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ﻣﻐﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ
"ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﮔﺬراﻧﺪم و از روزﮔﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدم.ﭼﻪ دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻬﺪ ﺑﺮﻣﮑﯿﺎن زﯾﺒﺎ و دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮد!"
ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب،ﭘﺮﯾﺸﺎن و آﺷﻔﺘﻪ اﻧﺪ.ﺗﺎج ﻫﺎ درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﻟﺮزﻧﺪ.ﺑﯿﺎ! از اﯾﻦ دوزخ ﺑﮕﺮﯾﺰ و آﻫﻨﮓ ﺷﺮق دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮐﻦ،ﺗﺎ
در آﻧﺠﺎ ﻧﺴﯿﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ وزد و در ﺑﺰم ﻋﺸﻖ و ﻣﯽ و آواز آب ﺧﻀﺮ ﺟﻮاﻧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺎ! ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رﻫﺴﭙﺎر اﯾﻦ ﺳﻔﺮم ﺗﺎ در ﺻﻔﺎی ﺷﺮق آﺳﻤﺎﻧﯽ،ﻃﻮﻣﺎر ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ را درﻧﻮردم و آﻧﻘﺪر در دور زﻣﺎن واﭘﺲ روم ﺗﺎ ﺑﻪ روزﮔﺎری ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ در
آن،ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت زﻣﯿﻨﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪان ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را از ﭘﯽ درک ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻧﺠﻪ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺎ! ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رﻫﺴﭙﺎر دﯾﺎر ﺷﺮﻗﻢ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻧﺎن درآﻣﯿﺰم و ﻫﻤﺮاه ﮐﺎروان ﻫﺎی ﻣﺸﮏ و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ.از رﻧﺞ راه،در آﺑﺎدی ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻢ و در
دﺷﺖ و ﮐﻮﯾﺮ،راه ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ رود ﺑﺠﻮﯾﻢ.
ای ﺣﺎﻓﻆ! در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دور و دراز،در ﮐﻮره راه ﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮ رﻓﯿﻖ راه و ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ دل ﻣﺎﺳﺖ؛ﻣﮕﺮ ﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﻫﺮ
ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ دﻟﮑﺶ ﺑﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ از ﻏﺰل ﻫﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺘﺮان آﺳﻤﺎن را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ و رﻫﺰﻧﺎن ﮐﻮه و دﺷﺖ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ای ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻘﺪس! آرزو دارم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ،در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ،در ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ،و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ دﻟﺪار ﻧﻘﺎب از رخ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﮔﯿﺴﻮان
ﭘﺮﺷﮑﻨﺶ ﻣﺸﺎم ﺟﺎن را ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﺗﺎ در وﺻﻒ ﺟﻤﺎل دﻟﻔﺮﯾﺒﺶ از ﺳﺨﻨﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮم و از اﯾﻦ وﺻﻒ،ﺣﻮرﯾﺎن ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ رﺷﮏ
اﻓﮑﻨﻢ!
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺮﯾﺪ و در ﭘﯽ آزردن او ﻣﺸﻮﯾﺪ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪه ای ﺳﺒﮏ روح ﮔﺮد ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای او ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان
ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﻃﻠﺴﻢ
ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ! اوﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ رﯾﺰه ﺧﻮار ﺧﻮان ﻋﺪل او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﺲ ﻣﯿﺎن اﺳﻤﺎء ﺻﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ،او را ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻋﺎدل" ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ.آﻣﯿﻦ!
ای ﺧﺪاوﻧﺪ،ﻣﻦ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺧﻄﺎﯾﻢ و ﺟﺰ ﺗﻮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ.ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧﻢ ﯾﺎ ﺷﻌﺮی ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﻢ،راه راﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ،ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ،زﯾﺮا روح ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻦ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺷﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﻪ ره ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺮد.
در ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ دو ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:آﻧﮕﻪ ﮐﻪ دم ﻓﺮو ﻣﯽ رود و آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ،ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻓﺘﻦ و ﺑﺮآﻣﺪن،ﺷﻤﻊ ﺣﯿﺎت ﻓﺮوزان ﻣﺎﻧﺪ.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ در رﻧﺞ ﻫﺴﺘﯽ،ﺳﭙﺎس ﮔﺰار،و ﭼﻮن از رﻧﺞ رﺳﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﮑﺮ ﮔﻮی.
اﻋﺘﺮاف
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺖ؟ آﺗﺶ را،ﮐﻪ در روز،دودش از راز ﻧﻬﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺷﺐ ﺷﻌﻠﻪ اش ﭘﺮده دری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن آﺗﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ در رازﭘﻮﺷﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮕﺎه دو دﯾﺪه اش از ﺳﺮ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ دو،دﺷﻮارﺗﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد،ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ،زﯾﺮا ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد دل در ﺑﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ دارد ﻧﺎﭼﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺷﯿﻔﺘﻪ آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ،ﻻﺟﺮم آن
ﻗﺪر ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﮐﻪ ﺧﻮاه ﺳﺨﻨﺶ در دل ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺧﻮاه ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮﺳﺎﯾﺪ،ﻫﻤﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮد و در ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر رﮐﻦ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﻌﺮی ﭼﻨﺎن دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از آن ﻟﺬت ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط اﺻﻠﯽ در آن ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ از ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ،زﯾﺮا ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ دل ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮ دل ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﺻﻒ ﻣﯽ ﮔﻠﮕﻮن ﮐﻨﺪ،ﮐﻪ در ﺑﺰم ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺑﺎده ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻧﺘﻮان ﻧﺸﺴﺖ.
ﺳﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺨﻦ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻧﺒﺮدی ﭘﯿﺮوز آﯾﺪ،ﺗﺎ ﺗﺎج آﺗﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ ﺑﻪ او ﺟﻼل ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺸﺪ.
ﭼﻬﺎرم اﻧﮑﻪ ﺷﺎﻋﺮ از زﺷﺘﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺑﺎ آن ﺑﺴﺘﯿﺰد،زﯾﺮا وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎﻋﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را از ﻇﻠﻤﺖ اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوغ ﯾﺰداﻧﯽ راﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺎﻋﺮی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط را،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﯿﺰد و از آﻧﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮزون ﭘﺪﯾﺪ آرد،ﺳﺨﻨﺶ ﭼﻮن ﮐﻼم ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز ﺟﺎوداﻧﻪ ﺻﻔﺎﺑﺨﺶ دل ﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در دل ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
راز ﺧﻠﻘﺖ
آن روز ﮐﻪ ﺧﺪا ﮔﻞ آدم را از ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎک ﺑﺴﺮﺷﺖ،ﺳﺮاﭘﺎی آدم ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻮد.ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺑﯿﻨﯽ اش دم ﺧﺪاﯾﯽ دﻣﯿﺪﻧﺪ و او ﻋﻄﺴﻪ ای ﮐﺮد و زﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎزﯾﺪ.اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﻦ وی ﻧﺸﺎن ﺧﺎک داﺷﺖ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻮح ﺟﻬﺎن دﯾﺪه داروی دردش را ﺑﯿﺎﻓﺖ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﺑﻪ دﺳﺘﺶ داد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک ﺑﺎ ﺑﺎده ﮔﻠﺮﻧﮓ درآﻣﯿﺨﺖ،آدم ﭼﻮن ﺧﻤﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و آﻣﺪ و ﺳﺮاﭘﺎ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮق ﮔﺸﺖ.
ای ﺣﺎﻓﻆ! ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﻣﺎﺳﺖ.ﺑﯿﺎ و رﻓﯿﻖ راه ﻣﺎ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮت ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺮش ﺧﺪا رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ.
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮوزان ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﺮ ﺑﻬﺎری ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ،در آﺳﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دو ﮐﻨﺎری
رﻧﮕﯿﻦ دارد،اﻣﺎ در آﺳﻤﺎن ﻣﻪ آﻟﻮد،آن را ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﭙﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ.
ای ﭘﯿﺮ زﻧﺪه دل،از ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﺮ اﻓﺴﺮده ﻣﺸﻮ؛ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮی ﺗﻮ را ﺳﭙﯿﺪ ﮐﺮده،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺮوی ﻋﺸﻖ ﮐﻪ زاﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ از دﻟﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺪار دﻟﭙﺬﯾﺮ
ﭼﺮا اﻣﺮوز در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺧﺮم،آﺳﻤﺎن،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﮓ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ؟ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﺗﺎزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺮده ﻣﻪ ﺑﺎﻣﺪادان از دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه؟
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﺳﺮاﭘﺮده ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن زﯾﺒﺎی ﺣﺮم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﭘﺎی ﺳﻮﮔﻠﯽ او ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه؟
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮخ و ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ.وﻟﯽ ای ﺣﺎﻓﻆ،ﻣﮕﺮ راﺳﺘﯽ ﺷﯿﺮاز ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻪ آﻟﻮد ﺷﻤﺎﻟﯽ آورده اﻧﺪ؟
در اﯾﻦ ﭘﻬﻦ دﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد،اﻣﺮوز ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖ و ﮐﻮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﺎل دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺧﻮد،دل از
رﻫﮕﺬران ﺑﺒﺮﻧﺪ.ای ﮐﺎش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺨﻢ ﮐﯿﻦ ﻧﻬﺎل اﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن اﻣﺮوز،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮوزان ﺑﺮ ﻣﻨﻈﺮه ای
ﭼﻨﯿﻦ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺘﺎﺑﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
در ﺑﺎع زﯾﺒﺎ،ﮔﻞ ﺳﺮخ و زﻧﺒﻖ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺷﮑﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ رخ ژاﻟﻪ ﺑﺎﻣﺪادی ﺑﻮﺳﻪ زﻧﻨﺪ.ﭘﺸﺖ ﺑﺎغ،ﺻﺨﺮه ای ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮔﯿﺎه و ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﮐﺮده و
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن را ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺧﺮم ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺗﺎ دره ﺳﺮﺳﺒﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن روزﮔﺎران ﮐﻪ ﻣﻦ در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﺪاﺧﺘﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ ﭼﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺎز ﻣﻬﺮ ﻓﺮوزان ﻣﯽ رﻓﺘﻢ،از ﻋﻄﺮ ﮔﻞ آﮐﻨﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎران ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دل ﻗﻮی ﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﺎن ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﯿﺮﯾﻢ.ﻃﻌﻢ ﻟﺬات ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﺑﭽﺸﯿﻢ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﭽﺸﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺨﯿﻼﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.از اﯾﻦ ﭘﺲ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ راه و رﺳﻢ ﺷﺎد ﺑﻮدن و
ﻧﺸﺎط اﻧﺪوﺧﺘﻦ را ﺑﯿﺎﻣﻮﺧﺖ.
وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت را ﺟﺰ در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻢ،زﯾﺮا وﻗﺖ ﺧﻮش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺪر ﺧﻮﺷﯽ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن
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ﺣﺎﻓﻈﺎ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دﻟﺪار زﯾﺒﺎ ﻏﺰل ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﯽ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﻄﻔﯽ از ﺧﺎک ﮐﻮی او ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺗﻮ،ﺧﺎک آﺳﺘﺎن ﯾﺎر از ﻓﺮش زرﺑﻔﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی
ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎد ﺑﺮ ﮐﻮی دوﺳﺖ وزد و ﺧﺎﮐﺶ را ﺑﭙﺮاﮐﻨﺪ،ﺗﻮ ﻋﻄﺮ آن را از ﻣﺸﮏ و ﮔﻼب ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻪ آﻟﻮد ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻏﺒﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪه ام؛دﻟﺪاری ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﯾﻢ ﻧﮕﺸﻮده.اﮔﺮ ﺑﺎراﻧﯽ ﻓﺮوﻧﺒﺎرد ﺑﻮی ﮐﻮی
ﯾﺎر را از ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ؟
رﻧﺞ و ﺷﺎدی
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﺎﻗﻼن ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻋﻮام ﺟﺰ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد.ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ آن ﮐﺲ ﮔﺸﺎﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﯽ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﺮواﻧﻪ وار در آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
در آراﻣﺶ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در آن،ﻧﻬﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﻌﻞ ﺣﯿﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد،ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎه ﺧﺎﻣﻮش و درﺧﺸﺎن،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺮﻣﻮز
روح ﺗﻮ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.دﯾﮕﺮ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﻧﺪاﻧﯽ ﻇﻠﻤﺖ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯽ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دل ﺧﻮد را در آرزوی ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ.دﯾﮕﺮ از دوری راه ﻧﻤﯽ
ﻫﺮاﺳﯽ و از رﻧﺞ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ.روح ﻣﺸﺘﺎق را ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮر و ﺻﻔﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺮواﻧﻪ وار در آﺗﺶ ﺷﻮق ﺑﺴﻮزد.
ﺗﺎ راز اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را درﻧﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ»:ﺑﻤﯿﺮ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮی«،ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
از زﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯽ ای ﺑﻪ در آﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﺎم ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ.ﮐﺎش ﻧﯽ ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺮاﻓﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد!
ﺷﺮق و ﻏﺮب
ﺷﺮق و ﻏﺮب،ﺧﻮان ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﺑﮑﻮش ﺗﺎ از ورای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻨﮕﺮی و در ﭘﺲ ﺟﺪاﯾﯽ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯽ،زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺧﻮان ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ،ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺴﺖ.دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮق
و ﻣﻐﺮب ره ﻣﯽ ﺳﭙﺮم.ﮐﺎش رﻫﺴﭙﺎران واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺷﺮق را ﺑﺎ ﻏﺮب ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻣﻪ
"ﺳﺨﻦ را ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ و ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ،ﻣﺮﯾﺪان ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺰم زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ".
ﻟﻘﺐ
ﺷﺎﻋﺮ -ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ:ﭼﺮا ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﻣﯽ ﺗﻮ،ﺗﻮ را ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻘﺐ داده اﺳﺖ؟
ﺣﺎﻓﻆ -ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮ را ﭘﺎس ﻣﯽ دارم و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:ﻣﺮا ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ،زﯾﺮا ﻗﺮان ﻣﻘﺪس را از ﺑﺮ داﺷﺘﻢ،و ﭼﻨﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎراﻧﻪ آﯾﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻏﻢ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و زﺷﺘﯽ ﻫﺎی روزاﻧﻪ آن در ﻣﻦ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ روح و ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،اﺛﺮ ﻧﮑﺮد.
اﺗﻬﺎم
ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن،ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آرﻧﺪ و ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ دوزﺧﺶ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ،در ﺟﻤﻊ
رﻫﮕﺬران ﺳﺮاغ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺳﺮاغ دروﻏﮕﻮﯾﺎن و ﺑﺪذاﺗﺎن را.وﻟﯽ ﺷﺎﻋﺮ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ راه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ رود و ﺑﯿﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران درآﻣﯿﺰد
ﻧﺪارد،زﯾﺮا ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ ﻣﯽ رود،و در آن دم ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺸﯿﺎری ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪ دل ﻣﯽ ﮔﺬارد رو ﺑﻪ ﮐﺠﺎ دارد.
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی درون ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﻮزون ﺑﺮ رﯾﮓ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﭙﺮاﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺴﺎن رﺳﺎﻧﺪ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻋﺮ را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﻦ،ﺑﺎ ﺷﺮع ﻧﺒﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ،دل از آن ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﺎن ﺧﺸﮏ ﻃﺒﻊ اﺳﺖ،ﺟﺎوداﻧﻪ در دل ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺟﺎی دارد؟
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ای ﺣﺎﻓﻆ،ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ،زﯾﺮا آن را آﻏﺎز و اﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﮐﻼم ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺰل ﺗﻮ
ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﻘﻄﻌﺶ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ آن در ﺣﺪ ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ.
ﺗﻮ آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻓﯿﺎض ﺷﻌﺮ و ﻧﺸﺎﻃﯽ،ﮐﻪ از آن،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﭘﺲ ﻣﻮج دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺗﺮاود.دﻫﺎن ﺗﻮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺑﻮﺳﻪ زدن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﻧﻐﻤﻪ
ﺳﺮودن و ﮔﻠﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯿﺪن و دﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﻬﺮ ورزﯾﺪن آﻣﺎده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ آﯾﺪ،ای ﺣﺎﻓﻆ آﺳﻤﺎﻧﯽ،آرزو دارم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ و در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﻮن ﺑﺮادری،ﻫﻢ در ﺷﺎدی و ﻫﻢ در ﻏﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎده
ﻧﻮﺷﻢ و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ورزم،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ.
ای ﻃﺒﻊ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﻦ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ از ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ای،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻦ و آﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ آر،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﭘﯿﺮﺗﺮ و ﺟﻮاﻧﺘﺮ از
ﻫﻤﯿﺸﻪ ای.
ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺣﺎﻓﻈﺎ،آرزو دارم از ﺳﺒﮏ ﻏﺰل ﺳﺮاﯾﯽ ﺗﻮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻢ.ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮ،ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﭙﺮدازم و ﻏﺰل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ رﯾﺰه ﮐﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎراﯾﻢ.ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ و آﻧﮕﺎه
ﻟﺒﺎس اﻟﻔﺎظ زﯾﺒﺎ ﺑﺮ آن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ.ﻫﯿﭻ ﮐﻼﻣﯽ را دوﺑﺎر در ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﯿﺎورم ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.آرزو دارم ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻨﺪم ﺗﺎ ﺷﻌﺮی ﭼﻮن ﺗﻮ،ای ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺟﻬﺎن،ﺳﺮوده ﺑﺎﺷﻢ!
ای ﺣﺎﻓﻆ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪ ای ﺑﺮای آﺗﺶ زدن و ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ،از ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن آﺗﺸﯽ ﺑﺮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎی اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ
آﻟﻤﺎﻧﯽ را در ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ.
راز آﺷﮑﺎر
ای ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻘﺪس،ﺗﻮ را ﻟﺴﺎن اﻟﻐﯿﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺨﻨﺖ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺻﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ،زﯾﺮا از ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰ ﺗﻮ ﺟﺰ آن ﻣﻬﻤﻼت ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﻻﺟﺮم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺨﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاب آﻟﻮده را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ
ﺳﺮﮐﺸﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺗﻮ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ راه و رﺳﻢ زاﻫﺪان رﯾﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯽ،راز ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ره ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮده ای؛اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺤﺘﺴﺐ در ﺣﻖ
ﺗﻮ اﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ

۵

ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ،از ﺧﺎک ﺗﺎ اﻓﻼک،در ﺑﻨﺪ ﻫﻮس اﺳﯿﺮﯾﻢ؛ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ،ﻧﺨﺴﺖ ﻏﻢ ﻣﯽ آورد و آﻧﮕﺎه ﻧﺸﺎط ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ در ﻧﯿﻤﻪ راه آن از ﭘﺎی دراﻓﺘﺪ دﯾﮕﺮان از رﻓﺘﻦ ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ راه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺪ؟
ﭘﺲ ای اﺳﺘﺎد،ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ اﮔﺮ ﮔﺎه در رﻫﮕﺬری دل در ﭘﺎی ﺳﺮوی ﺧﺮاﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎز ﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻧﻔﺴﺶ ﭼﻮن ﺑﺎد ﺷﺮق ﺟﺎن ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن
را ﻧﻮازش ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﺣﺎﻓﻈﺎ! ﺑﮕﺬار ﻟﺤﻈﻪ ای در ﺑﺰم ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﺗﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻟﻒ ﭘﺮﺷﮑﻦ دﻟﺪار را از ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ ﯾﻐﻤﺎﮔﺮ ﻣﯽ
ﺳﭙﺎری،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ درﺧﺸﺎﻧﺶ را ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮم و از اﯾﻦ دﯾﺪار،آﯾﯿﻨﻪ دل را ﺻﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ،آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻏﺰﻟﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻮق و
ﺣﺎل در وﺻﻒ ﯾﺎر ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﯽ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﺰﻟﺴﺮاﯾﯽ روح ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻮازش ﻣﯽ دﻫﯽ.
ﺳﭙﺲ ای اﺳﺘﺎد،ﺗﻮ را ﺑﻨﮕﺮم ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﺮغ روﺣﺖ در آﺳﻤﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽ آﯾﺪ،ﺳﺎﻗﯽ را ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ارﻏﻮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﺖ
رﯾﺰد و ﯾﮏ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر ﺳﯿﺮاﺑﺖ ﮐﻨﺪ،و ﺧﻮد ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺎده ﮔﻠﺮﻧﮓ،زﻧﮕﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ از آﯾﯿﻨﻪ دﻟﺖ ﺑﺰداﯾﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻼﻣﯽ ﭘﻨﺪآﻣﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ
وی ﺑﺎ ﮔﻮش دل ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺨﻮدی ره ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﺮار ﻣﯽ ﺑﺮی و ﺧﺒﺮ از ﺟﻠﻮه ذات ﻣﯽ ﮔﯿﺮی،ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ رﻧﺪاﻧﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﭘﺮده راز را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ زﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﺸﻖ دل ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮن ﮐﻨﺪ و اﻧﺪﮐﯽ از ﺳﺮ ﻧﻬﺎن از ﭘﺮده ﺑﺮون اﻓﺘﺪ.
ای ﺣﺎﻓﻆ،ای ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﻮار،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ رواﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮت در ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﯽ و از وادی ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻣﻨﺰل
ﺳﻌﺎدت ﺑﺮی.
روزی از "ارﻓﻮرت"،ﮐﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ را در آن ﮔﺬارﻧﺪه ﺑﻮدم؛ﮔﺬﺷﺘﻢ.ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز،ﯾﺎران ﺷﻬﺮ ﻣﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﺴﺎﻧﻢ
ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.ﭘﯿﺮزﻧﺎن از ﮐﻨﺞ دﮐﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ رﻫﮕﺬر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد آن روزﮔﺎران اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﻫﻢ ﺳﻼم ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎداب داﺷﺘﻨﺪ.
در آن دم ﺑﻪ ﯾﺎد آن اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ،ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز در ﭘﯽ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ دم ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎرﯾﻢ و از ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻟﺬت ﺑﺮﯾﻢ.
ﺣﺎﻓﻈﺎ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدن ﺟﺰ ﻧﺸﺎن دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻮ آن ﮐﺸﺘﯽ ای ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺮوراﻧﻪ ﺑﺎد در ﺑﺎدﺑﺎن اﻓﮑﻨﺪه و ﺳﯿﻨﻪ درﯾﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ و ﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﻮاج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ،و ﻣﻦ آن ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎره ام ﮐﻪ ﺑﯿﺨﻮداﻧﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﺧﻮر
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻢ.در دل ﺳﺨﻦ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮ ﮔﺎه ﻣﻮﺟﯽ از ﭘﺲ ﻣﻮج دﯾﮕﺮ ﻣﯽ زاﯾﺪ و ﮔﺎه درﯾﺎﯾﯽ از آﺗﺶ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﻣﺎ ﻣﺮا اﯾﻦ ﻣﻮج آﺗﺸﯿﻦ در ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﻮز در ﺧﻮد ﺟﺮاﺗﯽ اﻧﺪک ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺮﯾﺪی از ﻣﺮﯾﺪان ﺗﻮ ﺷﻤﺎرم،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺗﻮ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻏﺮق ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و ﻋﺸﻖ
ورزﯾﺪم.

۶

ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﻪ
"ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ دل ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ...دﻟﻢ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﺖ،ﺣﻘﯿﺮش ﻣﺸﻤﺎر".
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻮش ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺷﺶ زوج ﻋﺸﺎق ﻧﺎﻣﺪار دوران ﮐﻬﻦ را در ﯾﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﭙﺎری.
ﻧﺎم رﺳﺘﻢ و روداﺑﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ؛ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻒ و زﻟﯿﺨﺎ را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از دو دﯾﺎر دوردﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ؛ﻧﺎم ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ و دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ داﺷﺖ؛ﻧﺎم ﻣﺠﻨﻮن و ﻟﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮑﺪﮔﺮ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ؛ﻧﺎم ﺟﻤﯿﻞ و
ﺑﺜﯿﻨﻪ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺮاﻧﻪ ﺳﺮ دل ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺖ و دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺳﺮ در ﭘﺎی ﻋﺸﻖ ﺟﺎﻧﺎن ﻧﻬﺎد؛ﻧﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻠﻘﯿﺲ را ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﻟﯽ آﮐﻨﺪه از ﻫﻮس داﺷﺘﻨﺪ
و ﻫﺮدم ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ آﺗﺶ ﻫﻮس داﻣﻦ ﻣﯽ زد.
ﻧﺎم اﯾﻦ دﻟﺪادﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ در ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺸﻖ درﺳﯽ ﻧﮑﻮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
ﯾﮏ زوج دﯾﮕﺮ
آری! ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﻫﻨﺮی ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ را زر و زور ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ،او را ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ از "واﻣﻖ و ﻋﺬرا" ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو دﻟﺪاده را ﻧﺪاﻧﻨﺪ،وﻟﯽ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﺸﺎن ﻋﻤﺮ
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺪد ﮐﻪ واﻣﻖ و ﻋﺬرا روزﮔﺎری دل ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪﻧﺪ.ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ؟
اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻋﺬرا و واﻣﻖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:دو دﻟﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻋﺸﻖ
ﮐﺘﺎب ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪم و آن را ﺷﮕﻔﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ.در آن ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻮﭼﮏ،وﺻﻒ ﺷﺎدی و ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺰرگ داﺳﺘﺎن ﻏﻢ دﯾﺪم؛ﻓﺼﻞ
ﻫﺠﺮاﻧﺶ ﻓﺼﻠﯽ دراز و ﺑﺤﺚ وﺻﺎﻟﺶ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد،و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از رﻧﺞ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ رﻓﺖ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح و ﺣﻮاﺷﯽ،ﺧﻮد از ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺪ ﻓﺰون ﻣﯽ ﺷﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،ای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ،ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ راه دراز را درﯾﺎﻓﺘﯽ؛ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راز ﻧﮕﻔﺘﻨﯽ،ﺟﺰ ﻋﺸﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ،ﭘﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮد؟
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ دل ﺑﻪ دام ﮔﯿﺴﻮان ﭘﺮﺷﮑﻦ دادم و ﺳﺮ در ﭘﺎی زﯾﺒﺎروﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ ﻧﻬﺎدم.ای ﺣﺎﻓﻆ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻣﺎ اﮔﺮ دﻟﺒﺮان دوران ﺗﻮ ﮔﯿﺴﻮان ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ،اﻣﺮوز ﻃﺮه زﻟﻒ زﯾﺒﺎرﺧﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﭘﺮﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺧﻮد از ﺷﯿﻮه ﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻢ،زﯾﺮا اﮔﺮ دام ﮐﻬﻦ از ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺎزک ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻮد،اﻣﺮوز داﻣﮕﺴﺘﺮان ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎی ﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﻧﺪ.
ﮔﯿﺴﻮی ﯾﺎر
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻟﻒ ﮔﺮه ﮔﯿﺮ ﯾﺎر ﻣﯽ ﺑﺮم و ﺗﺎرﻫﺎی ﻃﺮه ﭘﺮ ﺷﮑﻨﺶ را از ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺴﺖ ﺑﺎده ﺳﺮور ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ،ﭼﻮن ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و اﺑﺮوان و دﯾﺪﮔﺎن و دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ زﻧﻢ،ﻫﺮدم آﺗﺶ اﺷﺘﯿﺎق را ﺗﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ.
اﻣﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ دﻧﺪه او ﻣﺮا ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺴﻮﯾﺶ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺳﭙﯿﺪش ﻧﺮم ﺗﺮ و از ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺮﻣﺶ دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ در اﯾﻦ دام ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ دل ﮔﻤﺸﺪه وادارد.
ای ﺣﺎﻓﻆ،در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ دﺳﺖ در ﺧﻢ زﻟﻔﺎن در ﺧﻢ زﻟﻔﺎن ﯾﺎر دارم و ﮔﯿﺴﻮان ﭘﺮﺷﮑﻨﺶ را ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮام ﮐﻪ ﺳﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺸﻘﺒﺎزان
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ،دﺳﺖ در ﮔﯿﺴﻮی دﻟﺪار ﻣﯽ ﺑﺮدی ﺗﺎ در ﻃﺮه دﻟﭙﺬﯾﺮش ﻫﺰاران آﯾﺖ ﻟﻄﻒ و ﺻﻔﺎ ﺑﯿﻨﯽ!
ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ در وﺻﻒ اﻧﮕﺸﺘﺮی زﺑﺮﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻟﻄﯿﻒ داری،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮم،زﯾﺮا ﮔﺎه ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺨﻦ،از راز دل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

٧

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ اﻧﮕﺸﺘﺮﯾﺖ دﯾﺪه را ﻣﯽ ﻧﻮازد.وﻟﯽ اﯾﻦ راز را ﻧﻬﺎن دارم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﭼﻪ داﻣﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ دل ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ای.
ﻧﻪ! از اﯾﻦ راز ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ،زﯾﺮا ﺳﺮ ﻋﯿﺎن را ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ.اﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﭘﺮده دری از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ،از ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و دل ﻣﯽ
ﺑﺮی.ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺮﺟﺪ زﯾﺒﺎﺳﺖ.
ای دﻟﺒﺮ ﻣﻦ،ﻏﺰل ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روزﮔﺎری در دﺷﺖ و دﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﺳﺮودم اﮐﻨﻮن در دﯾﻮاﻧﯽ ﻓﺸﺮده و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده ام،زﯾﺮا زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.وﻟﯽ ﻏﺰل ﻣﻦ
از ﺣﺎدﺛﺎت زﻣﺎن اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﯿﺖ آن ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺴﻠﯽ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﺎﻟﯿﺪم و ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ،زﯾﺮا ﺗﻮ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
اﺷﺒﺎح ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ،و از دﯾﺪارﺷﺎن ﺳﺮﺧﯽ ﺷﺮم ﭼﻬﺮه ام را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ»:ای اﺷﺒﺎح،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ از
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﺪ ﻣﺮا در ﺧﻮاب ﻧﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﯿﺪارم و اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺰﻣﺒﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،ﻣﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺘﻮدﯾﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ
ﻧﮑﻨﯿﺪ،زﯾﺮا ﻏﻤﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﺷﺒﺎح ﭘﺮﯾﺪه رﻧﮓ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺮاﺑﺮم ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.ﻧﻤﯽ داﻧﻢ دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﻗﻠﻢ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﻦ ﻫﺮدو ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد.
درود
ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺑﻮد؛در دﻫﮑﺪه ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ،ﺻﺪف ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه درﯾﺎی ﮐﻬﻦ را ﺑﺠﻮﯾﻢ.ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﺪﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﻢ ﺟﺴﺖ،ﺗﺎج
دﻟﻔﺮﯾﺒﺶ را ﺑﮕﺴﺘﺮد و ﺧﺮاﻣﺎن ﻓﺮا روﯾﻢ ﻧﺸﺴﺖ.ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﺪﻫﺪ،ﭼﻪ ﭘﺮﻧﺪه زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ! ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا،ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی دﻟﺪارم ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ
دل در ﺑﻨﺪ ﻋﺸﻖ او ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻗﺎﺻﺪ ﻣﻬﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻮدی ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎودان ﻋﺸﻘﯽ؟«
ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ
»ای ﺷﺎﻋﺮ،در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺴﯽ ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺪل ﺑﻮدی،اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺴﺮده و ﻧﺎﻻﻧﯽ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ«.
ﺷﺎﻋﺮ -از ﻧﺰاری ﻣﻼﻣﺘﻢ ﻣﮑﻦ،زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ.راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﺪ و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ،اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﻊ را ﻧﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
ﺳﻮزد ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﯿﺎﻓﺸﺎﻧﺪ؟
ﻏﻢ ﻋﺸﻖ در ﭘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد.دل اﻓﺴﺮده ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺖ در آن آﺷﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺎک ﮐﻮی ﯾﺎر ﺷﺪم ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺳﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﺳﺮم اﻓﮑﻨﺪ.اﻣﺎ دﻟﺪار از ﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺖ و از ﺳﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﺰ درﯾﻎ ﮐﺮد.
ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮔﺬری،از ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﺬاری.
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ﺳﺎﻗﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎم ﺷﺮاب در ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎدم و ﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮارﮔﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ.روزی ﺷﺎد و روزی دﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻨﺸﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ.اﻣﺎ ﻣﻦ،ﺧﻮد ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎم ﻣﯽ ﺧﻠﻮت
ﮔﺰﯾﺪم،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺷﺎدﻣﺎن دﯾﺪم.ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺗﺎ در ﺻﻔﺎی ﻣﯽ ﻟﻌﻞ ﻓﺎم ﺟﻤﺎل ﯾﺎر ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز دل ﺳﻮداﯾﯿﻢ درﺑﻨﺪ ﻋﺸﻖ اوﺳﺖ.در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﻪ ﮐﻪ ﯾﺎد دﻟﺪار
ﮐﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺰﻟﯽ ﺳﺮودم.وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺪارم.ﻏﺰل ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ام.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎم ﻣﯽ ﺧﻠﻮت ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻢ،ﻏﻢ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮم.ﺑﺎده ﺧﻮش را ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻢ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﺎاﻫﻞ ﻏﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮان را ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.ﻣﻦ از راز اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮم و در ﭘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻢ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﻗﺮان
ﮐﻼم ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺷﺮاب ازﻟﯽ اﺳﺖ،و از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎده را ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ راز،ﻧﯿﮑﻮ واﻗﻔﻢ
ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮارﮔﺎن ﭘﺎک ﺑﯿﻦ ﺧﺪا را ﺑﯽ ﭘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ،ﺧﻮد،ﻣﺴﺘﯽ ﺑﯽ ﺷﺮاب اﺳﺖ،و ﭘﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﯽ ﻟﻌﻠﮕﻮن رﻧﮓ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎده
ﮐﻬﻦ،زﻧﮓ ﻏﻢ از دل ﺑﺰداﯾﯿﻢ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ در ﭘﯽ آزردن ﻣﺎﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺮاب ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺷﺮاﺑﺨﻮاره دوزﺧﯽ.ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯽ،ﺑﺎده ﻣﺮداﻓﮑﻦ ﺑﻨﻮش ﺗﺎ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوزخ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
ﺗﺎ ﺻﺒﻮﺣﯽ ﻧﺰﻧﯽ ﻗﺪر ﺑﺎده ﻟﻌﻠﮕﻮن ﻧﺪاﻧﯽ.اﻣﺎ ﻫﺸﺪار و ﻣﯽ از آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎط ﺑﺨﺸﺪ ﻓﺰون ﻣﻨﻮش.ای ﺣﺎﻓﻆ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻦ،ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﯽ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﺷﯿﻮه ﻣﯿﺨﻮارﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﺣﻖ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﻧﺪارد.وﻟﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از آﯾﯿﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎم ﺑﺎده
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ای زﺷﺘﺮو،ﺳﺒﻮی ﺑﺪه را ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯿﺎور.آﺧﺮ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ زﯾﺒﺎرﺧﯽ ﻧﻨﮕﺮم از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﯽ ﻟﻌﻞ ﭼﻪ ﺳﻮد ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮد؟
ﺗﻮ ای ﺳﺎﻗﯽ ﻣﻬﺮو،ﭘﯿﺶ آی و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎده در ﺟﺎﻣﻢ رﯾﺰ زﯾﺮا آن ﺑﺎده ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﻮارا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ را از ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ،وﻟﯽ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﯽ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ.ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺐ،ﺧﻤﺎر ﺑﺎﻣﺪادان در ﭘﯽ دارد اﻣﺎ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻦ،روز ﺗﺎ
ﺷﺐ و ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺷﻮرﯾﺪه ام را ﻫﺮدم ﺑﻪ ﻏﺰﻟﺴﺮاﯾﯽ واﻣﯽ دارد.
راﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯽ،ﻣﻦ،ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﻋﺸﻘﻢ و ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺷﺮاب،ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﻏﺰل و ﻫﻢ ﻣﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ.اﮔﺮ روز و ﺷﺐ ﻣﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻼﻣﺘﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎده ﻣﺮداﻓﮑﻦ ﭘﯿﻤﻮده ام؟
ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻮد! ﺑﺎده ﻧﻮﺷﺎن و ﺑﺎده ﻓﺮوﺷﺎن در ﺟﻮش ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﻊ و ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺮوزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.ﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪ و دف ﻣﯽ ﺧﺮوﺷﯿﺪ
و ﻣﯿﺨﻮارﮔﺎن ﺟﺎم ﻫﺎی ﮔﺮان ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎده ﭘﯿﻤﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﺎ دﻟﯽ آﮐﻨﺪه از ﻋﺸﻖ و ﻧﺸﺎط ﻟﺐ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﺎم ﻣﯽ ﻧﻬﺎدم.
زاﻫﺪ! ﻣﻼﻣﺘﻢ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﺮک ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ و ﺳﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﯽ ﻧﻬﺎدم.آﺧﺮ ﻧﻪ دﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻟﻢ از درس ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺤﺚ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؟
ﺳﺎﻗﯽ -ای ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﭼﺮا ﺑﺪﯾﻦ دﯾﺮی از اﺗﺎق ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ای؟ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽ دﻣﺎغ و ﭘﮋﻣﺮده ای؟
ﺷﺎﻋﺮ -ﺳﺎﻗﯿﺎ ،ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺸﻢ ﮔﺬار،ﮐﻪ اﻣﺸﺐ اﻓﺴﺮده ام.ﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﮔﻞ و ﻧﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺷﺎدم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻗﯽ -ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺑﮕﺬار ﺑﺎ ﺑﺎده ﮐﻬﻦ از ﭼﻨﮓ ﻏﻢ ﻧﻮ آزادت ﮐﻨﻢ.ﺑﯿﺎ،ﺟﺎﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﻟﻌﻞ ﮔﻮن ﺑﻨﻮش و آﻧﮕﺎه در ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ
ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن دﻫﯽ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﺳﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺑﺎﯾﯽ،زﯾﺮا ﮔﻞ ﭼﻮن دوش ﻋﻄﺮ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ،و دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺮی
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ.
ای ﭘﯿﺮ زال ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﺑﻔﺮﯾﻔﺖ.اول دﯾﻨﻢ را از ﮐﻔﻢ رﺑﻮد و ﺳﭙﺲ اﻣﯿﺪم را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮد،آﻧﮕﺎه در ﭘﯽ دزدﯾﺪن ﻋﺸﻘﻢ
ﺑﺮآﻣﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮردم.ﮔﻨﺞ ﻋﺸﻘﻢ را ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻗﯽ و دﻟﺪار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﺳﻮدا ﺑﺴﯽ ﺳﻮد ﺑﺮدم،زﯾﺮا دﻟﺪار ﺑﺎ ﻟﻄﻔﯽ ﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و
ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺎده ﺗﺎزه در ﺟﺎﻣﻢ رﯾﺨﺖ.
ﺳﺎﻗﯽ -ای ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرﮔﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ.ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺰﻟﺴﺮاﯾﯽ ﺳﺨﻨﺖ را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽ ﺷﻨﻮم و ﭼﻮن
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽ دارم.
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وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ،ﺑﻮﺳﻪ ای ﺑﺮ رﺧﻢ ﻣﯽ ﻧﻬﯽ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﯾﺎد ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻏﺰل ﺳﺮودن ﮐﺎری ﺑﺲ دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ،اﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن از آن دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ داری،ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻏﺰل ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺳﺎﻗﯽ ﺧﻮد
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش.
ﺳﺎﻗﯽ -ای ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻧﻤﯽ داﻧﯽ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯿﺪه ای ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮوغ ﺣﮑﻤﺖ از دو دﯾﺪه ﻓﺮوزاﻧﺖ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ،و در آن دم ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺤﺘﺴﺐ
رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ رو در ﮐﻨﺞ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﭼﺴﺎن درﯾﭽﻪ دل ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺟﺮﻋﻪ ای ﺑﺨﺸﯽ.
وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ از راز زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻣﻨﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ،از ﭘﯿﺮان ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮ و
ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮﻧﺪ؟
ﺷﺎﻋﺮ -آری ای ﺳﺎﻗﯽ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮﻧﺪ و اروز دارم ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺟﻮان و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ.ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻨﮕﺮ:ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ،اﻣﺎ دام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای
ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.ﺷﺎﻋﺮان ﻧﺨﺴﺖ ره ﺑﻪ ﭘﺮده اﺳﺮار ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮد رازﭘﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻌﺮﺷﺎن
ﭘﺮده دری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رازﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﺎر ﭼﺴﺎن ﺷﻮر در دﻟﻢ اﻓﮑﻨﺪه،ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﻪ ﺷﺮاﺑﯽ ﺧﻮرده ام ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻢ.
اﺳﮑﻨﺪر از ﮐﺪام ﺑﺎده ﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺖ ﺷﺪ؟ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺬر ﻣﯽ ﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﺷﺮاب او ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺧﻮردم ﮔﻮارا ﻧﺒﻮد.
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،ﺑﯽ درﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی از "ﺷﺮاب ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ.
ﮐﻨﺎر رود راﯾﻦ و ﻣﺎﯾﻦ و در دره ﻧﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪزﻧﺎن ﺷﺮاب "ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ.ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ وﺻﻒ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﯽ را ﮐﻤﺘﺮ از داﺳﺘﺎن ﺷﺮاب "ﺳﺎل
ﯾﺎزده" ﺷﻨﯿﺪم،زﯾﺮا ﻧﮑﻮﮐﺎران ﺟﻬﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن زﻧﺪه را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺸﺎن آﻧﺎن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه "ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ،و اﮔﺮ ﻫﻤﺎی ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺑﺎم اﯾﺸﺎن ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرﺷﺎن ﺷﺮاب
"ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ "ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد دﻟﺪار ﻣﯽ اﻓﺘﻢ،و ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از راز دﻟﻢ ﺧﺒﺮ دارد"،ﺳﺎل ﯾﺎزده" را در
ﻣﺬاق ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮاراﺗﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ.
دوﺳﺘﺪاران ﺳﺨﻨﻢ،از ﻏﺰل ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻮن "ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ،ﮔﺎه ﻧﯿﺰ از ﺑﺎغ و ﭼﻤﻦ،ﮔﻞ و ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻄﺮی "ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻦ از ﺗﻪ دل ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺷﻤﺎرم،ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﯿﻨﺪ و در ﺟﺮﻋﻪ
ﻧﻮﺷﯽ "ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ روم و در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد"،ﺳﺎل ﯾﺎزده" ﻧﺪارد ﺗﺎ ﮐﺎم ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ و از ﺷﺮاب ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎده
"ﺳﺎل ﯾﺎزده" رود،ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺰﻟﺨﻮان را ﺻﺪا ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ» :ﺑﺸﺘﺎب،در ﺑﺰم ﯾﺎران ﻣﻦ ﻗﺪﺣﯽ ﭘﺮ از ﺷﺮاب "ﺳﺎل ﯾﺎزدده" در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﺖ!«

زﻟﯿﺨﺎ ﻧﺎﻣﻪ
"ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد".
زﻟﯿﺨﺎ دل ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ داد و اﯾﻦ ﻋﺠﺐ ﻧﺒﻮد،زﯾﺮا ﯾﻮﺳﻒ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و ﻧﻌﻤﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻓﺮاوان داﺷﺖ.زﻟﯿﺨﺎی
ﭘﺮﯾﺮو)ﭘﺮﯾﭽﻬﺮه(در اﯾﻦ ﺑﺎزار دل داد و ﺟﻤﺎل ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺧﺮﯾﺪ،و در اﯾﻦ ﺳﻮدا،ﻫﺮ دو ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺮا در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪی،در ﻋﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮﻣﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻨﮕﺮی و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﯾﺪ وﺻﺎﻟﻢ دﻫﯽ،اﯾﻦ را ﺟﺰ
اﻋﺠﺎز ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮاﻧﺪ؟ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺰل ﺧﻮد ،ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺠﺎز ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ،و ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮت ﺟﻮاﻧﻢ ﮐﺮدی زﻟﯿﺨﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﻣﻢ،زﯾﺮا ﻧﺎم
زﻟﯿﺨﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد اﻋﺠﺎز ﻋﺸﻖ ﺗﻮام اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ زﻟﯿﺨﺎی ﻣﻨﯽ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺠﻮﯾﻢ.ﭼﺮا ﻧﺎم "ﺣﺎﺗﻢ" را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻏﺰل ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﯽ او را ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻨﺎﻣﯽ؟
ﮔﻤﺎن ﻣﺪار ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﯾﯽ ﻻف ﻫﻤﺴﺮی ﻣﯽ زﻧﻢ،زﯾﺮا ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد.وﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای زاﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﻨﺪان از آن
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﯾﯽ آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﻨﺎر و درم ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﺗﻢ -زﻣﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ را دزدی ﻣﯽ آﻣﻮزد،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دزد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﺼﺎدف زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ روی ﺗﻮ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
داراﯾﯿﻢ از ﻣﺎل ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎرد ،و ﻣﺮا ﭼﻨﺪان ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی در ﺟﻬﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻟﻄﻒ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و در ﺑﺎزواﻧﺖ ﻋﻤﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ ،از اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﯾﻐﻤﺎﮔﺮ ﺑﺴﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و ﻣﻘﺪﻣﺶ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارم.
زﻟﯿﺨﺎ -ﭼﺮا از ﺗﺼﺎدف ﺷﮑﻮه ﮐﻨﯿﻢ؟اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﯾﻐﻤﺎﮔﺮ ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﮐﺎﻻی دﻟﺖ را رﺑﻮد ﻣﮕﺮﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻮض،ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ؟
اﺻﻼ ﭼﺮا ﺳﺨﻦ از ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟ﻋﺸﻖ ﺧﻮﯾﺶ را راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﮔﺸﻮده ام!
ﻣﺘﺮس،در اﯾﻦ ﺳﻮدا زﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﻤﺮاه دل،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم و ارﻣﻐﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
از ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮی.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺞ ﻋﺸﻖ،ﮔﺪاﯾﺎن را ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ﻣﻦ ﺧﻮد در آن دم ﮐﻪ ﺗﻮ را در آﻏﻮش ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ!
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﯾﮑﺪل در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻧﯿﺰ راه ﮐﻮی ﯾﺎر را ﮔﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﺎش ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ راه ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ آﻧﺎن دﻫﻢ.
راﺳﺘﯽ ای دﻟﺪار ﻣﻦ،اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮت دارم و آﻫﻨﮓ دﻟﻨﻮازت را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﻮم؟ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺻﻞ ﺗﻮ را ﺑﺎور ﮐﻨﻢ؟ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻖ ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؟
زﻟﯿﺨﺎ -در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و روی ﻓﺮات ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﺮدم.ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدی از اﻧﮕﺸﺘﻢ ﻟﻐﺰﯾﺪ و در دل
اﻣﻮاج ﻓﺮو رﻓﺖ.از ﺧﻮاب ﺟﺴﺘﻢ و ﺳﭙﯿﺪه دم را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ زده ﺑﻮد.ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی و از رازﻫﺎی ﻧﻬﺎن ﺧﺒﺮ داری،ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺧﻮاب را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﻮ.
ﺣﺎﺗﻢ -ﯾﺎد داری ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن وﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺴﺎن ﺣﻠﻘﻪ در درﯾﺎ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ؟ﺗﻮ ﻧﯿﺰ،دﻟﺪار ﻣﻦ،ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺮا از اﻧﮕﺸﺖ ﻟﻄﯿﻒ ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﺮات اﻓﮑﻨﺪی ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻬﺮی اﺳﺘﻮارﺗﺮ در ﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ آوری.
از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺎم ﺑﻮدم ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺣﺠﺎز راه درﯾﺎی ﻗﻠﺰم در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮم.ﺗﻮ ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﺗﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯽ و دﻟﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮاج ﻋﺸﻖ
ﺳﭙﺮدی.دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭘﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﻋﺸﻖ آﻫﻨﮓ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ؟
زﻟﯿﺨﺎ -ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﺴﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در آﻏﻮش ﻫﻼل)ﻣﺎه ﻧﻮ(ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ؛وﻟﯽ راﺳﺘﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺠﺎزی را ﻗﺪرت اﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ؟
ﺣﺎﺗﻢ -در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺒﺎش،اﯾﻦ زن و ﺷﻮی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ آﻏﻮش ﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪه ﺗﺎ از ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و دﻟﯿﺮان ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﺎزد.
اﻣﺎ ﺑﮕﺬار ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﻧﺸﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﻤﺎرم.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن،ﺗﻮ ﻣﺮا آﻓﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ؟ای ﻣﺎه ﻣﻦ،ﭘﯿﺶ آی ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﻔﺖ در ﺑﺮت ﮔﯿﺮم.
دﻟﺪار ﻣﻦ،ﺑﯿﺎ و دﺳﺘﺎر ﺑﺮ ﺳﺮم ﺑﻨﺪ،زﯾﺮا آن دﺳﺘﺎری زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان،ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻮد،دﺳﺘﺎری
ﭼﻨﯿﻦ آراﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﯿﺎ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ زﯾﺒﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮔﺮد ﺳﺮم ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻧﮕﺮی،ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻮن ﺷﺎه
ﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﻢ.
از دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺪارم،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ روزﮔﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﻧﮕﺮم و آن ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ،زﻣﺎﻧﻪ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ ﻣﯽ دارد.
ﺑﺎرﻫﺎ در ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ و ﺳﺮﺧﻮﺷﻢ.ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮ ﺧﻮد،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ،زﯾﺮا ﺟﺰ آﻧﭽﻪ دارم،آزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭼﯿﺰی از ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽ
ﻃﻠﺒﻢ.اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﺎی ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺑﺎل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺳﺮداری ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﮕﯿﻦ آورم و ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻢ.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻠﮏ ﺗﯿﻤﻮر را ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻢ و ﺳﭙﺎه ﻓﺰون از ﺷﻤﺎرش را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ آرم.از "ﺑﺪﺧﺶ" ﺑﺮاﯾﺖ ﻟﻌﻞ ﮔﺮان ﻓﺮﺳﺘﻢ و از ﮐﻨﺎر درﯾﺎری ﺧﺰر
ﺑﺎر ﻓﯿﺮوزه ارﻣﻐﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ.ﻣﯿﻮه ﻫﺎی "ﺑﺨﺎرا" را ﮐﻪ از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﮔﺴﯿﻞ دارم و ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ "ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ" اﺷﻌﺎر دﻟﮑﺶ
ﻧﻮﯾﺴﻢ و ﻧﺜﺎرت ﺳﺎزم.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺎﻫﻪ ای ﮐﻪ از ﻓﺮط درازی آﺳﺎﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ در آن ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از "ﻫﺮﻣﺰ" ﮐﺎروان ﻫﺎی ﻓﺰون از ﺷﻤﺎر
رﻫﺴﭙﺎر دﯾﺎرت ﮐﺮدم و ﻫﯿﭻ ﮐﺎرواﻧﯽ را اﺟﺎزت ﺳﻔﺮ ﻧﺪادم ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از ﺳﻮی ﻣﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و از دﻟﻢ ﭘﯿﺎم ﻋﺸﻖ و ﺻﻔﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن،ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ ارﻣﻐﺎﻧﺖ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻫﺰاران دﺳﺖ ﭘﺮﻫﻨﺮ روزﮔﺎران دراز ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻤﺎل
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را در ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮﺷﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ،ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﻼب ﻫﺎی "ﺳﻮﻣﻠﭙﻮر" را زﯾﺮ و رو ﮐﺮدم و ﺧﺮوارﻫﺎ ﺳﻨﮓ و ﺧﺎک و ﺷﻦ را ﺑﺮﮐﻨﺎر زدم ﺗﺎ از درون اﻟﻤﺎس ﻫﺎی
درﺧﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﻢ.
ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺴﺎن ﻏﻮاﺻﺎن ﭼﯿﺮه دﺳﺖ از دل آب ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﺪف ﻫﺎی ﮔﺮان ﺑﯿﻮرن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﻫﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ از آن ﻣﯿﺎن،ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﻏﻠﻄﺎن ﺑﻪ در
آورﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی از درﻫﺎی ﺷﺎﻫﻮار ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ درآﯾﺪ و ﻋﻮد و ﻋﺒﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ؛ﮐﺎرواﻧﯽ از ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ رﻫﺴﭙﺎر دﯾﺎر ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺛﺮوت ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ را آﺷﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ آزرد،زﯾﺮا دل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ دام ﻋﺸﻘﻨﺪ ﺷﺎدی ﺟﻬﺎن را ﺟﺰ
در ﮐﻨﺎر دﻟﺪار ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
دﻟﺪار ﻣﻦ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﯽ درﯾﻎ ﺑﻠﺦ و ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎل ﻫﻨﺪوﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن از اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ راﺿﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ،زﯾﺮا اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ از ﻣﻦ و ﺗﻮﺳﺖ،از راز ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد!
آری،ای ﭘﺎدﺷﺎه! ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎ رﺿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد،زﯾﺮا ﺗﺎج ﺑﺨﺸﯽ ﻓﻘﻂ از ﮔﺪاﯾﺎن ﮐﻮی ﻋﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ داری.اﯾﻦ راز را از ﮐﻼم ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﮕﺎه ﭘﺮﻣﻬﺮت درﯾﺎﻓﺘﻢ،از ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی آﺗﺸﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم از ﻟﺒﺎن ﻟﻌﻠﺖ ﻣﯽ رﯾﺎﺑﻢ و از
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﻬﺮ و وﻓﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻏﺰل ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻏﻤﯽ ﭘﻨﻬﺎن دارم.ﻏﻤﻢ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﺪارم ﺗﺎ ﺣﻖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ
زﻟﯿﺨﺎﯾﯽ را ادا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ.
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب از ﻫﻢ دورﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از دﻟﺪار ﺟﺪا ﺷﻮی،دﻟﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ از دﯾﺎر ﯾﺎر ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮد،زﯾﺮا ﺑﺮای ﻋﺸﺎق ﺑﻐﺪاد
دور ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم.ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎزه ﺑﻮد،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪی.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ.وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ از آن ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻌﺮ داﻧﺴﺖ؟ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻌﺮی را ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻌﺪی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد،ﺑﺮای دﻟﺪار ﺧﻮاﻧﺪ؟
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻮزون ﺳﺮود،زﯾﺮا راز ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ دل را ﺟﺰ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻮرﯾﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻔﺖ".دﻻرام" ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آرام دل او ﺑﻮد
از وی آﯾﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز ار ﭘﺎﺳﺦ داد.
دﻟﺪار ﻣﻦ،از آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺷﺎﻋﺮی آﻣﻮﺧﺘﯽ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮام ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺮم،زﯾﺮا ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﻃﺒﻌﯽ ﭼﻮن ﻃﺒﻊ او و ﯾﺎری
ﭼﻮن ﯾﺎر او دارم.
ﺗﻮ ﻣﺮا آن ﺷﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺰل وﺻﻒ ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ دل ﮐﻨﻢ.ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﮕﺎه و ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس
ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﻮد.ﮐﺎش ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻮ رﺳﺪ زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮ دل ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﻣﮕﺮ ﺑﺎد ﺷﺮق ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺧﻮش دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ وزد و ﺳﻮز دروﻧﻢ را ﻓﺮوﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ؟ﻧﻮازش ﮐﻨﺎن از روی ﺷﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺧﯿﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﺎک ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﺑﺎد ﺷﺮق ﻗﺎﺻﺪ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﯽ آﻓﺘﺎب را ﭼﻨﯿﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮزاﻧﻢ ﻣﯽ زداﯾﺪ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی رز )ﻣﻮ( را ﮐﻪ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ
ﮔﻬﻮاره ﻫﺎی ﺷﺎخ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﻫﺮدم از زﻣﺰﻣﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﭘﯿﺎم ﯾﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﻮم و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺎران داﻣﻦ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ،ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﭘﯿﺎم،ﻫﺰاران ﺑﻮﺳﻪ آﺗﺸﯿﻦ از
ﺟﺎﻧﺒﺶ درﯾﺎﻓﺖ دارم.
ای ﺑﺎد ﺧﻮش ﺧﺒﺮ،ﺑﻪ راه ﺧﻮﯾﺶ رو و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ دل دﯾﮕﺮان ﺷﻮ،زﯾﺮا ﺑﻪ زودی دﻟﺪار،ﺧﻮد در ﮐﻨﺎرم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ راز دل ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.
دﯾﺪار دوﺑﺎره
اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ،ای اﺧﺘﺮ اﺧﺘﺮان،ﮐﻪ دوﺑﺎره در آﻏﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم؟ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﺷﺐ ﻫﺠﺮان ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ،ﺑﺎز آﻣﺪه
ای ﺗﺎ ﺑﺎز در ﺧﺎﻧﻪ دﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﯾﻨﯽ،دﯾﮕﺮ از ﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮه ای ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻮده ای ﺑﯽ ﺷﮑﻞ در ﮐﻒ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال ﺧﻮﯾﺶ،ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﯿﺎت اراده ﻓﺮﻣﻮد و ﻓﺮﻣﺎن "ﺑﺎش" داد.ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎدی
از اﺳﻒ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ و ﺗﻮده ﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎن ذره ذره ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺰء آن ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد درآﯾﺪ.
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ﻧﻮر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ،و ﻇﻠﻤﺖ ﻫﺮاﺳﺎن از آن ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ.ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ؛ﻫﺮ ﺟﺰء از اﺟﺰا ﺟﻬﺎن ﺳﺮ ﺧﻮد رﮔﻔﺖ
و در ﻓﻀﺎی ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آرزوﯾﯽ در ﺳﺮ و اﻣﯿﺪی در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ.
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻨﻬﺎ و اﻓﺴﺮده ﯾﺎﻓﺖ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯽ ﻓﺮوغ ﺑﻮد.ﻻﺟﺮم ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺎﻣﺪادی را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و آن را ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﻮﮐﺐ ﻣﻬﺮ
درﺧﺸﺎن ﻗﺮار داد.ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و دﻟﺶ ﺑﻪ رﺣﻢ آﻣﺪ،و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻟﭙﺬﯾﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آورد.آﻧﮕﺎه اﺟﺰا ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دل ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
از آن روزﮔﺎران،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اراده ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎب آﻣﯿﺰ ﺳﺮاغ ﻫﻢ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ روزی از ﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و راه ﺳﺮاﭘﺮده اﺑﺪﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ.دﯾﮕﺮ،ﺑﺮای ﺧﺪا اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ،زﯾﺮا از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻋﺸﻖ ﺑﺮای او ﺟﻬﺎن ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﯿﻢ.
دﻟﺪار ﻣﻦ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺎل ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺎﻣﺪادی ﮐﻪ اﻧﺪک اﻧﺪک در ﻓﺮوغ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺑﺎن،رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺸﺴﺘﻢ و رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﺒﺎن ﻟﻌﻞ ﺗﻮ آوردم.ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻓﺮوزان ﺑﻪ دﯾﺪه ﻣﻬﺮ در ﻣﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و اﺧﺘﺮان ﺷﺐ ﭼﺸﻤﮏ زﻧﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ.اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ دل ﻫﺎ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻢ و اﯾﻦ
ﺑﺎر اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﯾﯽ "ﮐﻦ" ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد،از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺎز ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و آﺳﻤﺎن آﺑﯽ در ﭘﺲ ﭘﺮده اﺑﺮﻫﺎی ﺳﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه.در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻢ و اﺷﮏ ﺧﻮﻧﯿﻦ از دو دﯾﺪه ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰم.
دﻟﺪار ﻣﻦ،ﻣﺮا ﭼﻨﯿﻦ در ﭼﻨﮓ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻏﻢ رﻫﺎ ﻣﮑﻦ.ای ﻣﺎه ﻓﺮوزان ﻣﻦ،ای اﺧﺘﺮ ﺑﺎﻣﺪادی ﻣﻦ،ای آﻓﺘﺎب ﻣﻦ،روی ﺑﻨﻤﺎ و ﺷﺒﻢ را روﺷﻦ ﮐﻦ،زﯾﺮا ﺳﺘﺎره ﺷﺐ
ﻫﺠﺮان ﻧﻮر ﻧﻤﯽ اﻓﺸﺎﻧﺪ.
آﯾﯿﻨﻪ ﺳﮑﻨﺪر را ﺑﺮای اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاغ دل در آن ﺑﻨﮕﺮد و ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺟﻮی ﺟﻬﺎن را ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اوﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آز و ﮐﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺗﻮ ای دﻟﺪار ﻣﻦ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دﯾﺪار آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را داری ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺘﺎزاﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورده ای،ﺑﻪ درون دل ﻣﻦ ﺑﻨﮕﺮ.ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ زﻧﺪه ام ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺧﺎﻧﻪ دﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ.
اﮔﺮ ﻫﺰاران ﻧﻘﺎب ﺗﺎزه ﺑﺮ رخ ﻓﮑﻨﯽ،ﺗﻮ را ای ﭘﺮﯾﺮو،در ﻫﺮ ﻧﻘﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ،و اﮔﺮ ﺣﺮﯾﺮ ﺟﺎدو ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ از دﯾﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﻬﺎن ﻣﺎﻧﯽ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﺪه ﺑﻪ
دﯾﺪار ﺗﻮ،ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺟﺰ ﻧﺸﺎن روی ﻣﺎﻫﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﻮد.
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺮوی ﺑﯿﻨﻢ،ای ﺳﺮوﻗﺪ،ﺗﻮ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎز ﻣﯽ ﺧﺮاﻣﯽ و دل ﻣﯽ ﺑﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد،و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای ﮔﻮارا ﺑﻨﮕﺮم،در ﺻﻔﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮ آب
آن روی زﯾﺒﺎی ﺗﻮ را ﻋﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻓﻮاره ای ﺷﻨﻮم،در آﻫﻨﮓ آن ﻧﻮای روح ﭘﺮور ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده اﺑﺮی ﻣﻮاج در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻨﻢ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﯿﺎراﻧﻪ
ﺑﻪ رﻧﮕﯽ در ﻣﯽ آﯾﯽ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻫﺮﮔﻪ ﺑﺮ ﻓﺮش زﻣﺮدﯾﻦ ﭼﻤﻦ و ﮔﻞ ﻫﺎی ﺷﻘﺎﯾﻖ آن ﻧﮕﺮم،در آن ﻧﺸﺎن از ﺟﻤﺎل ﻋﺎﺑﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ،و ﻫﺮﮔﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﭘﯿﭽﮑﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻬﻦ ﺳﺎل
را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮای ﻧﻮازﺷﮕﺮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﺮ رخ ﮐﻮﻫﺴﺎران ﺑﻮﺳﻪ زﻧﺪ،در ﻓﺮوغ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻣﺪادی ﺗﻮ را ﺳﻼم ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﯿﻠﮕﻮن آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮم
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را در زﯾﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺠﺎز ﻋﺸﻖ دﻟﻢ را در ﺗﺼﺮف آوردی ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ،ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﯿﻨﻢ و ﺷﻨﺎﺳﻢ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ،ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ،و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﺳﻤﺎ ﺻﺪﮔﺎﻧﻪ اش ﺑﻨﺎﻣﻢ
در ﻫﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﮐﻪ آﯾﺖ ﻟﻄﻒ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻤﺎل ازﻟﯽ او ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ.
دﻟﺒﺮ ﻣﻦ،دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﮔﺮان را ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺘﻢ اﺟﺎزت دﻫﺪ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ارﻣﻐﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﮔﺮدن ﺳﯿﻤﯿﻦ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ ﻣﺮا آوﯾﺰی،اﯾﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را آوﯾﺨﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻧﻮع ﺧﻮد،در دﯾﺪه ﻣﻦ از
ﻫﻤﻪ زﺷﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز اﺟﺎزت ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﻮر ﻧﺎزﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺳﺒﮑﺴﺮی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز او درآﯾﯽ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺷﺘﺎﺑﯽ؟ﻣﻦ ﻧﯿﺰ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﯽ ﻏﻢ دل زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻮب دﯾﮕﺮش ﭼﻠﯿﭙﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬار.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در دل ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯽ در ﭘﺎی ﻃﻮر ﺧﺪا
را ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺳﺘﻮد؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ داود ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ،از آن رو رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺴﺘﻮدم؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪای دوﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ،ﺧﻮد در ﺻﻔﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ
او ﻧﯿﺰ ﺧﺪا ﺑﻨﺎﻣﺪ آزرده و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﺸﺎن ﺣﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮد،ﻫﻤﺎره ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮرﯾﻦ آوﯾﺨﺘﻪ ای و از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻊ داری ﮐﻪ آن را در ﻋﯿﻦ زﺷﺘﯽ،ﺑﻪ ﻗﺪس و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺴﺘﺎﯾﻢ.ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دم در ﻧﮑﺸﻢ و ﺳﺨﻨﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻨﻮم؟ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن زﯾﺒﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ از دﯾﺎر ﻓﺮاﻋﻨﻪ و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ او را
واداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺮوﯾﺎن ﺑﯽ ﺧﺮد ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺷﺎخ "اﯾﺰﯾﺲ" و ﭘﻮزه "آﻧﻮﺑﯿﺲ" را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮ از ﻣﻦ
ﺗﻮﻗﻊ آن داری ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭼﻮب ﺧﺸﮏ را ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻈﻬﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻋﯿﺴﺎﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،ﻧﺸﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺪا و ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺨﻠﻮق او ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎرم!

١٣

ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد؟ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯽ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دل ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ زﻧﻢ و ﺳﻠﯿﻤﺎن وار ﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارم،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ آب ﺑﻮﺳﻪ ای،آﺗﺶ دل ﻣﻼﻣﺘﮕﺮم را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﯽ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ آﻧﮕﺎه اﯾﻦ زﻧﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﻮ اوﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎﺑﻢ.
ﭼﺮا رﺋﯿﺲ ﺳﻮاران،ﭘﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؟ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎن ﺑﺎدﭘﯿﻤﺎ دارد و ﺧﻂ ﻧﺴﺦ و ﺗﻌﻠﯿﻖ را
ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ؟
ﭼﺮا ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ اﺑﺮﯾﺸﯿﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ اش ﻧﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺷﺎد ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ دﻟﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﺗﺶ رﻧﺞ ﻋﺸﻖ
ﺑﮕﺪازد؟
اﮔﺮ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﭘﯿﺎم وﻓﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ،و اﮔﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﯾﺴﺪ از ﻣﻬﺮی آﺗﺸﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺎﻣﻪ اش اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ دل ﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺎم ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮاه دارد.
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ اﺷﻌﺎر ﻣﻮزون ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ و آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎب زرﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم،زﯾﺮا دﯾﺮﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد.وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎد ﺧﻂ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد،روح ﺳﺨﻨﻢ را ﮐﻪ ﺑﻮی ﻋﺸﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮد.
روزی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺪاده ای از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬرد و ﭼﻮن ﭘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎک ﻧﻬﺪ ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﻠﺮزد و ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ:ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮ داده.ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻮای ﻟﯿﻠﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪه،ﯾﺎ ﻓﺮﻫﺎد در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ در ﺧﺎک ﺑﺮده اﺳﺖ.ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺴﺖ،از ﺧﺎﮐﺶ ﺑﻮی ﻋﺸﻖ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺗﺮﺑﺘﺶ
ﭘﯿﺎم وﻓﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ،ای زﻟﯿﺨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم آرﻣﯿﺪه ای،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ آﺗﺸﯿﻨﻢ را از زﺑﺎن ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮی ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ:ﯾﺎرم
ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺎم ﻋﺸﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده،ﺗﻮ ﻫﻢ ای ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﻬﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن.
ﻫﺪﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎخ ﻧﺨﻞ آﺷﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ.ﭼﺸﻤﮏ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و راز دﻟﻤﺎن را ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ،اﻣﺎ رازﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ دﻟﺒﺮت ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ از راز دل ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫﻢ ﮐﺮد.ﻣﻦ از ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دل ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ.در ﺷﺐ ﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺧﺘﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺘﺎن ﭼﻮن آﺳﻤﺎن ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮا ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮاﺧﺘﯽ و دﻟﻢ را ﺷﺎد ﮐﺮدی.اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ و دل ﺑﻪ ﺗﻮ داده ام،دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﻏﺰل ﻧﻐﺰ ﭼﻪ دارم ﮐﻪ ﻧﺜﺎرت ﮐﻨﻢ؟

١۴

ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪ
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮرده
ﺑﺮادران ﻣﻦ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را وداع ﺟﺎودان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ام آب و ﻧﺎﻧﻢ دادﯾﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎرﯾﻢ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﯿﺪ ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﺬارم،ﭼﻪ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻮﺷﺖ؟
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﺎدﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺮاﭘﺎی او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زر ﻧﺎب آراﺳﺘﻪ
ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻼﻟﯽ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻈﻬﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﻮﮐﺐ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮ ﺑﺎل ﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪه دم از ﭘﺸﺖ ﻗﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ دﻣﺎوﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ در ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎرای ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﮕﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ﻣﻦ،ﺧﻮد ﻫﺰاران ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دراز ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪار
ﺟﻤﺎل دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪادی اﯾﺴﺘﺎدم ﺗﺎ در ﺟﻠﻮه اﯾﻦ ﮔﻮی آﺗﺸﯿﻦ،ﯾﺰدان ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﮕﺮم و او را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﺟﯿﺎت اﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ،و روز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺟﻤﺎل ﯾﺰداﻧﯽ در ﻧﻮر و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﺎﻧﻢ.
 ...و ﻫﺮﺑﺎره ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮی درﺧﺸﺎن ﺳﺮ از ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻫﺴﺎر ﺑﻪ در ﮐﺮد،از درون ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻣﺪادی ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آوردم
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮرغ ﯾﺰداﻧﯽ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺮ درﮔﺎﻫﺶ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﺎﯾﻢ!
ﺑﺮادران ﻣﻦ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎﯾﺶ راﮐﻪ ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﺎرﺳﺎﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﻣﺒﺮﯾﺪ.دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ در
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ:ﻫﺮ روز،وﻇﺎﯾﻒ دﺷﻮار روزاﻧﻪ را ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و دﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﺪن ﭼﻬﺮه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮوزان
ﺑﺨﻮاﻧﺪ،روح و ﺟﺴﻢ او را اﯾﻦ ﻓﺮوغ ﯾﺰداﻧﯽ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪادان ﻧﻮر رﺣﻤﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮ دﻟﺶ ﺑﺘﺎﺑﺪ.
ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺪه ﻫﺎ ﺳﭙﺎرﯾﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎرا دارﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺑﯿﻨﯿﺪ از دﯾﺪﮔﺎن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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ﮐﺸﺘﺰار ﺧﻮد را دﻗﺖ ﺷﺨﻢ زﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎک و ﻣﺼﻔﺎ ﺷﻮد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ذرات آن ﺑﺘﺎﺑﺪ.ﻧﻬﺎل ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﺎرور را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺎک
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ آن ﮐﺸﺘﺰاری از رﺣﻤﺖ ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻢ و آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺟﻮی و ﻗﻨﺎﺗﯽ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آب ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در آن روان ﮔﺮدد.ﺑﻪ زاﯾﻨﺪه رود ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎک و ﮔﻮارا از دل ﮐﻮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺻﺎف و روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ در دل ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آب ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬرد و در ﺳﯿﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺟﺎ و ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ،ﮔﻮدال ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و راﻫﺶ را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﯾﺪ.ﺧﺰه و ﻧﯽ و ﻟﺠﻦ و ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ را
از ﺳﺮ راﻫﺶ دور ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ زادﮔﺎن اﻫﺮﯾﻤﻦ را ﯾﮏ ﺟﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ آب و زﻣﯿﻦ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎک ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺻﻔﺎ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻮار ﺟﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ
ﻓﺮوغ ﯾﺰداﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻬﺎل زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎرور ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺨﺸﺪ.
از ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮﯾﺶ آزرده ﻣﺸﻮﯾﺪ و دل ﻗﻮی دارﯾﺪ،زﯾﺮا در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ آﺛﺎر اﻫﺮﯾﻤﻦ را ﺗﺒﺎه ﮐﺮدﯾﺪ و ﺟﺎی آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺎی ﯾﺰداﻧﯽ ﺳﭙﺮدﯾﺪ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﻮن ﻣﻮﺑﺪان از دل ﺳﻨﮓ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺮآورﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ آﺗﺸﯽ را ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ وﺟﻮد ﯾﺰدان اﺳﺖ ﺑﺮاﻓﺮوزﯾﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻓﺮوزان اﺳﺖ،ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ را ﯾﺎرای ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺴﺖ.ﺣﯿﻮان و ﮔﯿﺎه ﺷﯿﺮه ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﺳﻮزﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻘﺪس آﺗﺶ را ﻫﻤﭽﻨﺎن
درﺧﺸﺎن ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و راه ﺑﺮ ﺗﯿﺮﮔﯽ اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ در ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻫﯿﺰم ﮔﺮد ﻣﯽ آورﯾﺪ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺑﻘﺎی آﺗﺶ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ.اﮔﺮ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ دل ﺷﺎد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:روزی اﯾﻦ ﭘﻨﺒﻪ را ﻣﻮﺑﺪی ﺑﺮای اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﺮاغ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
اﮔﺮ در ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﺮاغ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوغ ﯾﺰداﻧﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺎز ﻣﻬﺮ درﺧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎ در ﺟﻤﺎل اﯾﻦ
ﭼﺮاغ،آﺳﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮی آﺗﺸﯿﻦ،ﻗﺒﻠﻪ وﺟﻮد ﻣﺎ و آﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﺟﻤﺎل اﯾﺰدی اﺳﺖ،ﻻﺟﺮم ﻣﺎ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺮه او ﻓﺮوغ ﻣﺰدﯾﺴﻨﯽ را ﻋﯿﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ام،زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎم آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪه رود را وداع ﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﺎل ﻫﺎی روح ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ
ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ،ﺗﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻓﺮوزان از ﭘﺲ ﮐﻮﻫﺴﺎر آﯾﺪ ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﺪراش ﺷﺘﺎﺑﻢ،و از آن ﭘﺲ در دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎوﯾﺪ در آرزوی رﺳﺘﮕﺎری ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﻢ.

ﺗﯿﻤﻮرﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﯿﻤﻮر
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دم ﺳﺮد ﺧﻮد ﻃﻮﻓﺎن ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻨﺪ،اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ داد ﺗﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺮده ﺗﯿﻤﻮر ﻓﺮود آﻣﺪ.ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮ او ﻧﻬﯿﺐ زد و ﮔﻔﺖ:ای ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﺨﺖ،ﻧﺰدﯾﮏ آی و ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ.ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ دل ﻫﺎ در آﺗﺶ ﮐﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺴﻮزﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ؟اﮔﺮ ﺗﻮ آﯾﺖ ﻗﻬﺮ ﺧﺪاﯾﯽ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﻬﺮم.اﮔﺮ ﺗﻮ
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ای،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﻢ.اﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﯿﻞ ﺧﻮن روان ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﺎزم.ﺗﻮ ﻣﺮﯾﺨﯽ و ﻣﻦ زﺣﻞ،و ﻫﻤﻮاره ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎرن
ﻣﺮﯾﺦ و زﺣﻞ ﺷﻮم و ﺑﻼﺧﯿﺰ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮ دل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽ اﻓﮑﻨﯽ،ﻣﻦ ﺑﺎ دم ﺳﺮد ﺧﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﻢ.ﺗﻮ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن وﺣﺸﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺣﺶ ﻣﯽ
ﺳﭙﺎری،اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻗﺪرﺗﯽ از ﻣﻦ ﺑﯿﺶ داری،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دوران ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻓﺮا رﺳﺪ آﻧﭽﻨﺎن ارﻣﻐﺎن ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎ ﻫﻤﺮاه آورم ﮐﻪ
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺗﻮ دﺳﺖ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺪارﻧﺪ و از دﺳﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻦ،آﯾﯿﻦ ﺳﺘﻤﮑﺎری از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﻧﺪ.ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن دم ﺳﺮد ﻣﻦ ﺑﻮزد،ﺗﻮ ای
ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺧﻮﻧﺨﻮاره،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ آﺗﺶ ﮔﺮم و ﺷﻌﻠﻪ ﻓﺮوزاﻧﯽ از ﭼﻨﮓ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﺖ.
ﮔﻼب
ای ﭘﺮﯾﺮو،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻦ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﮔﻼب روح ﭘﺮور ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﯽ،ﺧﺒﺮ داری ﮐﻪ ﻫﺰاران ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻧﺎﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﺗﺶ رﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻧﺎدﯾﺪه روی از
ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﺧﺒﺮ داری ﮐﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﮔﻼب،ﺷﯿﺸﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻟﻄﯿﻔﺖ،ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺒﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آری،ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی ﻧﻮرﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ در
دل ﻧﻬﺎن داﺷﺘﻨﺪ راه دﯾﺎر ﻣﺮگ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻠﺒﻼن ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﺷﻨﻮﻧﺪ،دﺳﺖ از ﺟﺎن ﺷﺴﺘﻨﺪ؟
وﻟﯽ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده،ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﻧﺞ و ﻏﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﺞ آﻧﺎن ﺷﺎدﻣﺎن
ﮔﺮدد؟
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ﺧﻠﺪﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺎزه
ﺣﻮری -اﻣﺮوز،ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﺑﻬﺸﺘﻢ.ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را اﺟﺎزه ورود دﻫﻢ.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ آﯾﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺎﯾﯽ؟ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ای؟درﺟﻬﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻪ ای؟اﮔﺮ راﺳﺘﯽ در زﻣﺮه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎدی،زﺧﻢ ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻨﻤﺎ،ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﻪ روﯾﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ -ﺣﻮری،اﯾﻦ ﻗﺪر ﻏﻤﺰه ﻣﮑﻦ.اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮕﯿﺮ.ﻣﺮا اﺟﺎزه ورود ده.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ "ﺑﺸﺮ" ﺑﻮدم،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ﺟﻬﺎد ﮐﺮدم؟
ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﻓﺬت ﺑﻪ درون دﻟﻢ ﺑﻨﮕﺮ ...ﺑﺒﯿﻦ:اﯾﻦ زﺧﻢ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﮑﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ.اﯾﻦ ﻧﯿﺰ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﻋﺸﻖ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،ﺗﺎ روز آﺧﺮ از وﻓﺎی دﻟﺪار ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و دﻧﯿﺎ را ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ و ﺻﻔﺎ ﺧﻮاﻧﺪم.ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺮاه ﻧﮑﻮﯾﺎن دل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﺗﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﺮوف آﺗﺸﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﻟﻮح دل ﻫﺎی ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﻘﺶ زﻧﻢ.
ﻧﻪ،ﺣﻮری ﻣﺮا اﺟﺎه دﺧﻮل ده،زﯾﺮا در ﺑﻪ روی ﻧﺎاﻫﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺸﻮد.دﺳﺖ زﯾﺒﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان از روی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻟﻄﯿﻔﺖ،ﺣﺴﺎب
ﺳﺎل و ﻣﺎه اﺑﺪﯾﺖ را ﻧﮕﺎه دارم.
ﺷﺎﻋﺮ -ای ﺣﻮری،ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺷﻮری ﻓﺮاوان در دﻟﻢ اﻓﮑﻨﺪه ...ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﯿﺰی از رازﻫﺎی ﻧﻬﺎن از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺎش
ﮐﻦ:آﯾﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ،روزﮔﺎری در زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺒﺮده ای؟ آﯾﺎ روزی ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺳﺮای ﺧﺎک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﺒﻮده ای؟
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ دﯾﺪار ﺗﻮ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﺗﻮ زﻣﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدی و در آن روزﮔﺎران زﻟﯿﺨﺎ ﻧﺎم داﺷﺘﯽ.
ﺣﻮری -ﻧﻪ،ﺷﺎﻋﺮ.ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آب و آﺗﺶ و ﺧﺎک و ﺑﺎد ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ،و ﭼﻮن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ،در
ﺣﯿﺎت آن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺘﺎن رو ﻧﻤﯽ آورﯾﻢ.وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﭘﯽ آﺳﺎﯾﺶ ﺟﺎوﯾﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارﯾﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﺿﻪ رﺿﻮان آﻣﺪﻧﺪ و آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﺮ در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻢ و ﭼﻨﺎن داد اﺧﻼص و
ﺻﻔﺎ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪﻧﺪ؛زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻬﺮ و ﻧﮑﻮﯾﯽ از ﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻬﺎد و دوﻣﯽ و
ﺳﻮﻣﯽ،ﻫﺮ ﯾﮏ در روی زﻣﯿﻦ زن ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ،اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ،ﻣﺎ را ﮐﻪ زﯾﺒﺎ و ﺧﻨﺪان و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
و دﻟﺮﺑﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺎی آﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار دﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد.ﻻﺟﺮم ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﻋﺎﺻﯿﺎﻧﻪ ﻫﻮای ﺗﻮﻃﺌﻪ در ﺳﺮ آوردﯾﻢ.
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درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج آﻣﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﻋﺮش ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺐ
ﺑﺎﻟﺪارش را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﮑﻮه ﻫﺎی ﻣﺎ،ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺎ داد.ﻣﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ،ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺎن روی درآورﯾﻢ و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻣﺤﺒﻮﺑﮕﺎن ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﮔﺮان آﻣﺪ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه
ﺧﻮﯾﺶ آﻏﺎز ﻧﻬﺎدﯾﻢ.
از آن زﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان ﻣﯽ ﮔﺬارد،روﺿﻪ رﺿﻮان را ﭘﺮ از ﺣﻮرﯾﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪارﺷﺎن ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر او را ﺑﻪ ﯾﺎد زﯾﺒﺎرﺧﺎن
زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻮن روی زﻣﯿﻦ،در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ و ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻢ ﺗﻨﺎن ﻣﻮﻃﻼﯾﯽ را ﮔﻪ ﺷﺎد و ﮔﺎه اﻓﺴﺮده ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ را
ﺑﺎ ﻋﺸﻮه ﮔﺮی در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ و اﺷﮏ در آﺳﺘﯿﻦ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺧﻮی آزادﮔﺎن داری.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ زﻟﯿﺨﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ورزی و ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﯽ.ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻟﯿﺨﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ -آری،ای ﺣﻮری ﻣﻦ.ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻢ،زﯾﺮا ﻣﻔﺘﻮن ﺟﻤﺎل آﺳﻤﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻢ.ﺧﻮاه زﻟﯿﺨﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ و ﺧﻮاه ﻧﺒﺎﺷﯽ،ﻣﻦ ﺗﻮ را زﻟﯿﺨﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﭘﻨﺪار
دﻟﺨﻮﺷﻢ.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﻮری ﺑﻬﺸﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻮزون ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻬﺸﺖ را از ﺧﻮﯾﺶ دﻟﺸﺎد ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺎس ﻧﮕﻮﯾﻢ و ﻧﺴﺘﺎﯾﻢ؟
ﺣﻮری -ﺷﺎﻋﺮ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﺪار و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دﻟﺖ اﻣﻮاج ﺳﺨﻦ ﻫﺎی ﻧﻐﺰ ﺑﯿﺮون ﻣﺮ ﺟﻬﺪ ﻏﺰل ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻦ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻬﺸﺖ
دﻟﺪاده آن ﮔﻔﺘﺎر و ﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺷﻮر دل ﺧﺒﺮ دﻫﺪ.اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺨﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ،از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻧﺠﯿﺪ،زﯾﺮا ﺣﻮرﯾﺎن ﮐﻼم ﺗﻨﺪی را ﮐﻪ از دل ﺑﺮآﯾﺪ از ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰی
ﮐﻪ ﺑﻮی رﯾﺎ دﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﺣﻮری -ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ،ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ دﻣﺴﺎزﯾﻢ و دور از ﭼﺸﻢ اﻏﯿﺎر در ﺑﺎغ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ؟
ﺷﺎﻋﺮ -ﻧﻪ ﺣﻮری! در ﭘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻢ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ دﻟﺪار ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺧﻮﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﺮﺧﻮﺷﻢ و ﺟﺰ ﻧﻮازش ﻫﺎی ﻣﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﺎزه اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ.ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ از ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺮزﺷﯽ از ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺮاغ آن ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ؟
ﺣﻮری -ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻓﺎرغ از ﻏﻢ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﻫﻤﭽﻮ آن زﻣﺎن ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﺰل ﺳﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدی،از ﺑﻨﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﺮون ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻢ.ﺑﺴﯽ ﺷﺎدم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎوﯾﺪ راه ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻢ ﻧﮑﺮدی و ﭼﻨﯿﻦ دﻟﯿﺮاﻧﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯽ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﺎرﻏﯽ،ﮐﻨﺎر دﻟﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺰل ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻦ،اﮔﺮ ﺗﺮاﻧﻪ ای ﺗﺎزه ﻧﺪاری،ﻫﻤﺎن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ زﻟﯿﺨﺎ ﻣﯽ
ﺳﺮودی ﺑﺨﻮان،زﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﻏﺰﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ.
زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و وﻓﺎدار ﺑﯽ ﮔﻤﺎن درﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪا ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺰﯾﺪ.وﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﻧﺎم ﭼﻬﺎرﺗﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ازاﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ،ﯾﮑﯽ زﻟﯿﺨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن داﺷﺖ ذره وار ﺳﺮ در ﭘﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﭘﺎداش اﺧﻼص و وﻓﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در راه ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺎن داد،ره ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان ﺑﺮد.
دﯾﮕﺮی ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دم روح اﻟﻘﺪس،ﻋﯿﺴﯽ راﺑﻪ ﺟﻬﺎن آورد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ روح ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ،ﺧﺪﯾﺠﻪ زوﺟﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و وﻓﺎی ﺧﻮد،ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺮوزی وﺟﻼل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ
ﺧﺪا و ﯾﮏ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻘﺪس دﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر،دﺧﺘﺮی ﺑﯽ ﻣﺜﻞ و ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ،زﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﻮد و در اﻧﺪاﻣﯽ آراﺳﺘﻪ ﭘﺎک ﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن
ﻧﻬﺎن داﺷﺖ.
اﯾﻨﺎن،زﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪا ﺟﺎی دارﻧﺪ.ﮐﺎش ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﺮ آﻧﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ره ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ
ﻓﺮﻋﻮن،ﺧﻮد را ﺧﺪای روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ،وﻟﯽ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮان ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﮕﺴﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻋﯿﺶ او را ﻣﻨﻘﺺ ﮐﺮد ﮐﺮد.ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺑﺴﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺲ را از ﻧﺰدش ﺑﺮاﻧﻨﺪ،اﻣﺎ ﻣﮕﺲ دﺳﺖ از ﺳﺮ و روی او ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎن دارد،ﻟﺤﻈﻪ ای از آزردﻧﺶ ﻧﯿﺎﺳﻮد.
ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ:ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﻣﮕﺴﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟و اﮔﺮ راﺳﺘﯽ او ﺧﺪای
ﻣﺎﺳﺖ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮان ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻏﺬای ﺧﺎﮐﯿﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮرد؟ﻧﻪ! ﺧﺪاﯾﯽ ﻓﻘﻂ او را ﺳﺰد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد،ﺧﻮرﺷﯿﺪ را آﻓﺮﯾﺪ،و ﻣﺎه و آﺳﻤﺎن
ﭘﺮﺳﺘﺎره را آﻓﺮﯾﺪ.از اﯾﻦ ﺧﺪای دروﻏﯿﻦ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ و او را ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮزش ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺑﮕﻔﺘﻨﺪ و راه ﺻﺤﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺪل ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن در دل ﻏﺎری ﻧﻬﺎن ﺷﺪ.ﺳﮓ ﭼﻮﭘﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از آﻧﺎن ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪش ﺑﻪ ﻗﻬﺮ
راﻧﺪﻧﺪ،ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ره در ﺣﻠﻘﻪ ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮد و ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮔﺮان رﻓﺖ.
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ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ،راﻫﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﺻﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ از ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻨﺠﺮ و ﺳﻮز آﺗﺶ ﮐﺎری ﺗﺮ ﺑﻮد.ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ
و درﯾﭽﻪ ﻏﺎر را دﯾﻮاری ﺳﺘﺮگ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮارﯾﺎن ﻃﺎﻏﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ در آن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و زﺟﺮ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺧﻔﺘﮕﺎن ﻏﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ،و دﯾﺮی ﺑﻌﺪ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ:ﮔﺎه آﻧﺎن را در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
راﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ ﮔﺮداﻧﺪم ﺗﺎ ﺗﻨﺸﺎن از ﺧﺎک ﻧﻤﻨﺎک آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ و در دل ﻏﺎر رﺧﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردم ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮوزان در ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺘﺎﺑﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺎداب ﻧﮕﻪ دارد.
ﺧﻔﺘﮕﺎن،آﺳﻮده ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﮓ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن در ﺧﻮاب ﺑﻮد.ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺗﺎزه ﻓﺮارﺳﯿﺪ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ روزی اﺻﺤﺎب
ﮐﻬﻒ از ﺧﻮاب ﮔﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و دﯾﻮار ﻏﺎر را از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.ﯾﮑﯽ ار آن ﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد،ﭼﻮن ﺷﺒﺎن را ﻧﮕﺮان و ﻣﺮدد
ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﻔﺖ:ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ روم ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺟﺎن در ره ﺧﺸﻢ ﻓﺮﻋﻮن از ﮐﻒ ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﮑﻪ زر ﮐﻪ در ﺟﯿﺐ دارم
ﻧﺎن و آﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آرم.
ﺧﻔﺘﻪ ﻏﺎر از اﯾﻦ راز ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن و ﮐﺴﺎن او ﺳﺮ ﺑﻪ وادی ﻋﺪم ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن اﻣﯿﺮی ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﺪا و
رﺳﻮل دارد)ﺧﺪا اﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﭘﺎرﺳﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزاد(.
راﻫﯽ دراز رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ.دروازه ﺷﻬﺮ و ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎی آن را ﺳﺮاﭘﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﯾﺎﻓﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،از رﻓﺘﻦ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ره ﺑﻪ دﮐﺎن ﻧﺎﻧﻮا ﺑﺮد؛از او ﻧﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪ و
ﺳﮑﻪ زر ﺑﻪ او داد،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎﻧﻮا دﺳﺘﺶ ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد:ای ﺟﻮان،ﮐﺠﺎ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﻬﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای؟زود ﻧﯿﻤﯽ از آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ و ﮔﺮﻧﻪ رازت را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﻢ!
ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺮدو ﺑﻪ ﺟﺪال ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﺧﺮ داوری ﻧﺰد اﻣﯿﺮ ﺑﺮدﻧﺪ؛اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮا داد و از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﮔﻨﺞ ﻧﻬﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ.
وﻟﯽ اﻧﺪک اﻧﺪک راز ﻣﻌﺠﺰه ﻏﺎر از ﭘﺮده ﺑﺮون اﻓﺘﺎد.ﺧﻔﺘﻪ ﻏﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎخ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد،ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﮐﺎخ دﻓﯿﻨﻪ ای
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺎم او ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ وی ،ﺳﺘﻮن را ﺑﺸﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و دﻓﯿﻨﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺪار داد و او را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻮاﺧﺖ.
ﺧﺒﺮ در ﺷﻬﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﯽ دﻟﯿﻞ و ﻧﺸﺎن آوردﻧﺪ.ﭼﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎی ﮐﻬﻦ
ﺑﺎ ﻏﺮور ﺟﻮاﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻮادﮔﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده اش او را ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻮد ﺣﻠﻘﻪ وار در ﻣﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ.ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ از روی ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی او،ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
دﯾﮕﺮ ﯾﺎران ﻏﺎر را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺪک اﻧﺪک ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ از ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ رﺳﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻏﺎر ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﻣﯿﺮ و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ روان ﮔﺸﺘﻨﺪ.اﻣﺎ وی در ﮐﻨﺎر ﻏﺎر ﻓﺮﺻﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﻈﺮ ﻓﮑﻨﺪ ﻧﯿﺎﻓﺖ،زﯾﺮا در آن دم ﮐﻪ او ﭘﺎ در ﻏﺎر ﻧﻬﺎد،ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺧﻔﺘﻪ)ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮓ ﻫﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ(ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ راه ﺑﻬﺸﺖ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻏﺎر ﻧﯿﺰ از ﻧﻮ ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺸﻮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان روﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و دادﮔﺴﺘﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻐﺮوراﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ،زﯾﺮا ﻫﻢ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﻬﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺪای دﻋﻮت ﺑﻪ راه راﺳﺖ در دﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ)ﺣﻀﺮت(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ دﺳﺖ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺪارد و در ﻋﻮض ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی از ﮔﻠﻪ ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ
ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ.
ﺳﻮﻣﯽ،ﺳﮓ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮد راه ﻏﺎر در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺧﻔﺘﮕﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮔﺮان رﻓﺖ.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ،ﮔﺮﺑﻪ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن دوران زﻧﺪﮔﯽ،در ﮐﻨﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﻣﺎﺋﺪه ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،زﯾﺮا روزی رﺳﻮل ﺧﺪا
دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺑﺮ ﺳﺮش ﮐﺸﯿﺪ،و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
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ﺗﻔﮑﯿﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ
ﮔﻮش ﮐﻦ ﺗﺎ از ﻣﻦ ﭘﻨﺪی ﻧﮑﻮ ﺑﺸﻨﻮی:ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﭻ ﭼﯿﺰ از آن ﻧﺰاﯾﺪ:دﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮور اﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﻮد.ﯾﺎران دوران
ﺳﻔﻠﮕﯽ)ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ(ﻧﮑﻮﺧﻮﯾﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮان ره ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺒﺮﻧﺪ.ﺣﺴﻮدان ﺑﺮ ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎل ﺟﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﯿﻦ ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ و دروﻏﮕﻮﯾﺎن از ﮐﺴﯽ وﻓﺎ و اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ دل ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه دﺧﺘﺮی ﺟﻮان ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻫﻮس ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺨﻮاره ای ﮐﻪ ﺟﺎم ﺑﺎده ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد،ﻫﺮدو دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﻬﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﻌﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ را ﺣﺮارت ﺑﺨﺸﺪ؛اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ،ﻧﮕﺎه اﻓﺘﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ آورد ﺗﺎ ﺻﺪﻗﻪ
ای از ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮد.ﺧﻮب ﺑﻪ او ﺑﻨﮕﺮ و ﻧﮕﺎه ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺳﻼم ﭘﺮﺷﻮق و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﺎﻃﺮش را ﺑﺒﯿﻦ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪﻗﻪ دادن از ﯾﺎد ﻧﺒﺮی.
در ﮐﺘﺎب "ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ" ﭘﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از زﺑﺎن ﺧﻮدت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﯽ،او را ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.ﭘﺲ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﻨﺎر و درم ﻣﯿﻨﺪوز،زﯾﺮا اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯽ،ﺑﻪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:ﻓﻼن ﻣﺮدی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻮد.
ﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ از ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﻮی ﭘﺎس دار و ﭼﻮن ﺳﻼم دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻦ،ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎر؛ﺑﺎ آﺷﻨﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ،زﯾﺮا ﭘﺲ از ﮐﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ،ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ راه
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ:ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد و او آﻫﻨﮓ ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
و اﮔﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ،روزی از ﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ:ﻫﻢ اوﺳﺖ! ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ ﻧﮑﺮده و
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدش ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ،ﭼﻪ ﺑﻪ از آن ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ راز دل ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ دوران ﺟﺪاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارﯾﺪ ﺗﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻬﻦ ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎر
آرد.
ﭘﺲ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻼم را ﮐﻪ از ﻫﺰاران ﺳﻼم دﯾﮕﺮ ارزش ﺑﯿﺶ دارد،ﻋﺰﯾﺰ دار و ﻫﺮ درودی را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی.
از آن ﺷﮑﻮه داری ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﻐﻤﺎﮔﺮ اﯾﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ داﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮده.دﯾﮕﺮ از ﻟﺬات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ای ﻧﻤﯽ ﺑﺮی و ﺑﺎﻣﺪادان ﺧﺎﻃﺮه ای از ﻫﻮس
ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ در ﺳﺮ ﻧﺪاری.دﯾﮕﺮ،از ﺧﯿﺎل ﺳﻔﺮﻫﺎی دور و دراز ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮی،و ﺑﺮﺧﻼف دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻮای ﺧﻮدآراﯾﯽ و ﺟﻠﻮه ﮔﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ؛ﺣﺘﯽ از
آن ﻧﺸﺎط ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯽ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﺟﺮات ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﺪاری.
ﮔﻤﺎن داری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﺎرﺗﮕﺮ زﻣﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی در ﺧﺎﻧﻪ دﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻨﻬﺎده.اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻣﺒﺎش.ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎرای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و اﻣﮑﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ داری،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ از دﺳﺖ ﻧﺪاده ای.
ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﮔﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﺸﻢ آورﻧﺪ.ﺗﻮ ﮐﻪ زﯾﺮدﺳﺘﯽ،ﻟﻄﻒ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮاﺟﻪ را ﯾﮑﺴﺎن ﮔﯿﺮ.ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮاﺟﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎی ﺳﺘﻮدن ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ.اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ،ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺿﯽ ﺑﺎش.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ،ای ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻬﺎن،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﮐﻨﻨﺪ.دﺳﺖ از ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺪارﯾﺪ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ
روزﮔﺎر دﻫﺪ ﺑﻪ دﯾﺪه ﻗﺒﻮل ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع و دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
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در ﮔﯿﺮ و دار ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن و ﺗﺎﺗﺎران)ﻣﻐﻮﻻن( ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺰل ﻫﺎی دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺪرﻗﻪ ﺗﻮﺳﺖ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ
زﻣﺎن ﺑﺎک ﻧﯿﺴﺖ.ﭘﺲ ﻋﻤﺮت دراز و ﻣﻠﮑﺖ ﺟﺎودان ﺑﺎد!
ﺳﻌﺎدت ﮐﺎﻣﻞ
آدﻣﯽ ﭘﻨﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻮدم،ﺗﺎ آن روز ﮐﻪ ﭘﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻧﻬﺎدم.ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮدم،ﺳﭙﺲ دﻟﺪاری ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﻢ و دل ﺑﻪ ﺗﺎر زﻟﻔﺶ
ﺑﺴﺘﻢ.ﭘﯿﺮ و دﻟﺪار ﻫﺮ دو ﻣﺮا آزﻣﻮدﻧﺪ و در دﻋﻮی وﻓﺎ ﺻﺎدق ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﻬﺮی ﻓﺰوﻧﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﻄﻔﯽ ﺑﯿﺶ دﻣﺴﺎزم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪﯾﻦ رﺿﺎ ﺧﺪﻣﺖ دو ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮﺳﻨﺪم و ﭘﯿﺮ و دﻟﺪار ﻧﯿﺰ از وﻓﺎﯾﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ.از آن روز ﮐﻪ ﺳﺮ در
ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎدم،ﻫﺮ روز دﻟﻢ را آﺳﻮده ﺗﺮ و اﺧﺘﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻢ را ﻓﺮوزان ﺗﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ.
ﻓﺮدوﺳﯽ -ای دﻧﯿﺎ،ﭼﻘﺪر دورو و ﺳﺘﻤﮑﺎی.ﺧﻮدت ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﯽ،ﺧﻮدت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ!
ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ -دﻧﯿﺎ زادﮔﺎه رﻧﺞ اﺳﺖ.اﮔﺮ در آن ﺑﻤﺎﻧﯽ،ﭼﻮن ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد و اﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯽ ﻏﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ دل
ﺧﻮش ﮐﻨﯽ،دوران ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﮔﻠﯽ را ﺑﻨﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه،ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
زﻟﯿﺨﺎ -آﯾﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﺗﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ.وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ:روزی ﭘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﻻاﻗﻞ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﻢ،ﺟﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﭼﻬﺮه ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ.
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رﻧﺞ ﻧﺎﻣﻪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش اﻓﺴﺮده اﺳﺖ،و آن روز ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ او اﺳﯿﺮ ﻏﻢ ﮔﺮدد.داﻧﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎره آﻣﺎج ﺗﯿﺮ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻦ ﺟﺎﻫﻼﻧﻨﺪ.اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻤﯿﺮد،ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﻋﺎﻧﻪ ﮔﺮد آرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮدش ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا،ﻣﺮدان ﻧﮑﻮ را ﻻاﻗﻞ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،آﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻢ.ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺑﻠﻬﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪان ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺗﻪ ﻓﮑﺮان را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺷﺎی ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ
داﻧﺎﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ﻻﺟﺮم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺑﺪ و ﻧﯿﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ و دﯾﻮاﻧﮕﺎن را ﭼﻮن ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﺎن در آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ و آﻧﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﺪرﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻨﺎن و ﻧﻪ آﻧﺎن،دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،زﯾﺮا ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راه ﻋﻘﻞ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ.ﻧﺎﭼﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب را از ﻣﻦ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻟﻄﻒ ﺳﺎﯾﻪ را از ﻣﻦ درﯾﻎ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﻦ از دﺳﺖ رﯾﺎﮐﺎران ﺧﻮدﺑﯿﻦ در رﻧﺞ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺘﯿﺰه ﮐﺮد.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﻧﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا از ﻣﻦ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از دﺳﺘﺸﺎن در رﻧﺠﻢ و از اﯾﻦ ﺑﯿﺶ دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺠﻨﻮن ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮب ﻣﻌﻨﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ داد.ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻗﻼن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺨﻮاﻧﻢ و از اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﮐﻨﻢ.
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه دﻟﯽ ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ و ﺻﻔﺎ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﻣﯽ ﺳﻮزد ﺗﺎ راه ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯿﺪ:ﺑﺮای
اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ! و ﭼﻮن در آﺧﺮ ﮐﺎر،ﻋﺎﻗﻼن ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ آه و اﺳﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ:ﭼﻪ روزﮔﺎری اﺳﺖ!داﻧﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ در ﺑﻨﺪﻧﺪ!
ﮔﻮﯾﻨﺪ:ﺧﻮد ﺳﺘﻮدن ﺧﻄﺎ اﺳﺖ.اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﻮ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ای دﯾﻮاﻧﮕﺎن،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻋﺎﻗﻼن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻮاﻧﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫﻮم ﺷﻬﺮت ﮔﺸﺎده اﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ،ﺳﻮره و آﯾﻪ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و وﺟﺪان ﺧﻮﯾﺶ را
آﺳﻮده ﯾﺎﺑﻨﺪ.اﻣﺎ دروﯾﺶ ﻫﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ از ﺳﻮره ﻫﺎ و آﯾﺎت ﻗﺮان ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻻﺟﺮم ﻫﺮ روز ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮ ﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻬﻦ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ.
ای ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ،ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎﯾﯽ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼن ﺣﺮﺑﻪ ﺟﺪال ﮐﺮده اﻧﺪ!
از دوﺳﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ رﻧﺞ ﻧﺒﺮدم.ﻫﺮﺟﺎ ادب ﻓﺮاوان ﺗﺮ دﯾﺪم،ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻬﺎن ﻓﺰون ﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ.ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﮑﻮﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯽ
آزارم ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺧﺎﻃﺮم را ﻧﯿﺎزارد،و در رﻧﺞ و ﺷﺎدی ﺗﺤﻤﻞ آوردم ﺗﺎ ﻏﻢ زﻣﺎن از ﭘﺎﯾﻢ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ.ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﺪم و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آزردن ﻣﻦ در ﭘﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮑﺮدم.اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﮏ واﻗﻒ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺳﻼﻣﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ،ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪ ورزﯾﺪﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻮن اوﻻد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻢ،ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﻣﯽ
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺟﺎﻣﯽ زرﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی درﺧﺸﺎن،ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دام ﻫﺎ و ددان ﻧﻘﺶ زده و ﭼﻨﺎﻧﺶ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
دﯾﺪه ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪارش ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری از ﮐﻨﺎرش ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﺑﺮ زﻣﯿﻨﺶ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺸﮑﺴﺖ.دل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ درد آﻣﺪ،وﻟﯽ اﺑﻠﯿﺲ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ.
دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ از اﺑﻠﯿﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻃﺎﻗﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬارﻧﺪ،ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را از ﺟﻬﺎن ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ دﯾﺮوز روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ.
ﭼﺮا ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه دارد؟ﻋﺠﺒﺎ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه وﻟﯽ روز دراز اﺳﺖ!
دل ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آرزوی ﭘﺮواز دارد،ﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن رود،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ از دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
اﮔﺮ روزﮔﺎر از ﭘﯽ آزﻣﻮدن ﺗﻮ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮد،ﺗﻮ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎن ﮔﯿﺮ و رﺿﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ.
ﻫﻨﻮز روز اﺳﺖ ﺑﮑﻮش ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﻓﺮا رﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﻬﻮده ﻏﻢ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ دﻧﯿﺎ ﻣﺨﻮر ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻦ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﭼﯿﺰی از آن را ﻋﻮض ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﮐﺮد.ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ
داری راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﺳﻔﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮﺷﺪﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎن،ﻏﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﻮر ﮐﻪ ﻏﻢ ﺧﻮردن،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،وﻟﯽ
ﺗﻌﺎدل زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
اﻗﺒﺎل در ﺧﺎﻧﻪ ات را ﺑﮑﻮﻓﺖ و ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ در ﺑﻪ روﯾﺶ ﻧﮕﺸﻮدی.اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻣﺒﺎش،ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻗﺒﺎل دﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن دارد و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ات را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﻓﺖ.
ﻧﯿﮑﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری،ﮐﻦ.اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺮﺳﺪ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻮادﮔﺎﻧﺖ از آن ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
اﻧﻮری ﺷﺎﻋﺮ داﻧﺎ ﮐﻪ از راز دل و ﻣﻌﻤﺎی روح ﺧﺒﺮ داﺷﺖ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪ وﻗﺖ درﺳﺘﮑﺎر و دادﮔﺴﺘﺮ و ﺧﻄﺎﺑﺨﺶ ﺑﺎش.
ﭼﺮا از دﺷﻤﻨﺎن ﺷﮑﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ﻣﮕﺮ ﺗﻮﻗﻊ داری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﮐﻪ وﺟﻮدت ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ آزار دل ﭘﺮﺣﺴﺪﺷﺎن اﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎرﻧﺪ؟
از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮔﺮان ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻠﻬﺎن،داﻧﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻮد،ﺗﻮ و ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ آرام ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎ،ﺑَﺪان را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﮐﺎری ﺑﻪ
زﺷﺖ و زﯾﺒﺎی آﻧﺎن ﻧﺪارد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺮاﯾﺎن ﺷﺮق از ﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮان ﻏﺮب ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻧﺪ.ﺗﻨﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﻐﺾ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮان در ﻣﯿﺎن آﯾﺪ.
ﺑﯽ ﻫﻨﺮان ﺻﺪا ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺣﻘﯿﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﯿﺮ!
اﮔﺮ ﺣﺴﺪ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﺪرد؛او را در ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ ﺧﻮد آزاد ﮔﺬار.
ﺗﻨﻬﺎ آن ﮐﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺘﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺟﻬﺎن ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪر ﻣﺮدان ارزﻧﺪه را ﻧﺪاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از رﻫﺰﻧﺎن ﻧﯿﻤﻪ راه آﺳﻮده ﺑﺎﺷﯽ،زر و اﯾﻤﺎن و ﻣﻘﺼﺪت را از ﮐﺴﺎن ﭘﻨﻬﺎن دار.
ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.ﻻﺟﺮم در ردﯾﻒ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ،ﮔﺎه ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺲ ﻧﮑﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺷﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ،ﺑﺎ ﺟﺎﻫﻼن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﮑﻦ،زﯾﺮا ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ ﺟﻬﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و آﻧﺎن را داﻧﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﻮﺧﺖ.
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از ﺧﻮد ﻣﭙﺮس ﮐﻪ از ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب اﻓﮑﻦ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺴﯽ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
روزی ﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﻧﻬﺎدم.از ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪم:ﭼﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻢ او را ﺑﮑﺸﻢ؟ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻟﺬات ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد؟
در ﺑﺰم ﺧﺪا ﭼﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اﺳﺖ!دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮان ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻤﻢ.آﺧﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﻢ!
ﺗﺎ ﻣﺮد ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﺑﺮ او ﺧﻄﺮی ﻧﯿﺴﺖ،زﯾﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ دو ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺬای ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دو زن در آن ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ )ﻧﻈﺎﻓﺖ( ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!
دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻤﺎرد.اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ.
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ،و ﭼﻮن ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﺬاﺷﺖ.دوﻣﯽ،ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داد،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﭘﯽ اﺗﻤﺎم آن ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ.
ای ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﺒﻪ ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ در آن ﻓﺮود آی.ﮔﯿﺮم ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺰرگ ﺗﺮت ﺑﺴﺎزﻧﺪ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
دو ﯾﺎر ﺷﻔﯿﻖ داری و ﻣﻘﺎم اﻣﻦ و ﻣﯽ ﺑﯽ ﻏﺶ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﺰل.از اﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ؟
ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ زﺷﺖ روﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ،ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﻧﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ،در ﺷﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﻧﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
روح ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ اروﭘﺎی ﻣﺎ آﻣﺪ.ﺗﻨﻬﺎ آن ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰ ﮐﺎﻟﺪرون را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮش ﺟﺎم ﺣﮑﻤﺖ
ﺣﺎﻓﻆ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
"ﭼﺮا ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎ ﻣﯽ آراﯾﯽ و دﺳﺖ دﯾﮕﺮ را ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﺬاری؟"
 آﺧﺮ،اﮔﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ زﯾﻨﺖ راﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؟ﺧﺮ ﻋﯿﺴﯽ،اﮔﺮ ﻫﻢ از ﻣﮑﻪ آﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ":ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎوردی".ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺎس زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎد ﻧﮑﻮﯾﯽ آﻧﺎن در دﻟﻢ
ﺟﺎی دارد؟
ﺑﮕﻮش ﺗﺎ ﻧﯿﮏ را از ﺑﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ و از ﺧﻮد ﻧﺎم ﻧﮑﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاری؛ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ دو،ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻮاه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد.
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺷﻤﺎر دﯾﺪم.ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ای داﻧﻪ ای ﺑﺮﮔﯿﺮم.ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺴﺘﻢ،اﻣﺎ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭘﺮ
از ﺣﻮرﯾﺎن و زﯾﺒﺎرﺧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ!
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ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﻪ
از آﺳﻤﺎن ﻗﻄﺮه ﺑﺎراﻧﯽ در درﯾﺎی ﭘﺮﻣﻮج ﻓﺮواﻓﺘﺎد.اﻣﻮاج درﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺳﯿﻠﯽ زدﻧﺪ و آزارش دادﻧﺪ.وﻟﯽ ﺧﺪا ﺻﺒﺮ و اﻣﯿﺪ ﻗﻄﺮه ﺧﺮد را ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺎداش داد و او را در ﻣﯿﺎن ﺻﺪف ﻧﻬﺎد.از آن ﭘﺲ ،ﻣﺮوارﯾﺪ ﻏﻠﺘﺎن ﺑﺮ ﺗﺎج اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻣﺎ ﺟﺎی دارد و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻠﻮه ﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺷﺐ،ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺖ و آواز ﺷﺒﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ ﻋﺮش ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪ.ﺧﺪا ﻧﻐﻤﻪ ﺑﻠﺒﻞ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎداش آن،در ﻗﻔﺴﯽ زرﯾﻨﺶ ﮐﺮد و ﺑﻪ او روح ﻧﺎم
داد.از آن ﭘﺲ،ﻣﺮغ روح در ﻗﻔﺲ ﺗﻦ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻮای دﻟﭙﺬﯾﺮش را ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺮوارﯾﺪی ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ و اﺻﻞ ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮی)ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎز(ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺻﺪف درآورده ای،ﺳﯿﻨﻪ درﺧﺸﺎﻧﻢ را ﺳﻮراخ ﻣﮑﻦ و
ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺮان ﻧﺎﭼﯿﺰم ﺟﺎی ﻣﺪه.
ﮔﻮﻫﺮی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ،زﯾﺮا ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮد.اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺘﻢ ﻧﮑﻨﻢ و ﺳﯿﻨﻪ ﺳﯿﻤﯿﻨﺖ را ﻧﺸﮑﺎﻓﻢ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی ﻻﯾﻖ
ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻢ ﺗﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺎﺧﺖ!
ﻗﺮان ﭘﺮ ﻃﺎووﺳﯽ دﯾﺪم.ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:ای ﺑﺪﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮش آﻣﺪی.در ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﭼﻮن رﺧﺴﺎره اﺧﺘﺮان ﺳﭙﻬﺮ،آﯾﺖ
ﻗﺪرت ازﻟﯽ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ".او" ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﭼﻮن ذره ای در زﯾﺮﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ دارد.ﺗﻮ،ﭘﺮ ﺳﺒﮏ را،ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ آراﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﺮات ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر را در ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ای آﯾﺖ ﺟﻤﺎل ازﻟﯽ،در اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺗﻮﺳﺖ،ﺷﺎد و آرام زی!
ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن از ﺧﺮد ﺗﺎ ﺑﺰرگ،ﺗﺎرﻫﺎی ﺳﺴﺖ از آرزوﻫﺎی ﮔﺮان ﺑﺮ ﮔﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻨﻨﺪ،و ﺧﻮد،ﻋﻨﮑﺒﻮت وار ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺿﺮﺑﺖ ﺟﺎدوﯾﯽ
اﯾﻦ ﺗﺎرﻫﺎی ﺳﺴﺖ را از ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺴﻠﺪ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﻓﻐﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺧﯽ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﻢ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
آدم را در ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ و آﻫﺴﺘﻪ ﺣﻮاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﻨﺎرش ﻧﻬﺎد.وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ دور ﺷﺪ و آن دو را در ﻗﺎﻟﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻔﺘﻪ دﯾﺪ،از
اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﯾﻊ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪ و زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ اﺳﺖ اﺷﺮف ﻧﺨﻠﻮﻗﺎت!
ﭘﺲ ﻋﺠﺐ ﻣﺪار اﮔﺮ دﯾﺪار زﯾﺒﺎرﺧﺎن ﻣﺎ را اﺳﯿﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﮐﻨﺪ و روﺣﻤﺎن را ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﺟﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،زﯾﺮا در آن دم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺘﺎﯾﺶ در آﻧﺎن
ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ،در دل ﺷﺎﻫﮑﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺗﺎﯾﯿﻢ.
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ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ!
دﯾﻮان ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.ﺷﻤﺎ ای ﻏﺰل ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب،ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دل ﻣﻠﺖ ﻣﻦ دارﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و در آن ﺑﯿﺎرﻣﯿﺪ.
اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ در ﺧﻮاب ﮔﺮان رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻮان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺎﻋﺮ دم ﺧﺪاﯾﯽ دﻣﺪ و از ﭘﺲ اﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻣﺸﮏ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻧﮕﺮد،ﺗﺎ وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﯽ از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد و در دﯾﻮار ﻏﺎر ﺗﯿﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻪ روی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺸﻖ و اﻣﯿﺪ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
ﮐﺎش ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ره ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﮔﻞ ﻫﺎ ﻋﻄﺮاﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺳﮓ اﺻﺤﺎب
ﮐﻬﻒ ﻧﯿﺰ ﭘﯽ ﻧﯿﮑﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﻪ روﺿﻪ رﺿﻮان رﻓﺖ؟

ﻗﻔﺴﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﻓﺎرﺳﯽ

Www.ghafaseh.coM
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
info@ghafaseh.com
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