکاین ک
ــن زمــان تاریــک. نامیراجــان! جهادکــن در  فضاهــای ســرخ ای
راه او تــا ســرحد شــهادت و پــرواز بــه اوج افــالک. و آزادگان 
را بــا خــود همــراه کــن و بیــدار از ایــن فرامــویش ازیل. از ایــن 
ــرای مــا،  ــر نفــوس مــا. بیدارکــن نامی تاریــیک پــرده افکنــده ب

پرســتوان خونیــن ایــن زمــان یب رحــم را.
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 نازنینــم! پــردۀ تاریــیک را در بامــدادان، بــا ســوزن نــور، روزن 
روزن کــن. و بازکــن پنجــره هــا را بــه گســترۀ هفــت آســمان. و 
شــاهد بــاش بــر زمیــن و زمــان. ای نامیــرای زیبایــم! رهــا کــن 
ایــن هســی میــرا و ایــن انســان هــای فــاین را. و بســاز لحظــه 
ــه آن  ــه ب ــدم بن ــذرا. و ق ــان گ ــن زم ــا دریافت ــای طــالیی را ب ه
ســوی آینــۀ دنیــا. عرفانــا! او خواســته اســت، کافــی اســت تــو 
اراده کــین و پادشــاه جــاودان تمــام عصرهــا بــایش. جــاوداین 
ات در دریــدن پــردۀ تاریــیک اســت تــا پنجــره بگشــایی و فنــا 
پذیــری، در ذات زیبــای او. و پادشــاهیت، در بنــدیگ خالصانــۀ 

اوســت. تــا تنهــا بمانــد، او.
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ــای  ــای زیب ــان رشــته ه ــرای هســی! در می ــن نامی ــی تری  اله
ذهنــت، بــه خاطــر بســپار کــه گسســتن از یگانــۀ هســی بــرای 
پیوســتن بــه جــز او، جــز رنــج دنیــایی و ابــدی در یپ نــدارد. 
و بــدان مــرز حــق بــا شــرک جــز تــار بســیار نــازیک نیســت. و 
متمایــل شــدن بــه نیــیک یــا شــر، بســیار آســان اســت. فقــط 
یــک لحظــه کافــی اســت تــا حــی، کــیس کــه ســال هــا صالــح 
بــوده اســت، بــا دوزخیــان مالقــات کنــد و همنشینشــان شــود. 
ــدازۀ  ــه ان ــا، ب ــز در دنی ــچ چی ــه هی ــاش ک ــم! آگاه ب نامیراجان
رویاهــا و افکارمــان مــا را فریــب نــی دهــد. و آنکــه خیاالتــش 
فریبــش دهنــد، جــز شکســت چیــزی را تجربــه نخواهــد کــرد. 
عرفانــا! بســیار مراقــب بــاش دربــارۀ مســیری کــه یم روی و 
ــا  ــروزی ت ــه از پی ــروراین؛ چــرا ک ــه در ســر یم پ رویاهــایی ک

شکســِت ابــدی فقــط یــک گام اســت.
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ای روح زیبــای خــدا! در هــر حــال بــه یــاد او بــاش. چــه آنــگاه 
ــوع  ــه در طل ــگاه ک ــه آن ــور را ترســیم و چ ــبانگاهان ص ــه ش ک
ونــوس، ســتارگان را بدرقــه یم کــین. نامیراجانــم! او در آشــکار 
و نهــان ماســت. پــس چــه نیــک اســت، مــا نیــز در هــر حــال 
بــه یــاد او باشــیم. خداونــد، یگانــه مهربــان هســی  اســت کــه 
ــر کــیس  ــگاه کــه ب ــد؛ مگــر آن ــچ گاه، محبتــش کاســی نیاب هی
ســتم کــین کــه جــز او پناهــی نــدارد. ظلــم، پــردۀ تاریــیک بــر 
ــان  ــد. آن چن ــا یم گردان حــواس آدیم یم کشــاند و او را نابین
کــه نهایــت لذتــش، صــدای گریــۀ مظلــوم کــودکان یتیــم عــیل 
یم شــود. نامیراجــان! هرچــه تاریــیک اســت را اگــر رهــا کــین، 
هیــچ چیــز تــوان ضربــه زدن بــه تــو را نخواهــد داشــت و همــه 
تســلیم در برابــر تــو خواهنــد بــود. عرفانــا! تــو اگــر بــا خــدا 

بــایش، جهــاین را دگرگــون یم کــین.
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ای وجــوِد ازیل، در کنــار ایــن روِح عصیانگــِر دل شکســتۀ 
ــم  ــه حج ــی ک ــودِک هس ــن ک ــر ای ــوش گی ــیمان. در آغ پش
ــر  زنــدیگ اش ســیری دارد در مــرگ و گــذر ســاعت هایش خب
یم دهــد از آین کــه بــر توســن ســپید حقیقــت، در ســحرگاهان 
عشــق، آنگاه کــه ســتارگان خــوش یم درخشــند بــر پــردۀ 
ســرمه ای آســمان، ســوار یم شــود و یم تــازد در جــاده ای کــه 
ــرا،  ــرایِی نامی ــون می ــد و اکن ــان دگــر تاختن پیــش از او، نامیرای
ســاعت شــیِن لحظــات او را وارون کــرده بــا مخــزین یب نهایــت 
ذرات، تــا رســاندش بــه منتهاالیــه شــرقی ترین طریــق ســپهر 
نیــیِل در غــروب آفتــاب کــه نــدا یم دهــد طلوعــی دگــر را، در 
ــر  ــپید ب ــاز س ــۀ ن ــرای اله ــگ، ب ــای رز صوریت رن ــار گل ه کن
تخــِت عــرش آســمان ها. نامیراجــان! و ایــن جمــالت طــوالین، 
هیــچ گاه پایــان حقیقــی  نخواهنــد داشــت و خواهنــد بــود بــر 
ــن  ــوارۀ بلوری ــا، مجســمه ام در ف ــو از مــن، تنه ــا و ت ــوح گیت ل
اســاطیر زمیــن را خواهــی دیــد. عرفانــا! در دیــدار حقیقــی نــا 
پایانمــان در عــرش، برایــم دســته گیل از الوهیــت وجــود پاکــت 

ــم. ــام زمان های ــرای تم ــوم! نامی ــت ش ــاور. فدای را بی
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آواز پــاک گنجشــگکان آفتــاب، بــر شــاخه های پرطــراوت 
ــه  ــود را عرض ــای وج ــه، یاقوت ه ــه معصومان ــتان هایی ک انارس
یم دارنــد، بــه دســت هســی تــا در دســت گیریم مهرباین شــان 
را، و یــاد گیریــم از یب رغبی شــان در عالــم فنــا. چنان کــه 
هرچــه نیســی پذیــر اســت را رهــا کنیــم؛ و درنهایــت قلبمــان 
تنهــا او باشــد: مهربــان هســی. و ایــن مســیر نی گــذرد جــز 
بــر طریــق پــایک ظاهــر؛ و باطــن اســت کــه ظاهــر را یم ســازد. 
و آن کــه الهــی اســت، انــس بــا او آســان امــا ســنگین، و 
ــت و  ــت اس ــا او راح ــت ب ــرار ورزد، الف ــل اص ــر باط ــه ب آنک
ــه در  ــایک ک ــر روِح پ ــت ب ــری اس ــا زه ــس، ام ــر نف ــبک ب س
ازل از او عهــد عبودیــت گرفتنــد تــا گــذارد دســت در دســت 
مهربــان. تــا شــود معشــوق فرشــتگان آســمان. و برایــم شــود 
ــا! مهربــاین دســتانت، نشــانگر  نامیــرا! نهایــت عرفــان؛ عرفان

معصومیــت وجــود آســمانیت اســت. فدایــت شــوم!
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نامیراجــان! پــرواز ده شــیدایی نهانــت را از کنــار ایــن روزهــای 
آشــنا بــا فقــر عشــق، تــا صفــای بیکــران آســمان هــا. و گــوش 
ده بــه ســبزه زاران پــایک کــه پــگاه، ســپهر نیــیل، بــاران طراوت 
ــن  ــی ک ــت. و ته ــده اس ــا دمی ــد آن ه ــش را در کالب زای خوی
ــت ســپیدی روحــت را. و  ــاه گردان ــارت را از آنچــه تب ــه ب کول
ــک صبحگاهــان، در  ــدیگ را در نســیم خن بجــوی آســودیگ زن
ــار جــوی آیب کــه فــرازش گل هــای یــاس صــوریت رنگنــد.  کن
ــک یم داین  ــو نی ــاودان؛ و ت ــار ج ــا به ــارای ب ــت را بی و کالم
ــای  ــت در انحناه ــازی اس ــق ب ــق و عش ــاد عش ــار نم ــه به ک
ــه  ــان را ب ــم و زم ــوس زیبای ــای ققن ــال بگش ــر. و ب ــی فک اله
احاطــه درآر و ســفرکن بــه صبــح هــای نــاز کــودیِک پــر از آوای 
گنجشــگکان آفتــاب. و در آن بامــدادان کهــن، بنشــین بــر لبــۀ 
ــت یم  ــه برای ــی ک ــدای دوس ــه ص ــوش ده ب ــوض آب و گ ح

ــد از دوســت. خوان
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ــود، کــه ســروی در  ــه ب ــوز، کهــن عصــر تباهــی زوال نیافت هن
صفحــۀ تاریــک زمــان ریشــه زد و ســپیده دم تاریــخ را بــا نســیم 
الجــوردی بامــدادان برجهانیــان عرضــه داشــت. بلنــدای ســرو، 
ریشــه دوانــد در بیشــۀ اندیشــه و تابانــد نــور را از بــریگ کــه 
ــت  ــن، هم صحب ــوز م ــود. و هن ــاده ب ــان افت ــۀ جنگلب ــار کلب کن
آهــوان نشــده بــودم کــه رؤیایــم مــرا لغزانــد در پــس آن لحظه 
ــای  ــم خنده ه ــنوا باش ــار. و ش ــح دریاکن ــایم در صب ــا بیاس ت
ــازه را  ــای ت ــگاه، صدف ه ــر پ ــه ه ــاب را ک ــودکان آفت ــای ک زیب
یم گشــایند. و هنــوز مــن، بر زورق طالیی اشــراق در خورشــید 
ــرودم  ــم، ف ــوس رؤیای ــه ققن ــودم ک ــده ب ــاب ذوب نش عالم ت
آورد بــِر تــو، نامیرایــم. و شــناختم خویــش را از پنجــره ای کــه 
تــو، رو بــه انــوار ســماوی گشــودی در پــس لحظه هــای کهــن. 
و دیــدار دادی مــرا بــا نهایــت هســی. و هنــوز مــن، تمامــاً تــو 
ــرم  ــگاره ای دیگــر در براب ــودم کــه، ن را در آغــوش نکشــیده ب

نقش بســت.
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نامیــرا جانــم! نیــیل آســمان را بــا ابرهــای طــالیی اش بنگــر کــه 
در ایــن طلــوع دل انگیــز، کنــار اقیانــوس وجــود، هســی مــا را 
ــه و عشــق را در نهــان آشــکار مــا نهــاده و  ــا یکدیگــر آمیخت ب
ــا حــالوت هســی را  ــد، ت ــده ســاخته از امی ــان را آکن دل هام
بــر یکدیگــر عرضــه کنیــم و از ایــن ســپیده دم اهــورایی لــذت 
ــه  ــت، یگان ــا محبوب ــن یکت ــار ای ــا! همــواره در کن ــم. عرفان بری
معشــوقم باقــی بمــان تــا بشــکافیم ژرفــای دنیاهــای ناشــناخته 
ــر  ــدیگ عشــق، رهــا شــویم ب ــا بن ــان. و ب ــر زورق طالیی م را ب

ــزِد شــیدایِی در عــرش آســمان ها. تخــِت ای
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بامــدادان، توســن ســوار بــه بــاالی تپــه رســیدیم. فضــا، دریای 
ســکوت بــود تــا آنگاه کــه تــو، گام بــر زمیــن نهــادی و کرانــۀ آن 
را شکســی. رو بــه آســمان بــود غنچــۀ جــاودان؛ و دســتت را 

بــاال بــردی و پرنورتریــن ســتاره را نشــان دادی. و گفــی:
آن ســوتر، شــاید در لحظــۀ حــال، باشــد کهکشــاین   -
چیســت؟ آن  یم داین  نامیــرا!  احســاس.  از  رنگارنــگ 

ــه  ــر پیکــر روحــاین شــب اســت ک ــکای عشــق ب آن خن  -
رهاشــده. ســرگردان  بیابــاین،  میــان 

چگونه عشق ره گم کند؟  -
و با زمزمه ای پاسخ دادم:

ــزار و  ــته ایم، ه ــواره پیوس ــه هم ــا ک ــان م ــه می چنان ک  -
اســت. فاصلــه  یک شــب 

ــه در پیوســتیگ جــدایی باشــد؟ مــن درونمــان را  چگون  -
یم بینــم. درخشــان 

داغ اســت؛ گرمایــش را حــس یم کــین؟ امــا عشــق خنــک   -
اســت. و فاصلــۀ  میــان دو یــار پیوســته، به انــدازۀ شــب های 

ــه اســت.  ــا فاصل یب چــراغ در هزارتوه
غبار کاروان ها را نشانش دادم و گفتم:

یب راهه یم روند؛ چراکه الالیی تماشا را نشنیده اند.  -
با تعجب گفت:

ــش  ــیر بی ــک مس ــه ی ــا ک ــت؟ اینج ــن اس ــور ممک چط  -
. نیســت

ــت.  ــان اس ــوی پایش ــه جل ــد ک ــی را یم رون ــا راه آن ه  -
حال آنکــه طریــق در آسمان هاســت؛ و جــز بــا ســیمرغ نتــوان 

ــرد. ــی ک آن را ط
و کودکانه پرسید:

چگونــه آن را بیابیــم؟ ســیمرغ؟ آن که در افسانه هاســت.   -
ــزی  ــدرو، چی ــب های تن ــاب و اس ــگکان آفت ــز گنجش ــا ج و م

ــم. نداری
ــار،  ــام اعص ــا در تم ــویی دنی ــت. گ ــا را در برگرف ــکوت فض س
ــردم. در  ــه فش ــتش را مهربانان ــود. دس ــه ب ــن لحظ ــر ای منتظ
ــم  ــرد. برای ــت وجو یم ک ــراین را جس ــمانش، یب ک ــران چش ک
ایــن، شــکوه تماشــا بــود؛ نگریســتن الهی تریــن غنچــۀ زمــان 

بیشــه ها. نهفته تریــن  در 
آسمان را ببین. رودخانۀ نور را یم بیین؟  -
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آری.  -
ــد  ــزی باش ــد چی ــس بای ــت. پ ــت اس ــاهراه طریق آن ش  -

کــه بتــوان بــا آن بــه آنجــا رفــت.
با سیمرغ؟  -

شاید هم با زورق طالیی اشراق.  -
ــدر  ــداین چق ــرا می ــت. نامی ــوس اس ــه در اقیان ــا آنک ام  -

اقیانــوس؟! تــا  اســت؟  فاصلــه 
یم گــویی نی توانیــم برویــم؟ تــو کــه زیباتریــن ســرود   -

ــن! ــۀ م ــاین، غنچ ــدۀ زم زن
ــی، بــه  حــال برویــم، چگونــه بتــوان از ای ســطح ته  -
ــاید  ــت! ش ــتناک اس ــت یافت؟ وحش ــت دس شــاهراه طریق
ــه  ــگاه چ ــا. و آن ــن دریاه ــد در ژرف تری ــا را بلغزانن ــا م موج ه
ــی  ــویم؛ اندوه ــرده یم ش ــان پژم ــو، هردوم ــا ت ــن ب ــم؟ م کنی
ــب  ــا اس ــت ب ــر نیس ــد. بهت ــف نگنج ــه در وص ــت در آن ک اس
و  نیــیل  دریاچه هــای  نیایــش  جســت وجوی  بــه  هامــان، 

برویــم؟ الله زارهــا  بیکــراین  و  درخشــان  ســتاره های 
همــه بــه دنبــال این هــا هســتند. بیــا باالتــر از آن را طلــب   -

ــم. کنی
مــن از شــب های یب چــراغ یم ترســم. مــن از خاک هــای   -
غربــت هراســناکم. نتوانــم! نتوانــم! بیــا آتــی روشــن کنیــم، 
بخوابیــم و فــردا صبــح بــه جســت وجوی زیبــا نگارهــا برویــم.

شاید بهتر باشد...  -
ــن  شــاید دیگــر چیســت؟ مــن هراســناکم! مــن زیباتری  -

غنچــۀ ســرخ زمانــم! نامیــرا؟!
جانم عرفانا؟!  -

بیــا رودخانــۀ نــور را از همین جــا بنگریــم. چــرا تــو   -
این قــدر طلــب رؤیاهــای میــرا داری؟ تــو کــه نامیــرایی!
ــر  ــوند. و دیگ ــوش یم ش ــک روز خام ــتاره ها ی ــۀ س هم  -
ــت  ــر نیس ــم. بهت ــی ننگری ــمان ته ــز آس ــم، ج ــه اینجایی ــا ک م
ســوی قــوس ســبز ســعادت رویــم؟ موپریشــان هــای اینجــا، 

جادوینــد.
آه! نغمــۀ حوریانــش کــه زیباســت! تــو از چــه شــکایت   -

یم کــین؟
ــت. داغ  ــوس اس ــان ه ــد. عشقش ــم، رؤیاین ــر بگوی بهت  -
ــک  ــم، خن ــن از آن دم یم زن ــه م ــقی ک ــه عش ــت! حال آنک اس

124

www.takbook.com



اســت. آرامــی دارد ابــدی. الهــۀ زیبــای زمان هاســت. چگونــه 
ــم؟ ــایه کن ــک س ــیدن ی ــدای چش ــراین را ف یب ک

ــیر،  ــن مس ــا ای ــت. ام ــی اس ــان آگاه ــت، رنگین کم نگاه  -
نیســت؟ پرخطــر 

تــو چــرا بــه یــک جــوی آب و ســایۀ خنــک رایض   -
یم شــوی؟! تــو کــه تمــام عرفــاین، آریانــا! بیــا در رؤیایی تریــن 
اقیانــوس کــه در تصــور هیچ کــس نگنجــد، غــوایص، و زیباتریــن 

ــت؟ ــر نیس ــن بهت ــم. ای ــود کنی ــان را از آن خ ــد زم مرواری
چــه بگویــم؟! بهتــر کــه هســت. امــا... ســخت اســت.   -
ــا  ــا را بیش تــر یم پســندم ت ــر بالــش رؤی مــن ســر گذاشــتن ب
ــاین  ــن حوری ــه همی ــن ب ــای ژرف را. م ــوایص در اقیانوس ه غ

ــن... ــنودم. م ــد، خش ــمه یم خوانن ــب چش ــر ل ــه ب ک
ــه آن دعــوت  ــا! شــاهراه طریقــت کــه تــو را ب آه! عرفان  -
ــت  ــوان یب نهای ــه بت ــم... چگون ــردم، یم داین... چطــور بگوی ک
ــود  ــت، در وج ــاخت؟... آن یب نهای ــور س ــات محص را در کلم

ــت! توس
چه؟! در وجود من؟ شوخی یم کین.  -

هیــچ! و یم داین آن ســیمرغ یــا آن زورق طــالیی اشــراق   -
کجاســت؟

رؤیا یم پردازی نامیرا!  -
چــرا چنیــن یم گــویی؟ یب نهایــی کــه مــن از آن دم   -
ــت  ــت یافتین اس ــان دس ــت و ُچن ــگرف اس ــان ش ــم، ُچن یم زن
کــه در تصــورت نی گنجــد. همه چیــز در وجــود توســت. 
ــه اســت  ــن روح مهربانان ــو، الهی تری ــان پیکــر ت ــه در نه چراک

ــلطه درآرد! ــه س ــان را ب ــردد، جه ــر آزاد گ ــه گ ک
بخوان. من که باور نی کنم.  -

کافــی اســت بــه نظــاره بنشــیین. و تهــی کــین وجــودت   -
را از تاریــیک مرداب هــا. و در زیباتریــن اللــه زار، برقــی باهــم 
آهنــیگ هســی. و شــادبایش. و امیــدوار بــه خــدای مهربــان. و 

بــه او بگــویی...
صبر کن! مگر من هم یم توانم با او سخن بگویم؟  -

چــرا نتــواین؟ تــو از مســیح چــه کــم داری؟ تــو عیــیس   -
دیم هســی، ایســتاده بــر زبرماســوی. فقــط بــه یــک شــرط.

آن چیست؟  -
کافــی اســت بــه زیباتریــن وجــود هســی - خــدای   -
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مهربــان - بگــویی کــه، نــه یم دانــم و نــه یم توانــم؛ تــو مســیر 
راســی را بــه مــن نشــان ده.

و همه چیز با یک جمله حل یم شود؟  -
نــه! چنیــن چیــزی بــا یک ســخن درســت نی شــود. بــر   -
ــاش. ــن ب ــز چنی ــت نی ــاش و در کارهای آن مداومــت داشــته ب
یعــین ازاین پــس بــا خــود بگویــم، نــه کاری را یم دانــم و   -

ــت؟ ــه نیس ــن احمقان ــم؟ ای ــه یم توان ن
ــا! و منظــور  ــان، آریان ــام عرف ــر توســت از تم ــن تعبی ای  -
ــا تمــام هســی.  ــاش ب ــان ب ــالً برعکــس اســت؛ مهرب مــن کام
بــا همــۀ مردمــان؛ مخصوصــاً آن هــا کــه کالبــد پرنیــاین دارنــد، 
ــدا  ــه خ ــکرگزار. چراک ــاش و ش ــدیگ رایض ب ــودکان. و از زن ک

ــته. ــو خواس ــرای ت ــن را ب ای
و بعدازآن چه؟  -

او خود، مسیر را به تو نشان یم دهد.  -

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

موالنا
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خواهد شنید؟! 

128

در ســرزمین رؤیــا، آســان اســت لغزیــدن در خواب هــا؛ 
چنان کــه بامــدادان، در شــاهراه آســمان ها و یب راهــۀ کاروان هــا 
پرســه یم زدیــم و اکنــون جلــوۀ آســمان، این چنیــن زیبــا نقــش 
ــان را  ــا. نییل هــا، طــراوت چهــرۀ درخت ــر دریاچــۀ رؤی بســته ب
ــا  ــای آســمان، در ســکون آب ه در آغــوش کشــیده اند و ابره
ــده در اینجــا  ــرا کــه از خیال هــای کهــن، لغزی ــد. و نامی یم تازن
-بــه ایــن آینــۀ آســمان ها کــه دارد نگارگــری عرفــاین - یم خواند 

رازهــای نهــان روحــش را.
عرفانــا! گل چهــره ات از غــم دلــت خبــر یم دهــد. برایــم   -

یم خــواین چــه شــده؟
آه! دنیــا برایــم آیینــه ای یب طرح شــده. دیگــر نــگاری در   -

آن نیســت.
تنهایی؟  -

آری! از دیشــب کــه برایــم ِز شــاهراه طریقت و ســیمرغ   -
ــم  ــا. نی دان ــته ام اینج ــا نشس ــدی، تنه ــخن ران ــمان ها س آس

چــه کنــم.
گفتــم کــه؛ نیــازی بــه کاری نیســت. او خــود، مســیر را   -

ــد. ــان یم ده ــو نش ــه ت ب
اگــر نشــان نــداد چــه؟! از تنهــایی یم میــرم. از آن لحظــه   -
کــه آگاهــی یافتــم، زنــدیگ ام را مــرداب تاریــیک یافتــم کــه در 

ــم. ــه ام. یم دان آن فرورفت
چه را؟  -

اینکــه او بــه مــن نــگاه نخواهــد کــرد. آخــر چطــور عکس   -
یاســمن ها بیفتــد در ایــن مــرداب. مــن در تاریک تریــن شــب 

ــه او. ــده ام. و امیــدی نیســت ب  مان
تو که زیباترین غنچه ای عرفانا!  -

و این یعین راحت تر لجن زار  مرا پایین یم کشد.  -
نه؛ به هیچ وجه. یم داین او کجاست؟  -

در آسمان ها. و نجوایم را نخواهد شنید.  -
او خــدای آســمان ها و زمین هاســت. خــدای هرچــه   -
هســت و نیســت. او چنان کــه خــدای شــفاف ترین و زالل تریــن 
ــن مرداب هــا هــم  دریاچــه اســت، همان طــور خــدای پلیدتری
ــا همــۀ چیزهــایی اســت کــه در  هســت. او همه جاســت. او ب

ــم اســت. عال
یعین او هم دریاچه و هم مرداب است؟  -
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نــه! نــه! او نــه دریاچــه و نــه مــرداب اســت. بلکــه ذات زیبــا 
و مهربــان او، بــا همــۀ اشیاســت.

نی فهمم! آخر چطور؟  -
نی دانــم. امــا ایــن را یم دانــم کــه هــر جــا و هرلحظــه   -

کــه او را بخــواین، بــه تــو پاســخ خواهــد داد.
امــا مــن او را بارهــا - از شــب گذشــته - خوانــده ام. امــا   -

ــنیدم. ــچ نش هی
خــوب، ببیــن آریانــا! تــو تــازه دانــۀ شــکوفایی را از   -
تباهــی نجــات داده ای. و آمــده ای بــه اینجــا؛ زیباتریــن رؤیــا. و 
جایگاهــی نیــک بــرای آن یافتــه ای - قلــب مهربانــت را یم گویم 
ــار زده ای و آن را  ــا را کن ــت، خاک ه ــت های کوچک ــا دس - و ب
ــروها -  ــالً آزاد س ــری - مث ــت دیگ ــر درخ ــل ه ــته ای. مث کاش

ــد.  ــد و رشــد کن ــه بزن ــا جوان ــرد ت ــان یم ب زم
اگر دست هایم بزرگ تر بود، زودتر شکوفا یم شد؟  -

فکــر نکنــم؛ اگــر بزرگ تــر بــودی، شــاید آن دانــه چنــان   -
غرق شــده بــود کــه دیگــر نی توانســی آن را بیــایب. چــه 
برســد بــه آنکــه آن را بیــارایی و در زیباتریــن بیشــه ها بــکاری.

بزرگ تــر  هرچــه  آدم هــا  چــرا  اســت؟  چنیــن  چــرا   -
یم شــوند؟ بدتــر  یم شــوند، 

چــون در روزمــریگ غــرق یم شــوند. در هوس هــا و   -
ــیل  ــاند خی ــایی یم کش ــه کاره ــا آدیم را ب ــا. و هوس ه آرزوه

کثیــف. و گاهــی ترســناک.
ــت دادن  ــرای از دس ــزی ب ــه چی ــن ک ــان! م ــرا نترس م  -

نــدارم.
آه! ناز گلم! تو خدا را داری.  -
و باخدا چه کار یم شود کرد؟  -

همه کار! همه چیز!  -
ــن  ــا چنی ــاید در حرف ه ــت.  ش ــن نیس ــت ای ــا واقعی ام  -
ــا  ــت. م ــم یاف ــزی نخواهی ــن چی ــدیگ چنی ــا در زن ــد، ام باش
هیــچ گاه خــدا را نی یابیــم. اگــر او بــا همــه چیــز اســت پــس 
مــن بــرای دیدنــش بایــد بــروم آن ســوی دنیاهــا. منظــورم آخــر 
دنیاســت. و بیــرون از جهان هــا بایســتم تــا بتوانــم او را ببینــم 
ــد. ــچ گاه او را نخواهــم دی ــس هی ــروم، پ ــم ب و چــون نی توان

یم داین چــرا چنیــن یم گــویی؟ مــن نیــز چنیــن بــودم و   -
ــدم،  ــه فهمی ــت یافتم ک ــتان ها دس ــن بوس ــه نهفته تری ــگاه ب آن
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خــدا را فقــط بــرای خــودش بایــد خواســت؛ نــه بــرای آرزوهــا. 
ــهرت،  ــد؛ ش ــا یم خواهن ــه آدم ه ــت ک ــادی هس ــای زی چیزه
ثــروت، ســالمی، آرامــش و خیــیل چیزهــای دیگــر. و از 
راه هــای مختلفــی بــه این هــا یم شــود رســید. آن هــا کــه پیــش 
خودشــان فکــر یم کننــد خوب انــد - خــودم را یم گویــم - 
یم خواهنــد باخــدا بــه ایــن چیزهــا برســند. خــدا را یم خواهنــد 
ــرای فاین هــا؛ آن هــایی کــه نابــود یم شــوند. و به راحــی بــر  ب
ــام  ــن آن، ج ــد و طنی ــرگ فرایم رس ــه م ــد آنگاه ک ــاد یم رون ب
بلوریــن عمــر آدیم را یم شــکند. نامیرایــم! خــدا را بــرای 

ــواه. ــودش بخ خ
آخر چطور؟ اینکه ممکن نیست.  -

او را دوســت داشــته بــاش بــرای اینکــه خــدای توســت.   -
نــه اینکــه دوســی ات بــرای ایــن باشــد کــه بــه چیــزی بــریس. 
و منتظــر هیچ چیــز نبــاش؛ چراکــه قــرار نیســت اتفاقــی بیفتــد. 
ــی  ــد داد، ح ــد، آن رخ خواه ــزی باش ــر چی ــر ارادۀ او ب و اگ

اگــر تمــام جهــان نخواهنــد.
مگر تمام جهان همان خدا نبود؟  -

نــه؛ خــدا بــا تمــام جهــان بــود. و غــم گذشــته ها را   -
نخــور؛ چــون ســودی نــدارد. و افســرده نبــاش؛ چراکــه فقــط 
ــردیگ  ــردیگ. و پژم ــین پژم ــن یع ــد و ای ــد یم کن آدیم را ناامی
ــدا را  ــه خ ــش از آنک ــین - پی ــرگ یع ــت. و م ــرگ اس ــان م هم
پرده هــا، سرمســت  نهفته تریــن  و ورای  آغــوش کــی  در 
ــایش. ــه ب ــان رفت ــن جه ــوی - از ای ــص ش ــانه ای ترین رق افس

آیا زماین یم رسد که همرنگ او شوم؟  -
ــد  ــرا خواه ــز ف ــیگ نی ــم آهن ــیگ و ه ــم رن ــک ه یب ش  -

رســید.
چه زمان خواهد بود؟  -

ــه  ــال ها فاصل ــیک، س ــن نزدی ــا در ای ــت؛ ام ــک اس نزدی  -
اســت.

مثالً چقدر؟  -
ده بهار. شاید هم زودتر.

اینکــه از ســتاره ها هــم دورتــر اســت. شــاید در ایــن ده   -
ــم. ــان ده ــتان ج زمس

گفتم ده بهار تا چه چیزی راه است؟  -
اینکه خدا را ببینم.  -
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نــه عزیــز دلــم. تــو اکنــون هــم خــدا را یم بیــین. طبیعــت   -
زیبــا را ببیــن و آســمان ها و دریاهــا را. تــو یم تــواین اآلن بــا او 

صحبــت کــین.
چطور ممکن است؟  -

بــا نیایــش. رازهایــت را برایــش بگــو. هرچــه یم خواهــی   -
از او بخــواه. و زیباتریــن نغمــه ات را فــدای او کــن.

پس این بهارها برای چیست؟  -
تــو هم اکنــون در آغــوش خــدایی. او، عاشــقانه تــو را در   -
برگرفتــه اســت. و امــا ایــن فاصلــه بــرای ایــن اســت کــه، تــو 
نیــز او را در آغــوش کــی. بــه او بپیونــدی و بــرای او بــایش.

دست یافتین است؟  -
با نیایی عاشقانه، آری!   -

اما روحم افسرده است از گناهانم.  -
یم داین... خــدا یم گویــد حــی اگــر گناهانتــان بــه مــرز   -
آســمان ها یم رســد، مــرا بخوانیــد کــه مــن، آمرزنــدۀ مهربانــم. 

ــن. ــان را ببی ــقانه، جه ــز و عاش ــال برخی ح

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است

حضرت حافظ
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ییم نگو م و 
نگفتی یر 

غ رازی هک رب 

ت
س راز ا

محرم  هک او 
یم 
ی بگو ت 

س با دو

حافظ
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غایــی نیســت در عشــق ورزیــدن. چنــان کــه در عشــق 
ــت  ــرای عشــق محدودی ــز حــدی نیســت. و آنکــه ب نی

قا یــل شــود، اصــال آن را درک نکــرده اســت.

سرنوشت آدیم در سرشتش جای دارد:
ــدن در  ــرق ش ــالیی و غ ــی ط ــر زورق ــدن ب ــوار ش س
غــروب دل انگیــز آفتــاب؛ یگانــیگ و پیوســتیگ بــا 

ــی. هس
تنهــا کافــی اســت بــا روح و اندیشــه هــای ازاد و پذیــرا 
ــن  ــن باشــید جــز ای ــد. مطمی ــات بروی ــدار کاین ــه دی ب

رخ نخواهــد داد.

غایتی نیست

رسنوشت رد رسشت
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ــدا  ــز را ف در ره عشــق، در آتــش بســوزید و همــه چی
ــداد  ــه در امت ــزی شــما را از مســیری ک ــا چی ــد؛ ت کنی
ابدیــت اســت، بــاز نــدارد. هــرگاه در ایــن مســیر قــرار 
ــه  ــردگان و آنانک ــدگان و م ــه زن ــه هم ــد - چنانک گرفتی
هنــوز نیامــده انــد در ایــن مســیرند - توســن ســرکش 
حقیقــت را اختیــار کــرده و در امتــداد ابدیــت بتازیــد.

همه چیز را فدا کنید

حــی اگــر فکــر یم کنیــد ســیه بخــت تریــن موجــود 
ــه  ــد. ب ــردش بروی ــه گ ــدیک ب ــر روز ان ــین، ه روی زمی
آســمان آیب و درختــان سرســبز بنگریــد. و نیایــش بــا 
ــس از  ــید، پ ــن باش ــد. مطمئ ــوش نکنی ــی را فرام هس
مــدیت، تحــویل عظیــم در زنــیگ تــان رخ خواهــد داد.

نیایش با هستی را رفاموش نکنید

انمیرا
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ــا  ــدیگ معن ــز در زن ــد:» هیچ چی ــز یم گوی ــوین رابین آنت
ــا  ــد«. ام ــه آن بدهی ــما ب ــه ش ــایی ک ــر معن ــدارد، مگ ن
ــدیگ، واال  ــز در زن ــم:» همه چی ــما یم گوی ــه ش ــن ب م
ــد«. ــما آن را درک کنی ــت ش ــی اس ــایی دارد؛ کاف معن

ــان بســیارند؛ امــا تنهــا شــمار بســیار کــی از  زیباروی
ــوه ای از  ــان، روح، جل ــا دیدارش ــه ب ــد ک ــان، چنانن آن
ســیمای بلوریــن حقیقــت را زیــارت یم کنــد. و در آن 
لحظــایت کــه شــما، آن معــدود کالبــد نوشــین را دیــدار 
ــن را  ــه ای ــد؛ ک ــالی خلوتیانی ــگاه اع ــد، در جای یم کنی
از رهــایی روح در آن دم اهــورایی یم تــوان احســاس 

کــرد.

ردک معنی زندگی 

دیدار اهورایی 
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انمیرا

برای اطالع از نسخه های جدید این اثر، بارکد زیر را اسکن نمایید.

منتشرشــده،  محتــوای  تاثیــرات  قبــال  در  مســولیتی  گونــه  هیــچ  نامیــرا،  حقیقــی  شــخص 
اســتفاده  و  بارگیــری  یــا  نامیــرا  تارنمــای  از  اســتفاده  نــدارد.  آفالیــن  یــا  آنالیــن  بــه صــورت  چــه 
آثــار  ایــن  از  اســتفاده  هــای  سیاســت  و  هــا  مشــی  خــط  قبولــی  منزلــۀ  بــه  کتــاب،  ایــن  از 
کنیــد. زیــر مطالعــه  بارکــد  اســکن  بــا  توانیــد  مــی  را  هــا  ایــن سیاســت  اســت. آخریــن نســخۀ 

http://eternalrose�ir/Policy

http://eternalrose�ir/NOV

Namira
شامل برگزیده هایی از دل نوشته ها، رویاشعرها و داستان های کوتاه
ویرایش دوم

www.takbook.com



هب انم رپوردگار گسترده مهر مهرورز

خط مشی اه و سیاست اهی انمیرا
ویرایش دوم ؛ دهم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نو د و هشت

http:// مــادۀ یــک – تنهــا محتوایــی قابــل اســتناد بــه نامیراســت که بــر روی تارنمای اینترنتــی
eternalrose�ir منتشر گردد.

ــا بارگیــری یــا مطالعــۀ کتــاب  مــادۀ دو - شــما بــه محــض ورود بــه تارنمــای اینترنتــی نامیــرا، ی
نامیــرا، متعهــد مــی شــوید کــه، درصــورت مشــاهدۀ محتوایــی مخالــف ایــن سیاســت نامــه، یــا 
محتوایــی کــه اثــر ســوء دارد، از طریــق درگاه اینترنتــی http://eternalrose�ir/contact بــه 

نامیــرا اطــالع دهیــد تــا مراتــب بررســی و رفــع اشــکال صــورت گیــرد.

مــادۀ ســه – نامیــرا هیــچ مســولیتی در قبــال اثــرات محتــوای منتشرشــده، بــر عهــده نمــی 
گیــرد. شــما موظفیــد حتــی کوتــاه تریــن مطلــب، عقیــده یــا ارزشــی کــه از نامیــرا منتشرشــده را 
از نظــر عقلــی بررســی نمــوده، دربــارۀ آن تحقیــق و پژوهــش کافــی کــرده، و درصــورت درســتی، 

ارزشــمند بــودن و عالقــه، آن را قبــول کنیــد.

ــی اســالمی  ــوای منتشرشــده، در چارچــوب اخــالق ایران ــار – ســعی مــی شــود محت ــادۀ چه م
ــران باشــد. ــق قوانیــن جــاری نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ای ــرد و مطاب جــای گی

مــادۀ پنــج – نامیــرا تمــام تالشــش را در هنــگام انتشــار محتــوا مــی کنــد تــا حقــوق قشــرهای 
آســیب پذیــر جامعــه، بــه خصــوص مســتضعفان و کــودکان  رعایــت شــود.

مــادۀ شــش – ایــن سیاســت نامــه ممکــن اســت هــر زمانــی تغییر کند؛ شــما موظفید در صورت 
ادامــه اســتفاده از محتــوای منتشرشــده در تارنمــای http://eternalrose�ir ، تغییــرات ایــن 

سیاســت نامه را در آدرس http://eternalrose�ir/Policy مطالعه و قبول کنید.
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