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 نیستان
 

 

 کرم رد پیله ی تنهایی خویش

 خواب رپواهن شدن می بیند 
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 هواللطیف

 نوشتاری رد باب مقدهم 

 زمانی عارفی می گفت : 

 شیپ از این مردمان دوائی بودند هک از ایشان شفا می یادنتف ، اکنون همه رددی شده اند هک آن را دوا نیست .

 پس طریق آن است هک خدای را مونس خود سازی ، و کتاب او را همراز خود گردانی .
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 لحظه اهی تنهایی لحظه اهی رپباری است .

همیشه یک حس گنشق همراه توست هک رد تنهایی خود را رعیان مقابل دیدگان خیس از اکش ، لطیف و مواج ومهربان و 

 دوست داشتنی هب تماشا می گذارد .

گاه مهربان ، ردون این آبی صبور  ا ؟ات کجو رپ راز تو را با خود می ربد . حضور انفذ یک ن

 بییی می کنی از ماندن .کجاآباد ، ات آن اایی هک احاا  رات ان

 ااظتنرم از جنس نور است و شفاف مثل بلور ، و گرم .

 منِ ربیب ، دلتنگ و تنها و منتظر . رق رد ااظتنر .

 یک مشت خاک هک هب او جرأت بخشیدی هک تو را آرزو کند ، با تو حرف زبند ، ربای تو بنویاد ،

 بخواند ، ربای تو بخندد و ربای تو گرهی کند .ربای تو 

 ............... و با این دل چکنم هک تو چنین مشتاق و رپیشانش کرده ای .
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 و اندوه این مونس آرام و زبیبای من ، 

 و همنفس تمام لحظه اهی خوب من ، و مهربان .

 و من از عشق می گویم .

 خدایا مرا رد عشق بمیران .

 .مرا عاشق بمیران 

 

 و زندگی یعنی عشق

 و زندگی یعنی عاشقی

 و عشق یعنی رپ از طراوت باران 

 رپ از طراوت سبزبینه اهی امید 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 و خورشید رد آسمان قلبم بی روب 

 و نور آبشار حیات 

 و نور یعنی صبح 

 و نور معنی دیدار می دهد 

 و نور یعنی عشق 

 دیدگانم رپ از طراوت صبح است 

 هن اهیش را و قلم عاشقاهن رتین رتا 

 تکرار می کند 

 و زندگی تکرار نور است 

 و زندگی یعنی لطافت باران 
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 و زندگی یعنی رپ از آبی 

 و عشق ره روز تکرار می شود 

 و نسیم مهر ره روز می وزد 

 و آسمان رپ از لبخند

 رپ از خورشید 

 و آبشار نور

 روی شاهن اهی زمین 

 و زندگی یعنی نور 

 و نور رمز حیات 
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 یعنی آشنایی یافتن عشق

 از وجود خود راهیی یافتن

 عشق یعنی گل ، رپنده ، آسمان

 عشق یعنی نور ، آیات نهان

 عشق یعنی اان هب ااانن باختن

 وز ردون خود نهانی اتختن

 عشق بوی مهربانی می دهد

 بوی گل اهی ااققی می دهد

 حزین ) زرها ( خوش نظر
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 بنام خدا 

 اهی معصومیت سبز جواهن اه ، سالهای معصومیت سرخ الهل اه ،  سال اهی کودکی ، سال

 سال اهی جواهن زدن و بال کشیدن بود .

 هدهی اهیی از سرزمین دیگری بودند . کودک هک بودم ، گل اه همیشه ربایم 

ولذت . و رد لمس کردنشان هچ حظ  م هب گلبرگ اهیشان دست زبنماز بس هک لطیف بودند جرأت نمی کرد

 انپذریی نهفته بود .وصف 

سبزه اه ، هب رپواهن اه ، هب هک گل اه با این همه لطافت و عطر و زبیبایی هدهی خداوند است هب آدم اه ، هب  مهمیشه یقین داشت 

 زنبوراهی عال ، هب جهان خاکی ما .
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 و این هدهی ی زبیبا از جهان دیگری آمده است و رد سیاره ی ما سر از خاک بدر کرده است .

یک دنیا لطافت  مال این جهان نبود ، از دنیای دیگری آمده بود ات هب ربتکده ی سخت و سیمانی و خاک آلود ما گل 

 و خوبی بخشد .

 و بهار هک می شد ، خداوند بهشت را هب خاکدان سنگی ما مهمان می کرد .

 . شوق رپواهن اه را داشت و گل هک می شکفت اانم باان بلبل بی قرار می شد ، و دلم

 یک باغ زبرگ می شد رپ از الهل و یا  و نسترن . ی شد باغچه دلمهمیشه بهار هک م 

 یک گلستان رپ از شقایق خون رنگ . و دشت دلم

 . مرد سال اهی معطر و معصوم کودکی مثل یک قدیس هب قداست سرخ گل اه ایمان داشت  و

 شان و عمراهی کواته شان ، هک ایپمبرانی اند هک هب حکم ازلی رپوردگار ، با چهره اهی لطیف

 و ره کدام هب رنگی ، و ره کدام هب طرحی ، و ره کدام یک اام شکننده رت از بلور ، رپ از شبنم 
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آمده اند ات دل اهیمان را هب عشق و رپ از شهد زندگی  و رپ از عطر بهشت ، از دنیای دیگری فرارت از جهان خاکی ما ، 

 بهار مهمان کنند .

 همه زبیبایی و لطافت رد این دنیای سرد و سنگی ما نمی گنجید . آخر گل با این

 عمراهی کواته شان گواه معصومیت سرخ آن اه بود .

 گل رد جهان خودش ااوداهن بود .

 هن خاری هب دلش می نشست ، و هن دستی زرهانک و قتال هب چیدنش می شتافت .

 رتین تصوری عشق رد اقب چشمان بشری نشانده بود .گل اه ایپمبرانی بودند هک خداوند هب زبیبارتین و دالوزی

 و آدم اه را هب لطافت سبز بهشت و عطر ااودانگی و نور دعوت می کردند .

 زعزی بود و شیرین . و همچون اان خویش گرامی . همیشه گل ربایم
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لبرگ اهیش رپنیان گ ، ظرافت مخملین  مرا هب تحیر می کشاند و با خود می گفت  انزکی عصمت سرخ گلبرگ اهیش اانم

 بهشت است .

 و عطر دالوزیش از کجاست هک این گوهن آدمیان را هب خویش می خواند .

 ا نبوده است .جهک وطن گل ابین  و یقین داشتم

 را سرمست می ساخت ، اما دست  بیبایی اش با این هک رد اقب چشمانم می نشست و عطرش اانمو ز

 . منیافتنی اش می یافت 

گاهت رپ از عشق باشد هک گل نشکند هک گلبرگ اهی لطیفش ژپمرده نشوند هک عطرش فقط باید تماشایش م  ی کردی و ن

 اانت را هب مستی بنشاند .

ی می کشاند و عطر حضورشان سرمستی گ سرخ الهی هک اان آدمی را هب شیفت و ره بهار دنیا گلستانی رپ از ایپمبران سبز و 

 و عشق را هب ارمغان می آورد .
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 . مو با او زبرگ شد م، با گل زندگی کرد منگوهن رد گل زندگی کردو سال اه بدبی 

 

 

 . مو با الفبای زندگی آشنارت شد مو رد توالی سیاه و سپید روزاه و شب اه قد کشید

 روز هب روز افزون رت می شد . و آموخته اهیم

 دگرگون شد . ا قلم آشنایی یافت دنیای زبیبایمب و زمانی هک دستانم

 بود . م بود ، شور نهفته امحرف اهی نگفته ابود ،  نقلم زبان م 

 تسخیر کرد و رد کنار گل نشست . و قلم تمام دنیای مرا 
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 از ن والقلم و ما یسطرون می گفت . و رد تقد  قلم قرآن 

 

 سوگند هب قلم و آنچه می نویاد .

نجیل از کلمه می گفت و از کالم .
 و ا

 ..............خدا بود و کلمه خدا بود . رد ابتدا کلمه بود و کلمه زند» 

 و کلمه کالم شد .............

 و کلمه بود و کالم بود و کلمه رد کتاب بود ..................

 معرفت بود و معرفت کالم بود و کالم رد دل کاتب بود .
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 .....کاتب بود و قدرت کالم رد او بود و معرفت آمد و قّوت او رتشیب شد ..............

.............. اما زنهار کسی از شما خود را نفربیبد هب این کلمات هک نویاد و بدین طوماراه هک دارد و گوید هک ره هچ 

 طومار بلندرت حکمت افزون رت .

 چرا هک ره هچ حکمت این جهان افزون رت غم آن رتشیب .................

  ید و دل جوید و سپس هک ژپمرد صد داهن از آن بماند و بپراکند .کالم تو ای کاتب همچون گل باشد هک چون شکفت بو

 و بدین گوهن خداوند رد اانم می نشست .

 همواره شرابی  هب آتش می کشد و اان را هب یغما می ربد ،و شعر این کلمات موزون هک روح را 

 آسمانی ، و تمام آن اهیی هک آتشی رد سینه دادنتش و قلم شان صراحی سرخی بود هک از آن شراب

 سخن می بارید ، از ورای قرون و اعصار ، از سرزمین اهی دور و زندیک ، آن چنان زنده و 

گان عالم می ریختند .طرب آلود حرف اهی دلنشین و آتشین خویش را رد اام سخن رد کام ت   شن

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 و آانن می نوشیدند این مائده اهی آسمانی را .

 و سرمستی و عشق می کند ا می بارد و ما را سرشار از شور و هب یقین می دانستم هک شعر از جهان دیگری رب جهان عاشقاهن م

 هک ایپمبران الهی شارع نبوده اند هک شعر ربازنده ی آانن نبود . مو می دانست 

ان هچ بگویم هک خود ایپمبرانی بودند هک رپوای عقل مردمان ندادنتش و آیاتشان رپ بود از ردیف اهی عشق اما از شارع 

 و اقفیه اهی شوریدگی .

 مان  و دل اهی خونین و عاشق و بدین سان گل و قلم و شعر هس هدهی آسمانی هب جهان ردد آلودمان

 

  بود ؟و راستی این هس قطره خون ، گل و قلم و شعر از آن هک
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 هک قلب همواره عاشقش گلی بود سرخ و خونین ، و آوازاهی دل تبدار  را رد این میاهن یافتم و اناان

 سپید کاغذ وخونینش شعر و کالم ااوداهن ی عاشقی ، و قلم رد این میاهن تند و بی رپوا رب رگ اهی 

گارد .  می دود و عشق می ن

گان واان خوو بدین گوهن اناان را ، آدمی را ،  گان ردیشتن را رد شور عاشقاهن رتین کلمات دل سوخت  فرزان

 . معاشقی یافت  روشن رتین انوار معرفت و کالم ، عشق و رعافن ، شیفتگی و سرمستی و جنوِن 

و تبراهی غوالن و گلی هک از سرزمین معطر و ابدی خویش دور افتاده است و گرفتار خارستان اه و تیشه اه مو ردیافت 

گارنگ خویش ، دور از آفتاب رپ فروغ و سرمدی عشق ، دیوان ن  دور از فس ، محبو  چاه ویل هو  اهی رن

 بشکفد آدمی است . آب حیاتی هک رد اان رددمندش رویشی دوباره بدمد و جواهن اهی وجود رد دل اهورائی اش

 ، این بلندرتین و شیوارتین زغل هستی .این گل سرسبد آفرینش 

 اناان .
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گان را هب سجده واداشت و عالِم هب اسماء اهلل ، هک پایش رد خاک و سر رد ملکوت ، و  این ردداهن ی ملکوت هک فرشت

 دیدگانش همچنان هب آسمان خیره مانده است .

 و گرفتار بیغوهل ای هب انم دنیا هک روح بلند او رد این خاکدان پست نمی گنجد .

 اناان ، این نی جدا مانده از نیستان .

 حزین و شورانگیز عشق هک یکدم و ایپپی از لب اهی انپیدایی رد او دمیده می شود . این آواز

 خاک تکرار می کند .و او رد خویش می شکند ، و آوای حزینش حدبیث فراق و جدایی را مدام رد گوش اهی انشنوای 

 رد او بیدار می شود .نیستان  دبیث نی دل را بیقرار می کند و یادح

گاهن می شود و سر رد حقووم چاه خویش فرو می ربد و این حدبیث و از جهان و ره هچ انمکررفراق را  رد آن است بگ

 مدام رد گوش اان خویش تکرار می کند .

 اناان .
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 این قلم عشق رد دستان هنرمند خداوند . 

 ن والقلم و ما یسطرون .

گارد .  سوگند هب قلم و آنچه می ن

 می شکفد .د ، فریاد ربمی دارد و اانش رد تأللو آفتابِ بلند عشق اناان از ردد خویش می گوید ، می گری

 ححیهه ی دل ربو قلم آدمی زاده ای است هک باید حدبیث عشق خویش را رد گوش زماهن هب زبیبایی و شورانگیزی 

 اگنبرد .

 خداوند و ویپسته رب لب اهی انپیدای او . ان هنرمند اناان نی ای ست رد دستو 

 و شیدایی و انلیدن از ردد فراق همانی نیست هک خداوند هب آن قسم یاد کرده است .و آیا این عشق 

 خداوند این انهل اه را دوست دارد .

 اوست هک رد این نی می نوازد .
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 اوست هک رد گوش اانمان می خواند .

 اوست هک ما را هب خویش می خواند هک هب عشق می خواندمان .

 رت می کند .اوست هک اان شیفته مان را شیدا 

 آواز اوست رب لبان ما .

 عشق اوست رد سینه اهی شرهح شرهح مان .

گار از ححیهه دل زبدائیم ، هک باید غبار از آبینه فرو شوئیم ، یاد اوست رد آئینه ضمیر غبارگرفته مان  و بگذاریم ، و زن

 بدرخشد .تصوری دالرای او رد تمام جهان ردونمان هب اتبناکی 

 از او نوشت و نویااند . باید . باید از او دینش .باید از او گفت 

 و راه عشق راهی است دشوار ، باید هک هب سعی دل هموارش کرد .

 باید هک قّله اهیش را فتح کنیم .
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 زبنیم .باید هک دشت اهیش را ، روداهیش را ، آسمانش را ، ردیااهیش را با دل خویش افتحاهن رپچم عشق 

 خداوندا 

 ن را از شوق آکنده می سازد .یاد نیستان دل اهیما

 و ردد هجرانت اانمان را می گدازد .

دل انگیزرتین زهاران حرف گفته و انگفته وجودمان رد این نی ، عاشقاهن رتین نغمه اهی اانبخش و آسمانی را با 

گان انداخته است .  اصوات ملکوتی ، آتش عشق هب اان فرشت

 گی را بشناسیم ، عشق را هب ما نمایاندی .دوست داشتیم رد این چند صباح بودنمان زند

 مان کردی . خودت را می خواستیم ، عاشق

 خواستیم با تو حرف زبنیم ، عاشقاهن اهیمان ربای تو سروده شد .

 آرزومند وصالت شدیم ، مرگ را نشانمان دادی .
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 کوی وصال تو رد بی نشانی است .

 بودن با تو رد نبودن است .

 می گومیی . حرف اهیمان را ربای تو

 قلم ربای تو و هب عشق تو رب سینه ی سپید کاغذ نقش عشق می زند .

 همه ی وجودمان لبرزی از توست .

 هک تو خود رد اان اهی بیقرارمان ماکن گزیده ای .

 نفس اهیمان با تو آن چنان رد هم آمیخته هک رذه رذه وجودمان تکرار انمکرر انم مقد  توست .

 دیم .و جز عشق رد جهان ندی

 و عاشقانت هچ بی شمار.

 هک جماد از تو می گوید ، نبات از تو می گوید ، 
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 و باد و باران و کوه و دشت و ردیا ،

 و جنگل با تمام ردختانش ،

 و آسمان با تمام ستارگانش ،

 و ردیااه و اقیانو  اه با تمام شگفتی اهیشان .

 و از دل اناان هچ بگویم .

 ن .این نی جدا مانده از نیستا

 این تبعیدی خاک .

 و این تبعیدی رد دل خاک یک عشق آسمانی دارد .

 ی زیستن .یک بهاهن 

 یک بهاهن ی آسمانی ربای دلتنگی اهیش .
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 ربای گرهی اهیش ، ربای خنده اهیش ، ربای زمزهم اهی عاشقاهن اش ، 

 ربای نوشتن زهاران کتاب عاشقاهن ،

 ربای سرودن زهاران زغل ،

 و حرف اهیی ربای نگفتن .فتن ، حرف اهیی ربای گ 

 زهاران انم هک تو بلندشان ساخته ای .

 و رپ آوازه شان ساخته ای و رد ردیف عاشقانت نشانده ای .

 و همه از تو سخن می گوبیند .

 و زهاران زهار کس ، بی انم و نشان ، ساکن کوی گمنامی .

 و عاشقاهن اهیشان زمزهم اهی مالئک ،

 و رد قرب تو .
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تسبیح و تقدیس تو .و حرف 
 اهی انگفته شان 

گان انداخته است .  و شعراهی انسروده شان ، و آوازاهی انخوانده شان رد ملکوت تو لرزه هب اان فرشت

 گفته اه و انگفته اه از آنِ توست .

 نوشته اه و اننوشته اه رد دفتر عشق تو ثبت و ضبط گشته است .

 حزین نی است .و تمام این سروداه و نغمات الهی ، آوای 

 یک نی هک رد او نواخته می شود و حدبیث شورانگیز عشق جهان را هب تسخیر خویش ردمی آورد .

 آوای حزن آلود نی ، آواز اان رددمند ماست رد فرقت دارالقرار .

 .............و از دارالقرار گفتن شاید مرهمی رب اان اهی سوخته و دل اهی رپیشان و سودازده مان .

 . مست و ربخا

 همه ی آن اهیی هک احاا  ربییی می کردند از ماندن .، و ات دیگران  ماز دل خویش شروع کرد
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 ،  آدم اه ، ازحرف اه ، از همسفرانم ، از مو دینش مبا همه گفت 

 از فردااهیمان ، ، از فردا ، از امروز  ،از دریوز

 هک نور هدابیت است ، دگی است هک دلیل زن، از عشق هک توهش ی راه است ، از مقصود ، از مقصد 

 ات کجا ؟، هک رپ رپواز و بال رپیدن است ، هک پایان راه است ، هک آغاز راه است 

 ات سرای دوست ، ات سرای عشق ، ات فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر .

 سرگشته چون خویش ، رسته از خویشتن ، پای رد راه نهاده . مو همه را دید

 ،  تشینسرب مذاب و گاه شراب آ و حرف اه همه آتشین ، گاه

 هک همه خون دل ، ، همه سوز دل و

 گاه رد زری باران کلمات آسمانی شان رپ از طراوت عشق و گاه دچار زکام روح .

 اما راه اه یکی بود .
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 دادند اما نهابیت راه اه یکی بود . هن راه اهی رپ چیپ و خم عشق نشانمگر هچ هک زهار گو

 یکی .................. مقصداه یکی و مقصوداه

 و هچ بگویم از سرنوشت زبیبای آدمی .

 خداوند فرموده است : هک

 

 ما از خدائیم و بسوی او باز می گردیم 

 ما از اانهلل آمده ایم و وعده ی اانالیه راجعون بیقرارمان می کند .

دار ااَلخِرَة لَهی الحََیوانوَ اِنَّ اَ
ّ

 ل

 ست و بس .حیات حقیقی تنها قلمرو آخرت ا

 92 –عنکبوت 
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 مرگ و زندگی دو روی یک سکه اند هک اعتباری هب وسعت اترخی دارد .

 سرنوشت محتوم آدمی رد این اسرار زبرگ نهفته است . 

اگر می خواهی مرگ را بشناسی ، نخست هب شور زندگی هب ضربان اهی شیرین حیات رخ بنما و آن را رد آغوش سرشار 

 ش داشته باش .از زندگیت بفشار و دوست 

 و اگر می خواهی زندگی را بشناسی باید با آوای قواهی مرگ هک لحظه هب لحظه و نفس هب نفس هب تو زندیک و زندیک رت 

 می شود انس بگیری . 

هک این ره دو بال اهی یک رپواهن اند هک هب شوق بوسیدن گلی و چشیدن شهد عشقی بال رپواز رد باغستان وجود گشوده 

 است .

 بنشاند .هک این دو بال رپواز ما را ات سرای دوست رب مسند عشق باشد 

 هک زندگی و مرگ دو شیوه هک هن ، شیوه ی رنداهن عاشقی است .
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 گر ز حال دل خبر داری بگو 

 ور حدبیث مختصر داری بگو 

 مرگ را دانم ولی ات کوی دوست 

 راهی ار زندیک رت داری بگو 

 می فرمود :م ستوده شد و ایپمبر همان هک هب هب خُلق عظی 

 «مردم رد خوابند ، وقتی هک بمیرند بیدار می شوند . » 

 بمیر ای دوست شیپ از مرگ اگر می زندگی خواهی

 هک اردیس از چنین مردن بهشتی گشت شیپ از ما 

 هن چنان مرگی هک رد گوری روی

 مرگ تبدیلی هک رد نوری روی
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 می رود چون زندگان رب خاکدان 

 موالنا                                                                                              ش شده رب آسمان مرده و اان                                                                                                                          

 و امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه الاالم می فرمود :

عالم حقیقی کسی است هک هوبیت و ارزش خود را بشناسد و ااهل رتین اناان اه کسی است هک هوبیت و »

 «ارزش خود را ردک نکند . 

 «دانی غو ه ور است . اناانی هک هب شناخت خویشتن انئل نگشته است رد پست رتین اتریکی ان» 

 و می فرمود :

 «از این دنیا با بهترین زاد و توهش هک اندوخته اید کوچ کنید . » 
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 می فرمود و آن سرور جواانن اهل بهشت و آن مصباح الهداةی و سفینة النجاة حضرت امام حسین علیه الاالم 

 سرماهی و هستی تو عمر توست .،  ای اناان» 

 ر تو می گذرد قسمتی از هستی ات از نیب رفته است .ره روز هک از عم 

 «بنگر از هستی و سرماهی ات استفاده کرده ای یا خیر . 

 پیماهن ایست این اان پیماهن این هچ داند

 موالنا    از رعش می ستاند رب فرش می فشاند                               

 و می فرمود :

 «فرزندان آدم همانند گردنبند هب گردن زن جوان دیچیپه است .  مرگ رب» 

 حافظ می فرمود :و حضرت 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

 و موالان می فرمود :

کابیت می کند  بشنو از نی چون ح

کابیت می کند  از جدایی اه ش

 کز نیستان ات مرا ببریده اند

 از نفیرم مرد و زن انلیده اند

 سینه خواهم شرهح شرهح از فراق

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 ویم شرح ردد اشتیاقات بگ 

 ره کسی کو دور ماند از اصل خویش

 باز جوید روزگار وصل خویش

 و شیخ اجل سعدی می فرمود :

 ره دم از عمر می رود نفسی

 چون نگه می کنی نمانده کسی

 ای هک پنجاه رفت و رد خوابی 

 مگر این چند روزه ردیابی

 می گفت :مرگ و سهراب نیز از 

 . است خوشابیندی مرس  زندگی
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 ,مرگ وسعت با دارد رپی و بال زندگی

 .عشق ی اندازه دارد رپشی

 .ربود تو و من یاد از عادت ی طاقچه لب هک نیست چیزی  زندگی

 ... و نترسیم از مرگ

 مرگ پایان کبورت نیست

 نیست زنجره یک واروهن مرگ 

 ااریست ااققی ذهن رد مرگ 

 شیمن داردن  اندیشه خوش هوای و آب رد مرگ 

 مرگ رد ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید

 مرگ با خوهش انگور می آید هب داهن
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 گلو می خواند مرگ رد حنجره سرخ 

 مرگ مسئول قشنگی رپ شارپک است

 مرگ گاهی ریحان می چیند

 گاه رد ساهی نشسته است هب ما می نگرد

 : و همه می دانیم

 رهی اهی لذت رپ اکسیژن مرگ است

 ...یم هب روی سخن زنده تقدری هک از پشت چپراهی صدا , می شنویمرد نبند

 چابیت را بنوش

 نگران فردا نباش
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 از گندمزار من و تو 

 می ماند ربای باداه« کاه»مشتی 

 نیما یوشیج

 و استاد گرانماهی عالهم محمد تقی جعفری می فرمود :

 از خورشید زندگی رد راه امکل ربخوردار شوید هک مرگ رب همه ی شما ساهی افکنده است . » 

 «دینشه می شود . رد و دیوار جهانی هک رد آن زندگی می کنیم فریاد هشدار  ازهمه ی

 مرا رد منزل ااانن هچ امن عیش چون ره دم

 جر  فریاد می دارد هک رببندید محمل اه 

 سرای ااوداهن و ملکوتی ما .و نیستان سرزمین ما ، وطن ازلی ما ، بهشت گمشده مان ، 
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 بی او بودن را رهگز اتب نمی آوریم .

 بی او قلم هم اتب نمی آورد ، از نوشتن می ماند .

 اگر از او ننویاد دیگر ربایش هچ می ماند هک بتواند او را هب شوق آورد .

 این قلم مال اوست ، هدهی ای آسمانی .

 و انم او بی اتب مان می کند .

گرهی می دهند ، و قلم از عشق او بی قرار رب سینه ی سپید کاغذ می دود ، طواف می کند ، و لبیک اهی مان بوی 

 ، بوی بی کسی . بوی هجران ، بوی ردد

 قلم هب دور انمت و یادت و عشقت طواف می کند .

 یاد نیستان دل اهیمان را بی اتب کرده است .

 و ردد هجرانت دل اهی بی قرارمان را بی اتب رت کرده است .
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 آمده ایم ات یاد نیستان هوای دلمان را اتزه کند .

 ه ی یادت .هب حج آمده ایم ، با قدم دل ، با بوهس اهی قلم رب کعب 

 هب طواف آمده ایم ، حج مان را بپذری .

همنفسی ات هب شرح رعهض دهم
 کجاست 

 هک دل هچ می کشد از روزگار هجرانش 

 جمال کعبه مگر عذر ررهوان خواهد

 هک اان زنده دالن سوخت رد بیابانش 

 و از قیصر امین پور می شنویم :

 رف اهی ما هنوز انتمام ،ح 

گاه می کنی وقت   رفتن است ،ات ن
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همیشگی ،
کابیت   بازهم همان ح

 شیپ از آنکه باخبر شوی لحظه ی زعیمت تو انگزری می شود ،

همیشگی ،
 آی ، ای ردیغ و حسرت 

 دری می شود . انگهان چقدر زود 

 می گوید :«تذکرة االولیاء » رد و شیخ فرید الدین عطار نیشابوری 

 هب حسن بصری دنتفگ :

 ت هک سخن تو رد ما ارث نمی کند هچ کنیم ؟ای شیخ دل اهی ما خفته اس 

 کاشکی خفته بودی هک خفته را بجنبانی بیدار شود .گفت :

 دل اهی شما مرده است هک ره هچ می جنبانی بیدار نمی شود .

 ره هک دل خود را مرده گرداند هب کثرت شهوات ، او را رد کفن لعنت پیچند و رد زمین ندامت دفن و بازیید گفت :
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 د .کنن

 و رههک نفس خود را بمیراند هب باز ایستادن از شهوات ، او را رد کفن رحمت پیچند و رد زمین سالمت دفن کنند .

 نقل است هک داود طائی را دیدند هک هب نماز می دوید .

 دنتفگ : هچ شتاب است ؟

 گفت : این لشکر هک رب رد شهر است منتظر من اند .

 دنتفگ : کدام لشکر ؟

 دگان گورستان .گفت : مر

 وقت زعزی خود را جز هب زعزیرتین چیزاه مشغول مکن .و ابو سعید خراز گفت : 

 نقل است هک سهل بن عبداهلل مروزی همه روز هب رد  عبداهلل مبارک می آمد .

 روزی بیرون آمد و هب عبداهلل مبارک گفت :
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 ا هب خود می خواندند و می دنتفگ :دیگر هب رد  تو نخواهم آمد هک کنیزکان تو رب بام آمدند و مر 

 سهل من ، سهل من .

 چرا ایشان را ادب نکنی ؟

 عبداهلل مبارک هب اححاب خود گفت : 

 ربای تجهیز سهل آماده باشید و رب او نماز کنید .

 او را تجهیزو رب وی نماز کردند .رد حال سهل وافت کرد .

 و رسیده .پس دنتفگ : یا شیخ تو را چون معلوم شد هک وافت ا

 گفت : آن کنیزکان حوران خلد بودند هک او را می خواندند ، من اصاًل کنیز ندارم .

 ره هک تفکر کند رد آخرت و پایداری آن ، رغبت رد آخرتش پدید آید .و بوعثمان حیری گفت :

 شمار . این چند روزی هک مانده است را غنیمتی زبرگو از احمدبن عاصم االنطاکی نقل است هک گفت :
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 و این قدر عمر هک رد شیپ داری رد اصالح گذار ، ات بیامرزند آنچه از تو بگذشته است .

 عطار می گوید :

 ربود حاتم اصم را گفت مرا وصیتی کن .نقل است هک کسی هب سفری خواست 

 حاتم اصم گفت :

 اگر یار خواهی رتا خدای بس .

کاتبین بس .  و اگر همراه خواهی کرام ال

 عبرت خواهی رتا دنیا بس .و اگر 

 و اگرمونس خواهی قرآن بس .

 و اگر کار خواهی عبادت خدای رتا بس .

 و اگر وعظ خواهی رتا مرگ بس .
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 و اگر این هک یاد کردم رتا بسنده نیست دوزخ رتا بس .

 مرگ را ساخته باش هک از او چاره نیست .و عبداهلل منازل گفت :

 دنیا با ملک الموت ) با وجود مرگ ( هب داهن ای نیرزد . هک :و روزی هب یحیی معاذ رازی دنتفگ

 گفت : غلط کرده اید ، اگر ملک الموت نبود نیرزیدی .

 گفت : مرگ پلی است هک دوست را هب دوست رساند . رپسیدند : چرا ؟

 و جنید بغدادی چون وافتش زندیک آمد گفت : مرا وضو دهید .

 پس رد سجود شد و می گریست .

 دنتفگ : ای سید طریقت با این طاعت و عبادت هک از شیپ فرستاده ای هچ وقت سجود است ؟

 گفت : چیه وقت جنید محتاج رت از این ساعت نیست ..............

 جرریی گفت : جنید را هب خواب دیدم ، رپسیدم خدای با تو هچ کرد ؟جنید ، پس از وافت 
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 ربد مگر آن دو رکعت نماز هک رد نیم شب کردم  گفت : رحمت کرد و آن همه اشارات و عبارات باد

 خراب کردن عمر خودی .  تو از شکم مارد بیرون آمده ای رداتو احمد مسروق گفت :

 و نقل است هک ردویشی از حسین حالج رپسید هک عشق چیست ؟

 گفت : امروز ینیب و فردا ینیب و پس فردا ینیب .

 وم روزش رب باد دادند .بکشتند و دیگر روز بسوختند و س آن روز 

 یعنی عشق این است . 

 ای باا کاان هک رب پشت زمین راه می روند و ایشان مردگانند .و شیخ ابوالحسن خراقنی می گوید :

 و ای باا کاان هک رد شکم خاک خفته اند و ایشان زندگانند .

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

» بشر یاد می شود رد کتاب معروف خود  موریس مترلینگ هک از او هب عنوان ردخشان رتین شراره نبوغ فلسفی

 پیرامون ابدبیت می نویاد :« خداوند زبرگ و من 

 ما خداوند را ابدی می دانیم ، و تصور می کنیم هک خودمان رب خالف او فناپذری هستیم و ات ابد باقی نخواهیم بود .» 

 ...ولی باید دانست هک رد این جهان همه چیز مثل خدا ابدی است ...........

 را با از نیب رفتن اشتباه نکنیم .« مرگ » و چیه چیز از نیب نمی رود ولی هب شرط آن هک 

 هب منزهل ی تغییر لبا  است و پس از تغییر کسوت ) لبا  ( باز ما باقی هستیم .« مرگ » رد این جهان 

 «آری ما همگی مثل خداوند ااودانی می باشیم و ات پایان جهان باقی خواهیم ماند . 

 و باز او می گوید :
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» مسئله محوق است هک رد موقع مردن با تبّسم مرگ را استقبال نمادیی و هب چیه وهج بیم نداشته باشید ، هچ آن هک این » 

 «وجود ندارد . « مرگ 

و ره هج رتشیب رد اندیشه خودم فرو می روم این کلمات رتشیب رد لوح دلم ثبت می گردد » ژان ژاک روسو می گوید :

 عادل باش ات سعادتمند شوی .آن را می خوانم :

 «همه چیز با مرگ پایان نمی پذرید بلکه زندگانی دیگری هم هست هک رد آن عدالت اجرا می شود . 

 ویکتور هوگو رد آخرین داقئق حیاتش می گفت :

 ی رود .م طلوع زندگانی دیگری هب شمار مرگ حقیقت رددانکی است ، ولی روب زندگی این جهان » 

 «پس نگودیی مردن ، بلکه بگودیی : وصول هب زندگی نوین . 

 « مردن چیزی نیست زندگی نکردن هولناک است.»و 

 ای دل اهی حاا  ، ای ارواح خردمند ، زندگی را آن چنان هک خدا آفریده است هب دست آورید .» 
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 ت .این یک ابتالء طوالنی ، یک تدارک انمفهوم ربای سرنوشت انمعلوم اس 

 پّله ی ردونی قبر آغاز می شود .این سرنوشت ، سرنوشت واقعی ، هب دست آدمی ، با نخستین 

تشخیص فراام می رپدازد .
کار می گردد و هب   آن گاه چیزی رب وی آش

 رد این کلمه خوب بیندیشید .« فراام »

 زندگان الیتناهی را می دننیب .

 فراام دیده نمی شود مگر هب چشم مردگان .

 این ااظتنر دوست بدارید و رنج ببرید ، امیدوار باشید و سیاحت کنید .رد 

 ردیغا ، بدبخت کسی هک چیزی جز تن اه و شکل اه و نمااه را دوست نمی دارد .

 ، همه چیز را از وی خواهد ربود .مرگ 

 « بکوشید ات عاشق اان اه باشید ، همه اا بازشان خواهید یافت .
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 «مرگ ورود رد نور اعظم است . م هب صورت تفگش انگیزی ردخشان بود .چهره ی افنتین رد آن د»

 ویکتور هوگو –بینوایان 

 او می گوید :

 ..................... ما هب کسی هک زانوی عبادت رب زمین می زند ردود می فرستیم .

 یک ایمان ، این ربای آدمی یک ضرورت است .

 بدبخت کسی هک هب چیه چیز معتقد نیست .

کار نمی توان شمرد .  کسی را هک مستغرق است بگ

کارند و بعضی دیگر انپیدا .  بعضی فعالیت اه آش

 سیر و سلوک فعالیت است . فکر کردن عمل کردن است .

 بازواهی رد هم نهاده رب سینه و دست اهی هب هم ویپسته کار می کنند .
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 چشم هب آسمان دوختن یک کار است .

 را پاهی نهاد .ماند و فلسهه  چهار سال بی حرکت« طالس »

 فکر کردن ردباره ی عالم غیب یک کار جدی است .

 بی آن هک چیزی از گفته اهیمان را تضعیف کنیم ، معتقدیم هک یک یادآوری دایم قبر ربای زندگان الزم است 

 رد این باره روحانی و فیلسوف موافقند .

 است .فکر زری خاک رفتن را با زندگی آمیختن اقنون عقل 

 زاهد و عاقل ره دو هب این نقطه متوجهند .اقنون زهد نیز هست .

 عظمت اخالقی نیز هست ما هب آن عالقمندیم .رد دنیا رشد مادی وجود دارد ، ما آن را می خواهیم .

 .................. مقابل کاانی هک رهگز رو هب خدا نمی کنند وجود اشخاصی هک دایم رد نمازند الزم است 

 .«فکری است هک با عبادت می آمیزد همه ی مطلب رد مقدار 
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کار هب منزهل ی عبادتند ، رد زندگی لحظاتی هست هک جسم هب ره حالت هک باشد اان رد حال سجود است »   بعضی اف

 می گوید :« مردی هک می خندد » ویکتور هوگو رد کتاب 

 دان خفقان آور است .از کردار زشت دودی ربمی خیزد هک تنفس آن ربای وج» 

 ره ماجرا بویی دارد .وقتی شرافت اغوا شد اناان هب سرگیجه جهنمی و اتریکی مبتال می شود .

 «اشخاص نیرومند از بوی آن هشیار و ضعفا دچار سرگیجه می شوند . 

 او می گوید :

معرفت و ارواح گرسنه ی اگر یک صدم اکش اهیی هک ربای شکم اهی گرسنه و بدن اهی ربهنه ریخته می شود هب » 

می رفت و هم گرسنگی و ربهنگی اهی ، هم گرسنگی اه و ربهنگی اهی جسمانی از نیب از فضائل ریخته می شد  ربهنه

 روحی زایل می گشت .
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هم با تندرستی بدن و ولی این زندگی دنیوی هب قدری مردم معمولی را سرگرم می کند هک اگر یک عمر چند صد ساهل را 

 «می گذرانند . روانی سپری کنند متوهج نمی شوند هک با هچ وضعی عمر خود را بیماری 

 و باز او رد بینوایان می گوید :

کار پشیمان رتشیب شادمانی وجود خواهد داشت ات ربای سپید ااهم ی »  رد آسمان ربای چهره ی اکش آلود یک گناه

کار .   «صد رد صد ردست

 از زبان یک زندانی محکوم هب اعدام « آخرین روز یک محکوم » اهیش هب انم ویکتور هوگو رد یکی دیگر از کتاب 

 می گوید :

ره یک از ایشان  دم هک آدمیان همه محکوم هب مرگ اند منتهی موعد اجرای حکم ردباره یهب یاد دارم رد کتابی خوان» 

 غیر مشخص است .

 بنارباین رد سرنوشت من هچ تغییری حاصل شده است .
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  حکم اعدام مرا ربایم خوانده اند هچ باا کاانی هک خود را ربای زندگی ردازی آماده کرده بودند ولی مردند از زمانی هک

میدان اعتصاب » هب هچ باا هک جوان و آزاد و سالم بودند و امگن می کردند هک رد روز موعود هب تماشای ربیدن سر من 

 این دنیا ردنتف .خواهند آمد ولی زودرت از من از « 

هچ باا هک از امروز ات روز اعدام من زنده اند و راه می روند و از هوای آزاد تنفس می کنند و هب دلخواه خود می روند و 

 «می آبیند ولی باز ممکن است هک زودرت از من بمیرند ........

 می نویاد : « مردی هک می خندد » او رد کتاب 

ثیه و اشیاء اضافی هب ردیا سبک رت شد و با سرعت کمتری رد آب فرو می رفت ، با کشتی پس از ریخته شدن ااث» 

 وجود این اوضاع بسیار وخیم و یا  آور بود .

 رئیس فریاد زد : آیا باز هم چیزی مانده است هک رب آب نیفکنده باشیم ؟

 دکتر گفت : آری ..............
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 یم ................جنایاتی هک ره یک رد رعهص زندگی انجام داده ا

هک سنگین رتین باراهست ، و رب دوشمان سنگینی خرد کننده ای دارد و رب ارث آن بیائید جنایات خود را هب ردیا افکنیم 

 است هک کشتی هب آب فرو می رود .

اگر تن ما نصیب ماهیان ردیا شود نگذاریم روحمان نیز هب اسارت این طور رق شدن خیلی وانتشحک است .

 وان ردآید .دی 

 ............... توهب و پشیمانی اقیقی است هک رهگز رق نمی شود .

 می گودیی قطب نما نداریم ؟

 ولی اشتباه می کنید هب دعا متصل شوید هک قطب نمای سالمت روح ماست ..............

 غیرممکن است .ایمانی زمانی هک گور چهره ی اتریک خود را می نمایاند ایمان یافتن کار یلکشم است ولی بی 

 ره چند هک نور ایمان ضعیف باشد باز هم رد داقیق خطرانک زندگی روح هب ماائل ابدبیت می اندیشد و هب لرزش رد
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 می آید ..............

 دعا نیروی عظیمی است .

 ا هب خدا بسته اند هک رد این لحظات بحرانی تنها اعتمادشان ر اعمالشان بدون اراده بود از وضع و حال شان معلوم بود 

 دکتر غلبه رب وحشت را هب آرامی پذریفته بود و عظمت خداشناسی جهره اش را روشن ساخته بود .

 ...............«ش هب مرتبه کاهنان رسیده بود . این رزهن پیر و متفکر رد آخرین لحظات زندگی ا

 ضرورت رشد معنوی و اخالقی کمتر از لزوم بهبود مادی نیست.»..........

 انستن یک توةش حیاتی است.د

 فکر کردن نخستین ضرورت است.

 حقیقت مانند آرد غذای آدمی است.

 شود. دِماغی هک از دانش و خرد روزه داشته باشد الر می

 خورند نیز دل بسوزانیم. اهیی هک غذا نمی کنیم، هب روح اهی گرسنه رحم می هب همان اندازه هک هب شکم
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انگیزرت باشررد، همراان اررانی اسررت  اران کنرردن یررک ترن رب ارث انن نداشررتن رقرتاگرر چیررزی بتروان یافررت هک از 

 1میرد. هک از نور نداشتن می

 ....... علم باید یک اکسیر مووی باشد.گفت: او می

 مقداری است. طلیی بی تلذذ جو! هچ هدف انچیز و هچ ااه

 تلذذ کار اانوران است.

 ا ربای رفع عطش آدمیان هب کار ربدن.پیروزی واقعی اان آدمی فکر کردن است و فکر ر 

 معرفت خدا را همچون اکسیر هب همه دادن.

گارشان ساختن.  رد وجود همه کس وجدان و علم را دست رد آغوش کردن و با این مواهج اسرارآمیز رست

 چنین است وظیهة فلسهة واقعی.

 « لقبایدعملیباشد.شود،امکلمطسیر و سلوک هب عمل منتهی میاخالق یک شکفتگی حقایق است.

 و بنگرید هک او ردباره زندگی هچ زبیبا سخن گفته است :

 .نسبت هب عووبت زدگان شفقت داشته باشیم  » 

                                                           
 باشد. تمام موارد از کتاب ارزشمند بینوایان اثر ویکتور هوگو می - 1
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 ردیغا ما خود کیستیم ؟

 من هک خود با شما سخن می گویم کیستم ؟

 شما هک گوش هب من می دارید کیستید ؟ از کجا می آئیم ؟

 از آن هک زائیده شویم کاری نکرده ایم ؟آیا کامأل اطمینان داریم هک شیپ 

زمررین خرررالی از شررباهت هب یرررک زنررردان نیسررت ، از کجرررا معلررروم اسررت هک آدمررری یرررک بازداشررت شرررده عررردل 

 الهی نیست .

 می شود .از زندیک هب زندگی بنگرید ، این زندگی چنان ساخته شده است هک رد همه اایش عووبتی احاا  

انم دارد ؟ بسررریار خررروب ، برررا ایرررن همررره ، همررره روزه زمگرررین هسرررتید ، ره روز انررردوه  ید هک خوشررربختت آیررا شرررما آن کسررری هسررر 

 زبرگی یا رپوای کوچکی مخصوص هب خود دارد .

دریوز ربای سررالمتی کسرری هک زند شررما زعزی اسررت مرری لرزیدیررد ، امررروز رب سررالمت خررود بیمناکیررد ، فررردا ا ررطرابتان 

ک مفترررری انررردوه ینتان خواهرررد سررراخت، پسرررین فرررردا بررردبختی یرررک راجرررع هب پرررول خواهرررد برررود ، پرررس فرررردا زخرررم زبررران یررر

دوست سبب تأرثاتن خواهد شرد ، سرپس بردی یرا خروبی هروا ، پرس از آن شکسرتن یرا گرم شردن چیرزی نفریس ، پرس از 

 آن تفریحی هک هب دلیل آن وجدان و ستون فقرات مالمتتان می کند ، یک بار دیگر جریان امور عمومی .
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همچنین امتداد می یابد ،  این رد صورتی است هک
 آالم قلیی را هب شمار نیاوریم و 

 اربی از میان میرود ، ارب دیگری پدیدار می شود .

رد ره صررررد روز هب زحمررررت یررررک روز اتفرررراق مرررری افتررررد هک آفترررراب شررررادمانی ربای شررررما بدرخشررررد و حررررال آن هک شررررما از 

 هک رب سرشان افتاده است ..... اما دیگر آدمیان ظلمت را افراد انردی هستید هک سعادت دارند .

 « خوشبختان و بدبختان » کاانی هک صاحب فکرند این عبارت را کمتر هب کار می ربند :

 رد این عالم هک مالمأ دهلیز عالم دیگری است خوشبخت وجود ندارد .

 میسقت واقعی بشر از این قرار است :

کان »   «روشنان و اتری

کان و افزود  ن رب تعداد روشنان هدف اصلی است .کاستن از تعداد اتری

 از این جهت است هک فریاد کنان می گوئیم :

 تعلیم ! دانش !

 خواندن و آموختن روشن کردن آتش است .

 از هجی کردن ره هجا شراره ای بیرون می جهد .
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 رد واقع کسی هک می گوید روشنایی ، واجب نمی آید هک بگوید شادمانی .

 د ، افراط رد آن می سوزاند ، شعله دشمن بال و رپ است .آدمی رد روشنایی رنج می رب

 سوختن و از رپواز وا نماندن خارهق ای از نبوغ است .

گامی هک دوست بدارید باز هم رنج خواهید ربد ، گامی هک بشناسید و هن  هن

 روز با چشم اشکبار هب وجود می آید .

 «ظلمت زدگان می گربیند .....روشنان اگر هم چیه مورد ربای گریستن نداشته باشند رب 

 کانت می گوید :

 اقنون اخالقی ، ما را وامی دارد ات با تمام قوا ربای دستیابی هب خیر اتم یعنی سعادت تالش کنیم » 

توهج هب کواتهی عمر ، و تحوق این امر ممکن نیست جز آن هک خود را از ره گوهن نقایص مبرا کرده ، کامل نمامیی و با 

کامل ) هم   ه اانبه ( آن رد دنیا میسر نیست .ت

 نمی شود .پس باید هب زندگی رد سرای دیگر پس از مرگ توهج داشته باشیم ، زریا زندگی با مرگ تمام 
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 « نفس آدمی ابدی ، ااوداهن و فنا انپذری است .

است هک گسستن آنها  هب عقیده ی من خدا و ااقتعد هب جهان دیگر چنان با طبیعت اخالقی من آمیخته» او می گوید :

کان ندارد .   «از یکدیگر ام

 آری کانت از اخالق هب الهیات دست یافت .

 او رد اان ما وجود دارد .خدا را فقط باید رد ردون خود جستجو کنیم .» او می گوید :

 «رابطه ی عّلی و معلولی با ما دارد و از ردون ما را هدابیت می کند . متمازی از ماست .

 می گوید : و باز او

می خواهد ، آن وقت اگر بشر اعتراف می کرد هک یک انظر و مربی مافوق او را تحت نظر داشته و اعتالی او را » 

کامل بشری ات هچ حد واالیی می تواند ربسد .   «می فهمیدیم هک اعتال و ت

 آلفونس دوالمارتین رد کتاب ابدبیت خود می گوید :
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 زنده روب می کند ، و اتریکی مرگ هب آهستگی زندیک می شود  آفتاب زندگانی ما هنوز سر رب» 

واپسین دم اکنون از این خورشید فروزان رب پیشانی سوزان ما هب جز شعاعی لرزان ورپیده رنگ هک همچون 

 محتضری سرد و غم انگیز است نمی اتبد ................

 سالم رب تو ای مرگ 

 ای نجات بخش آسمانی 

 ازه ی ابدبیت ای پاسبان ردو 

 رهگز بازوان تو با تیغ قهر و کین مالح نگشته .

 رهگز پیشانی تو نشان ستم و خیانت رد خود نداشته است .

 تو پیکی هستی هک خدای مهربانت ربای ابالغ ایپم مهر و امید هب سوی جهانیان فرستاده .

 نی و هب سوی تو راهنمایی هستی هک موجودات جهان را از ااده ظلمانی زندگی دور می ک 
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 سرچشمه ی نور و صفای ابدی شیپ می ربی .

 تو آزادی بخش نوع بشر هستی .رهگز وظیهه ی تو انبود کردن نیست .

گامی هک دیدگان خسته من از دیار روشنایی فرو می ماند ، قدرت بیکران تو فرا می رسد و آن اه  را رب روی آفتابی هن

 ردخشنده رت و با عظمت رت می گشاید .

 رهبری می کند و از تن نای تیره دور هب دنیایی سحرآمیز و مرموز رشته امید بال و رپ زانن دستم را می گیرد ف 

 هک هستم ؟ از کجا آمده ام ؟ ربای هچ رد این زندان هب بند افتاده ام ؟

 هک باید باشم و هب کجا باید ربوم ؟

 ای روح مرموز .

 نا  .ای میزبان انش 

 ای آن هک رد عین روشنایی هنوز انم و حقیقت را ندانسته ام .
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 گزبینی کجا بودی ؟رپده از این معما ربدار و هب من بگو شیپ از این هک بدین منزلگه تیره فرودآیی و رد تن من ماکن 

 هچ می کردی و هب فرمان هک می زیستی ؟

 ثبات فرود آیی ؟کدام اراده ای هب تو فرمان داد رب روی این زمین بی 

 هچ نیرویی از سرای ملکوتی خود هب دورت کرد ات رد این کالبد خاکی خاهن گزبینی ؟ .............

 روح من از اعتماد و امید آکنده است .

 بدین جهت است هک اکنون رد آغاز جوانی ، با دلی آکنده از ردد و غم سر رب بستر مرگ می گذارم .

 هنوز لبخند می زنم .

 م و با شادمانی رب چهره زندگی تبسم می کنم و با این همه خرسندی همچون کودکان می گریم می میر

 ربای هچ نگریم زریا اندکی شیب هب حضور من رد آستان با عظمت خداوندی باقی نمانده است ........

 احااسی هک رب ملک دل حکومت می کند و رب خالف عقل رهگز رباه خطا نمی رود همین حس 
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 و ردونی است هک هب من می گوید : مرموز

 رد باالی آسمان اه و زمین اه ،

 رد ورای عالم خققت و طبیعت ،

 تحت الشعاع آنند .حقیقتی هست هک جمله کائنات 

 یک لحظه دیدگان خویش فرو بند ات این حقیقت خیره کننده را بنگری .

گامی هک سر بلند می کنم و رد پهندشت آسمان زهاران اختر فروز  ااودانی خود شیپ نده می بینم هک جمله رد مسیر هن

 می روند .

گامی هک فضای الیتناهی را با کرامتی هک با همه عظمت خود چون رپ کاهی ردون آن رد گردشند می نگرم .  هن

گامی هک خود را رد میان این همه انقالبات تفگش آور   ، این نشیب و فرازاهی سحرانگیز ، و هن

 ضعف خود تنها شاهد این مناظر بهت آور می نگرم چگوهن ممکن است هک رد خویشتن را با همه ی 
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اقردی مطلق ورای این عالم بیکران خققت حقیقتی عالی رت و رپ شکوه رت ازکلیه ی حقایق مادی نبینیم و هب وجود 

 ایمان نیاورم ؟

 «نشینم . چگوهن ممکن است هک پس از این شب تیره رد ااظتنر طلوع صبحی ردخشنده و زبیبا ن 

 می گوید :« سنگتراش سن پوان  » رد کتاب و باز آلفونس دوالماتین 

 « ولی اگر رد آن دنیا باشد هب بهشت رسیده ایم .آرزواهی ما اگر رد این دنیا عملی بشود عاصی محسوب می شویم ،» 

 تولستوی می گوید :

 حاصل کار امروزم هچ خواهد بود ؟» 

 فردا هچ خواهم کرد ؟

 حاصل عمرم هچ خواهد بود ؟

 چرا باید زندگی کنم ؟
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 چرا باید کاری را بکنم ؟

 آیا رد زندگی هدفی هست هک مرگ گرزیانپذریی هک رد کمینم نشسته ، آن را انبود و وریان ناازد ؟

 این اه ساده رتین رپسش اهی عالم است .

 پیران هست .این رپسش اه ردذهن ره کسی از کودک انبخرد گرفته ات خردمندرتین 

 « هب تجرهب ی من اداهم ی زندگانی بدون پاسخ گفتن هب این رپسش اه میسر نیست .

 می گوید :« جنگ و صلح » و باز او رد رمان 

 زندگی همه چیز است .» 

 زندگی خداست ، و ات وقتی هک زندگی وجود دارد لذت خداشناسی نیز وجود خواهد داشت .

زندگی را رد اشتن خدا و از همه دشواررت و زبیبارت این است هک اناان این دوست داشتن زندگی یعنی دوست د

 «رنج اهی خود و رد موقعی هک بی گناه رنج می کشد دوست داشته باشد . 
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 او می گوید :

 عشق ؟» 

 عشق چیست ؟

 عشق مانع مرگ است .

 عشق زندگی است و آن هچ را هک می شناسم بدین جهت می شناسم هک عاشقم .

 مه چیز را بهم می ویپندد .عشق ه 

سرچشمه ی عام و عشق خداست ، و مردن ربای من هک قطره ای از بحر بیکران عشق هستم جز این هک هب اانب 

 «اصلی اقیانو  ااویدان عشق ربمی گردم مفهوم دیگری ندارد . 

 قراط می گوید :س 

 ما می نگریم هک رد جهان همواره ضداه از یکدیگر متولد می شوند .
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 زبیبایی از زشتی ، عدالت از ستمگری ، بیداری از خواب ، خواب از بیداری ، نیرومندی از انتوانی و بالعکس 

 ره چیزی از ضد خودش پدید می آید ...................

دیگر هب وجود آید واالّ مرگ و زندگی و نیستی مشمول همین اقنون خواهند بود ، و با این دلیل باید از مرگ ، یک زندگی 

 اقعده ی عمومی طبیعت نقض می گردد . 

کامل اناان است . » کرده بود هک :و افالطون هب یکی از شاگردان خود وصیت   «مرگ ت

 می گوید :«اسفار»حکیم زبرگ صدرالمتألهین  رد کتاب  

همچنین ............. خداوند متعال رد نهاد همه عشق هب بقا و حیات ااودان را ق 
 رار داده است و 

 کراهت و گرزی از مرگ و نیستی را .

 و بقا طلیی اناان دلیل رب این است هک حیات ااوید وجود دارد . 

کاوی می گوید :  رپفسور پونگ استاد زبرگ روان
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 بشر قرن بیستم المذهب است و سرگشته رد جستجوی روح خود است .

 ، پوچی بی معنایی زندگی را باعث می گردد . و ات مذهیی ندارد آرامش ندارد و بی مذهیی

 ابن سینا می گوید : 

مردم بتوانند از آن  رب ایپمبر صلی اهلل علیه و آهل الزم است ات مسئله چگونگی زندگی پس از مرگ را هب گوهن ای هک» 

رد عین حال این مسئله بطور دهد ، ولی سرردبیاورند و با اطمینان خاطر بدان توهج کنند ربای آانن مورد ارزیابی قرار 

 کسی تماسی نداشته است .« مرگ زندگی پس از » کامل ربای مردم حل نخواهد شد ، زریا با 

جزهب نحوی حقیقت مطلب این است هک ره هچ پیرامون زندگی پس از مرگ ربای آدمی گفته شود رد عین حال 

 اجمال و ابهام حاصلی بدست نمی آید .

 یزی است هک دیده ای آن را ندیده و گوشی آن را دینشنه است .چ زریا زندگی آن سرای 

 «لذت آنجا عظیم و عذاب و کیفر آنجا بسی رددانک است . 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 داستایوسکی می گوید :

 نمی داند هک خیلی خوشبخت است . بشر خیلی بدبخت است زریا» 

 ین ریشه است .بشر خیلی بی ایمان است زریا نمی داند ایمان رد ردون اان او دارای عمیق رت

 «بشر موجودی رمزآمیز است باید رب او نور معرفت اتباند . 

 فلوطین می گوید :

 مطلوب حقیقی روح کسب نور و دیدار جمال حق است هک منور هب نور خویشتن است .» 

 و نور اوست هک سبب دیدار می شود زریا هک روح از او نور می گیرد و او را می بیند .

 «ورشید هک ما را اقرد هب دیدن خورشید می سازد . چنان هک نور خ 

روح اناان رد عالم مجردات شیپ از ورود هب دنیا حقیقت زبیبایی و حُسن مطلق یعنی خیر را »  افالطون می گوید :

 بی رپده و حجاب دیده است .
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ردک نموده یاد  از این پس رد این دنیا چون حُسن ظارهی و نسیی و مجازی را می بیند از آن زبیبایی مطلق هک شیپ

 می کند .

مرغی هک رد قفس است غم هجران رد او بیدار می شود و هوای عشق او را ربمی دارد و فریفتۀ جمال او می شود و مانند 

 می خواهد بسوی او رپواز کند .

 عواطف و عوالم محبت همه همان شوق لقای حق است .

می زند ، و همچنان هک و عشق حقیقی سودائی است هک هب سر حکیم اما عشق جسمانی مانند حُسن صوری مجازی است 

است ، عشق حقیقی هم روح و عقل را عشق مجازی سبب خروج جسم از عقیمی و تولد فرزند و مایۀ بقای نوع 

از عقیمی راهیی داده مایۀ ارداک اشراقی و ردیافتن زندگی ااودانی یعنی نیل هب معرفت جمال مطلق و خیر مطلق و 

 زندگانی روحانی است .

 و اناان هب امکل دانش وقتی می رسد هک هب حق واصل و هب مشاهدۀ جمال او انئل شود و اتحاد عالم و 
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 «معلوم و عاقل و معوول حاصل گردد . 

 او می گوید :

 کسی هک نمی داند از کجا آمده است و چیست آن هدف مقد  هک باید خود را رد رسیدن هب آن هدف » 

کار می کند . تهذبیب   «نماید ، او خویشتن را ان

 با اراده بمیر ) هوی و هو  اهبیت را مهار کن ( ات هب حیات ااودانی روح هک رد طبیعت آن است » 

 انئل گردی .

 «با اراده بمیر ات با طبیعت اصلی خود زنده ی پایدار باشی . 

 می گوید :«ایپمبر » رد کتاب جبران خلیل جبران 

ن   ی جسمید و اسم ، هن زمینگیر مزرع و بندیِ منزل .شما هن زندا

 آن هک ذات راستین شماست رد خاهن ای فرارت از قّله اهی بلند ساکن شود و رد کجاوه ی باد منزل کند 
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 این زندگی است هک زندگی را می طلبد ،

 رگند و نگران گور .هب توان و امید ، هب اشتیاق و شور ، اما هب اقلب اندام اهیی ردآمده است هک دلواپس م 

 رد ابینجا چیه گوری نباشد ، چیه گوری .

 و پهنه ی این دشت آرام و رفعت این کوه سرفراز ، آرامش گهواره ای است رب دامن خاک .

 ............سنگ پله اهیی هب اانب افالک 

 گشائید .اگر هب دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم هب جسم زندگی روی نمائید و ردوازه اهی دل بدو رب 

گاهن اند ، همچنان هک رودخاهن و ردیا .  هک زندگانی و مرگ ی

 و دل هب سان یکی داهن زری ربف رویای بهار دارد .

 هب رویااه ایمان بیاورید هک ردوازه اهی ابدبیت اند .

 رها  شما از مرگ همانند لرزش اهی وهم آلود چوپانی است ، هب اقمت ایستاده رد ربارب سلطان .
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گام هک شاه هب حرمت و زعت رب شاهن ی او دست نهاده باشد .هم بدا   ن هن

 آن زمان هک سینه از سودای تنفس دست بدارد ، نفس را از بنداهی طاقت سوز خود راه کند ، 

 ربگشاید ، راه عشق پوید و ساحت مقد  رپوردگار جوید .هب افالک ربآید و سلاله از خویش 

 اهی زندگی شیپ رو گذارد و قسمت کند هک :......... هچ کسی تواند هک لحظه 

 « این ربای خداوند و آن ربای من ، یکی ربای اان و یکی از آن تن ؟ » 

هک لحظه اهی عمر همگی بال شوند و شتاب گیرند هب شکوه رپوازی منزل هب منزل رد آسمان ِ بودن، از خویشتن هب 

 خویشتن .

 تواند گشود و هم بسته تواند نمود آه آن هک رپستش را پنجره ای پندارد هک باز 

 هنوز عمارت آباد روح خویش ندیده است هک بلندای با الی پنجره اهیش از نقرۀ صبح است ات مخمل شام .

 زندگی هب اقمت ره روز ، شما را معبدی است ، و خود مذهب است و آنیی است و دین است .
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 نظر کنید . نّیت دیدار اگر کنید چشم اان بگشادیی و رد حوالی خود

 اوست هک رب ارباه می گذرد ، رد امتداد آرذخش دست ربآرد و هب همراه باران فرو بارد .

گاه کنید این اوست هک رب لبان ره گل می خندد ، هب اقمت ره ردخت رب    می لرزد . می شود و رد نبض ره ربگ ن

 ست با اکسیر حیات ........... عبادت گستردن اان است رب بیکرانۀ هستی و آمیزش اناان ا 

 .... آن هک عمر هب عبث می دهد رد گذر همۀ فصل اه ربیبه می شود .... 

گاه ردیابید هک زنبور را لذتی ..... هب وسعت سبز دشت اهاتن رو کنید و راهی باغ اهی میوه اتن شوید پس   آن

 است فراهم کردن شیرین عال از رگ اهی سرشار گل .

 ن هک میزبان شود و شهد خویش هب زنبور دهد .و گل را حّظی است چو

 و رد باور گل زنبور ایپم آور عشق .هب ساحت اندیشۀ زنبور بستر گل چشمه ساران زندگی است .

 است هب نهانخانۀ راز خفته .و هب اقمو  این ره دو تبادل زبیبای لذت نیازی است نهفته ، و شور و وجدی 
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 م بدان سان هک زنبور است و گل .پس : هب کار لذت اهی خویش باشید ه 

 هب شادمانی و شور هب تعادل .....

 ....... دوستی را هب چیه مقصود نخواهید مگر اعتالی روح ..... 

کافتن پوستی است هک ارداک شما را رد خود دیچیپه باشد و مستور بدارد .   ..... ردد ش

کافد و مغز هب گ  رهگز جواهن ای رنوید و گیاهی اتزه سر رمای آفتاب ننماید رد دامن مهربان خاک ات هسته ای پوست نش

 از خاک ربنکند .

 با شما نیز طبیعت ردد چنین است ....

 ..... زندگی شمادیی و حجاب خود شمادیی . 

 صراحت آبینه شمادیی و نهابیت ااوداهن شمادیی ....

 خویش عبادت کنید .مرا توان آن نیست ات شما را بیاموزم هک خداوند را چگوهن با کالم 
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گاه هک خود رب لبانش ااری کند  .  هک او هب گفتار کس گوش نسپارد مگر آن

 و نیز عبادت کوه و جنگل و ردیا را با شما نتوانم آموخت .

 لیکن شما هک فرزندان ردیائید و جنگل و کوه نغمه ی آانن رد قلب خویش توانید جست .

 . هب سکوت مخملین شب تنها گوش اان بگشادیی

 هک خاموش چنین می خوانند : پس صداقت آواز بلندشان ردشنوید

 خداوندا 

 ای معنای بلند رپواز هب اقمو  اان ، آمیخته با ردون ما ، 

 تنها رأی تو اورنگ اراده است و شوق تو آهنگ آرزو .

 و باشد .هب روشنایی روزی ویپندد هک هم از آن ت ان هک از آن تو باشد م هب نیروی شگرف توست ات شب

 زباید . هب خواهش چیه با تو دست نیاز ربنکنیم هک بنیاد ره نیاز نیک می دانی ، هم از آن شیپ رت هک رد دل
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 ات از بیکران ملکوت خویش ما را نصیب هچ فرمایی .............نیاز ما تویی و میزان رأی توست .

 .............. شما را چاهی است ژرف ،

 هک بجوشد و چیپ و اتب رپ رتنم جوبیباری شود راهی ردیای بیکران  .سرچشمه ی زالل روح 

 ذات آدمی ردیایی است انمتناهی و بی قیا  .

 یک تشنگی رد قلب من وجود دارد هک آشامیدن آب اهی زالل آن را ربطرف نخواهد کرد .

 اگر هچ ردیااهیی از آب بیاشامم .

سلسبیل 
اناان اه آماده رد کوزه ای هک مرگ مهربان ربای من یعنی همه یو رد تشنگی دلم دلیلی است رب وجود آب 

 کرده است .

 می گوید :« اشکی و لبخندی » جبران خلیل جبران رد کتاب 

 اندوه اهی قلبم را با شادی اهی دیگران عوض نخواهم کرد .» 
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ازری می گردد تبدیل هب من رهگز رضابیت نخواهم داد هب این هک آن اکش اهیم هک از اندوه قلبم هب اعضایم سر

 خنده شود .

 آرزویم این است هک زندگانی من اشکی باشد و لبخندی .

گام گل ربگ اهی ظریفش را جمع می کند ، رد حالی هک ربگ اه یکدیگر را تنگ رد آغوش   گرفته اند هب خواب شباهن

 می روند .

گامی هک بامداد فرا می رسد لب اه را باز می کنند ات بوهس ی شعا  ع آفتاب را بپذریند .هن

 آری زندگی گل اه شوقی است و وصالی .

 اشکی است و لبخندی .

 آبهای ردیا تبخیر می شوند و اوج می گیرند و انبوه می شوند و هب صورت ارباهی متراکم ردمی آبیند .

 ندسپس روی تپه اه و دشت اه هب سیر و حرکت می رپدازند ات آن گاه هک با نسیم اهی لطیف مالاقت کن 
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گاه رد شکل قطرات باران فرو رزیند .  و روی کشت

 هب سوی ردیا رهسپار شوند ، هب رودخاهن فرود آبیند و پایکوبان و کف زانن 

گاه اولی شان بوده است .  آن ردیا هک اای

 زندگانی ارباه هجرانی و وصالی است ،

 اشکی است و لبخندی  .

 کوهااران اندوه اه و و رد جهان ماده سیر می کند و از روی  بدیناان شخصیت اناانی از ) روح کلی ( جدا می شود

 الگه اهی شادی اه عبور کرده با نسیم اهی لطیف مرگ روربو می شود و ربمی گردد ،

 هب کجا ؟

 و جمال هب ردیای محبت 

 «هب سوی خدا . 
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 و حضرت علی علیه الاالم می فرمابیند :

 «شنه ای هک هب آب ربسد . کیست هک رهسپار کوی لقااهلل شود چوانن ت » 

 هدف نهایی حیات شیپ روی شما است .و باز ایشان رد نهج البالهغ می فرمابیند :

 آغاز ابدبیت هک ساعتی پایان ساعت اه است شما را از پشت سر می راند .

 سبکبال شوید و هب مقصد ربسید .

ااظتنر آانن نهایی سرنوشت ابدبیت شان ( هب آانن هک شیپ از شما از این دنیا رخت رببسته اند ) ربای محاسبه ی 

 هک رد آخرین صف کاروان بشربیت رد حرکتند ، نشسته اند .

 حضرت علی علیه الاالم رد مورد مرگ و شهادت خویش می فرمابیند :

 قطعاً ربای من از اانب خدا سپری است محکم .

گامی هک آخرین روز زندگی من فرا ربسد آن سپر از من باز و ربکن  مرگ می سپارد .ار می گردد و مرا هب دست هن
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گام هن   تیر هب خطا می رود و هن جراحت بهبود می یابد .رد این هن

 اهن ای مردم

 این روابیت را از خاتم ایپمبران صلی اهلل علیه و آهل بگیرید هک فرموده است :

 . «کسی هک از ما می میرد مرده نیست و کسی هک از ما می پوسد پوسیده نیست » 

 پس آنچه را هک نمی دانید نگوئید .

 حضرت علی علیه الاالم 

 رد باره ی مرگ و چگونگی آن و فرشته ی مرگ فرموده است : 119و ایشان رد نهج البالهغ خطبه 

 آیا احاا  می کنی هک ملک الموت را هک هب منزلی وارد می شود ؟» 

 آیا او را می ینیب هک روح کسی را می گیرد ؟

 ردک می کنی هک فرشته ی مرگ چگوهن روح جنین را رد شکم ماردش می گیرد ؟بلکه آیا 
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 آیا فرشته ی مرگ است هک از بعضی اعضای مارد داخل هب بطن او می گردد ؟ 

 آن ملک را ااابت می کند ؟ آیا این روح است هک با اذن رپوردگارش 

 یا آن ملک با آن جنین رد اعضای ردون ماردش ساکن است ؟

 ..........وصیف می کند خدایش را کسی هک از توصیف مخلوقی مانند خودش انتوان است .چگوهن ت 

 

 

 

 چراغ خاموشی نیست آئین

 

 است .و خداوند رد خققت تفگش انگیز اناان از خاک ، رد اان او چراغی از جنس ملکوت روشن کرده 

 ، اما خداوند از روح خویش رد او دمید .گر هچ اناان از خاک آفریده شد 

 فروزان رت و ردخشنده رت و گرمابخش رت از این هدهی ی آسمانی  . و کدام خورشید
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 لم امر خداوندی رد او دمیده شود کدام موجود رد عالم خققت این چنین شایستگی داشت هک روحی از عا

 و این چراغ الهی قلب اناان را شعله ور ساخته است .

 ازلی و ابدی خداوندی ، هب سوی نور بخشیده است . و هب او عشقِ بال رپ گشودن هب سوی الیتناهی ، هب سوی عشقِ

 گر هچ آدمی رد آغاز آفرینشِ خویشتن دلش رد وسوهس ی میوه ی ممنوع تن هب عصیان داد ،

 و چشید آنچه چشید ، و شد آنچه شد .

ی جغدان ، رد  وریاهنرد این اما رد هبوطش هب این خاکدان پیر ، هب این سیاره ی رنج ، هب این ربهوت دلگیرِ ربت ، 

 این ظلنتکده ی متعفن ، هک هب زهار گوهن پیراهی خویشتن را آراسته است ،

گاه داشت .  چراغ دل خویشتن را مشتعل ن

 رعو  ملکوت را رد آسمان گذاشتیم و دل هب این عجوزه ی پیر زهار چهره بخشیدیم .

 از آسمان و آسمانیان قطع شد ، اگر رد بهشت گمشده مان یک ردخت ممنوع بود ، و دستمان هب چیدن سییی
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 گرفتار زمینی شدیم هک رد ره گامش  ، و رد ره نَفَسش ، زهاران ردخت ممنوع روئیده است .

 هک شاخ و ربگ اهی زبیبایش رد تأللو آفتاب نفس دلت را سخت هب وسوهس می اندازد .

 و ره روز هوسی اتزه ، و ره لحظه آرزویی گنگ .

 خم خورده و خون آلودِ خاراهی مغیالن نفس .و دست اهمان و پااهیمان ز

حیات بخش ، ما را هب رد ردونمان ، فروزان و اما این چراغ ، این روشنایی بی پایان ، این خورشید منور عشق ، همچنان 

 سوی او می خواند .

عشق آب می خورد و و عشق ازلی او ره روز رب وجودمان جواهن ای اتزه می زند ، هک ریشه رد آسمان دارد و از کورث 

 آفتاب ملکوت رب او می اتبد ،

ارباه می گذرند و دل اهیمان و این جواهن اه ره لحظه رد وجودمان قد می کشند و همچون افااهن ی لوبیای سحرآمیز از ورای 

 را هب رعش ویپند می زنند .

 ان سرشار از عشق و این جواهن اه را خداوند می رویاند ، سبزرت از اشجار بهشتی ، هک قلب اهیم
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 سرمدی او ما را هب بار می نشاند .

 و بهشت رد ردونمان رپ از حور و قصور ، رپ از نهراهی شراب طهور عشق .

 عشق .رپ از ردختانی سبزرت از سرو و زبیبارت از 

 رپ از نهراهی عال حالوت یاد او ، و شهد شیرین انم او .

 رپ از همه ی زبیبایی اهی جمال بی مثالش .

 از همه ی خوبی اه .رپ 

 رپ از میوه اهیی هک دیگر هیچکدام شان ممنوع دنتسین .

 و همه رد دستر  .

 رپ از شور ، رپ از عشق ، رپ از شوق سرشار زندگی ، رد ما نشو نما می کند . رد ما زندگی می کند .

 و همه مشتاق ، همه شیفته ، 
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روشنی و گرما و ژی و حیات می ردخشد و اان اهیمان را هک چراغ عشقِ ازلی و ابدی او رد وجودمان سرشار از ارن

 نور می بخشد .

 و این چراغ خاموش شدنی نیست .

 و این خورشید رد اانمان بی روب است .

 هک ره لحظه طلوعی اتزه دارد .

 انم او خورشید ااوداهن ای است هک از ازل الی االبد ، رب اترک هستی می دخشد .

 نقطه ای از خال جمال او هم نیست ،، و توصیف زبیبای بهشت 

 هک ره دو عالم چیست عکس خال او .

 و او از میان تمام مخلواقتش اناان را ربگزید .

 و عشق سهم اناان بود .
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 الوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت 

 عین آتش شد از این غیرت و رب آدم زد 

 و هچ زبیبا هک اناان خود هب اختیار پذریفت .

 هچ را ؟

 امانتی هک رب آسمان اه و زمین و کوه اهی سرهب فلک کشیده رعهض کردند ، و همه رتسیدند و از آن سر باز زدند . بار

 و اناان آن را پذریفت .

 ) و اناان آن را حمل کرد (  وَ حَمَلَهَااالناان

ُ کانَ ظَلومَاً جَهُوال  ) هب ردستی هک او ظلوم جهول است . ( اِهنَّ

 و اناان ،

 ، م جهول این ظلو
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 این توصیف شده ی الهی ، 

 تکرار می کند .و خود معترف هب ظلومی و جهولی خویش ، زهاران سال است هک سرود عشق را رب لبان خویش 

 زهاران سال است هک عاشقاهن رد این نی نواخته می شود .

 اد نیستان می کند .زهاران سال است هک این ظلوم جهول رد بیقراری اهی روح رددمندش مفتون و سرگشته ی

 و یاد نیستان ردد فراق او را صد چندان می کند .

 و عشق از لبان او رپنده ای می شود هک هب سوی هفت آسمان بال گشوده است .

 و مالئک رد تفگش از این همه عشق .

 و اناان پای رد رکاب عشق هب اقب قوسین اَو ادنی می رسد .

 و زندیکی و عشقِ خداوند و اناان .و جبرئیل رد تفگش از این همه قرابت 

 رپش خواهد سوخت .هک اگر جبرئیل رذه ای گام الورت نهد بال و 
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 و اناان رسید هب آنچه رسید ، و دید آنچه دید ، و دینش آنچه دینش .

 و اناان .

 این ردداهن ی ملکوت ، این مسجود مالئک ، این عالِم هب اسماء اهلل ، 

 ،هک از شجره ی ممنوهع چشید 

 و دیدم هک اناان ، هک تبعیدی خاک بود ، و کورث از دیدگانِ گریانش لبرزی می شود .

 و با بال و رپ عشق پای رب گردوهن ی هستی نهاده است و هب معراج می رود .

 است هک خداوند فرمود : مو این شاید راز قصه ی خققت آد

ی اَعلَمُ ما ال تَعلَمُون 
ّ
 شما نمی دانید . ( ) من می دانم آن هچ را هک اِن

ن   شمع آجینش  ی هک رد سی و هس سالگی هب جرم عشقو این بار عین القضات این عارف و عاشق همدا

 ایمان از زندگی می گوید و از مرگ :کردند ، رب 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 ما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم 

 آن هم هب هس چیز کم بها خواسته ایم 

 گر دوست پسندد آن هچ ما خواسته ایم

 ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم 

 او می گوید :

 بدان و آگاه باش هک حضرت مصطفی صلی اهلل علیه و آهل فرمود :

 طلب العلم فریضة علی کّل مالم و مالمة

 طلب این علم است هک بداند هک او را از ربای هچ آفریده اند .مهم رتین کاری رب آدمی 

 هک بدان مشغول شود .پس مهم رتین همه چیزی او را آن است 

 بدان هک آدمی را ربای کاری عظیم آفریده اند .
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 و عاقبتش اما سعادت ابد خواهد بود و اما شقاوت سرمد .

 و این سعادت و شقاوت ثمره ی کِرد تو خواهد بود .

 مرض دل از حرکات مذموم خیزد هک آن را معاصی گوبیند .

 گوبیند . و ححت دل از حرکات محمود خیزد هک آن را طاعات

 و این حرکات را تبدیل کردن ممکن است مادام هک آدمی رد آن سرای افنی باشد .

 ، این ُبوَد .این هک دینشه ای هک ردِ توهب گشاده است ات هب وقت مرگ ، هک چون اان هب رره رسد این رد ردبندند 

 اگر طالب سعادتی با خود بیندیش .

 مردان کردند .چنان هک خواب خرگوشی مده و پنبه از گوش ربگیر  اگر می دانی هک مرگ ضرورت است خود را 

تسبیح می کنند :
 مردان هب وقت مرگ این 

 ما کارک خویش با تو ربدیم هب سر
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 دست افشاانن ربون گرزییم ز رد 

 است ومردان از آن مرگ را دوست دارند هک هب دنیا گرفتار بوده اند ات رد حقِ ایشان سجن ) زندان ( گشته 

 دوست ایشان ردونِ رپده است .

 هب مرگ بند اجل از پای آن مرغ قفسی ربگیرند .

 البل هک اان بدهد ردطلبش . عاشقی دیدی رهگز هک دیدار دوست خود را کاره بُوَد ؟ ) کراهت داشتن (

 یک چندی سعی نکنی ات معرفت و محبت و انس و شوق حاصل کنی ؟ اگر بُوَد چرا 

 گور و قیامت این خواهد بود . هک صفات باقی با تو رد

 سالمت دل طلب کن .

 پنجاه سال کم و شیب از عمر تو رفت .

 از طلب العلم فریضة علی کّل مالم و مالمة هچ خبر داری ؟
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 طلب علم کنید ولو هب چین با تو گفته اند .

 هب چین . تو از بهر دنیا سعی می کنی ، چنین می پنداری هک تو را گفته اند طلب دنیا کنید ولو

 حاشا و کاّل .

 اگر با تو گوبیند دینشه بودی هک طلب العلم فریضة علی کّل مالم و مالمة چرا طلب نکردی ؟

 هچ جواب داری ؟

 آخر چون عمل بی علم ممکن نیست و سود ندارد . و وصول هب حق جز هب عمل نیست ال محاهل .

 طلب علم فریضه است .

 اگر تقصیر کنی انمعذوری انمعذوری .امکل زنهار زنهار بعد از این بیانِ هب 

 طلب علم اهّم مهمات کن .

 و رد طلب مرد باش ات هب مقصود رسی .
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 و اگر همه یک قدم بُوَد هک هب جدِّ تمام ربگیری تو را کفابیت بود .

 عالم باش و طلب علم کن .

 اول فرض رب آدمی علم است پس عمل .

 سخط او رد چیست ؟ علم آن است هک بدانی رضای او رد چیست و

 چون بدانی عالم باشی هن چون بخوانی یا شنوی .

 اگر کسی قرآن بخواند یا شنود عالم نبود االّ هک بداند .

 و می فرمود : 

کاپوی اولین و آخرین از انبیاء و اولیاء رد طلب آن  آدمی را سعادتی نهاده اند هک آن را لقاءاهلل خوانند و ت

 سعادت بوده است .

 ن نیست هک آدمی بدین سعادت رسد االّ آن هک محبت حق حاصل کرده بوَد .و ممک 
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 و مپندار هک تو و امثال تو از محبت جز رسمی بی حقیقت دانسته اید . 

 و محبت حاصل نیاید االّ آن هک معرفت حاصل گردد .

شواغل دنیوی اک از و معرفت خدای تعالی حاصل نیاید االّ از فکری ردست ، و فکر ردست جز از دل صافی و پ

 و عالیق بدنی حاصل نیاید .

 و تو زعزی مبتالیی هب شواغل دنیوی .

خود بدان ای ربارد هک این عمر جورهی عظیم است و قیمت آن کاانی دانسته اند هک روز و شب پا  انفا  

 داشته اند .

 غبنی عظیم بود و چون کسی این گوره را صرف کند رد کاری جز رد سعادتِ ابدی و راحت سرمدی 

 چرا بنده ی او نباشی ؟

 اگر خواهی هک بدانی هک بنده ی کیستی باز اندیش ات خود رتشیب اواقت خود را رد هچ خرج می کنی ؟
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 رد اعمال صالح ، یا رد عشق او .یا ، رد طلب دنیا 

 ره هک هب دنیا و آخرت از ما واماند با شیطان رفیق است .

 مشغول است قرین او شیطان بود . دینشنه ای هک ره هک هن هب ما

 و لقاء اهلل را تخمی است هک از دنیا ربند ، و آن معرفت اهلل است .

 ت معرفت رد نطق نیاید .قیق و ح 

 ره آن روزی هک از تو بگذشت رهگز آن را رجوع نبود .

 جهد کن ات خیری چون کنی و از شری چون رپهیزی .

 آدمی را از بهر مرگ آفریده اند .

 رد حیات دنیوی چنان زید هک باید ، مرگ او را تحهه بود و شادی ای هک باالی آن نداند .اگر 

 و اگر هن او را عین شقاوت بود و حالی آتش فراق محبوبان دنیوی رد اان او آوزید .
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 ای دوست مرگ را فراموش مکن هک تو را و همه ی جهانیان را مرگ ضرورت است .

 کن هک معرفت رد دنیا تخم لقاء اهلل است رد آخرت ، هچ می شنوی ؟ ای زعزی معرفت خود را ساخته

 می گویم ره هک امروز با معرفت است فردا با رؤبیت است .

 ره هک رد دنیا انبیناست از معرفت خداوند ، رد آخرت انبیناست از رؤبیت او .

 اان آدمی راکب است و اقلب مرکوب اوست .

 د و اسب دیگر .اگر کسی رب اسیی دنیشن او دیگر بو

 و چون کسی را اسب عقف خورد رهگز اضافت عقف خوردن با خود نکند .

 حقیقت ذات آدمی چیز دیگری است .

 اگر کسی عادت کند هک هب سبب گفت خلق رنجور شود ، او را شب و روز جز غم نباید خوردن .

 خدای را نگهدار و بس .
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 ضه است هک این همه غم خورد .بدین قدر هک عمر آدمی است رد دار فنا ، هچ فری 

 و چرا غم آن نخوری هک پس از مرگ با تو هچ خطاب خواهد رفت .

 او تو را بس .اگر هب خدا مشغول باشی 

 و اگر هب خلق مشغول باشی تو را هب تو واگذارد .

و ما را هب ما  بگردانهمین ساعت ربخیز و وضو اتزه کن و هب زیارت ربو و رد آن اا دعا کن و بگو خدایا شر خلق 

 وامگذار .

مرگ وبال همین جهل است هک آدمی را پس از مرگ هب شقاوت رساند ، هک معاصی رد حال لذیذ است و پس از 

 آن پیدا می شود .

 ای زعزی سعادت از محبت خدا خیزد هک غالب گردد رب همۀ محبت اه . 

 یم خواهد بود .بیرون رفتن از این جهان سعادت آن جهان حاصل انکرده غبنی عظ 
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 بباید دانستن هک این عمر ، روزکی چند است و ره ساعت آن نیز رب صوب زوال و رد معرض تغییر و 

 ااقتنل .

 منور گرداند الهی چون روزی چند این کالبد خاکی را هب مراد این عالم رپوریده باشد الزم آید هک جوره علوی را هب انوار 

کار ملبس . هک بس سخت باشد پادشاه رعیان  و خدمت

 چنان هک خواهج سنایی رحمة اهلل علیه گوید :

 چو تن اان را مزین کن هک زشت آید

 ردون سو شاه رعیان و ربون سو کوکش رپ دبیبا

فرود آرد هک بس و یقین بداند هک سعادت آن است هک خویشتن را هب ردهج ی فرشتگی رساند ، هن هب محل سبعی و بهیمی 

گاه از وجودش نص   ییی نباشد و شقی ُبوَد .آن

 مهم رتین کاری هک تو را رد شیپ است آن است هک بدانی تو را هب هچ مشغول می باید بودن ؟ 
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 از قران گوش دار هک تو را بیان کند هک : 

 .  ما خققت الجن و االنس االّ لیعبدون

 اما عبادت را صورتی هست و حقیقتی .

  عبادت را حقیقت چیست ؟تو را مهم رتین کار آن است هک بدانی هک

 و مقبول کدام است و مردود کدام ؟

 طلب العلم فریضه علی کل مالم و مالمة 

 .  این از آن علم است و اگرنکنی معذور نیستی

 اگر طالب سعادتی با خود بیندیش و نفس خود را گو :

 هک من رد دار دنیا قربیب پنجاه سال زبیستم و پنجاه سال دیگر زنده گیر .

 بهر صد سال این همه سعی بکردم و می کنم از بهر ابد اآلباد .از 
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 ماافران هس دسته اند :و می فرمود : 

 گروهی رد دنیا ) ربای دنیا ( ماافرت می کنند و سرماهی ی آنها دنیاست و سود آنها گناه و پشیمانی است .

 رداری از خدا و عبادت و گروهی رد آخرت ) ربای آخرت ( سفر می کنند و سرماهی ی آنها فرمانب 

 است و سود آنها بهشت است .

 و گروهی هب سوی خدا سفر می کنند و سرماهی ی آنها معرفت است و سودشان دیدار خداوند است .

 اکنون چنان هک توانی طاعتی می کن و از ره معصیتی می رپهیز ،  

اهوهی هک رد آنجا ات باشد هک هب عنابیت او از این و بهترین طاعت تو آن بوَد هک تقربی کنی هب دوستی از دوستان او ، 

 افتاده ای خالصی یابی .

 عشقت کند ره آنچه بباید تو صبر کن

 شاگرد عشق باش تو را او بس اوستاد
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 ره نفسی هک جز رد طلب این حدبیث خرج کنی اتوان رب تو بوَد .

 سلوک باید ات هب ردون رپده راه یابی . 

 گفت: و از عشق می 

شود و من  میدارد و با این همه او غالب  کوشم هک از عشق ردگذرم عشق مرا شیفته و سرگردان می چند هک می ره»

 مغلوب.

 با عشق کی توانم کوشید؟!

 شود کارم اندر عشق لکشم می

 ره زمان گویم هک بگرزیم ز عشق

 

 شود خان و مانم رب سر دل می 

 شود عشق شیپ از من هب منزل می

 

 

 

 

 عشق هچ توان گفت و از عشق هچ نشان شاید داد و هچ عبارت توان کرد. ردیغا از

 رد عشق قدم نهادن کسی را مالم شود هک با خود نباشد و رتک خود بکند و خود را ابیثار عشق کند.

  عشق آتش است ره اا هک رود سوزد و هب رنگ خود گرداند.
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 راه آمد .عشق بنده را هب خدا رساند پس عشق از بهر این معنی فرض 

 کار طالب آن است هک رد خود جز عشق نطلبد .

 وجود عاشق از عشق است .

 بی عشق چگوهن زندگانی کند ؟

 سودای عشق از زریکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق رب همه  عقل اه افزون آید .

 ردیغا همه جهان و جهانیان کاشکی عاشق بودندی ات همه زنده و با ردد بودندی .

کافی چندان عشق خدا از ...... سینه ..... ردیغا آن زبرگ از ابینجا گفت هک اگر سینه ی کمترین مورهچ بش

 ی او بدر آید هک جهانی را رپ گرداند .

 آسمان با او هچ معرفت دارد هک حامل او باشد ؟

 و زمین با او هچ قربت دارد هک موضع او بود ؟
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 موضع اسرار اوست .قلب مؤمن هم مونس اوست و هم محّب اوست و هم 

 قلب المؤمن رعش اهلل

 حدبیث نبویقلب مؤمن رعش خداوندی است .                               

 باز نیابد .ره هک طواف قلب کند مقصود یافت و ره هک راه دل غلط و گم کند چنان دور افتاد هک رهگز خود را 

 و می فرمود :  

  دانی هک جمال اسالم چرا نمی مينيب ؟

 از بهر آن هک بت رپستیم .

 بت نفس اماره را معبود ساخته ایم .

گاه مينيب هک رخت از معبود هوایی هب معبود خدایی کشیم .  جمال اسالم آن

 عادت رپستی را مالمانی هچ خوانی ؟
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 اسالم آن باشد هک خدا را منقاد باشی و او را رپستی ، و چون نفس و هوی را رپستی بندۀ خدا نباشی .

 و می گوید :ا

 اما خدا را فراموش مکن .

 هک فراموش کردن و خود را مهمل فرو گذاشتن رد چیه حاابی نیست .

 نیست .« اذکرکم » جز « اذکرونی » و ثمره ی 

 و ویپسته زبان رت می دار بدین اسم هک :

 یا ذالجالل و االکرام .

 و ذکر جز قوت دل نیست و رزق دل ُبوَد . و می گفت :

 رمود : و می ف 

 ردی می زن و تعللی می کن و از طلب هب کلی خالی مباش هک روا نیست تغافل نمودن از طلب .
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 رد سرای مرا گاه گاه حققه زبن

گاهن وار رب گذری   روا مدار هک بگ

 و فرمود : 

 ویپسته رد راه طلب باش ات طلب روی با تو نماید . 

، همگی تو را چنان غارت کند هک از تو چندان ارث نماند هک تمییز  هچ اگر طلب نقاب زعت از روی جمالِ خود بگشاید

 کنی هک تو طالیی یا هن . 

 و می فرمود :

 اگر آدمی خدا را دوست دارد البد بود هک رسول او را دوست دارد .

 و پیر را دوست دارد .

 عمر خود را و ححت تن خود دوست دارد .
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 و بود و زر و سیم را دوست دارد هک بدان متوسل تواند بود و انن و آب را دوست دارد هک سبب بقای ا

تحصیل انن و آب و ...................
 هب 

 عاشق سرای معشوق دوست دارد و همه ی عالم سرای اوست .

 و خط و تصنیف و صنعت معشوق دوست دارد .

 و همه ی عالم خط اوست و تصنیف اوست .

 ...................«البل همه خودِ اوست . 

 

 

 سرزمین سبزمان . و نیستان

 و خاک مرا هب خویش می خواند .

 نیروی ااذهب ی زمین اناان را پای بند خاک می کند .
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 اما اناان با دلش هچ کند هک شوق رپواز دارد و آرزوی راهیی .

 روح دارد سوی باال بال اه

گال اه  تن زده اندر زمین چن

 خواهج می گرید هک ماند از اقفله 

 ماندن خرش خنده اه دارد از این

 عیسیِ اان از رعوج می گوید و خرش ات زانو رد گِل فرو رفته است .

 و این خر سر رد آخور طویله ای هب انم دنیا .

 او می دهند . تمام همتش آب و علوهف ، اما بیچاره نمی داند هک این آب و علوهف را هم ربای ربدن بار و سواری هب

  اش میان عقفزار دنیا .هچ دلخوش است هب خرغلطیدن اهی مستاهن

 کارش بار کشیدن و هچ سخت و سنگین ،
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گام رب داهن ، و افاارش را هب ره میخی و شاهخ ی فروافتاده ای هک  و گاه گاه خوردن اتزیاهن ای و زخم نشتری و ل

 میلشان کشید می بندند.

 و تمام زندگیش همین .

این چیزی هک هب  سرخوش می ینیب هک حیرت می کنی از بعضی اهیشان را چنان خشنود وو رد وسعت این طویله گاه 

 آن انم زندگی داده اند .

 خدا می داند قصدم توهین و تحقیر هیچکس نیست .

 آخر زندگی یعنی همین ؟

 بهتر از گروه اول است ، یعنی گاو نفس شان هم شیر می دهد و هم گوشت ،اما بعضی اه وضع شان 

 ور خویش و زندگی اش را نشخوار می کند .و لکن او هم یک عمر سر ربده رد آخ 

 بدون چیه تفکری ، هک آخر منِ گاو ربای هچ هب دنیا آمده ام ؟
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حالل و گوارا ، و ربای لذت ربدن از آب و علوهف ، و نشخوار روزاه و شب اه ، و دست آخر شیری و گوشتی اما 

 زندگی او یعنی همین .

 و آخر خط می رسد هب کشتارگاه .

 ....... و زندگی گوسپندی و مرغی و خروسی و .........................

 هک هم هب ردد سر ربیدن رد رعوسی می خورند و هم رد زعا ، و ربای آن اه هچ فرق می کند ؟

 هک زندگی شان این است .

 ، مانند رنون و آتیال و فرعون و .... اما گروهی دیگر ، ردندگان خونخوار و وحشی جنگلِ زندگی

 رههچ شیر و شغال و ببر و پلنگ و افعی و عقرب و ............. را سپید کرده اند .روی 

 فقط ربای نموهن یک جمله از رنون می گویم هک آرزوی زبرگ زندگی اش این بود هک می گفت :

 کاش تمام افراد بشر یک سر و یک گردن دادنتش و من می توانستم با یک ضربت آن سر را از گردن
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 جدا کنم .

 آیا با این توصیف دنیا هب یک جنگل ردهم و شلوغ و وحشی شبیه نیست ؟

 و بعضی اه زتشان این است هک ره هک زورمندرت است حق زندگی دارد .

گال اهی نیرومند اقویا باید خرد و انبود شوند .  و انتواانن هب االجبار رد زری چن

خون ملت اه را هب فاق بعضی اهیشان رد صدر حکومت اه این هم فلسهه زندگی ردندگان متفکر دو پا ، هک رب حسب ات 

 اای شراب می نوشند .

کار پلیدشان باید مغز جوااننی ربومند و نورسته را طعام خویش سازند   ات بتوانند هب زندگی مار رب دوشانی هک ره روز اف

 ننگین شان اداهم دهند .

 ضحاکان قرن بیستم و بیست و یکم .

 رتی .شداد و نمرودان کاویپم
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 امپراطوران استبداد نوین .

گارنگ و نو هب نو اینترنت هب دهکده ی جهانی متصل شده اند ،و همه رد شبکه   اه و سابیت اهی رن

 و ره روز ربای کشتاراهی جدیدرت و فجیع رت علم را هب زنجیر کشیده اند ،

 و دانشمندان ، ربدگان تمدن جدید .

 ه قدرتمندان .و مردمان جهان سومی موش اهی آزمااگشی

 و ربای این گروه هک رثوت و قدرت و لئامت و شئامت را با هم دارند ، ربای زندگی فلسهه ی جدیدی 

 ساخته اند و طرحی نو ردانداخته اند .

 « همه چیز یعنی من » هک : 

 «و ره چیزی رد جهان ربای من و رد خدمت من » 

 جدیدی می کنند .تار جمعی و غیر جمعی را ره روز توجیه و ره خونی هک هب انحق رب زمین می رزیند ، و ره کش 
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 و مذهب شان این است :

 «ات حاال هک دیده است هک از زورمندان حااب بکشند . » 

 پس ره کس هک قدرت داشت حق با اوست .و قدرت یعنی حق .

 ین .و رد این دنیای وانفاا ، سخن از نیستان گفتن واز نیستان دینشن عجب دشوار و بس سنگ 

اشکی از سر دلتنگی و ربت اما هچ بگویم وقتی هک فیل اهیمان یاد هندوستان می کنند ، و دلتنگی اهیمان هب ظاره بی بهاهن و 

تو را ربمی دارد هک رد این جنگل بی سر و هت و رد این  ، هوای عشق می دچیپ  هک رب خاک می چکد و بوی نم خاک رد هوا 

 ی ؟ربتکده ی خاک آلود هچ می کن 

 اانِ هندوبیت هوای هندوستان می کند و تو می مانی و ردد ربت .

دارد اما بال اهی طوطی سبزمان رد قفس دلگیر خویش بال و رپ هب خون دل رنگین می کند ، هوای رپواز و رپیدن 

 زبیبایش را حتی رد وسعت دلگیر قفس نمی تواند هک بگشاید .
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 و طوطیان آزاد و سبکبال سرزمین سبز طوطیان منتظر او .ی سبز ،و رپواز خاطره ای است دور دست رد سرزمین 

 و قصه شان حدبیث راهیی ،

 و بال رپوازشان رد طواف حریم قد  ،

 و ملکوت وطن شان .

 هک طوطی رد قفس حدبیث رنج و دلتنگی است .

 قفس تنگ اان اای رپ افشانی نیست

 یوسفی نیست رد این مصر هک زندانی نیست 

 رزمین کنعانی ما .و نیستان س 

گارنگ خویش .  و ابینک محبو  چاه ویل هو  اهی رن

 هک کاروانیان خواهند رسید و ما را رد دلو امید خواهند نشانید و هب سرزمین مصر وجود می ربند .اما هچ غم .
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 و زانن مصری رد دیدارمان دست اه می ربند .

 عاشقاهن دلبری بی همتا را رد گوش اانمان زمزهم می کند .و انهم اهی  و هدهد سلیمانی دل اهیمان ایپم آور عشق ،

 انهم اهیش بوی وصل می دهند و عطر عشق رد اانمان می دچیپ .

 مَن کانَ ریَُجوِلقاء اهلل افَِنَّ اََجلَ اهلل الَت  

 ) کیست هک امیدوار مالاقت خداوند باشد پس وعده ی خداوند آبینده است . (

 6آهی  –عنکبوت 

 ین ایپم اه ، انهم اهی ملکوت است ،و عاشقاهن رت

 و ره پیغام از دوست نسیم روح نوازی از بهشت است .هب آدمیان ، هب گرفتاران زندان دنیا .

 ) ره نفسی طعم مرگ را می چشد ، پس هب سوی ما باز می گردید . ( کُلُّ نَفس  ذائَقة اَلُموتِ ثُمَّ اِلَینا رتُجَعُونَ

 اگر این نسیم اهی ملکوتی رب روح خسته ی ما نمی وزید ،اگر این انهم اه نبود ، 
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 هچ کسی می توانست این زندان را اتب بیاورد .

 دیده ی یوسف شناسی نیست رد ملک وجود

 ور هن با این تیرگی زندان دنیا هم خوش است 

 رد دیدگان ردیایی من ، مرگ بوی زندگانی می دهد .

 گوهن ماندن و چگوهن رفتن رنگ می پذرید .و معنای بلند زندگی رد چگوهن بودن و چ 

 مرگ آشنارتین و مأنو  رتین چهره زندگی است .

 مرگ با ما زاده می شود ، با ما رشد می کند ، با ما جواهن می زند ، رد ما زندگی می کند .

 و رد ره گامی ساهی وار قدم هب قدم بدنبال ماست .

کان منتظر ن مهمان گرانقدر و زعزیی رد ره لحظه از زمان آیا نمی توان مرگ خود را دوست داشت ، و همچو و م

 و او را چون اان گرامی رد آغوش گرفت . قدومش بود ،
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 او از ماست ، با ماست ، و رد ما زندگی می کند .

 مرگ جزئی الینفک از زندگی است هک هب زندگی معنا می بخشد .

کان رندبانی است هک ما را هب ملکوت می   رساند .مرگ شاید پل

کانی رو هب ملکوت باشد .  اما هب شرط این هک زندگی مان نیز پل

 پس این ره دو از هم جدا دنتسین هک مکمل یکدیگرند .
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 بیائید او را عاشقاهن دوست بداریم ، و اتوان عشق ره هچ هک باشد با اان و دل بپذرییم و عاشقاهن بپردازیم .

 انم او باشد . بیائید ات نفس اهیمان تکرار انمکرر

گاه کنیم ، هب نبض حیات .  بیائید هب زندگی عاشقاهن ن

 بیائید هب صبح سالم کنیم ، هب ردخت ، هب گل ، هب رپنده 

 بیائید عاشقاهن همه را دوست بداریم هک زندگی یعنی عشق 
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 بیائید ات عاشقاهن بمیریم هک مرگ یعنی عشق هب توان ابدبیت 

 دن بیائید ات ااری شویم رد رگ بو

 بیائید ات وضو باازیم رد شط زندگی 

 بیائید ات خود را تطهیر کنیم 

 تطهیر آبیت زیرگ دوست داشتن است 

 تطهیر شویم ربای نماز عشق 

 و خدا یعنی عشق 

 و خدا یعنی مهر

 و خدا یعنی لذت دیدار

 و خدا یعنی مرگ 
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 و مرگ یعنی وصال 

 خداوندا 

 تو معنای بلند عشقی

 زندگی  و هستی رپ از معنای 

 تو شورشکفتنی

 تو جواهن اهی سبز امیدی 

 با تو تنهایی می گرزید 

 با تو عشق می شکفد 

 با تو بودن معنا پیدا می کند 

 با تو عدم محو می شود 
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 با تو بقا ااوداهن است 

 با تو سبز می شویم

 با تو ره روز بالنده رت

 با تو زندگی سرشار از عشق و سرمستی

 ان رحمت با تو اکش اهیمان بار 

 هک اانمان را طراوت می بخشد 

 با تو همه چیز زبیباست 

 حتی بیماری و مرگ 

 ما ریق عشق توایم

 خداوندا 
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 ما را رد عشق بمیران 

 ما را عاشق بمیران 

 

 حزین ) زرها ( خوش نظر

 

 

 بماند سال اه این نظم و رتتیب

 ز ما ره رذه خاک افتاده اایی

  رض نقشی است کز ما باز ماند

 هک هستی را نمی بینم بقائی
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 مگر صاحبدلی روزی هب رحمت 

 کند رد کار ردویشان دعائی 

 
 

کابیت همچنان باقی است   هب پایان آمد این دفتر ح
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