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از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪا

ﻗﺼﻪ ی او
از دل ﭘﺮ ّ
ﺳﻮی ﺷﻤﺎ
ﺳﻮی ﺷﻤﺎ

.۱
ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﭙﻮﺳﯿﻢ .ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ

ﻣﺘﺤﺮک
ﻣﺪار ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﭼﻮن آدﻣﯽزادیُﻣﺮده اﯾﻢ و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺪی
ّ

ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ.

ذرات ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽآوﯾﺰﯾﻢ .ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺧﺪاّ ،
ﻋﺸﻖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ آن ﮔﻮﻧﻪاﯾﻢ .در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪا ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

.۲
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺟﺰ »ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺎر
ّ

.۳
ﺷﮑّ ﺎﮐﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و آﺑﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎر

آورد .ﺷﮑّ ﺎﮐﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺸﻖ را در ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ

ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ در ﻣﺤﺪوده ی ﻋﻘﻞ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ »ﺟﺎ ﭘﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻞ ﻣﯽ روﯾﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ .ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ

آورﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺷﺎدی ﻧﻐﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و آزادی ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ و ﻗﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،از ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺰی

ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺛﺮوت از ﻋﺸﻖ ،ﻧﻮر از ﻋﺸﻖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻋﺸﻖ.
ﻫﻤﻪ از ﺳﺮﭘﻨﺠﻪ ی رﻗﺼﺎن ﯾﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ.

.۴
»ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻘﯿﻘﺖ« از ﻣﺎورای آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﺟﺎری اﻧﺪ .اﯾﻦ آﺑﺸﺎری ﺳﺖ از

ﻣﺎورای ذﻫﻦ ﺑﺸﺮی ،از درون روح ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﮐﺎﻟﺒﺪ ذﻫﻨﯽ،

ﻋﻠّ ﯽ ،ﻋﻮاﻃﻒ و ﺗﻦ ﺧﺎﮐﯽ.

ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﻌﮑﺎس آن را در ﻇﺮف

آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز و درﺟﻪ ی

درک اوﺳﺖ و آن ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﻮاج اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ،ﮐﺎﻟﺒﺪ
ّ
آرام آرام ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

.۵
روح در ﻗﺒﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ

ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪ وار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ

ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺞ اﻧﺰوای ﺗﺮس و ﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻏﻤﺎ ﻣﯽ رود.
و ّ

زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺰاران ﭼﺮﺧﻪ ی درﻫﻢ و ﻫﺰاران رﺷﺘﻪ ی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻤﺮاﻫﯽ،

راه ،ﮔﻤﺮاﻫﯽ ،راه .ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ،ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،دو ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،ﺳﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ،
ﭼﻬﺎر ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ .و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روح آرام آرام از راه آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﭼﺮخ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ،

رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

آری ﻧﺎآزﻣﻮده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮده ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

روزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ و ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﺷﺎﻧﻪ اﻓﮑﻨﺪﻧﯽ و ﺑﻪ دور رﯾﺨﺘﻨﯽ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﺗﺎ آن روز روح ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺪای ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ آرد و ﻓﺎرغ از ﺗﺠﺮﺑﻪ
ی دﯾﮕﺮان ﺑﺎ دﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر از دل ﻗﺪم در راه ﻧﻬﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻮد ﺑﺎد ﺑﺎد.

.۶
اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺮﺻﻪ ای اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ّاﻣﺎ ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻋﺮﺻﻪ ی روح ﻋﺮﺻﻪ ی ﻓﺮج اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺧﺪا ،ﻋﺮﺷﻪ ی ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .روح دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،وﻟﯽ در ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺳﺖ.

اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺠﺎ ،اﻣﯿﺪ ﭼﺮاﺳﺖ .روح در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ .روح در ﺧﻮاﺑﻬﺎ ،در ﺑﯿﺪاری

ﻫﺎﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد و ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد روح آﻧﺠﺎﺳﺖ .روح

ذره ی ﺑﯿﺪار اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪاﺳﺖ.
در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ّ

.۷
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن

ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎ{ﻢ.

.۸
از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰی ﭘﺎ{ﻦﺗﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

ﻣﻠﺒﺲ.
ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،آوای ﺑﺮﻫﻨﻪی ﺧﺪاﺳﺖ و ﮐﻠﻤﻪ ،آوای ّ

.۹
ﻋﺪه ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺖ .ﯾﮏ ّ
اﺻﻼ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ِﮔﻠﯽ ﺗﺮس زﻟﻒ ﺟﻬﻞ در اﻏﻤﺎ ﮔﺮه
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ً
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

ارواح ﭘﺎک ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ

ذرات ﻋﺎﻟﻢ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
روﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻤﺎم ّ
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ذرات ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻣﻮاج رﻗﺼﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و ّ
اﻟﻬﯽ از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در روح ﺑﯿﺪار ﺑﻮدن و ﻣﻌﺎش آﺳﻤﺎﻧﯽ

ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ.

.۱۰
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،رﻧﮓ و رو ﭘﺮﯾﺪه و ﺳﺎﯾﻪ وار ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺰ

ﻋﺪه ای ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ .آری آدﻣﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﮐﻼم ﺗﻨﻬﺎ
ّ
اﺛﺒﺎت ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺖ.

ﺗﺎ آدﻣﯽ در ﻗﺒﺎی آدﻣﯽ ﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﺎ ﻓﻬﻢ آدﻣﯽ در
ﻗﺒﺎی آدﻣﯽ ﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ ادراﮐﺸﺎن از ﻗﻠﻤﺮوی ﺗﻦ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و از داﻧﺶ و

ﺑﺎور ﻓﺮاﺗﺮ ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻗﻄﺮه ای او را ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺗﺎب آورد؟ اﯾﻦ

ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ی ﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮﻧﺪ .ﭼﻮن ﻇﺮف
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ دردﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﭼﻮن دردﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮان درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻮﯾﺪا
ﻣﯽ ﺷﻮد.

از دردﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪد ﮔﺮﻓﺖ .آری ،ﺟﻮﯾﻨﺪه ی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد از ﮐﻨﺞ ﻋﺎﻓﯿﺖ

ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و رﻧﺞ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .ﻋﺸﻖ ،ﻃﺮﯾﻘﺖ دردﻫﺎﺳﺖ و آواﻫﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ

ﻏﺮش ﻫﺎ و ﺑﺮق ﻫﺎی ﺳﻮزان »ﻣﻮاﺟﻬﻪ« را ﺗﺎب آورده
ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ّ
اﻧﺪ.
آن ﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ

و ﺟﺮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ارزاﻧﯽ ﺟﺎن ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

.۱۱
ﺳﻔﺮ رﻧﺠﺒﺎر روح ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺮوج از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎزﭘﺮوردﮔﯽﺳﺖ.

ﺗﻨﻌﻢ ﻣﯽآﻏﺎزد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ
روح اﺑﺘﺪا ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را در ﮔﻬﻮارهﻫﺎی ﻧﺎز و ّ
ﺣﻖ اوﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
در دﻫﺎﻧﺶ ﻣﯽرود ﻣﯽﭘﻨﺪارد ّ
ﺣﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ .ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ از رﻧﺞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ

ﺗﺎ روح را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺧﻮﺷﯽﻫﺎی ﻧﻔﺲ روزﮔﺎر
ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درس ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷﻔﻘّ ﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﺮ

ﺗﮑﺒﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺮ درد
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .او ﻫﻤﻮاره ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدرأﯾﯽّ ،
ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪّ .اﻣﺎ ورای ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی ﭘﻮچ و آﻏﻮﺷﻬﺎی

ﮔﺸﻮدهی آدﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و اﺿﻤﺤﻼل ،زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ

را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮگ و ﺑﺎر دادن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ او ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.

.۱۲
راه ﻋﺸﻖُدﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ
از درﮔﺎه راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در دردﻫﺎ ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ و در رﻧﺞ ﻫﺎ ﭘﺮورده ﺷﻮﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﺸﻖ
از ﻧﻮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻧﻮ ﻣﺤﮏ زده ﺷﻮﻧﺪ.

.۱۳
آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﯿﭻ رﻧﮓ و ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ ﺷﻮد.

.۱۴
ذره از وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺪای ﮐﺮﺷﻤﻪی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺠﻮ{ﺪ و ﻫﺮ ّ
ﺛﺎﻧﯿﻪ زﯾﺴﺘﻦ در آﺗﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻫﺰار ﻋﻤﺮ ﺣﻘﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎارزشﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ را
ﻣﻨﺖ ﻧﺜﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و در راﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﯽ ّ

.۱۵
ای آﻧﺎن ﮐﻪ دزدان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﻤﯽ ﯾﮏ رﻧﮕﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ

ﻫﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﯾﮏ زﻧﮕﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺘﺎن ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﻪزارﻫﺎی ﺟﻬﻞ ﺟﻤﻌﯽ رﻫﺎﯾﺘﺎن

ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ! ای ﺧﺎدﻣﺎن ﺟﻌﻞ و رﯾﺎ و ای ﺣﻠﻘﻪﺑﺎزان ﺧﻮف و ﻋﺰا! آﯾﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ای ّ

ﺻﺪای ﻗﻬﻘﻬﻪﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ؟

ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻠﻪاﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ﭘﺸﺖ
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ّ

آن دروازهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺳﺎ{ﺪﯾﺪ و ﺑﺮ آن درﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ زاﻧﻮ زدﯾﺪ و ﺧﻮد

ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎداﻧﯽ ﺷﻤﺎ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ای ﻋﺎﻗﻼن ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻤﺎ{ﺪ و ّ
ﻋﺸﺎق ﺗﺎرﯾﺦ از ﺑﻬﺮ دوری زﯾﻦ

ﻋﻘﻞ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﺧﻮد را دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﭘﺮ ﮐﺎه ﻧﻤﯽارزد و دﯾﻦ ﺷﻤﺎ رﻧﮕﺮزان ﻋﻤﺎرت ازِﭘِﻬﻦ ﮔﺎو ﮐﻢارزشﺗﺮ اﺳﺖ؟

اﻣﺮوز ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی دزدی ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺘﺎن ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ

دروﻏﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ﺟﺰ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ و ﺟﺰ ﺑﻪ

ﺟﻬﻨﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪاﯾﺘﺎن ﺷﯿﻄﺎن از وﻋﺪهﻫﺎی
ّ

ﺷﻤﺎ ﭘﻮچﺗﺮ و ﻣﺤﺎلﺗﺮ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ؟

و از ﺑﺎﺧﺘﻦ آن ﺳﻮﺗﺮ ،ﺳﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ.

.۱۶
ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ،

ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚاﻧﺪ.

.۱۷
زوال ﻋﻘﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اوج درﺧﺸﺎن آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی را

ﺑﻪ ﺧﻮاب و ﺧﻮر و ﺷﻬﻮت ﮔﺬراﻧﺪه و در ﻗﺪرت و ﺛﺮوت و ﻧﻨﮓ و ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت روزﮔﺎر
ﮔﺬراﻧﯿﺪه و از ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺤﺾ دم زده و از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دوﺷﯿﺪه و ﺧﻮد را

ﺑﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮات ﻋﻘﻞ و اوﻫﺎم ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﻪ او

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ دارﻧﺪ و او را در ﭘﺮده ﻫﺎی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﯿﺎن در ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺳﺎ{ﺪه ﺷﺪﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺼﻠﯽ

ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و روح آرام آرام ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺑﻄﻦ ﻫﺰارﺗﻮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ذﻫﻦ ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﻣﯽ آﻏﺎزد.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ روح ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﺰارد ،ﺟﺰ از دوﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽ

ﮔﯿﺮد ،ﺟﺰ از ﻋﺸﻖ دم ﻧﻤﯽ زﻧﺪ و ﺟﺰ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ

داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

.۱۸
ﻫﻤﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و
ﻃﺎﻟﻊ ﭘﺎک از ﺷﺮارت ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزوان ّ
ﻣﺮوت ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﮑﺮان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎ و ﺟﻬﻞ ﺗﻮده
داﻣﻦ ّ
ﻫﺎ در اﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ،دﺳﺖ اﻓﺸﺎن و رﻧﮓ ﭘﺎﺷﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽ

ﺑﺮﻧﺪ .ﺻﻮﻓﯿﺎن دﻟﻖ و ﻧﺎﮐﺴﺎن ﺑﻠﻎ در ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻗﺪﻣﮕﻬﺎن آدﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪه
دره ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺐ او را ﺑﻪ ﺗﻪ ّ

ّاﻣﺎ ای دوﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺮده ﻣﮕﯿﺮ و ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﻗﺼﺎن .ﭼﺮا ﮐﻪ
راه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ آن ﺳﻮﺗﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﻣﯽ
ﺧﯿﺰد و از ﻧﻮ ﮔﺎم در راه ﻣﯽ ﻧﻬﺪ.

.۱۹
از ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم :در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ؟

ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻖ ﻓﺮﯾﺐ.

ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎن؟
ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻖ ﻓﺮﯾﺐ.

.۲۰
دوش ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻫﯿﺒﺖ ﺟﻬﻞ زدم اﯾﻦُﻣﺮده ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد ﮐﻪ ﻧﺨﻮرد .اﯾﻦ

ﻫﯿﺒﺖ ﭼﺮﺧﻨﺪه ی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻻﺷﻪ ﻫﺎی آدﻣﯿﺰادی ﮐﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽ

ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺠﻨﺒﯿﺪّ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻏﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﺮه ﻫﺎی دل ﻫﺮ
ﺑﺎر ،ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ در آن ﻣﯿﺎن زﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﻟﺮزد .ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﻪ ی ﭼﺮخ ﺑﯿﺮون زده

آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﺒﺪ .آن ﭼﺸﻢ ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﻮر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،آن ﮔﻮش ﻫﺎ در ﻇﻠﻤﺎت

ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻦ ﯾﮏ ﻟﺮزﺷﯽ از اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ی رﻗﺼﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺟﺎن
ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﯽ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺪار

ﺷﻮد ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ را ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ .آری در اﯾﻦ ﭼﺮخ دﻟﻘﮏ ﺻﻔﺖ ﺧﻮاﺑﺰی اﯾﻦ ﯾﮑﯽ
ﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﻋﺸﻖ را ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

.۲۱
ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺒﺮ .ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮر ،ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻌﻒ ،ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺮوزی ،ﮐﻠﻤﻪ آزادی ﺳﺖ.

ای ﺳﻮار راه ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻋﺒﻮر و ای رﻫﺮوی ﮔﺮدﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﺒﺎر اﻧﺘﺸﺎر! ﮐﻠﻤﻪ را آزاد ﮐﻦ.

ﺗﺎزه ﻧﺒﺮد آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

.۲۲
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻏﻢ دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ

ﻫﻤﻪ از ﺳﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ی دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آزادی ﺧﻮد

ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ آزادی روح ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آزادی ﺗﻦ ،آزادی ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ،

وﯾﺮاﻧﺘﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او وﯾﺮاﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد و وﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ.

ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﯿﭽﺎره اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ،از ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ .از ﺷﺎدی ﺗﻬﯽ ﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ
ّ
ﺷﺎد ﺑﻮد ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﺎر را ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ .اﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﺎدی را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪّ .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دم از
ﻋﺸﻖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺑﺎدﮐﺮده ،ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻔﺮﺗﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﺑﺎغ اﺳﺖ و ﻏﻢ اﯾﻦ ﺑﺎغ را دارد .ﺗﻮ ﻏﻢ ﺑﺎغ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮر ای دوﺳﺖ.

ﺗﻮ آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ در آﻧﯽ ﻫﺮس ﮐﻦ .ﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ،اﮔﺮ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎش و اﮔﺮ

آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﺠﺎ .ﻣﺮد ﺑﺎش و ﺗﻤﺎم ﺑﺎش و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺸﻖ و

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﻣﮑﻦ .ﻣﺮد ﺑﺎش و ﺑﮕﻮ :ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ و ﮔﻮر ﭘﺪر
ﻫﻤﮕﺎن .اﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ .از ﻧﻔﺎق رﻫﺎ ﺷﻮ.

.۲۳
اﻣﺎ ﺑﺎ رﻋﺸﻪ ی
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ،دﻏﻞ و دروغ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎم را ﻓﺮﯾﻔﺖّ .
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﺟﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺮد؟ ﻧﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن از رگ
ﻣﺘﮑﺒﺮان دورﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺮدن ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از دورﺗﺮﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ از
ّ

.۲۴
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺠﻮری ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﯾﮏ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺎس اﮔﺮ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و

ﺑﻨﯿﺎن اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻐ•ﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻇﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ اﺳﺎﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﻮزد ﻫﻤﻪ ی ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺎن را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدﺗﺎن ﺑﺮ ﺗﺮس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺗﺮس از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ،ﺗﺮس ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ،ﭘﺲ از

دﺳﺖ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﯾﺪ.

زرﯾﻦ ﻋﺸﻖ را رﻫﺎ ﻣﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎ ﻫﻤﻨﻮا ﺷﻮﯾﺪّ ،اﻣﺎ رﯾﺴﻤﺎن ّ

رودﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و رﻫﺴﭙﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻐ•ﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ
دﯾﮕﺮان ﺗﻐ•ﺮ داده ﺷﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ.

.۲۵
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ ،روح در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻓﺎﺳﺪ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد .از

آن ارﺗﻌﺎش ﺑﺎﻻ ،در اﯾﻦ ارﺗﻌﺎش ﭘﺎ{ﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدی در اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ روح در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺗﺎرﯾﮑﯽ روﺷﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮐﺎر دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ارﺑﺎﺑﺎن و ﺑﻨﺪﮔﺎن دﻧﯿﻮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﻘﯿﺮ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺧﻮدﺷﺎن

ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻇﻠﻢ و ﻇﻠﻤﺖ اﻧﺪ .ﮐﺎر روح اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﺜﺎر ﮐﻨﺪ و

ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ آرد.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ی ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ی روﺷﻬﺎ و داﻧﺸﻬﺎ و ﺗﻤﺎم

راﻫﻬﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺐ .ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺪان اﺳﺖ دل ﺑﺒﻨﺪ .ﮐﺎر ﺟﺎوداﻧﻪ ﮐﻦ.

ﻋﺸﻖ؛ ﮐﺎر روح ،ﮐﺎر ﺧﺪا.

.۲۶
اﻣﺮوز ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮدا ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲﻓﺮدا ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﻐ•ﺮ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻗﺪر ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ و ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ روزی ﺷﮑﻞ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ.

.۲۷
اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﭼﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ درﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ ارواح

ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن.

ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در دﯾﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن آن را ﺑﺎ زرورقﻫﺎی

رﻧﮕﺎرﻧﮓ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪّ .اﻣﺎ زرورق را ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺟﺰ ﻧﻌﺶ و ﻣﺮدار در آن
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﻬﺎ ،ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن و ارادهی
اﻧﺘﺨﺎب ،ﻗﺎﺗﻼن اﯾﺸﺎناﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻋﺎﻟﻢ .روزی اﯾﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ و از

ﻧﻮ از زﺣﻤﺖ رأی و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ از ﻫﺮ ﮐﺲ از اﺻﻼح دم زد ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﻪ در
ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻧﺒﺮد و ﯾﺎ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﻨﺪ.

.۲۸
وﻗﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻣﯽرود ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺟﻠﻮدارش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد» .ﻣﺼﺎف« ﯾﮏ

ﻧﻘﻄﻪای ﺑﯿﺮون از ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ درون ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه.

.۲۹
ذات ﻋﺮﻓﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﺑﺎزان ﺟﺎﻋﻞ ،ﺻﻮﻓﯿﺎن دﻟﻖ و

ﺗﻤﻨﺎی دﻧﯿﻮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .ﺷﺎدی ﮐﺎذب ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﺎدی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﻄﺒﺎن آﻣﺎل و ّ
ﺧﻠﻖ را از دورﮔﺮدی دورهﮔﺮدان رﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر دارد.

اﯾﻦ ذات ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻠﻮص ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺪ ﻏﻢ واﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﻗﺒﺎی روﺣﺎﻧﯽ،

ﺑﯽ ﻧﻤﺎی زﻫﺪ و ﺑﯽ ردای ﺗﺮس از روح ﺳﺨﻦ ﺑﯽ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﻮ روﺣﯽ در ﻟﺒﺎس آدﻣﯽ ،از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪا ﭼﮑﯿﺪه.

ﮐﻠﻤﻪ از ﺗﻮﺳﺖ

و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻪ

در اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺪه ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ.

.۳۰
زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺸﻖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ در وﻗﻒ و اﯾﺜﺎر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

.۳۱
اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ارزﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ زﻧﺪّ .اﻣﺎ

ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺣﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از آن ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

اﯾﻦ از ﺗﺮس اﺳﺖ .ﻣﺒﺎدا دﯾﮕﺮان ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﻧﺎﮔﻮار ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺒﺎدا وﺟﻬﻪ

ﻣﺎن ﺧﺮاب ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا اﻧﮓ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺧﻮرﯾﻢ .ﻣﺒﺎدا ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺴﺨﺮه ﺷﻮﯾﻢ .ای
اﻧﺴﺎن ﻫﺮاﺳﻨﺎک! ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﮑﻦ .ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ و ﺑﯿﭽﺎره ات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دار! ﮐﺎر آدﻣﯽ را واروﻧﻪ ﮐﻦ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺖ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﺨﺶ و رﻧﺠﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺶ .رﻧﺞ ﺑﮑﺶ ای آدﻣﯽ! ﻫﻤﻪ ی

ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ رﻧﺠﻨﺎک اﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ دروﻏﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎم ﺑﺎش و ﻣﻄﺮود
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﺎن.

.۳۲
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﺑﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ دزدان ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺪی ﺳﺖ؛ ﺑﻪ رﯾﺎ
ّ
ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺪاری دﻫﻨﺪ .ﺧﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
آزادی دﻫﻨﺪ ،از ﺧﻔﺘﮕﺎن ّ
وﯾﺮان ﭘﻨﺪارد آﺑﺎد اﺳﺖ .اﺳﯿﺮ ﭘﻨﺪارد آزاد اﺳﺖ .ﺧﻔﺘﻪ ﭘﻨﺪارد ﺑﯿﺪار اﺳﺖ .ﭘﻨﺪار ﻫﻤﻪ

رﻧﮓ اﺳﺖ .ﭘﻨﺪار ﻫﻤﻪ ﺗﺰوﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺰار روزه و ﻫﺰار رﻣﻀﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮان اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﭘﻨﺪار ﻫﯿﭻ

دری از آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻔﺘﮕﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.

.۳۳
ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﻋﺒﺎدت او ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﺧﻮاب ﮐﺎر او ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

.۳۴
ﻋﺪه ای از اﺳﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،رﺳﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺟﺎم و دوام ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ّ
ﻫﺎ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و در ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﻏﻤﺂوا ﻻﻧﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﺎن،

ﺿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ادﺑﯿﺎت
ﻣﻮﺷﻬﺎی رﯾﺰه ﺧﻮار ،اﯾﻦ ﺷﺠﺮه ﻫﺎی ﭘﺴﺖ ّ
ذات ﮐﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ادب ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟ ﮐﻼم از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﺷﻤﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،آوای ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ،ﺑﺘﮑﺎﻧﺪ.

ﺗﻮ را از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ .ﺑﺬر ﺧﯿﺎل در ﺗﻮ ﺑﺸﮑﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻨﯽ ،ﺑﭙﯿﭽﯽ و ﺑﺎﻻ روی.
ای ﻣﻠّ ﺖ ﺑﯽ ﻣﻮﺳﻘﯽ!

از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻏﻢ در آ.

.۳۵
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻗﺪری ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از

ﭼﻨﺪی اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﻏﻠﺐ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
آن را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮔﻮ{ﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎدﺗﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﮐﻼﻫﻬﺎ را از ﺳﺮ ﻣﯽ

ﻣﺪﻋﯿﺎن و ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺘﺎن دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
اﻧﺪازد .ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ّ
ﺗﺎﺑﯿﺪ در دم ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺘﺎن دﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺘﺎن ﺷﻨﯿﺪه را ﺗﺄ{ﺪ
ﮐﻨﺪ؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﻮازش ﮐﻨﺪ؟

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻮن ﻧﺴﯿﻢ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ .آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در

ﻋﺎدﺗﻬﺎی ﺧﻮد ﻏﻮﻃﻪ ورﯾﺪ ﭼﻬﺮه در ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﮐﻼه از ﺳﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .از ﻫﺮ ﻫﺰار
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

.۳۶
دﺳﺖ روح »ﻗﻠﻢ ﺗﺠﻠّ ﯽ« اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺮون ﻣﺘﺠﻠّ ﯽ

ﻣﯽﺷﻮد.

.۳۷
در راه ﻋﺸﻖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎ واروﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﺎم آدﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ

ﺧﻔّ ﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎر و ﺑﺎرش ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﺰدوریﺳﺖ .ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻣﺰدیﺳﺖ.

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺸﻖ و ﮐﺎرش ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺸﻖ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮای او ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﺎﺷﻖ

ﻫﻤﯿﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .آن دﻫﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،در راه ﻋﺸﻖ.

آدﻣﯽ ﮐﻼم ﻋﺸﻖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ .از رو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﺮ روز دوره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ از آن

ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﺎداﻧﯽﺳﺖ .از ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ و ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺧﺸﻢ و
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ ،اﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .از ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ ،اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻟﻖ ﻟﻖ زﺑﺎن اوﺳﺖ .ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ
ﺟﺒﻪی ﺷﯿﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ردای ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ّ

اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎ واروﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آدﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ،ﯾﺎ اﮔﺮ

اﻣﺎ روز و ﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﻏﻠﺐ از ﺳﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﯾﺎ ﺗﻌﺎرف اﺳﺖّ .
اﻣﺎ
ﮐﻪ روز و روزﮔﺎر آدﻣﯽ ﻋﺎﺷﻖ را ﺷﺐ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﺷﺐ اﺳﺖّ ،

ﺷﺐ روز ،ﺷﺐ ﭘﺮ ﻧﻮر ،ﺷﺐ ﭘﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ.
ِ
ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻧﺪک و در راه ﺧﺪا

دو ﻫﺰاران ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﻨﺪ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻢ ﺷﺪن از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ ﺧﻮﺷﻨﺪ

.۳۸
ای دوﺳﺖ! ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺎﻻﻧﺸﯿﻨﺎن زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎ{ﻦ ﻧﺸﯿﻨﺎن آﮔﺎﻫﯽ دور

ﭼﯿﺰی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﯿﺰش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪان آن ﭼﯿﺰ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﯽ ﮐﺴﺎن و

ﺗﻨﻬﺎﯾﺎن و رﻧﺞ دﯾﺪﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﻧﺸﯿﻨﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ﺧﻮش
اﺳﺖ.

آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎ{ﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم و ﺻﻮرت و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺟﻠﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ

ﭘﺮﺗﺠﻤﻊ اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ رﻗﺼﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﺴﯿﺎر
ّ
ﺑﺎﻃﻦ و ﺣﺎل دروﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درون ﺣﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ً
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .آن ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﺿﻌﯿﺖ دروﻧﯽ و
اﺑﺪا
ّ
ِﻢ و ﺷﻬﺮه اﺳﺖ ،در درون ﻧﺰد
ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ در ﺑﯿﺮون ﻋﺎﻟ

ﻋﺎﺷﻘﺎن از ﺳﮓ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﻄﺮﺑﯽ آﺳﻤﺎن ﺟﻞ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺻﺎف ،در درون ﻫﺰار
ﻓﻘﯿﻪ و ﻓﺎﺿﻞ را راه ﻣﯽ ﺑﺮد .از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد درس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﺎر آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺎل اﯾﺪ وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺧﻮد را

ﺑﯿﻬﻮده ﺻﺮف آراﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺠﯿﺰ و اﺣﺘﺮام ﺧﻠﻖ
ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻠﻖ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮار دارد ،ﯾﻌﻨﯽ او در آﺳﻤﺎن ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

.۳۹
ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺟﺎدو ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻧﻪ! اﻣﺮوز دﻧﯿﺎی ﺟﺎدوﺳﺖ .آن ﻫﻢ ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه.
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎری ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎهاﻧﺪ.

ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد،

ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر .ﻫﺪﻓﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪن ﮔﺮوه ﻫﺪف اﺳﺖ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻠّ ﺘﯽ .ﻣﺠﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪ و ﻏﻢ آﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ،

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎ.

ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه :دروغ ،واروﻧﻪﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺣﻖﺑﻪﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﻈﻠﻮمﻧﻤﺎﯾﯽ.
ﮐﺎﺳﻪی داغﺗﺮ از آش ﺑﻮدن .داﻧﺶ ﻣﺤﺾ ،ﻣﺬﻫﺐ اﻓﺮاﻃﯽ .ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ،

ﻋﺮﻓﺎنﻫﺎی ﮐﺎذب و اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ .ﻣﺪرکﮔﺮاﯾﯽ و ﺷﻬﺮتﻃﻠﺒﯽ ،ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰه و ﭘﺎداش
زﯾﺴﺘﻦ.

ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮑﯽ اﺳﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه رأی

ﻣﯽآورد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻠﺢ ،ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ،ﺑﻪ ﻧﺎم آزادی ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻋﺮﻓﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن.

ﺟﻬﺎن ﻏﺮب در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ دﯾﺮوز ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺬﻫﺐ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد ،اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺶ و ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ را

درو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰار ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺎم را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ از درﻣﺎﻧﮕﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺮژیدرﻣﺎﻧﯽ و

ﺷﻔﺎدﻫﯽ ﭘﻮل در آوردن .ﺧﻮد ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه .ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻪای و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را ﻣﻔﺖ

ﺑﺎﺧﺘﻦ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن و ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﺷﺪن و ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد رو ﺗﺮش
ﮐﺮدن و از ﻫﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺰار ﮐﻠﮏ رأی آوردن.

ً
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺎراج
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻠﺢ و
ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻨﯽ و ﺧﺸﺨﺎش و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﻔﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ

داروﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎریﺳﺎز ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎدن و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺸﺎن

را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن .ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺮوس ﺳﺎﺧﺘﻦ و آﻧﺘﯽوﯾﺮوس ﺑﯿﺮون
دادن .ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﻤﺐ و اﻓﺴﻮن و رﺳﺎﻧﻪ.

ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺎ ﺑﯿﭽﺎرهاﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ

دﺷﻤﻦ را دوﺳﺖ ﺑﭙﻨﺪاری و دوﺳﺖ را دﺷﻤﻦ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه را ﺷﺮور ﺑﭙﻨﺪاری و ﺷﺮور را

ﺧﯿﺮﺧﻮاه و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی رواﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﻧﺪ دروازهی آﮔﺎﻫﯽ

ﺧﻮد ،ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ و ﺑﭙﻨﺪاری ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﮐﺮدهای ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان آزادی و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﺖ را ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ و آﺷﻮﺑﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ.

ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺸﻤﺮی و ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و روﺳﺘﺎ{ﺎن را و
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺧﻮد

ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎوری و ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰی .ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک دو زاری ﺧﻮد را ﺑﺮ

دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯽ و از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﮋاد ﺑﺸﺮی ،ﭘﻮﻟﻬﺎی
ﮔﺰاف ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﯽ و اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮت و آﺑﺮوی ﻟﺠﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮی.

ﺣﺎل ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دﺳﺘﻔﺮوش ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر،

ﻣﺤﻘّ ﻖ ،داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺆﺳﺲ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردهی ﻋﺮﻓﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎذب و ﮔﺪای دورهﮔﺮد اﻧﺮژی

دﯾﮕﺮان ،در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎدوی ﺳﯿﺎه ﻧﺒﺎش ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮ ﺧﻮدت
ﺟﺎدوﮔﺮی ،آن ﻫﻢ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺳﯿﺎه و ﭘﺮﺷﺘﺎب در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ دوزخ ﻓﺮداﻫﺎی ﺧﻮد

ﻫﺴﺘﯽ.

.۴۰
روح از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽآﻏﺎزد .ﻗﺪم در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻻﯾﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﻼم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻃﺮﯾﻘﺖ ،راه درون

ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﻌﻞ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﺗﺶ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ »روح« در »اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪا« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﮐﻠﻤﻪ« ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای »ﺧﺪﻣﺖ« ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.

.۴۱
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎﻣًﻼ ﺧﻮاﺑﺰده و اﻏﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺣﺮف ﺣﻖ ﺧﺮوﺷﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد،

ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪُﻣﺮده ای ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و زاری ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد
از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ.

ﺣﺪی ﻓﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ّ

ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎر ،ﺗﻼش و ﻫﺪف را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ آرام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ

آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻣﻮازﻧﻪ ﮐﺮدن

ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن،
ﻧﯿﺮوﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺎزﭘﺮورده و ﻧﺎدان ﺳﺨﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻢ ّ
ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ،و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﺎک ﭘﺎ ﺑﻮدن و ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ.

.۴۲
ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،از ﺗﻘﻠﯿﺪ و روﺧﻮاﻧﯽ و ﺟﺎﭘﺎی دﯾﮕﺮان را ﭘﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺮا را در ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮕﺬار ﻣﻦ در دروﻧﺖ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﮑﺸﻢ و زﺑﺎن
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮم .ﻣﻦ ﭼﻮن

ﺷﺮاﺑﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎم را ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .ﺑﺎ ﺗﻠﺦ ﺧﻮﯾﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﻢ و ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﺷﺎن ﺗﻠﺨﻢ.

روح ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ﻫﺎ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و ﻇﻮاﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻦ .ﻣﻦ در ﺗﻮام ،در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮام و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮ و ﺑﻪ

زﺑﺎن ﺗﻮام .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ.

.۴۳
ﭼﺮاغ ﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ!

وﻗﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺖ.

.۴۴
در ﺟﺰﯾﺮهی ﺑﯽﺧﺪاﯾﺎن ﻓﺮود آﻣﺪم؛

ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ،در ﺑﯽﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم.
ﻣﺘﺤﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻦ واﺣﺪ.
ﻫﻤﻪ ّ

در ﺟﺰﯾﺮهی ﺧﺪاﺑﺎوران ﻓﺮود آﻣﺪم؛

ﻣﺘﻔﺮ ق.
ﻫﻤﻪ ﮐﮋ و ﺳﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻇﻨﯿﻦ و
ّ

داﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران اﺳﺖ.

.۴۵
دوﺳﺘﺎن اﻧﺪک ،دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر.

ﯾﮏ ﻣﺮد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺪان ﺣﻖ ﻣﯽﺗﺎزد.

.۴۶
در ﺳﮑﻮت ،ﺳﺨﻦ اﺳﺖ.

در ﺣﺮف ،ﮔﺰاﻓﻪ.

اﯾﻨﺠﺎ؛ ﺧﺎﻧﻪ ی روح ،اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪا.
اﯾﻦ ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ.

.۴۷
ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺳﻄﺤﯽ از آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار دارد ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﺑﺎره ی ﺳﻄﻮح آﮔﺎﻫﯽ

ﭘﺎ{ﻦ ﺗﺮ از ﺧﻮد درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎره ی ﺳﻄﻮح
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد دﭼﺎر ﭘﻨﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

روح اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮش

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﺻﺎدق اﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻧﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎ{ﻦ ﺗﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم روح ﺑﻪ ﻣﻘﺎم »ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ« ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ذات وﻗﺎﯾﻊ و اﻧﺴﺎن و

اﺷﯿﺎء را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠّ ﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪاری.

.۴۸
ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮب ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ای دوﺳﺘﺎن! ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻨﺎی ﯾﮏ
ّ
ﺿﻌﯿﻒ و ﭘﺎ{ﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﯿﻤﺎر و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺴﺖ و ﻗﻀﺎوت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را

در اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻣﺰور و ﺷﻬﺮت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻣﺠﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎ ،ﺑﯽ ﺧﺪا،
ّ
ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﻘﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ،در ﮔﻮش ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ آواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻫﯿﭻ روﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮﺗﻬﺎی ﭘﻮچ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل در ﺑﻨﺪﺷﺎن
ﻣﻔﺮ ح ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎده ،روان ،ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ و ّ

ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺎﻣﯽ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ .ﻓﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﺗﺐ را ،ﭼﻬﺮه ﻫﺎ را و ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﺰوران و
ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده اﻧﺪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ّ

ﺑﺪآﻫﻨﮕﺎن را ﺳﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.

اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺷﮑﻮه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻤﻨﺎم ﺗﺮ
ﺑﻬﺘﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺠﺎری رﺳﻤﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺗﺮ ،ﺻﺪاﯾﺶ رﺳﺎﺗﺮ ،ﺳﺎزش ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﺮ ،آﻫﻨﮕﺶ

ﯾﺎرﺗﺮ.

ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪاﺳﺖ.

.۴۹
ﺟﺎن ﺑﯿﺪار را ﭼﯿﺰی ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی وادار ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﺟﺎن

ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ﻋﻤﻞ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺸﻖ را در درون ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﻣﺎن
اﺳﺖ .ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮد.

آزادی از ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺷﺎدی ،در ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺴﺘﻦ و در ﻟﺤﻈﻪ ،ﻧﻮ ﺟﺴﺘﻦ
اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﻮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد.

.۵۰
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ! ﻧﻮر را در ﻟﺒﺎس ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را در ﻟﺒﺎس ﻧﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ

دﻫﯿﺪ و در ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺮﺗﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺪا« ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

.۵۱
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ روح از ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از

ﻏﺸﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ آرام آرام ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻇﺎﻫﺮ و ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻃﻦ و ﻣﻌﻨﺎ

ﻓﺮو ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺸﻖ را در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺸﻘّ ﺖﺑﺎر روزﻣﺮه در ﺻﺤﻨﻪی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ-درون و

ﺑﯿﺮون -درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﺧﺪا و درﯾﺎﻓﺖ روح در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ و ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎبﻫﺎی ﺳﺘﺮگ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ.

آﻧﮕﺎه روح ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را

ﻓﺮوﻣﯽﭘﻮﺷﺪ.

ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎورای ﺗﻤﺎم دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮیﺳﺖ ،از ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﻨﻮی آنﺳﻮﺗﺮ

ﺧﻂ و ﺳﺨﻦ و وﻋﻆ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻖ از ﺗﻤﺎم اﻓﻼک ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و از ّ

ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﯿﺮونﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺎﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ

ﭼﻪ.

.۵۲
ﻋﺮﻓﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از درون ﺟﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد .از دروﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ و

ﻫﺴﺘﻪ ی وﺟﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﮐﺎر دارد .اﯾﻦ

ﻣﻌﻤﺎ
ﻼ
ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه ای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻠّ ﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻً
ّ
ّ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺖ :آن ﭼﻪ درﮔﺬر اﺳﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎﯾﻨﺪ و آن ﭼﻪ در ﭘﯿﺶ روﺳﺖ ﻧﺴﺞ ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ و

ﺑﺪل از اﺻﻞ و ﮐﺬب از ﺻﺪق واﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.

.۵۳
ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ را در ﺑﯿﺮون از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،در ﺻﺤﻨﻪ ی ﻋﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،در ﻣﺮاودات

روزﻣﺮه ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در ﺟﻨﮓ و آه و ﺧﻮن ،در ﺻﻠﺢ و ﺷﺎدی و در ﻫﻤﻪ ی زواﯾﺎی
زﻧﺪﮔﯽ درون و ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ

ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأی اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد در
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و در ﺷﺮع ورق ﺳﺮ ﮐﺮده ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

دﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺑﺎر ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻧﺰاع ﻫﺎ و ﻓﺮﯾﺐ ﻫﺎ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ ﺟﻨﮓ و ﺟﻔﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﻌﻨﻮی

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻨﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ.

ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ،ای دوﺳﺘﺎن! ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن

ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از

ﻏﺸﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻠﻤﺎت و اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.

.۵۴
ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮﯾﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺸﻖ و ﻣﺪارا ﺳﺨﻦ ﮔﻮ!

ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺖ :درﻧﺪﮔﺎﻧﺖ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.

.۵۵
ﻏﻠﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﭙﻨﺪارد ﻋﺎرف ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻤﻮد و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻘﺎه

و ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و دوﻻراﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ از اﻧﺮژی دزدی ﻧﺎم و ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ

ﻣﯽ زﻧﺪ و ﯾﺎ در راه ﺣﺞ ﺷﻄﺤﯿﺎت و ﻫﭙﺮوﺗﯿﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﯾﺴﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ رﯾﺶ و
ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻨﺒﻮر و دف ﺑﯽ ﻫﺪف ﻻف ﮔﺰاف ﻣﯽ زﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻋﺎرف ﺧﻮدﺷﺎن را ﺟﺎ زده اﻧﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺻﻮﻓﯽ ،زاﻫﺪ ،ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺎز ،ﺣﻠﻘﻪ اﻧﺪاز ،ﻗﻄﺐ

ﺟﻌﻠﯽ ،اﺳﺘﺎد ﮐﺎذب ،ﻣﻌﻠّ ﻢ دروﻏﯿﻦ ،ﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮﯾﻖ ،دزد ﻗﺎﻓﻠﻪ و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ

ﻣﺬﻣﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن
ّ

ﺟﻬﺎن زﯾﺮ ﻋﺎرف اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺎ{ﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ وﺟﻮدی ﻋﺎرف اﺳﺖ .ﻋﺎرف

ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ و در ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ ،از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ّ
ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﺎرف را اﺣﻤﻖ ﮐﺮ و ﻻل و ﮔﻨﮓ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮد ﯾﺎ در ﮔﻮﺷﻪ ی

ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دور از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﺴﻪ ی ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﭙﻨﺪارد .ﻋﺎرف ﭼﻪ در

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در ﮐﻮه و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎن را ﭼﻮن ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻤﺮوی وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه

اﺳﺖ .ﺣﺎل در ﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﭙﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﯿﻎ

ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺟﺰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻋﺎرف رواﻧﺸﻨﺎس اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس اﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﺐ اﺳﺖ ،رﻓﺘﮕﺮ

اﺳﺖ ،ﮔﺪاﺳﺖ ،ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد اﺳﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ،

درﯾﺎﻧﻮرد و ﻫﻮاﻧﻮرد و ﺳﺮﺑﺎز و ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ.

ﻋﺎرف ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ از وﺟﻮد اوﯾﻨﺪ.

ﻋﺎرف ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﺪارد و اﯾﻨﻬﺎ ﺳﯿﺮ

دروﻧﯽ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺮ دروﻧﯽ او اﻧﻌﮑﺎس ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻨﺮ
و اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮن او دارﻧﺪ.

ﻋﺎرف ﭘﺮ از ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﺎﮐﻞ زﯾﺮﯾﻦ او در ﺟﻬﺎن ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮ

ﻣﯽ ﺑﺮد و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و در دو ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای دو از

ذره ،ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ و ﻫﻢ ﺻﻔﺮ و
ذره ،ﻫﻢ ﻣﻮج و ﻫﻢ ّ
ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﺎرف ﻣﻮج و ّ
ﻫﻢ ﯾﮏ اﺳﺖ .ﻋﺎرف ﻋﺎرف ﻧﯿﺴﺖ و از ﻋﺎرف ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻋﺎرف

ﭘﺎ{ﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺳﻨﮓ و ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﮔﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ
ذره ی
ﮐﺲ را ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ و از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻋﺎرف ،ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖّ ،
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﯿﺪار اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻮج اﻟﻬﯽ از ﺧﺪا ﺑﻪ درون ﻋﻮاﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ و از ﻋﻮاﻟﻢ
ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ درون ﺧﺪاﺳﺖ.

.۵۶
آﯾﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از زﯾﺮ ﭼﺘﺮ آﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺖ؟

ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ آﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ »ﺳﯿﻄﺮه« در آﻣﺪه اﯾﻢ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﮔﺴﺘﺮش« ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ،در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ و ﺗﮑﺮارش ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺸﻖ« ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،زﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎ را واﮐﻨﯿﺪ ،رﻧﮓ ﻫﺎ را ﻓﺮو رﯾﺰﯾﺪ و آزاد

ﺷﻮﯾﺪ.

آزادی ،ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.

.۵۷
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ زاده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻤﺎﺳﻪ اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ﺗﺮس و زﺑﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

.۵۸
آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ روﺳﺖ ﻧﻮر ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺷﻌﻒ و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﺳﺖ.

.۵۹
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﮑﻨﺪّ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻘﺎم اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاﺳﺖّ .

ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮی و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .اﯾﺸﺎن

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺐ اﺳﺖ ،از ﺧﻮد ﺗﻬﯽ ﺳﺖ و آﯾﻨﻪ
اﺳﺖ.

.۶۰
ﻋﺸﻖ ﺑﺴﯿﺎری را ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪّ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .زن ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ دﻟﯿﺮان را ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﺮان ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﺎی دل اﻧﺪ ،ﻋﻘﺎﺑﺎن

روح ،از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ.

اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﺸﻖ اﺳﻤﯽ ﺳﺖ ،از راه ﺣﺮﻓﯽ ،از آﺗﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی و از روﯾﺎﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎﯾﻞ

دزدﯾﺪه .اﯾﻦ ﻣﻠّ ﺖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ؟ ﺟﺎم ﺧﻮد ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎم
آورده ام .ﻣﺮدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ زدﻧﺶ.

ای ﻣﻠّ ﺖ ﺑﻮداﯾﯽ! ای ﺗﺮﺳﯿﺪﮔﺎن از رزم و ﺑﺰم و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ! ای در ﮐﻨﺞ ﺑﯿﻢ ﻫﺎ ﺧﺰﯾﺪه!

ﻋﺸﻖ را در ﻏﺮب ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ؟ در ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﺮق ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ؟ در ﺷﺮق ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ!

.۶۱
در ﻋﺎﻟﻢ دو ﺟﻮر درد دارﯾﻢ:

ﻣﻨﯿﺖ رﻫﺎ ﺷﺪن.
ﻣﻨﯿﺖ ،ﯾﮑﯽ درد از ّ
ﯾﮑﯽ درد ّ
درد ّاول درد ﭼﻬﺮه و ﻣﻘﺎم و ﻧﺎم؛ درد ﺑﯽ درد ،درد ﺑﯽ ﺑﺎر ،درد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎز و درد آدﻣﯽ
ﺳﺖ.

دوم درد رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻮک آدﻣﯽ؛ درد دردﻧﺎک ،درد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻮز ،درد ﻣﻌﺮاج ،درد
درد ّ
روح و درد ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ی ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻫﺎ ،ﺟﻨﮕﻬﺎ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﭘﻮچ و ﺧﻮدﻧﻤﺎ ،ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺄس

آور و زﺷﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﭘﺴﺖ و ﻏﻤﺂوا از درد ّاول ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ی ﺻﻠﺢ ﻫﺎ و آﺷﺘﯽ ﻫﺎ ،وﺟﺪﻫﺎ و ﺷﻌﻒ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﻧﺎب ،ﮐﻠﻤﺎت آﺗﺸﯿﻦ

دوم اﻧﺪ.
و ﭘﺎک و ﻫﻨﺮﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ درد ّ

.۶۲
ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ی ﺑﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روح آزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن

ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﺳﺖ ﺗﺮ از ﺻﺤﻨﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻋﺎدﺗﻬﺎﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ روح آزاد ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

.۶۳
ای دوﺳﺖ!

ﯾﮏ راه ﺑﺮو! ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﮑﻦ!

ﺑﻮدای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎش

و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺘﮑﺪه ﻫﺎ!

.۶۴
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﺣﺎل اﺳﺖ

روح ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﻣﺤﺎل

آن ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﯾﻦ ﻧﺠﻮ{ﺪه ﯾﺎﺑﯿﺪه.

.۶۵
اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﻠّ ﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ادب ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ،ادب ﺷﻨﯿﺪن ،ادب ﺳﮑﻮت و

ادب ﮔﻔﺘﻦ .ادب اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او درﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد درﺳﺖ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺒﻬﻔﮑﺮان ﻧﮋاد ﺑﺸﺮی اﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :از ﺳﺮ راه آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ!« و ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪش.

و ﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ای ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﮐﻨﺎر روﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در درون

ذره ی ﺧﺪا ،ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻣﻮاج ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ و
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺎرﻗﻪ ی ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ روح اﯾﺪّ ،
داﻧﺶ ﭘﺴﺖ ﻧﺎﺑﮑﺎران زﻣﯿﻦ ﺷﺪه .ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ و از ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎﯾﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

و اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﻠّ ﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ادب ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی اﺑﻠﻬﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪ .ﮐﺎﺷﮑﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ اﺑﻠﻬﯽ از ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
واﺑﺴﺘﮕﯽ از ﻓﮑﺮ و روان اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮو رﯾﺰد و ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ و
ﮔﻮش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮای ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﻮ از ﺟﻨﺲ ﻧﻮر و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺪا ﮔﺮدﻧﺪ.

.۶۶
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد از درون ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺎ ،ﺑﻪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺎ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﺋﯿﻢ و ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﺎن ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ی دﯾﺮوز ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮدا از اﻣﺮوز آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .و ﻋﺸﻖ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد و ﻣﺸﺮق را دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﻐﺮب را دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺧﻮد در ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﮑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد از درون ﻗﻠﺐ ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ درﺧﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ از درون ﻣﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ دﻣﯽ از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ دادن و ﺑﺎل ﮔﺴﺘﺮدن

دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ درﺧﺘﯽ ﺳﺖ رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ در آﺳﻤﺎن ،ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ :ﮐﻼم
ﺟﺎوﯾﺪان.

.۶۷
ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ در اوج
در ﮔﺬر از ﻣﺴﯿﻞ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺎره ﻫﺎ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ّ
ﻓﺮو ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺎﺷﻘﺎن ،ﺗﻨﻬﺎﯾﺎن ﺧﺪا؛ اﯾﻦ ﻣﻔﺮدان ﺟﻤﻊ ،ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻫﺎ را دوﺷﺎدوش ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.

.۶۸
ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﺮاﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﺎز روحُ ،ﻓﺮاداﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺖ ،در درون .راه در ﺑﯿﺮون ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺎن.

ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ راه در درون ﺗﻮﺳﺖ .راه درون ﻧﺠﻮ{ﺪه ای،

راه ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻋﺸﻖ در درون ﻧﺒﻮﺳﯿﺪه ای ،دﯾﺪار

ّ
ﻋﺸﺎق در ﺑﯿﺮون ﻋﺒﺚ اﺳﺖ.

ﺷﺎل و ﮐﻼه ﻋﺸﻖ ﮐﻦ ،ای دوﺳﺖ!

ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﺮون ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪ

ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۶۹
ﻋﺎﺷﻖ ،آﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﺻﻔﺖ آﯾﻨﻪ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﺖ.

ﭼﻮن ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺰار زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﺷﺐ

ﺷﻨﯿﺪه ای؟

ﺷﺐ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ ،ﻣﺎه اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ و آدﻣﯽ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب
ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﺑﺸﻨﻮ .رﻣﺰﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎ .ﻣﻌﺎﻧﯽ درﯾﺎب.

ذره ی ﺧﺪا،
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،روح ﺑﻪ ﮔﺮد دوﺳﺖ .روح ﺗﻮﯾﯽّ ،
درﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻋﺒﺎی آدﻣﯽ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎ ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﺮ آ! ﻣﻘﯿﻤﺎن درﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ.

.۷۰
ﻣﺎ ﺑﻬﺮ ﺗﺸﻨﮕﺎن آب آورده اﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﮐﺲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ی ﻧﻮر اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺲ

ﺗﺸﻨﻪ ی ﺻﺪاﺳﺖ؟ آدﻣﯽ در ﻗﯿﺮ ﻗﻀﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ درﻧﯿﺎﺑﺪ.

.۷۱
ای ﻣﺮدﻣﺎن! از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻠﻤﺎت

را درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و رﯾﺰ واﻧﻬﯿﺪ و اﯾﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎی

ﺳﺴﺖ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ .ای ﻣﻠّ ﺖ ﺗﻌﺎرف و ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ! ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدک اﯾﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ

ﻣﺸﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﻓﻨﺪ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ دزدﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﺘﺎن
ّ
ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮده ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد.
ای ﻃﻔﻼن ﺣﺮف و ای ﯾﺎران ﯾﺎری ﻫﺎی ُﺧﺮد و ای واﻋﻈﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻧﻔﺲ! ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎز

اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﺣﻘﯿﺮ

ﻣﺴﺎزﯾﺪ .ای ﺧﻔﺘﮕﺎن! ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮاﺑﻬﺎی
ﺷﻤﺎﺳﺖ.

.۷۲
ﻧﻤﺎز ﺗﻦ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز روحُ،ﻓﺮاداﺳﺖ.

.۷۳
در ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎﯾﻌﻪ و ﮐﻼم ﺳﯿﺎه زود ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﺮا ای دوﺳﺖ؟ ﭼﻮن

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎه ﺧﻮد ﺷﺎﯾﻌﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮش ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﺑﺎﻻی ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .آن را ﺑﺠﻮ!

.۷۴
آن ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ات ﺑﺰﻧﺪ ﺧﻮش اﺳﺖ .آن ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎت آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﻧﮑﻮﺳﺖ.

ورﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻧﺪاب؟
دﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.۷۵
ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﻌﺮ را ﺑﻬﺮ »ﺳﺨﻦ« ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ادﯾﺐ و ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺎن

ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ی وادی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺪا

ﺑﻮده اﻧﺪ .و ﺷﻌﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺧﺪاﭘﻮﯾﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻌﺮ

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻄﻦ ﺧﺪا آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺎری ﺷﻌﺮﮔﻮن اﺳﺖّ .
ﺳﺨﻨﺎن ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ

ﺧﻨﺪان و ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻨﯽ

ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺧﻮاب از اﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ آن ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺘﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی ،ﭼﻨﺪ
آﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺪﻧﺪ.

.۷۶
در ﺟﻬﺎن ﻫﺮ دﺳﺘﻪی ﺑﯽﻣﺎﯾﻪی ﺗﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ» .دﯾﻦﺑﺎزان ﺳﯿﺎه« ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻣﺤﻤﺪ و »ﺻﻮﻓﯿﺎن رﯾﺎ« ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺲ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺻﻠﺢ و آن ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
ّ
ﮐﻼﺷﺎن »دو روی ﯾﮏ ﺳﮑّ ﻪ«اﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ .اﯾﻦ ﻫﺮ دو ّ

.۷۷
ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﺸﺮ دﻫﯿﺪ .ﮐﻠﻤﺎت؛ ﻧﻮر ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﺪاﺳﺘﻨﺪ .اﺷﺎرات و ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﺷﺎرات و ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﺎﻧﯽ را درﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﮔﻮن اﻧﺪ .از ﺷﻌﺮ ﻓﺮاﺗﺮ روﯾﺪ .از وزن و آﻫﻨﮓ ﻓﺮاﺗﺮ

روﯾﺪ .آن آواز را درون ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﮐﻠﻤﺎت را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .آوازﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

.۷۸
آدﻣﯽ ﺑﻨﺪه ی ﻧﺎم اﺳﺖ .آن ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ .آﻧﭽﻪ زﻧﮕﺎر زﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ .او

ﺑﻨﺪه ی زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ زﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ.

از ﻧﻮ ﺑﻬﺮاس و ﻧﻮ را از دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﮐﻦ .آن ﮐﻪ ﻣﺤﻮ اﺳﺖ ﺗﻮﯾﯽ.
روح ﺑﻨﺪه ی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﺗﺎزﮔﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،از زﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
روح ﺗﻮﯾﯽ .روح را ﺑﺒﯿﻦ.

.۷۹
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ

ﺗﮑﺒﺮ را ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﺎﻏﻬﺎی روﺷﻦ ﺻﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﺪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ّ
ﮐﻪ ﺟﺎن آدﻣﯽ را از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ،از ﺷﺐ ﺑﻪ روز و از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﻋﺸﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠّ ﻪ ی دﻧﯿﺎ و ّاوﻟﯿﻦ ﭘﻠّ ﻪ ی ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﺗﻤﺎم راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ای ﺗﻮ را
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪه .در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺒﺎب ،ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭼﺮخ ،ﯾﮏ درﯾﭽﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪّ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺟﺎ ،از درون
ﺗﺎﻻر آ{ﻨﻪ ی ﻋﺸﻖ ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺷﮏ ﮐﻪ
ﺗﻮ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ای ،ﭼﻮن ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠّ ﻖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳﻔﯿﻨﻪ ی
ّ
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ورای ِﮔﻞ ﭼﯿﺴﺖّ .اﻣﺎ ای دل! »ورای ِﮔﻞُ ،ﮔﻞ اﺳﺖ «.ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺧﺎک
ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ از روح ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﯿﺮون آن ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺖ رﺧﺸﺎن از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ،
ﺳﺎزﻫﺎ و رازﻫﺎ .اﯾﻨﺠﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪاﺳﺖ؛ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮ .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸﺖ.

.۸۰
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎن از ﺗﻮﮐّ ﻞ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﻪ از ﺧﻠﻖ .در ﮐﺎر دل ﻫﯿﭻ آوﯾﺨﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ

ﺗﻨﻬﺎ از آﺳﻤﺎن آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﻗﺖ ﻣﯽﮔﺴﻠﺪ.

از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ،از ﻗﺎرهای ﺑﻪ ﻗﺎرهای ،از آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ .ﺳﻔﺮ ﻣﺪام .ﻫﯿﭻ
اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻮ ّﻗﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻔﺮهی اﮐﺘﺸﺎف ﺗﺎ

ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده.
اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ

ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ.

.۸۱
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ؟ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﮔﺎم

ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ را آﻏﺎز ﮐﺮده

ﺑﻮد .ﺟﺎﻧﺖ را آﻣﺎده ﮐﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﺤﻘّ ﻖ ﺷﻮد .از ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎب ﺷﺪﮔﺎن ،ﺑﺮای

ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺧﻮد را ّ

.۸۲
روح ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺳﺎﯾﻪ ای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ.

اﺻﻼ ﻓﻬﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻓﻬﻢ روح ﻣﺎورای
ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﺪا! ً
ّ
ﮐﺎری ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روح را اﺑﺘﺪا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .آن ﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ای دوﺳﺖ! ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ای و ﺳﺠﺪه ی درﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺴﺘﺎده ای و

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ درﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ؟ آن ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎ در آر و ﺗﻦ ﺑﻪ آب زن!

.۸۳
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺟﺎﻫﻼن را ﺑﻪ راه آورد و ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻞ و ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺲ اﺳﺖ.

آن ﮐﺲ ﮐﻪ در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻬﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و رﻧﺞ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و ﺧﻮاب ﺑﺮ او ﺣﺮام

ﺷﮏ ﮐﻪ در ﻫﺮ راﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﺟﺰ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ.
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯽ
ّ

ﻣﺘﮑﺒﺮان ﻣﺴﺖ
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺎ اﺑﻠﻬﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ
ّ
ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺧﻮد ﺧﻮدﻧﻤﺎ ،اﺑﻠﻪ و
ّ
در ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ رو در روی اﯾﻢ .در ﻋﺸﻖ اﯾﻦ آﻣﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻮس

ﺑﮕﺬار ﺑﺮوﻧﺪ ،در را ﻣﯽ ﮔﺸﺎ{ﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎی دﯾﮕﺮّ .اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
روﻧﺪه از ﮐﺎر و رﻧﺞ و ﺷﻌﻒ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻓﺮوﺗﻨﺎن ﭼﻬﺮه در ﻧﻘﺎب
ﮐﺸﯿﺪه ،ﻋﺸﻖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

.۸۴
دل ،ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ .اﻫﻞ دل ،اﻫﻞ ﮐﻠﻤﻪ و اﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ .دﻟﻬﺎ

روﺷﻦ ﺑﺎد! ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺎک! ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ ﭼﺎﻻک!

دور ﺑﺎد از ﻣﺎ ﻏﻢ! دور ﺑﺎد آواﻫﺎی ﭘﺎ{ﻦ ،ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺮ و دل ﻫﺎی ﺳﯿﺎه! دور ﺑﺎد از ﻣﺎ
ﺧﺮﻗﻪ ی ﻧﺎﻣﺠﻮﯾﺎن! اﻫﻞ ﻧﺎز و اﻫﻞ ﻧﻤﺎ ،ﺑﯿﺮون ﺑﺎد از ﺣﻠﻘﻪ ی ﻣﺎ!

اﯾﻨﺠﺎ ،ﻻﻣﮑﺎن؛ ﻣﻘﺎم دﻟﻬﺎی ﺷﺎد ،آﻧﺎن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ ،وﻗﺖ را ﺧﻮش

ﻣﯽ دارﻧﺪ و در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ آزادﻧﺪ.

.۸۵
ﻓﺮﻣﺎن زﻣﯿﻨﯽ؛ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﺑﺎش! راه دﯾﮕﺮان را ﺑﺮو! در ﺟﻤﻊ ذوب ﺷﻮ و در ﺟﻬﺖ

ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ و ﻧﯿﺶ ﻋﻘﺮب ﻫﺎی زﻣﺎن را ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻦ .ﺗﻮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻤﯿﺮ و ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﻫﻤﺎن اﺑﻠﻬﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻮدی

ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪه!

ﻓﺮﻣﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ؛ ﺧﻮدت ﺑﺎش! راه ﺧﻮدت را ﺑﺮو! ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺎش و از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺮون ﺑﺎش! ﺑﺮ

ذره ی ﺧﺪا.
ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ و ﻋﻘﺮب ﻫﺎی زﻣﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﻟﻪ ﮐﻦ .ﺗﻮ روﺣﯽّ ،
ﻫﺮ ﺷﺐ در اﻗﯿﺎﻧﻮس آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮو رو و ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،درﺧﺸﺎن ﺗﺮ و ﺧﻮش ﻧﻮا ﺗﺮ

ﺑﺮﺧﯿﺰ و زﻧﺪﮔﯽ را ﯾﮏ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮ!

.۸۶
ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺷﺮ در ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ آزﻣﻮده ﺷﻮد .ﺧﯿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ،ﺧﯿﺮ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺧﯿﺮ

ﺷﺮﻧﺪه ،ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺷﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و از ﺟﻬﺎن رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽ
ّ
ُ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮده ی ﺷﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؛ ﺧﯿﺮ ﺑﺮﭘﺎ ،ﺧﯿﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ،ﺧﯿﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺧﯿﺮ

اﻋﻈﻢ ،ﺧﯿﺮ ﻋﺎﺷﻖ! ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﻠﻪ ،آن »ﺧﯿﺮی ﮐﻪ از ﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.در

ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﺮ ،ﻫﯿﭻ ﺷﺮ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ.

.۸۷
ﺧﯿﺮ ﻋﺎﺷﻖ؛ ﺧﯿﺮی ﮐﻪ از ﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ.

.۸۸
اﯾﻦ ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﺑﻨﮕﺮ ﺗﻤﺜﺎل ﯾﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ در و دﯾﻮارﺷﺎن آوﯾﺨﺘﻪ .ﯾﺎر را در درون ﮔﻢ

ﻣﺘﺒﺮک ﻣﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﺎل ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﯾﺸﺎن را
ّ
ﺳﺎزد.

ای ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری ﭼﻪ دور و ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﭼﻪ ﺳﺨﺖ از ﭘﻨﺠﮕﺎن اﺑﺘﺬال آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد.
ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪش.
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ای ﮐﻪ آزادی ﭼﻪ
ّ
ّ

ﻋﮑﺲ ﯾﺎر ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺖ آوﯾﺰ ﮐﻦ .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .رازﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺘﻦ
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺖ .از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ! ﺳﮑﻮت را ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺧﻮد را ﺑﺮای »دﯾﺪار« ّ

.۸۹
ﺑﺎز ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦﻫﺎ از ﺳﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻮﻫﻬﺎ

و ﺧﺎﮐﻬﺎ و آﺑﻬﺎ و در ﺑﯿﺪاریﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻧﻬﺎی آﻣﺎده را ﺑﻬﺮ ﺧﺪا ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎز ﺷﺒﺎﻧﻪ از
ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﺎس ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﯿﻢ.

.۹۰
ای آدﻣﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه در ﻣﺪار ﻋﺎدﺗﻬﺎ! ای ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻋﺎدت ﻣﯽ آورد و ﺗﻮ را ﻋﺎدت ﻣﯽ ﺑﺮد،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ دم ﺑﯿﺮون از ﻋﺎدت ﺷﻮی؟

ﮐﺎر ﺗﻮ ﻋﺎدت ،ﻋﺒﺎدت ﺗﻮ ﻋﺎدت ،ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮ ﻋﺎدت ،ﺳﻼم و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎد و روز

ﺧﻮش و ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﺗﻮ ﻋﺎدت .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎدﺗﻬﺎ روزی ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﺎدت ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻦ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ

ﺑﺎ ﻋﺎدﺗﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮش ﺑﺎش و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﯿﺮ!

.۹۱
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﻮای ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﮐﺮد .ﻧﺨﯿﺮ! ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری
ّ
ﺣﺘﯽ
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﻟﻮاﻫﺎی از ﻫﻤﻪ رﻧﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .داﻧﺶ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ّ

ﻋﺮﻓﺎن.

در ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ

ﺗﻮان ﺟﻌﻞ ﮐﺮد .ﻋﻘﻞ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺗﺎ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺻﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﻌﻠﯽ و
ﭘﻮک ﺑﺴﺎزد.

ﻋﺪه ای ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎره اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻋﺎرﻓﺎن ﭼﻬﺮه ی
در ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻢ ّ

اﻓﺮاد اﺣﻤﻖ ،ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ و ﻧﺎزﺟﻮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻠﻬﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ رﻗﺼﻨﺪ و ﺑﺎ

ﺣﻖ و ﻧﻔﺲ را
ﻫﻤﻪ ی ﻇﻠﻢ ﻫﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎی زﻣﯿﻦ در ﺻﻠﺢ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺟﺎی ّ

ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻠﻖ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ذﻫﻨﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ،اﻧﻀﺒﺎط،
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻨﻬﺎ را
ﻗﻼده اﻓﮑﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ رﻫﺮوی
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮی ،ﺧﺮوش و ّ
دﺑﻪ در ﻣﯽ آورد.
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪّ .اﻣﺎ ﯾﮏ رﻫﺮوی ذﻫﻦ در اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ّ

ﯾﮏ رﻫﺮوی ذﻫﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻇﻠﻢ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﯿﺎق

ﻣﺒﺎرزه و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻠّ ﻪ ی ﮔﺮﮔﺎن

درون ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﺻﺪای ﮔﺮﮔﺎن و
درﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﯿﺰﮔﻮی ّ

.۹۲
از ﺻﺪای ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ رژه ی ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻤﻪ ﺻﺪای ﺧﺪاﺳﺖ .ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ

ﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاﺳﺖ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺗﻮﻓﻨﺪه .آن ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ
از ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ دﺷﺖ ﻫﺎی ﺧﻮن ﺧﺪا ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ.

ﺧﺪا در ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰی و از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮی ﺗﺎ از
آﺳﯿﺐ ﺧﺪا در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺪا در ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﺧﺪا را در

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎرور ﮐﻨﯽ.

ﺧﺪا در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﺧﺪا ای ﻋﺠﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی

ﺧﺪاﯾﯽ .آرام ﺑﺎش ای اﻧﺴﺎن! ﺑﻨﺸﯿﻦ .ﮔﻮش ﮐﻦ .ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

.۹۳
ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ ،ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﺸﮑﻦ ،ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎ ﻓﺮو رﯾﺰ.

دروﯾﺸﺎن ﺑﯽﺳﻠﺴﻠﻪاﻧﺪ.

آن ﺳﻠﺴﻠﻪ درون دل اﺳﺖ.

.۹۴
وﻗﺘﯽ آدﻣﯽ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای او ﻫﻮش و ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻗﯽ

ﺣﻖ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﯿﻞ و
ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ّ
ً
داﻧﺶ ﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ی ﺣﻤﺎﻗﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮده ی ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﺎدﺗﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎک و
ﺧﻮن ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ّاﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ و ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻮت
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺑﻮﺗﻪ ی ﺧﺸﮑﯿﺪه ای ﻧﯿﺰ دل ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﺮ او ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮد.
اﯾﻦ ﺷﻔﻘّ ﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ی آزادی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻠﯽ ﺷﻔﻘّ ﺖ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن
اﺳﺖ .ﻋﺎﻗﻼن آن را ﺟﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.

.۹۵
ذره ای از ﻧﻮر ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽ رود ﺑﺮ ﻗﻮس ﺷﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮد،
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ّ
دﯾﻮ و ددان ﺗﺎزﯾﺪن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ رود ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﯽ از
ﺷﻌﻒ ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ ،ﻣﺎر و ﻣﻮﻻن از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ آﻫﻨﮓ ،ﭘﺮده ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه! ﺷﻌﻒ ﮐﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﯿﭻ ﻣﺼﻠﺢ

دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﻫﺎن ﮐﻒ آورده از رﻧﮕﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺑﻠﻬﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورد و ﺑﻤﯿﺮد.

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﮐﻞ ﮐﻞ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻋﻘﻞ اﯾﻦ روﺑﻪ زار ﺑﺎ ﻫﻤﻪ

دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎش ﺑﺎﯾﺪ دم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﮐﻮﻟﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ارﺑﺎﺑﺎﻧﺶ
ﺑﮕﺮﯾﺰد .ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎد!

.۹۶
ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻮﭼﮑﺎن از ﺳﺮ راه ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﺨﺘﮕﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زدوده ﺷﻮد ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺎل رﻗﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دﻟﯿﺮان را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ ،ﺑﺎ دﻟﯿﺮان ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﺎرم در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه ی ﻋﺸﻖ
ﻣﺮا دﻟﯿﺮی آﻣﻮﺧﺖ .و آﻧﮕﺎه رازﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻢ ﺷﮑﻮﻓﻪ زدﻧﺪ.

دﻟﯿﺮان!

ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ

ﺗﺎ دروازه ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.

.۹۷
ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ.

.۹۸
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻫﯽ ﻧﻔﺮﯾﺒﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗّ ﺼﺎل واﻗﻌﯽ

ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﺗّ ﺼﺎل ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﭼﺮﺧﻪ ی ﺗﮑﺮارﻫﺎ و ﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻧﺠﺎت
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﭘﺎ را از ﻣﺮزﻫﺎی آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

.۹۹
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﺑﻮﻫﺎی ﮔﻨﺪ و

اﺻﻮات ﻧﺎزل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﯿﻢ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ وزد دﻣﺎﻏﻬﺎﯾﺸﺎن را

ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و دﺷﻨﺎم ﮔﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ.

اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ دم از ﺻﻼح ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از

ﺻﺤﺖ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و آن
ﺻﻼح ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺰارﻧﺪ .آن ﮐﻪ ﻧﺎﻧﺶ در دردﻫﺎﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ از
ّ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را در ﻧﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ از ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﻔﺮت دارد.

ﻋﺸﻖ راه ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و راه ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺟﺴﻮر .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ روﻧﺪ .راه

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ،ﺑﯽ ﭼﻬﺮﮔﺎن ،دردﻣﻨﺪان ،رﻧﺠﻮران و ﺧﻮاب دﯾﺪﮔﺎن و ﻧﻪ ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و

ﻧﻪ ﺑﺰدﻻن ،ﺿﻌﯿﻔﺎن و دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﺎن.

.۱۰۰
"ﻣﻦ ﮐﺲ ﺑﯽ ﮐﺴﺎن

و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻧﺎﮐﺴﺎﻧﻢ".
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻋﺸﻖ.

.۱۰۱
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺮد ﺣﻖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎر ،ﺗﺎزه آﻏﺎز

ﺷﺪه اﺳﺖ!

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﺎل آﻏﺎز ﺷﺪناﻧﺪ .ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ،آﻓﺘﺎب ﺧﻠﻘﺖ از ﻧﻮ ﻣﯽدﻣﺪ و

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻻﻣﮑﺎن در ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪن ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺮوز ،ﺳﭙﯿﺪهدم ﺗﺎرﯾﺦ و اﯾﻦ دم ،دم

ﻧﺨﺴﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.

.۱۰۲
آن ﻧﺎﮐﺴﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻋﺸﻖ و ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و از ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﻪ ی

ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺣﻘﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،آن رﻧﺞ ﮔﺮﯾﺰان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ و

از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﺷﯿﺮدﻟﯽ ﮐﻒ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ ،آن ﻻﺷﺨﻮاران ﺑﯽ ﺧﺪا ﮐﻪ

ﻗﻬﺎر ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎران ّ
ﭼﻮن ﺧﻮد ﺧﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﺿﻌﻔﺎ و ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎﮐﺎن زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮ دوش

ﺧﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻒ آورده اﻧﺪ؛ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

ﮔﻮش ﻓﺮادﻫﯿﺪ ای اراذل! ﻧﺎﻗﻮﺳﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﻧﺪ.

.۱۰۳
ﻋﺪه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ! ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ای دارد؟ ﭼﺮا ّ

ای ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺑﻪ در و دﯾﻮار و ﺳﺘﻮن و ﺟﺎم و ﮐﻮزه و رﯾﺶ و ﭘﺸﻢ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد

ﻣﯽ آوﯾﺰﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ را در زﻣﺎن ﺣﺎل اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا رژه ی ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن دﯾﺮوز

را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ و اﻣﺮوز از آن ﻣﯽ ﻫﺮاﺳﻨﺪ و ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺷﮑﻮه دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺠﯿﺰ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺷﮑﻮه اﻣﺮوز ﻧﺎﺳﺰا؟ اﯾﻦ ﻣﺮده ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻫﺎ از ﭼﻪ روﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎره ﺣﺎل ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﮐﺎر ﺣﺎل ،ﮐﺎر ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ

ﻋﻨﺼﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ ،راﺣﺖ
ﻃﻠﺐ ،ﻧﺎزﺟﻮ و از ﮐﺎر ﮔﺮﯾﺰان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد.

ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪّ ،
ﭼﺎره ای ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ،ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر
اﺳﺖ.

.۱۰۴
ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎر ،ﻋﺎرف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎر! ﮐﺎر! ﮐﺎر! ﻫﻤﻪ ی
ّ
ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﻧﺎب ،ﻫﻨﺮﻫﺎی واﻻ و داﻧﺶ ﻫﺎی ﭘﺎک از

دوش ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻘﻼ و ﻓﻼﺳﻔﻪ و داﻧﺸﯿﺎن در روﻧﺪی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎن آن را ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺗﻘﻮا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ از ﺗﻘﻮای ﺧﻮﯾﺶ دم ﻧﻤﯽ زﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن رﻧﮓ

ﻋﻤﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻘﻮای ﻋﺎﺷﻘﺎن ،ﺗﻘﻮای ﮐﺎر ،ﺗﻘﻮای ﺣﺎل و ﭼﻨﺎن ﺗﻘﻮای ﻣﺸﻘّ ﺖ ﺑﺎر و
ﭘﺮآواﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ی ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﯾﮕﺎن و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﭘﺲ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ی ﭘﺮده ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ آدﻣﯿﺎن

ﻧﻌﺮه ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ :ﮐﺎر! ﮐﺎر! ﮐﺎر! ﮐﺎر! ﮐﺎر!

.۱۰۵
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ »ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎر« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﺮخ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ .ﮐﺎر ﻣﺸﻘّ ﺖﺑﺎر ﺣﺎل.

.۱۰۶
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻘﺎب ﻧﺎم

و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻣﺎﻣﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ،ﻋﺮﻓﺎ و اﺳﺎﺗﯿﺪﺷﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .آﯾﺎ آن ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺸﺎن

را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ دﻋﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ی ﭘﯿﺎم ﺧﺪاﻣﺮدان ﻫﻤﺎره
ﮐﺎر ،اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ ﺗﻌﻠّ ﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دردﻧﺎک اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﺎق ﻗﺪم ﻣﯽ ﺳﺎﯾﺪ و ﺟﺎن و روان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ

ﺳﺮ اﯾﻦ راه ﺷﺮﺣﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺎده دل ،ﺟﺴﻮر و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ

ﺣﻖ اﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰا ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺎب ﻧﺎم و ﻧﮕﺎره ای ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻫﻞ ّ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻐﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر دل اﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﺎن آﺑﺎد

ﺧﺮم
دل ﻫﺎﺷﺎن ّ

ﺣﻖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ روا ﺑﺎد!
و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ّ

.۱۰۷
ﺟﻬﺎن ﺑﺎزی اﻧﻌﮑﺎﺳﻬﺎﺳﺖ و روح ﮔﻤﺸﺪه ی دﯾﺎر اﻧﻌﮑﺎﺳﻬﺎﺳﺖ .آدﻣﯽ ﮐﻮﺗﻬﯽ ﺧﻮد را

در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﻮچ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
او را از ﭘﺎ در ﻣﯽ آورد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ درون ﺧﻮد ﻗﺪم

ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

.۱۰۸
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن درﺑﺎره ی ﻋﻼﯾﻖ و ﺳﻼﯾﻖ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺸﺮ ﺑﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻋﻼﯾﻖ و ﺳﻼﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و از اﯾﻦ راه ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ای ﺑﺸﺮ! ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮری و ﭼﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا

ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮرده و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺒﺎس و ﺧﻮراک ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪ
ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روح را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮ روح را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ .آن روح ﺗﻮﯾﯽ و

ذره ی ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ای دارد .راه
روح ﮐﻪ ّ
روح ،راه ﺑﯽ ﺗﻌﻠّ ﻘﯽ ﺳﺖ.
ﺧﺪا اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ را دوﺳﺖ دارد؟ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ را دوﺳﺖ دارد؟ ﺧﺪا

داﻧﺶ داﻧﺸﯽ را دوﺳﺖ دارد؟ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد؟ ﺧﺪا ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز را دوﺳﺖ

ﻧﺪارد؟ ﺧﺪا ﻣﺴﺖ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد؟ ﺧﺪا دﯾﻮاﻧﻪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ
ﺗﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ از ﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز و ﻣﺴﺖ و دﯾﻮاﻧﻪ اﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ

راه ﺧﺪا ﻧﻤﯽ رود و ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﻼﻫﺖ اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺖ ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﻮاﻧﻪ ی

ﻋﻘﻞ ﮔﻨﺪ و داﻧﺶ ﮐﭙﮏ زده ی ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ.

ای اﻧﺴﺎن ﭼﺮﻧﺪه ی ﻏﺮب و ﺷﺮق! ای ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ی اﺳﻔﻞ آﮔﺎﻫﯽ! ای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ! آدم

ﺑﺎش.

.۱۰۹
آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ .ﺷﮑﻮه و ﮔﻼﯾﻪ ی ﻣﺮدﻣﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ،

ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن از ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﮏ ﻋﻘﺎب آﺳﻤﺎن ﭘﺮوازش را
ﺧﻮدش ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی زﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﺧﻮدش اﺳﺖ.

ﺷﮑﻮه ،ﮐﺎر ذﻟﯿﻼن اﺳﺖ.

در زﻧﺪان ﺟﻬﺎن دو ﺟﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﺒﺎن
در ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ .او زﻧﺪان را آب و ﺟﺎرو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و

زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﺋﻔﺎن و ﻋﺮﻓﺎی دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ

ﺗﻮان آزادی ﻧﺪارﻧﺪ و واﻋﻈﺎن اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ از آزادی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ی آزادی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،زﻧﺠﯿﺮ و زﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راه ﭘﺮواز

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪاﻣﺮدان ،دﻟﯿﺮان و آزادﮔﺎن اﺳﺖ.

.۱۱۰
"ای ﺑﺮدﮔﺎن زﻣﯿﻦ! ﻣﮋده! ﻣﮋده! ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل

ﻫﺎ و ﺑﻨﺪﻫﺎ{ﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﻋﻤﺎرت ﻫﺎی ﻫﯿﭻ و ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺪاوت اﯾﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻔﻞ
ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻪ زﻧﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻣﻬﺮاﺳﯿﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا

ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺗﺎن ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ".

آزاده ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و ﺳﭙﺲ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﻮﯾﺶ وارﻫﺎﻧﺪ .دم دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم

ﮐﯿﻬﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮش ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎ{ﻦ

ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
ﭼﻨﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ،ﻫﺮﮔﺰ ،ﻫﺮﮔﺰ ّ
دم دﯾﮕﺮ دروازه ای دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد.

ذره وار ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ و در درون ﻫﯿﺒﺘﯽ ﻓﺮوزان از ﻫﺰار ﻫﺰار ﻫﺰار ﺧﻮرﺷﯿﺪ
روحّ ،
ﻏﻠﺘﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺻﺪا از درون ﻗﻠﺐ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮش آﻣﺪی ﻓﺮزﻧﺪم!
آزاده ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﺻﺪا ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺪاﺳﺖ.

.۱۱۱
ّ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮگ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺗﻐ•ﺮ ﺻﻮرت و ﻋﻮض
ﺳﻔﺮ روح ﻫﺮﮔﺰ

ﮐﺮدن اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮگ ﺳﻔﺮ روح ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ آﮔﺎﻫﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ی اﻟﻬﯽ و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﯾﮑﺠﺎﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،رﮐﻮد و اﻧﺠﻤﺎد ﻧﺠﺎت

ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺮگ ﭼﻮن ﺟﺎری ﺷﺪن رود اﺳﺖ .اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮ درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﻧﺎن ﮐﻪ

اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ روح ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد
دوﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽ دارﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖّ .
ﯾﮏ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺷﻌﻔﻨﺎک اﺳﺖ و ﻣﺎ را از ﺳﻠﻄﻪ ی ﻏﻢ ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد.

.۱۱۲
روﺷﻬﺎی ﻋﺸﻖ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،

روﺷﻬﺎی ﻋﻘﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه.

.۱۱۳
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ »ﮐﻠﻤﻪ« اﻧﺪ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ .درود ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﯾﻒ.

ﭘﺲ ﻏﻢ ﻫﺎ را و ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻼم و ﺷﻌﺮ ﻏﻢ آوا را ﺑﻪ دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ آواﻫﺎی

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ آن آواﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ّ
ﻏﻢ آﻟﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪّ ،

ﺻﺪاﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻨﻮازﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮐﺮدﻧﻬﺎی ﺑﯽ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ذﻫﻦ ﻧﺎآﮔﺎه اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﺑﺎﻻ آوردﻧﻬﺎی ﺑﯽ ّ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻬﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﯿﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﮐﺎﻫﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ارزﻧﺪ ،ﭼﺮا
ّ
ﺷﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻌﻒ ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﻏﻢ ﺧﻮﯾﺶ آﻟﻮده ﮐﻨﺪ و ﺷﻮر ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ّ
ﺷﮏ از ﺑﯿﻬﻮدﮔﺎن
ﻓﺮوﮐﺎﻫﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﺎوری ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ
ّ
اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ّ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺠﻮ{ﺪ ّ
دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﺎرﻫﺎ و دﺧﻤﻪ ﻫﺎ آن را ﺑﺎ ﻫﺰار ﻃﻠﺴﻢ و ﺷﻌﺒﺪه زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮو رﯾﺰﯾﺪ و

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺠﻮ{ﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪاﺳﺖ.

.۱۱۴
ﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن دﯾﻮان ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎﺷﺎن ﻣﯽ ﻓﮑﻨﻨﺪ ،ﻏﺒﺎرﻫﺎ از ﺳﺮ راه
ﺑﯽ
ّ

ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻧﻮر رﻗﺺ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻃﺮب از ﺷﺶ ﺳﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ را
ﻣﺮوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻔّ ﺎﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
ّ

.۱۱۵
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرد،

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در رگ و ﭘﯽ و ﺧﻮن و اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ،اﺷﯿﺎء،

ﺧﻮاﺑﻬﺎ ،آﺑﻬﺎ ،دﺷﺘﻬﺎ ،ﮐﻮﻫﻬﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﺗﺎت ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮ،
ﻗﺪﯾﺴﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻠّ ﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﻧﺪ .درﯾﺎﻓﺘﻦ راز ﮐﻠﻤﻪ،
ارواح ﭘﺎک و ّ

درﯾﺎﻓﺘﻦ راز زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.

.۱۱۶
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻏﻢ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﮐﺎر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ.

.۱۱۷
ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺑﯿﺪاری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ورﻃﻪ ی ﻏﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺖ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﮐﺸﯿﺪ و در روح ﺑﺎل ﮔﺴﺘﺮد .آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

رﻓﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﻨﯿﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﻮر و ﮐﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻮری و ﮐﺮی را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ

ﺗﺎ ﻫﺰاره ﻫﺎ ﻫﺰاره ﻫﺎ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﮔﺮدش ﺑﯽ روﻧﻖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪّ .اﻣﺎ ای آﮔﺎﻫﺎن
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﮐﻪ آﮔﺎه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺷﻤﺎ درﺧﺸﯿﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

.۱۱۸
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ .ﻧﺼﻔﻪ ،ﻧﯿﻤﻪ،

زﺷﺖ ،ﻋﺮﯾﺎن ،ﺑﺪون ﺑﺰک ،ژوﻟﯿﺪه ،ﺧﺮاب ،ﺧﻔﺘﻪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺰار ﺑﺎر از رﯾﺎ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد.

.۱۱۹
ﻧﺒﺮد ﻣﺎ ﺑﺎ رﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.

.۱۲۰
ﻣﺘﻮ ّﻫﻤﺎن رﯾﺎﮐﺎر دم از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ رﺑﺎب ﻧﻮازی آدﻣﯿﺰادی ﮔﻤﻨﺎم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
ّ
ﻣﺘﮑﺒﺮان ﭘﺴﺖ.
ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ی ﭘﺎک از دل را ﻧﺪارﻧﺪ.
ّ

آن ﻫﻤﻪ رﯾﺎﮐﺎری ﻫﺎ ،ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی ﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻫﺪف ،آن

رﯾﺶ و ﮐﺸﮏ و ﮐﻠّ ﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﻤﺎﻟﻮ ﺗﮑﺎن دادن ﻫﺎ ،آن ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و آن ﮔﻮﺷﻪ

ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺮ اﻟﯽ اﺑﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ آن اداﻫﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﯽ و آن اﺳﺘﺎدﺑﺎزی ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﻠﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮت ذﻟﯿﻞ.

اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آدﻣﯿﺰادی ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎن در ﺑﯿﺎﯾﺪ و روح ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ای
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯿﻘﯽ! ای ﻗﻄﺒﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ! اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن راﺣﺖ ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﯾﺪ ﻣﺮده اﯾﺪ .ﻣﻦ دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن

ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ و آن ﻣﮑﺘﺒﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻫﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎﺗﺎن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آوردﻧﺪ .ای ﻏﻢ

ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺧﺪا!

ﺟﻬﻨﻢ ﻧﯿﺰ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ .ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ.
ّ

ﻣﺪت ﺑﺮ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪ! ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ .ﻋﺠﺐ! اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ّ

روی زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ای ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﺎن.

ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺰرگ ﭘﯿﺎم آوران ﺧﺪاﯾﻨﺪ .از ﻏﺮور ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﭘﯿﺎم

اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را از ﻣﻀﺤﮑﻪ ی ﺑﯽ روﻧﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .ﺑﺮوﯾﺪ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﺤﺒﺖ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﭼﺮﻧﺪﺗﺎن ﻫﻤﻪ از دم ﺣﺮام اﺳﺖ.

.۱۲۱
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ زود ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ،ﺑﺎز ﻫﻢ دﯾﺮ اﺳﺖ .و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز

ﻫﻢ زود اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺮون

رﻓﺘﻦ از اﯾﻦ داﯾﺮه آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ .ﻓﺎرغ از دﯾﺮ و زود زﻣﺎن ،آن »ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻬﻨﮕﺎم« را ﻫﺮ

روز ﺑﯿﺎزﻣﺎ!

.۱۲۲
راه روح از وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد .ﺧﺮاﺑﺎت ،آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .راه روح از

ﻣﯿﺎن دل اﺳﺖ.

.۱۲۳
روح در وادی دل ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .دل ،ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ.

اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﮏ اﻧﺪ و ﺷﻐﻞ و ﻣﻌﺎش و دﺧﻞ و ﺧﺮج روح اﻧﺪ.

وادی دل ،وادی ﺧﺪاﺳﺖ .در درون ﻫﺮ ﮐﺲ »دل« ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .دل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد

ﻣﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .دل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ،
و ﮔﺸﺎﯾﺶ دل ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣﺰد و ّ

ﯾﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ »ﻇﻬﻮر« اﺳﺖ.

ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در راه دل ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﺎدﺗﻬﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد را

دوم ﯾﺎر را در ﮐﻨﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .در ﻗﺪم ّاول ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،در ﻗﺪم ّ
ﺳﻮم ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و در ﻗﺪم ّ

.۱۲۴
ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ از راﻫﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ دوش

ﮔﯿﺮﯾﻢ و درﻫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎ{ﻢ .ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺴﻮر

ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﺎﯾﺪ آدﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺿﻌﯿﻒ و زﺑﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﺎﺳﻪ ی ﮔﺪاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮد.

اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮی ﺣﯿﻮاﻧﯽ اوﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪّ .اﻣﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ را ﺟﺰ آزادﮔﯽ راه و ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ زﺑﻮﻧﺎن از ﺧﻮد واﮐﻨﯿﻢ و رﺧﺖ ﺧﻮد از رﺧﺖ اﺑﻠﻬﺎن ﮐﻨﺎر

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﺸﯿﻢ .ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﺮ ﭘﺎﮐﺎن ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺎن ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ّ

ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روح ،ﺧﻠﻮت ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ و آدﻣﯽ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.

.۱۲۵
ﺳﻠﻮک ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ در راه ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ روﯾﻢ

ﺳﺮﻣﺎن ﺧﻠﻮت ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ .ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی ﻫﯿﭻ

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ

آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻧﺦ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﯾﻪ ای زار ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﯿﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪا .اﯾﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺧﻠﻮت و ﮐﺎر را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻮل ﺑﺎ
ﺑﯿﮑﺎرﮔﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ.

اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ،ﺗﻬﯽ ﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺮ،
در ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﻬﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢّ .
ﺑﯿﺪارﺗﺮ در روح ،آﺷﻨﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﺪا و ﺑﺮﭘﺎ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﮔﺸﺘﮕﺎن و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و
ﻗﺪﯾﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزی آرزوی دﯾﺪارﺷﺎن را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﯾﻢ .در ﻋﺸﻖ روزی ﯾﮑﯽ از
ّ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .آن روز از ﺳﺮ رﻫﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ.

.۱۲۶
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻫﺮ دم

در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ،ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ی اﻣﯿﺪ و آرزو و ﻃﻠﺐ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﻧﺪ.

ﺟﺎی ﺳﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ذﻫﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ »اﻣﯿﺪ ،آرزو و ﻃﻠﺐ« ﺳﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و روﺷﻦ

ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺴﺎن ﺟﺮﻗﻪ زﻧﺪ ﺗﺎ او آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از ﻣﺮگ روزﻣﺮه اش ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ» :ﮐﺎر ﺑﯽ
ﻣﻨﺖ ،زﯾﺴﺘﻦ در ﺣﺎل و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ«.
ّ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم آرام آرام ﺣﺠﺎب اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ رود و روح ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .روح ،اﯾﻦ
ﺗﻤﻨﺎ ،اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺪﻓﻮن در اﻋﻤﺎق ﻫﺰاره ﻫﺎ .آن روز دﺳﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ی ّ

ﻃﻠﺐ ،ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮔﺸﻮده ی ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

.۱۲۷
ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ! اﻣﺮوز ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ؟ و ﺗﻤﺎم روز آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﺐ
ﻣﻨﺰل ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺧﺪا ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در

رﮐﺎب او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎر او ﺑﮑﻨﻨﺪ .آری ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ روز ،روز اﺟﺎﺑﺖ ﺧﺪاﺳﺖ.

.۱۲۸
آﯾﺎ »ﺻﺪای ﺣﻘﯿﻘﺖ« را آن ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺮﺳﺪ

ﻗﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮاﺑﺪﯾﺪه ﺑﺸﻮﯾﺪ و دﯾﺪﮔﺎن
و ﭘﺮده ﻫﺎ ﮐﻨﺎر زﻧﺪ؟ آﯾﺎ آن ﻗﺪرش ّ

راﺳﺘﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ؟

آری ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن از درون اﺳﺖ و از ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و از رزﻣﮕﺎه رازﻫﺎﺳﺖ .ﺻﺪا ﻣﯽ رﺳﺪ،

ّاﻣﺎ ﭼﻮن آن ﮔﻮﺷﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و آن ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﭙﯿﺪن ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،از دری
ﻣﯽ آﯾﺪ و از دروازه ای ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد.
آن ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﮕﺸﺎ{ﺪ ،ای ﺧﻔﺘﮕﺎن! ﺑﻪ آن ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺗﭙﯿﺪن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺮگ

ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻧﻔﺎق آﻟﻮدﺗﺎن ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ از ﻏﻤﺎن و ﻟﺒﺨﻨﺪه ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ،
ﺑﮕﺴﻠﯿﺪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﯿﺪ اوراق ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﺗﻔﺎﺧﺮ را.

آﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد و رزم آوران ﻧﻮر و ﺷﻌﻒ را از

دروازه ی ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ؟ ای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ! آﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮﯾﺪ؟ ای ﻧﯿﻢ ﭘﺨﺘﮕﺎن ﺣﺮﯾﻖ! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮوز ﺗﻮان ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟

در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدم ،در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻢ ،در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯿﺮم و در ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽ
ﺧﯿﺰم .ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ دﺷﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺰار روﯾﺎﻫﺎی ﺗﻤﺎم ،ﻣﻦ رﻫﺮوی راﻫﻬﺎی
ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮﻧﺪه ی اﻓﻼک دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آدﻣﯽ در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،در
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻢ و از ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺒﺮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.

ﻣﻦ آﺑﺪﯾﺪه ی ﺗﻤﺎم رازﻫﺎ و راﻫﻬﺎ ،ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻤﺎم ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻠﻘﺖ،

ﺑﺨﺮوﺷﯿﺪه از ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎ و رﻗﺼﯿﺪه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻀﺮاﺑﻬﺎ ،ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﺧﻢ ﻫﺎ و

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻫﻬﺎ ،در ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭼﻮ ﺑﺎد در ﺗﻤﺎم دﺷﺖ ﻫﺎ ،رودﻫﺎ ،ﺑﯿﺪاری ﻫﺎ و
ﺧﻮاﺑﻬﺎ ،آری ﻣﻦ ﺟﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﺪا ،اﻣﺮوز ﭘﯿﺮوزم ،اﻣﺮوز آزادم.

اﻣﺮوز ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ام؛ از ﻻﻣﮑﺎن وزﯾﺪه

در ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺗﭙﯿﺪه ،در ﮔﻮﺷﻬﺎ دﻣﯿﺪه

ﺑﺮﭘﺎی ﻫﻤﭽﻮ ﮐﻮﻫﻢ ،ﭼﺎﻻک ﻫﻤﭽﻮ آﻫﻮ
از ﻋﺸﻖ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪه ،در ﻋﺸﻖ آرﻣﯿﺪه

.۱۲۹
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﭼﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد .آن ﭼﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ

»ﺷﻨﺎﺧﺖ« اﺳﺖ و آن راه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﻤﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .آن »راه

درون« اﺳﺖ.

آن روز ﮐﻪ »ﮐﺎر ِﮔﻞ« ﺑﻪ آﺧﺮ ﺷﺪ» ،ﮐﺎرُﮔﻞ« ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﮐﺎر ِﮔﻞ ،ﮐﺎر آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و ﮐﺎر ُﮔﻞ ،ﮐﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻨﻮی .ﺳﺮاﻧﺠﺎم »روح« ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ »ﺳﻔﺮ« را ﺑﭙﺬﯾﺮد و

ﺷﮏ« را ﺑﺮﻧﻬﺪ.
»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﯽ
ّ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺮده ی ﻣﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺎب ﻣﺮدﮔﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﻤﻨﯽ

ﺳﺖ .در ﺻﻒ زﻧﺪﮔﺎن ﺷﻮ! زﻧﺪه ﺷﻮ! اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.

.۱۳۰
وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﯿﺎ{ﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﻢ.

.۱۳۱
ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻻﺧﺮه از »ﺣﺎﻟﺖ« ﺑﻪ »وﺿﻌﯿﺖ« در ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺣﺎﻟﺖ

ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ،ادا ،ﺗﻤﺜﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ ،وﻫﻢ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮدن ،ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ و در

ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻋﺒﺎدات ﻓﺮو رﻓﺘﻦ .وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﺣﻘﯿﻘﯽ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم واﻗﻌﯽ روح در ﻟﺤﻈﻪ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ :ﺑﻮدن ،دﯾﺪن و داﻧﺴﺘﻦ.

ﺳﺎﻟﮏ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺰار ﻫﺰار ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ

دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﮔﺬر از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮔﺬر ﺧﻮﻧﺒﺎر و ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺬر از

ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﺑﺬر ﻋﺒﺎدت ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻠﺐ ﺑﺸﮑﻔﺪ .ﻋﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻋﺎﺑﺪ در ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻋﺸﻖ رو در رو
ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﺮی و آوﯾﺨﺘﮕﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ او
ّ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و داﻧﺎﯾﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
آزﻣﻮن ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻗﺮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ

ﺳﺠﺎده ﻫﺎ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺻﺒﺢ ﺗﺎﺑﻨﺎک
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﺮ آه و ﺧﻮن
ّ

روح ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد و دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ

ﺷﻮد ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺸﻘّ ﺖ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آدﻣﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺎر آدﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ّ
ﻋﺸﺎق

اﻣﺎ ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻤﺎن درﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ  -ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻫﺮ
ﺑﯿﮑﺎرﮔﯽ ﺳﺖّ .
ﻃﺮﯾﻘﯽ -ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ،ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

.۱۳۲
ﻓﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﺮ آن
ﺳﮑﻮت آﺧﺮﯾﻦ ّ
ﻣﺴﻠّ ﻂ اﻧﺪ .ﺳﮑﻮت ﯾﮏ ﻧﺒﺮدﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮐﺸﺘﮕﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
زرﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن.
ّ
ﻓﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻗﻔﻠﯽ ّ

ﻫﻤﻪ از ﺳﮑﻮت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از آن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از آن ﺳﺨﻦ اﺳﺖ؟! در ﺳﮑﻮت رازﻫﺎﺳﺖ .در ﺳﮑﻮت ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﻮاﻟﻢ،

ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﺧﺪاﺳﺖ .در ﺳﮑﻮت ،ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آن ﺟﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺤﮏ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﯽ ﺗﻬﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .آن دم آن

ﺟﺎن ،زﺑﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ از ﺧﻮد ﻣﯽ آﻏﺎزد.

.۱۳۳
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ! ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و اﺻﻮات ﺧﻮش ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و از

ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻤﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آ{ﺪ و ﺟﺎی داﻧﺶ ﺧﺎک

داﻧﺶ ﭘﺎک ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻦ ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﺎﻻ

ﮔﯿﺮﯾﺪ و در ﺟﻬﺎن و در ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺘﺎن و در ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻮر ﻣﺮا و آوای ﻣﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﺪ.

و ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ اﺧﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﻪ ی ِﮔﻞ اﯾﻢ ﺑﺎُﮔﻞ
ﭼﻪ ﮐﺎر و ﻣﺎ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﻮات زﺷﺖ و ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﻢ و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﯾﺶ از ﺗﻮ ﺧﻮش اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر؟ ﻣﺎ

دﯾﮕﺮ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ از ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎری ﻧﻬﺎده و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ دﯾﺮوز ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ و اﻣﺮوز ﻗﺎدر

ﻣﻄﻠﻖ و اﻣﺮوز اﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻢ .و دﯾﮕﺮ ﻣﮕﻮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را دوﺳﺖ ﺑﺪار ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ

زرﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر
از ﺧﻮﯾﺶ و از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﯿﺰارﯾﻢ .ﻣﺎ داﻧﺶ را ﮐﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ّ
آورده ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺳﻔﯿﻨﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻮن ﻧﻬﺎده اﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ

ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﻔﺮت و ﻣﺎ را ﺧﺸﻢ و ﻣﺎ را ﺷﻬﻮت ﻃﻼ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﺎن! ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺪی زﻣﯿﻦ! ﻣﺎ! ﻣﺎ! ﻣﺎ! ﻣﺎ! ﻣﺎ!

و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﺑﺎزی ﺣﻘﯿﺮ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﺎ او آﮔﺎه ﺑﻮد .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را

ﻏﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﺧﻮﯾﺶ واﻧﻬﺎد ﺗﺎ روزی ﮐﻪ درد در اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻮﻓﻪ
در ﭼﺮاﮔﺎه داﻧﺶ و ّ
زرﯾﻦ ﺳﮑﻮت را در ﮔﻮﺷﻬﺎﺷﺎن ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ درﯾﭽﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
ﮐﻨﺪ و رﻧﺞ ﺗﺎرﻫﺎی ّ
آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺒﺴﺖ و از ﻻﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﯿﮑﺪه ای از ﻧﻮر و آوا ﺑﺮ

دﻟﯿﺮان زﻣﺎﻧﻪ ﮔﺸﻮد .ﺑﺮ آن رﻧﺞ دﯾﺪﮔﺎن ،آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﻣﺎن و آن دل ﮐﺒﻮدان اﺑﺮﻗﻠّ ﻪ
ﻫﺎی ﺳﻠﻮک!

ﭘﺲ ای دﻟﯿﺮان زﻣﺎن! در ﭼﺸﻤﻬﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻮر و در ﮔﻮﺷﻬﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻧﺴﺎن ،اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻧﺎﻗﺺ وﻫﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ واﻧﻬﯿﺪ و

از ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺴﺎن ﻧﮕﻮ{ﺪ و از رازﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎزﻫﺎ ﻧﮕﻮ{ﺪ و ﺟﻌﺒﻪ ی ﺳﺎزﻫﺎﺗﺎن

ﺑﺮِﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﮕﺸﺎ{ﺪ .ای ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﯿﺰﭘﺮواز! ﮐﺒﻮﺗﺮان را در ارﺗﻔﺎع

ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام در ﮐﯿﻬﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺴﭙﺎر
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن وُﺷﮑﻮه ﻫﻤﺰادﺗﺎن ﺑﺎد!

.۱۳۴
آﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رود و آﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ از ﻧﺒﻮدن اوﺳﺖ.

آﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻫﺴﺖ.

ﻣﺮدان ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.

.۱۳۵
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ؟ در ﮐﻠﻤﺎت ﭼﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ

ﻧﺎﺷﮑﺮ ،ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ،ﺑﯿﻤﺎر ،ﻃﻠﺒﮑﺎر و ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ؟ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻘﻒ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی رﺿﺎﯾﺖ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ او آﻣﺪه

ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻘﻒ ﺑﺴﺎزد ،رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮان ﺑﺮای او

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،آواﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎب ،اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن او ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺮﻓﺎن ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺰرگ

ﺑﺮای ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ و ﺷﻔﺎ و ﺗﮑﺮﯾﻢ او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان را ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐﺮدن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

رﻧﺞ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ

دﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺪل ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ روزان

و ﺷﺒﺎن و ﺗﮏ ﺗﮏ دﻗﺎﯾﻖ و ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻫﺪر ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻮدن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ از ﺑﻮدن ،آﻓﺘﺎب ،ﺑﺨﺸﺶ ،ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺳﺎز و ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ راز ﺑﻮدن
ﻣﺎﺳﺖ.

.۱۳۶
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ
ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻓﺮاری ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ دﭼﺎر وﻫﻢ و ّ
ادﻋﺎ ،از ﮐﻮدﮐﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺎن ﻣﻘﯿﻤﺎن داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ
دو؛ ﮔﺮﯾﺰ و ّ
دوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻪ ی ﻣﻌﻠّ ﻢ دروﻏﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ و آن ّ

ﻋﻈﻤﺖ ،ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽ
آﻣﻮزد .ﺳﻠﻮک از ﺧﺎﮐﺴﺎری ﻣﯽ آﻏﺎزد و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺮاﺟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﺮ ﻗﺪﻣﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯽ ﻣﺰد اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺴﭙﺎری ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ.

ﻣﺴﺠﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ
از ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻫﺎن ﺧﺸﮑﯿﺪه ای ﻧﭽﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ّ

ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻬﺮﮔﯽ.

.۱۳۷
زاﻫﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺖ و زﻫﺪ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ؟ زﻫﺪ در

ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﯾﻞ و ﻋﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺷﺎره ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮ
ادب ﻣﻌﻨﻮی
ً
ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ،ﺷﻤﺎﯾﻞ ،ﻇﺎﻫﺮ ،آداب و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﮏ راه
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ آن ﮐﻪ

آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺷﺮﯾﻌﺖ آن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زاﻫﺪ آن اﻧﮕﺸﺖ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎه را در آب ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ.

ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﯾﮏ داﻧﺸﯽ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮوی ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ّ

ﯾﮏ ﺑﯽ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آن

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .آن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن اﻫﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﺷﺎن وﻗﻒ

راه و ﻫﺪﻓﺸﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ و در ﻫﺮ راه ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺪا
و ﺑﺮﮐﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ی زﻣﯿﻦ اﻧﺪ.

.۱۳۸
ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻧﻮاﻫﺎ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﮔﻮش ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﯽ

ﺳﺎز و ﺑﯽ ﻧﻮاز .آری اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎ ﺑﺮ آن ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ ،اﯾﻦ آواﻫﺎ .ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﺪا.

اﯾﻦ اﺻﻮات ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در درون ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻨﺪ و از دﻫﺎن و ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﮔﻮﺷﻬﺎ و از

ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺎن و از ﺗﺎج ﺳﺮم ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﻧﻮرﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﺒﻢ و از ﺗﺎج

ﺳﺮم داﯾﺮه داﯾﺮه ﺑﺮ ﻫﻢ ﺳﻮار از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ،از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ،از

ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و

ﻋﻮاﻟﻢ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا.

ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻮج ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺪا در ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ ،از ﺧﻠﺴﻪ

ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰم و ﻗﻠﻢ را در دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .اﺻﻮات را ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻫﺎ را ﺳﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﭘﺲ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮم و ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮم
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺧﺪا در ﺗﻤﺎم اﻧﻔﺎس

و آﻓﺎق ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد.

.۱۳۹
ﮐﻠﻤﺎت را ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﮐﻠﻤﺎت را درﯾﺎﺑﯿﺪ .در ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺠﺎت ،در ﮐﻠﻤﻪ آزادی ﺳﺖ .ﻣﻨﺠﯽ،

ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و آن روح ﮐﻪ از آن ﺟﺎری ﺳﺖ .ﻗﺒﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اﻓﮑﻨﯿﺪ و آن روح را درﯾﺎﺑﯿﺪ.

.۱۴۰
ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺧﺮ و ﺗﻈﺎﻫﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ روز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ

ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻫﺎ،
دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﻨﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .آن دﯾﻮاﻧﻬﺎی روح و آن ﮐﺘﺐ
ّ

ﺣﺘﯽ در آﻏﻮﺷﻬﺎ ،ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ّ
ﻗﻼده ﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺨﺖ و زﻣﺨﺖ روح ﻫﺎ را ﭼﻮن ّ

ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﯾﮏ ﭘﺮده از ﺣﺠﺎب ﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﻓﺮو ﻧﻤﯽ
اﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺸﻨﻮد و ﺑﺎ ﻧﻮا آﺷﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﺟﺎن ،ﺑﯽ ﻧﻮا در دوزخ

اﺳﺖ .دوزخ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮدﻧﻬﺎﺳﺖ و دوزﺧﯿﺎن را ﻫﯿﭻ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ.

.۱۴۱
ﺟﺎن ﻫﺎی ﻗﻮی ،ﺳﺎدﮔﺎن ،دروﯾﺸﺎن دل ،ﺑﯽ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎران ،رﻫﺎﺷﺪﮔﺎن از آراﯾﺶ و

ﺑﺰک ،ﺧﺎﻣﻮﺷﻬﺎ از رﻧﮓ ،ﺑﯿﺪارﻫﺎ از ﺻﺪا؛ اﯾﻨﻬﺎ رﻫﺮوان ﻋﺸﻖ اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﺐ

دﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.

رﻫﺮوان ﻋﻘﻞ از ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎدﮔﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ.

ﺗﺼﻨﻊ
ﺗﺼﻨﻊ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .ﻋﺸﻖ از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﯿﺰار ،از
ﻋﻘﻞ ،ﻏﻢ را در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮ و
ّ
ّ
ﮔﺮﯾﺰان ،ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺷﻌﻒ.

ﻋﻘﻞ آﺳﺎن ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺗﺎر ،ﻫﻮش

رﺑﺎﺳﺖّ .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﺳﺎدﮔﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .راه ﺳﺎدﮔﯽ؛ راه اﻧﻀﺒﺎط،
ﻣﺸﻖ و ﻋﺮق ،ﺷﺐ ﺑﯿﺪاری ،زﺧﻤﻪ ﻫﺎی دل و ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﺤﺮﮔﺎه اﺳﺖ.

دره ﻫﺎ
ﻋﺎﺷﻘﺎن از راه ﺑﺎرﯾﮏ رﻫﺴﭙﺎر ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺎﻗﻼن از راه ﮔﺸﻮده ی داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ّ
اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠّ ﻪ اﯾﺴﺘﺎده ای ﺑﺮ زﺧﻢ
ﺳﺮازﯾﺮ .ﺻﻌﻮد ،دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺳﻘﻮط ،آﺳﺎنّ .
ﻫﺎ و دردﻫﺎ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎ درود ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

.۱۴۲
ﻫﻤﻪ در »ﮔﺬﺷﺘﻪ« اﯾﺪ .ﻫﻤﻪ »درﮔﺬﺷﺘﻪ« اﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ

آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در »ﺣﺎل« ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل ﻗﻠﻤﺮوی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ روح اﺳﺖ و در آن

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ روح ﻣﻘﯿﻢ اﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺪال ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﭘﻞ

ﻃﻮﻻﻧﯽ و از آن ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮﻧﺒﺎرِاز ﻫﺮ دو ﺳﺮ اژدﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎل

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل در زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن و ﺑﯿﺮون از ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎل،
اﻗﻠﯿﻢ ﻻﻣﮑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﭼﺮخ.

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺮخ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﭼﺮخ ﺑﺎﯾﺪ »راه« را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .راه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ و ورق
راه اﯾﻨﺠﺎﺳﺖّ ،
ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ »وﺻﻞ« ﺷﻮﯾﺪ .ﺗﺎ
وﺻﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺣﺮﻓﯿﺪ ،ﮔﻤﺮاﻫﯿﺪ و ﺑﺎد ﻫﻮا{ﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎد آﻣﺪه اﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ.

.۱۴۳
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺪام ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و راﻫﻬﺎی ﻏﻠﻂ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺒﺮﻣﺖ

آﻧﺠﺎ ﺷﻔﺎ ﺑﮕﯿﺮی!«» ،ﺑﯿﺎ از اﯾﻦ راه ﻣﺎﻟﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد!«» ،ﺑﯿﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ ﻓﻼﻧﯽ

را درﺑﯿﺎوری!«» ،ﺑﺮو ﺑﻪ آن دزد رأی ﺑﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد!«» ،ﺑﺮو ﯾﮏ درﺳﯽ

ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ!« از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﺎه و از اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ آن

دارﺣﻠﻘﻪ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﯾﺾ و ﻣﻠﻮل ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش از دﺳﺖ ﻣﯽ رود.

ارواح ﺑﯿﺪار در ﺳﮑﻮت ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و رﺧﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.

ﻫﺮ ﮔﺎه دﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻟﻖ ﭼﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه از راﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ

آن راه ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺪم ﻧﺎدﯾﺪه ﺷﺎن زﺷﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و

ادﻋﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺻﻼح ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﺑﯿﺪاران
ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد .آری ،ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺑﺎ ّ
در ﺧﻤﻮﺷﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ »ﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ«.
ﺧﺮوش از ﻟﺸﮑﺮ ﭼﺎﻻک ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ رﺳﺘﻨﯽ از ﺧﺎک ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

ﺧﺮاﺑﯽ از ﺟﻨﻮد ﻋﻘﻞ و وﻫﻢ اﺳﺖ

ﺑﺮآوردن ز دﺳﺖ ﭘﺎک ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

.۱۴۴
ای دوﺳﺖ! ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ

زﺑﺎن دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﺮده ی اوﺳﺖ .ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس ﯾﻌﻨﯽ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
را ﺑﺸﻨﺎس.

اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﻣﻮزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ از دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﺗﻮ را دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد

و از ﺟﻬﻠﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰی و ﯾﺎ ﺗﻮ را دﺷﻤﻦ ﺑﮑﺸﺪ و از ﺟﻬﻠﺖ ﺧﻼص ﺷﻮی! ورﻧﻪ اﯾﻦ

دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎرف اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ،از راه ﺳﺨﺖ ﺑﺮو و ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ دوش ﮔﯿﺮ .از اﺑﻠﻬﺎن ﮐﻨﺎره

ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎزﭘﺮورده و آﻧﺎن ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ ﻣﻨﺸﯿﻦّ .

ﺷﻮ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎدان ﻣﻨﺸﯿﻦ.

اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ آﮔﺎﻫﯽ اش از ﺟﺎ ﺑﺠﻨﺒﺎﺑﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏ؟ ﺗﺎرﯾﮏ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬار .ﺑﻪ
ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖّ .
وﻗﺖ ،ﺳﭙﯿﺪه اش ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

.۱۴۵
ﻫﻨﺮ ،ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻬﻤﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ دارد ،ﻣﻌﻨﻮی

ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻧﺪارد؟
ﻧﯿﺴﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،داﻧﺸﯽ ،ﻫﻨﺮی ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد،
اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدن از درد ﺑﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ آﯾﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻨﺶ

ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺷﻔﺎ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،ﻣﻌﻨﺎ از ﻇﺎﻫﺮﮔﺮا ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻﻣﮑﺎن از ﻣﮑﺎن،

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺸﻖ از ﻋﻘﻞ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ.

ّاﻣﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺧﻮاﻫﺶ ﭼﯿﺰی دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽ دارد ،آن ﭼﯿﺰ رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪا ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ از ﭘﺲ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر از ﺧﺪا دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ،
ﺧﺪا رخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮدّ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آ{ﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ را ﺑﻠﺪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻬﻤﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از روﯾﺎﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ

ﮐﻤﺘﺮ از روﯾﺎﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ؟ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ داغ ﺷﺪه از ﻣﻬﺮ دارد ،آﯾﺎ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ

اﺻﻼ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ رﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻮن
اﺳﺖ ﮐﻪ ً
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺪرک ﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ؟

ﻧﯿﺖ دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ
آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮا ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ّ
ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﮑﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻪ ﻫﺰار ﭼﯿﺰ ﺟﺰ آن ﭼﯿﺰ اﺻﻞ ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ّ
ّ
ﺧﻮدش ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻏﻔﺎل ﺷﺪه ی دام ﻓﺮﯾﺐ او ﺧﻮد اوﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﮐﺎر ﻧﻔﺎق آدﻣﯿﺰادی ﺑﺮ آدﻣﯿﺰادی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﻧﻬﺎ و

ﻫﺰاره ﻫﺎ در ﭼﻨﮕﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﺧﻮد در ﺣﺒﺲ ﺧﻮد

ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ؟

آری ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻧﻔﺎق آﻟﻮد ،ﻇﺎﻫﺮﮔﺮا و

ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺳﺎز و آوازﻫﺎی
ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺰار زﺑﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ً
ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮم اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدن ،ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻣﻌﻨﺎی
ّ

اﺷﻌﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن راه ﻣﯽ روﯾﻢ و اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ

ﺗﺠﻤﻞ ﻧﻔﺎق آﻟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺒﻞ ﻫﺎی زرﻧﮕﺎر آﯾﺎ ﺑﺮ
دﺳﺘﺎوردی ﺟﺰ اﺑﺘﺬال ﯾﮏ
ّ
ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ راه ﺷﻤﺎ و آﯾﻨﺪه ی ﺷﻤﺎ را ﺳﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ای دوﺳﺘﺎن! ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮ{ﺪ ،آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮ{ﻢ ﺑﺰک و ﻧﻘﺶ ﻇﺎﻫﺮ راه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ

ﻣﯽ ﺑﺮد؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮده اﺳﺖ؟ زﻫﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ.

آری ﺗﺎ از اﯾﻦ زﯾﺮاﻧﺪازﻫﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻘﺶ و آن ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻟﻌﺎب ﻣﺘﻔﺮﻋﻦ آزاد ﻧﺸﻮﯾﻢ،

ﺗﺎ از ﻏﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎب ﺷﺎدی و از ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎب ﻣﺬﻫﺐ و از ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎب داﻧﺶ ،و از

ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ آزاد ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺒﺾ آرام ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺗﻤﺪن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
و ﺷﮑﻮه ﺑﯽ ادای ّ

ﻣﻦ ﺑﯽ ﭘﺮوا ﭘﺮده ﻫﺎ ﮐﻨﺎر زدم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی

ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺴﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ ﻓﺎش ﮐﺮدم .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن

دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﻼم را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ

ﺗﻤﺪن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ رﻫﺎﯾﯽ از آن؟ آﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ رﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻤﻪ
ﻇﺎﻫﺮ و ﺗﺠ ّﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ّ
ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﺪ و ﺑﺪان ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﺪﯾﺪ آزادﺗﺎن ﻧﮑﺮد؟ آﯾﺎ آزادی از ﻧﻔﺎق

رﺳﺘﮕﺎرﺗﺎن ﻧﮑﺮد؟

ای آﯾﻨﺪﮔﺎن! ای ﺳﺎدﮔﺎن دوردﺳﺖ و ای ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﻢ دﯾﺪﻣﺘﺎن و ای

آﻧﺎن ﮐﻪ آن ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮش ﻫﺎ را از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﺮش ﻫﺎ از ﻧﻮر و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﺪاﯾﯽ ام ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺮآوردم ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم!

.۱۴۶
ﯾﮏ روﯾﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﭼﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﺳﺖ؟ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .و روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻧﻮر ﺑﯽ
ﺷﻮد در ﻫﻤﺎن دم ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ّ

درﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺬر ﺟﻮاﻧﻪ زده ای را از ﺧﺎک

درآورﯾﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﺪش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺷﺪ .ﭘﺮ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺬر ﺟﻮاﻧﻪ زده ﺑﯿﺮون از ﻧﻬﺎﻧﮑﺪه ی ﺧﺎک ﻣﯽ ﭘﮋﻣﺮد.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﭘﺲ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ّ
آن ﺑﺬر ﻧﻮراﻧﯽ آرام آرام رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺘﺎن را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد .آن روﯾﺎﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮ{ﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن داﺳﺘﺎن

ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎک ﺑﺬرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و از روﺷﻨﯽ ّ
ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن اﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﺮﮔﺰ دﻣﯽ آﻧﻬﺎ را از ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺪه ی

اﺳﺮاری ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺮده ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ

ﮐﺸﺪ ﻧﮕﻮ{ﺪ .ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن را در ﻗﺒﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎن و ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻋﻮاﻃﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.

ﻋﺰت دﻫﺪ و ﺗﻨﺎور ﮐﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و رﻧﺞ
ﺳﮑﻮت را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﺪ ﺗﺎ آﻓﺘﺎب اﺳﺮار ﺷﻤﺎ را ّ

ﻫﺎ ﺑﺒﺎﻟﯿﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﺳﮑﻮت را ﻧﺸﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود

ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ روﯾﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دزدﯾﺪ و از

ﻧﻌﺶ ﺑﺬرﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺎن ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد و در آﻧﻬﺎ آن ﻗﺪر ﺣﺒﺲ
ﺣﺠﺖ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮑﻮت را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺎﻟﯽ
ّ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺳﮑﻮت را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﺪ«.

.۱۴۷
ﻣﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺎق و ﺧﺪا ،ﮐﻔﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

.۱۴۸
ای دوﺳﺘﺎن! ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺪون ﺳﻠﻮک ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮک ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ .ﯾﮏ

ﻋﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﻘّ ﻘﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺤﻘّ ﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺨﺮه
ّ
اﯾﺴﺖ؟ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮک ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺪل ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ

و ﮐﺎر دل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮح آﻓﺘﺎب را در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺴﯽ را آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﮑﻨﺪ.

ﻋﺪه ﺣﺴﻮد ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻮک را ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و از وﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﯾﮏ ّ
ﻣﺘﻮﻫﻤﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﺘﺤﺠﺮان و
درﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،از ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮاری اﻧﺪ .اﯾﻦ
ّ
ّ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و از ﺧﻮاﻧﺪن ،دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ
اﯾﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ و ﮐﺎخ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ .آن
اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮان و ﺑﺎ دﯾﺪن و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﻠﺮزد ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ از آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ،ﯾﮏ

ﺧﺶ ﺑﺮ آﻓﺘﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ دوش ﺑﺰرﮔﺘﺮان ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺣﺮف دﻟﺨﻮاه ذات

ﺗﻨﺒﻞ ﺧﻮد را از ﺳﺨﻨﯽ درﻣﯽ آورﻧﺪ و ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺳﻨﺠﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻠﯿﻞ اﻧﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺧﻼص ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ّ

از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و دﺳﺖ از ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ و اﻏﻔﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻣﺴﻠّ ً
ﻤﺎ

آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻏﻔﺎل اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﺎﻣﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻠﻪ ،ﺳﻠﻮک ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻮی در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﮔﺸﻮده و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ.
ﺧﻂ و رﺑﻂ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺳﻠﻮک ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺪن ّ
ﺧﻮب و ّ
ﻟﺬت از رﻣﺰ و راز ﯾﮏ ﻧﻘّ ﺎﺷﯽ .ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻔﻬﻤﺪ زﻧﺪﮔﯽ اش را در وﻫﻢ
ﺳﻠﻮک ﺗﻠﻒ ﮐﺮده و ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادراﮐﯽ در آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ

ﺗﺤﺠﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن راه اﻟﻬﯽ
ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺳﺖ .آن ﺳﻠﻮک ﺣﻤﺎﻗﺖ و
ّ
ﺑﺎﺷﺪ.

وﻫﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ و راﻫﻬﺎ و ﻃﺮق

اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻫﺮ دم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺎر ﺧﺪا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻮ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ

ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮدن وﻫﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺳﺮ ﺑﻪ

زﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ دﯾﺪی ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

.۱۴۹
ﺧﻠﻖ را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ،ﮐﺎر ﺷﻬﺮت اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﻧﻔﺎق .ﮐﺎر ﻋﺸﻖ در ﺳﮑﻮت ،ﺧﻠﻖ ﻧﺎﺳﺰا

را ﭘﺎس داﺷﺘﻦ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ آﻧﭽﻪ ﻧﺎﺳﺰاﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،آب و ﻧﺎﻧﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
و ﺣﺮﯾﻤﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد ،ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺰا ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺎم ﭘﻨﺪارد ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻟﻄﻔﻬﺎی ﺑﯿﺠﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ،ﺑﺎ

ﭘﺮده از اﺳﺮار ﺧﻠﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﻬﺎ .او را ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻔﻠﯽ اش از ﺧﻮد

اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﯽ را ﮐﻪ
راﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد َ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﮑﻨﺪه از او ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺑﺎ ﺧﻮد دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ و از ﯾﮏ ﮔﺮه در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺪ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ و ﻧﻔﺎق
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎرف اﺳﺖ.

ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎر ﺗﻌﺎرف ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﺘﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠّ ﻖ ام،
ﮐﺎر
ّ
ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮد و ﭼﻪ و ﭼﻪ .ﺧﻠﻖ آﺳﺎن ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ

ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎر ﺧﻠﻮت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﭙﯿﺪن ﻗﻠﺐ در ﺳﯿﻨﻪ .ﮐﺎر ﺗﻌﺎرف ﮐﺎر
ﺧﻮرد .ﮐﺎر
ّ
ﺑﺎزی ﻫﺎ َ
ﮐﺒﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ُ
رازﮐﺶ.

ﺗﺼﺪق رﻓﺘﻦ ﻫﺎ و دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺎ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻫﺎی
آه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺒﺮ و ﻧﻔﺎق و رﯾﺎ در ﻟﺒﺎس
ّ

دروﻏﯿﻦ! آه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ی ﺧﻮاب دزد! آﯾﺎ اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻌﻨﺪه ،ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﻠﺐ ﻫﺎی
ﺳﺮخ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟ وه ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻮرﻧﺪ .وه ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪ.

.۱۵۰
»آن« ﻫﺴﺖ ،ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ» .آن« ﻫﺴﺖ ،ﮔﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﭼﻪ

ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺳﺖ .آن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا
ﮐﻪ »ﻫﺴﺖ« ﻃﻠﺒﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد در آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ّ
»ﻃﻠﺐ« ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺖ ﺳﺎﻟﮏ ،ﻃﻠﺒﻨﺪه ،ﺟﻮﯾﻨﺪه و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ
»آن« ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ّ
ً
واﻗﻌﺎ ﻃﻠﺐ ،ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯽ اش ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ

ﻃﻠﺐ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی دﺳﺖ از ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺣﻖ را
ﻣﻨﮑﺮ و ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﻣﯽ رود ﻃﻠﺒﺶ را از زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ از اﺑﺘﺪا

از ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺣﻖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪا رﺣﻢ

ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﻟﺒﺎس اﺻﻼح ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و رﻫﺮوی ﻧﻔﺎق ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻤﻪ ی زﺑﺎن و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻓﺎش اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ »آن« ﻫﺴﺖ ،ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ» .آن« ﻫﺴﺖ ،ﮔﻮش ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و ﻋﺎﺷﻖ ،زﺑﺎن »آن« و ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ »آن« ﺷﺪه
اﺳﺖ.

.۱۵۱
ﻼ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺮوز
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻓﺮدا ﮐﺎﻣً
ً

ﻏﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺮوز را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺮوز را ﻣﯽزیاﯾﻢ و ﻓﺮدا را ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎ در روح ،ﻫﺮ روز ﺗﺎزهاﯾﻢ.

.۱۵۲
ﻣﺎ در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .اﺑﺘﺪا از دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻼص ﻣﯽ

ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ.

ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ،ﻧﯿﺮوی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎز و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

.۱۵۳
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ رﻓﺘﯿﻢ ﻓﺘﯿﻠﻪ ی ﺷﺮح ﭘﺎ{ﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﮑﻮت

ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .آوازﻫﺎ ،ﺑﯽ دﻫﺎن .ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ،ﺑﯽ ﮐﺘﺎب .ﺳﺎزﻫﺎ ،ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،
ﺧﻮد ﺳﮑﻮت.

ﻣﻮﻋﺪ ﺳﮑﻮت ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﺳﮑﻮت ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﻋﺮش را از

ﺳﮑﻮت ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮده اﻧﺪ .داﻧﺴﺘﻢ در ﺳﮑﻮت ﻫﺰار آواﺳﺖ و داﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ آوای
ﺧﺪاﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ی ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ و آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی او

ذرات ﺳﮑﻮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ.
ﺑﺎ ﻣﻦ .ﮔﻔﺘﮕﻮی آن ﺑﺎ آن .ﮔﻔﺘﮕﻮی ّ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻮش ﺷﺪم.

.۱۵۴
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺸﻖ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎدت را از ﻣﯿﺎن

ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺣﺴﺎدت ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺨﻮت ،ﻋﺮوس ﻗﯿﺎس ،ﻣﺎدر ﺧﻮدﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺖ .ﺣﺴﺎدت ،ﺑﺬر
اﺣﺘﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺎرد و درﺧﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺮﻣﯽ آرد.

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻓﺰوده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ ،ﻫﻨﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﺗﻤﻨﺎ و دﻣﺎدم
ﺷﻤﻊ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ّ

ﺗﻤﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﻫﻨﺮ ﺣﺴﻮدان ،ﻫﻨﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﻫﻨﺮ از دﯾﮕﺮان ﮐﺎﺳﺘﻦ ،ﺑﺮ ﺧﻮد اﻓﺰودن ،ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ،
ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﮐﻔﻦ ﺑﺮآوردن و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮدن اﺳﺖ .ﻣﺮدﻧﯽ دوزﺧﯿﻦ،

ادﻋﺎی زﻧﺪﮔﯽ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﺰار ﻫﺰار ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﺮدﮔﺎن
ﻣﺘﺤﺮﮐﻨﺪ ﺑﻪ ّ
ّ

ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ،ﻫﻨﺮ ﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ اﯾﻦ ﮐﻔﻦ ﺣﻮاس را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن و ﺑﺮ

ﭘﺎی روح ﺷﺪن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﯽ ﺧﻮدی ،ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن »ﻣﻦ
ﭘﺮﻧﺨﻮت اﻧﺴﺎﻧﯽ« را از ﺗﻮ ﻣﯽ زداﯾﺪ و »ﺗﻮی ﭘﺮﺷﮑﻮه روح« را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.

و ﭼﻮن ﺗﻮ روح ﺷﺪی

ﻋﺸﻖ از ﺗﻮ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮﯾﯽ آه آﯾﺎ ﻋﺸﻖ از ﻣﻦ ﺟﺎرﯾﺴﺖ

ﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺷﺪه ام؟
اﯾﻦ را ﺗﻮ درﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

.۱۵۵
ای دوﺳﺖ! ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺮا ﺑﻮدن .آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽ داری

در ﻃﺒﻖ اﺧﻼص ﺑﮕﺬار .آن ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ را ﺑﺒﺨﺶ .از ﺧﻮد ،از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦِﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻦ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺖ.

ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﮐﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯿﺪن آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و
اﯾﻦ ﺧﯿﺮات ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺧﯿﺮات رﻫﺎ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ و آن ﮐﺎر ﺑﯽ

ﻣﻨﺘﯽ ﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺣﺎﺻﻼن ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮﯾﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣﺰد و ّ
ﮐﺎر ﭘﺮﺑﺎران اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ی ﺟﺎﻧﺖ ﭘﺮﺗﺮ ﮔﺮدد .از ﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﮐﻦ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.

.۱۵۶
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ روح ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺳﺖ .ﺟﺰ

اﻧﺪﮐﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮاب و ﺧﺎک ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺪارﻧﺪ و آﻧﺎن

ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﺑﯿﺪاری اﻧﺪ.

ﺗﻔﺮد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدﯾﺖ اﻟﻬﯽ را در ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاﺷﮑﻞ ﺷﻮد.
روح رﻫﺮوی ّ
ﺷﮑﻞ روح ،ﺷﮑﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮑﻞ و ﻣﻌﻨﺎ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ذره ی ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ،روح را از ذات ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .روحّ ،
ﺷﮑﻞ و ذات آدﻣﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺷﮑﻞ و ذات اﻟﻬﯽ از ﮐﻒ رﻓﺘﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ.

اﺑﺘﺪا ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺲ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد .ﻗﺎب ﻫﯿﭻ و

ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﭼﻮ ﺷﮑﺴﺖ ،روح ﭘﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ذات ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪا ﯾﮏ
اﺳﺖ و روح ﯾﮏ اﺳﺖ .ﯾﮏ از ﯾﮏ زا{ﺪه و در ﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﺻﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ رود.

.۱۵۷
اﮔﺮ آدﻣﯽ اﻫﻞ ﻓﮑﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ از دﯾﺮوز ﺧﻮد ده ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ

اﻓﻖ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﻓﺎق را ﭘﯿﻤﻮد .آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻫﻞ دل و ﺿﻤﯿﺮ اﺳﺖ ،او ﻋﻤﻮد ﻣﯽ

ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،او ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻪ ﻗﻤﺎش اﻧﺪ :اﻫﻞ ﺳﻨﮓ ،اﻫﻞ ﻓﮑﺮ ،اﻫﻞ دل .ﺷﻤﺎر ﻗﻠﯿﻞ اﻫﻞ دﻻن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر،

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪّ .اﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ اﻫﻞ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد .اﻫﻞ ﺳﻨﮓ اﻫﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺗﮑﺮار ّاﯾﺎم اﺳﺖ و ﺳﻨﮓ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ

ﺧﺸﮏ آ{ﻦ زده اﺳﺖ.

در اﻗﻠﯿﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻣﯿﻦ راه ﻓﮑﺮ از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم روح در اﯾﻦ راه از

ﭘﺲ ﻫﺰار ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ آن »رود زﻧﺪه« را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آن رود ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﺟﺎرﯾﺴﺖ و ﻣﺴﯿﻞ ﻓﮑﻮران اﺳﺖ.

.۱۵۸
در ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ از روح ﻋﻘﺎب اﺳﺖ .ﻋﻘﺎب ،اﺳﺘﻌﺎره از روح ﺑﯿﺪار و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﭼﺮخ

اﺳﺖ .روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﺳﺖ زﻣﯿﻦ و اﻓﻼک ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

در روح ﻋﻘﺎب ،ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ راه ﻧﺪارد .ﻋﻘﺎب ،روح آزاد اﺳﺖ؛ روح
ﻣﺸﻌﻮف ،رﻫﺎ از ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،رﻫﺎ از ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﭘﺎداش و ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﻫﺮ ﭼﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ.

ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز ﻋﻘﺎب ،ارﺗﻔﺎع ﻋﯿﺶ ﻣﺪام اﺳﺖ .ﻋﯿﺶ ﻣﺪام ،ﺣﻀﻮر ﻣﺪام اﻟﻬﯽ ﺳﺖ .در

ﺣﻀﻮر اﺑﺮﻫﺎی ﻏﯿﺎب ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﺮﻫﺎی ﻏﯿﺎب ﭘﺮﺳﻪ ﮔﺮد اﻗﺎﻟﯿﻢ ﭘﺎ{ﻦ اﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روح در

ﮐﺎﻟﺒﺪ آدﻣﯽ در ﻏﯿﺒﺖ از ﻫﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اﻏﻤﺎﺳﺖ .ﻫﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،روح
اﺳﺖ و ﻋﻘﺎب در ﻫﺴﺘﯽ اﻟﻬﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻘﺎب ،ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و در ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
ﮐﻔﺘﺮان از ﻋﻘﺎب ﻫﺮاﺳﻨﺎک اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻔﺘﺮانِﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮواز ﭘﺮﺳﻪ ﮔﺮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺴﺖ و

ﺧﺎم دام و داﻣﺎن و داﻧﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﻧﺪ .ﻋﻘﺎب را ﺑﺎ ﮐﻔﺘﺮان ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﺪار ﮐﻮﭼﮑﺎن رﻧﺠﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
آزاده ﺑﺎ آزاده ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﻠّ ﻪ ای ﺑﺎ ﻗﻠّ ﻪ ای.

.۱۵۹
آزادی ﺧﻮاب و ﺧﻮر و ﺷﻬﻮت ،ﮐﻪ
ای اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺎرت! آزادی را ﺑﺠﻮ .آزادی ﻧﻪ
ِ
ﺗﻮ در اﯾﻨﻬﺎ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزادﺗﺮی .آزادی ﺟﺎن را ﺑﺠﻮ ،آزادی روح .آزادی از ﺑﻨﺪ ﻋﺎدت و

ﻋﺒﺎرت و آ{ﻦ اﺳﺎرت.

آزادی از ﺑﻨﺪ ﺣﻮاس و ﻋﻮاﻃﻒ ،آزادی از ﺑﻨﺪ ﻋﻘﻞ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه! ای آدﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه

ﺷﺪه! ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی دﯾﮕﺮاﻧﯽ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻦ! اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮ .از ﺑﻨﺪ اﻋﺼﺎب
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ! آن ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﮕﺴﻞ! ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺪارا ﻣﮑﻦ ،ﻣﺪارﻫﺎ ﻧﻮ ﮐﻦ!

وه ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ! ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺮاﺳﯿﺪه! ﭼﻪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ! ﭼﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﻧﯽ! از ﻧﻮﯾﯽ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ آدﻣﯽ! از آزادی ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﺑﺎز! اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن در ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻨﺪﺳﺎز! اﯾﻦ ﻗﻔﻞ

ﮔﺸﻮدن در ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗﻔﻞ ﺳﺎز! ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ! ﭼﻪ ﮔﺰاف ﺳﺨﻨﯽ! ﭼﻪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ! ﭼﻪ ﺧﻄﺮ
ﮐﺮدﻧﯽ!

.۱۶۰
در ﺧﻮاب ﻫﺎ ﭼﻮن ﭘﺮی ﻣﯽ ﺟﻨﺒﺪ آﮔﺎﻫﯽ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺘﯽ

ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﻧﺴﯿﻤﯽ ،ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن
آﻫﯽ ،ﻧﺠﻮاﯾﯽ :ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! و ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن رﻋﺪی و ﻟﺮزه ای و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ.

در ﺑﯿﺪاری ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻣﯽ رﻗﺼﺪ آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ ر ﯾﺰد ،ﺑﺎ ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺎ

دره ﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ ،ﺑﺎ آﻓﺘﺎب و ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻧﻔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﺛﺮ ﻧﮑﺮد
ّ
ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و رﮔﺒﺎرﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻢ ،و ﺑﺎ دروغ و دﺷﻤﻦ و ﺧﺸﮑﺴﺎل اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺑﯿﺪار ﺷﻮ!

ﭘﺮوا ﻧﺪارد آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺧﻮاب ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻟﺤﻈﻪ ای از »ﭘﯿﻐﺎم« ﺑﺎزﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺪ و

ذره در ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .ﻋﺬر ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و آ{ﻦ و ﻧﻘﺎب
ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ّ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺟﻬﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﺮده ﻫﺎ ﺑﺎﻻ روﻧﺪ ﻫﯿﭻ رﻧﮓ و ﺧﻀﺎب

ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد رﺳﺎش از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ در ﮔﻨﺒﺪ ﭼﺮخ در ﻃﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺑﯿﺪار ﺷﻮ!

.۱۶۱
ﺗﻮ آﻣﺪی .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮ آﻣﺪی از ﺣﻤﺎﺳﻪ ی ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺳﺨﺖ و از آﻓﺘﺎب در ﺟﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮق

اﻓﺮاﺷﺘﯽ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻣﺪی ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻇﻬﻮر ،ﻧﻪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ات آدﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺑﻪ ﭼﺮک ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ و ﺑﻪ اﺷﮏ و اﻧﺘﻈﺎر .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﯽ

زﻧﮕﺎر آﯾﻨﻪ ﻣﯽ رﻗﺼﺪ.

ﺗﻮ آﻣﺪی و آﻏﻮش رﺑﻮدی ام .آﻣﺪی ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﺑﻮدم .آﻣﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﺎک درﯾﺪه

ﺑﻮدم و از ﺗﻦ روﯾﺎﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و از درﺧﺖ روح ﻗﺪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ درون ﻗﻠﺐ
ﺧﺪا .و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ،ﺗﻮ آﻣﺪی و از آﻓﺘﺎب در ﺟﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮق اﻓﺮاﺷﺘﯽ.

ﺗﻮ آﻣﺪی و ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮاﻧﺪ .ﺗﻮ آﻣﺪی در ﻫﺮ ﺟﺎن روﺷﻦ ،در ﻫﺮ ﺟﺎن

ﭘﺎک و ﻫﻨﻮز ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽ ﮔﺮﯾﻨﺪ و در ﺧﻮاب ﻫﺎی ﺧﺎک ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﺸﺎن ﻏﺎﯾﺐ اﻧﺪ و ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ارﺗﻔﺎع ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

.۱۶۲
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ و ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ.

ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻬﺎن» ،ﺳﺮ در دم داران« اﻧﺪ.

.۱۶۳
ﻋﺸﻖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ .ﻋﺸﻖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد وا ﻣﯽ ﻧﻬﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﺮا ﻋﺸﻖ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود؟ ﭼﺮا ﻋﻘﻞ را از دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و او را در ﻇﻠﻤﺘﺶ رﻫﺎ
ﻣﯽ ﺳﺎزد؟ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﻮزد.

ﯾﮏ دﯾﺪار در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی راه .ﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺨﻨﯽ و وداع .آﻧﮏ ﻋﺸﻖ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ

ﻋﻘﻞ ﺑﺴﻮزد و ﺟﺎن ﺑﺪﻫﺪ .آن دم ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد .ﻋﻘﻞ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎم ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺪم ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد» .آن دم« در ﺟﺎﻧﺶ دﯾﻮاﻧﻪ اش ﻣﯽ ﺳﺎزد ،آن

دﯾﺪاری ﮐﻪ ﻗﺪرش ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺮده ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ را

آرزو ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ از دﻧﯿﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺰار ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ

را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

آن ﮔﺎه ﻋﺸﻖ آرام آرام از دوردﺳﺖ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .دوردﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺎ

ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از رگ ﮔﺮدن .ﺣﺎﻟﯽ ﻋﻘﻞ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺠﺎب اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ

داﺳﺘﺎن ﻣﯽ آﻏﺎزد.

.۱۶۴
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺐ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺻﺒﺢ

را ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﯿﺰاﻧﻨﺪ .در رگ ﻫﺎ ﻣﯽ دوﻧﺪ و ﻋﺸﻖ را ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

ﺧﻮاﺑﻬﺎ از اﯾﺸﺎن رﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،درﯾﺎﻫﺎ از اﯾﺸﺎن ﻣﻮج ﺑﺮﻣﯽ دارد ،ﺑﺎدﻫﺎ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ

رﻗﺼﺪ ،رﻗﺺ ﻫﺎ از اﯾﺸﺎن ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و داﻣﻦ ﻫﺎ از اﯾﺸﺎن ﭼﯿﻦ ﻗﺮض ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺟﻬﺎن از اﯾﺸﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻟﯿﮏ ﮐﺲ ﺑﺮ ﭘﺮده رخ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺮده ﻫﺎ از

اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺷﮑﻦ ،ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﺎب و ﭼﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻮﺷﺎن ،ﻟﯿﮏ ﺧﻮد در ﭘﺮده اﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻮش
اﻧﺪ .از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ اﻃﻠﺲ ﺧﻠﻘﺖ ،رﻗﺼﺎن.

.۱۶۵
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﺪا را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن .ﯾﻌﻨﯽ

ﮐﺎر دل ﮐﺮدن در ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻆ و ﭘﺎ{ﻦ روﯾﺎﻫﺎی ﺑﺸﺮی و ﻏﺒﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎه آرزوﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ.

ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻪ ﻏﺒﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧﺪ ،دﯾﻮارﻫﺎ را رﻧﮓ ﺗﺎزه
ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻓﺮﺷﻬﺎ از ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻋﺮﺷﻬﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮﯾﯽ رواﻧﻪ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻋﺎﺷﻖ از ﭘﺲ ﺳﻔﺮی ﺧﻮﻧﺒﺎر ،از ﻗﻠﺐ ﺧﺪا »ﺳﺎدﮔﯽ« ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

ردی از ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮔﻠﺒﺎغ ﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ
ﮐﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ّ

روﯾﺪ.

.۱۶۶
آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آن

ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوز روﺗﺮﺷﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻓﺮدا ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .ﻧﺎزﭘﺮورد اﻣﺮوز

ﺗﻠﺨﯽ ﮐﺶ ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آن ﺧﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ در ﻋﺸﻖ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﺣﺒﺎب در آب ،و ﻓﺮدا ﺟﺎﯾﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪه ﻫﺎی ﻋﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﺎزﻧﺎزی ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎ و از ﻋﺸﻖ ﻻف زدن ﻫﺎ و از دوﺳﺖ
اوﻫﺎم ﮐﺮدﻧﻬﺎ روزی ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻟﮏ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺳﻠﻮک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻠﺒﻬﺎ ﮔﺸﻮده .اﯾﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ ،ﺳﻼم و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻫﺎ و

ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎدﻫﺎ و ﺷﺎدﺑﺎدﻫﺎ و ﻏﻢ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﻓﺘﺮ آ{ﻦ و ﻋﺎدات و
ﻣﻨﺎﺳﮏ و ّاﯾﺎم در ﻋﺸﻖ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻟﮏ ﻃﻌﻢ آزادی را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ.

ﺗﻤﻨﺎ ﺷﻮد .آزادی ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮ{ﺪه ﺷﻮد ،ﺟﺎن ﺑﺮ
آزادی اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖّ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰارﭘﺎره ﺷﻮد ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﺖ ،روح ﺧﻮد

را ﺑﻪ آ{ﻦ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ّاﯾﺎم ،اﯾﻦ ﮔﺮدش اوﻫﺎم ،ﻧﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و اﻫﺮﯾﻤﻨﺎﻧﺶ ﺧﻮد را
زر ﯾﻦ
ﻧﻔﺮوﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮدﻓﺮوﺷﺎن ،ﻧﺎزﻧﺎزان ،دﻧﯿﺎﺑﺎزان و آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎی ّ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ را در ﻋﺸﻖ راه ﻧﯿﺴﺖ.

.۱۶۷
ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ ،ﺗﺰوﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ ،ﺧﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ آوﯾﺰد؟ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ،

آوﯾﺨﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ

ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﮓ

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮو ﺑﺴﻮز ای دل! ﺑﺮو ﺑﯽ رﻧﮓ ﺷﻮ! ﺑﺮو ،اﯾﻦ ﻋﺸﻮه ﻫﺎی ﺳﺮد ،اﯾﻦ ﮐﻮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺎق در

رﻫﻦ آﻫﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮو ﺑﻤﯿﺮ ای دل! ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﺑﮕﻮ آﺧﺮ در ﻋﺸﻖ ،ﻃﻔﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺎم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ زن ﭼﯿﺴﺖ؟

.۱۶۸
 :در ﺑﯽ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ﺑﯿﺰاری از ﺧﻮﯾﺶ ،در اﯾﻦ ﻓﺮار از ﻧﻮر،

ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﻌﻒ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻔّ ﺖ ﺗﻦ و

ﺟﺎن ،ﺧﻮارداران ﺷﺎدی ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘّ ﺎدان ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻨﻔّ ﺮان از روﻧﻖ روح و

روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﮔﺎن از داﻧﺶ دل ،ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﯿﻎ ﻫﺎی ﺑﻨﻔﺶ و ﻧﻌﺮه ﻫﺎی
ﻏﺮﯾﺰه؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮری ،ﮐﺮی ،ﮔﻨﮕﯽ و ﻻﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻔﺎق ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺰوﯾﺮ ،آه ای
دل! ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

"ﻫﯿﭻ! ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﯾﻢ .ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﻮر ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﻒ ،ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻣﺮدﻣﺎن درود ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺷﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﺎی

ﺟﻬﻞ و ﻏﺒﺎرﻫﺎی رذاﻟﺖ .ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درون ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮده ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد".

.۱۶۹
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮔﻔﺖ در ﭼﻪ ﺳﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ »ﻣﺎ« در ﻫﺮ دو ﺳﻮ{ﻢ .اﯾﻦ ﺳﻮ ﯾﮏ ﺳﻮ ،آن ﺳﻮ

ﻫﺰار ﺳﻮ .اﯾﻦ ﺳﻮ ،روی آن ﻫﺰار ﺗﻮ .ﻫﺮ ﺗﻮ در ﺗﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮ.

»ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯽ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﯾﻦ »ﺗﻮ«

ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ »رو«ﺳﺖ .اﻧﺴﺎن روﺳﺖ .دروﻧﺶ ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮ .ﺳﺎﻟﮏ آن ﺗﻮﻫﺎ را ﺳﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ »ﺗﻮﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺳﻠﻮک اﺳﺖ» .روﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻋﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ.

ﻏﺼﻪ
ّاﻣﺎ اﺑﺘﺪا »روﺷﻨﺎس« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭼﺎﻫﺶ رﻓﺖ .ﺟﺎی ّ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯽ اش را ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﭼﺎﻫﺖ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ ﻫﺎ و اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﻫﺎ .ﺳﭙﺲ »روح« ﯾﻮﺳﻒ وار ﯾﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮون ﻣﯽ ﺧﯿﺰد .آﻧﮕﺎه آن داﺳﺘﺎن

ﻫﺎﺳﺖ.

.۱۷۰
ﺷﺎدی در ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﻟﻮﻟﺪ و ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺷﺎدی ،دﯾﻮان ﻏﻢ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﺪ .ﺷﺎدی،

زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﮕﺴﻠﺪ و آزادی ،ﻧﻮر ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﻮ رواﻧﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎدی ﺳﺖ در ﺟﺎﻧﻢ،
ای اراﺑﮕﺎن ﻗﻀﺎ! ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻫﺎﺗﺎن ﺑﺸﮑﻨﻢ.

ﺳﯿﺎره
ﻗﺎرهّ ،
ﻗﺎره ﺑﻪ ّ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﺑﺮ دوش ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرّ ،
ﺳﯿﺎره ،ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎن ،آﺳﻤﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدم.
ﺑﻪ ّ
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ام ،ﭘﺲ ﺑﺨﯿﺰاﻧﻢ .ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪه ام ،ﭘﺲ ﺑﺨﻨﺪاﻧﻢ .ﻣﻦ رﻗﺼﯿﺪه ام ،ﭘﺲ

ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﻢ .ﭘﺲ ﺑﺘﺎزﯾﺪ ﺳﻮﯾﻢ ،ای ﺣﻠﻘﮕﺎن ﺳﯿﺎه! زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﺗﺎن ﺑﮕﺴﻠﻢ و از ﺑﻨﺪﻫﺎﺗﺎن
آزادﺗﺎن ﮐﻨﻢ.

.۱۷۱
ّ
ﺟﺬاب اﺳﺖّ .اﻣﺎ ﺣﻖ ،ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﺑﺎﻃﻞ ،ﭼﻮن ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠّ ﺢ ﺑﺪان ﻧﺘﻮان ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺣﻖ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﺎن ،داﻓﻊ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻓﺮاری ﻣﯽ

دﻫﺪ .ﺑﺮای ﭘﺨﺘﮕﺎن ،ﭼﻮن ﻧﺴﯿﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻟﺐ درﯾﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن ،ﺧﻮاب و
ﺧﻮراک و ﻣﻌﺎش اﺳﺖ .ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن ،ﺧﻮد زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻧﺪ.

ﺷﺮش .ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮ .ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺧﯿﺮ و ّ

ﺣﻖ اﻧﺪ .ﺣﻖ ﻣﺎورای ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ
»ﺣﻖ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دو زﺑﺎﻧﻪ از ّ
ﻣﺎورای ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ رواﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺣﻖ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

ﯾﮏ ﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ.

.۱۷۲
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﺎت و آﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .زﯾﺮ ﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎن

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ .ﺟﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ.

ذره ی ﺧﺪاﺳﺖ .در ﺧﺎﻧﻪ ی
و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺷﻌﻒ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺷﻌﻒ،
ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ روح و روح ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﻏﻢ دوری از ﺷﻌﻒ اﺳﺖ.
دل ﯾﺎ ﺟﺎی ﻏﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎی ﺧﺪا .آن ﻏﻢ ﮐﻪ
ّ
ﯾﺎر ﺗﻮﯾﯽ .آواز از ﺗﻮﺳﺖ .از ﺗﻮ در ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ .ﮐﺮان ،ﺣﺰﯾﻦ اﻧﺪ و ﻋﺎﺷﻘﺎن،

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﻣﺸﻌﻮف .ﻋﺎﺷﻘﺎن از ﺗﻮ ﺧﻮش اﻧﺪّ ،
ﺣﺘﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽّ .
ﺗﻮان ﻧﺒﺎﺷﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﺖ؟

ﻋﺎﺷﻘﺎن
از ﺗﻮ

ﺧﻮش اﻧﺪ.

.۱۷۳
ﺑﯽ دﺳﺖ آوﯾﺰ ،آرام ،در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ .ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
از ﮐﺪام ﺳﻮ رواﻧﻪ ای؟ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ رﻫﺴﭙﺎری؟ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﭼﯿﺴﺘﯽ؟ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ دﻧﯿﺎ

ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ .ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﯽ ﺗﻌﻠّ ﻖ ،از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ زده ،ﺷﻮرﯾﺪه از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ،ﺟﻮﺷﯿﺪه در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ .ﻋﺎﺷﻖ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ؟ در ﭼﻪ ﮐﺎری؟ ﺑﺎ ﮐﻪ ای؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ای؟ از ﭼﻪ ﻗﻤﺎﺷﯽ؟ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ

ﭘﺮﺳﺪ .ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺴﺖ.

و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﺰار زﺑﺎن در ﺳﺨﻦ اﺳﺖ.

.۱۷۴
ﮐﺎر ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮای او ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

درﻣﯽ آوﯾﺰد ،ﺳﭙﺲ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از آوﯾﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،آن ﻋﻤﺎرت ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﺑﺸﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ
ﻗﺼﻪ ی ﻋﺎدات و ّ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در آن ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮن ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ ّ
ﻣﺘﺤﺠﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺎﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ در ﻋﻤﺎرت ﺳﻨﮕﯽ آداب
ّ

ﻗﺼﻪ ی ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻗﺼﻪ ی ﺳﻨﮓ؟ ﺟﺰ ّ
ﭘﺲ داﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﺟﺰ ّ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .روح ﺑﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺎد ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .روح ﻣﯽ رود ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ

ﻣﺎﻧﺪ در ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎن ﻫﺎ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﻪ ی ﺳﺮﮔﺮدان در ﺧﺮاﺑﻪ
ﻫﺎ.

ﺟﻬﺎن ،ﺧﺮاﺑﺎت اﺳﺖ .روح در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺖ .روح در ﺗﻦ اﺳﺖ و ﺗﻦ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ .روح ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ .روح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ

ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ روح ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎد ﯾﺎﻏﯽ ﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺎک ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮن در

رﮔﺎن ،ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ و ﻣﯽ ﻟﻮﻟﺪ و ﺑﻪ ﻫﺰارﺳﻮ ﻣﯽ رﯾﺰد .ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺧﺪاﺳﺖ و روح
ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.

.۱۷۵
ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻻﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ از آﮔﺎﻫﯽ

اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ درﺳﺖ ،از آﮔﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ .ﭘﺎ{ﻦ ،ﺳﺎﯾﻪی ﺑﺎﻻﺳﺖ .ذﻫﻦ ،ﺟﺰ ﯾﮏ

ﭘﺮدهی ﭼﺮک ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﻼق ،ﺗﺎزه .ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺪا .آﻧﮕﺎه آواﻫﺎی ﻧﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﺎدهّ ،

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن »ﻧﻮر درﯾﺎﺑﯿﺪه ﺑﺮ ﭘﺮدهی ذﻫﻦ« ﺷﮑﻞ دﻫﺪ ،آن »ﺻﺪای

ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﺮ ﭘﺮدهی ﮔﻮش« را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﮐﻠﻤﺎت را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از اﻧﺴﺎن ﺟﺰ ﭼﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽزاﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮده

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر رود و ﺳﭙﺲ ﻫﻨﺮ زا{ﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ

اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ »ﻫﻨﺮ« ،از ﻫﻤﻪی ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻀﺒﺎط ،اﯾﻤﺎن
ﺗﺰﻟﺰلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺮدﺑﺎری و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ

آﻓﺮﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺧﺎﻟﺺﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ

ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﯾﮏ »ﻣﺠﺮا«ﺳﺖ .ﻣﺠﺮا ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ،
ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد ،ﺑﻠﮑﻪ آن رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺸﻘّ ﺎت ،ﮐﺪورﺗﻬﺎ را از ﺟﺎن ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ و ﺟﺎن

را آﻣﺎدهی »درﯾﺎﻓﺖ« ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﻨﺮ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﺎ{ﻦ اﺳﺖ .از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ{ﻦ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ؛ ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﮏ اراﺋﻪ

ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ و دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر
ﺧﻼق اﺳﺖ .ﭼﻮن ّ
دﻫﻨﺪه .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪّ ،
ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻﺳﺖ را در ﭘﺎ{ﻦ ﺑﺮ ﭘﺮدهی ﻇﻬﻮر ﻣﯽآورد .ﺧﻮد را

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﺛﺮ ﺑﺎﻻ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .ﺟﺰ

اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎ در ﺷﮑﻞ ،ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﺳﺎزان ﺻﺮف

ﺳﻨﺘﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﺮشﺑﺎﻓﺎن ،ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﮐﺎران ،اﺳﺎﺗﯿﺪ آواز ّ

و ﻣﻘﻠّ ﺪان دﺳﺖﺧﻂﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻮات ﻋﺎدات

اﺳﺖ .ﺑﯽﻫﻨﺮﯾﺴﺖ .ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮارﯾﺴﺖ .ﻫﻨﺮ ،در ﻫﺮ اﺛﺮ ،ﯾﮑﯽﺳﺖ و ﺗﮑﺮار

ﻧﻤﯽﺷﻮدّ .اﻣﺎ »ﺷﮑﻞدﻫﯽ« ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،آن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﺷﻮد و در ﭘﺎ{ﻦ
ﺗﺎﺑﯿﺪه .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﺎﺷﻒ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .آن ﮐﺎﺷﻒ ﺷﺪن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ درﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻤﺮاه آن
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺠﻠّ ﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺎن و ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﺣﻨﺠﺮه و ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ،

درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
اراﺋﻪی اﯾﻦ ﺗﻮأﻣﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰ! اﯾﻦ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ،

اﯾﻦ ﺑﯽﺧﻮﯾﺸﯽ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا در ﻟﺤﻈﻪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﺳﭙﺮدن ﻫﻨﺮ
اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺳﺮ آﺳﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺑﯿﺪن
درﯾﺎب دﻻ ﻃﺮاوت ﺗﺎﺑﯿﺪن

داﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ای ﺟﻮﯾﻨﺪه؟
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻ دﯾﺪن

.۱۷۶
در روﺣﯽ ﮐﻪ در آرزوی آزادی ﺳﺖ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮ را ﻣﻨﻬﺪم ﮐﻨﺪ و

ﺑﺴﺎط ﺷﺮ را از ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊ ﺳﺎزد .اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ،اﯾﻦ آرزو ،ﭼﻨﺎن ﮐﻮرﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او

درﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﺎط ﺷﺮ اﺳﺖ و او ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺎط را
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎده ،ﺷﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻦ ،ﺷﺮ اﺳﺖ .آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﺮ اﺳﺖ .آرزو،

ﺷﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮ ﺷﺮ را ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺘﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﯿﺪ و آرزو ﯾﮏ روح

ﺧﯿﺮﺧﻮاه را ﺗﻨﮓ در آﻏﻮش دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و او را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزی دوﮔﺎﻧﮕﯽ
ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺎدان ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮ اﻧﻬﺪام ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن اﻧﻬﺪام ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن

ﺷﺮ
ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺴﺎط ﻋﺎﻟﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ّ
اﻣﺎ آن آزادﮔﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ »آزادﮔﺎن
ارواح رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آزادﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﭼﺮخ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪّ .

روح«.

آﻧﻬﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﺗﻦ ،ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ

ﺷﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭼﺮخ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ،ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ ﺣﻖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ّ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻧﻬﺪام ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
درون و ﺑﯿﺮون ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺒﺎرزه اﻧﺪّ ،
»ﻏﻠﺒﻪ« اﺳﺖ .اﯾﻦ »آزادی ﻣﻌﻨﻮی« ﺳﺖ .اﯾﻦ ﻇﻔﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻠﻮک ﺣﻖ اﺳﺖ.

آزادی آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در زﻧﺪان ﺗﻨﯽ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ای .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮ رو در رو و

ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ و ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ ای ،و ﻣﯽ ﺧﻨﺪی .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺗﻨﯽ ،در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ

آﻫﻨﯽّ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﺮ راه ﻣﯽ ﺑﻨﺪی .ﮐﻠﯿﺪ در ﺟﯿﺐ ﺗﻮﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺪ آزادی .آن را ﺑﯿﺎب و اﯾﻦ
ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎ.

.۱۷۷
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﺄ{ﺪ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰد ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر .ﻋﺸﻖ ،راه روح اﺳﺖ و روح را ﻓﺎرغ از

ﻧﻘﺎب ﻫﺎی ﺧﺎک ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺎب اﻓﮑﻦ ﺗﺮ ،ﺑﯽ ﺑﺎک ﺗﺮ ،در

راه ﻋﺸﻖ ﭼﺎﻻک ﺗﺮ.

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺸﻖ را اﻧﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮش ﺳﭙﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻣﯽ آرﻧﺪ ،زﯾﻦ

روﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ در آن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺎ
ﺗﺒﺴﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﯽ از ﭘﺎی اﻓﺘﻨﺪ و ّ

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻤﺮاه ،دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ-ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮ آب ،ﻋﺸﻖ را ﯾﮏ ﺑﺎل و ﻋﻘﻞ را ﺑﺎل دﯾﮕﺮ

ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪّ .اﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ره ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻋﻘﻞ را ﺑﺪان ﮐﻮ ﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ آن دم ﮐﻪ روح ﯾﮑﺪﻟﻪ ﻋﺸﻖ را ﭘﺬﯾﺮا
ﮔﺮدد .ﺗﺎ آن روز ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻻﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

.۱۷۸
از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻋﺎﻗﻞ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ را.

اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨﺪه دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﺳﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ آﺳﺎن اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮم .ﺑﻠﻪ

ﺣﺘﯽ راه ﺑﻘﺎء در ﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن آﻧﭽﻪ
ﻋﻘﻞ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻋﺸﻖ دﺷﻮاری .اﯾﻦ ّ
آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،آﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد.

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ ،ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .آﺳﺎن ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺮﻓﺘﻦ ،ﻧﺸﺪن .ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪن ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ{ﻢ ،ﻫﺴﺖ .ﻓﻘﻂ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﭼﻪ »ﻫﺴﺖ «.ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده

از آن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان .در راه ﻋﺸﻖ ،ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎل و ﭘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ

آﯾﺪ .ﻟﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ دﺷﻮار اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻗﺎﻋﺪه ی وﻓﻮر .ﺑﺮای

ﻋﺎﺷﻖ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ.

.۱۷۹
ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ آن را ﻣﯽ ﺳﺎزم ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺮاﺑﻪ

ﻣﻨﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزم و
ای ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ای .اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮده ام ﺑﻪ ﻧﻮر روح ّ

ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﯽ آرم .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺧﻮش ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻋﺸﻖ

اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار زﻧﺪﮔﯽ رﺳﯿﺪه ،آن ﻟﺤﻈﻪ را ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺟﺸﻦ

زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.

ﭘﺲ ﭘﺎره ﭘﺎره ﺑﺎد داﻣﺎن ﺗﻦ آﺳﺎﯾﯽ و ﭼﺎک ﭼﺎک ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﯽ دردی و ﻣﻦ ﺑﺎزی!
ﺗﺤﺠﺮ و
ﻓﺮواﻓﺘﺎده ﺑﺎد ﮐﻠّ ﻪ ﻫﺎی ﺑﯽُﺷﮑﻮه ِﺷﮑﻮه و ﻓﺮوﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎد ﭘﻠﮏ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
ّ

ﺗﺠﻤﻞ! ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی ﮐﻬﻦ ﻏﺮور و اﻧﺠﻤﺎد و وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺎد ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻗﺒﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ّ
ﻣﺮده ﺷﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﺨﺘﺮ ،و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و اﯾﻮان ﻫﺎی ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻫﺮ
ﭼﻪ از ﺗﺎج ﻫﺎ و ﺗﺨﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺖ ﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺧﺎک ﺷﺪه .ﻣﺮده ﺑﺎد ﻣﺮدﮔﯽ!

و دور ﺑﺎد از ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ،و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎد اﯾﻦ اوراق ﻧﻮر ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﭘﺎک ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن! و

دور ﺑﺎد از ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺸﻖ؛ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺮاﻧﻪ و ﺷﻌﻒ .و ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ دور ﺑﺎد از ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ! زﻧﺪه ﺑﺎد رژه ی ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮوز و ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮوز،
و ﻣﺮده ﺑﺎد ﺑﺮ ﻓﺮدا{ﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ُﺷﮑﻮه اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﯽ آوﯾﺰﻧﺪ و از ﺗﺨﺖ ﻫﺎ و ﻗﺒﺮﻫﺎی

ﺧﺎک ﺧﻮرده ی ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ای ﻓﺮدا{ﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ» :ﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن

و درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن!«

و ای اﻣﺮوزﯾﺎن ﮐﻪ زﻧﺪه اﯾﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺪ و ای ﻓﺮدا{ﺎن ﮐﻪ زﻧﺪه اﯾﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺪ،
ﺑﻪ آواز و ﺗﺮاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﻪ رﻗﺺ و ﺑﻪُﻓﺮادا و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد

زﻧﺪﮔﯽ! اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ!«

.۱۸۰
ای دوﺳﺖ! ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺎرق اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺳﭙﺎری ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺪان

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ .ورﻧﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی راه ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﺰارﭘﺎرﮔﯽ ﺳﺖ و ﺳﻘﻮط

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ.
دردﻧﺎک ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ
ّ

ﻋﺸﻖ راه آ{ﻦ ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﮕﯿﺮی و ﭼﻬﺮه ای ﻧﺸﺎن دﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺻﺎل و
اﺻﻼ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﭼﻬﺮه ای ﻧﺸﺎن دﻫﯽ .اﯾﻦ ﻋﺸﻮه ﮔﺮان در
اﯾﻦ ﻗﺮار .در ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ً
ﺑﺎزی ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺪ.

اﯾﻦ راه ﻫﻮس ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎم ﻋﺸﻖ ﺑﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﮐﻨﯽ ،ﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﯽ و ﮐﺎر

ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻮای ﮐﺎر ﺧﻮد و ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯽ ،از ﻋﺸﻖ ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ آن روز ﮐﻪ
ﺗﻤﻨﺎی ﻋﺸﻖ در ﺟﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺰ ّ

ﻋﺸﻖ راه ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ .ﮐﻠّ ﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﮑﻮﺑﺎﻧﺪ و ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺧﺸﮑﯿﺪه در ﺧﻮن روح ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﺪ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﻫﺪ و ﺳﻼﺳﻞ ﻋﻘﻞ

ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﺪ.

ای دوﺳﺖ! ﭘﺲ داﻧﺴﺘﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺎرق اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﻮش ﺑﺎش ،ﮐﻪ ﻫﺮ آ{ﻨﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ

ﻣﺘﮑﺒﺮ از ﻋﺸﻖ دوری ﮐﻦ و از
ات ﺳﺎزد و ﺑﺪان ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺒﺎل و ﺧﻮش ﺑﺎش .و ﺗﻮ ای
ّ
اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻓﺮود آی ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را راه ﺳﻘﻮط اﺳﺖ .ﺳﻘﻮﻃﯽ دردﻧﺎک در دوزﺧﯽ

ﻋﻈﯿﻢ.

.۱۸۱
ﻋﺎﺑﺪان ﺷﺐ و روز ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛ ﺷﺐ و روز ،در ﻋﯿﺎن و ﺧﻔﺎ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و

روﯾﺎﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی درون و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﻠﺐ.

ﭼﺮا ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯽ ﺗﮑﻠّ ﻒ اﻧﺪ و ﻗﻠﺒﻬﺎﺷﺎن از ﻋﺸﻖ ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ

ﺗﮑﻠّ ﻒ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺗﮑﻠّ ﻔﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد .ﻋﺎﺷﻘﺎن ،ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﺎن و ﺑﯽ

ﻏﻮاﺻﯽ
اﻧﺘﻈﺎران اﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻬﯽ ﺳﺖ ،و ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﻦ ﺑﻪ ّ

رﻧﺞ ﻫﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪه اﻧﺪ.

از ازل ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ی ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎرات ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و

ﺟﺎده و ﻧﻪ در ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺎ.
ﻧﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب ،و ﻧﻪ در ﻫﯿﭻ
ّ

ﻋﺎﺷﻘﺎن ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻋﻤﺎرت ﻗﻠﺐ اﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻗﻠﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﯽ ﺗﮑﻠّ ﻔﺎن ،ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﺎن ،ﺑﯽ اﻧﺘﻈﺎران ،ﺑﯽ آرزوﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﺤﻈﻪ

رﺳﯿﺪﮔﺎن .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺪاﻧﺪ.

.۱۸۲
ﺟﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻤﺸﯿﺮی آﺧﺘﻪ از ﺧﻮن ﺳﭙﯿﺪ روح .ﻫﺮ ﻗﻄﺮه اش در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن

ﻋﺸﻖ .ﻫﺮ ﻗﻄﺮه اش ﻣﺬاب ،ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ی ﭘﺮده ﻫﺎی ﻧﻔﺎق .ﺟﺎن ﻋﺰم ﮐﺮده ﺧﻮن ﺑﺮﯾﺰد،
ﺧﻮن ﻋﻘﻞ ،ﺧﻮن ﺧﻮاب ،ﺧﻮن رﯾﺎ ،و ﻋﺸﻖ را از ﭘﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دراز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.

"ای ﺷﻌﻒ! ای ﺷﮑﻮﻫﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ی ﺧﺪا ،ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب .ای ﺳﺮور! ای

ﺷﺮاب ﺳﺮخ ﺧﻮن در رﮔﺎن! ای ﺟﻤﻊ ﯾﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﺒﯿﺮ! ای آزادﮔﺎن

روح! ای ﺷﻮرﻣﻨﺪان دل! ﺟﺎری ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺸﻮ{ﺪ .ای ﺧﺪاﯾﺎن روﺷﻨﯽ و
دره ﻫﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮﯾﺪ".
ﻧﺸﺎط! از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻢ در ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ّ

دوش ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﺧﺪا را در ﺧﻮاب دﯾﺪم .ﻧﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ از ﺧﻮاب ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺧﺪا را در ﺑﯿﺪاری دﯾﺪم .و از ﺑﺮج ﺧﺪا ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﭘﺎ{ﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺪاران

را دﯾﺪم و دﯾﺪم ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮏ اﻧﺪﮐﺎن ﻋﻈﯿﻢ .در ﻫﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎب .آن

اﻧﺪﮐﺎن ﮔﻤﻨﺎم ،رﺳﻮﻻن ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ .ﭘﺲ از ﺟﺎن ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم" :ای ﯾﺎران ﺧﺪا!

ﻣﻨﺘﺎن! ای ﮔﻤﭽﻬﺮﮔﺎن! ﭘﯿﺪاﺗﺮﯾﻨﺎن! ای ﮔﻮﻫﺮان ﺧﺪا! ای در
رﻓﯿﻘﺎن ﻧﺎدﯾﺪه! ای ﺑﯽ ّ

داﯾﺮﮔﺎن ﺑﯿﺮون از داﯾﺮﮔﺎن! ای ﺑﯿﺮون از ﺷﻤﺎرﮔﺎن! ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺷﻤﺎره ﺳﻼم و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد
ِ
ﻫﺰار ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻨﺘﻬﺎ!"
آﻧﮕﺎه در ﺧﻮاب ﻣﮑﺎن ﻓﺮو آﻣﺪم.

.۱۸۳
ذره ای ﻧﺠﻨﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻠﻖ
ّ
از ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﺒﺎری ﺑﻪ دل ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ

ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪن

ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردن

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﺰد
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪن ،ﻧﺮﻓﺘﻦ ،ﻧﺸﺪن
ﺑﻮدن و ﺷﻨﯿﺪن

ﻧﮕﺎه و آه داﻧﺴﺘﻦ

ﺑﯽ ﻣﮋه ﺑﺮ ﻫﻢ زدن.

ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

.۱۸۴
در ﻇﻠﻤﺎت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ روان ،ﺑﻪ آن ﺳﻮ دوان .ﻫﺮ ﻧﺎﮐﺴﯽ را

آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن .ﻫﺮ ﺑﯽ راﻫﯽ را راه ،ﻫﺮ ﺑﺎوری وﺻﻠﻪ ی ﺟﺎن.
ﺣﺠﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﻋﺼﺮی را
ّ
ّ

ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎدی وزﯾﺪ.

ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﻮرت آﻓﺘﺎﺑﯿﺶ ﻫﻮﯾﺪا ﮐﺮد .آن ﺷﻬﺮخ ﺑﯽ زﻣﺎن ،ﺷﺎه اﻋﺼﺎر .وه ﭼﻪ ﮐﺲ

اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ؟ وه ﭼﻪ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺟﺎن ﻓﺪا ﻧﮑﻨﺪ؟ ﺟﺎن ﭼﯿﺴﺖ!

ﺟﺎن را ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺒﺎزان ﺑﺎزﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﺲ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﻫﺮ ﻗﺪم و ﻫﺮ ﻧﻔﺴﺶ

ﻧﺜﺎر ﻧﮑﻨﺪ؟

ﭘﺲ از ﻋﻘﻞ رﺳﺘﯿﻢ و از ﻋﻘﯿﺪه رﺳﺘﯿﻢ و از ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻮک ﺧﺎک رﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ .از ﺟﺴﻢ

رﺳﺘﯿﻢ و ﺗﯿﺮﮔﯽ از ﺑﻨﺪﺑﻨﺪﻣﺎن ﭘﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﮏ در راه ﺳﻔﺮی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺪﯾﻢ .اﺳﻔﺎر
ﻣﮑﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ و ﻻﯾﻪ ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﺰار ﺧﻮن و اﺷﮏ و آه
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﻔﺮ ﻻﻣﮑﺎن .وه ﭼﻪ ﺳﻔﺮی! ﭼﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﻔﺮی ،ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ

درﻧﺎﻣﺪه.

آدﻣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺖ و ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ آدﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .روح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و روح .ﻗﺒﺎ و ﻋﺒﺎ ﻧﻤﯽ

داﻧﺪ ،ﺳﺮ و ﭘﺎ و ﮐﻔﺶ و ﮐﻼه ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻫﻤﻪ را روح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و روح .ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮏ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻻ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ،آﻓﺘﺎﺑﯽ! آﻓﺘﺎﺑﯽ! وه ﭼﻪ ﺳﻔﺮی! ﺧﺪا را ،ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ

دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﻔﺮی.

.۱۸۵
در ﻋﺸﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺗﻐ•ﺮ ﻧﯿﺴﺖ

-اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ-

و ﺧﻮاﺳﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ،

-اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ-

ﺧﻮد ﺗﻐ•ﺮِ ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ِ
ﺧﻮد ﺗﺎﺑﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯽ ﻋﻠّ ﺖ

اﯾﻦ رخ ﭘﻮﺷﯿﺪه ی در ﺻﺪ ﭘﺮده
اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺮون از ﺟﻬﺎت

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻨﺎﻣﺶ،

ِ
ﺧﻮد رﺳﺘﮕﺎری

ِ
ﺧﻮد ﮔﺸﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

.۱۸۶
ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﻗﺼﺪ آن

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻋﺰم آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮدّ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﭼﺎره ای
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد .از »آن« ﻫﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻨﺮ ،ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮده ی ﻋﺎدات آدﻣﯿﺰادی را ﻣﯽ درد .ﻧﻪ ،ﻫﻨﺮ ﺑﻪ

ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﻋﺎدت زده و رﺧﻮت آﻟﻮد
اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ ،اﻣﺮی اﻟﻬﯽ ﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎدر ،ﺗﺎزه ،ﭘﺮآوازه و ﻧﺎب اﺳﺖ.

ﻣﮑﺮر ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ.
ﻣﺸﻮش و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺮ ﺧﻔﺘﻦ و ﻧﺪﯾﺪن اﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ اﺻﻮات
ّ
ّ
ﻫﻨﺮ روح ،آواز ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ آواز روﺣﺶ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ

ﺗﺤﻤﻠﺶ را ﻧﺪارد ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺪ و ﻋﻈﻤﺘﯽ را ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﺎب
ّ
ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻬﯽ روح ﺣﻘﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﻠﻤﻪ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد؟ اﯾﻦ ﻗﺒﺎی

ﻣﺘﮑﺒﺮ .ﭼﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد و روح ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ
ّ
ﺟﺎﻣﻪ ی ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺳﺴﺖ در ﺳﺨﺖ ﺗﻨﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.
از »آن« ﻫﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ.

.۱۸۷
دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺮوﺗﭙﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻐﺎک ﺟﺎن آدﻣﯽ ،و ﻗﻠﺐ را

ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن .زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن .ﻧﻔﺲ ﺣﯿﺎت را -ﮔﻤﺸﺪه در ﭘﺲ ﻫﺰار ﻫﺰار
ﭼﻬﺮه ﻫﺎ -ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن.

ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدﮔﺎن رو در رو ﺷﺪن و ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ ی ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺻﺪﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎن
اﻓﮑﻨﺪن.

 :ﺑﺎ ﻣﺎ ز ﭼﻪ روی ﺑﯽ ﻗﺮاری و از ﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎزی؟

ﭘﺘﮏ ﻫﺎ را ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﺖ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﻧﺠﻤﺎد و ﺿﻼﻟﺸﺎن ﻓﺮود آوردن و
ﻃﺎق ﻫﺎﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن.

 :ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ »ﻋﻬﺪی روﺷﻦ« اﺳﺖ .آن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!

ﺑﯿﺎ! ﺑﯿﺎ ای ﺳﺘﺎره ی ﺳﻬﯿﻞ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺪرﺧﺶ .ﺑﯿﺎ ای روح ﭼﻬﺎرده! ای رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ از
اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺎک ﭘﺮﺳﺘﺎن! ﺑﯿﺎ ای ﻗﺎﻋﺪه ی ﺳﺮخ ﺣﯿﺎت! ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮازن! از ﺧﻔﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ

ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺮون آ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎب! ای ﮐﺘﺎب زﻧﺪه! از دروﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻄﻮر
ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻧﻬﺎ ارزاﻧﯽ دار.
ّ

ﯾﻠﻪ ﺑﻮدن در ﻓﻀﺎی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﻋﺸﻖ و ﯾﮑّ ﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻘﻞ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺰار ﭘﺮﭼﻢ

ﻧﺎﻣﻘﺪس ﮐﺒﺮ و ﻋﺎدﺗﺸﺎن .روﺳﭙﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﻄ ّﻬﺮ
در اﻫﺘﺰاز از اﻧﺎﺟﯿﻞ
ّ

روح! ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ دﻫﺎن اﻓﻼﮐﻢ ،ﺑﻪ ﭘﺮآوازه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم .آﺳﻤﺎﻧﻢ! ﺟﺎﻧﻢ! ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﻢ و
ﺳﻄﺮ آﻏﺎزﯾﻦ.

.۱۸۸
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﻖ را در ﻇﺮف زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻧﺪ! ﺗﺸﺨﯿﺺ،

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻮری ،در اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق،
ِ
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ او ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و ادراک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻮری ﺳﺖ در ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﭼﺮاﻏﯽ
ﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن.

ﺑﺸﺮ ﮔﻤﺸﺪه اﺳﺖ و روح در اﯾﻦ ﻟﺒﺎس آدﻣﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ آن ﺳﻮ
ﻣﯽ رود ،دﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺶ و داﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﯽ آوﯾﺰد ،دﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﯾﺶ و داﻣﺎن آن  .روح

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،دور اﻓﺘﺎده ،ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

او ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ و در آن ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و آن ﮐﺸﻮر،

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و آن دﻓﺘﺮ  .ﻫﺮ دم ﯾﮏ ورق از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و در ﻫﺮ ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ از

ﭼﻬﺮه ی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ؛ آن ﭼﻬﺮه ی ازﻟﯽ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ،از
اﯾﻦ ﮔﻮر ﺑﻪ آن ﮔﻬﻮاره ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ..

.۱۸۹
داﻣﺎن ﺷﺮق ﮔﺴﺘﺮده؛ ﺳﺎزش ﺑﺎد ،آوازش آب ،رﻧﮕﺶ آﺗﺶ ،ﭼﯿﻦ ﻫﺎش آﻓﺘﺎب .ﻗﻠﺒﺶ

زرﯾﻦ و ﻋﻘﻠﺶ از اﺷﺮاق ﺳﺮخ .ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺷﺮق ﮔﺸﻮده؛ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از
از ﺧﺪا ّ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻗﻠﺒﺶ ﺗﭙﯿﺪه در ﺧﻮن و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺳﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ آﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد و ﻣﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪای ﺧﯿﺎل .و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﯿﺎل آﻧﺴﻮﺗﺮ

رﻓﺖ و ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎل ﮔﺸﻮد .ﺑﺎز زﻣﺎن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .آه ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺟﺎﻧﻢ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﭼﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻃﺎﻟﻌﻢ! دﻟﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،دﻫﺎﻧﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن دو اﺑﺮو ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺎﻧﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺮاﻫﻦ دل ﮔﺸﻮده

و درﻧﮓ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪ.

.۱۹۰
ﺷﻌﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ دو راه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ

ﻣﺎﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺷﻌﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک

ﺷﻤﺎر ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﯽ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻔﺮی و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ.

ﮐﻼم ﺣﻖ ﺧﻮش آوا و ﺷﻌﺮﮔﻮن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻮا ﺑﻪ ﮔﻮش آﺷﻨﺎﯾﺎن درد ﺧﻮش اﺳﺖ .ورﻧﻪ

ﻋﺎﻣﯽ ﻣﺮد ﻧﺎزﭘﺮورد ﺧﺎک ﺑﺎ ﻧﻮای زﺷﺖ و ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎه ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮش ﺗﺮ.

ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ای ﻣﺮدﻣﺎن! ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺎ{ﺪ،

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .راه ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ.

و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ

ﺑﺎ او ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.

.۱۹۱
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ،ﺳﻠﻮک ﻫﺴﺖ .ﺳﻨﮓ ﺳﻠﻮک دارد ،ﺳﮓ ﺳﻠﻮک دارد و آدﻣﯽ

ﺳﻠﻮک دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻠﻮک ﺳﮓ از آدﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ آدﻣﯽ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دارد .ﭘﺲ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺻﺨﺮه ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻟﺒﺎس آدﻣﯽ ﺧﻼص ﺷﺪ ﺳﻠﻮک ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ آﻏﺎزد.

در ﺳﻠﻮک ّاﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ،از ﻫﺮ ﻗﻤﺎش ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ .ﮐﻮه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ،ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﺑﺎری
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻠﻮک در ﻫﺮ ﻗﻤﺎش آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ و ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎ

ﺷﻔﻘّ ﺖ ،وﻓﺎداری ،ﮐﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺗﻮاﺿﻊ و ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود و ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ

و ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﮐﻮر ،ﮐﺒﺮ ،ﻧﻔﺮت ،ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﺻﻔﺎت ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺣﺎل ﻋﻘﺒﮕﺮد و ﻓﺮورﯾﺰش اﺳﺖ.

ذرات و ﻗﻤﺎش ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وادی ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ،ﭼﻮن روح در ﺗﻤﺎم ّ
ً
ً
داﺋﻤﺎ اﻗﺎﻟﯿﻢ آﮔﺎﻫﯽ و ﻗﻤﺎش
داﺋﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻧﺪ و
ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و

ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ در دوﺳﺘﯽ ،دﺷﻤﻨﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺮاوده و

ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻧﺪ .روح در ﻫﺴﺘﯽ در ﻏﻠﯿﺎن اﺳﺖ و ﺧﺮﻗﻪ ی آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دوش از ﺑﯽ ﺷﻤﺎر

دره ﻫﺎ و ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮان ﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .از ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ
ّ
ﺗﺼﻮر
دره ﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ آﻏﺎزد و ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ّ
اﻋﻤﺎق ّ
ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎرﻓﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻋﺸﻖ در ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ از ﻗﻤﺎش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﭙﻨﺪارد.

ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ آدﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﺑﺮﺗﺮ و

ﮔﺎه ﻓﺮوﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ.

ﻗﺼﻪ ی ﭘﺮ اﺷﮏ و ﻟﺒﺨﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن
و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺰار ّ
ﻫﺰاران ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮد آﯾﺪ و ﻧﻈﺮ ﻋﺸﻖ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﻧﻮری از درﯾﭽﻪ

ی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ زﻧﺪان ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ و ﭼﻮن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺮ ﺑﺎﻻ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ آن ﺳﻮی اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ و اﻓﻖ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ

ﺟﻬﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮی روح ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.۱۹۲
ﺑﺲ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺴﺖ او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ آراﻣﺶ اﺳﺖ .او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺛﺮوت،

ﻗﺪرت ،ﻧﺎﻣﺪاری ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺖ .ﺑﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﻓﺘﯽ و ﺑﻄﺎﻟﺖ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ

ﺧﺮج ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺧﺎک ﻟﻮﻟﯿﺪن و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﺑﺪﺗﺮ از

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻫﺰار آﻻﯾﺶ و ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺷﺪن!

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ در ﭘﻨﺪارش ﻃﻠﺐ آراﻣﺶ
ﺳﺎﻟﮏ ،رﻫﺮوی ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺒﺎد ﮐﻪ ّ

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺰ از روح ﺑﺮای روح ﺑﻮدن! ﻣﺒﺎد ﺧﻮاب ﺟﺰ از ﺑﻬﺮ ﺧﺪا،
ﺟﻨﺒﯿﺪن! ﻣﺒﺎد ّ
و ﻣﺒﺎد دم ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪن ،ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزدم ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﮐﺎری ،ﺑﻮﺳﻪ ای ،رﻗﺼﯽ ،آوازی،
و ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا!

ﻣﺒﺎد ﺧﻮاب ،آب ،ﻏﺬا و ﻧﻔﺲ ،ﻣﺒﺎد دوﺳﺖ ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ ،آﺗﺶ و ﺑﺎد ،ﺧﺎک و ﻫﻮا ،و

ذره ﮔﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻪ در زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ از آﺳﻤﺎن ،ﻣﺒﺎد ﺟﺰ از
ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﭼﺮﺧﺶ ّ
ﺑﺮای ﺧﺪا .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺧﺪا ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا! ورﻧﻪ ﺑﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﻓﺘﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﯽ و
ﺑﺲ ﺑﻪ ﻫﺮزﮔﯽ ﻧﻔﺴﯽ.

.۱۹۳
ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎرج ﺗﺮ ،اﻟﻬﯽ ﺗﺮ .ﻫﺮ ﭼﻪ رﻗﺼﺎن ﺗﺮ ،زﻧﺪه ﺗﺮ .ﻫﺮ ﭼﻪ از زاوﯾﻪ ﻫﺎی

ﻣﺮﺳﻮم ﺑﯿﺮون ﺗﺮ ،ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺮ ،ﺟﺎﻧﺪارﺗﺮ .و آﻧﮕﺎه ﻗﺎﻋﺪه ی ﻫﺎی ﻧﻮ ،ﺑﺮ ﺟﺎن ﺑﺎزﯾﺪه در

ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ!

و آﻧﮕﺎه ﻧﺪای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﺪا:

ای ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه! ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺑﻪ رﻗﺺ آ{ﺪ!

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺺ و ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮ ای اﻧﺴﺎن! ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺺ و ﺧﻮد را ﺑﯿﺎب! ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺺ وان ﺳﻮی
ﺗﺒﺨﺘﺮ زﻫﺪ! ای ژوﻟﯿﺪه ی اﺧﻼق! ای
ﻏﺮﯾﺪه ﺑﻪ
ِ
ﺧﻮﯾﺶ ِﮔﻞ ،ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ دل آﺷﻨﺎ ﺷﻮ! ای ّ
ﻗﻮزﯾﺪه ی ﺳﺠﺪه ﻫﺎی ﺑﯽ ﺧﺪا! ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺺ و از ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺎک ﺑﮕﺴﻞ.

و ﺗﻮ ای ﻋﻘﻞ ﻣﻠﻌﻮن!

ای ﺧﻮد ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه!
ای ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه دﻓﺘﺮ ﻋﺸﻖ!

از ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪا وا ﺷﻮ!

.۱۹۴
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ دﺳﺖ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دراز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﻔﻘّ ﺖ و درک

ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ و ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی دﺳﺘﺸﺎن را

ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﺮک از دﻧﯿﺎ ،و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻦ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺴﺖ و ﻗﻮاﻣﯽ ﭘﻮچ ،ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و ﭼﻪ ﻣﺮﮔﯽ زار ،ﻣﺮﮔﯽ واﻣﺪار.

و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻃﻠﺒﻬﺎی دﻧﯿﻮی ﺳﺖ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از
ﺣﺘﯽ
ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را از ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ -و ّ

ﻣﻨﺖ ﮐﺶ
ذره از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ -از ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﯾﮏ ّ
اﯾﻦ ﭼﺮﮐﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻧﺎم ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺧﺪا ﭼﯿﺰی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر روح اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺧﺸﺶ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﯾﮏ ﻓﺮد اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﻫﺎ ﮐﻪ "ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ

ﺗﻮ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ راﻫﯽ از ﻣﺎل و وﻗﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻫﻨﺮ
زﺟﻪ ﻫﺎی ﻃﻔﻼن ﻃﻠﺒﮑﺎر را ﻧﻤﯽ
ﺧﻮد در ﮐﺎر ﺗﻮ ﮐﻨﻢ" ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد .ﻧﺠﻮاﻫﺎی زار دزدان و ّ
ﺷﻨﻮد و اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﮐﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن واﻣﯽ ﮔﺬارد.

.۱۹۵
ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ،ﺑﯽ ﻫﻨﺮی ﺳﺖ .ﺗﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ آﺧﺮ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را

از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪه ﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪ و از ﻗﻠﺐ زﻣﯿﻦ ﭼﻬﺮه

ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺒﻮس ﺑﺮﻣﯽ آرد.

ّاﻣﺎ زﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻫﻨﺮی ﺳﺖ" .ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﺎن و زاﻫﺪان ﺑﺮادرﻧﺪ" .ﺑﺮادران ﺧﺼﻢ .ﻫﺮ دو ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ،ﻫﺮ دو از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎری .ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯿﺰار .اﯾﻦ دو
وارﺛﺎن زﻣﯿﻦ اﻧﺪ ،واﻋﻈﺎن ﺳﻨﮓ و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎروت.

.۱۹۶
ُﺳﺴﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ از ﻣﺎ وا ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺦ از ﭘﯿﺮاﻫﻦ .ﺑﺮوﻧﺪ ﻧﺦ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺦ ﻫﺎ!
ﺑﺮوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ی ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎک ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدﻣﺎن ،ﻫﻤﻪ ی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ،
ﻫﻤﻪ ی اﻓﻼک ﺑﺮوﻧﺪ از ﻣﺎ وا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻫﻤﻪ ی ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺎ

واﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ از ﺑﺮ ﻣﺎ وا ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺧﺪا .آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﯾﻢ از ﺳﺮ
ﺧﻮد وا ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﺪا.

و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ
و دﺳﺘﺎن ﺧﺪا

و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد.

.۱۹۷
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا را

ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ.

.۱۹۸
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮر ﺑﺮای ﺷﺒﺰده .آن ﮐﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮑﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ّ
" ّ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺪﯾﺪه ،آﻧﮑﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،دوﺳﺘﺪاری ،ﻋﺸﻖ و آﻓﺘﺎب ﻧﺪﯾﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آن

دم ﮐﻪ دﯾﺪ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟ آن ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ؟

او ﮐﻪ در ﺳﮑﻮن اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﺪ و او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﯾﮏ ﻓﻘﺮات ﻗﻮزﯾﺪه و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎل ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
او ﮐﻪ ﭘﺮواز را ﮐﻔﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و از اوج ﺑﯿﺰار اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ

ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی وﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮو رﯾﺰﻧﻨﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎز ﺑﺮﻗﺼﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آواز ﮔﯿﺮد؟"
در ﺧﻸﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪ:
»آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮو رﯾﺰد«.

.۱۹۹
ﻣﺮا از ﺧﻮد ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﺪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ ﺧﻮاب ﺧﻮد دﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ

دﺷﻤﻦ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ دوﺳﺖ .آﻧﮕﺎه داﻧﺴﺘﻢ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻢ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه.

ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ آﻓﺘﺎب ﺷﺪم .ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ آب ﺷﺪم .دوﯾﺪم ﺑﺎد ﺷﺪم .زﺑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدم زﺑﺎﻧﻪ

ﮐﺸﯿﺪم آﺗﺶ ﺷﺪم و در ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﮔﺴﺘﺮدم .ﺷﺐ ﺑﻮدم و ﺑﺲ ﺳﺘﺎره اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم،

ﻫﻤﻪ ﺷﺒﺎن و ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن واﻧﻬﺎدم ،از آﺳﺘﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش

ﺳﺘﺎره ﺷﺪم.

.۲۰۰
ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ارزد ،ﮐﺎر ﮐﺴﺐ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﻠﻘﺘﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آن

ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺪری و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻓﺰون ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ از ﺣﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ارزد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻮﻧﺎن ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن ﺟﻨﺎزه ای ﺑﺮ ﺧﺎک
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪ و ﻓﺴﺎدش ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺑﺮﻣﯽ دارد.

ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﮐﺎر ﺑﯽ دل و ﮐﺎر ﺑﯽ ﺷﻌﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ارزد ﺑﻠﮑﻪ از
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯽ ّ

ﻫﯿﭻ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﯿﺎل در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺎ ﭼﻮن
ﺟﻨﺎزه ای ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺷﺪن.

.۲۰۱
ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ را در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑّ ﺎک را ﺷﮑّ ﺎک ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻗﻞ را

ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ و اﺑﻠﻪ را اﺑﻠﻪ ﺗﺮ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺸﻖ آﯾﺪ در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﺰوﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮد.

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﺳﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮش رواﻧﻪ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﯽ را داﻧﺸﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺮ .ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻓﺮوﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺪار را
اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺑﯿﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ در آﻧﭽﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﺐ را ﻃﺒﯿﺐ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﯾﺾ را ﻣﺮﯾﺾ ﺗﺮ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ

روز ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺮﺳﺪ و ﺷﺐ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ» ،ﮐﺎر« اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ ﻋﺸﻖ دروازه ﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﮐﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد؟ ﻋﺸﻖ،
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

.۲۰۲
ﻫﻤﻪ ی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﯾﺎر ﻋﻘﻞ راﻫﯽ اﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺳﻠﻮک ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻓﮑﻮران آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺴﺎط ﻋﻘﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ی ﺧﻮد را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻫﺎ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،آداب و ﻋﺎدات ،ﺳﺨﻨﺪاﻧﯽ و ﻇﺮﯾﻒ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺺ وارد

ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻮک روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

ﺷﺒﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

.۲۰۳
ﭘﯿﺶ از آزادی ،ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ

و ﭘﯿﺶ از ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ
آراﻣﺸﯽ ﮐﺬاﯾﯽ ﺳﺖ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ﯾﻘﯿﻦ ،ﺷﮏ

و ﭘﯿﺶ از ﺷﮏ

اﯾﻤﺎﻧﯽ دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ.

در ﺳﺮم ﺷﻮق ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎﺳﺖ و در دﻟﻢ ﻃﻐﯿﺎن ﻫﺰار اﻗﯿﺎﻧﻮس.

آرام آرام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺖ از ﺧﻮد راﻧﺪه ام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ.

آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ زﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﻓﮑﻨﺪﻧﻬﺎ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎد دادﻧﻬﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﻪ ی آزادی ﺳﺖ،

ﻟﯿﮏ ﭘﯿﺶ از آن زﻣﺎﻧﻪ ی ﻟﺮزه ﻫﺎ و رﻋﺪﻫﺎﺳﺖ.
آﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧﻢ و ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻢ.

ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ی ﺧﻨﺪه ﻫﺎ،

ﻟﯿﮏ ﭘﯿﺶ از آن زﻣﺎﻧﻪ ی آﻫﻬﺎ و دردﻫﺎﺳﺖ.

.۲۰۴
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎﻻن را در ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ.
ﻗﺪرت ،ﺑﺎر ﻣﻬﯿﺒﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺎن را ﻓﺎﺳﺪ و
ّ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ درﻧﺪه ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﯾﻪ

اﺣﻤﻘﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ،ﺑﺎزﯾﭽﻪ ی دﺳﺖ اﯾﻦ و آن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻗﺪرت ﯾﮏ آزﻣﻮن از آزﻣﻮﻧﻬﺎی

اﻟﻬﯽ ﺳﺖ و ﻋﯿﺎرﻫﺎ را رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺮه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺘﯿﻠﻪ ی ﺣﺮف ﭘﺎ{ﻦ ﮐﺸﺪ و

ﺣﺐ ﺧﻠﻖ آﺗﺶ
ﺧﺮﻗﻪ ی ﻋﻤﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ .آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺷﻮق ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ
ّ
اﺳﺖ .ارواح ﭘﺎک ﻫﻤﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺸﻖ را ﮐﺲ ﭼﻬﺮه ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻧﺎم ﻧﻤﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺪ .در ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ،ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﺰدی از ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺖ اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺎر ّ
ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺑﯽ ﻣﺰد و ّ
ﻧﯿﺴﺖ .درﯾﻮزﮔﺎن ﻣﺰد ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرت اﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺪرت ،ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪان
اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻬﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻮرﻫﺎی ﺳﺮخ ﺗﺎوان ﻓﺮو ﻣﯽ اﻧﺪازد ،ﺧﺪﻣﺖ،

ﺻﻌﻮد ﻓﺮزاﻧﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن روح را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﻬﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.

.۲۰۵
ﻋﺸﻖ ،آزادی اﺳﺖ .دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ،ﻣﺠﺎل دادن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺎل ﺧﻮد ﺑﻮدن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﺎل دادن از ﻗﺪرت اﺳﺖ؛
ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ.

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ روح ﻫﺎ ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺮﮔﺮم

ﮐﺎر و ﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺧﻮد را

دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ،و ﭼﻮن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد و
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

.۲۰۶
ﺳﺎﻟﮏ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻫﻞ و ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻖ

را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺪا ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﻋﺎﻗﻞ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪا را ﺗﺎ ﺧﻮد ﭘﺎ{ﻦ ﮐﺸﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا را ﭼﻮن ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﮑ ّﺪر ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺸﯽ ﻋﺒﺚ! ﭼﻪ ﮐﺎری ﺗﺒﺎه!

ﮐﺎر اﻟﻬﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ

دوش ﺧﺪا ﺑﮕﺬاری .اﺑﺘﺪا ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺪر ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰی ،آﻧﻘﺪر از ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮی ،آن ﻗﺪر

از ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﻮد ﮔﺮدی ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ ﺧﺪا آﯾﯽ .ﭼﻮن ﺑﻪ دﯾﺪ ﺧﺪا آﻣﺪی ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ

دوﺷﺖ ﻧﻬﺪ .آن ﮐﺎرﻫﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﻧﻔﺲ ﺑﺴﺎﯾﺪ ،ﮐﺒﺮ ﻓﺮو رﯾﺰد ،ﭼﻬﺮه ﺑﺸﻮﯾﺪ و روح
ﺑﺮآرد.

ای دوﺳﺖ! از ﻧﮕﺎه ،از ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺣﻖ ﺟﻮﯾﺎن را ﺑﺸﻨﺎس .از آن ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻬﯽ

ﺳﺖ ،از آن ﻟﺒﺎن ﮐﻪ ﺟﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و از آن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ

اﻋﻤﺎق ﺗﻠﺨﮑﺎﻣﯽ ﻫﺎ و ﺗﯿﺮه روزی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻧﻮردﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺎس ﻣﯽ دارﻧﺪ.

.۲۰۷
ﻧﺎاﻫﻼن ،ﮐﻠﻤﻪ را ﺣﺠﺎب اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﮐﻠﻤﻪ را در ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ آن را ﭼﻮن ﺧﻮد ﺣﻘﯿﺮ

ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺮ آن از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﺸﻨﺪ و ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را

ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮑﻪ دﯾﺪار ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد از ﻧﺎاﻫﻞ و ﺧﻠﻘﺶ آزاد
ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎاﻫﻼن ،ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﻘﻞ اﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ در ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻤﻪ اش آوﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ و از

ﻋﺮﻓﺎن ﺟﺰ ﺷﻌﺮ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻟﺤﺎف ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،از روح ﺟﺰ ﺳﻪ
ﺣﺮف ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﺟﺰ از ﺗﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﺰ در ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ از داﻧﺶ ﭘﻮچ ﺑﺸﺮی و از
ﮐﻠﻤﻪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ ،ﺧﺪاﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ،
ّ
ﻋﻘﻠﻬﺎی ﺳﺴﺖ و از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﻄﻮر ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ ،ﭘﯿﭽﺶ ﺗﺎک روح ﺑﺮ

ﻣﻬﯿﺎی راز ﺷﺪن اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﺮ در آﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺳﺖ و در آﺳﺘﺎﻧﻪّ ،
و ﭼﻮن ﺷﮑﻮﻓﻪ ای در آﻏﻮش ﺧﺪا ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ.
آﻧﮑﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ،

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد از ﻧﺎاﻫﻠﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.

.۲۰۸
ﻋﺸﻖ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﺑﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺮده ﺑﺎﻻ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﯽ

آﺷﻮﺑﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و آﻧﮕﺎه روﺑﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺸﻖ ﮐﻠﮏ ﺧﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و

ﻋﯿﺎر ﻧﺎاﻫﻼن ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎی ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ ﻏﻢ از دﯾﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻮان
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ.

در دﯾﻮان ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶُدردﻫﺎ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻼ زﺧﻢ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ
ﻣﺮﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ای ﻋﺎﺷﻘﺎن آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﻨﺪ.

.۲۰۹
ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﭼﭗ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن راﺳﺖ راه

ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰد .ﺧﺮدﻣﻨﺪ راه ﻣﯿﺎن را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و آن ﻫﻤﺎن ﺻﺮاط

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .آن راه ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺳﺖ و او در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آن

راه در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ؛ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎن.

ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،راه ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .آن راه ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن اﺳﺖ .راﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،راه ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .آن راه ﮐﻪ در آن ﻟﺒﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ

و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ آﻏﺎزد.

.۲۱۰
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﻋﺎﺷﻖ« ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ

در ﻣﺸﺖ ﺧﻮدم ،ﺟﻬﺎن در ﻣﺸﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ«.

.۲۱۱
»آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﺎم دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺴﺎدﮔﺮان اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪان

ﻼ
دﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن دﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،و در ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ زﯾﻨﺪ و در ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .اﺻً
ﻼ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .از اﺑﺘﺪا ﻣﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﯾﻨﺪ ،اﺻً
ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ رﻫﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ آن دم ﮐﻪ در ﺗﻠﻨﺒﺎر ﻓﺴﺎد و ﻇﻠﻤﺖ ﭘﺸﺖ

ﻫﺎﺷﺎن ﺧﻤﯿﺪه ﺷﻮد و دﻫﺎﻧﺸﺎن ﮐﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﻐﺰﻫﺎﺷﺎن در ﻫﻢ ژوﻟﯿﺪه ﺷﻮد و ﻧﻔﺲ

ﻫﺎﺷﺎن از ﺑﻮی اﺷﻤﺌﺰاز ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ آورد .آﻧﮕﺎه در دوزﺧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ

و در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮ آﺗﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻫﯿﺰﻣﻬﺎی ﺗﺎوان ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻪ اﺳﺖ و

اﯾﺸﺎن از آﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﭼﻮن از آﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ در آﺗﺶ ﻓﺮوﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و

آﺗﺶ ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﯾﺸﺎن آرام آرام ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪﺷﺎن و ﭘﺮده ﻫﺎی ﻇﻠﻤﺖ را در ﺧﻮن و آه

و رﻧﺞ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﭼﻮن رﻧﺠﻬﺎی ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺷﺪ ،رﻧﺠﻬﺎی ﺟﺎن ﻣﯽ
آﻏﺎزد و آﻧﮕﺎه در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ

ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺴﺎدﮔﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ و درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﻠﮏ دﻧﯿﺎ و ﻓﺮزﻧﺪی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﯽ ﻧﻤﯽ
ارزد و اﺑﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺧﻮﻧﺨﻮاری ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روح ﺑﺮ ﺧﻮد

ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی روح راﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺳﻮ روان ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻮ را ﻣﯽ ﭘﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻮ را ﻣﯽ ﮐﺎوﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮد

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺳﻮﻫﺎ ﺟﻮ{ﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﺎ ﭘﯿﻤﻮده ،درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ

ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و در ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺧﻮد ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و در ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ،از
ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آﯾﻨﻪ ی

ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺖ ،آﯾﻨﻪ ی ﮐﯿﻬﺎﻧﻬﺎی اﻋﻈﻢ ﺧﺪا .ﭘﺲ در ﺧﻮد ﻣﯽ

ﺟﻮﯾﻨﺪ و در ﺧﻮد راﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻪ آن ﮐﯿﻬﺎن ره ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ
ﺧﻄﻪ ی روح و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ را
ﻫﻤﻪ اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﮑﺎوﯾﺪه در زﯾﺮ ّ

زرﯾﻦ ﻋﺸﻖ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ از ﺧﻮد
ﮐﺎوﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎ راه ﯾﺎﺑﯿﺪﻧﺪ ،آن دم رﯾﺴﻤﺎن ّ
آوﯾﺨﺘﻪ .آﻧﮕﺎه آن رﯾﺴﻤﺎن ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﻪ ی راﻫﻬﺎ ،راه راﻫﻬﺎ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن رخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن راه ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان اﯾﻦ ﻗﺮﻧﻬﺎ و ﻫﺰاره ﻫﺎ،
اﯾﻦ ﻣﺮﮔﻬﺎ و زادﻫﺎ ،و اﯾﻦ دوزخ ﻫﺎ و ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ را

ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و در راه ﻋﺸﻖ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺳﻔﺮ روح ﻣﯽ آﻏﺎزد و اﯾﻦ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ درون
ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ آﻏﺎز داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺳﺖ«.

.۲۱۲
ﺑﻨﮕﺮم ﺑﺮ ﺷﺎدی ﻫﺎی ﺗﻦ و ﻣﻼل روح

و ﺑﻨﮕﺮم ﺑﺮ ﺷﺎدی ﻫﺎی روح و ﻣﻼل ﺗﻦ
و ﺑﻨﮕﺮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ دو؛ آه ﻫﯿﭽﮑﺪام!

و ﺑﻨﮕﺮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﭽﮑﺪام؛ وای ﻫﺮ دو!

.۲۱۳
ﻋﻘﻠﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﻮش اﻧﺪّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎی درﺧﺸﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
زر ﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻤﺎرت ﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،رﻗﺺ و
ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﻬﺎی ّ
ﺗﻤﺪن ﻫﺎ از ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﮐﻠﻤﻪ در ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ و ّ

ﻓﺮار و دوان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﻗﺪر
ﻋﻘﻠﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﻮش اﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ّ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻣﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﭙﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ
ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

.۲۱۴
ﺟﻬﺎن را از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ:
ﻣﺎدی؛ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎن را ﺗﻐ•ﺮ داد .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾﺎن

اﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﭘﯽ ﺗﻐ•ﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻧﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در
وﻓﻖ ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐ•ﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ّ
ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻞ وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن از اﯾﺸﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺎدی-ﻣﻌﻨﻮی؛ ﺟﻬﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐ•ﺮ داد و

ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮ ،روح ﻫﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮرده ی ﺳﺮد و
ﮔﺮم زﻣﺎن ﭼﺸﯿﺪه و ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﯽ واﻗﻊ اﻧﺪﯾﺶ اﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ

ﺷﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﺟﻬﺎن از
ﺷﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎ{ﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ّ
اﻣﻮاج ﺧﯿﺮ و ّ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﻨﻮی؛ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ﺑﯽ اﯾﺮاد اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﻗﻠﯿﻼن ﻫﺮ زﻣﺎن

ﺷﺮ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
و ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎورای ﺧﯿﺮ و ّ
و ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﯿﺰی را
ﺗﻐ•ﺮ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﻬﺎن از اﯾﺸﺎن ﺧﻮش اﺳﺖ.

.۲۱۵
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺧﻮب ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺪ ،ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ

ﻓﺤﺎﺷﯽ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از ﻋﻘﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎم
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪّ ،

اﺳﺖ؛ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ درون آن راﺑﻄﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮب و ﺑﺪ

ﻣﺠﺮب اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻤﯿﺎب و روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
دوم ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ
را درﯾﺎﺑﻨﺪّ .
ّ
ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ را روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .اﯾﻦ ﻋﻘﻠﯽ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﻣﺠﺮب
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻋﻘﻞ
ّ

ﻗﻮه ای ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮب و ﺑﺪ،
ﻗﻮه ی ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ اﻧﺪ .اﯾﻦ ّ
ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ّ
ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ ،اﺻﻞ و ﺟﻌﻞ و ﻫﻤﻪ ی دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ درﺳﺖ ﻧﻬﺪ و ﺣﮑﻢ درﺳﺖ

ﺳﻮم ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ و
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻘﻞ
ﻣﺠﺮب ،ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ اﺳﺖ .و ّ
ّ
ﺧﺮاب؛ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻘﺾ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ای ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ

ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ی
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺾ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ی

دﯾﮕﺮان را ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﻨﺪه ی آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد روان ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ .آن ﭼﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﺣﻮال اﯾﻦ ﻧﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻼن ﻣﺎﯾﻪ ی دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺳﺖ ﺗﮑﺎﭘﻮی

اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻠﺐ ذاﺗﯽ

روح ﺑﻪ ﻓﺮا رﻓﺘﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺟﺴﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﻠّ ﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وادی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ

ﻣﺠﺮب ،ﻓﮑﻮران ،ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻋﺎدل و رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﺷﺮاﻗﯽ
ﺳﻪ ﻋﻘﻞ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ
ّ
ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ آﻣﺎده ی ورود ﺑﻪ وادی ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺸﻖ

ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮوز در ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﻧﺎﭘﯿﺪا

آن را ﭼﻮن اﻓﻘﯽ دور و ﻣﺤﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪّ .اﻣﺎ آن روز ﮐﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪا دﻫﺪ ﭼﺎره
ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ درﮔﺎه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ

زرﯾﻦ ﻋﻘﻞ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺣﺘﺮام و ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻫﺎی ّ

و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﻠﻖ را ﭼﺎک ﭼﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪم در ﮐﺸﺘﯽ ای ﻧﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن

ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و آﻣﺎده ی دل ﺳﭙﺮدﻧﻬﺎ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮ اﻣﻮاج ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه

ﺷﺪﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن را ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﺗﻤﺮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺒﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪی
ّ
ﺳﺒﮑﺒﺎران ﻓﺎﺧﺮاﻧﻪ ﭘﺮﺳﻪ زﻧﻨﺪّ ،اﻣﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻃﻠﺐ ذاﺗﯽ روح اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ

دﻋﻮت ﻋﺸﻖ واﻣﯽ دارد و دل ﺑﻪ ﻋﻄﺮ آزادی ﺑﺨﺶ ﻧﺴﯿﻢ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺑﺖ
ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮای روح آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.

.۲۱۶
ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻧﺪه ﺑﻮد و از درد ﮔﻔﺖ .دردی ﻣﻬﯿﺐ و از ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﻟﻬﯿﺐ

ﮐﺶ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺮﮔﻬﺎی روح در ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺳﻮ ﻣﯽ دوﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ
ﺑﺴﻂ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ را در آﻏﻮش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن درد اﺳﺖ،
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺖ .داﺳﺘﺎن در ﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﻣﺮدن ،ﺻﺪﺑﺎره ﻣﺮدن و

ﻫﺰارﻫﺰارﺑﺎره ﻣﺮدن و زﻧﺪه ﺷﺪن .ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪن و آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﻮره ﮐﺸﯿﺪن؛ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ ،زﯾﺮ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮ و در آﻏﻮش ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻮ.

ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻧﺪه ﺑﻮد و در درون ﮐﻮره ﻫﺎی ﻣﺬاب روﺣﺴﺎز درد را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮد ،از درد ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ درد رﻗﺼﯿﺪ و ﺑﺎ درد ﻣﺘﻨﺎﺳﺦ ﺷﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

.۲۱۷
از ﮔﺴﺘﺮه ی درک ﺑﻪ دور ،ﺳﺮ در ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ،دﯾﻮاﻧﻪ ،رﻫﺎ .ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﻢ.

ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر او ،در وﻫﻢ و در ﺣﺠﺎب.

در ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﻮﯾﺶ؛ آدﻣﯽ .ﻣﻦ؛ ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ دوﺳﺖ ،ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺑﺎ ﻫﻤﻪ.
ﺟﺎرﯾﺴﺘﻢ در رگ ﻋﺸﻖ ،ﺟﺎری ﭼﻮ ﻫﺰار رود ،در ﻫﺰار ﭘﻮد.

ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ؛ ﻋﺸﻖ ،آﺗﺶ ،ﻧﻮر ،دود.

.۲۱۸
اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻼﺻﯽ دﻫﺪ ،ﻋﺸﻖ از اﻧﺪﯾﺸﻪ.

.۲۱۹
ﺗﻌﻬﺪ ،اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ
اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ﺗﻘﻮاّ ،
ﻣﻨﺖ و ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﺰد و ّ
ّ

ﮐﺎﻟﺒﺪ زﯾﺒﺎ ّاﻣﺎ ﺧﻔﺘﻪ ی اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻧﻔﺲ ﺣﯿﺎت ﺑﺪﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﺶ اﻧﺪازد .ﻋﺸﻖ ﺧﻮد
ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﻋﺸﻖ
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺟﻮﻫﺮ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ ﺧﻠﻘﺖ و دم ّ

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺠﺎﯾﺎ ﺟﺰ اﻟﻔﺎﻇﯽ در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺟﺰ ﻣﺠﺴﻤﻪ ای

ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ و ﺷﮑﯿﻞ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﮏ آﻫﻨﮑﻮب ﺷﺮارﺗﻬﺎی ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻋﺸﻖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ ای ﺑﯽ ﭼﺮا زﻧﺪﮔﺎن ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ،و

ﻋﺸﻖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ ای واﻋﻈﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ و ای ﻣﻐﺰﻫﺎی ﭼﺮﯾﺪه ی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،و
ﻋﺸﻖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﺮای ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ و آﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﯽ دوﺳﺖ .ﻋﺸﻖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ

از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻓﺮاﺗﺮ روﯾﺪ ،از ﺻﺤﻦ ﻫﺎ ﺑﮕﺬرﯾﺪ و از ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ .ﻋﺸﻖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ

ﮐﻠﯿﺪ دروازه ﻫﺎی آﺳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻟﺐ از ﻫﺮزه ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻓﺮو

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ »راه« ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد.

.۲۲۰
در ﻇﻠﻤﺖ ،ﻣﺮدان ﻋﺸﻖ ،ﭼﺮاﻏﺪاران.

ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ،ﺟﻤﻠﮕﯽ در ﺣﺠﺎب.
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻫﻮﯾﺪا.

ﻟﯿﮏ آدﻣﯽ ،ﺧﻔﺘﻪ ،ﻏﺎﯾﺐ ،در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻫﺎی وﻫﻢ و ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ.

و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﺠﻮاﻫﺎی زار ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد.
ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش دﻣﯽ
ای آدﻣﯽ،

و در ﻟﮑﻨﺖ ﺟﻬﺎن

ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﺑﺸﻨﻮ!

.۲۲۱
آﻧﭽﻪ از ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺻﺮار ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖّ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ از ﺧﻮد
ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﺤﺾ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ

روح در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺧﻤﻪ

ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﻤﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و در زﻧﺪان اﻧﻔﻌﺎل و ﺳﺴﺘﯽ روزﮔﺎر

ﻣﺪﺗﯽ در اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد و
ﺑﮕﺬراﻧﺪ .روح در ﻫﺮ ﻣﺪار ﮐﻪ ﻧﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ّ
آن ارﺗﻌﺎﺷﺎتِﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺰم راﺳﺦ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ درﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﻀﺒﺎط و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ روحِاز

ﻇﻠﻤﺖِﺟﻬﺎﻟﺖِﺧﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،از اﺻﺮار ﺧﻮد و ﻃﻠﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ

دﺳﺖ ﺑﺮدارد .ورﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از رﺷﺪ ﻫﻤﺎره اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ
وﺟﻮد دارد.

روح ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎره ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ و ﻓﺮدا

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارد .ﯾﮏ روح ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ ی ﺟﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
آ{ﻦ ﻧﻮ ﺷﺪن ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻐ•ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺸﺎن ﺗﻐ•ﺮ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ دﯾﺮوز دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ را اﻣﺮوز دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و آﻧﭽﻪ دﯾﺮوز

ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ را اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ و آﻧﭽﻪ دﯾﺮوز ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ را اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﮕﺎه

ﮐﻪ ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ی ﭼﯿﺰﻫﺎی

ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻮ ﺷﺪ ،دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﮐﺮدار ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﯿﺎل ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .روح ﻧﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در

ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺧﻮ ﮐﻨﺪ.

روح ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﻫﻤﺎره ﺑﺎﯾﺪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮد.
ﻫﻤﺖ
ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮﮐﺖ ّ
ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﺳﺮ ّ
ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮان و روح ﺗﺎزان اﺳﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد از آﻓﺖ
ﺧﻮدرأﯾﯽ ،اﻧﺘﻘﺎد ،اﻧﻔﻌﺎل ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺧﻮدﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮدﮐﻮﭼﮏ ﭘﻨﺪاری ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد ﮐﻪ
روحِرﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ یِﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﺷﺮ دو ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ی اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ،اﯾﻦ دو ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮد را از ّ

ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،در راه ﻫﺪﻓﯽ واﻻ ﮔﺎم ﺑﺮدارد و از ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او از ﺳﺮ

ﻋﺸﻘﯽ ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ رواﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ورﻧﻪ »رﺣﻤﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎن و

روح رﻫﺎﯾﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺎه ﺧﺪا« اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖّ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖِ .
ﻫﻤﺘﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺰد رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺎن و ّ

.۲۲۲
ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﺎﯾﺪ درون ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﺑﯿﺮون اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ درون را ﺳﺎﺧﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ درون را دﯾﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﺳﭙﺲ از درون

ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﯿﺮون از درون درﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه از
ﺑﺬری در زﯾﺮ ﺧﺎک .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﯽ اش را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻒ و

دﯾﻮارﻫﺎ و آﻧﮕﺎه ﺳﻘﻒ .ﭘﺲ ﺳﻘﻒ از ﭘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ و رأس از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد.
ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪ ،رﻫﯿﺪ.

ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮدت را ﺑﺸﻨﺎس اﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ راه اﺳﺖ ،ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ی رﻧﺠﻬﺎ ،ﻓﻘﺮ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ی ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻫﺎ از ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ

اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ای ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺖ را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ای ،ﭘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮑﻨﺪه

ای ،ﭘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ ای ،ﺑﺮو و ﺑﺎ دﻫﺎن ﮔﻠﻪ ﺳﻘﻒ ﻓﻠﮏ ﺑﺸﮑﺎف .ﺑﺮو و ﻫﯽ ﺑﺨﻮاه

ﺑﯿﺮون را ﺑﺴﺎزی و ﻫﯽ آن ﺑﯿﺮون ﺧﺮاب ﺑﺮ ﺳﺮت وﯾﺮان ﺷﻮد و ﺗﻮ ﺑﺎز ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﺑﯿﺮون

را ﺑﺴﺎزی و ﺑﺎز آن ﺑﯿﺮون ﮐﺞ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﮐﺠﯽ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮت آوار ﺷﻮد.

از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آوا و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺎﺑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن

در ﻃﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ای ﺑﺸﺮ! ﺧﻮدت را ﺑﺸﻨﺎس«.

.۲۲۳
آه ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ رﯾﺰش ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻫﺎی ﺑﺎدﮐﺮده  .ﭼﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﻞ ﺑﺎ ﺗﺎوان ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻧﺪ ،و ﭼﻮن

زﻣﺎﻧﻪ ی ﺗﺎوان اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﻪ ی ﮔﺬر از ﺗﺎوان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .زﻣﺎﻧﻪ ی ﺑﯿﺪاری ﺳﺖ .زﻣﺎﻧﻪ ی

"آﻧﭽﻪ ﻣﻦ دﯾﺮوز ﺳﺎﺧﺘﻢ ،اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد" ،آن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﮕﺮان ﮐﺮدن

و ﮐﻨﻮن ﺧﻮد در ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻫﺎ .زﻣﺎﻧﻪ ی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آن ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﺮ

دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻢ و آن ﻋﻘﯿﺪه ﺣﻘﻨﻪ ﮐﺮدﻧﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺎ و ﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺧﺎک ّ
ﻣﺬﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺎ .زﻣﺎﻧﻪ ی آن ﻣﺮدان ﻋﺸﻖ را ﮐﺸﺘﻦ ﻫﺎ و ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﯿﻎ

ﻋﺸﻖ از ﻋﺪاوت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﺎ .آه زﻣﺎﻧﻪ ی وﯾﺮان ﺷﺪن و زﻣﺎﻧﻪ ی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از
ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﻞ و ﺗﺒﺨﺘﺮ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﻪ ی درﺧﺸﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ،

زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦِزﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ.

و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﯿﺪاری ،ﮐﻪ از ﺗﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و از ﻋﻤﯿﻖ

ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺐ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ آﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﮐﺮدﻧﻬﺎ در

ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن از ﮔﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽ آﻏﺎزد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی

ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ و ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد و ﭼﻮن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺮزه ﻫﺎ و

رﻋﺪﻫﺎ و آﺷﻮب ﻫﺎﺳﺖ .و آن ﮔﺎه ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﻎ دژﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮ دژﺧﯿﻤﺎﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪ و

ﻣﺮوﺗﯽ
ﻏﺮورﻫﺎ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪﻧﻬﺎ و ﺧﻮارداﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻫﺎ و ﺑﯽ ّ
ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘﺲ از آن »ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮاﺑﺮ« ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ دﯾﺮوز ﻫﻤﻪ ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻒ

ﮐﻔﺎره
در ﮔﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮدان ﺷﯿﺮﻧﺎﭘﺎک ﺧﻮرده ی دﻫﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺧﺪا ّ
ی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﻪ ی رﻗﺺ ﻫﺎ و ﺧﻨﺪه ﻫﺎ و در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﻣﻦ ﺗﻤﺎم روﯾﺎی ﺧﺪا را در ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪه ام و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از درﯾﭽﻪ ی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ آﻫﺴﺘﻪ

آﻫﺴﺘﻪ و ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ .وای ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﺖ و آه ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﻋﺸﻖ.

.۲۲۴
اﻫﻤﯿﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺎرﻓﺎن و اﺳﺘﺎدان
در ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮدی
ّ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺒﺎی
ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮد
ّ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻋﮑﺲ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮت و
ً
ﻣﻨﻔﺮدا و رودرو ﺑﺎ روح
ﺗﻔﺮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و
ﻗﺪرت ﭼﯿﺰی در ﺳﺮ ﻧﺪارد .اﯾﺸﺎن در آﯾﻨﻪ ی ّ

ﻃﺮﻓﻨﺪ.

ذره ی ﺧﺪا و واﺣﺪ آﮔﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ ﺳﺖ .ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺣﻘﯿﻘﯽ -ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ
روحّ ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻇﻬﻮر ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ را دارد -ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮدی

ﺷﺨﺺ و ﺑﻪ ﻃﺮزی دروﻧﯽ و اﺳﺮاری ﺑﺎ او ﮐﺎر دارد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر دروﻧﯽ و ﻓﺮدی

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮده ی
ّ
اﻧﺪازد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮﯾﻨﺪه ی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از

ﺗﻤﻨﯿﺎت ﻣﺎدی و ﻃﻠﺐ ﻫﺎی ﺗﻦ و ذﻫﻦ و روان ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اﺳﺖ و ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ
ّ
ﻃﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﺪارج ﺳﻠﻮک اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮ داﻣﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻔﺮد روح اﺳﺖ .روح ﺑﺎ رﻫﺎﯾﯽ از داﻣﮕﻪ
داﻧﺶ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎن داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ّ
ﺗﺠﺮد رﺳﯿﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا و درک
آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺎ ﺗﮏ ﺷﺪن و ﺑﻪ
ّ
ﻣﻨﺰه ﺷﺪن روح از ﻣﺮداب
ﻣﻔﻬﻮم و ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ّ
آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻃﻼق داﺋﻤﯽ روح از ﻋﻘﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﮐﻪ روح ،روح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺮاج ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ آﻏﺎزد.

.۲۲۵
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﯽ ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ
از ﺳﺮ ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﯿﺎوﯾﺰد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ آدﻣﯽ
ّ

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺖ
ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﭼﻪ ﺧﺪاﯾﯽ از ﺳﺮ ﺗﺮس.

ﻟﯿﮏ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ از ﺳﺮ ﺗﺮس از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا را از ﺳﺮ

ﺗﺮس ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﺎﻟﺪﯾﺪه و

ﻋﺎﺑﺪان ﺗﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺷﺪ ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮس ،ﻧﻔﺲ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ از ﺧﺪا ،ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .آن زﻣﺎن ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺣﺠﺎب ﺗﺎرﯾﮏ ﻋﻘﻞ از ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪ و
آن ﺳﻮی اﯾﻤﺎن و آن ﺳﻮی ﺷﮏ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
آﻏﺎزد .ﭘﺲ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪ و ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ روح ام و ﺧﺪا ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﺧﺪا

ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ.

.۲۲۶
ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی دور

ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﺘﺎن ﻋﻤﻖ ﮔﯿﺮد ،و ﺑﺮ ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭼﺸﻢ دوزﯾﺪ ﺗﺎ از ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺎی
ﺳﻨﺖ
داﻣﻨﻪ اوج ﮔﯿﺮﯾﺪ .آ{ﻦ ﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺬﻟّ ﺖ اﻓﮑﻨﯿﺪ و ﻣﮕﺬارﯾﺪ ّ
ﻫﺎی ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﻨﺪ .از ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻮدن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺧﯿﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ اﺳﯿﺮﯾﺪ رﻫﺎﯾﯽ را آرزو ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی

ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻪ زﻧﯿﺪ و ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ درود ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ.

ﻣﺒﺎدا ﮔﻮﺷﻬﺎﺗﺎن ﺑﺮ آوازﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪ درﻫﺎی رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﺧﺎﻣﯿﺪ ﻣﯿﻞ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯽ ﭘﺨﺘﮕﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ و اﮔﺮ ﭘﺨﺘﻪ اﯾﺪ ﻫﻮای ﺳﻮﺧﺘﻦ در

ﺳﺮ ﺑﭙﺮورﯾﺪ .ﺑﺴﻮزﯾﺪ و از ﺑﻼﻫﺖ ﻫﺎی ﻫﺰار ﻗﺮﻧﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ آزاد ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و در

اﯾﻦ ﻋﺸﻖ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ .ﭼﻮن ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﻮری در دل و ﺷﻮﻗﯽ در

ﻗﻠﺐ ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﺎی اﺑﻠﯿﺴﺎن زار و زر و زور و ﻋﺰا ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎران ﺷﻌﻒ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪﯾﺪ.

ای ﺧﻮاب ﻣﺮدﮔﺎن! ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و از اﻏﻤﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ .ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ و

آری آری ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﺪاری ﻫﯿﭻ ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﭼﻨﺪی ﺳﺖ ﺑﺖ

ﺷﮑﻨﯽ آﻏﺎزﯾﺪه اﻧﺪ و »ﻋﺸﻖ« اﻣﺮوز ﭘﺮﭼﻢ اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

.۲۲۷
ﺑﭽﮕﯽ و از اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﻢ و از اﯾﻦ ّ
ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آداب ﻧﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻋﺎدات ﻧﻮ ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻨﯿﺪن و دﯾﺪن و

داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎب ﻫﺎ و

ﺣﺠﺎب ﻫﺎ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﻠﮑﻬﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ و از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻃﺎﻗﻬﺎ و ﻣﺤﺮاﺑﻬﺎ

ﺑﻪ ﺳﺮای ﺧﻮاﺑﻬﺎ و رازﻫﺎ و ﺳﺎزﻫﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮی و ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ

و ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﮕﺮداﻧﯿﻢ.

ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﺟﺰ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ راﻧﻢ ،و ﭼﻮن اﯾﻦ

ﮐﻮدک ﻧﺎﻟﻪ ی ﻧﻪ ﻧﻪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮ دﻫﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻬﻮاره ی ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺮ دوﺷﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺎﻓﻢ را
ﺑﺎ اﺻﻮات ﻧﻮر و ﺑﺎﻧﮓُﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮن ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ آواز ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ،

ﻣﻘﺪر ﺗﺎﺳﻬﺎی ﻓﻠﮑﯽ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺑﯿﺪه
و ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺮدش
ّ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ.

.۲۲۸
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ در دﺳﺘﺮس ،ﻟﺤﻈﻪ ی ﺣﺎل و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

.۲۲۹
آدﻣﯽ از ﺑﯽ ﻋﺸﻘﯽ دﭼﺎر ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ از ﻋﺸﻖ ﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﭽﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاری .درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ ﺑﯽ
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ

را زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻧﻮاع ﻧﺒﻮغ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎ و

ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪﻣﺖ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن روح را
ّ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺮاﻧﺠﺎم روح ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ

ﻧﻔﺲ و اﯾﻦ دم ﮐﻪ ﻓﺮو ﻣﯽ رود و ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دار و ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ در

ﺣﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آن ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎ و ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻫﺎ و ﻧﺒﻮغ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روزی ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روح از آن ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻧﻔﺴﯽ ﻫﺎ ،ﺑﯽ

ﻋﺸﻘﯽ ﻫﺎ و ﺣﺒﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ »َدم« ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ دم و ﻧﻔﺴﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻫﯿﭻ ﮔﺴﺘﺮده ی
ﻻزﻣﺎن و ﻻﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای در ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ» :دم را درﯾﺎب ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.

.۲۳۰
ﭼﻮن ﺑﺬر ﮐﻪ ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮی آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺎزﮐﺶ ﻓﺮو

ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و در ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ،ﻣﺘﺮس! ﻣﺘﺮس! از آﻓﺘﺎب ﻣﺘﺮس ،ای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮ
ﮐﺮده! ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻨﮏ ﻣﺘﺮس ،از آﺳﻤﺎن ﻣﺘﺮس ،از روﺷﻨﯽ ﻣﺘﺮس.

ﻣﻘﺪر ﺳﺮو و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺗﺎب آر ،ای ﺳﺮ از
ﺑﭙﯿﭻ و ﺑﺘﺎب ﺗﺎ اوج
ّ
ﻣﻄﻮل ﻋﺸﻖ!
ﺳﻬﻤﻨﺎﮐﯽ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده و ﺗﺎ ﻣﺮداد رﻫﺴﭙﺎر! ای ﻧﻮرﺳﯿﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ زﻟﻒ
ّ
از آواز ،از ﻧﻮر ،از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و از رﻗﺺ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺷﺐ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﺮس ،ﮐﻪ در اﯾﻦ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﺳﺘﺎره ﺷﺪن اﺳﺖ.

.۲۳۱
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻋﺒﻮر

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ی دﯾﻮارﻫﺎ در ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﯾﻮار ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ ای ﻗﺪ

ﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،آن ﭼﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﯽ ﺳﺖ
ﻓﺮش اﺳﺖ ،ﮐﻠﻤﻪ از ﻋﺮش اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺖّ ،اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ درون ﭼﺸﻢ ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ
اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ از درون ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺗﻮان ﮔﻮش ﺑﺴﺖّ ،
ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .از ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺘﻮان ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از آﻓﺘﺎب.

و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺐ از ﮐﻠﻤﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺧﻮاﺑﻬﺎ از ﮐﻠﻤﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ از ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آدﻣﯽ از ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﮐﻠﻤﻪ اﻧﺪ.

ﻫﺴﺘﯽ از ﮐﻠﻤﻪ در ﺑﻘﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺘﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

.۲۳۲
ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﺰ روح ﮐﻪ ﺑﺎرﻗﻪ ی ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ارزش،

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬراﺳﺖ ،ﻋﺒﺚ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ
ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﮔﺬراﺳﺖ و
ّ

ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روح در اﻋﻤﺎق آن ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ روح را ﺑﺎﯾﺪ
درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮد.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در درون ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺗﺒﺎه اﺳﺖ .ﮔﻨﺞ ﻫﺎ

در ﺧﺮاﺑﺎت اﺳﺖ و ﺧﺮاﺑﺎت ﻣﺜﺎل از ﮐﻨﺞ ﻫﺎی ﻧﮑﺎوﯾﺪه و ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از

دﯾﺪﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ ،ﮐﻨﺞ ﻫﺎ را ﮐﺎوﯾﺪ و ﮔﻨﺞ ﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﮐﻨﺞ ،ﻣﻼء ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ و ﯾﮏ رﻫﺮوی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺰ در ﭼﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.

.۲۳۳
ﺧﻔﺘﮕﺎن در ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ را ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﺪا را ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺧﻮد را از

ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽ ﭘﺮده

اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﯽ ﭘﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺴﺮت و ﺣﺴﺪ و ﻧﻔﺎق ﺑﯽ ﭘﺮده اﻧﺪ .آن ﻣﺘﺠﺎوزان
اﯾﺸﺎن را ﻫﺮ ﺷﺐ و روز اﯾﺴﺘﺎﻧﺪه و ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه و در روﺷﻨﯽ روز و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻣﯽ

درﻧﺪ و آن ﻣﺘﺠﺎوزان اﯾﺸﺎن را در ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻧﻔﺲ ﻣﯽ درﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﻫﺎ
ﻣﯽ رﻗﺼﻨﺪ و در ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ درﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ای ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن! ﭘﯿﺪا ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺧﻮﯾﺶ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ای آدﻣﯽ! ای ﺑﺪﺑﺨﺖ! ﺑﺎ

ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺠﻨﮓ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺠﻮد ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﭼﻮن اژدﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺶ

اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاری ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ راه ﻣﯽ آوری و ﺷﯿﻄﺎن ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ راه ﺧﻮد آورده ام و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﺎر ﺗﻮ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ام ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ام ،ﺣﺎل آن
ﮐﻪ اﯾﻦ آدﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻪ ای.

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﻧﺴﺎن را در ﺟﻬﻞ ﺧﻮﯾﺶ و در ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ درﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺗﺎ از ﺑﯿﺮون و درون ،و در

ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﻗﺼﺪ ،ﺑﺨﻨﺪد و ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺑﻪ

ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ از
اﺷﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد و ﻋﺰم ﻣﺎه و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از آﯾﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ دروازه ﻫﺎ

ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎک ﭘﺴﺖ ﻗﺪم از ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪارد و ﻋﺰم آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
ای آدﻣﯽ! ﺑﯿﺪار ﺷﻮ

ای اﺣﻤﻖ! ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺠﻨﮓ.

.۲۳۴
 :ای روح! ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﺎن در ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺑﻠﻨﺪآوازه ی ﺧﻮﯾﺶ؟

 :ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻫﺪاﻧﯽ ،ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﺰاﯾﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﻢ .ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﻪ

ﺧﻮاﺑﻬﺎ ،ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﺮ آﺑﻬﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و ﺑﺮ آن ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرﻫﺎ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪ و ﻣﯽ

زاﯾﻢ روﯾﺎﻫﺎ و ﺧﯿﺎﻟﻬﺎ و در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻧﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺪارﻫﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺸﺎﻧﻢ و ﺟﺎم ﻣﯽ
ﮔﺮداﻧﻢ و در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺧﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ در آﺗﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﭙﻢ و روح ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و روح
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻢ .و ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ی ﺷﻌﻒ ،ﻣﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ

ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،و دروازﮔﺎن ﻏﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪم و ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺸﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ .ﻫﺮ ﺷﺒﺎن ﺗﺎ

ﺳﭙﯿﺪه در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ رﻗﺼﻢ و در ﻣﺠﻠﺲ اوراق ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن دﯾﺮﺑﺎز ﭘﯿﻤﺎن

اﻣﺖ ﻫﺎﺷﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و رازﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺗﺎزه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﻬﻦ از ّ
ﺗﺎزه ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻢ و آن ﮔﺎه ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮی ﺻﺒﺢ ﺳﻘﻒ ﻓﻠﮏ ﺷﮑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮔﺮدم و ﭼﻮن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﯽ ﺷﮑﻔﻢ.

.۲۳۵
ﺗﻐ•ﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﺻﺤﯿﺢ

ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐ•ﺮ آن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎر روح و

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ روح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ دﯾﺪن ﻫﻤﺎن آﮔﺎه ﺷﺪن اﺳﺖ و آﮔﺎه ﺷﺪن ﻫﻤﺎن ﺗﻐ•ﺮ .ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ:
»ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺗﻐ•ﺮ اﺳﺖ«.

ذرات ﺗﻮأﻣﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮأﻣﺎن ﻫﻢ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﻇﺮف از ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﺧﻮب و ﺑﺪ و ّ
اﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﺮده ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ

ﻫﻢ اﻧﺪ و اﮔﺮ درﺳﺘﮑﺎرﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎرﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪ و از ﻫﻢ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺮده ﮔﯿﺮی و اﻧﺘﻘﺎد و ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ از

ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠّ ﯿﺖ ﯾﮏ ﻇﺮف ﻫﻮﯾﺖ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ درون ﯾﮏ
ﻇﺮف اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐ•ﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐ•ﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮان روح و ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ

ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ی آن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد و از ﻇﺮف ﺧﻮد اوج ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و
ﭘﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺎﯾﺎن
ّ
ذره ای
ﭼﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺠﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ّ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺠﺮای ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ﻣﻨﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎ{ﺪ.

.۲۳۶
ﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن

ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد .اوﻫﺎم و ﺧﯿﺎﻻت ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ

ﺑﭽﮕﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آرزوﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و
اﯾﻦ اﺳﺖ و ﮐﺎر ّ

اوﻫﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰار دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻻﯾﻞ
ﻣﻦ در آوردی ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺐ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ در آوردی اﺳﺖ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی و ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﮐﮋﻣﮋ ﻧﺎاﺳﺘﻮار ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎد ﻓﺮو

ﻣﯽ رﯾﺰد.

روح ﺑﺮ ﻣﺪار ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرزوﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و آرزوﻣﻨﺪی ،آزﻣﻨﺪی ﺳﺖ .روح ﺑﺮ ﻣﺪار ﻋﺸﻖ

ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻋﺸﻖ ﺑﯽ آرزوﯾﯽ ،ﺑﯽ ﻋﻘﯿﺪﮔﯽ ﺳﺖ - .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎورای ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ

ﻋﻘﯿﺪه و آز و آرزو ﭼﻪ ﮐﺎر؟ -وﻗﺘﯽ زﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮا رﺳﺪ ،آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﺮدن دوران ﻧﻬﻔﺘﮕﯽ و ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را دارد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ

آﻓﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺧﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﺧﺎک ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯽ

ﺷﻤﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺧﻮﯾﺶ و آزﻣﻨﺪی ﻫﺎﺷﺎن دم

زدﻧﺪ.

ادﻋﺎ ،ﺧﺎک ﺷﺪﻧﯽ ﺳﺖ و ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻋﺸﻖ ﭼﻮن
ّ

ﺧﺎﺷﺎک ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ .در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻋﺸﻖ ،ﭼﻮن زﻣﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ آوردن ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم

ﮔﻮش ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺟﺎن ﭘﺬﯾﺮا .ﭼﺮا ﮐﻪ زﯾﻦ ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ را ﺑﮕﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و

رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺪان ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دود ﺷﻮﯾﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻮا روﯾﺪ.

.۲۳۷
ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻼم ﺣﻖ ﯾﮏ دﻟﯿﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ

ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﮕﺸﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﺶ را ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﻪ ﺗﺄ{ﺪ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪه و دﯾﮕﺮ او ﻃﻔﻞ اﺛﺒﺎت و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﻟﺨﻮش

و دلآزرده ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺪه ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ

ﻣﮑﺪر از ﮐﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺟﺒﻬﻪداریﻫﺎ و دوﺳﺘﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮاﺟﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺲ ﺑﺎ دﻟﯽ
ّ

ﺷﻮد و از ﮐﻠﻤﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﺰارهﻫﺎ از او رو ﺑﺮﮔﺮداَﻧﺪ و ﺑﺮ

ﮔﻮشﻫﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﻣﻬﺮ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از آنﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﺮﺗﺮ ﺷﻮد و در
ﮐﻮری ﺧﻮد اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﮔﺮدد ﺗﺎ آن روز ﮐﻪ از ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﮔﻬﺎ و ﻣﺮارﺗﻬﺎ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﺧﻮﯾﺶ از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻋﺮق ﺟﺎن ﺑﻪ ﮐﻒ آورد و از ﻧﻮ در ﺳﻮﯾﯽ و ﮐﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد.

 -ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻗﻠﻢ در دﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ

ﻟﻖ در ﮐﺎم ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ زﺑﺎن ّ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﭙﻨﺪارﯾﺪ وﻗﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و وﻗﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا

ﻋﻤﺮﻫﺎ در ﺧﻮد ﺑﺘﭙﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﯾﺪ و ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و دوﺑﺎره و ﻫﺰارﺑﺎره ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ

و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه اﻧﺪک اﻧﺪک زﻣﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﺖ-.

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻘﺎن دﻟﯿﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن روزﮔﺎراناﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدی و

زﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﻮد »روح« را ﺟﻮ{ﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز

ﻧﯿﺎﺑﯿﺪهاﻧﺪ

ﻗﺼﻪ دﻟﺨﻮش
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ روح ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺪان دﯾﺎر رﻫﺴﭙﺎرﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ّ
ﻗﺼﻪﭘﺮدازان ﻧﯿﺰ از اﻗﺎﻟﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ وادی اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮان و ّ

ﺣﺲ ﺑﯿﺪار و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی روﺷﻦاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻗﺎﻟﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽﺳﺖ از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ
ّ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ ﻣﺸﺘﯽ ﮐﺎﺑﻮس ﮔﺮد ﻇﻠﻤﺎت ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ.
ﺟﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻋﺰم ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ آری،
ﭘﺲ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ّ
ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ

ﮔﺸﻮده ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻮان ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻮﻻﯾﺎن ﻫﺮ زﻣﺎن روﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺸﻮد و

ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ آن ﻋﺸﻮهﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮد و ﻧﺎﮐﺴﺎن ﺑﺪان

ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﻣﺰدوریﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﻪوار و ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ زار و ﻋﻘﻞ ﮐﺞ ﻣﺰ ّور
ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ و ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖﻫﺎ ﺳﺮ ﻧﮑﺸﺪ و در آﺑﻬﺎ ﻏﻮﻃﻪ ﻧﺰﻧﺪ و در آﺗﺸﻬﺎ ﺳﺮ

ﻧﺒﺮد ،ﻧﺎم آب و آﺗﺶ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﯽ دﻟﺪاده ﻧﮑﻨﺪ.

و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﺳﺖ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﻦ و زﻟﻒ و ﻧﻤﺎ و ﺑﺴﯿﺎر
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻏﻢآﻟﻮد و ﺳﮕﺮﻣﻪﻫﺎی درﻫﻢ و ﯾﺎ ﺧﻨﺪهﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و ﺷﻌﻒﻫﺎی ﺳﺮاﭘﺎ
ﺟﻌﻠﯿﻦ .و اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺎر ﻧﻌﻠﯿﻦﻫﺎﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﺟﯿﺐﻫﺎ ،ﺳﮑّ ﻪﻫﺎی ﻃﻼ .آه ای

دوﺳﺘﺎن ،رازﻫﺎ رو ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ از ﻣﺮدﻣﺎن رﯾﺎ و روزﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺐ و ﺷﺒﺎن ﺗﺎ ﺳﺤﺮﮔﺎه از روح
ﻃﻔﺮه ﻣﯽروﻧﺪ - .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ آن رازﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ-.

آه ای دوﺳﺘﺎن در ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻧﺎمﻫﺎ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﺗﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻦﻫﺎ و اﺳﻢﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎ

ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﺑﮕﺬرﯾﺪ از آﯾﻪﻫﺎ و آراﯾﻪﻫﺎ و از اﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ و در روح

ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯿﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺗﻠﺨﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﻮن ﺷﻬﺪ و ﺷﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

.۲۳۸
ﻣﻘﺪﺳﺎن  -ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﮑﺎران ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎم ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و
ّ
دﺷﻤﻨﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﺷﺎن -را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان آن اوﻟﯿﺎی ﻧﺎﺧﻠﻒ

ﻗﺪﯾﺴﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ آﺳﻮده راه ﺗﺒﻪ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎﯾﻞ ّ
ﻣﻮﻻﯾﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد ﻧﻘﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزﺟﻮ و ﻧﺎزﭘﺮود و ﻧﺎﺳﭙﺎس

ﻣﻮﻻﯾﺎن ﻧﺎم و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺮده -ﺑﻪ
از رزﻣﻬﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ  -ﻫﻤﭽﻮ آن
ِ
ﻣﺰوراﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ از
ﮐﺎر ﻋﺸﻖ در ﻧﺒﺮد اﺳﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻘﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ّ

زﻧﺪﮔﯽ  -ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰ ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺴﺖ -ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﻤﮑﺎراﻧﻪ و ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺧﺘﻪ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮان ره ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﺮدن؟ در اﺳﺎرت آداب و آ{ﻦ ﻫﺎی اوﻫﺎﻣﯽ ﮐﺎف ﻧﻔﺲ

ﺧﺎرﯾﺪن؟ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه ی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﮏ ﺑﺎرﯾﺪن؟ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ و

ﻧﺬرﻫﺎی ﺣﻘﯿﺮ دﻧﯿﻮی ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﺎک آوردن و آن ﮔﺎه ﭼﻮن ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﻮن

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ﺑﺮای ﻣﻘﺎم و ﻧﺎم و ﻧﻤﺎ ﺟﺎن دادن؟ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ِ
راه ﺑﺮدن؟ در ﺑﺮدﮔﯽ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻧﻔﺲ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ؟ ﺧﻮن زﻧﺪﮔﯽ را رﯾﺨﺘﻦ و ﭼﻮن ﮔﺪاﯾﺎن
ﺑﻪ درﮔﺎه آن آوﯾﺨﺘﻦ؟ وه ﮐﻪ دوزخ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﺎن اﺳﺖ از رﺳﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﺮزخ در ﻋﺬاب اﺳﺖ از ﻣﺴﺦ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﮐﺸﺎن ﺑﯽ درد.

و زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎرﯾﺦ ورق ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ از آﺑﻬﺎی ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ و

روح ﻫﺎی ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﮐﻮدﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﻓﻨﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ از ﻧﻮ ﺗﯿﺰ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎل ﺑﺎز ﻣﺎ{ﻢ و ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺤﺲ ﻧﻔﺎق .ﺣﺎل ﻣﺎ{ﻢ ﯾﮑّ ﻪ ﺗﺎز اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن و

ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﺎ{ﻢ رزﻣﺠﻮﯾﺎن ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺪی و ﺳﺮﺧﻮﺷﺎن ﻋﺸﻖ و ﺷﺎﮐﺮان رزم ﺷﻌﻮر .ﻣﺎ{ﻢ،
ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﻔﺎق از ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺗﺎوان زده از اﺳﺎرت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯿﺶ رﻫﺎﯾﯽ

دﻫﯿﻢ و زان ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﻬﺎن ﭘﺮﺧﻮن و ﻟﻌﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﻢ .ﻣﮋده ای ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﮐﻪ
ﺳﮑّ ﻪ ﻫﺎی ﺗﺎوان ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺖ آورده و زﻧﺪﮔﯽ دروازه ﮔﺸﻮده
اﺳﺖ.

.۲۳۹
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻟﻮﺣﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺳﺮﺗﺎﭘﺎ ﺧﻄﺎ!

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻟﻮﺣﯽ ﺳﺮﺗﺎﭘﺎ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻨﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ از دﻧﯿﺎ رود.

.۲۴۰
ﭼﻪ ﺷﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روح ﭼﻮن ﺑﯽ ﭘﺮده در آ{ﻨﻪ ی آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.

روح در آ{ﻨﻪ ی دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ آ{ﻦ ﻣﺮاوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﮋی ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ

ﺮان ﻫﯿﭻ راه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ی وﻫﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را
ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .ورﻧﻪ ﺑﺴﯽ
ﻣﺘﮑﺒ ِ
ّ
ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻼﻫﺖ ﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه اﻧﺪ .ﺧﻮد ﮔﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺶ
اﻧﺪ و ﺧﻠﻘﯽ ﮔﻤﺮاه اﯾﺸﺎن .آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﭽﺎره اﺳﺖ.

و ﭼﻮن روح در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮده ی آﮔﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ
ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ و آن ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻔﺲ در

وﻻﯾﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد .آری در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﮔﺎﻫﯽ ،روح در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ
ﻓﻮت ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ،ﻣﺎت اﺳﺖ و ﮐﺎر ،ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻ آوردن .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دم زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﻓﺮوﮐﺸﯿﺪ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ.

و آه آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻫﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺗﺎزه ﺑﻪ راه

آﻣﺪه را ﻫﺰار ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻫﺰار ،ﻫﺰار آزﻣﻮن رج ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻫﺰار ،ﻫﺰار

ﺑﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺰار ﺑﺎر رﺣﻢ ﻣﯽ آورد و ﻫﺰار ﺑﺎر ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻫﺰار ﺑﺎر آن

ﻣﺮﻫﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و زﺧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﻧﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﺎوﻟﻬﺎی ﺗﺎوان
آﺗﺶ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﻣﯽ ﺑﺎرد و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽ رﻗﺼﺎﻧﺪ.

ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﻮﻧﻬﺎ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪ و روح ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪ ،آﻧﮏ زﻣﺎﻧﻪ

ی ﭘﺮوازﻫﺎﺳﺖ و ﭼﻮن روح از ﻗﻔﺲ ﭘﺮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻫﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ

ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺎک را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه و ﺑﺮ آن
ﻫﺰاره ﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺟﺴﻢ را
ّ
آراﻣﮕﻬﺎن ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ آن ﻗﺒﻠﮕﺎن ﺳﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ آورده و ﺑﺮ آن دﯾﻮارﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ

ﺳﺎ{ﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .و در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻗﺒﻠﻪ ﮐﯿﺴﺖ،

ﺟﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺎن ﮐﺪام .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎری اﯾﻨﮏ

ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺪ.
و ﺑﺸﻨﻮ ای آدﻣﯽ

اﯾﻦ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﻋﺸﻖ را،

و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎش

ﭼﻮن ﺳﭙﯿﺪه ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ

و ارﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺗﺎزد.

.۲۴۱
از "آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ" ﺗﺎ ﺑﻪ "آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ".

ﺗﻤﺎم »ﺳﻔﺮ روح« ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻋﺰﯾﻤﺖ از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ،از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ،از ﺣﺮف ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎ ،از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ روح.

ﻣﯽ ﺗﻮان اداﻣﻪ داد :از آ{ﻦ ﺑﻪ آ{ﻨﻪ ،از ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ،از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ،از ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺧﺪا .از ﻣﺮگ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﺎن ،از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،از ﺧﺎک ﺑﻪ ﻻﻣﮑﺎن.
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺴﺖ

ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ.

.۲۴۲
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوﻧﺪّ ،
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﻧﺴﻮﺗﺮ از ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.

.۲۴۳
ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ.
ً
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور ،اﻧﺴﺎنﮔﺮا  -در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﯿﻮانﮔﺮا -و ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺻﻞ ّ
ﻟﺬتاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﻘﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽاﻧﺪ .اﺧﻼق ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ و آن را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن در ﮐﺘﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎدی ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی اﺻﻞ

ﺑﻬﺮهﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻔﻊ ﻣﺎدی ﺗﺒ•ﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﻘﯿﻤﺎن ﻗﻠﻤﺮوی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺾاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو داﻧﺶ ،ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻫﺪف وﺳﯿﻠﻪ را
ﻼ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﯽﮔﺮاﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ راه را ﺑﺮ ﺷﺮارت ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .اﺻً
ﺷﺮﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻗﻠﻤﺮوی ﺗﺎرﯾﮑﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
ﺷﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ّ

ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺎور ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎنﮔﺮا و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ ّ
ً
ﻟﺬتاﻧﺪ
ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ

و ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺻﻞ ّ
ﻟﺬت اﯾﻨﺠﺎ در ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .واﻗﻒ

ﺷﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺷﺮ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻗﻄﺒﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺮ و ّ
ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻟﺬاﯾﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻪ

ﺑﻘﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪی اﻋﺘﻘﺎدی اﻓﺰون ﻣﯽﮔﺮدد و اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻮد

رﻧﮕﯽ ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن در
ﻗﻠﻤﺮوی ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪی

ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن ﻣﺎدیﮔﺮا ﺧﻮد را اﻟﻬﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ را ﻣﺬﻣﻮم ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺣﺎل

آﻧﮑﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﺸﺎن اﻧﺴﺎنﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺾ در ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺗﻮأﻣﺎن ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺣﯿﻮانﮔﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪی
ِ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺪت ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ دور از اﻗﻠﯿﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻮر و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﻪ ّ

روح و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ

ﻧﺴﺒﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ و ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺧﻼﻗﯿﺎت
ِ
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﻠﻪای روح
را در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،از ﮐﻼفﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪی

ّ
ﻣﻮﻗﺖ و
ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ روﺷﯽ

ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ روح ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺸﻖ را در ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وادی

ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی وارد ﺷﻮد.

ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و آن ﻗﺴﻢ
و ّاﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻢ ،ﻗﺴﻢ ّ
ﻗﻠﯿﻼن ﺑﯿﺪار ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن ﻋﺸﻖ ،روح ﺳﻮاران و ﺧﺪاﻧﻮرداناﻧﺪ ،آن رﻗﺼﻨﺪﮔﺎن و
ﺳﻮم ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻂ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ارادهی
ﻗﺎﺻﺪان ّ
ﺧﻂ ّ
ﺷﺮ و
اﻟﻬﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ و از ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .اﯾﺸﺎن از ّ

دوزخﻫﺎﯾﺶ و ﺧﯿﺮ و ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﯾﺶ ﻫﺰارهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و از اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺧﺎﻟﺺ

روح و ارﺗﻔﺎﻋﺎت دﺳﺖﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﻮاﺑﻬﺎ و
ﺑﯿﺪاریﻫﺎﺷﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﻨﺪ.

ﺳﻮم ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﯾﭽﻪﻫﺎی اﺳﺮارآﻣﯿﺰ
}ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ روح را ﺑﻪ وادی ّ
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺮ او ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺸﻖ و ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯽﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ارواح راﻫﻬﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ وادی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﻻ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽدﻫﺪ و روح را در ﻣﺴﯿﺮ

ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺎورای اﻗﺎﻟﯿﻢ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎی

ﭼﺴﺒﻨﺪهی ﻣﺎده و اﺑﺮﻫﺎی ﮐﺪر ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ذﻫﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و او را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از
ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪی ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ در آﻧﻬﺎ دﺳﺖ در ﭼﺎک و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﻢ

دارﻧﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و در وادی روح و در َﻧَﻔﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ ذاﺗﯽ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺮ و

ﻋﻤﻞ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ{.

در ﭼﺸﻢ ارواح ﺑﯿﺪار ﻫﻤﻪی ﻋﻮاﻟﻢ ﭘﺎ{ﻦ و ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ و دوزخﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮهی

ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺎدیاﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﯿﻦ و ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از

ﭼﻨﮕﺎل ﭼﺴﺒﻨﺎک ﻣﺎده رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻗﺒﺎﻟﻪی ﭘﺎداش و ﻋﺬاب و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ
ﺧﻄﻪی دﯾﺪار و ﺣﻀﻮرﻧﺪ و از ﺳﻄﻮر ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی
اﻧﺪ ﺑﻪ ارزﻧﯽ ﻧﻤﯽارزﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﻘﯿﻤﺎن ّ

ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ آنﮐﻪ را  -در دوزخ ﯾﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ -ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺮد ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎزد و

ﻫﻮای دﯾﺪار در دل ﻣﯽﭘﺮورد راه ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ

ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.

ﺑﺎﻣﺬﻫﺐ و ﻻﻣﺬﻫﺐ ﻫﺮ دو ﭘﺴﺮ ﮐﻔﺮﻧﺪ

در ﭼﺸﻢ ﺧﺪاﺑﺎزان اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺮ ﮐﻔﺮﻧﺪ

ﻓﺮدوس ﭼﻨﺎن دوزخ ،دوزخ ﻫﻤﻪ ﭼﻮن ﻓﺮدوس
اﯾﻦ دوزخ و اﯾﻦ ﻓﺮدوس ﭼﻮب دو ﺳﺮ ﮐﻔﺮﻧﺪ

.۲۴۴
آﯾﺎ آزادی ﻃﻠﺐ ﮐﺮدﻧﯽ ﺳﺖ؟ آزادی ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ ﺳﺖ؟ ﻧﻪ ،آزادی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺳﺖ .آزادی،

ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آزادی ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻧﺘﻮان دزدﯾﺪ ،آن را ﻧﺘﻮان ﻣﺤﻮ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آن

ﺳﺎﯾﻪ ای ﺑﯽ رﻣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .آری ای دوﺳﺖ ،آزادی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺳﺖ و ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزادی

ﺧﻮﯾﺶ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه آزاد ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .آن آزادی ﮐﻪ

ﺑﺘﻮان رﺑﻮد ،آن ﺣﻖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺼﺎدره ﮐﺮد ،دروﻏﯽ زﺷﺖ و ﺟﻌﻠﯽ

ﻧﺎرواﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺘﻮان دزدﯾﺪه ﺷﻮد ،دزدﯾﺪه ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﺳﺎﯾﻪ ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺤﻮ ﺷﻮد

و ﻫﺮ ﺑﻨﺎی ﻓﺮورﯾﺨﺘﻨﯽ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ وﯾﺮان ﺷﺪ ،ﮐﻮدک ﺑﻪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﺑﻪ آن ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و دﺳﺘﻬﺎ و آﻏﻮﺷﻬﺎی
ﮐﻪ از ﮐﻒ رﻓﺖ ،آه ،ﮐﻮدک ﻣﻦ! ﺗﻮ اﻣﺮوز در ﺣﺎل ﺑﺎﻟﯿﺪﻧﯽ ،آن از ﭘﺴﺘﺎن آوﯾﺨﺘﻦ ﻫﺎ
آزادی ﻧﺒﻮد ،آن ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد و ﺣﺎل ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺗﻮﯾﯽ و دﺳﺘﺎن

ﺗﻮ و آزادی ،ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽ داری.

آری ﺑﺮ ﻓﺮاز وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ،آزادی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺳﺖ و دﯾﺮوز ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﮐﻪ درﺧﺖ ﺑﺬر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ ،ﻧﻄﻔﻪ ای در زﻫﺪان .دﯾﺮوز ﻣﺮده اﺳﺖ و

ﺧﺎﻃﺮات و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻮن اﻫﺮﯾﻤﻨﺎن در ﻫﺠﻮم اﻧﺪ ،ﺑﺎری در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد »ﺣﺎل«

ﻣﻘﺪر ﭘﺮده ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺮوز
ّ

.۲۴۵
آن ﮐﻪ ﺑﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪش ،ﻃﻮﻓﺎﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آن ﮐﻪ در ﺻﺪ ﭘﺮده ﺣﺠﺎب ﮔﻢ

اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭘﺮده ﻫﺎ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد؟ ﭼﻮن ﺗﯿﻎ آﻓﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺮه از

ﻧﺎﺳﺮه واﮔﺸﻮد ،ﭼﻮن ﯾﺎﻗﻮت از ِﮔﻞ و ﺧﻮاب از ﺑﯿﺪاری ،آن ﺧﻮابُﻣﺮده ی ﺗﻘﻮازده ی
رﻣﻖ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻋﺎﺑﺪان آ{ﻦ و
ﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﯽ
ﺗﻘﻮاﯾﺎن از ِ
ِ
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﮐﯿﻦ و واﻋﻈﺎن اﻧﺪوه ﭼﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﯾﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻣﺮده اﻧﺪ ،در ﺑﯿﺪاری ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺟﺴﻢ ﭘﻮﮐﯿﺪه اﻧﺪ،

در روح ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ؟ اﯾﻦ اﺟﺴﺎد ﻣﺘﺤﺮک در رژه ی ﻣﺪام از

رﺣﻢ ﺑﻪ ﮔﻮر ،از ﮔﻮر ﺑﻪ رﺣﻢ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ اﻧﺪﮐﺎن ﺑﯿﺪار ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در رﺣﻢ ﻧﺎراﺳﺘﯽ؟
ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ از ﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﭗ
ِ
در ﮔﻮرﻫﺎ ﺑﻨﮕﺮ! دﻫﺎﻧﻬﺎﺷﺎن ﻣﯽ ﺟﻨﺒﺪ و ﺧﺎک ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورد :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻮر ﺑﺮ ﭼﻠﯿﭙﺎی
اﺑﺮﺣﯿﻮان .ﺑﻨﮕﺮﺷﺎن در ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺴﺦ ،اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﻨﺪﮔﺎن ژوﻟﯿﺪه ﻣﻐﺰ .و ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎر ﺑﻪ

ﯾﻮرش اراﺑﮕﺎن اﺛﯿﺮی در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی وﻫﻢ و ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ.

ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﻮد اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮی و از ﺳﺮﮔﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون

ﺷﻮد ،از ﺣﺠﺎب ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،از ﭼﺎرﭘﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و در راﺳﺖ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺦ
ﮔﺮدد»..ﺑﺎﯾﺪ« ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک ﺗﻒ اﻧﺪازد و ﻗﺪ راﺳﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪه،

ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﻮرﯾﺪه و او ﻫﻨﻮز در ﮔﺎﻫﻮاره ی ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﮑﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﻮد ،آ{ﻦ رزم ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺟﺎﻣﮕﺎن ﺣﯿﺎت در ﺑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﮐﻤﺮ ﺻﺎف
ﮐﻨﺪ و در ﻣﺪاری ﻧﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .آری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺖ ﻫﺎ را ﻓﺮورﯾﺨﺖ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را واﮔﺸﻮد،

ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و ﭼﻨﮕﺎل ﺧﺎک ﺳﺨﺖ ﻓﺮوﮐﺸﻨﺪه.

.۲۴۶
در آﮔﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ ارزش ﯾﮏ از ﻫﺰار ﺑﯿﺶ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪای ﯾﮏ ﺗﺎر ﻣﻮی ﯾﮏ

ﻋﺎﺷﻖ .آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪ ،ﻋﻘﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮ
ﺑﻐﺮﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ،زﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮو رﯾﺰد ،ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪه درو
ﮐﻮﻫﻬﺎ ّ
ﮐﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن ﺗﺨﺖ ﻋﺎﻗﻼن در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻤﺎری

ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎژﮔﻮﻧﻪ راﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

و ای زﻫﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﺑﺎژﮔﻮﻧﯿﺪه ای راﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﯾﮏ« ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﻫﺰار ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد .ﻫﺰارِﺧﻔﺘﻪ در ﯾﮏ آن،

ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ از ﺑﯿﺪاری ﻣﯽ ﭼﺸﺪ و ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .آن ﮔﺎه ﭼﻮن ﺗﻨﺪﺑﺎد ﻋﺸﻖ

ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ آن ﻫﺰار ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺎ آن ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ آن ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ

»ﯾﮏ آن« در اراده ی ﻋﺸﻖ ﺑﻮدﯾﺪ و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر آن »ﯾﮏ« ﺑﯽ
ﺣﺘﯽ
ﺧﻮد ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اراده ی اﻟﻬﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﺾ ﺷﻮد و ﮐﺎر ﺧﺪا ﮐﻨﺪّ .

اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ .ﮔﺮﭼﻪ زودی ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﮔﺮدد.

ﭘﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ای ﯾﮑﺎن .آن ﯾﮏ در درون ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﻋﺰم آن ﯾﮏ
ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺰار ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺰار ﺑﯿﺮاه ﺷﺪ و ﻫﺰاره از ﻫﻢ

ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ در راه ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ اﯾﺪ ،ﺣﺎﻟﯽ در ﻗﺒﻀﻪ ی ﯾﮏ اﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ
رﻫﺴﭙﺎر.

.۲۴۷
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در وﻫﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺮﮔﺮدان اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ

دم از ﻏﯿﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ »ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺴﻮف« اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ

ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن وادی ﻧﻔﺲ اﻧﺪ .ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن اﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﻧﻮر دورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ اﻧﺪ.

ﻧﻮر از روی ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﺪاﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻠﺦ

ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد را

ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ و ﺳﺮ در ﺗﻠﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻓﺮوﺑﺮده اﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ دارﻧﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻇﻬﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻢ!«

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ دﻣﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ از ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ

ﺳﺎری و از ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ،

ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎری ﻃﻠﺒﮕﺎن وﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺑﺎد ﮐﺮدن ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻔﺲ ﺧﻮاب ﻣﺮده ی ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ

را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ را
ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎم و ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ.

در راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن ،ﻋﻘﻞ ﺑﺎزی و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ
ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻘﻞ و ﺣﺠﺎب ﻫﺎی وﻫﻢ اﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ دﻟﯿﺮان ﺳﺮ ﻧﺮد ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ .ﭼﻮن

دﻟﯿﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ دﻟﺒﺮی آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ
آﻏﺎزد و دﻟﺒﺮی »ﻋﺸﻖ ،اﯾﺜﺎر و ﺗﺴﻠﯿﻢ« ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .دﻟﯿﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی دﻟﺒﺮان رواﻧﻪ اﻧﺪ.

ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن درﻧﺪﮔﺎن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻠﺒﻬﺎی ﭘﺎک و ﺳﺎده اﻧﺪ

و از ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻫﺎش ﺑﯿﺰارﻧﺪ .ﺳﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﺪ و ﮔﺮه از زﻟﻒ
ﭘﯿﭻ ﭘﯿﭻ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮ در ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ای در آﯾﻨﻪ ی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻨﮕﺮد ﺑﯽ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻓﺎش ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ ﻟﻌﻦ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺪ ﻫﺰار ﭘﺎره
ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻏﺎﯾﺒﺎن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

.۲۴۸
آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﻔﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎم آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎد ﮐﺮدن

ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ »ﻓﺮدﯾﺖ« ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ روح و ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ روح اﺳﺖ و ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ روح اﺳﺖ

و روح ،ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﯾﺶ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺮد اﻟﻬﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎغ روﯾﻨﺪه ،ﯾﮏ ﺑﺎﻏﺒﺎن آﮔﺎه ،ﻗﺎدر و ﻋﺎدل ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ

ﺑﺬرﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎ و داﻧﻪ ﻫﺎی روﯾﺎن و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﮐﻨﺪ و آن ﻓﺮداﻧﻪ ﻫﺎی رﻗﺼﺎن را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﺳﺘﻮن و ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮد و روی ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دارد ،ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﺪ راﺳﺖ

دارﻧﺪ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از داﯾﻪ و ﺳﺘﻮن و ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺎدان ﻋﺸﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎری آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ روح ﺑﯿﺪار ،ﯾﮏ داﻧﻪ ی ﻓﺮد ﺷﺪه و ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮﺷﻪ

ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮاﻧﻪ رﺳﺘﻪ از ﻣﺮداب آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻫﻤﻪ ی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ .ﯾﮏ روح ﺑﯿﺪار ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد
اﺳﺖ ،وﻟﯽ و ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﯾﯽ ﺑﺮد،

ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ.

و اﯾﻦ آن ﻟﺤﻈﻪ ی ﺷﮕﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن روح از اﻏﻤﺎی اﻋﺼﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽ

ﺧﯿﺰد و در اﻗﻠﯿﻢ ﺟﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻮاﻟﻢ زﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
در ﻣﺸﺖ ﺧﻮدم ،ﺟﻬﺎن در ﻣﺸﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ«.

.۲۴۹
ﺷﻨﺎﺧﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ

ﻣﯽ دارد ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎ داﻣﻬﺎ و

ﺗﻠﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .روح در ﻣﺴﯿﺮ روﺷﻨﯽ در ﻋﺒﻮر از ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﭼﺎﻟﻪ
ﻫﺎﺳﺖ و در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ

ﺧﻮد ﺑﻬﺮ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﮐﻨﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

آدﻣﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻤﯿﺮد .روح ﻫﺰار ﺑﺎر در ﻣﯿﻼد و ﻣﻤﺎت اﺳﺖ .روح

ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪّ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ داﺋﻤًﺎ از دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ در ﮔﺬر اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد؟ ﻣﺮگ ،ﺗﻐ•ﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ .زﻣﺎن روح ،اﺑﺪﯾﺖ اﺳﺖ،

ﺑﺎری ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺳﻬﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﮕﯿﺮد اﺑﺪﯾﺖ را ﺑﻪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﺑﺬر ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮده
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺮده ی دﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﻧﻘﺎب ﮐﻪ در ﭘﺮده ای ﺑﺮ ﭼﻬﺮه
اﺳﺖ ،در ﭘﺮده ای دﯾﮕﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻮر در رﺣﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺪاری از ﭘﺲ

ﺳﻨﺖ ﻫﺎ
ﺧﻮاﺑﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺖ و ﻫﻮش آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻫﺖ ﻏﻠﻐﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آ{ﻦ ﻫﺎ و ّ

ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی ﮐﻬﻦ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ .روح در ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﺴﺖ،

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آب و آﺗﺶ زﻧﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات در دﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ

زﻧﺪﮔﯽ آزاد ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و روح ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ آزاد ﺷﻮد و ﺧﻄﺮ
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ
ّ

.۲۵۰
ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻔﺲ ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ دﯾﮕﺮﻧﺪ .آن ﯾﮏ درﺻﺪ ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ و

زورﮔﻮ ﮐﻪ ﺳﮑّ ﺎن ﻣﻠّ ﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺠﻠّ ﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت آن ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪﻧﺪ .آن

ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺬرﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﻣﺘﺠﻠّ ﯽ ﺷﺪه ی ﻫﻤﻪ ی اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرزوﻫﺎی آن دﯾﮕﺮان
اﻧﺪ» .ﻗﺪرت ،ﺷﻬﺮت و ﺛﺮوت« ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن »آزادی« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ

و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻪ در دﺳﺘﺎن آن ﯾﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻪ ،آرزوی آن ﻧﻮد و
ﻧﻪ درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ از ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﯾﮏ از ﻧﻮد و ﻧﻪ و ﺑﺮ ﻧﻮد و ﻧﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻮد و

ﻧﻪ ﮔﺎه ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮرد ﻧﻪ زاﻧﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ از ﻋﺪل و راﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮرد ﺗﺎ

اﮔﺮ ﺑﺨﺖِﺧﻮش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ،دﻧﺎﺋﺖ ،ﺑﯽ ﻗﯿﺪی و ﻓﺴﺎد را ﭼﻮن آن

ﯾﮏِﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ وادی ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ

ﺑﻠﻨﺪای ﯾﮏ رأس ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل آزادی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺠﺎ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﮐﻤﺎن از ﻫﻤﻪ در ﺑﻨﺪﺗﺮﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ

ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻔﻠﻮک ﺗﺮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻻﻧﺸﯿﻨﯽ ﻻﺟﺮم زﻣﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﺖ

و آﻧﮕﺎه دوراﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺗﺎوان و زﺧﻢ و ﻋﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ آﻏﺎزد و روح در ﻇﻠﻤﺘﯽ ژرف و

درازﻧﺎی ﻓﺮو ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬر اﻋﺼﺎری ﭼﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ی ﺧﻮد

را از ﻧﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺎورای
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ی اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ و ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ »ﻗﺪرت ،ﺛﺮوت و ﺷﻬﺮت« دﺳﺖ ﯾﺎزد.

ﺗﻤﻨﺎی
ﭘﺲ ای ﯾﺎران داﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﯾﺪ و داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آدﻣﯽ در ﺣﺴﺮتِﻗﺪرت و ﺑﻪ ّ

ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ ﺷﻬﻮات ﺧﻔﺘﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮﺑﺪه ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﺻﻠﺢ

ﺗﻨﻌﻢ ﺟﻮﯾﯽ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﻒ آﻣﺪ ،آﻧﮏ دوران ّ

ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ .آﻧﮕﺎه آن ﻧﻮد و ﻧﻪِ در زﯾﺮ در ﭘﯽ ﺑﺎژﮔﻮﻧﮕﯽ آن
ﻫﺎی ﺑﯽ ّ
ﯾﮏِﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎز داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دروﻏﯿﻦِاز ﻓﺮط ﺗﮑﺮار ﻧﺦ

ﻧﻤﺎ{ﺪه .و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ای ﺧﺮدﻣﻨﺪان روح داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ

زﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺖ و آدﻣﯿﺰادی را ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﻤﻮم از ﺑﺮای ﺗﻨﻔّ ﺲ اﺳﺖ و

اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ی ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری

ﺗﻤﻨﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ »ﻗﺪرت ،ﺷﻬﺮت و ﺛﺮوت«.
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ّ

و ﺑﺎری ای ﯾﺎران دل ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﯾﺪ و داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﺷﮑﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ اﻧﺪ و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﮔﺬر زﻣﺎن از ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﺑﺎﻃﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺗﻮﻓﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺖ در رﻧﮓ

و ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت
اﻧﺪ .و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﮕﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺷﺪﻧﯽ و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و

ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ روح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر

در وادی ﺧﺎک ،ﻫﻮﯾﺖ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎل در

راه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد.

ﭘﺲ ای ﺑﺎﻟﯿﺪﮔﺎن روح ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ »آزادی ،ﻧﻪ در اﻧﺴﺎن ،ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ« و زﻣﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ی روح ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ی ﺣﻘﯿﻘﯽ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺎورای اﯾﻮان زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ

و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ی آن ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎن ﭘﻮچ اﻧﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ی
ﺷﻤﺎﺳﺖ وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﯿﺪ .زﻣﯿﻦ را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﺪ ،ﻫﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ زی اﯾﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را

اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺼﻮن ﺑﺪارﯾﺪّ ،
ﭼﻨﺎن ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺪارﯾﺪ و از ّ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎ از آن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻮن از ﺧﺎک اﻧﺪ روزی ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن از آﺳﻤﺎن اﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ ،اﮔﺮ ﻋﺰم ﮐﻨﯿﺪ و
اﮔﺮ اراده ی ﺧﻮﯾﺶ در َﻃَﺒﻖ اراده ی اﻟﻬﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﺧﻼص ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

.۲۵۱
ﺣﺘﯽ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽ دارد .دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ روح ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ّ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﻧﻮ .ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ از ﺷﻮق ﭘﺮ اﺳﺖ و ﮔﻮش از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ .آن را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽ دارد.

.۲۵۲
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﻮری ﻧﺪارد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اوﺳﺖ.

ّاﻣﺎ آن ﮐﻪ ﻧﻮری دارد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزدّ ،اﻣﺎ ﻧﻮر ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ
و در ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ،ﻧﻮر دل اوﺳﺖ.

.۲۵۳
ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮب رﻧﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟ ﭼﻮن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﯿﺎت ﻏﺎﻓﻞ اﻧﺪ.

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﻮب ﺑﻮدن و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﺳﺖ.

اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ دارد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎورای ﺧﻮب و ﺑﺪ اﺳﺖ.

اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺎک آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﺎ در

ﻧﻈﺎﻣﺎت آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﮓ رﺳﻮاﯾﯽ و ﭘﻠﺸﺘﯽ ﺑﺨﻮرد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ وادی
ﺳﻨﺖ زده ِی ﺧﻮاب ﻣﺮده از ﻧﻮﯾﯽ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﻧﻮ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
آدﻣﯿﺰادی ّ
ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﻧﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ دارد.

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮ اﺳﺖ .ﻧﻪ از آن دﺳﺖ ﻧﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻬﻨﮕﯽ از

زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺮون زﻣﺎن اﺳﺖ و از ﺑﯿﺮون زﻣﺎن ﺟﺎرﯾﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ
ای اﻟﻬﯽ ﺳﺖ.

.۲۵۴
ﻋﺪه ای از اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻟﺮزد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ّ
ﭼﻮن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮاری دﻟﻬﺎﺳﺖ و آن ﮐﻪ دل ﻗﺮص دارد ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻤﯽ

ﻟﺮزد .اﯾﻤﺎن ﻟﺮزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﭘﻮک و ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻟﺮزﻧﺪﮔﺎن
از ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎی اﻟﻬﯽ ﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮه از ﻧﺎﺳﺮه واﮔﺸﻮده ﺷﻮد.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ آﻧﺎن ﮐﻪ اﻫﺎﻧﺘﯽ روا ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﺎن

و ﻟﺮزﻧﺪﮔﺎن را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮد از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ
ﻫﺘﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮش رﻗﺼﯽ ﻫﺎی زﺑﻮﻧﺎﻧﻪ و از
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﭼﻨﯿﻦ ّ
ﺟﺒﻦ ﺳﺖ.
ﺳﺮ ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ،ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ و ُ
ﻫﺘﺎﮐﺎن ﻣﺆﻣﻦِﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی
ای ﺧﻮﺷﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﺎﯾﻤﺮد و ﺧﻤﻮﺷﯽ ﮔﺰﯾﺪه و ای ﺧﻮﺷﺎ ّ

ﻫﺘﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮار! ﭼﺮا ﮐﻪ در دادﮔﻬﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ و ﻧﻪ ّ

ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آرﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
دﻗﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﯿﺎر ﭘﺎﯾﻤﺮدی ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮاری ﺳﺖ.

.۲۵۵
ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .در ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎ{ﻦ،

ﭘﺴﺖ و واﻻ ،ﻧﮋاد و رﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﺎران اﺑﺪی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روح ﺑﺎزﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

.۲۵۶
ﻫﻨﺮ اﺻﻞ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از آﺳﻤﺎن
ﻫﻨﺮ از آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرد .ﭘﺲ ِ
ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮد و در زﻣﯿﻦ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻗﻠﻮب ﺧﺎﻟﺺ ّ
ﻋﺸﺎق ﺧﺪا ،ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎی
آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﮐﻠﻤﺎت درﺧﺸﺎن ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺳﺖ.

ای ﯾﺎران روح! ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﻪ اﺻﻮات آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻬﺎﺗﺎن

را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از زﻣﯿﻦ و از زﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﺧﺎک اﺳﺖ و
ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ از ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﺗﺎن ﺑﺘﮑﺎﻧﯿﺪ.

آن ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ،اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺖ از ﻣﺎورای زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ

ﻣﺎوراﯾﯽ ﻫﺎ دل ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎوراﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎورا ﻧﯿﺰ در درون اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ

ﻫﻤﻪ از ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ از درون ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺰم درون ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از اﯾﻦ ﭘﺲ از درون در ﺑﯿﺮون ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و از درون

در ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺮه ی روح اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺮت و ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﯿﺮون و در ﻣﺎورای زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ،ای از ﺧﻮد رﻫﯿﺪﮔﺎن
ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ! ﺳﯿﺮت و ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ ﺳﺖ و ﺑﯿﺮون و درون ﯾﮑﯽ ﺳﺖ.

ﺧﻄﻪ ی اﺑﺪی! ای ﺧﺪاﺟﻮﯾﺎن و ﺧﺪاﺑﺎزان ﺣﻘﯿﻘﯽ! ﺑﻪ
ﭘﺲ ای ﻋﺎﺷﻘﺎن! ای روح ﮔﺮدان ّ

ﻏﺎرﻫﺎی درون ﺧﻮﯾﺶ روﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ ،از ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و

ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ِ
از ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﯽ ِ
ﺧﻮد درون ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ

ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎران ﺑﺎﺷﯿﺪ .و آن ﮔﺎه از ﭘﺲ ﻫﺰار رزم دﯾﻮ اﻓﮑﻦ و از ﭘﺲ
ﻫﺰار ﺳﯿﺮ ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ ،رﺳﻮﻻن ﺑﻌﺜﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ی آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮﯾﺶ و ﺷﺎﻫﺪان
اﺑﺪی ﻣﺮدﻣﺎن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻨﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ ﺗﻦ آزاد ﺷﻮی

ﭼﻮ درون ﻗﻔﺴﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎد ﺷﻮی

ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺖ ﻧﺮﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﭼﻨﺒﺮ ﻏﻢ
ﭼﻮ درون ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮاه ﮐﻪ دﻟﺸﺎد ﺷﻮی

ﻓﺮج ،اﯾﻦ اﺳﺖ.

.۲۵۷
در ﻗﻠﺐ ،ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ

ﭼﻨﺎن آﺳﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮو رﯾﺰد
ﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ.

در ﻋﺸﻖ ،زﻧﺪه

ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﯾﮑﯽ

در روﯾﺎﻫﺎ ،ﺑﯿﺪار

ﺑﺎ ﻣﺮگ ،ﺑﺮادر
ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ؟

ﻣﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺎِ ،
ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ!
ﺑﮕﻮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮو رﯾﺰد
ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ

و زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ.
ﺑﮕﻮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﮕﻮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ آﻏﺎزﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ.

ﺿﻌﯿﻔﺎن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﭽﺎﮐﻨﺪ

و ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﻫﻢ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ

روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﺮﯾﺐ دروغ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ

و ﻇﺮﯾﻔﺎن ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ
ﺑﮕﻮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻫﻤﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ

و ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮداﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ.
ﻣﺮگ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ

ﻏﻢ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﯾﮑﯽ ﺳﺖ

ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری ﯾﮑﯽ ﺳﺖ

ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﯾﮑﯽ ﺳﺖ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ{ﻢ

ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺟﻬﺎﻧﯿﻢ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ دﻟﯿﻢ

و روح ﺳﻮاران ﺧﺪا{ﻢ.

ﺑﮕﻮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزی ﺑﯿﺎﻏﺎزﻧﺪ
ﺑﮕﻮ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ
ﺑﺎز ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ

ﺑﮕﻮ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﭽﺎﮐﻨﺪ

و ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﻫﻢ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ

روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﺮﯾﺐ دروغ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ

و ﻇﺮﯾﻔﺎن ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻮر ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ

روح ﺑﺎ ﺗﻦ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ
ﺷﺐ ﺑﺎ روز

زن ﺑﺎ ﻣﺮد

ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ داﯾﺮه

ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ

ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯿﻢ

و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺑﯿﺪاری ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺎ

ﺑﮕﻮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزی ﺑﯿﺎﻏﺎزﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﺎک،

ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ

و ﺑﺎز ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ
ﺑﺎری ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ

آری اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ

ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ

اﯾﻨﻘﺪر ﺑﮕﺮﯾﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮕﺮﯾﻨﺪ

ﺗﺎ ﺧﻨﺪاﻧﺪن و ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺑﮕﻮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮو رﯾﺰد
ﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ
ﻣﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺎ ،ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ.

.۲۵۸
اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﻏﻠﻄﯽ ﺳﺖ ،ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،وﺟﻮد ﮐﺎﻣﻞ ،روح ﮐﺎﻣﻞ .در

اﻟﻬﯿﺎت و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﮐﻤﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن در آﮔﺎﻫﯽ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﯾﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی آﺧﺮ اﺳﺖ
ً
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن در آن ﯾﺎﻓﺖ!

ﻋﻠّ ﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن آﮔﺎﻫﯽ ،ﻻﯾﺰال اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻃﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﺪارج ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻬﯽ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪل ﺷﺪ ،ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ .اﯾﻦ؛ ﻣﺠﺮای اﻟﻬﯽ ،ﻧﯽ ﻧﻮای ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻃﺒﻞ ﺧﺪا ،اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ و

ﯾﺎ ﭘﯿﺎم آور ﻋﺼﺮ ﻧﺎم داردّ ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻪ.

اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ آن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ

ﻗﺒﺎ و ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای روح اﺳﺖ و آﮔﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﮐﺎر و
دوم درﺑﺎره ی ﮐﻠﻤﻪ ی
ﺧﻄﺎب آن ﺑﺎ روح اﺳﺖ و ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﺑﺮای روح اﺳﺖ .و ّ
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺶ رﻓﺖ ،در ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪا ﮐﻤﺎﻟﯽ

وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﺮﯾﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻠّ ﻪ ی ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دﯾﮕﺮ

اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﻔﺮ در ﺧﺪا ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﻣﺠﺎری ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل

ﭘﯿﺸﺮوی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
وﻫﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و اوﻫﺎم ﻓﺮد ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﺳﺖ
ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف و ﯾﮏ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ ِ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﺧﻮد را در ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮐﺎر ﺳﻠﻮک را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ راﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد

ﻏﯿﺮواﺻﻞ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزی ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻠّ ﻢ دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ.

ّاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه ی روح و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وادی روح ﺧﺎﻟﺺ در آﺳﺘﺎن اﻟﻬﯽ اﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ و ﻗﺒﺎی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﻮچ،

اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺤﺮﻓﺶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ رﻫﺮوی روح ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺧﻼﺻﯽ از

دام ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ آزادی ﺑﺨﺶ و راﻫﮕﺸﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.۲۵۹
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی دردﻧﺎک ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺒﺐ ﻫﻤﻪ

ی ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖّ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽ رﺳﺪ ،آن را ﺣﺎﺻﻞ
ذﮐﺎوت و ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ .و ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪه ی اﻗﺒﺎل از ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮﯾﺪ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان ،ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺑﺪ ،رﻓﯿﻖ ﻧﺎﺑﺎب ،ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺤﺲ ،ﺟﺒﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و دﻻﯾﻞ ﻣﻦ درآوردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺣﺎل ،در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻫﻤﻪ را

ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در زﻧﺪان و ﯾﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ،در ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻏﻨﺎ،

ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺮده و ﯾﺎ آزاد و ﻣﻘﺘﺪر .روح ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺒﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﻞ دﯾﺮوز او در اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ آﺟﺮﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻪ ی اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺑﺮآورده اﯾﻢ.

در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻋﻮﺿﯽ و ﺑﺮای در
ﺷﺮ اﯾﺸﺎن روﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ{ﺪ ﺷﻤﺎ
اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ّ
ﻣﺴﺌﻮل وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ واژه ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

.۲۶۰
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ راه درﻧﯿﺎﻣﺪﮔﺎن و ﻏﯿﺮواﺻﻼن ﺑﻪ ﺧﺪاﻣﺮدان اﻟﻘﺎب ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺎم

ﺑﺰرﮔﺎن را ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

ﻋﺸﻖ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت و ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟﯽ و رﺣﻤﺖاﷲ و ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﭼﺴﺒﺪ.
اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﺑﺮای دور از دﺳﺘﺮس ﮐﺮدن و ﻋﻘﯿﻢ ﮐﺮدن اﺛﺮ روح اﻟﻬﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن

ﺷﻌﻠﻪی ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻖ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪﮔﺎن اﻟﻘﺎب ﺧﻮد ﻋﻘﯿﻢ و اﺑﺘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ از

ﻋﺸﻖ و ﺑﯽﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻏﺮاقﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوری ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﻨﺪﮔﺎن دوری ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺎم

ﺧﺪاﻣﺮدان را ﭼﻨﺎن ﻣﯽآﻻﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺗﻬﯽ ﺷﻮد و از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ
ﻣﯽآراﯾﻨﺪ و ﻋﻠﻢﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ آن ﻓﺴﺎد ﮐﻨﻨﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ.

و از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮگ ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﻮد

را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ از ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻋﻤﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻬﯽاﻧﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﺷﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎزﻧﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی

اﻣﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺘﺎده و ﻣﻄﺮود و راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪّ ،
ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖروﯾﺎن ﺑﯽرﯾﺎ را از زﯾﺒﺎروﯾﺎن رﯾﺎﮐﺎر دوﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽدارد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران ﯾﮑﺮﻧﮓ را از ﺻﺪرﻧﮕﺎن ﺧﺪاﺑﺎور دوﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽدارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا را

ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎﺗﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻪ

ﻋﻤﻞ درآﻣﺪه و ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽﺳﺖ.

.۲۶۱
دو ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ :ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﺸﺮی و ﻋﺸﻖ.

اﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ دروس ﻋﻘﻞ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺎﻗﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮف

ﺷﻮﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻓﻘﺸﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ دروس ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

و آن ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﺸﺮی ،ﻧﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ
ﻓﻠﺴﻔﯿﺪه و ﻧﺎ ﺑﺎ آن راﻫﯽ ﮐﻪ اﻓﻘﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ!

.۲۶۲
ّ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ،
ﺷﯿﺎدان راﻫﺰن
ﺷﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎﻻب ﻏﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ّ
اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮﻧﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻓﺼﻞ و ﻋﺰا ،اﯾﻦ

ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎن ،اﺳﺒﺎب ﺳﺎزان ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﻫﺪﻓﯽ واﻻ.
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺪازه ،ﻫﯿﺰم آﺗﺶ اﺳﺖ.

.۲۶۳
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮ.

در ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در دﻫﺎن ﻋﺎﺷﻖ ،ﺗﻠﺦ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

.۲۶۴
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺧﻮش آﻣﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ آن دروغ

ﺷﯿﺎدی ﺳﺖ .در آﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮ و ﮐﻼم ﺣﻖ ،ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ
اﺳﺖّ ،

ﮔﺸﻮده ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ،ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺮوا .اﮔﺮ ﺗﻠﺦ وش اﺳﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،اﮔﺮ

دردﻧﺎک اﺳﺖ از درد ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺳﻮزان اﺳﺖ ﺑﺴﻮزﯾﺪ و ﺟﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت

ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺎی
آﺗﺸﯿﻦ ﻣﻌﻠّ ﻤﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ّ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی آﺳﺎن
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﻣﻌﻠّ ﻤﺎن ﻧﺎزﭘﺮورده و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺴﺘﯽ و

دور ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺪرک ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎی داﻧﺶُﮐﺶ و ﻧﺰد ﻣﺎل دزدان داﻧﺶ ﻧﻤﺎ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪزدﻧﺪ

و ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻌﻠّ ﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪ و آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺒﺎﻫﯽ

دوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺧﻮش آب و رﻧﮓ و ﻃﻮﻃﯿﺎن و ﻃﺎووﺳﺎن ﺑﯽ ﺧﺮد
ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن از دام-ان اﯾﺸﺎن ﺟﺰ در ﻗﺎﻣﺖ دزدان ،رﺷﻮه ﺑﺎزان،

ﻗﻬﺎر ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و در
رﺑﺎﺧﻮاران و ﻣﺘﺠﺎوزاﻧﯽ ّ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮورﯾﺪ و از ﺧﻮد ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯿﺪ .ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

.۲۶۵
ﮐﺎر واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﮕﻮ{ﺪ :آﻗﺎ

ﺣﺘﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آدم ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﻮب و ﺑﯽ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ! ّ
آزار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ از ﻗﻠﻤﺮوی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﺋﻦ.

.۲۶۶
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻣﻦ آﯾﻨﻪ ی ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ آﯾﻨﻪ ی ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ

ﺑﺎ او ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ،ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﺎ آرزوی ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ

ﺷﻮﯾﺪ آن ﺑﺎﻃﻞ آﯾﻨﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن
ﻫﺮاس داﺷﺘﻪ اﯾﺪ.

آن ﮐﻪ دﯾﺮوز اﻓﺮاط ﮐﺮده ،اﻣﺮوز ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﺳﺖ .آن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﺳﺖ ،ﻓﺮدا ﺑﻪ

اﻓﺮاط ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ .آن ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ دارد و ﻧﯿﻤﯽ از آن ،ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ آن.
آن ﮐﻪ ﻧﻪ از اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ از آن ،ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻗﺎدر اﺳﺖ.

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻣﻦ آﯾﻨﻪ ی ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ آﯾﻨﻪ ی ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺰﺟﺎر ﺑﺎ او ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﻧﺠﺲ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﯾﺪ ،آن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ درون

ﻣﮑﺪر ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻤﺎ{ﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ اﯾﺪ و
ﺟﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﺰد و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدﺗﺎن
ّ
آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ از راﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﭗ ﺑﺴﺘﯿﺰﯾﺪ ،ﭼﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ از ﭼﭗ ﺑﺎ راﺳﺖ ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﺪ ﮐﻤﯽ

راﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب آﻣﺪه و ﺷﻤﺎ آن را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻫﺎﺗﺎن و ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻫﺎﺗﺎن

دﻟﺨﻮش ﺗﺮﯾﺪ و اﯾﻦ دﻟﺨﻮﺷﯽ ،ﺳﺨﺖ زﺑﻮﻧﺘﺎن ﮐﺮده و از ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن اوﺑﺎش ﺗﺮﯾﻨﺎن را ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠّ ﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ.

ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭼﺮﮐﻬﺎﺗﺎن ﻣﯽ زداﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽ ﺑﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ.

.۲۶۷
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻗﻮای ﺧﺮد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻘﻞ .ﺧﺮد ﺑﺎﻻی ﻋﻘﻞ

اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در آن ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﺮﺳﻮده

اﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻫﺎ اﻧﺪوده اﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ داﻋﯿﻪ ی ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ دارد ،ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻧﺸﺨﻮار

ﻋﻘﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
از ﻋﻘﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان .ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ.

ﺗﻔﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮ
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺮد ،ﻗﻮای روح اﺳﺖ و روح ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از ّ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻧﻤﯽ

ﺣﺘﯽ ﺗﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ روح ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺸﺎن ّ

ﺑﻪ ﺗﻠﻔّ ﻆ ﻧﺎم روح ﺑﺪون ﻟﺠﺎﺟﺖ ،ﻟﮑﻨﺖ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﺰاره ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺮد،

ﻗﻮای روح اﺳﺖ و اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه روح درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰاره ﻫﺎ از ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎر

ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺸﺮی دور ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺪن ﺳﺎز اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ روح رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺎب و ﻫﻨﺮﻫﺎی واﻻ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت راﺳﺘﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ از ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران روح ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎری اﻧﺪ .ﺑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ،ﻗﻠﯿﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﺟﻬﺎن اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﻨﻨﺪه ی
ً
ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ و
ﺗﻤﺪن ﺳﺎز و ﺟﻬﺎن ﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
آﮔﺎﻫﯽ ،ﺟﺎن ﺳﺎز و
ّ
ّ
ﺧﻼق ﻫﻤﻪ از دل ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻋﻘﻞ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ از دل ﺟﻨﺎزه ی
ّ

ﻋﻘﻞ ﻫﺎی درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ای از دل ﺳﺎﯾﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮون
ﮐﺸﺪ و ﺑﺸﺮﯾﺖ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻓﺮو ﺑﺮد.

ﭘﺲ ای ﺳﺎﻟﮑﺎن راه آﮔﺎﻫﯽ ،ﺧﺮد را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺟﺎن و روان ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺰ

ﺿﺮﺑﺎت روح ﺑﺨﺶ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد روا ﻣﺪارﯾﺪ .و ﺧﺮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ

ژرف در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻋﺸﻘﯽ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن.

.۲۶۸
وﻇﯿﻔﻪ ی ﻋﺸﻖ ،ﺗﮑﺎن دادن ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﺗﻨﺒﻞ آﮔﺎﻫﯽ از ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ.

.۲۶۹
ﻣﺪﻋﯽ
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻓﮑﺮ روﺷﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ آﻧﺎن ﮐﻪ ّ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ّ
ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﻧﺪ در راه دﮔﻤﯿﺖ و
ﺗﻌﺼﺐ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻗﻠﯿﻠﯽ ّ
ّ
ً
اﮐﺜﺮا ﻃﺎﻟﺐ آراﻣﺶ،
ﺟﺴﺘﺠﻮی آزادی اﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف آن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺛﺮوت ،ﻗﺪرت و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺷﻬﺮت اﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﻫﺪ و ﻣﻌﻨﻮی

ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

زﻫﺪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻧﺰد ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻖ دﺷﻨﺎﻣﯽ ﺳﺖ از ﻓﺤﺶ ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﻮزﺗﺮ،

ﻣﺨﺘﺺ زاﻫﺪان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ زاﻫﺪ و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻤﺎ اﺷﺎره
ﺗﻨﻬﺎ
ّ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺎرﻓﺎن و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯽ ﻧﺸﺎن اﻧﺪ .ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﯽ ﻧﺸﺎن اﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه
از روی ﻇﺎﻫﺮ ،ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺲ ﻣﺆﻣﻦ و ﺳﺎﻟﮏ و

ً
دﻗﯿﻘﺎ آن ﻓﺮد در ﺑﺎﻃﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪان
ﻋﺎرف ﻓﻼن راه و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ژرف آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮآورﻧﺪ،
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ّ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان
ﺿﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻤﺎﯾﯽ .اﯾﻦ
ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺒﺎه و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ّ
ﻧﯿﺰ از آن ور ﺑﺎم اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ و ﮐﺎری ﺑﺲ ﺧﻄﺎﺳﺖ.

ﺗﻌﻤﺪ ،اﻓﺮاط و
در راه ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آن ﭼﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ّ
ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی ﺑﻪ
ﺿﺪﻣﻌﻨﻮی ﻧﻤﺎﯾﯽ .ﺳﺎﻟﮏ راه ﻋﺸﻖ در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان
ﺗﻔﺮﯾﻂ ،ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎ
ً
ّ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ او ﺑﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﻪ ،ﺑﺎور و راﻫﯽ ﺗﻌﻠّ ﻖ دارد.
دام ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ و زﻫﺪ داﻣﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ ﻫﺮ راه ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﺮ روز ﭘﺎره

ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش را ﺑﻪ ﺑﺎد دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻮن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎ آورﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺖ ﺑﺲ ﺧﺒﯿﺚ و ﺧﺰﻧﺪه و ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺳﺖ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ ﻣﻐﺰ

و روح و روان ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺧﻮارﻧﺪه.

.۲۷۰
ﺗﻤﺪن ﻫﺎی واﻻ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ از
ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻧﺎب ﻫﻨﺮ ،ﺑﺮ آﻣﺪه از ﻗﻮای ﺷﻬﻮد و اﺷﺮاق اﻧﺪ و
ّ
دل ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ از دل اﺷﺮاق و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ی ذﻫﻦ ﻫﺎی

ﺣﺘﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺸﺮی و ﻋﻠﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺸﻒ و
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪّ .

ﺷﻬﻮد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ﭘﺎ{ﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺴﺘﺮ را آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺑﺎﻻ

ﻧﻮری ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی واﻻ از دل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.
ﺑﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﺻﺪاﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎ ﮔﻮش داد .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ

ﺻﺪا ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اش زﺷﺖ و ﻣﺤﺰون اﺳﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا ﻫﻤﺪم اﺳﺖ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻋﻘﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮار داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﭼﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن

ّ
ﺗﺮﻗﯽ در اﻧﻮاع ﻫﻨﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺟﻠﻮه ﻫﺎی زﯾﺒﺎی اﻟﻬﯽ ﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی

ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﻬﻮت ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺴﺖ ﻣﯽ

ﻫﺘﺎک ،ﻧﻈﺮﺑﺎز و ﺑﺎ ﻗﻮای
ﺳﺎزد و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎدان ،ﺑﯽ ﻫﻨﺮ ،ﺑﺪآوا ،ﮐﺎﻫﻞ،
ﻣﺘﮑﺒﺮّ ،
ّ
ﺗﻮﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺨﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪ و از
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺨﺪوش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ
ّ
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.

.۲۷۱
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روح در وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺮ ﺧﯿﺮ او ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎدره

ﻣﯽ ﺷﻮد .روح در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮد ﻣﺎورای ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻗﺮار دارد و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎوراﯾﯽ ﺳﺖ ،ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻦ و ذﻫﻦ

و روان و در اﻗﻠﯿﻢ ﻗﻄﺒﯿﻦ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
ﺧﺎﻟﺼﺎ اﻟﻬﯽ ﺳﺖ.
اﯾﻦ آزادی روح ،آزادی از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ

ﻣﺼﺎدره ی اﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع آ{ﻨﯽ ﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روح ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺧﯿﺮ را ﻏﺎﯾﺖ ﻋﺎﻟﻢ و ﺧﯿﺮ را ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻨﺠﺎ

ﻧﻈﺎم آ{ﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ او ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ او را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﭼﻮن اﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﻣﺼﺎدره

ی آ{ﻨﯽ ﺷﺪ ،از ﺧﯿﺮ ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ی آ{ﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ

ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و دوﺑﺎره روح را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ روح ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ

دوﮔﺎﻧﻪ ی ﻣﺎدی-ﻣﻌﻨﻮی ،ﺷﺮ-ﺧﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ-ﻧﻮر ،ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و

ذره ای ﻋﻮاﻟﻢ ﺳﻔﻼ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ
از ﻧﺴﺒﯿﺖ ،ﻣﻮازﻧﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮجّ -
روح ﺑﻪ درک ﻋﺸﻖ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﯽ ﺗﻌﻠّ ﻖ ﺑﺮﺳﺪ .ﻋﺸﻖ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ روح

ﻓﺎرغ از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آ{ﻨﯽ و ﺑﺪون ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ،ﻣﺰد و ﭘﺎداش ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .درﺳﺘﮑﺎران ﻫﺮﮔﺰ در
ّ
ﻫﯿﭻ ﺟﺒﻬﻪ ،ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر آ{ﻨﯽ -ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪ -ﺟﺎی ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﺎدﻣﺎن روح اﻟﻬﯽ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺪ.

روح اﻟﻬﯽ ﺑﯽ ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻠّ ﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ اراده ﮐﻨﺪ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﮐﻪ
اﻣﺎ درﺟﺎت ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز آن در اﻗﻮام و
ﻫﯿﭻ ﻣﻠّ ﺖ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از روح اﻟﻬﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ّ
ﻣﻠﻞ و آ{ﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ

ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،آﺷﺘﯽ ﻣﻠﻞ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
وﺣﺪت ﻣﺬاﻫﺐ و ﻻﻃﺎﺋﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮدی
و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﮏ ﺗﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﯿﺮان ﺧﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﻌﻠّ ﻘﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻬﺎن روح آزاد ﺳﺎزد.

روح اﻟﻬﯽ ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر ﻣﯿﺎن اﺳﺖ و در اﻗﻠﯿﻢ وﺳﻂ

ﻣﺒﺮاﺳﺖ و ﺑﺮ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و روح را از
ﺟﺎی دارد و از ﭼﭗ و راﺳﺖ ّ
ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و از راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ و از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺻﺮاط

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .روح از راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮوج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ راه از آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻦ ،ﻋﻮاﻃﻒ،

ذﻫﻦ و روان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل روح راﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ اﻟﯽ اﻻﺑﺪ از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺼﺎدره

ﺟﻮی ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺧﻼص ﺷﺪه و در روح ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ
اﻟﻬﯽ ﻣﺎورای ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
ِ
اﺳﺖ.

.۲۷۲
اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ی اﺳﺘﻤﺮاری و آﯾﻨﺪه

ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ اﻣﺮوز او در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﺸﻪ دارد ،و ﭘﺲ آﯾﻨﺪه ی او ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ!

ﺣﺎل ﻣﺪام اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ِ
روح ّ

.۲۷۳
ﻗﻤﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ روح

ﺻﺤﺖ دارد .روح در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮدش را
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن
ّ

ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

.۲۷۴
ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﺄن و ﻫﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪ و آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﯾﻮار آوﯾﺨﺖ .از روﺑﺮو ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﺑﺪان ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و از ﮐﻨﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن اﯾﺴﺘﺎد و از ﭘﺸﺖ و از روﺑﺮو ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﺟﻬﺖ

ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ را ﻓﺮش ﮐﺮد و ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺟﺎﯾﺶ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻈﺮ

ﺑﺪان ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ و آن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺮه ﺑﻪ ﮔﺮه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﻧﻬﺎد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ روزی ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن دوﺧﺖ ،و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درازا ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن دوﺧﺖ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن

ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺪازد .و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی روح ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﭘﺮﯾﺪ و آﻧﻘﺪر
ﺑﺎﯾﺪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﺪ.

.۲۷۵
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻃﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺮدی

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻓﺮار ﻧﮑﻨﺪّ .اﻣﺎ او ﻣﺮد ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪن آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد .آدﻣﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و
اوﻫﺎﻣﯽ اش را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد .او ﺑﺎزی ﻓﻠﺴﻔﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ،ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ را ارﺿﺎ

ﻣﯽ دارد و ﺑﺎزی ﻣﺬﻫﺐ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ از ﺗﻤﻠّ ﮏ و ﻣﺎدﯾﺎت ﺑﻪ او وﻋﺪه ﻣﯽ

دﻫﺪ .آدﻣﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .او »ﻣﻦ« را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد و در دﻋﺎﻫﺎ و ﻧﺠﻮاﻫﺎ

و ﻃﻠﺒﻬﺎﯾﺶ داﻣﻦ ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎم ﺣﻖ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮده ﭘﺮده

ﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت اوﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﻮﻻن ﮐﺎری
ﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎی
ّ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﻮاﻧﺎن درﯾﺎﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺮد ﻣﯽ ﺑﺎزد.

.۲۷۶
ﻣﺘﮑﺒﺮان ،ﻋﺪاوت دﺷﻤﻨﺎن ،ﻣﻬﺮ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﻣﺎﯾﻪ ی اﻟﻬﺎم اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر
ّ
دوﺳﺘﺎن و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮدﮐﺎن .در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ درﯾﭽﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﮐﻼم ﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﺗﮑﺒﺮ و ﻋﺪاوت و ﻣﻬﺮ و
ﺟﺎرﯾﺴﺖ .ﺧﺎﻣﻮش درﯾﭽﻪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و آن ّ
ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻧﻈﺮش رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش در ﺳﺨﻦ
اﺳﺖ و ﮐﻼم ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

در اوج ﻫﺮ آﺳﻤﺎن درﯾﭽﻪ ای ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﯽ دﯾﮕﺮ

راه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻫﺮ ﻗﻠﺐ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪه ﺷﺪ ،در ﻫﯿﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﻮﺗﺮ ﺗﭙﯿﺪن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

و ﻫﺮ راه ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪ در راﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ذوب ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم

ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺮاث ﮐﻠﻤﻪ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ ،ﮐﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﯽ
اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻦ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دم در درﺧﺸﺶ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺣﺪ اﺳﺖ .رﻧﺞ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ
رﻧﺞ را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻌﻒ روح ﺑﯽ ّ
اﺳﺖ و رﻧﺞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮدن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ رﻧﺞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺷﻌﻒ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻌﻒ را
ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎد ﻣﯽ ﺗﻮﻓﺪ ،ﺧﺎک ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ،آﺗﺶ ﻣﯽ رﻗﺼﺪ و آب
ﺿﺮب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺟﺎﻧﻢ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺑﺎرد و اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺮاب ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

.۲۷۷
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از زاﻫﺪان ﻣﻠﻮل ،ﻧﻪ از دﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻪ از دﻧﯿﺎ ،ﻧﻪ از ﺧﻮاب ﻧﻪ از ﺑﯿﺪاری ،ﻧﻪ از

ﺧﻠﻖ ﻧﻪ از ﺧﺪا ،ﻧﻪ از ﻧﻮر و ﻧﻪ از ﺻﺪا ،ﻧﻪ از ﺟﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻪ از ﻏﻤﺶ و ﻧﻪ از

ﺷﻌﻔﺶ ،ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺎن و ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺴﭙﺎری در آﺳﺘﺎن ﻗﺪﻣﺶ ،ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻈﻤﺎی

روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﯽ اﷲ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .ﭼﻪ ﺟﺮﺋﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آدﻣﯽ در ﭘﯿﻠﻪ ی ﺻﺪ
ﺣﺠﺎب ،در ﺧﺮﻗﻪ ی ﺻﺪ ﻋﺎدت .ﭼﻪ ﺷﻌﺒﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺎک و اﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﻟّ ﺖ ﺳﺎ{ﺪن
ﻫﺎ و ﺗﻦ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺬﺑﻪ ی ﺗﺎرﯾﮑﺶ وارﻫﺎﻧﯿﺪن ﻫﺎ.

ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ زﻫﺪ ﺟﺰ ﮔﻤﯽ در ﻫﻤﻬﻤﻪ ی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﺒﺮ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺧﺪا
ﻣﺮاﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻠﻖ را« ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام را .ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن

دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﺎن اﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺎﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ دوزﺧﯽ ﺻﻌﺐ اﻧﺪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻟﻔﻆ

ﻋﺎرف ﺑﺮ اﯾﺸﺎن روا ﻣﯽ دارﻧﺪ و از ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ از روح و از ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺰ ﮔﻤﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻠﻖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد
و ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ زاﻧﭽﻪ از ﻧﻮر و ﻧﻮای ﺧﺪاﺳﺖ.

ﻋﺎرﻓﺎن ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺷﻌﻒ اﻧﺪ و ﭘﯿﻐﺎم ﺧﺪا آزادی از ﺗﻦ و ﻧﺪای ﺗﻦ اﺳﺖ و ﭼﻮن

ﺷﺎﻫﯿﻦ روح از ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻌﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﯽ آرد .ای ﺑﻮﺳﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﻔﺲ و ای دﺧﯿﻞ

اﻟﻨﺎس ،ای زاﻫﺪان ،ای
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻇﻠﻤﺎت ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ،ای ﺧﺎﺋﻔﺎن ﻧﻔﺲ ،ای ﺳﺎﻟﮑﺎن اﻟﯽ ّ

ﻣﻠﻮﻻن ،ای ذوب ﺷﺪﮔﺎن در وﻻﯾﺖ دﻧﯿﺎ! از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﺎرات

اوﻫﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎری ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ،آن ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

.۲۷۸
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺸﻖ را ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ ش

ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺮودﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻋﺮان

دﯾﺮوزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻋﻘﻠﺸﺎن رﺳﯿﺪه و درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﻋﻠﯿﻪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮش اﺳﺖ! ﺣﺎل ﻋﺸﻖ اﯾﺸﺎن را از ﺷﺎﻋﺮان دوﺳﺖ ﺗﺮ

ﻣﯽ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮده ﻫﺎی ﻧﻔﺎق ﮐﻨﺎر زده اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎم ﻋﻘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﻦ

ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﺎ ﮐﻠّ ﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺸﻖ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ

ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻔﺎق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻟﮑﻨﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آن را در ﺗﺮازوی زﻧﮓ

ﺧﻮرده ﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ .ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺸﻖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی درﺧﻮر ﺑﻬﺮ

درﯾﺪن دارد .ﻋﻘﻞ ،ﭼﯿﺰ در ﺧﻮرﯾﺴﺖ.

.۲۷۹
ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﯽ و راﮐﺪ از آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﺪرت ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﮑﻮب

ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮگ اﺳﺖ و

ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻮﯾﺎن .ﭼﺮاﮐﻪ اﺗّ ﺤﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮگ دﯾﮕﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮد
ّ
ّ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺿﻤﺤﻼل ﻓﺮدﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ،ﺻﻮرت اﺳﺖ و

ﻓﺮدﯾﺖ ،ﺑﺎﻃﻦ و وﺣﺪت ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻓﺮدﯾﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ،ﯾﮏ وﺣﺪت ﻣﻨﻔﯽ،
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻨﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را داﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ّ
اﺳﺖ و ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی از وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ

ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺗﺮ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و از

وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﮕﯽ-اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد ،از وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﻪ ﮔﯽ-ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻼص ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ ﻫﻮﯾﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد .ﻫﻮﯾﺖ

ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﭘﻮچ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎ و ﻫﺰاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی
ﻣﺎدی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ،رﺷﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺧﻮد

ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﯾﮏ ﺟﺴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ ده ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻮﯾﺖ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮدﯾﺖ وﺟﻮد دارد.

ﻓﺮدﯾﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎ رﺷﺪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺮدﯾﺖ ،ﻓﺮدﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ

روح در روﻧﺪ ﺑﯿﺪاری و ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﺧﻮد ،روح ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ روح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری

ﺧﻂ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
در آن ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ّ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻮچ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ی ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪه

ﺑﺎزﮔﺮدد.

.۲۸۰
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﺮﯾﺺ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ از ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮑﺸﻨﺪ در ﮔﻮر اﺳﺖ.

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎر و ﻣﻮران ﺑﺎ اﺷﺘﻬﺎ از ﺟﺴﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﻨﺎول ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن در

وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺎزﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﻮرﯾﺪ ای ﻣﺎر و ﻣﻮران ﻋﺰﯾﺰ! ای ﺑﺮادران ﺣﻠﻘﻪ ی ﺧﺎک! ﺑﺨﻮرﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺴﻤﻬﺎی

ﻟﺬﯾﺬ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪ! آن روز ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎزه ی ﻧﺤﯿﻒ در روح ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻮرش اﻓﻼک در رﻗﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

آن ﮐﻪ از ﺧﺎک آﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎک را ﭘﺎس ﺑﺪارد و ﺗﻦ ﺳﭙﺎری ﮐﻨﺪ .آن ﮐﻪ از ﺟﺎن

آﮔﺎه اﺳﺖ دﯾﮕﺮش ﻫﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ی ﻋﺸﻖ ﺟﺎن

ﺑﺴﭙﺎرد و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی دﯾﮕﺮ ﯾﺎﺑﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺪا.

.۲۸۱
ﺗﺤﺠﺮ و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮐﺎر
اﮔﺮ اﺻﻮﻟﮕﺮای ﻣﺬﻫﺒﯽ آدم ﻧﺸﻮد و دﺳﺖ از
ّ
ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺪارد و اﻓﺴﺎدﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ دﯾﻦ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺮ

آﯾﻨﻪ ﮐﻪ وﯾﺮان ﮔﺮدد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  -ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ  -و دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻣﻠّ ﺘﯽ در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﭙﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﭘﺲ ﺳﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺰرگ  -اﺳﮑﻨﺪر ،اﻋﺮاب ،ﻣﻐﻮل  -ﺑﺮای ﺑﺎر

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دﺳﺖ از آداب و رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ اش
ﭼﻬﺎرم در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ّ
ﺗﮑﺒﺮ ﺧﻮد را رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و در آﮔﺎﻫﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﺑﮑﺸﺪ و از ﭼﻨﮕﺎل رﺧﻮت و اﺑﺘﺬال و ّ

ﺳﺨﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﻏﺮب ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آﺧﺮ  -آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺷﺪ  -ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ

روال ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ در اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺰار ﺗﮑّ ﻪ ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺗﮑّ ﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل
و ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﯿﺰد .ﭼﺮا ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی

ﻧﯿﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن آن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ در
ﺷﺮارت از ﻫﺮ ﺳﻮ زﺑﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮی را ﻋﺰم و ّ
ﺷﺮ ی اﻋﻈﻢ از ﺑﯿﺮون وارد ﺷﻮد و ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺪ ،ﭘﺲ ّ

ﺷﺮ اﻋﻈﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻤﻪ ی ﺗﺴﺨﯿﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ
دﻋﻮﺗﯽ از درون ﺑﻪ ّ
اﺳﺖ.

ﺑﯽ ﺷﮏ اﺗّ ﺤﺎدی درﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ

ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻔﺴﺪ از ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻣﻠّ ﺘﯽ آرام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﺷﻤﻨﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺜﺎن ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ

دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎن؟ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﺎک
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ورﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی آن ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﻖ و ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯽ

اﻣﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻟﻬﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد  -ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺎم و ذﮐﺮی از اﯾﺸﺎن
ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻫﯿﭻ رﺧﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎش ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻧﺎراﺳﺘﯽ و ﻧﺎﻣﺪاراﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﮑﺮی از ﺣﺪ

ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺎک اﻣﻦ ﭘﺲ از آن ﻗﺪری از زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌ•ﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ

اﻣﻨﯿﺖ.
آزادی  -اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ اﻟﻬﯽ -ﻧﮕﺸﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ آزادی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ
ّ

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺣﻖ زﺑﻮن ﺗﺮ و ﻧﺎراﺳﺖ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی و ﻣﻠّ ﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﯿﺮون
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزد و آن دﯾﮕﺮ ﺧﻮد از آن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ و از ّ

ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟ زﯾﺒﺎﺳﺖ؟ ﺧﻮش ﻣﯽ رﻗﺼﺪ؟ ﺧﻮش ﺳﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ؟
ﺧﻮش ﺻﺪاﺳﺖ؟ ورزﺷﮑﺎر اﺳﺖ؟ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟ آزاد اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﺖ؟ ﻋﺪاﻟﺖ را

ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ؟ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺰ ّﯾﻦ ﮐﺮده؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﮐﻪ در ﻏﺮب و ﺷﺮق
ﻓﺴﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﮐﻪ اﻧﮕﻞ وار ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ و دﺳﯿﺴﻪ و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺬران ﮐﻨﺪ؟ ﮐﻪ ﻋﺒﺚ ﺑﮕﺮدد

و ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ و ارﺗﺸﺎ و اﺧﺘﻼس و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟ ﺧﺪا را ،ﺧﺪا را ،ﻣﺤﺾ رﺿﺎی ﺧﺪا ،ﻫﺮ

ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺎ و ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ -

ﺑﮕﻮ{ﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟

ﭘﺲ ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻤﯽ از آزادی وزﯾﺪه ﻧﺸﻮد و ﭘﺮﭼﻤﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ اﻫﺘﺰار در ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎل اﻧﺪر
ﻣﺤﺎل ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺰار ﭘﺎره ﺗﺎن ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ آن

زﻣﺎن ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪار ﺣﻖ از آﺳﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رود ،از آﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻤﺎق ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

دو ﺻﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺻﺪ ﻋﺎرف از ﻋﺸﻖ
ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭼﻨﺎن ﮔﺮ ﺑﺎ رﯾﺎ ﻣﯿﺮاث دارﯾﺪ

دﮔﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺟﺎری ﺑﺎد اراده ی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
آزﻣﻮﻧﯽ ﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮردﯾﺪﮔﺎن و ﺑﺮ ﭘﺎدارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺪا.

.۲۸۲
دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ آزادﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ

را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ .آزادی در ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﻟﻮﻟﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰد .ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ی آزادی
ام ،ﻣﻦ ﺧﺎدم ﺷﻌﻒ ام .آزادی ،ﺳﮑّ ﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ و ﺷﻌﻒ ،درﯾﺎی ﻣﻦ و ﻟﻨﮕﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم .ﺧﺎک را ،آب را ،ﺑﺎد را و ﺑﺎران

را و ﻣﺮدﻣﺎن را و ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ام و ﻫﻤﻪ ی آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ
ﻣﯽ دارﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺬرم و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠّ ﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ
آن ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ را دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد وارﻫﺎﻧﺪه ام ،و ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را و ﭼﻨﺎن اﺳﻔﺎر روح

را .دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﺮا ﻧﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ روﯾﺎ ﻣﺮا ﭘﯿﻐﺎﻣﺮﺳﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ در روح ﻣﺮا ﺳﯿﺮ

و ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺳﺖ .از ﻗﺒﺎ و ﮐﻼه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﯾﺪه ام .دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﻒ ام ،ﺧﻮد ﻧﻮر و

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ام .اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ و اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ .ای ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل

ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎن.

.۲۸۳
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی آﺳﻤﺎن ﻧﻮ ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎن راه ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮش ﺟﺰ

ﻫﻤﻬﻤﻪ ای ﻣﻬﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد -ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ در ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺑﯿﺪه و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ

راﻫﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه ام -ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ،
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻗﺪم در راه ﻧﻮ ﺑﮕﺬار و ﺗﻤﺎم دﯾﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎر!

ذره ی ﺧﻮن و
ذره ّ
و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ّ
اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎﺷﺘﻪ ام و ﺑﺎ روح ﺑﺮآورده ام ﺗﺎ روزی ﺑﺎر ﺷﺎدی و آزادی دﻫﺪ ،ﺑﻪ

ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﻢ .و ﻫﻨﻮز ﻣﻦ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازم و ﭘﺎ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﻌﺮه ﻣﯽ

دارم .ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺧﻮن ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎرم ﻣﯽ ﺧﻨﺪد .در ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻢ و در زﻟﻒ
ﮐﺎﺋﻨﺎت از اﺑﺪﯾﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺘﯽ ﺗﺎب ﻣﯽ ﺧﻮرم .و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ،اﯾﻦ ﯾﺎر اﺳﺖ

و ﯾﺎ ﺧﺪاﺳﺖ! ﭘﺲ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ای ﺳﻠﻄﺎن ﻻﻣﮑﺎن! اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ

ﺗﻮﯾﯽ و از آن ﺗﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺴﺘﻪ در ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﻠﻊ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻫﺎ و داﺷﺘﻪ ﻫﺎ از او
ﺑﮕﯿﺮ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ی آن ﮔﺎم ﻫﺎ ،ﺟﺰ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﻮ رﺳﯿﺪن

ﻧﺒﻮد.

ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮده ام ،و ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺮده ام و
ﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل و راه و زﺑﺎن ﻧﻮ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ .دروازه ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻦ از آﺳﺘﺎن ﻣﯽ

ﮔﺬرم .و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ دروازه ﭼﯿﺴﺖ ،آﺳﺘﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻪ

ﺣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﯿﺰ واژه ای ﺑﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ .ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ّ

ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﻣﻦ ﺧﻮد راه ﺑﻮده ام و ﻣﻦ ﺧﻮد ﻋﺒﻮرم و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد.

واﻣﯽ رﻫﻢ ،واﻣﯽ رﻫﻢ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده ام ،از ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ،از ﻣﺮدﻣﺎﻧﻢ ،از روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ،از ﺗﻤﺎم
ﻗﺎره ﻫﺎ و آﺑﻬﺎ ،از ﺿﺮﺑﺎت ﻏﻮل اﻓﮑﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮم در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ ،از ﺳﭙﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ
ﻫﺎی ﻟﺮزه اﻓﮑﻨﻢ و از رﻗﺺ زﺧﻤﻪ و ﻣﻀﺮاﺑﻬﺎﯾﻢ در ﺑﯿﻐﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و از ﺗﻤﺎم

ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ام و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺮده وا ﻣﯽ رﻫﻢ .و آزادی را

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد وا ﻣﯽ ﻧﻬﻢ و ﺷﻌﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد وا ﻣﯽ ﻧﻬﻢ ،و ﯾﺎر را و دم را و ﻫﻤﻪ ی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﻋﺪم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد وا ﻣﯽ ﻧﻬﻢ .زﻣﺎن رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ در ﻫﺠﻮم اﺳﺖ  -ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وﯾﺮاﻧﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ وﺟﻮدم ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ-

دﯾﻮاﻧﻪ وار ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻢ.

.۲۸۴
در راه ﻋﺸﻖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺧﺪاﺳﺖ.

.۲۸۵
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﺪﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﺎن ﺿﺮورﯾﺴﺖ .ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،آﺷﮑﺎر

ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺷﮑﺎرش ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ آن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ آن

دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
آن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ،

ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ{ﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ•ﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ

و ﺑﺮ آن ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪ .ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود ،ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺣﺎل ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮد.

ﭼﻮن در ﺟﻬﺎن درون ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪﯾﺪ ،در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ اﺑﺘﺪا در درون رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

.۲۸۶
آراﻣﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ،و ﻟﺒﺨﻨﺪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﮐﺎرزار ﺟﺎن .ﻫﯿﭻ آﺳﻮده ﻧﯿﺴﺖ

دل ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ درد ﻣﻮﻧﺲ ،ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺮﯾﺎن .و روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﺗﺶ ،و ﺷﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ روزﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﭼﻮن ﻗﻘﻨﻮس از ﻣﺮگ ﺷﺒﺎﻧﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ.

در ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺸﻖ .دور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد از ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن دور ﺑﺎﯾﺪ

زﯾﺴﺖ .در ﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪ ،در ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن داد و در
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ.

روح در ﭼﻨﮓ و راه در ﺧﻮﯾﺶ.
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮ در ﭘﯿﺶ.
اﯾﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺸﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ.

.۲۸۷
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮرﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر روح در ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در

اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺪار ﺷﺪن اﻧﺪ و ﺑﯿﺪاری ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .روح ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺎش ﺷﻮد .روح در ﺣﺠﺎب آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﻨﻪ ی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد.

.۲۸۸
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻫﻤ ّﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دارﯾﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ورﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻠّ ﻪ ی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و

ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻢ ﮐﺮدار ﻫﻤﻪ رواﻧﻪ ی دوزخ اﻧﺪ.

.۲۸۹
ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﻮدن ،دﯾﺪن و داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

.۲۹۰
زﻣﺎن ﺑﺮآورده ﺷﺪن وﻋﺪه ﻫﺎ ،اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺟﺎن در ﺗﻨﻮر داغ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ رو در

روﺳﺖ .و ﺑﺮاده ﻫﺎی اﻗﺘﺪار ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﻣﻮﻋﻮد
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻧﻮ.

ﺗﺎرﮐﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﺗﺎرﯾﺦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ .آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ را اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ .آن ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺨﻦ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻮﻋﺪ ﻇﻔﺮ اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺮان دروازه ﻫﺎی ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺸﻮده اﻧﺪ.

.۲۹۱
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ زﺷﺖ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﺎﺑﻠﺪ ،ﺣﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ،

ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺪآوا ،ﻣﺮدﻣﺎن در ﭘﺮده ﻫﺎی ﺟﻬﻞ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺷﺎن از ﻫﻤﻪ ﺧﻔﺘﻪ

ﺗﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد ،ﺑﯿﺪار ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آوازﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮر ﺳﺮود ،از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮﺷﺖ و در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﺤﺾ ،ﻋﺸﻖ را ﺣﻨﺠﺮه ﺑﻮد.

اﺑﻠﯿﺴﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﻏﺮﯾﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آرام ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺸﻖ ﺗﺎب آورد .ای دل ﻣﻦ!

ﺑﮕﺬار ﮐﻠﻤﺎت از ﺟﺎﻧﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ دورﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮد ﺷﺪ و ﺧﺎک ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻮا ﭘﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﻦ دروازه ﮔﺬﺷﺖ.

و ﺗﮏ ﺗﮏ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﺒﻮر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺑﻮد.

.۲۹۲
ً
ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽ دﻫﺪ .او
ﯾﻘﯿﻨﺎ
ﮔﺮﻓﺘﺎری در داﻧﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ّ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ و اوراق ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دام اوﻫﺎﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ذﻫﻦ ﺑﻪ زﯾﺮﮐﯽ

ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ و او در اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ ی ﻗﺪﺳﯽ
ای ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭘﺎ{ﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ و اﻣﻮاج

و آب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ راه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻂ و رﺑﻂ واﻗﻌﯽ را ﺟﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در درون و ﻫﻢ در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ
ﺗﻦ ﺑﻪ آب زد .ﺑﺎﯾﺪ ّ

ﺧﻂ و رﺑﻂ ﻋﺸﻖ را اﻧﮑﺎر
و آن ﺟﺪای از اوراق ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ّ
ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﻔﯿﻪ و ﯾﺎ
ّ

اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮد را در
ﺗﻮﻫﻢ وﺻﻞ ،ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و
ﺗﻮﻫﻢ وﺻﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺠﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و
ّ
ّ
ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد و ﺳﺎﻟﮏ را در ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ارﺗﻌﺎﺷﺎت وﺻﻞ و ﮐﻠﻤﻪ ی زﻧﺪه ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ .آن

ﮐﺲ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد اﻧﮑﺎرﺷﺪه ی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﻮر ﺑﻮد و ﻗﺪم در راه

ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺳﺎﻟﮏ ﺣﻖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﺧﻮد اوﺳﺖ.
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮏ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺠﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوری از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ

اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم در راه ﻧﻬﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﺑﻬﺮ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﻦ ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮوﮔﺬارد .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و اﻇﻬﺎرات ﮐﺬب ﮐﻨﺪ و اوﻫﺎﻣﺎت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺐ دﻫﺪ .او ﺑﻪ
ﮐﺮات ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ در درون اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺬرﻫﺎ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ آورد .اﮔﺮ
ّ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ در درون اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ؟ راه ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻫﺮ

دو ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم و وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ وﺟﺒﯽ از
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺮوﮔﺬاﺷﺖ.

آن ﮐﺲ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺠﺮان ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ،

ﻗﺪم در راه ﻧﻬﺪ و ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺮگ ﻋﺸﻖ را ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ راه را از ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺎﻏﺎزد و
اﯾﻦ ﺧﻮد آزﻣﻮن ﺑﺰرگ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺮای اوﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮏ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و

ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻠﻖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺟﺎی
ّ
ّ
را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای او ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورد.

ﺟﺎن ﺧﻮد را ،ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ،ذﻫﻦ و روان و ﻋﯿﺎن و ﻧﻬﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آب زد و ﻧﻤﮏ

ﻋﺸﻖ را در دﻫﺎن ﭼﺸﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎ را ﻓﺮو داد و ﺷﻮرش اﻣﻮاج ﺷﻌﻒ را ﺑﻪ ﺟﺎن
ﺧﺮﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

ﺗﻮﻫﻢ وﺻﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻫﺠﺮان ،ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و ﺑﺪ دردی اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪﺗﺮ از آن
ّ
درد ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ی رﻫﺮوان ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﮐﺸﺘﯽ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎری ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ و دﯾﮕﺮان اﻓﮑﻨﺪن ﺑﺲ اﺳﺖ ،و

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دل ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ زد و از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻧﺎز و ﻧﺮم اوﻫﺎم و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ
ﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.

ﻋﺮﻓﺎن ،راه دﻟﯿﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی و ﺑﻮدا{ﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ

اﺷﺎره زﻧﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ روان ﺷﻮد .ﺳﺎﻟﮏ درﯾﺎی ﻣﺮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد

اﺻﻼ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻋﻤﺮی ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﺶ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ً
ﺗﻮﻫﻢ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪ .ﺳﺎﻟﮏ ،ﺟﻮﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﻪ ای از
او در ّ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ در آﺳﻤﺎن ،ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺪان ﺳﻮ ﻣﯽ
اﻓﮑﻨﺪ .ﺳﺎﻟﮏ ،اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺟﻮﯾﻨﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

از ﻧﻮ ﺑﯿﺎﻏﺎزﯾﺪ.

روز ﻧﻮ و روزی از ﻧﻮﺳﺖ.

.۲۹۳
در دوﮔﺎﻧﻪ ی ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻈﻠﻮم ،ﺑﺮده دار و ﺑﺮده ،ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و ﻓﺮﯾﺐ

ﺧﻮرده ،ﺷﺮور و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﻣﻘﺼﺮﯾﺪ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮده ،ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺿﻌﯿﻒ
ّ
و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﺗﻘﺼﯿﺮ از آن ﺣﻘﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮور ،ﺷﺮ ﺑﺮاﻧﺪ ،زورﮔﻮ

زور ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺳﺘﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ،ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﺷﺮی واداده ،ﺑﯽ
ﺷﺮ اﺳﺖ؛ ّ
از ﺳﺮ ﺿﻌﻒ اوﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،ﺧﯿﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻤﺎن ّ
رﻣﻖ و از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده .ﺷﺮوران را ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﮑﺎن آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﻬﺮ ﭘﺸﺖ
ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن و
ﺳﺮ ﻧﻬﺎدن .ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ راﻫﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻬﺮ ﻧﺮم ﮐﺮدن ذﻫﻦ و ﺟﺎن و روان
ّ
ﻣﺘﺤﺠﺮان اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ.
ّ
وﻇﯿﻔﻪ ی ﺷﺮ ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﺧﯿﺮ ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺮ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﻔﺘﮕﺎن را از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮ را ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﯿﻄﺎن را ﻫﯿﭻ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻬﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﺤﯿﻔﺎن ﻋﺎﻟﻢ روا

ﻣﯽ دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ

اﺳﺖ و ﺳﺘﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮ و ﺷﺮوراﻧﯽ ﻧﻮزا{ﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮده و در ﮐﺎر اوﺳﺖ .ﺑﺎری ﻏﯿﻮران ،ﻣﺒﺎرزان اﻧﺪ و ﭘﻮزه ی ﺷﺮ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ
ﻣﺎﻟﻨﺪ و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﻓﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮاز او اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ِ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﺲ ای ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ و ﻧﻪ ﻣﺸﺘﻬﺎی

ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯽ و ﻗﺪ ﺑﮑﺸﯽ و آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪی ،ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ

ﺗﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﯾﺎر و ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻫﻤﻮاره ﻋﺪو ﺑﺎﺷﯽ ،ورﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮ درآﻣﺪه ای و ﻣﺎران ﺷﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ رو{ﺪه اﻧﺪ .ای ﻣﺴﺘﻌﻀﻒ

دﯾﺮوز ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﮔﺮدن ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ی ﺷﺮوران ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای .و ای

ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮﺷﺪل ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﺮ ﭘﺎﻧﻬﺎده ای و ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎر و ﯾﺎور و ﻫﻢ آواﯾﯽ،

ﺗﻮ در ﺣﻠﻘﻪ ی ﻏﯿﻮراﻧﯽ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

.۲۹۴
آن ﭼﻨﺎن آﺳﺎن ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدی .ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻫﻤﻪ ی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ آﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﻒ

آوردﻧﺪ ،آﺳﺎن از ﮐﻒ دادﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻋﺬرﻫﺎ ﻏﺮﻗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آری ،آن ﭼﻪ آﺳﺎن

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ،آﺳﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽ رود و ﺗﻨﻬﺎ آن ﭼﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﺟﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﺖ.

راه ﺗﻮ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎری ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺳﺨﺖ .راه ﺗﻮ ﺑﺮ

ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺳﺨﺖ آﺳﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ راه آﻣﺪن ،ﮐﻪ در راه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﺖ .ای ﻣﺎه ﻣﻨﯿﺮ! راه ﺗﻮ را ﺑﺎﯾﺪ در آه ﺗﻮ ﺟﺴﺖ و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎن

ﭼﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ راه ﺧﻮن و آه و ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﻤﺎن
ﺷﮑﻔﺖ ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﻣﺎن وﺳﻌﺖ آﺳﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﻖ ﻫﺎﻣﺎن از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ آن ﺳﻮﺗﺮ ﺷﺪ.

ای ﻋﺸﻖ! روزﮔﺎرﻣﺎن ﺳﯿﺎه ،اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﮐﺎر از ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .و ای

روزﮔﺎر ﺳﯿﺎه! ﺧﻮش ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ رﻧﮓ ﺳﭙﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﯾﻢ و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﻧﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ای زﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ای درﺧﺘﺎن و ای

دﺷﺖ ﻫﺎ و ای ﮐﻮﻫﻬﺎ و ای درﯾﺎﻫﺎ و ای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺑﯿﺪاری ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻮی اﯾﻦ
ﻣﻨﺖ ﺑﺎرﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮐﯿﻬﺎﻧﻬﺎ و آن ﮐﯿﻬﺎﻧﻬﺎ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ّ

.۲۹۵
ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎوﯾﺰﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای

آﻣﻮﺧﺘﻦ وﺟﻮد دارد .روح ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﻋﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﻣﻨﺎﻗﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻫﺠﺮان او از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دردﺳﺮﻫﺎ ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮدّ ،

ﺑﺎری ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻫﺠﺮ ،وﺻﻞ اﺳﺖ.

در ﮐﻮچ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای او ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺖ

آﺳﺎن ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎ ﺑﺮ او
آوار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ .ﺟﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺖ و

روح را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

.۲۹۶
ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮐﯽ اﻧﺪ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻼﯾﻪ ی ﺑﻪ ﺣﻘّ ﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻤﻪ ی ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ از ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.

.۲۹۷
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺧﻮد ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺪ

و ﺳﭙﺲ از ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺖ.

ﻣﯽ ﺗﻮانّ ،اﻣﺎ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

.۲۹۸
روح ﺑﯿﺪار در وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﺷﮑﻮه و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻗﺮار دارد.

.۲۹۹
رﺷﺪ در ﻋﺒﻮر دادن اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﺶ اﺗﻢ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ را ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .آﻧﭽﻪ

دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﯾﺪ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .از آن ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آب زﻻل در ﮔﻮداﻟﻬﺎ ﻣﺮداب ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ رودﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎری اﻧﺪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.

.۳۰۰
ﭼﺮا ﮔﻮش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﻧﻮاﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ

ﻧﻮاﻫﺎی ﭘﺎ{ﻦ و آوازﻫﺎی ﺑﺪ ﻧﺮد ﺑﺎﺧﺘﻦ؟ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮش اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﺎن

دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ؟ ﭼﻮن رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن و رﺳﻢ! ﯾﮏ آدﻣﯽ
ﺗﻤﺎم ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ.

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻋﺰم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دام ﭘﺎ{ﻦ رﺧﺖ ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻔﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺮدﻣﺎن

و رﺳﻢ ﻫﺎﺷﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻪ از ﺳﺮ ﻣﻬﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺪ و ﻧﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ .ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮش اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻮن

ﺳﻨﺖ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺑﯿﻬﻮده ،اﺑﺘﺮ و دور اﻧﺪاﺧﺘﻨﯽ ﺳﺖ.
ّ

ﭼﺮا ﮔﻮش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﻧﻮاﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ؟

ﺗﺎ ﮔﻮش ﻫﺎ ﻧﻮاﻫﺎی ﺧﻮش ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺣﻆ ﻧﺒﺮﻧﺪ ،ﻟﺐ ﻫﺎ و دﻫﺎن ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ
واﻻ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﻪ و ﺑﺰک اﺳﺖ.

.۳۰۱
ﻣﺘﻌﺼﺐ ام! ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ام! ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻦ
ّ
ﻧﯿﺴﺘﻢ دﻋﻮت ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮم و از ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ روم ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ام! دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ و راه و رﺳﻢ و ﺑﺎور ﻣﻦ در آﯾﻨﺪ.

دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ روم ﺑﺮوﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ! ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻦ ﺣﻞ

ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻮم ام! ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ وارد ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻨﻮع ارج
زرﯾﻦ از ﻣﺎﺗﺤﺖ آﺳﻤﺎن ﭘﺎ{ﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ّاراﺑﻪ ای ّ
ﻣﯽ ﻧﻬﻢّ ،اﻣﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ در اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ و
ﻫﻤﻪ ﺳﻮ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آوردم .زﯾﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮش
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻗﺪرت ام! ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺎﻗﺾ و ﻋﺒﺚ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻮن ﺧﺎک ﺑﺮ ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﻢ

ِ
ﭼﺎق
ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ ﮐﺒﺮم و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدن ﻣﯽ اﻓﺮازم ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮم .ﻣﻦ؛
ﮐﻮﺗﺎه ِ
زرﯾﻦ ،ﺟﺎﺧﻮش ﮐﺮده در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎخ ﻫﺎ و ﻻﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺎخ
از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺰار ،ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی ّ
ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .ﻣﻦ آزﻣﻨﺪی ام! ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را

ﻣﯽ ﺟﻮم و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورم و ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻦ درﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺗﺎ آن
ﻣﻦ ﺣﺴﺎدت ام! ﻋﺎﻗﺒﺖ در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮآورده ام ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪّ .
ﻟﺤﻈﻪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﺎزم ،ﺗﺮس ﻣﯽ ﮐﺎرم و درﺧﺘﺎن ﺗﻨﺎور اﻧﺰﺟﺎر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ روﯾﺎﻧﻢ .ﻣﻦ

ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ام ﻧﺰدﯾﮏ امّ ،اﻣﺎ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺣﺮص
ام ،ﺷﺮارت ام ،ﺧﻮاردارﻧﺪه ،ﺷﻬﺮه ی آﻓﺎق ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺪاﻟﻬﺎی اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﻢ ،از
ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﺮﺑﺮآورده ،ﺑﻪ ﻗﻌﺮ دوزخ اﻋﻤﺎل و اﻣﯿﺎﻟﻢ رواﻧﻪ ،ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ام!

ﺗﺤﺠﺮ از ﻣﻦ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺒﺎﺛﺖ از ﻣﻦ رﯾﺸﻪ
ﺷﺮف ﮐﺎﺋﻨﺎت! ﻻف آزادی ﻣﯽ زﻧﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ
ّ
دواﻧﺪه و ﺗﺒﻬﻔﮑﺮی و ﻇﻠﻤﺎت از ﺳﺮ و روی ﻣﻦ ﺑﺎرﯾﺪه اﺳﺖ.

.۳۰۲
ﺗﻨﻬﺎ راه رﻧﺞ ﻧﮑﺸﯿﺪن،

رﻧﺞ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.

.۳۰۳
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ رﻧﺞ

ﮐﺸﯿﺪن وا دارﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درد درون ﺧﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺧﻨﺪد ،ﻫﯿﭻ دردی از

ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﮕﺮﯾﺎﻧﺪ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ی ﻋﻮاﻟﻢ در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اوﯾﻨﺪ.

.۳۰۴
ﻋﺮﻓﺎن وادی اﻏﻮاﮔﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ .ﻓﻘﯿﻪ ،ﺻﻮﻓﯽ،

داﻧﺸﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺷﻔﺎﺑﺎز ،ﺟﺎدوﮔﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و ﻫﻤﻪ ی اﻧﻮاع اﻧﺴﺎﻧﯽ .اﮔﺮﭼﻪ از روح ﺑﺮ

ﻫﻤﻪ ﺑﺎرﯾﺪهّ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ وادی ﻋﺮﻓﺎن و ﺳﻠﻮک
ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ اﻏﻮاﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮزﻫﺎﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﻌﻞ اﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﯾﮏ

اﻟﺘﻘﺎط اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزاد ﺷﺪن اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ از روح ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و از ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ و از زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در

اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از آﻧﭽﻪ
آﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﯿﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ آﻏﺎز اﺳﺖّ .
ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﯿﺰد ،ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارد.

ﭘﺲ ﻣﺎ ﻓﻘﯿﻪ و ﺻﻮﻓﯽ ﻋﺎرف ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﺪاﺷﻨﺎس ،ﻓﻠﺴﻔﯽ آﮔﺎه ﺑﻪ رﻣﻮز اﻟﻬﯽ و از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎرف ﺑﻪ آن وادی ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ،

اﻣﺎ وادی ﻋﺮﻓﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ داﻧﺶ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،دﯾﻦ و ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ روﻧﺪّ .
ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
را ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻮی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪّ .
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ رﻫﺮوان دﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﺮﻓﺎن وادی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻗﻞ

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﻞ ﮔﺮا و ﻧﻮﮐﺮ و ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎ و داﻣﻬﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ذﻫﻦ و

روان و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎ و راه و رﺳﻢ و ﻣﻨﺶ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺎن

رﻓﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ
اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺟﺎده ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺗﻠﺦ،
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎده اﺳﺖّ .
دﺷﻮار و درک ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺳﺖ .آری ﻋﺰﯾﺰ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯽ.
ﺑﻬﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻋﺎرف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﻔﺴﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﻮار اﺳﺖ ،ﺟﺮم

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﻄﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺎن
ّ

ﺣﺪ ﺧﻮد را در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻠﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ّ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از ﺧﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﻮد.

.۳۰۵
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در رﻧﺞ اﻧﺪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺶ؛ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﻊ

ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻦ و ﻣﺎل و ﺧﺎک ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﻊ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﺎ روح و ﺟﺎن .از ﻋﺸﻖ و ﺑﺨﺸﺶ
ﮐﺴﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺒﺮ و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺖ.

.۳۰۶
او را ﮐﻪ ﻫﺰاره ﻫﺎ در ﻏﻔﻠﺖ و ﺧﻮاب ﺧﻮش ﺟﻬﻞ ﻏﻠﺘﯿﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان

ﺑﯿﺪار ﮐﺮد .آن ﮔﺎه ﺑﺘﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ،رﻧﺞ ﺗﻨﻮره ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و اﺧﮕﺮان ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺑﯿﺪاری
ﻣﻨﺰه ﭼﺸﻤﺎن ،و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﻬﺎ و
ﻫﺮ ﺳﻮ ،ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺮده ی ّ

ﺷﻼق درد ﻓﺮو ﻣﯽ
ﺑﯿﺪارﯾﻬﺎ ،ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮده ی آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ّ
اﻓﺘﺪ ،ﺧﻨﺪه ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺻﻠﺢ روح ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻨﺪ

ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ! زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ! ﻫﻤﻪ ﺳﻮ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﯿﺎق ،ﻫﻤﻪ ﺳﻮ

درد ،در ﺗﮏ ﺗﮏ رﮔﺎن و ﻣﻮﯾﺮﮔﺎن ﺟﺎن؛ ﺷﻌﻒ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدم!

ﺑﺎری ،ﻧﺨﺴﺖ دﯾﻮاﻧﮕﯽ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﻮرﯾﺪن ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ؛ اﻧﻘﻼب اﻧﻘﻼب ﻫﺎ .ﻧﺨﺴﺖ
آﺗﺶ ،آﻧﮕﺎه آب .ﻧﺨﺴﺖ درد ،آﻧﮕﺎه ﺧﻨﺪه .روح ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و

ﻫﻤﻪ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ،و ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ی آن

ﺟﺎﻋﻼن ،ﻫﻤﻪ ی آن ﻣﺘﻮ ّﻫﻤﺎن ﺑﯿﺪاری و در ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﺟﻬﻞ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺎن را ورق ﺑﻪ
ورق ،و ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از آراﻣﺶ اﻟﺘﻘﺎط ،از وﻫﻢ
وﺻﺎل و از رﺑﻄﻬﺎی ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﺮﺧﯿﺰم .ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺘﺎن ﺗﻨﺎور ﻫﺠﺮان را رﯾﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ و
ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺑﺮگ ،در ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآورم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزم ،ﭼﻨﺎن ژرف ،ﮐﻪ ژرﻓﺎ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮاس
اﻓﺘﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﮕﺮﯾﻢ زار در آرزوی وﺻﺎل ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﮏ زده ،ﻟﺨﺘﯽ درﻧﮓ ﮐﻨﺪ!

ای ﻣﺮدﮔﺎن! ای ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎن در ﺧﻮﯾﺶ ﺗﭙﯿﺪه! از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از اوﻫﺎﻣﺎت وﺻﺎل،

ﮐﻪ اﯾﻦ وﺻﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺸﻮرﯾﺪ ،ﺑﺮ اﺑﻠﯿﺲ اذﻫﺎن ﺗﻨﺎﺑﯿﺪه ی

ﺧﻮﯾﺶ .از ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻬﺮ ﻧﺒﺮدی ﺷﮕﺮف ،ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی روح آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و

ﺳﭙﺮﻫﺎ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﺪ! ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯽ

ﺷﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎﻧﮓ روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﺖ و ﻏﺮﯾﻮ آﺷﻨﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ» :ای ﺟﻨﺎزه! از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻗﺪم در راه ﺑﮕﺬار .ﺑﺴﺎط آه در
ﻫﻢ ﺑﭙﯿﭻ و ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﯿﺰ! ﺗﺎ ﻣﺎه ﺟﺰ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه .ﺑﺸﺘﺎب!«

.۳۰۷
ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ از اﻧﺴﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪّ ،اﻣﺎ روح
در ﺟﺎﻣﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد.

.۳۰۸
روح ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ی راﻫﻬﺎ ،از ﻫﻤﻪ ی درﻫﺎ و دروازه ﻫﺎ ،از

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﻫﺎ و از ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .روح ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﻋﺒﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر و ﺑﺎر و

ﻣﺸﻐﻠﻪ ی اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ ی آﺳﻤﺎﻧﯽ .ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺪی ﻧﮕﻪ دار ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺐ،

ذره از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻋﻮاﻟﻢ ﭘﺎ{ﻦ
ﻫﯿﭻ راه و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪی از اﻧﺴﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺑﺎوری ،ﻫﯿﭻ ّ
و ﮐﯿﻬﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎدون روح ،ﻧﺒﺎﯾﺪ روح را ﺑﻪ ﺧﻮد وادارد .روح ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﮑّ ﻨﺪ و ﺟﺪا
ﺷﻮد و ﺑﮕﺴﻠﺪ ،ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ،ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺑﺮگ ،رﯾﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ و ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﯽ زﻣﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻻﻣﮑﺎن ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺰم و اراده ای ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ و ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻄﻠﻖ اراده ی ﺧﻮﯾﺶ در اراده ی اﻟﻬﯽ .و ﺳﭙﺲ ﭼﻮن رﺳﯿﺪ ،آن زﻣﺎن وﻗﺖ
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .از آن ﻟﺤﻈﻪ روح ﻫﺮ آن ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﺗﺎب ﻣﯽ
ﺧﻮرد و ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ در اﻣﻮاج اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﺎزد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از

ﺣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ
ﺧﺪا در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و آن ﮔﺎه دﯾﮕﺮ ّ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا در اوﺳﺖ ﯾﺎ او در ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ او در او و ﯾﺎ ﺧﺪا در ﺧﺪا! ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻣﯽ

ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻪ در ﯾﮏ و اﯾﻦ ﯾﮏ در ﻫﯿﭻ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ آن ،ﺑﯽ
وﻗﻔﻪ و در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺑﯽ ﺟﻬﺎت اﻟﻬﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

.۳۰۹
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ راه رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ رﺳﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺠﺮان ﮐﺸﯿﺪ و

ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ وﺻﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﭼﺸﯿﺪ .ﮔﻨﺞ ﺣﺎل ﻣﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ

و آن در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ،از ﺗﻮده ﻫﺎی ﻏﻔﻠﺖ و ﮔﻮل

زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از دروغ رﻫﯿﺪ .ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﺰ و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
آزﻣﻮده ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻣﻬﺎ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺮ راه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻫﺰار

راﻫﻬﺎ ﻓﺮﺳﻮده ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و ﺷﺎدی ﻫﺎی ﭘﺴﺖ آزاد ﺷﺪ و از ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ

ذره ای از اﻧﺴﺎن ﻓﺪای
ﻋﺸﻖ در راه آزادی ﺻﺮف ﺷﻮد ،روح ﺑﺮای روح ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ّ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از ﺧﻨﺪه ﻫﺎی دروغ ،ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎی رﯾﺎ و

اﻣﯿﺪواری ﮐﺎذب دﺳﺖ ﺷﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺷﺎدان ،از ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺧﻨﺪان ﻧﺎﺑﮑﺎر و
واﻋﻈﺎنَﻟﺸﯽ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻼص ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﺰ از ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﺟﺰ از
اﻧﻀﺒﺎط -ﺳﻮﺧﺘﺒﺎر ﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ آزادی -ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻗﺪاره ﮐﺸﯿﺪ.

.۳۱۰
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺸﻖ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﯽاﻓﺮازد ،ﻧﻪ زاﻧﮑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺣﻘﯿﻘﺖاﻧﺪ

و آدﻣﯽ ﺗﺸﻨﻪی ﻋﺸﻖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎ ،دروغ ﺑﻪ ﻧﺠﻮای ﺧﻮش دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و
ﻣﺮدﻣﺎن در ﻃﻠﺐ ارﺿﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﺘﺮﻧﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪه ،و ﻋﺸﻖ

ﭘﺮﭼﻢ ﻣﯽاﻓﺮازد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار و ﺑﯽﻟﻐﺰش در راه ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﺑﯿﺪه اﺳﺖ.

.۳۱۱
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ او رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد

و روح ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ او ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۳۱۲
ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺟﺎی ّ
ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ .ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ و اﻓﮑﺎر و

ﻋﺎدات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﻨﺠﺪ .ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻌﻨﻮی دارد ،ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ

ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎ »ﻧﻤﻮدن« ّ

ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ و
ِ
ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﻮی ،ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻂ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
ﺣﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎری ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ ﻣﺎورای ّ
ﺗﺼﻮر و ﻇﺮﻓﯿﺖ درک آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ
ّ
ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ّ
دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺟﺎ دادن ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد

را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.

و ﺑﺎز ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮای ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در

درون و در ﺑﯿﺮون ،و ﺑﺪان آواﻫﺎ و اﺻﻮات ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﯿﺰﯾﺪ .ﻧﻮاﻫﺎی ﺑﺎﻻ ذﻫﻦ را ﺧﺮاش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻓﺮاد

ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽ آزارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ذﻫﻦ ﺧﺮاش ﺑﺨﻮرد و آزرده ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻫﺰاران ﺳﺎل در دوزخ اﺻﻮات ﭘﺎ{ﻦ در ّ

.۳۱۳
ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﯽ ﻧﮕﺮم

و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﯽ ﻧﮕﺮم
ﯾﮏ دﻣﯿﺪن ﻧﻮ.

ﭘﺲ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ

و آواز ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ

ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎ آن دروازه ﮐﻪ
ّ
و ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺂﻏﺎزم.

.۳۱۴
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ ،ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﺎن
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن آزاد ﮐﺮدﻧﺸﺎن از دام ﻋﻘﺎﯾﺪ
ِ
ﭘﻮچاﻧﺪﯾﺶ و ﺟﺎدوﮔﺮان ذﻫﻦ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻼﺷﺮط اﺳﺖ.

ﮐﻮدن ،ﺳﺎده را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪازد و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮزاﻧﻪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺳﺎده ﻣﯽﺳﺎزد و ارواح را از دامﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،او ﻋﺎﺷﻖ
اﺳﺖ.

ﮐﻮدﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه از

ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ دم زدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﺑﺘﺬال ﺑﯿﺰارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن

ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﮔﻔﺖ ﭘﻮﭼﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و اﺑﺘﺬال از ﺷﻤﺎ زا{ﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﻧﻪ از دل ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ّ
ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻓﻠﺴﻔﯿﻮن ،ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺠﺎب
اﺳﺖ ،ﺣﺠﺎب دام اﺳﺖ ،دام ﻓﺮوﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﺣﺠﺎبﻫﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻇﻠﻤﺖ دﯾﻮان ﻋﻘﻞ را ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻨﺖ از ﻣﺠﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻣﺰد و ّ

.۳۱۵
ﻋﺪه ای از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ در ﻣﺪارس ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻫﻨﺮی و
اﯾﻦ ﮐﻪ ّ
ﻏﯿﺮه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﻧﺪ و در اﺑﺘﺪای راﻫﻨﺪ.

آن ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ .آن ﮐﻪ در درون زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزد و ﻣﯽ
آﻣﻮزاﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ آﻣﻮزﮔﺎران زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪ و در ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺑﺮﮐﻨﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪارج اﻧﺴﺎﻧﯽ

زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻫﺎ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮ و

ﺑﺎل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ از درون ﻗﻠﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرد .آن ﻧﺨﺴﺘﯽ ﻫﺎ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮت آن اﻧﺪ .ﭘﺲ اﺑﺘﺪا

ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻃﻦ .ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،و آن ﮔﺎه ﻃﺮﯾﻘﺖ.

و ﺗﻨﻬﺎ در درون زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺮوی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ

دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

.۳۱۶
ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮد.

.۳۱۷
آرﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزی ﻓﺮو

ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻋﺸﻖ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﯽ

ﺑﻠﻌﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪای آﻧﭽﻪ از ﻣﺎورای زﻣﺎن اﺳﺖ ،در ﮔﻨﺒﺪ زﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و اﺻﻮات ﻋﺸﻖ.

.۳۱۸
آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ.

.۳۱۹
در ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ واﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ وادادن

اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ،ﻫﻤﻪ اﻧﺼﺮاف .ﻫﯿﭻ ﻋﺎﺷﻖ در ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻈﺮی ﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در
ﻫﯿﭻ ﻋﺎﺷﻖ ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻗﻞ ﻫﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ  -ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺮف ﮔﻔﺖ را ﺗﺎوان ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  -ﻋﺸﻖ ﺑﺎ

ﻋﻘﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻨﯽ ﺳﺖّ .اﻣﺎ اﯾﻦ از ﺳﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻ ﺗﺨﺪﯾﺮ و
ﺷﺮاب ،ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺖ و آب ،درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :داﻧﺶ ﺗﻮ ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ارزد و اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺖ .ﺗﺎ در

ﺑﻨﺪ دﯾﻦ و داﻧﺸﯽ ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺎت آن ﺳﻮﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﯿﺎ .ﻻف ﻣﺰن ،ﺟﻌﻞ ﻣﮑﻦ ،ﺧﻮد

را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﺪار ،ﺣﺮف ﻣﺮا ﻣﺰن .ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻠﯽ از ﻣﻦ ﻣﮕﻮ .ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﭼﻮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﻮی ،از آن ﻣﺮز و از آن دروازه ی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﮕﺬر و اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﯿﺎ .در ﻣﯿﺎﻧﻪ

ی آن دروازه ﺑﯽ دﻓﺘﺮ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و آن ﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ای.

ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎران اﺳﺖ.

.۳۲۰
ﻫﻤﻪی راﻫﻬﺎ راه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺰ ﯾﮑﯽ راه ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ!

ﻫﻤﻪی روﯾﺎﻫﺎ از ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪی روﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞاﻧﺪ ،ﺟﺰ روﯾﺎی ﺗﻮ!

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﯾﻪای از ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺧﻮد دارد ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺎوی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،در

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺟﺰ آن ﻧﯿﺴﺖ!

ﻣﺒﺮا و ﻓﺎرغ اﺳﺖ!
ﻫﻤﻪ در ﺧﺪاﯾﻨﺪ و ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺪاﯾﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ّ

زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت و ﺛﺮوت و ﺷﻬﺮت ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ راه
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮود از داﻣﺎن اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺮدر ﻣﯽآورد!

ﺗﻮ ﻫﻤﻪای و در ﻫﻤﻪای ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ از ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ راه ﺗﻮاﻧﺪ!

ﻫﻤﻪی راﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮﺧﯽ راﻫﻬﺎ از ﺗﻮ دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
از ﺗﻮاﻧﺪ و در ﺗﻮاﻧﺪ!

ﻣﻦ ﺗﻮام و ﺗﻮ ﻣﻨﯽ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،و ﺗﻮ ﺧﻮدﺗﯽ!

ﻣﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻦ

ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ!

ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ای ﻋﺸﻖ!

ﻣﻌﻤﺎی ﺧﺪا در
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ »ﻧﯿﺴﺘﯽ« و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻫﺴﺖ ﻫﺴﺖﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ّ
آﯾﻨﻪی ذﻫﻦ آدﻣﯽﺳﺖ.
اﯾﻦ درک ﻧﯿﺴﺘﯽﺳﺖ ،و آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ذﻫﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ را درک ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل

آﻧﮑﻪ از ﻇﺮف ﺧﻮد ﺟﺴﺘﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ؟ آه ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ذﻫﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ!

.۳۲۱
ﭘﯿﺶ از ﺳﻼم ﻧﻮ ﻧﻮﺑﺖ وداع اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻧﻮ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن .ﭘﯿﺶ از

ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎر ﺟﺎن و ﻋﺮﻗﺮﯾﺰان روح ،و ﭘﯿﺶ از وﺻﺎل ﺑﺰرگ ،ﻧﻮﺑﺖ
ﻫﺠﺮاﻧﯽ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺶ.

ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دروازه ای ﻧﻮ از آﮔﺎﻫﯽ
ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از ﺻﻠﺢ ﺑﺰرگ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ.
اﺑﺘﺪا ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ،

آﻧﮕﺎه ﺳﭙﯿﺪه دم.

و ﻋﺸﻖ ،ﻃﺎﻗﺖ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ.

.۳۲۲
ای رﻓﯿﻖ دل! ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺑﺮو .ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺨﯿﺰ .ﻧﺴﺘﺎﻧﺪه ،ﺑﺒﺨﺶ .ﻧﺮﻗﺼﯿﺪه ،ﺑﺮﻗﺼﺎن.

ﻧﺨﻨﺪﯾﺪه ،ﺑﺨﻨﺪان .ﻫﻨﻮز از آﺧﺮﯾﻦ داﻻن ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﯿﺰﯾﺪه ،آدﻣﯿﺎن را ّاﻣﯿﺪ
ﻧﻮر ده!

ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﭼﻨﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدار ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪه ای .ای ﻗﻠﺐ ﺧﻮن دﯾﺪه! ای ﺗﮏ ﺗﭙﯿﺪه

ی در ﻫﻤﻪ ی ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ! ﺑﻨﮕﺮ؛ آن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزﯾﺪه ،اﯾﻦ ﻧﺮﻗﺼﯿﺪه ،ﭘﺎﺷﯿﺪه ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺨﺮام و
آدﻣﯿﺎن را در ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺎر ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ّاﻣﯿﺪ ﺧﺮام ده!

در ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﺳﺮخ ﮐﻪ ﻣﺪارﻫﺎ ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آدﻣﯽ در ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ
ﺧﯿﺰد ،در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ی ﮐﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎوان ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮﮔﺎن

درون ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ ،ای ﺟﺎن رﻫﯿﺪه! ﺗﻮ ﭼﻮن ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎ ﭼﺮخ زن
و ﺑﻪ آدﻣﯽ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﭘﺮواز ده.
ای آدﻣﯽ!

از آدﻣﯽ ﺑﺨﯿﺰ.

.۳۲۳
راه ﭼﭗ داﻣﮕﺎه ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﻫﯿﭻ

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .راه راﺳﺖ ﻧﯿﺰ راه ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ و آﻧﺠﺎ ﺗﯿﻎ آﻓﺘﺎب
ﻧﻮﻋﯽ از
ّ

ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﯽ دﻣﺪ ،و ﺑﻬﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﺣﻖ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯽ از ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

راه ﭼﭗ از ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺣﯿﻮان ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽ آورد و ﺑﻪ اﺑﺘﺪای اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ی آﻏﺎز راه راﺳﺖ اﺳﺖ .راه راﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ

ﮐﺸﺪ .زﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺮوان راه ﭼﭗ اﯾﻦ ﻗﺪر دم از اﻧﺴﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و رﻫﺮوان راه

راﺳﺖ دم از ﻋﻘﻞ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﻖ اﺳﺖ و آن راه ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از راه راﺳﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻘﻞ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ،راه ّ

روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﯿﺪه ،اﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎن

ﻣﺎرﭘﯿﭻ را از ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻣﯽ آﻏﺎزد ،در ﺑﻄﻦ راﺳﺖ ﻫﺰار ﺧﯿﺰ و ﭘﯿﭻ ﺑﺮ

ﻣﯽ دارد و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ آن روز ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه روح ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻨﺠﺎ آﺳﺘﺎن روح اﻟﻬﯽ ﺳﺖ

و ارواح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪه »ﻣﻘﯿﻤﺎن درﮔﺎه« ﻧﺎم دارﻧﺪ.

روح در اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ،در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ راه راﺳﺖ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻘﻞ ،ﭘﺮﯾﺸﻔﺘﻪ و
ﺗﻤﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎر
ژوﻟﯿﺪه و از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺑﻪ ﺑﺮ در ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺑﺴﯿﺎر ّ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ دروازه ﮔﺸﻮده ﺷﻮدّ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺳﺎ{ﺪن ،ﻧﻪ ﮐﻮﺑﻪ ﺑﺮ در
ﺗﻀﺮ ع و ﻃﻠﺐ را ﻫﯿﭻ ،ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﯽ روح از ﭘﺬﯾﺮش
زدن و ﻧﻪ اﺷﮏ و
ّ
اﻧﺴﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ درﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن دل در ﮔﺮوی راه

راﺳﺖ -اﯾﻦ ﺗﻠﻨﺒﺎرﮔﺎه ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎ -و ﻫﻨﻮز ﭘﺎ در آﺳﺘﺎن

ﻋﻘﻞ دارد و ﺑﺎ ﭘﺎی ِﮔﻞ ﻋﻘﻞ و آﺳﺘﯿﻦ آﻟﻮده ی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی
ﺧﻮرﺷﯿﺪ راه ﻧﺪﻫﻨﺪ.

آری ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ:
"ﺑﺎ ﭘﺎیِﮔﻞ ﻋﻘﻞ

و آﺳﺘﯿﻦ آﻟﻮده ی ﻋﻘﺎﯾﺪ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮرﺷﯿﺪ

راه ﻧﺪﻫﻨﺪ".

.۳۲۴
آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﮔﺮداﺑﯽ از ﺟﻬﺎﻟﺖ ،ﻧﻖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری؟ و ﻋﺸﻖ

ﭼﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺳﯿﻼﺑﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﻬﯿﺐ؟
ﺑﮕﺮدم ﻫﻤﭽﻮ ﮔﺮداﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﭼﻮ دل آﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮد ﺳﺮ ﺑﺮآرم.

.۳۲۵
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﯾﮏ ﺳﺮ ﺳﻮزن ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎل و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻮﯾﻨﺪه
ّ

ﺗﻮﺟﻪ« ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی »ﺣﺎل« اﺳﺖ و »ﺣﺮﮐﺖ« ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺎل
ﺳﻠﻮﮐﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮدّ » .
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

او ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ

از روی ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺳﺖ .او ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از

ﺗﺤﺠﺮ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اوﺳﺖ .او ﺟﻮﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺎب ﺟﻮﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﻬﺮه
اﻧﻔﻌﺎل،
ّ
دارد.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﺮی ﻫﺎ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺣﺮﮐﺖ

در ﺣﺎل اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺧﻮب ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪه
اﺳﺖ و آن ﻣﺮده.

.۳۲۶
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮدﺷﺎن را اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ در

واﻗﻊ ﻓﮑﺮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺰاران دﺳﺖ از ﻫﺰاران ﺳﻮ آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ دارد.
اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .روح ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ،ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی در اﻗﻠﯿﻢ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻓﻠﮏ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه
ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎزه ﻫﺎ در آن ﺳﻮﺳﺖ.

زﻣﺎن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک

ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و در آن ﺑﺎ ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪّ .اﻣﺎ دﯾﺎر روح
ذﻫﻦ و روان ّ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ذﻫﻦ و روان اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ روح ورود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻇﺮف

زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻠﻮک روح اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻤﺎل ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮده در

ﻋﻮاﻟﻢ زﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ رﻫﺮوی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺎل

ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل در زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪا از

زﻣﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺲ رﻫﺮوی ﺧﺪا ﮐﺎری ﺑﺎ ذﻫﻦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و زﻣﺎن ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ آن ﻧﺪارد .ﻋﺮﻓﺎی ذﻫﻦ در

اﻏﻤﺎی ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪّ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ رﻫﺮوی ﺧﺪا
ﻣﺮﺗﺒﻪ ای زﺷﺖ ،ﺑﺲ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﭘﺎ{ﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻋﺎرف ذﻫﻨﮕﺮا ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎزه اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﺎر ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪا آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.۳۲۷
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را دﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻮﺳﻂ

روح ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۳۲۸
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاد ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوراق دﻓﺘﺮ داﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآورده

اﺳﺖ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ارزد .ادب آدﻣﯽ ﺑﺪﺗﺮ از دوﻟﺖ اوﺳﺖ و

ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺎرش ﻫﺎی او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺰ ﻟﻖ ﻟﻖ زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﺎل

زدن ﭘﺸﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻏﺮﮔﯽ و ﮐﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻠّ ﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده اﺳﺖ و
ﺑﺸﺮ ﻫﺰار ﺑﺎر از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ّ
ﺗﻤﺪن و ادب ﻇﺎﻫﺮی او اوراق ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎز از ﻧﻮ آﻏﺎزﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺎط
ّ
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺟﺰ ﻣﺸﺘﯽ ﻋﺘﯿﻘﻪ و ﭼﺎر ﺳﺘﻮن ﺑﯽ ﻗﻮاره در ﺻﺤﯿﻔﻪ ی

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺧﺎک ﺑﺎزان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻨﺎزه در

ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻬﻦ ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﺎری آﻧﺎن ﮐﻪ زﻧﺪه اﻧﺪ -ﺷﻤﺎری اﻧﺪک ﺑﺮ زﻣﯿﻦ -ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﻋﺸﻖ و ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻫﺎی زﻧﺪه ی ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺲ ﮔﺮم ﻋﺸﻖ زﻧﺪه اﻧﺪ.

ﺗﻤﺪن ﮐﻪ ﺳﺮ
ﻫﺮ ﭼﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ارزﻧﺪه اﺳﺖ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖّ .
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،آن ﮐﻼم ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و دﺳﺖ اﻓﻠﯿﺞ

زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و دود ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﻃﺮاری ﻫﺎّ ،ﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﺎ و ﮐﺒﺮورزی ﻫﺎی
ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽ رود ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎّ ،
آن ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﯾﮏ ﭘﻮل ﺳﯿﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ارزد.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﻣﺪی ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎش ،ورﻧﻪ آن ﺷﺎخ ﻫﺎی

ﻣﻄﻼ
ّ
ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ درﯾﺪ و آنُﺳﻢ ﻫﺎی ﻧﻌﻞ ﺷﺪه ی
زرﯾﻦ ﺟﺰ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ ی
ّ
ّ
ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﻼج ﭘﻮﮐﯿﺪه ی ﻋﻘﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻧﯿﮏ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺳﺨﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ذﻫﻦ ﻫﺮزه و زﺑﺎن درﯾﺪه ی اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ روﺑﺮوﺳﺖ.

.۳۲۹
ﺑﻬﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﺎﻣﻼن ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻋﺎﺷﻖ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﯽ ،ﻋﺸﻖ را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﺴﻦ و رأی و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ ﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻘﻞ در ﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﻫﺰار ﮐﺎخ از ُ
ّ

.۳۳۰
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺸﻖ و ﮐﻼم ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ی ﻋﺸﻖ ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﯾﮑﯽ

ﮐﮋی اش را ،ﯾﮑﯽ راﺳﺘﯿﺶ را .ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻋﺸﻖ ﻫﻢ او را ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ

ﺑﯿﻨﺪ ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻗﺪ ﮐﺸﺪ و ﺑﻪ دﯾﺪ آﯾﺪ.

ای ﻋﯿﺐ ﺳﻨﺞ! ﺗﻮ را ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﺎن در ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﮐﺎر

ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟ اﮔﺮ ﺗﻮ را اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﯿﺮی در ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد اﻣﺮوز َﻋَﻠﻢ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی
اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدی! ای ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺳﻨﺞ! ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﺴﺘﻦ ردﯾﻒ و ﻗﺎﻓﯿﻪ ای -ﻣﺎ ﮐﻪ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ -از ﭼﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ردﯾﻒ و ﺑﯽ ﻗﺎﻓﯿﻪ و ﺑﺪﻗﻮاره و ﻧﺎﻟﯿﺪه ای؟ ﻋﺠﺐ

ﻋﺸﻖ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد! ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﺟﺰ
راﺳﺘﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎری ﻋﺸﻖ در ﻇﺮف درک ادﯾﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﮐﺎری ادﯾﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ

ﮐﺎری ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻇﺮف ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ و ﻋﻘﻞ
ﮐﻮدن ﺻﺮف و ﻧﺤﻮﯾﺎن درک ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در روح در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﺧﺮ ﮐﻪ ادﯾﺒﺎن

روح ﭼﻪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

.۳۳۱
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰم ﮐﺮد ﺑﺪان راه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آن ﻗﺪم ﻧﻨﻬﺎده و ﺑﺪان ﺳﻔﺮ

راﻫﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻦ را ﺗﻤﺎم زﯾﺴﺘﻦ،

آﻧﮕﺎه زﻣﺎن آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ آﺳﻤﺎﻧﯽ روح.

.۳۳۲
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻋﺸﻖ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ،راه ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎر ﺑﺲ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺷﮏ

ﻋﺸﻖ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎﺳﺖ ،ورﻧﻪ ﭼﻮن آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﻞ ،ﺧﻮراک ﺧﺎص ﻋﻮام ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .آه
ﮐﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﻋﺸﻖ.

ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ ای ﺳﻬﻞ ﺟﻮﯾﺎن از ﻣﺎ ،و ای ﺧﻮن دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ .ای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن راه
اﺑﺪی ،از ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﻋﺎﻟﻢ ،ای ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺸﻖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و در ﻧﺒﺮد ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ

ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﻣﺎ در رﻗﺺ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ آزادی.

ای رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮأﻣﺎن اﺷﮏ و ﺷﻌﻒ ،ﭼﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ! و ﭼﻪ ﺧﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ای ﺑﺎرﻫﺎی

ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ رﻋﺪ و آذرﺧﺶ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺗﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻪ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ از
ﺳﻼﻧﻪ ،ای ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺳﻼﻧﻪ ّ
اﻓﻼک ﺑﺎﻻﺗﺮ ،و ﮔﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻗﻮزﯾﺪه و ّ

ﺧﻮﺷﯿﻢ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ.

.۳۳۳
ﺑﺎ ﻗﯿﺎس ﺑﺴﺘﯿﺰ .ﻣﻨﻄﻖ را از ﭘﺎ در آر .ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ .ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻧﮑﻦ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ آن را ﺑﮑﻦ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ذﻫﻦ ،ﺑﺸﻨﻮ و

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺟﻌﻞ و دروغ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت روﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ رو ،و ﭼﻮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ

روﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﻠﻮت ﮐﻦ! و ﭼﻮن از ﺻﻠﺢ دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺶ و ﭼﻮ از ﺟﻨﮓ
ﻣﯽ ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ آﺳﻮده ﺑﺎش .از اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ و ﺷﺒﯿﻪ روح ﺑﺎش .آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﺑﻪ

ذره ی ﺧﺪا -درآﻣﺪی ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ رو و در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﮑﺶ!
ﺷﮑﻞ ﺧﻮد  -روحّ ،

.۳۳۴
اﻣﺮوز از ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ و ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ آن ﺳﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل

درﻧﯿﺎﻣﺪه .اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ از روز ،و از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ،و از ﺳﻮﻫﺎ و از آﻣﺪن و ﻧﯿﺎﻣﺪن ،و

ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ از ﻓﻌﻞ و ﻗﯿﺪ و اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ،و ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ ،آری -ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ از ذات ﻧﯿﺰ ،و از

ﺳﺮ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ ﻧﻬﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و در
ﺷﻨﺎس و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺶ و ﺑﻪ آن ﺑﯽ ِ
ﻧﺎم ﺑﯽ ﺳﻮِ ،
زﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪه و در ﮐﺮدار ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﺮﺳﯿﺪه و در ﭘﻨﺪار ﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﻣﯽ
ﺧﯿﺰﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ را ﻣﻌﻨﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد.

.۳۳۵
ای دوﺳﺖ! آﯾﺎ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺮأت ﮐﺮدن ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ؟ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آزادی؟

آزادی از ﺧﻮد ،از ﻫﻤﻪ ی آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ .آﯾﺎ ﻫﯿﭻ

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آزادی ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ؟ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از آن ،ﻫﯿﭻ ﺗﻮ را ﻃﻠﺐ آزادی ﻫﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ ،ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ در ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺴﺘﻦ ،زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ارﺑﺎب
ﭼﺮخ ،و ﺑﻪ ﭼﮑﺶ دﯾﻮان دﻫﺮ ،ﻫﺮ ﺑﺎر زﯾﺴﺘﻦ ،زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻣﺮﮔﯽ آن را ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮگ اﺳﺖ ،و از ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺴﺘﻦ ﻣﺮدن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺎن را ﻃﺎﻗﺖ ﻫﺠﺮ ﻫﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﭘﯿﺶ از وﺻﻞ ،ﻫﺠﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺶ از ﻧﻮر ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺖ .آﯾﺎ در آن ﻫﺠﺮ و در آن

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺗﻮ را ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻫﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﻌﻒ روح ،ﺟﺎﻧﺖ را
ﺗﻮان ﺗﺎوان دادن ﻫﺴﺖ؟ ﺗﺎوان ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﺑﻮده ای ،و ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺟﺰﯾﻪ ی آزادی:

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ.

.۳۳۶
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺳﺨﻦ از ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻟﻖ ﻟﻖ

زﺑﺎن اﺳﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ از ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎی روح ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﮔﻔﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ دوﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ .او دﺷﻤﻦ
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،دﺷﻤﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﺑﻨﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﻮﻃﯿﺎن ﻋﺸﻖ ﮔﻮ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ

ﻋﺸﻮه ﻫﺎی ﺧﻠﻖُﮐﺶ و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮﻓﺮوش .ﺑﻨﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن از ﺧﻮﯾﺶ ،و ذﻫﻦ را
ﺑﺸﻨﺎس؛ دﺷﻤﻦ روح.

ﺑﺎری ذﻫﻦ ،ﺗﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮش ﺗﺮ! و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی روح ،ﺑﺮ ﮔﺮده ی ﺗﻮ ،ﻧﻮﺷﺖ

ﺑﺎد! ﭼﻮن ﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮارﺗﺮ ،ﻋﺸﻖ؛ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺗﺮ ،ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ .ﺑﺎری ذﻫﻦ ،ﭼﻮن

ﺳﻮار دﻟﯽ ،ﺧﻮﻧﺨﻮاری ،ﺧﻮﻧﺒﺎزی ،و ﭼﻮن ﭘﯿﺎده ای ،ﭼﻨﺎن ﺑﺮده ای ،ﺳﺮﺑﺎزی ،اﻓﺴﺎرت
ﺑﻪ دﺳﺖ روح ،آﻧﮕﺎه در ﮐﺎری.

.۳۳۷
آﻧﭽﻪ روح را از ﺷﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی دﺳﺖ ﺧﯿﺮ

اﺳﺖ.

.۳۳۸
ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد در ﺟﺎﻧﻢ ﮐﺮاﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮد .آﺳﻤﺎن را ﺑﺒﯿﻦ! ﻋﺰم ﮐﺮده روﯾﯽ دﯾﮕﺮ از

ﺗﻮ در ﻣﻦ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮف را ﺑﺒﯿﻦ! ﺟﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﯿﻨﺪازد .دﺳﺖ را
ﺑﺒﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺶ ﮐﺮدی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ دﺳﺖ از ﺗﻮ ،ﺣﮑﻢ از ﺗﻮ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺗﻮ .ﺧﻮد را

ﺑﺒﯿﻦ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ای ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﭘﺮوازی.

و ﺑﺨﯿﺰﯾﺪ ای ﺑﺎزﻫﺎی روح از ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ،و ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ ای واژﮔﺎن ﻋﺸﻖ و از ﺑﻄﻦ ﺧﺪا

ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ! و ﺑﺠﻮﺷﯿﺪ ای ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺟﻮﺷﯿﺪه از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺻﺪا! و ﮔﺴﺴﺘﻪ

ﺷﻮﯾﺪ ای رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ،و ﻓﺮو رﯾﺰﯾﺪ از ﺳﺮ و دﺳﺖ و ﺟﺎن و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺷﺐ از ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و در آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮ زاده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ .و ای
و ای روز ﺗﻮ اﻣﺮوز ،ﻧﻮروزی ،و ای ﺷﺐ ،ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ّ
ﺟﻬﺎن ،زﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮان ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﺮده ام و ﺑﺎز از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ام .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺨﻮان!

.۳۳۹
روح ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان

ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﺎزد ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ

راﻧﺪ .در ﺑﯿﺮون ﺳﺨﻦ از ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،در درون ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ درون ﺷﻨﯿﺪ.

روح ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود ،دﺷﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ،ﮔﻮﺷﻬﺎش ﺑﺎزﺗﺮ ،ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮای

زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺸﻮده ﺗﺮ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺮ ،ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ ،و ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﺧﺸﻤﯿﻦ
ﺗﺮ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﻮاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺮواز ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮ.

ﺑﻪ دﺷﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺟﺰ ﺑﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،وزﯾﺪه از درون در ﻫﺮ ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮ .ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ،ﺗﺎﺑﯿﺪه و روان ﺑﺮ داﻣﻦ ﭘﺮ ﭼﯿﻦ

ﻣﻨﻮر ذات.
ﮐﺎﺋﻨﺎت .و ﺟﺰ راه ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﺷﯿﺪه از ﺟﻮﻫﺮ ّ

زرﯾﻦ از ﻋﺸﻖ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ و راه
در ﺑﯿﺮون ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ّ
ﻫﻢ اوﺳﺖ و ﺟﺰ آن ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺖ ﯾﺎزد ،ﺧﺎر اﺳﺖ و ﺧﺎک اﺳﺖ و ﻋﺬاب .ﺧﺎﮐﻬﺎ

ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ،آﺳﻤﺎن را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ﻣﺎه را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ﺑﻪ راه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم
ﮐﺸﯿﺪ.

.۳۴۰
آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ راه و رﺳﻢ آزادﮔﯽ ﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺶ آزاده اﺳﺖ.

آزاده اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻧﯽ اش؛ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ،ﺑﺎ
ارزﺷﻬﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اش ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺎﯾﻤﻠﮑﺶ ،ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﺶ ،ﺑﺎ

داﻧﺸﺶ و ﺑﺎ ﻃﺮز ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ .ﮐﻨﺎر ﻫﯿﭻ ﮐﺲ و زﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﺘﺮ و ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﻪ ،ﻧﺎم

ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ژن و رﻧﮓ و ﺧﻮن و ﻧﺴﺐ ،ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،و از رﺳﻢ و
آ{ﻦ و ﻧﮋاد و ﻗﺒﯿﻠﻪ رﻫﺎﺳﺖ.

ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺪا آزادﮔﺎﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ ،از آﺗﺸﺴﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺧﺎرزارﻫﺎ و ﮐﻮره ﻫﺎ و ﮐﻮره راﻫﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن درون ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ

و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ آوردﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻮن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ دم ﻧﺰدﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺖ

را دوﺳﺖ ﺑﺪار ،ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ دﺷﻤﻦ اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ و آن ِ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻟﺸﮑﺮ
ﯾﮏ
ِ
ﺗﻨﻬﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﻠّ ﻪ ی ﮔﺮﮔﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺎن و درﯾﺪه ﺷﺪن
ﻫﻤﺎن.

ﭘﺲ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺟﻨﮓ ،ﺟﻨﮓ و ﺑﻪ وﻗﺖ ﺻﻠﺢ ،ﺻﻠﺢ .ﺑﺎری ﺑﺎ ذﻫﻦ ،و ﻫﺮ آن ﻣﺎ ﺑﻪ ازای

ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ،ﺻﻠﺢ آری ،ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ آری ،ﺣﻘﯿﺮداﺷﺖ ،ﮐﺞ ﻣﺪاری و ﺑﺮﮐﻨﺎری آری ،ﻟﯿﮑﻦ

دوﺳﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ .ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺎ دﻧﯿﺎ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دوﺳﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ،و ﯾﺎران
ﺧﺪا.

آزادﮔﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﻧﯿﺰ از ﻣﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪاراﻫﺎ و

ﻣﺮوﺗﻬﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در داﻣﻬﺎی ﻓﺮوﮐﺸﻨﺪه ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ از
ّ
ﻋﺸﻖ دم ﺑﯿﺠﺎ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻘﺎب زده ای دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ روزی را ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﯾﺎ دﻟﺰده و ﻧﺎﻻن ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﻨﺪ و

آﻧﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ او وارد ﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯽ اش زﯾﺮ و زﺑﺮ ﺷﻮد" :آه ﮐﻪ ﻣﻨﻢ

ﺑﯿﺪارﺷﺪه!" و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎرف ﺷﻮد و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ .ﺟﺎن ﻣﻦ!

اﯾﺸﺎن دﻏﻠﮑﺎراﻧﻨﺪ؛ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﺎرف ﻧﻤﺎ ،ﻋﺎﻗﻼن ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺲ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎن در دام

ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﺗﺸﯽ آرام ﺳﻮز اﺳﺖ و در ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺟﺎن ﺷﻮرﯾﺪه از ﺧﺎک و

ﺧﺎر و ﻏﺒﺎر ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،و در ﻫﺮ وادی ﻧﻮ ،آزادی ﻧﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺗﺶ ﻧﻮ ،ﺑﺮ

داﻣﻦ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ارزاﻧﯽ ﻣﯽ دارد.

ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼم ﺷﺒﯿﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺪن از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و

ﺻﻌﻮد ﺑﺮ ﻗﻠّ ﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ

ﺟﺪ دوری ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،از
ﺧﻮش رﻗﺼﺎن و ﺧﻮش آوازاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ّ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ دوری ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آزادﮔﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ

ﺑﺎﻻﺧﺺ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﺸﻖ و آزادﮔﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ،و
ّ
دوری ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آزادﮔﯽ ﭼﯿﺰی دردﻧﺎک اﺳﺖ و آزادﮔﯽ ﭼﻮن روح ﺑﻮدن اﺳﺖ ،و
ﭼﻮن روح ﺷﺪن ،ﺟﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.

ﺳﺎﻟﮏ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روح ،ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی

اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﺒﯿﻪ او ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از او ،ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ را

آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮ روح دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد از ﺟﻨﺲ ﺧﻮﯾﺶ.

ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﺑﺪار ،و ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎش!

دور ﺑﺎش از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺒﯿﻪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮ ﺑﻮﺗﺮ ﮐﻨﯽ ،آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻮی زﻫﺪ و رﯾﺎﺳﺖ و آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻼم دﺷﻤﻦ

ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ات ،ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮ ذﻫﻦ ﺑﺸﻮر! ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی آزادی را در ﻧﺒﺮدﻫﺎی

ﺑﯽ اﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ،وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ ،ﺑﺎ ﺧﻮن دل و ﻋﺮق ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ

ﻓﺘﺢ ﮐﻦ و در راه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل را دوﺳﺖ ﺑﺪار .او ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺖ آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ارزش ﻋﺸﻖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻮ را دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

.۳۴۱
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ

زرﯾﻦ اﻧﺪ.
اﻓﺰاﯾﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻔﺘﻪ ی ِﮔﻞ ﺳﯿﺎه و ﺳﻨﮓ ّ

آﻓﺘﺎب از آﻓﺘﺎب ﻣﯽ زاﯾﺪ و ﺳﺎﯾﻪ از ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل .ﺑﯿﺪاری از ﺑﯿﺪاری رج ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺧﻮاب

ﻫﻤﺎن در ﺗﻔﺮﻗﻪ .آه ﮐﻪ در روﺷﻨﯽ
ﻫﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ ،و ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺑﺎ
از ﺧﻮاب .ﺑﯿﺪاران ﺑﯽ
ِ
ِ
ﯾﮏ از ﻫﺰار ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺮ ﻫﺰار از ﻧﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻧﻮر ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮﻧﺪ ،ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻻن ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺧﯿﺎل ﻧﻮر

ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮارﻧﺪ ،و از درون در ﺑﯿﺮون ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪه
اﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻏﻤﺰه ی درون ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ درون راه ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﯿﺰ در

ﺑﯿﺮون ﻋﺸﻮه ای ﺑﺮ ﺑﺎدﻧﺪ.

ﭘﺲ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ و ﮔﻮش ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ .ﭘﺲ
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ .ﻣﯽ ﺗﭙﯿﻢ ،و در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،ﻋﺎدت ﻣﺎﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ ﻣﺎ را ﻧﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ از ﺳﺮ ﻣﻼل

و ﻧﻪ ﺷﻬﻮﺗﯽ از ﺑﻬﺮ ﮐﻤﺎل ،ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﭽﻬﺮﮔﺎن دﺳﺖ از ﺧﻮﯾﺶ

ﺷﺴﺘﻪ ،اﯾﻦ رﻓﺎﻗﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت ﻣﺎﺳﺖ.
آری ﻋﺸﻖ ﻋﺒﺎدت ﻣﺎﺳﺖ.

.۳۴۲
ﻋﻤﻞ ﺑﯽ
رﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺪار ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ ،در ِ
ﮐﻼم ،ﺑﺎ درک و ﺣﺮﮐﺖ روح در اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ را ﻣﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
اﺑﺘﺪا در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮدّ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺷﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .روﯾﺎﻫﺎی درون

آدﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﻮاب ﻫﺎ و ﺑﯿﺪاری ﻫﺎی ﺟﺎن آدﻣﯽ ،اﻓﺘﺎدن ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ

ﻫﺎ ،و ﺳﻠﻮک ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺬر از ﻋﻤﻖ ﺧﺎک ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪای آﻓﺘﺎب ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ،ﭘﻨﺪار و ﯾﺎ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی ذﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺬرﻫﺎی ﺧﯿﺎل و
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﺠﻠّ ﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ آب را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻘﺎب را ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ
ذرات ﻫﻮا ﺳﺮ و ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آب و ﻫﻮا را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ّ
ﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ ،و آن ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ روزی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم در ﻃﺮﯾﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﺬارد،

ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ »ﮐﺸﻒ و ﻋﻤﻞ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮐﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ،
ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ را درﯾﺎﺑﺪ .ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﯽ اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ راه

ﻣﯽ ﺑﺮد.

.۳۴۳
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ّ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ او ارزاﻧﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ درﯾﻎ ﺑﻮدن ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ درﯾﻎ ارزاﻧﯽ دارد ،و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﮐﺴﺎن ﺑﯽ
درﯾﻎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی او را ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ.

ﻫﯿﭻ ﻫﺪﯾﻪ ای ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رود آب را در ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ دارد ،ﺧﺎک
ﺑﺬر را و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎن را .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ .ﺳﻨﮓ و ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان اﮔﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

ﺧﺪا.

ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد ارزاﻧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎری ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روح در

ﮔﺮدش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ آب ﻣﺮداب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻮا ﻣﯽ ﮔﻨﺪد و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ای

ﺑﺮ دو ﭘﺎ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ اﺑﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮر ﺑﻪ آن ﮔﻮر در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ی ﻋﺒﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎری ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری ﺷﻮد رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ ی ﺳﮑﻮت ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﯽ ﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﯽ ﺳﺖ .آن ﭼﻪ در ﺳﮑﻮت

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﯽ ﺳﺖ و آن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،آن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺖ و آن
ﭘﺮده ای از ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺑﺎﻻ زﻧﺪ و ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ روح را ﺑﯽ ﻫﯿﭻ
ﻧﻘﺎب ﺑﻪ دﯾﺪ آرد.

ﭘﺲ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

.۳۴۴
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و

ﺧﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮا را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد وﮔﺮﻧﻪ اﺷﮑﺶ درﻣﯽ آﯾﺪ و
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻧﻮﭘﺎ ﺳﺮ ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ﯾﺎ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﮕﺪﻫﺎی اﺳﺐ ﭼﻤﻮش ذﻫﻦ ﺧﺎم او ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻧﯿﺎ در رﻧﺞ از ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎن اﺳﺖ و

ﻫﯿﭻ ُﺧﺮدی و ﻫﯿﭻ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ رﻧﺞ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﻔّ ﻦ

در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﺎل ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺳﺖ .او ﺑﺮای اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی
ّ

دارد و اﮔﺮ ﺳﺮ ﺳﻮزﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ از ﻗﺎب ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺪل ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ای ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮ ﻣﯽ

ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﻤﺎش ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻧﻮﮐﺮ ﻋﺎدات و آداب و ﺳﻨﻦ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ دم از ﻧﻮﯾﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ

ﻻف اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ

ﭼﻮب و ﺷﯿﺸﻪ و آﺟﺮ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ و در و دﯾﻮار و ﻗﻔﻞ زﻧﺪان اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ و از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزادی ﻧﻤﯽ ﻫﺮاﺳﻨﺪ ،ﻧﻪ از آزادی ﺧﻮد  -ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ آزادی ﻣﺘﺼ ّﻮر

ﻧﯿﺴﺖ  -ﮐﻪ از آزادی آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺮوازﻧﺪ.

ﺧﻮدﻣﻨﺰه ﭘﻨﺪار ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ
ارﺷﺎدﮔﺮ
ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ،اﯾﻦ ﺟﯿﻎ ﺟﯿﻐﻮی
ّ
ِ
ﺧﻮاﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺧﻮدﺧﻮاه اﺳﺖ و ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﻧﺰد او ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺮ آزاده ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻼﻫﺖ ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺖ .ﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ﺑﻬﺮ آزاده اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻃﻔﻼﻧﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮا را ﺑﻪ

ﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﺪ!

ﻣﺘﻮﻫﻢ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ آوازﻫﺎی زﺷﺘﺸﺎن را و از
ﺑﮕﺬار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮕﺎن
ّ
ﻣﺮﺧﺼﺸﺎن را! اﯾﺸﺎن دوﺳﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ارزﻧﺪ
ﺣﻠﻘﻮم ﺑﺮآورﻧﺪ اﺻﻮات ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪه ی ﺗﺎرﯾﺦ
ّ

و دﺷﻤﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺷﮏ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺤﺠﺮ اﺳﺖ و او در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه
و ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ای آزادﮔﺎن ،ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮا
ّ
اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از او ﺑﻬﺮ ﺷﻤﺎ  -ﺷﻤﺎ آزادﮔﺎن  -ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ی آﺳﻤﺎن رﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،

ﻇﻞ آﻓﺘﺎب .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن روزی
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ی ﺗﯿﺮﮐﯽ ﻋﻤﻮد در
ّ
آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﺑﻮد و آﻓﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﺗﯿﺮک ﺑﺮوﯾﺪ ،از ﺟﺎ درش آورﯾﺪ و ﺑﻪ

آﺗﺸﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺟﻬﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از زﺑﺎﻟﻪ ی ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ و ﺣﺠﺎب ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺗﺎ
اﺑﺪ ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ.

.۳۴۵
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ روح را ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و در ﺟﺎن ﺷﻮری ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ

آدﻣﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪه
ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﻼل و اﺑﺘﺬال و
ِ
ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮده ﻫﺎ و آﻣﺎﻟﻬﺎ و آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮده ای ،و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺟﻨﺲ

اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرزوﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد

روح ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻼص ﺷﻮد و از آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﯿﺰد .ﻫﻤﻪ ی
ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻨﺎزل ﭘﯿﺸﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﻪ ی ﭘﻠّ ﻪ ﻫﺎ و ﭘﻞ
ّ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﻌﺮاج  -رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻫﺎ ﮐﻪ او را ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ  -ﭘﻠّ ﻪ ی
ِ
ﺧﺮاب ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ و روح را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﺮﺑﺎن آدﻣﺨﻮار ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ،
دوار ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد .اﯾﻦ ﻣﻌﺮاج اوﺳﺖ و در ﻣﻌﺮاج او
و او در ﺣﺮﮐﺘﯽ ّ
ﻫﻤﻪ ی ﻣﻌﺮاﺟﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

روح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺘﯽ ﻻﯾﺰال دﭼﺎر ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺑﺪﯾﺘﯽ ﺳﻮزان ﺟﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و در او
ﺟﺴﺎرت ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺪن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ ،روح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎی

آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺴﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻋﺪم ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ

ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آن ﻫﺴﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ اوﺳﺖ .روح در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی
ﻧﺨﺴﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ رﺧﺼﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﺷﺎ و از
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ!

ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻣﺎن ،و ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻬﺎ ،آﻧﮕﺎه روح در ﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ

ﺧﻮﯾﺶ روی در روﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ دروازه ﺑﺮ او ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و او آﻧﮕﺎه درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ

ﻫﺴﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺲ اﺳﺖ .ﺣﺎل او ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮ او آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،و ﺳﻔﺮ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ِ
دﺳﺘﺮس ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ورود
ﻧﺎم ﺧﺎرج از
ِ
اﺳﺖ .او دﯾﮕﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﯽ ِ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل او از ﻋﺸﻖ ،از ﻣﻌﺮﻓﺖ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﺘﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد و از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد.

.۳۴۶
ً
دﻗﯿﻘﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪ ای ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻧﺪارد و ﭼﻪ
ﮔﻨﺞ ﻣﻌﻨﻮی

ﻣﺪﻋﯿﺎن اﻧﺪ و
ﺑﺴﺎ از راه ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ّ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺧﻮﺷﻨﺪ و ﻋﺸﻖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ی ﮔﻨﺞ ﻫﺎی روح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﮔﻨﺞ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻤﻨﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻗﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯽ
دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ی ﮔﻨﺞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ّ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ و آن ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﭘﺎک ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ذﻫﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻓﺴﺎر زده و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دل درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮﻋﻈﻪ ی ﺧﻠﻖ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ

ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﭘﺎﺳﺪار ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،او

ﻫﻮاﺧﻮاه ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﻓﺮش ﭘﺮ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ

و از ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﺎن ﻫﺎی ﻋﻮاﻟﻢ ﭘﺎ{ﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

او ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری رﺳﯿﺪه و زﻧﺪه ی ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آرزوی رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻠﻖ را

ﻣﺒﺮاﺳﺖ - .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﯾﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن روان ﺷﻮد - .او از ﻫﺮ آرزو ّ

ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺧﻮاﻫﺪ

ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ روان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او ﭘﯿﺎم آور ﺧﻠﻖ

ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎم اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻠﻖ را ﺗﻨﻬﺎ اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﭘﯿﺎم آور روح ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﺟﺎن داده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﭼﺮخ آزاد ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﭼﺮخ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﮕﺸﺘﮕﺎن را ﺑﻬﺮ آزادی ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮔﻨﺞ ﻣﻌﻨﻮی از آن ﻃﻠﺒﮑﺎران و ﮔﺪاﯾﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﮔﻨﺞ رﻫﺮوان ﻋﻠﻮم و
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ،
ادﯾﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ّ

ﺗﻤﻨﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺖ و آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ّ

ﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎره دوزخ ﺑﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ از ﮔﻨﺞ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺐ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ارزاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎذﺑﻪ ی زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺳﯿﺐ اﯾﺸﺎن را اﮔﺮ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﯽ ،ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ .اﯾﺸﺎن از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎک رﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

.۳۴۷
آﯾﺎ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ آ{ﻨﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ اﺑﻠﯿﺲ ﻧﻤﺎی ﻋﺮف در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﯽ ،ای دوﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺸﻮد

آﺗﺶ ﺳﺮد ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯽ و ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ و ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻫﻤﻪ

ﺑﺴﻮزاﻧﯽ؟ آﯾﺎ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮاب اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰی و اﯾﻦ ﺗﺎرﻫﺎی ﻫﺰارﻗﺮﻧﻪ از
ﮔﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ و ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮی و آﻏﻮش ﮔﺮم ﺻﺪا ﺗﻦ ﭘﻮش ﮐﻨﯽ؟

آری ،اﯾﻨﮏ وﻗﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺪن.

.۳۴۸
در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺳﺮﮔﺮداﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ

ارزﺷﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺮ

آﺳﻮدﮔﯽ ،ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی دردﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺖ.

ای آدﻣﯽ! ﺑﺮو از ﺧﻮﯾﺶ دور ﺷﻮ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮی ،ﺑﺮو ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮ ،وا ﺷﻮ از ﺗﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺪا

ذرات ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻔﺮت و ﺟﻬﻞ و
ﺷﻮی .اﯾﻦ دﻫﺎن ﻫﺎی ﮐﻒ ﮐﺮده از دروغ را ﺑﻨﮕﺮ ،اﯾﻦ ّ
ﺷﺮارت ،ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺰاری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺗﺒﺎری ،و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮری ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻧﻮاری.

ﺗﺒﺮی
ذرات ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ّ
از ﺧﻠﻖ ﺑﯽ روﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دور ﺷﺪ و روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮورﯾﺪ .از ّ
ذره آﻟﻮده ﻧﮑﻨﯿﻢ،
ﺟﺴﺖ ،و ﭼﻪ ﺧﻮش ﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﮕﻮ{ﻢ از ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺎ ﻧﺎم ّ
ذره ی ﺟﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﺪاﺳﺖ.
ﮐﻪ ّ

.۳۴۹
ﺟﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ

ﻣﯽ ﻓﮑﻨﺪ و از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺟﻬﺎن آﯾﻨﻪ ی ﺷﮑﻮه ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ او ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ از آﺛﺎر

ﻣﻦ ﭘﺮ ﺷﻮد .دﻫﺎن ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و از ﻋﺮﺑﺪه اش ﮔﻮش ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎن او

را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ زاده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

.۳۵۰
آﯾﺎ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎ

دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻨﻬﺎﯾﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ،

ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ،

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.

در اﺟﺘﻤﺎع زﯾﺴﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ آن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در راه ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺪاول اﻣﺮوزی آن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و
ّ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ
و
ّ
ذﻫﻦ ﺧﻮﯾﺶ را و ارﮐﺎن آن را و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن را در ﻣﺮاوده ی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ّ
دﻗﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و در ﮐﺎر اﺻﻼح ﻣﺪام ﺑﺎﺷﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ

دﯾﮕﺮان ﺑﻮدن ،ﺟﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﻠّ ﻪ ی ﺣﯿﻮان ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

او ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎدﯾﺶ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ

ذرات اوﯾﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
دﯾﮕﺮان ﺑﺎش و از دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از اوﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ّ
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد را ﻫﻨﻮز ﻫﺰار ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و
ﻫﺰار راﻫﻬﺎی ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ز ﭼﻪ روی دﯾﮕﺮی را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎش و ﺑﯿﺎﻣﻮز.

ﺷﺎﯾﺪ آن دﯾﮕﺮی از دﯾﮕﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ او را

ﺗﻤﻨﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
زﻣﺎن رﺣﻠﺖ از ﯾﮏ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺮدﻣﺎن آن و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ و ّ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،و او ﺟﺰ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﻔﻪ ی درون ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ.

ﺟﻮﯾﻨﺪه ای را ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ درون ﮐﺶ و از ﺧﻮد

ﻣﻌﺒﺮ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎش و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﯾﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪ ای ،ﻫﻤﺎن ﮐﻦ!
ﺑﭙﺮسّ ،

ﺗﻤﻨﺎ ﻧﮑﻦ .از
ای دوﺳﺖ! از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﭙﺮس و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ّ

ﺧﻮد ﺑﭙﺮس ،از ﺧﻮد ﺑﺨﻮاه ،در ﺧﻮد ﺑﯿﺎب و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎن .ﻓﺎﺗﺢ و
ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﯾﯽ.

.۳۵۱
در ﻃﻠﺐ ﻗﺪرت اﯾﺪ ای ﻧﺎﮐﺎﻣﺎن ،ﻧﯽ در ﻃﻠﺐ ﻋﺸﻖ ،ﭘﺲ ﺿﻌﯿﻒ و زار و ﻧﺰارﯾﺪ.

در ﻃﻠﺐ ﻋﺸﻖ اﯾﺪ ای ﮐﺎﻣﮑﺎران ،ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺪ .ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ،ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺑﺮﻗﺮارﯾﺪ.

.۳۵۲
ً
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﺘﻌﺎدل .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻼه ﺷﺐ از ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪه و ﻣﺰرﻋﻪ ی ﭘﺮﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﺠﻨﻮن،

ﺧﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ روﯾﺎﻧﯿﺪه .او ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻓﺮاز اﻓﻼک ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

آﻓﺘﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺧﺪا ،ﻧﻪ آﻓﺘﺎب اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ زار .رخ ﻧﺎدﯾﺪه اش رﺧﺸﺎن ﺗﺮ از ﻫﺰار ﻫﺰار

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎر ،آری آری آن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺪار .ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.

در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﭼﻮن ﺳﺮو ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه .ﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ،
ﺑﻞ آن ﺳﺎﯾﻪ ی ﺧﺎﻣﻮش ﭘﺮﮐﺎر .از دﯾﺪه ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ دﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪه .ﻣﻌﻨﺎی

ﻋﺸﻖ ،آ{ﻨﻪ ی ﺧﺮد ،ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ .آری آری از ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
ﭘﺲ دﯾﮕﺮ از ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺖ؟

ﭘﺲ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ از ﭼﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟

ﭼﻮن ﺳﺨﻦ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

.۳۵۳
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.

.۳۵۴
درون آدﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ی دﯾﺪار اﺳﺖ،

و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﺪار ،دﯾﺪار روح ﺑﺎ روح.

.۳۵۵
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ زﯾﺪ ،او آزاده اﺳﺖ .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ را اﻧﮑﺎر

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺑﺎ روح در روح ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،او ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ.
او ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،او آزاده اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ و آزادی ﯾﮑﯽ ﺳﺖ.

او ﮐﻪ ُﺧﺮدی آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽ رﻧﺠﺪ و ﭘﺘﮏ اﺑﺘﺬال اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮو ﻧﻤﯽ

ﮐﻮﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و در ﺧﻮد ﻣﯽ رﯾﺰد و از ﺧﻮدُﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺧﻮدَﭘﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،او ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،او داﻧﺎﺳﺖ ،او

ﻣﺸﻔﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ داﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻔﻘّ ﺖ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ.

ﻣﺘﮑﺒﺮان و ﮔﺴﺘﺎﺧﺎن و ﻓﺎﺳﺪان ﺣﮑﻢ دل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﭼﺎﮐﺪ،
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ
ّ
ﻧﻪ از ﺳﺮ ﺑﯿﺰاری و اﻧﺘﻘﺎم ،ﮐﻪ از آن ﺣﮑﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ در او ﺟﺎرﯾﺴﺖ ،و ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﺎن و

ﮐﻨﺎراﻓﺘﺎدﮔﺎن ﻣﯽ ﺧﻨﺪد و دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و راه ﻣﯽ ﺑﺮد ،او ﻋﺎدل اﺳﺖ ،او رازدان
اﺳﺖ ،او ﭘﺎدﺷﺎﺳﺖ،ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و رازداﻧﯽ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ.

.۳۵۶
ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ،ﮔﻮﺷﻬﺎی دﻟﯿﺮ ﺑﻬﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﺮ ﺧﻄﻮط

ﺗﺤﺠﺮ و ﻧﺎﺑﺨﺮدی .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺸﻖ ،ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺟﺴﻮر ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ّ

ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮر ﻋﺸﻖ ،ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺴﺘﺎخ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن دﯾﺪه اﻧﺪ ،و ﮔﺸﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی ﻧﺎدﯾﺪه ﻫﺎ.

راه ﻋﺸﻖ ،ﮔﺎﻣﻬﺎی اﺳﺘﻮار و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﯿﻎ ﻫﺎ ،و

دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزوان ﮔﺮم و آﺳﻮده ﺗﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﻬﺎ و
ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻧﻬﺎ ،و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮب آﻟﻮده ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ

ِ
اﻓﻼک ﻋﺸﻖ را
اﻣﻮاج وﺟﺪ را ﺗﺎب آورﻧﺪ ،و ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎ راز ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﯿﺮون از

ﺗﺎب آرﻧﺪ و در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ دارﻧﺪ.

.۳۵۷
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮ .ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﻮ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮ .آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮ و

ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻮ ،ﯾﺎر ﻫﻤﺎن ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻸﻟﻮی ﺳﭙﯿﺪی ﻧﻮ .آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ،ﻋﻤﻮد از درون

ﺳﺮم ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن .ﺟﻬﺎن از ﻗﻠﺒﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و در داﯾﺮه ای ﻧﺎﻣﻨﺘﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺗﺎب ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻣﯽ رﻗﺼﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .در درون ﺧﺪا ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ،ﻧﻪ
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻢ ،ﻧﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﻧﻪ .ﺗﻨﻬﺎ درون ﺧﺪا ،ﺗﻨﻬﺎ درون ﺧﺪا.

ّ
ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎی رﻗﺼﺎن آﻓﺘﺎب و
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ و ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،اﯾﻦ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﮕﺎن ﺑﯽ ﺻﺪای ﺳﺨﻦ .آرام ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ،

دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ،و ﺑﺮ ﺗﺎج ﺳﺮم ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،و دﻫﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ و ﻣﯽ ﮔﺬارم ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ

ﻣﻨﻮر ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ را ﻓﺮو ﻣﯽ دﻫﻢ و در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﻟﺮزم و در
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .و آﻧﮕﺎه اﯾﻦ دم ّ
ّ
ﺟﺮﻗﻪ ﻣﯽ زﻧﻢ و ﻫﺰار ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰم و در ﺧﻮﯾﺶ

و آﻧﮕﺎه ﮐﻠﻤﺎت،
ﻧﻪ ،ﻧﻪ،

ﺳﺮود ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن،
آواز ﺧﺪا.

.۳۵۸
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻇﺮﻓﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻌﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﺪ و از دروﻧﯽ ،ﻧﺎن و ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﺶ را ﻣﯽ

ﺳﺘﺎﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

.۳۵۹
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺤﻔﻪ ای اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺷﺎد دﯾﮕﺮان

ﺳﺨﺖ در ﮐﺎرﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﺮﻗﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﮔﺎه ﺧﺮﻗﻪ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ ،زان ﭘﯿﺶ ﺗﺮ

ﺷﺮ و ﻧﻔﺎق -
ﮐﻪ در درون ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺧﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﻞ و ّ
و ﭼﻮن در ﺑﯿﺮون ﺧﻮﯾﺶ آن ﺧﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮرﻧﺪ و ﭼﻮن در ﺑﯿﺮون ﺑﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮرﯾﺪه اﻧﺪ ،آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮرد  -ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ از ﺧﺮﻗﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﺳﺖ و روح را ﺗﻦ

آ{ﻨﻪ ی ﺻﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺎم ﮐﻪ ﻫﻨﻮزش ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ

ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺳﺮاب ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﻃﻌﻤﻪ ی اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از ﺑﻨﺪﮔﺎن زﺑﻮن درﮔﺎه او.

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻄﯿﻪ ی اﻟﻬﯽ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل
اﻧﺪ و ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ و در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ

و ﻫﺮ زﺷﺘﯽ در ﺑﯿﺮون ،اﯾﺸﺎن را اﺷﺎره ای ﺑﻪ آن ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ در دروﻧﺸﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯽ
ﻓﻮت وﻗﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر اﺻﻼح ﺧﻮﯾﺶ واﻣﯽ دارد و ﭼﻮن ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ

ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و آن ﻟﮑّ ﻪ ﻫﺎ زدودﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺧﻠﻮص و

ﻃﺮاوت اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ،آ{ﻨﻪ ی ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻓﺘﺎب از درون ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ،

ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .واﯾﻦ
راه ﺗﻨﻬﺎ در درون ﭘﯿﻤﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ از درون
ّ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎﺷﻖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻘﺎم روح ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و رﻫﺮوی از

رﻫﺮوان دﻟﯿﺮ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.۳۶۰
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻮدم اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزم ﻓﺮدا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺪهام،

و زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻓﺎن اﺑﺪی ﺗﻐ•ﺮ اﺳﺖ .زﻣﯿﻦ ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺳﻨﮓ و ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﮏ در ﺗﻐ•ﺮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﻗﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﺗﻐ•ﺮ اﺳﺖ.

از ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺟﺎن در ﺗﻐ•ﺮ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ در

ﺧﺪاﺳﺖ در ﺧﺪا در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺗﻐ•ﺮ ،ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ،در ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﺖ! آﮔﺎﻫﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺧﺪا در ﮔﺴﺘﺮش

اﺳﺖ.

ﺗﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪی ﺧﺪاﺳﺖ و ﺟﺎن ﯾﺎﺧﺘﻪی ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ در ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺮدا اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺮدا

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روح اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﻓﺮدا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ روح در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را

ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﻦ ﻏﻼف اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻏﻼف اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻼف اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﻞ

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻏﻼف ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ روح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ

روح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ روح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و در
ﺑﯿﺮون از ﺗﺎرﯾﺦ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.

.۳۶۱
از ﺧﻤﻮﺷﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎد ﻣﯽ وزد .در ﻫﯿﭻ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ رﯾﺰد .ﺗﻠﺨﮑﺎم و رﻧﺠﯿﺪه

ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎده ای ،در دﻟﺖ رﻧﺞ ﻫﺰار ﻫﺰاره ﻫﺎ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺒﺢ ﺷﻌﻒ ﻣﯽ ﺷﻮرد و

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﻨﺪ.

ﻧﺎﮔﻬﺎن رﻣﺰ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎری ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎری را از ﯾﺎد
ﺑﺮده ای ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دروازه ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ.

وﺻﺎل؛ آﺳﻤﺎﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺷﺒﺶ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ،رﻧﺠﻬﺎش ﺑﯿﮑﺮان ،آﺗﺸﺶ ﺑﯽ اﻣﺎن ،ﺑﺎری
ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺶ ﺑﺲ ﻧﻮراﻧﯽ ،ﻧﺎﻧﺶ ﻧﻮر و ﺷﺮاﺑﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ.
ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺎره ﭘﺎره

ﺳﺤﺮ از ﻗﻠّ ﻪ ﺑﺎزآﻣﺪم

ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﭘﺎی ﺧﺪا.

.۳۶۲
ﺗﻤﻨﺎی ﮐﺎر و ﺑﺎر آدﻣﯿﺎن ﻣﮑﻦ! ﻧﺎن در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زن و ﻧﻮر در ﺷﺮاب!
ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻬﻮده ّ

دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ و از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻬﻤﯽ در دﻫﺎن ﮐﻦ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ؛ ﻧﻮر ﺧﺪا ،ﻧﺎﻫﺎر؛ ﺻﻮت ﺧﺪا ،و
ﺷﺎم اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﻮأﻣﺎن!

ﺷﺐ از اﻧﺴﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﮐﺶ

و ﺳﺤﺮ ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰ.

.۳۶۳
ﺣﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻘﻼ و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻃﻔﻼن ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺪ ،و ﺳﺎﻟﮑﺎن

ﻋﺸﻖ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺎﻣﻬﺎ و ﭼﺮﺧﻪ

ﻫﺎﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻧﺎم ﻋﺸﻖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ و ﺟﺎم ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ی

ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان راه اﺑﺪی راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻋﺸﻖ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪﮔﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم از دام ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺴﺖ.

ﺣﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از

ﺧﺎﻃﺮ زدوده ﺷﻮد .ﮐﺎن در ﮔﯿﺎه ﻣﺘﻮﻟّ ﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﯿﺎه در ﺣﯿﻮان ،ﺣﯿﻮان در اﻧﺴﺎن ،و
اﻧﺴﺎن در روح .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد .ﮐﺎر را آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ

اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺮف از ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،زﺑﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮات رﻧﮓ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﺧﺖ و ﺟﺴﻢ اﺻﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن را اﺻﻠﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ

و اﺻﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ از آن روح اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وزﯾﺪ و ﺳﺨﻦ از رﺣﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺰﯾﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻄﺮ .ﭘﻠّ ﮑﺎن ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود

و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن روز ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد .آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ،و آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ ﺟﺎ و زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ،

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺎن را ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آری ﻋﺸﻖ ﺟﺎوداﻧﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ

و آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﺷﻖ از ﭼﺮخ رﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﮑﻦَ ،ﻣِﺴﺘﺎ! ﺧﻮد را ﻣﻔﺮﯾﺐ و ﺑﺮده ی ﻫﯿﭻ راه ﻣﺒﺎش .رﻫﺮو

ﺑﺎش! ﺑﺎز از ﻧﻮ از ﭘﺲ ﻫﺰاره ﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮ :ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس! ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻋﺰم ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬار .اﮔﺮ ﻋﺎِﻟﻤﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،دﯾﻨﺪاری ،ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ! ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺑﺎﻻ
ﺑﯿﺎ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ! ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮑﻦ ،ﺑﺠﻨﺐ! راه را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ،راه ﺑﺸﻨﺎس .در راه ﺧﻮدت را وﻗﻒ ﮐﻦ.

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻦ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ آن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .دﻧﯿﺎ را ﺑﺸﻨﺎس و آﻧﮕﺎه
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ .ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﺷﻮی.

ﺑﻪ ﯾﺎد آر:

ﺗﻮ روﺣﯽ،

ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا.

.۳۶۴
آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺎر ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮدن را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻧﻪ دﯾﺪارﻫﺎی دروﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی،

ﻧﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻧﻪ وﺻﻠﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮای درک ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﻗﻮای ﺧﻠﻖ ﻫﻨﺮ .ﻫﻤﻪ ی
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ و آن

روح را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻫﻨﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠّ ﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻧﻘّ ﺎﺷﯽ،

ﻣﻌﻤﺎری ،ﮐﻼم و رﻗﺺ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎت اﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ روﯾﺎﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی روح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ

ﺧﻼق روح را در ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد و ﻗﻮای ّ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد .ﻫﻨﺮ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﻗﻒ اﺳﺖ ،وﻗﻒ روح اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻌﺪاد دروﻧﯽ.

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دروﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی اﺳﺘﻘﺮار در ﺟﺎن ﺧﺪا ﺷﻮد و

ذرات اﺳﺘﻌﺪاد دروﻧﯽ
رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او از ﺗﻤﺎم ّ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
اﺑﺘﺪا ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ در درون و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون ،و ﺳﭙﺲ

دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ دروﻧﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﻫﺪ .ﻧﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺮ

وﻗﻒ ﻋﺎم ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه دوﺑﺎره روزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﺪ و اﻟﻬﯿﻮن

ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﺎن اﻧﺪ و ﻣﻌﻤﺎران ﺧﺮدﻣﻨﺪان اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮ ﻓﺮدﯾﺖ را در درون

ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﻧﺪ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ رﺧﺸﺎن ،زﯾﺒﺎ و ﭘﺮآوا و
اﻟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ را در ﺧﻮد ﻧﭙﺮورده ﭘﺎ{ﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺟﺎن

ﺑﺴﭙﺎرد .واﺻﻼن ﺑﺎﻻ ﭘﺎ{ﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،ﻧﯿﻤﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺳﺎﻟﮑﺎن

ﺧﺒﺮه ﮔﺴﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﺸﮑﺰارﻫﺎ ﻫﻨﺮ را در ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و رواج دﻫﻨﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻗﺺ درآﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

.۳۶۵
آﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﺰار زﯾﺎد اﺳﺖ؟

ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﺰار ﻫﯿﭻ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺧﻮاب ﺧﻮاب اﺳﺖ و ﺑﯿﺪاری ﺑﯿﺪاری ﺳﺖ؟

ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری ﻫﺎ ﺧﻮاب اﺳﺖ و آن ﺧﻮاب ﻫﺎ ﺑﯿﺪاری ﺳﺖ.
آﯾﺎ ﭘﺎداش ﺧﻮش اﺳﺖ و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺳﺖ؟

ﻧﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت آزادی ﺳﺖ و ﭘﺎداش زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮش اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺖ؟

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺒﺴﺎط اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﺎن ﻃﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ؟

ﻧﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻃﺮد ﺷﺪﮔﺎن اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
آﯾﺎ روز روز اﺳﺖ و ﺷﺐ ﺷﺐ اﺳﺖ؟

ﻧﻪ روز ﺷﺐ اﺳﺖ و ﺷﺐ روز اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻓﻘﺮ ﻧﮑﺒﺖ اﺳﺖ و ﺛﺮوت ﺷﺎدی ﺳﺖ؟

ﻧﻪ ﺛﺮوت ﻗﯿﺪ اﺳﺖ و ﻓﻘﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ آرزو زﯾﺴﺖ؟

ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺎ دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘّ ﻖ ﮐﻮﺷﯿﺪ.

آﯾﺎ اﻧﺴﺎن واﻻﺳﺖ و ﺣﯿﻮان ﭘﺴﺖ اﺳﺖ؟

ﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﻌﻠّ ﻢ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺷﺎﮔﺮد.
آﯾﺎ روزﮔﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ و آدﻣﯿﺎن ﺟﻔﺎ دﯾﺪه اﻧﺪ؟

ﻧﻪ روزﮔﺎر ﻣﻔﻠﻮک اﺳﺖ و آدﻣﯿﺎن ﺟﻔﺎﮐﺎران اﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺪ؟

ﻧﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺪ.

آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ و ﺟﺒﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ؟

ﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی آدﻣﯽ ﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮده ی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
آﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم اﺳﺖ؟

ﻧﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﺎ{ﺪن اﺳﺖ!
آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﻣﯽ داﻧﯽ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ آزرده ای؟

ﻧﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ داﻧﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺗﻮ آزرده ﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻢ و ﺑﺮ آﻧﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺒﺨﺸﻢ؟

ﻧﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد!

.۳۶۶
ﻣﻘﺪس ﺑﯽ ﻧﺎم راه ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ،ﺟﺎن ﺑﺎزﯾﺪه ،رﻧﮓ از
ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ذات
ّ

رﺧﺴﺎره ﭘﺮﯾﺪه ،رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪه ،در ﮔﻮﺷﻬﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻃﻨﯿﺪه ،ﺑﯽ ﮔﻮش و ﺑﯽ ﭼﺸﻢ و
ﺑﯽ دﺳﺖ و ﺑﯽ ﭘﺎی ،در ﻫﯿﺒﺖ رﺧﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ درﺧﺸﯿﺪه ،در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم:

ای ﭘﺪرم! اﯾﻨﺖ ﻣﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﺮﯾﺎﺑﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ! ای ﻫﻤﺎره ﺑﺎ ﻣﻦ ،اﯾﻨﺖ ﻣﻦ،

ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ اﻋﺼﺎر دﯾﺮﯾﻦ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺪه ،اﯾﻨﺖ ﻣﻦ آن ﯾﺎر ﭼﻨﮓ ﺳﺎز ،آن ﺟﻨﮕﻨﺪه ی

ﺟﺎﻧﺒﺎز ،ﯾﺎر دزدان ﺷﺐ ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻫﺎی راز ،ﺗﺎﺑﯿﺪه از ﺧﻮان ﺗﺐ .اﯾﻨﺖ ﻣﻦ آن

درﻧﻮردﻧﺪه ی ﺟﻬﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪه ی ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺣﺎﻓﻆ آزادﮔﺎن ،اﯾﻨﺖ ﻣﻦ ،ﯾﺎر دﻟﯿﺮان،

در آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺷﺐ از ﻋﻤﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬرد و زﻣﺎن از ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﯿﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺖ
ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪه ی آﺳﺘﺎن.

ای ﭘﺪرم! اﯾﻨﺖ ﻣﻦ ،ﺟﺎن آزﻣﻮده ﺑﻪ ﺟﺎدوی ﺳﭙﯿﺪان ،ﺳﺨﺖ آﻣﻮزﯾﺪه ﺑﻪ درﺳﻬﺎی

ﺟﺎن ،ﺑﺮﭘﺎدارﻧﺪه ی ﻗﺎﻧﻮن ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،آن ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ دو ﺳﻠﯿﻤﺎن .اﯾﻨﺖ ﻣﻦ آن

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎز ،آن روان ﭘﺎﺷﯿﺪه در آن ﺳﺮاﺑﭽﻪ ی ﺧﻮن و ﻧﺎز .ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ

ﺗﺮﮐﺎن ﺗﺎزﯾﺪه ،ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده و آﻧﮏ ﺧﻮن دﯾﺪه ،روان ﭘﺎﺷﯿﺪه .اﯾﻨﺖ ﻣﻦ ،ﺑﺎزآﻣﺪه ﺑﻪ

آزﻣﻮﻧﯽ ﻧﻮ و ﺑﻪ ﺧﺮﻗﻪ ای دﯾﮕﺮ از آب و آﺗﺶ در ﭘﯿﭽﯿﺪه .اﯾﻨﺖ ﻣﻦ آن ﻓﺮزﻧﺪ از

ﺧﻮﯾﺶ رﻫﯿﺪه.

ای ﺧﺪاﯾﻢ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ دار و ﻣﺮا ﺑﻪ آﺑﺎدی ﻫﺎی ﻧﻮ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎز .ﻣﺮا

ﺑﺮﺳﺎن ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و آن ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﺑﭙﻮﺷﺎن و آن ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮم

ﺑﻨﺸﺎن ،و آن ﻋﺼﺎ در دﺳﺘﺎﻧﻢ رﺧﺸﺎن ﮐﻦ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،ﺟﻬﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ .دﮐﺎن ﺗﻮ،

دﮐﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮام ،و ﺗﻮ ﻣﻨﯽ ،ﻣﺮا ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﺮدان و ﮐﺎر و ﺑﺎر

ﺟﻬﺎﻧﻬﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر! ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آزﻣﻮده ام و آﻣﻮزﯾﺪه ام ،و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﮔﺮ ﻫﻨﻮر

در ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﺎزﻣﺎ و ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺼﺎی درﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺮﻗﻪ ی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ از ﻣﻦ

درﯾﻎ ﻣﺪار.

.۳۶۷
ﻣﺎ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺨﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ

آن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ.

ﻣﺎ ﻧﻪ روﯾﺎﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و روﯾﺎﺑﺎﻓﯽ ﻫﺎ و ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی ﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﻣﺎ ﻧﻪ دﯾﺪارﻫﺎی دروﻧﯽ ،ﻧﻪ

وﺻﺎل ﻫﺎ و ﻓﺮاق ﻫﺎ و ﺳﻮز و ﮔﺪازﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﯽ آ{ﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ.

ﺣﺪ و ﻇﺮف و ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻣﺎ ﺗﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ و در آن ﻏﺮﻗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ّ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺴﺖ .آن ﺻﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ و از درون اﺳﺖ ،آن ﺗﻤﺎم ﻣﺎ در
اﮐﻨﻮن اﺳﺖ .آن ﺻﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ و از ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،آن ﺗﻤﺎم ﻣﺎ در اﮐﻨﻮن

اﺳﺖ.

ﺻﻮت ،اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﺎﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن درون ،ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن و زﻣﺎن ،ﺟﺴﻢ و روح ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺮون و
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ِ
ِ
دﯾﺪار ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،آن ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ،آن ﻧﻘﻄﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺪاری ﺳﺖ .آن ﻟﺤﻈﻪ

را اﮔﺮ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ.
ﺷﻨﯿﺪن ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺻﻮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺸﻮد،

و داﻧﺴﺖ" :ﻣﻦ آﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم".

.۳۶۸
ﮐﺸﮏ ﺗﺮ از زﻣﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮدش اﺳﺖ،

و ﮐﺸﮏ ﺗﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮدش اﺳﺖ.

و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد!

.۳۶۹
ﺟﻤﻌﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﻋﺎﻗﻼن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﻋﺎﺷﻘﺎن .ﻋﺎﻗﻼن ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن،

ﻗﻮت اﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻧﯿﺮو از
ّ
ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻨﺪ و اﯾﺸﺎن از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺰار ﺷﯿﻮه

دور ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮑﻪ ﻫﻮاﺧﻮاه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ رود .آﻧﮑﻪ ﻫﻮاﺧﻮاه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ رﻧﺠﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻘﻞ اﻧﺪ ،در ﻧﻘﺎب دوﺳﺘﯽ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻋﺸﻖ ﯾﺎر ﻣﻨﺎﻓﻖ

ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎر ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﭘﺸﺘﺒﺎن و ﻫﻮاﺧﻮاه ﺻﺎدﻗﺎن اﺳﺖ.
ای ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﺎ رﯾﺎ

ﯾﺎ ﻧﯿﺎ ﯾﺎ آﻣﺪی ﻣﺮداﻧﻪ آ

ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ای دوﺳﺘﺎن
ﯾﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎر ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻔﺎ

.۳۷۰
آه ،رﻧﺞ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ

آه رﻧﺞ ،ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﺷﻖ از ﻧﺎن ﺷﺐ واﺟﺐ ﺗﺮی.

ﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﺒﺎر اﺳﺖ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮی

ﭼﻪ راﻫﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﯿﻎ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻮردم

ﺗﺎ ﺗﻮ در ﺑﯿﺮون آﺳﻮده ﺑﺎﺷﯽ.

آه ﭼﻪ دﺷﻨﺎم ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽ دﻫﻢ ای ﻋﻘﻞ

و ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎر و ﭘﺮوار ﻋﻘﻠﯽ،

و ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ از ﮔﻨﺞ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
آه ،ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ

آه ﻋﺸﻖ ،ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﻧﺪﯾﺪه داﯾﻪ ای.

ﭼﻪ ﺳﻮزﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ

ﻟﺐ ﺧﻨﺪان و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻨﺪان و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﮑﻔﺘﻪ

ﭼﻪ آﺗﺸﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎ را از درون ﮔﺮم داﺷﺘﻪ!
آه ،ﺳﮑﻮت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد

ﻣﮕﺮ آن ﮔﻮش ﮐﻪ از درون ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
آه رﻧﺞ ،در ﺗﻮ ﻗﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ

و ﺗﻮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺎه ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ

و ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺎب ﺑﺮ ﺗﺎج ﺳﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪ

و ﺑﺎ ﺗﻮ از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﯾﺪ.
ﺗﻮ ﮔﻮﻫﺮ دﻟﯽ ای رﻧﺞ

و ﺗﻮ ای دل ،ﭘﯿﺮ رﻧﺠﯽ
وﺻﻠﺘﺎن ﭼﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه!

.۳۷۱
ای دوﺳﺖ! ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺻﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮاﻓﻘﺎن ﺳﺒﺰ ﻣﺪارا ،ﻣﻘﺎﻣﺮان ﺳﺮخ

ﺟﺪال .ﻧﻪ ،ای دوﺳﺖ! ﯾﺎراﻧﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺻﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﺎن داﺷﺘﻪ ای،

ﻣﺤﺒﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎره ﺳﺮه از ﻧﺎﺳﺮه ﺟﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در ﺗﻨﻮر ﮔﺪازان ﻋﺸﻘﺖ
دم ﻋﺮﯾﺎن ﺗﯿﻎ
ّ
ﺗﺤﻤﻞ آن ﭼﻨﺎن ﺳﺮﺧﯽ ﻫﺎی ﻟﻄﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن راه ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن را
ّ
ای دوﺳﺖ! ﯾﺎراﻧﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺻﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮداراﻧﺖ را ﭼﻮن ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪه

ﻫﺎ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﯽ ﭼﻬﺮﮔﺎن ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺪی ،اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﻃﺮﯾﻖ آﺗﺶ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﻧﻪ ،ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﺻﺒﻮری ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن آن ﺧﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮ ،ﻣﺎ را

ﻣﺮوت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ،اﺑﻠﯿﺴﺎن ﻋﻘﻞ و ﺗﻦ ﭘﺮوران روان ،ﻣﺎ را
ﭼﻨﺎن ﺻﺒﻮری و
ّ
ﭼﻨﺎن ﺻﺒﻮری ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻟﺒﺨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ و آن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ .ﭼﻨﺎﻧﻤﺎن

ﻣﺮوﺗﺎن ﻧﺎزﭘﺮورد ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻟﻄﯿﻒ ﺗﻮ زﺧﻤﮑﯽ
ﻣﺮوت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﯽ
ّ
ّ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻨﻤﺎن داﺷﺘﻪ ای ،و ﭼﻨﺎﻧﻤﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ات ،ﺑﻪ

ﺷﻤﺸﯿﺮ زﻫﺮآﻟﻮد ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ی اﺑﻠﯿﺴﮑﺎن زﻣﺎن ،زﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮآﻟﻮده ژوﻟﯿﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

ژوﻟﯿﺪﮔﯽ از آن ﻣﺎ ،ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ از آن ﻣﺎ ،و درد ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎن و ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎن
از آن ﻣﺎ .ﻣﺎ اﯾﻦ رﻧﺞ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯿﻢ.

ﻧﻪ ،ای ﻋﺸﻖ!

ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎﻧﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺻﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،

و ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻨﻤﺎن داﺷﺘﻪ ای

ﺗﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮد

ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی آﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺮﻫﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻪ

ﻣﻘﺪﺳﺖ
ﺑﻪ درﺑﺎﻧﯽ آﺳﺘﺎن
ّ
ﺟﺎن آزاده ﻣﺼﻔّ ﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

.۳۷۲
آﺷﻮﺑﻬﺎی زﻣﺎﻧﻪ از آﺷﻮﺑﻬﺎی دل ّ
ﻋﺸﺎق اﺳﺖ .آن دﻟﻬﺎ آرام ﺑﮕﯿﺮد ،زﻣﺎﻧﻪ آرام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

وﻟﯽ آرام ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮد؟

.۳۷۳
 :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﻣﻮزم؟
 :ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
 :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﻢ؟
 :ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ.
 :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ روم؟
 :ﺑﺎ ﭘﺎ{ﻦ اﻓﺘﺎدن.
 :ﭼﮕﻮﻧﻪ..
 :ﺑﻤﯿﺮ!

.۳۷۴
در ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد :ﮐﺎری ﺧﻄﺎ.

در ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮد :ﮐﺎری ﺻﻮاب.

.۳۷۵
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻣﯽ زﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دوام آورده اﻧﺪ.

ﺟﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﻘﻞ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ .ﻋﻘﻞ
ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ،ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮدن اﺳﺖ.

ﺳﺎﻟﮏ آﺑﺪﯾﺪه ﮐﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻃﺒﻠﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ ﻧﯽ ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ دﻣﺪ .رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ دﻓﺘﺮ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روزی ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ و روزی ﭼﯿﺰ دﮔﺮّ .
آن ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪّ ،
ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎر

ﺷﻮد .روﺷﻬﺎی ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮ روح ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در وادی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ از ﺳﺮ

ﻣﻬﺮ اﺳﺖ؟ ﺿﺮورﯾﺴﺖ؟ ﺑﺎری آﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ راﻫﻬﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺸﻖ ،ﻫﻤﮕﯽ درﺳﺖ ،ﻣﻬﺮآﻣﯿﺰ و ﺿﺮوری اﻧﺪّ ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﻨﺪ.

ﻟﯿﮑﻦ در راه ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﻣﻌﺘﻘﺪان اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎن و رﻫﺮوان آ{ﻦ ﻫﺎ

و آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺪ و ﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،راه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ ،روﯾﺎﻫﺎ از ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،و ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﺻﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ در ﻇﺎﻫﺮ و در
ﺻﻮرت ﻣﯽ زﯾﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪان ﻋﺸﻖ ،رﻫﺮوان ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﺪ.

ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﺸﻖ اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ در ﮐﺎر ﭼﻮن و ﭼﺮای راﻫﻬﺎی ﻋﺸﻖ اﻧﺪ .آﯾﺎ
ّ
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ؟ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻧﻪ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن .اﯾﻨﻬﺎ در ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻋﻘﻞ

ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﺧﺎم اﻧﺪ .از ﮐﻒ ﺳﺮ ﺑﻪ درون ﺑﺮده اﻧﺪ و راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را

ﻧﯿﺰ ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﻨﺪ و از ﺑﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻤﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺘﻦ اﻧﺪ،

ﺑﺎری ﻫﻨﻮز رﻫﺮوان ﻋﻘﻞ اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﻼن ﻋﺸﻖ اﻧﺪ و رﻫﺮوان اوراق ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﺸﻖ ،و

ﻫﻨﻮز از ﻋﺸﻖ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﺸﺎن روزی درﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ ،و ّ

اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻗﺪم در راﻫﻬﺎی ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ،ﻣﻮﺟﻨﺎک و آﺗﺶ ﺧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺻﺪﯾﻖ ،ﺟﺴﻮران ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن و زﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽ
ﺳﻮم ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻧﺪ .رﻫﺮوان
ّ
دﺳﺘﻪ ی ّ

ﻗﻠﯿﻼن ﻫﺮ زﻣﺎن ،ﻋﺸﻖ را از ﭘﺲ راﻫﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﻮزان زﻧﺪﮔﯽ .اﯾﻦ
ِ
ﺻﻌﺐ ،و از ﭘﺲ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ آب و آﺗﺶ ،و ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ از دوزﺧﻬﺎ و
ﻗﻠﺐ ﺟﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را ﻫﯿﭻ ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﻬﺸﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ِ
آن زﻧﺪﮔﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،و اﯾﻦ »آن« ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ِ
ﻣﻮاج ﻋﺸﻖ در ﭘﺲ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ .اﯾﻨﺎن در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ و ﭼﻬﺮه ی ّ
ﻗﻠﺐ آﺗﺶ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ آﺗﺶ ﻓﺮو ﻣﯽ روﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮوﺗﺮ
ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ،در درون ﺧﺪا ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮوﺗﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ! اﯾﺸﺎن ﻣﻮج ﺳﻮاران آرام و وارﺳﺘﻪ ی
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ .اﺑﻠﯿﺲ از اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻓﻼک ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن

اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎران زور و زر و ارﺑﺎﺑﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎی دﻧﯿﻮی و اﻓﻼﮐﯽ را ﺑﺎ

اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورﻧﺪ.
ﻋﺸﻖ را ﮔﻔﺘﯽ و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯿﺴﺖ آن

ﻋﺎﺷﻘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ آن
روح را ﮔﻔﺘﯽ و ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ
از درون ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺟﺎرﯾﺴﺖ آن

.۳۷۶
روزﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﻨﺪ

و ﺷﺐ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ

و ﻣﻦ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ.

.۳۷۷
ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،رﯾﺸﻪ ﻣﯽ دواﻧﺪ ،ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد.

ﻋﺸﻖ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورﯾﻢ .ﺑﻪ درون ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮﯾﻢ .از
آراﻣﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﯾﻢ ،از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﺮوز و از ّ
ﻟﺬت ﻫﺎی ﺗﻦ و ﮐﺎخ ﻫﺎی روان دﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮرﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ

ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﻮد ﻃﻮﻓﺎن ،ﺧﻮد آﻣﺪن اﯾﻢ.
ﺑﺮﺧﯿﺰ ای زﻧﺪﮔﯽ،

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.

و ای ﺷﯿﻄﺎن،

ای ﺟﻬﻞ ،ای ﺗﻈﺎﻫﺮ و ای ﺗﻦ ﭘﺮوری!

از ﻣﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰ.

و ای ﺳﺮﻫﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻪ از ﮐﺒﺮ و ﻃﻤﻊ و واﺑﺴﺘﮕﯽ،
آﻣﺎده ی ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

.۳۷۸
آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻘﻼ و ﻓﻼﺳﻔﻪ ی ﺑﯽ ﺷﻌﻮر دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و از

ﺣﻘﻨﻪ ﮐﺮدن راﻫﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﺑﻼﻫﺖ ﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻗﻬﺎر ،ﺑﻪ درون ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﭘﺮدازان ،اﯾﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﯿﺰار از زﻧﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻼل ﺑﺎزان ّ

ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺰﯾﺪ و از ﺳﺮ راه ﻧﻮر ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ؟ ﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻘﻞ دﺳﺖ از ﺳﺮ
آدﻣﯽ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﭼﺮا ﻋﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮدارد ،وﻗﺘﯽ از ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﺮﺑﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺮوار ﺷﺪه

اﺳﺖ؟ »ﻋﻘﻞ« و »ﺗﻮده ﻫﺎ« ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ

ﭘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻮر ﻣﺮده اﺳﺖ و ﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻮر و ﮐﺮ،
ﮐﺮ ﻋﻘﻞ .آن اﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﺳﺘﮕﺎری ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺖ .آﯾﺎ
ﮐﻮر و ِ
ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻌﯽ رﺳﺘﮕﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ« ارزاﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﻗﻼن ﺳﯿﺎه روز،
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﻮچ ﻓﻠﺴﻔﯽ .ﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎﻧﺸﺎن را ﻫﺮﮔﺰ

ﻫﯿﭻ رﺳﺘﮕﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ آن را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻪ آن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻪ آن را ﻣﯽ

آن روح اﺳﺖ .ﺧﺪا را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎری ِ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ از روز ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺧﺪا
ﺑﺎ ﻓﺮد ،ﺑﺎ روح ،ﯾﮕﺎﻧﻪ و رو در روﺳﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ راه را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ را ﻓﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن
ﮐﺲ ﮐﻪ راه را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮدارد ،آن ﮔﺎه راه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی او

ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

.۳۷۹
ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﭙﯿﺪه دم ﻧﻮﺳﺖ.

.۳۸۰
راﻫﻬﺎی ﺧﻄﯿﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪک

ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ.

.۳۸۱
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ درﺑﺎره ی ﻋﻈﻤﺖ

ﻟﺤﻈﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻف ﻣﯽ زﻧﺪ .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺣﺎل را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﺲ ﭘﺮﻣﺮارت و ﭘﺮﺗﺎوان اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن دﺷﻮار اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺧﻨﺪه ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ .درون ﺗﺎرﯾﮑﯽ روح ﺧﻮد را

ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارم ،و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮاب اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ روح ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎ و ﺳﺮاﺑﻬﺎﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ او ﺗﺼﻮﯾﺮی از

ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﺮ او ﺗﺎﺑﯿﺪه.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺣﺎل را درﯾﺎب .ﻋﺰم ﺣﺎل ،ﻋﺰم ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻋﺰم ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ،ﺳﭙﺲ راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن و آن ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری

ﻗﺪم ﻫﺎ .ﭘﯿﺶ از راه؛ رﻧﺞ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﺎدی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،در راه؛ رﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ،

ﺷﻌﻒ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺘﻬﺎ.

ﮐﺎر ﺣﺎل ،ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

روح در راه ﺣﺎل ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﺎل ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺸﻖ ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﻗﻒ ،اﯾﻤﺎن ﺗﺎم ،اﯾﺜﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮏ
ﻣﺰد ﻧﻤﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﯾﻦ ﺑﻬﺎ وﻗﺖ و ﺟﺎن و ﻧﯿﺮو و ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ
اوﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺎق ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد و آن را از ﺟﺎن دوﺳﺖ ﺗﺮ داﺷﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺼﺎف اﻧﺴﺎن و
ﺧﺪا ،ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺴﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﭼﺮا ﮐﻪ راه ﻋﺸﻖ ،ﻧﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ و ﻫﻢ آن،
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن و آن و آن و آن و آن.

.۳۸۲
ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻫﺪ روح

ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺪاﺳﺖ

و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

.۳۸۳
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ از اﯾﻦ
آﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ّ
ﺑﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺎز در ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺧﺘﻦ اﯾﻢ؟ آﯾﺎ

ﺑﯿﺪارﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﺧﻮاب اﺳﺖ و ﻣﺎ روﺣﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﺮاز آدﻣﯽ اوج
ﮔﺮﻓﺘﻪ؟ آﯾﺎ آزادﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در آﻏﻮش ﻧﺎﻣﻨﺘﻬﺎی ﺧﺪا آﻣﺎده ی ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﺪه اﯾﻢ؟

رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻫﯿﺒﺖ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ ،دل ﺑﺎﺧﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ی ﮔﻞ ﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ
ﺣﺘﯽ
و ﺳﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ و دﺑﺪﺑﻪ ی اﻣﯿﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ّ
ﺣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ ،آﯾﺎ ﺳﺒﮑﺒﺎرﺗﺮ ،دﻟﺒﺎزﺗﺮ ،ﺳﺎده ﺗﺮ ،آﻣﺎده ﺗﺮ از اﯾﻦ؟ آﻣﺎده ی ﮔﺬر از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی

ﺳﺨﺖ و ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻋﺒﻮر.

ﺗﻮ ﺑﺮو ای ﻣﻦ ،ﺑﺮو ای آدﻣﯽ ،ای ﻣﺮدﮔﯽ! ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را

ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﻨﻢ ﮐﻨﻢ .ﻣﺮا ﺟﻨﻢ از ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺑﻮد و ﺧﺪام از ﺗﻮ رﺑﻮد.
ﮐﻼﺷﯽ ﻣﮑﻦ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ از ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﯿﺪه ام .ﻣﻦ در
ﻗﻼﺷﯽ ﻣﮑﻦ .ﺑﺮو ّ
ﺑﺮو ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﻤﺰه و ّ
ﺧﺪا ﭘﺎﺷﯿﺪه ام.

دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ ام ،ﺟﺎم ﺧﺪا ﻧﻮﺷﯿﺪه ام

ﻧﺎدﯾﺪه ﻫﺎ را دﯾﺪه ام ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻨﯿﺪه ام

ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ام ،در ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ رﻗﺼﯿﺪه ام

ﺳﺮ در ﺧﺪا ﺑﺎزﯾﺪه ام ،ﻣﻦ در ﺧﺪا ﭘﺎﺷﯿﺪه ام

.۳۸۴
ﻧﺒﺮد ،ﻧﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻮرد ،ﮐﻪ آن ﺧﺎک ﺑﺎزی و ﺟﻨﮓ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻪ

آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻮری .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ،ذﻫﻦ ﺗﻮ ،اﺑﺮدﺷﻤﻦ ﺗﻮ در ﻧﻬﺎد ﺗﻮ ،و ﺗﻮ

ﭼﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ و ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ.

و ﺑﺎری ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻧﻪ اﯾﻦ آرﻣﯿﺪن در آﻏﻮش دﺷﻤﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﻪ در روح ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﻦ و ﺷﻮرﯾﺪن ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﻮه و ﭘﯿﭻ ﺷﮑﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ در

دﺳﺘﺎن ﯾﺎر ،ﺗﺴﻠﯿﻢ در آﻏﻮش ﺣﻘﯿﻘﺖ .و آن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎ و ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دم ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ راﻧﺪن ،ﺑﺮ اﻣﻮاج ﺷﻮرﯾﺪه آوﯾﺨﺘﻦ ،ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ

ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎدﺑﺎن و ﻋﺮﺷﻪ ﺑﯽ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ،ﺑﯽ ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ .ﭘﺎداﺷﺖ،
اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ ،و آﻧﭽﻪ از ﺧﻮد واﻣﯽ ﻧﻬﯽ ،و ﯾﻮرش ﺳﺒﮑﺒﺎرﺗﺮ .در ﻋﺸﻖ ﺳﮑﻨﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ی اﻓﻼک ﺷﻮی.

ﭘﺲ ای ﺳﺎﻟﮏ ،ای ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺧﺪا ،ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ،و ﺧﻮد را

ﺑﺸﻨﺎس ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﯽ
ذره ی ﺧﺪا.
ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯽ ﭼﯿﺰ ،ﺗﻮ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮ ﺧﻮﺷﯽ؛ روحّ ،
ای ﮐﻮﻫﺒﺎر اﻧﺴﺎن ،ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰ!

ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮ! ﮐﻮدک ﺷﻮ!

ذره ﺷﻮ!
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻮ! ّ

آﻧﮕﺎه ﻧﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ اﺟﺎﺑﺖ ﮔﺸﺘﻪ ای.

.۳۸۵
ﺗﻤﺎم ﮐﺎر دﻧﯿﺎ درﺑﺎره ی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻋﺸﻖ

اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ از ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ از

ﺣﺮص اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺖ ،ﺗﻦ
آﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ .ﺣﺮﯾﺺ ﺣﺘﯽ دﻧﯿﻮی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن دﻧﯿﻮی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ

دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر دﻧﯿﺎﺳﺖ و دﻧﯿﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺣﺮﯾﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎن را ﺑﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﯿﭽﺎره
اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﺧﺪاﺑﺎور ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ،آزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور ﻋﺎﺷﻖ ،از ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺜﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﺪا

ﺑﺎور ﺻﺮف ﭘﺸﯿﺰی ﻧﻤﯽ ارزد .ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﺳﺎزدِ .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ارزد ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﮕﺮد .ﺑﺎور ﺑﯽ ﻋﺸﻖ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ،از ﺳﺮ ﺣﺮص
اﺳﺖ .ﺑﺎور ﺑﯽ ﻋﺸﻖِ ،
ﺧﻮد ﺑﯽ ﺑﺎوری ،ﻧﻔﺎق و ﻏﺎرت اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﺟﺎ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﯽ ﻣﺰدی ﺳﺖ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ

ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺪاری ﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﺖ،
ﺟﻬﻨﻢ
ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺖ ،ﺑﯽ ﻗﺮاری ﺳﺖ .ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ،ﺑﻬﺸﺖ
ّ
ّ

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﺼﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ

ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﺻﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﻟﯿﮑﻦ دﻧﯿﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ

ﺷﯿﻮه ای درﺳﺖ .دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم

ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ .در ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی

ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ از دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد .ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ دﻧﯿﻮی ﺑﻮد.

.۳۸۶
ﺣﺪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﻓﻬﻢ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
روح در ﻃﯿﻔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ّ
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ روزی اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ روزی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﺳﺪ.

.۳۸۷
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ:

داﺷﺘﻦ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ.

.۳۸۸
آﻣﻮزﮔﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ،در ﺑﺮﻫﻮت ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق

آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ،در ﺑﺮﻫﻮت ﭼﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟ ﻟﯿﮑﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﺣﻖ در ﺑﺮﻫﻮت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

و ﺷﺎﮔﺮد ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد .ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻮت ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻟﺒﺎن

ﻧﻤﯽ ﺟﻨﺒﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎ از ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ .آن ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﻨﻮ!

اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ .آدﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ،
وادی ﺳﺨﻦ اﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و آن ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮد .دﺳﺘﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﮔﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .آن راﻫﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻦ!

آن ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﻨﻮ ،آن راﻫﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻦ و آن ﮔﺎﻣﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮدار .راه در

ﺑﺮاﺑﺮت ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﮐﻨﺎرت اﯾﺴﺘﺎده .ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺮوی ،راه ﺧﻮاﻫﺪ

رﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮی ،ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺮﻫﻮت؛ و ﺳﺨﻦ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ.

.۳۸۹
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪه ،روح اﺳﺖ و روح ﺟﺎودان اﺳﺖ و

ﻫﻤﻮاره در ﺣﺮﮐﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در اﻏﻤﺎﯾﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺨﺶ و

اﺑﺪی آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﮑﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻼﺻﯽ

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
و ﺗﺴﮑﯿﻦ اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ و روح ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮدّ ،
ﺗﻘﻼی ﭘﻮﭼﺶ آﺳﻮده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺸﺮ ﺧﺴﺘﻪ را ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از ّ

ﭼﻨﺪ اﯾﻦ از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ.

ّ
ﺗﻮﻗﻒ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ،و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ی راه .ﺟﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ

رﺧﻮت ذﻫﻨﯽ و ﺷﺎدﺑﺎﺷﯽ وﻫﻢ آﻟﻮد ﺧﻮد را ﺧﻼص ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه وﻗﺖ آن ﺷﺪ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی در ﭘﯿﺶ

رو ﺑﺪﻫﺪ .او ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روح در آن ذوب ﺷﻮد و از

دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻼص ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﻫﺮ ﭼﻪ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ .در روﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ،در روﺷﻬﺎی اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ روح در اﻧﺴﺎن ،روﺷﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺒﺮه ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ آزادی ﻫﺴﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آزادی ﻫﺴﺖ ،روح در ﺑﺎزی

ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻏﻤﺎ دﻟﺨﻮش اﻧﺪ و ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﻫﺎی
اﺑﺪی .ﺣﺎل اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،ﭼﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ

ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻄﻠﺒﺪ .ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ

دﻫﻨﺪّ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ و وﻋﺪه ی آﺳﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ
آزادی ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ،روح را ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

روﺷﻬﺎی آراﻣﺶ در ﺗﻼﻃﻢ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ آﻣﻮزد.

ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ
روح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .روح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذﻫﻦ را ّ
اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﺪ و او را ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،ﭼﻮن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ورزﯾﺪه ،ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ .روح آزاد ،از

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف اوﻫﺎﻣﯽ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
او زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺴﺘﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎ ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ،ﮐﻪ ّ

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺳﺖّ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﺿﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و از ﻗﻤﺎش
ﺿﺪ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ذﻫﻦّ ،
آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽّ ،
ﮐﯿﻬﺎن و ﻋﻮاﻟﻢ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و روح از ﺟﻨﺲ ﺧﺪا و ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺿﺪ روح اﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺿﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ذﻫﻦ،
ّ
ﺣﺎل ذﻫﻨﯽ و ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،زﻣﺎن
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ وﻋﺪه ی ِ

ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎن ذﻫﻨﯽ و ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﻗﺒﺎل
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﻠّ ﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ دﺳﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ راه را ﺑﺠﻮ{ﺪ و ﺧﻮد را

ﺧﻼص ﮐﻨﯿﺪ!

.۳۹۰
ﺗﻮ در درون ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ از ﻣﻦ ﺑﮕﺴﻠﯽ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯽ از ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ؟ آﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ؟ آری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ

اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻓﮑﺮت و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺠﺎب ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ در ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﯽ ﻣﻨﯽ ،و ﺗﻮ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ

ﭘﺲ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ.

ﺧﺼﻢ ﺗﻮ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻬﺮ ﺗﻮ از ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﯿﺪارﯾﺖ ﻣﻨﻢ و ﺧﻮاب ﺗﻮ از ﻣﻦ اﺳﺖ.

رﻧﺠﺖ از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎدﯾﺖ ﻣﻨﻢ .ﺑﯿﺮوﻧﺖ ﻣﻨﻢ و دروﻧﺖ ﻣﻨﻢ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯽ

ﺣﺘﯽ
ﺣﺘﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاری ﺑﯽ ﻣﻨﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮامّ ،
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ؟ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮامّ ،

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮا درﯾﺎﺑﯽ و اﯾﻦ

ﺣﻀﻮر را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و در اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ .ﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﯽ

رﺳﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮ در ﺑﻮدن ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ
ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم ،و رﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ روا ﻣﯽ دارم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ ،در رﻧﺞ ﻫﺎ ﺻﺒﻮر ﺑﺎش و
ﻣﯽ دارم ،و ﭼﺮا ﮐﻪ در رﻧﺞ ﻫﺎ ﮔﻨﺞ ﻫﺎﺳﺖ.
ّ
ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺮا درﯾﺎب .ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا در ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎس و ﺟﻤﻼت ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ

ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاری ﺗﻤﺎم از آن ﺗﻮﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺖ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪّ ،

ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺗﻮ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻼم ﺗﻮ ﮐﻼم ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻢ ﺗﻮ از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻬﺮ ﺗﻮ
از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﯿﭽﯽ و ﭼﻮن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ از ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻢ! ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻨﯽ ،و ﻣﻦ ﺗﻮ را

از ﻋﺸﻖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻬﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه ام و ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪه ی ﺧﻮﯾﺶ را

دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﺪ.

وﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﭘﺲ ﺧﻮش ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻨﯽ و ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮام ،و ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﯽ ﻣﻦ ِ
ﺣﺠﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﻋﻘﻞ ﮐﺸﻒ ﮐﻦ ،از ﺳﺮ
اﺳﺖ و ﻏﻢ ﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدن از
ِ
ﺑﯿﻔﮑﻦ و در ﻣﻦ ﺷﺎد ﺑﺎش.

.۳۹۱
اﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮده امّ ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه ام؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،در ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ،ﺑﯽ ﻫﺮاس از

اﻧﺪﯾﺸﻪ ی دﯾﮕﺮان ،ﺑﯽ ﻫﺮاس از ﻗﻀﺎوت ﺧﻮﯾﺶ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺨﻦ

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻢ و اراده او را ﺟﺎری ﺳﺎزم.

ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﯿﺪه ای ﻧﭙﺮورﯾﺪه ام ،ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺎﺧﺖ ذﻫﻦ و دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و

ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎده ی ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺮده ام ،ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ َﻧَﻔﺲ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
آﻣﺎده ﺑﻮده ام ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه در ذﻫﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻘﺪﯾﻢ دارم و از رﻧﺞ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪه ام و از ﺑﯽ ﭼﯿﺰی ﺧﻮﯾﺶ
ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام.

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ام ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻟﺮزان ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ

آزﻣﻮده ام و ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی ژﻧﺪه ی ﺧﻮﯾﺶ در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺳﻮزاﻧﺪه ام و ﭘﺎﻫﺎ و دﺳﺘﻬﺎ و

ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ام ،ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ آن راﻫﯽ ﮐﻪ اراده ی اوﺳﺖ و

ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن اوﺳﺖ و ﺑﺘﭙﺪ ﺑﻬﺮ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اوﺳﺖ.

.۳۹۲
ﮔﻨﺞﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽذﻫﻨﯽ ،ﮐﻪ درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ روی زﻣﯿﻦ و در

ﻣﯿﺎن آﺷﻮبﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺗﻼﻃﻤﺎت روزﻣﺮهاﻧﺪ .ﺳﺎﻟﮏ راه ﻣﻌﻨﻮی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽذﻫﻨﯽ و

اﻏﻤﺎی ﺑﻮداﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ذﻫﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ

ذﻫﻦ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﭘﺎک ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﮑﻮت ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهی ذﻫﻨﯽ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ذﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺳﮑﻮت آنﺟﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روح در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺻﻮات اﻟﻬﯽ ﻗﺮار

دارد ،آن ﺳﮑﻮﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ روح در آن ﺻﺪای ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد .آن

آراﻣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦﮔﺮاﯾﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ روح در ﻣﺮاﻗﺒﻪ

ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺴﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ آراﻣﺸﯽ و ﻧﻪ

ً
ﺻﺮﻓﺎ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ از ﺳﺮ اﯾﻤﺎن و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ
آﺳﺎﯾﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ

ذات اﻟﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺑﻠﻪ ذﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ،از ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺎرده

ﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽذﻫﻨﯽ و ﺳﮑﻮن اﺑﺪی  -در ﺣﻘﯿﻘﺖ،

ذﻫﻨﯽ ﺳﮑﻮن اﺑﺪی  -دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد و ذﻫﻨﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻬﯽ
وﺿﻌﯿﺖ
ِ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﯿﺮی از ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی و ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ او

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .آن وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن از ﺧﻮد و ﮐﺎر ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺘﺮادف
ّ
اﺳﺖ.

ﺧﺮم ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯽذﻫﻨﯽ ﺑﺎ
روزی روزﮔﺎری روح از ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮش و ّ
ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ،ﻧﺎز و
ﮐﯿﻔﯿﺎت ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ،ﮐﺎمﻃﻠﺒﯽ ،آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﯽدﻏﺪﻏﮕﯽ ﺑﯽ ّ
ﺗﻨﻌﻢ و ّ
ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن،
ّ
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻫﺮ روزه ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ﺑﺨﺸﯿﺪن از ﺧﻮد و در ﺧﺪﻣﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻮدن را در رﻧﺞ و
ِ

ِ
ﻧﻌﻤﺎت
ﺟﻮﯾﻨﺪهی راﺳﺘﯿﻦ ﺧﺪا ،وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪهی

ﺑﯽ زﺣﻤﺖ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ از

ﻣﺸﻘﺎت
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ از آن آﻣﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و راه آن درﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و
ّ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪی در دﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .او

ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻋﺸﻖ ،راه وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ و ﻣﺰد ﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ

ﺑﺮدن داﺋﻤﯽ در ﺣﻀﻮر اﻟﻬﯽ و رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدن

در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺧﺎﮐﯽﺳﺖ.

.۳۹۳
رﻧﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺮت،

ﮐﻪ ﺻﻮرت را ﻫﻢ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺗﻨﻌﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺮت،
ّ

ﮐﻪ ﺻﻮرت را ﻫﻢ زﺷﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

.۳۹۴
ﻋﺎﺷﻖ ،واژﮔﻮن اﺳﺖ؛ واژﮔﻮن راه ﻣﯽ رود ،واژﮔﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ ،واژﮔﻮن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد،

واژﮔﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و واژﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ،واژﮔﻮن ﻣﯽ ﺧﻨﺪد و واژﮔﻮن ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ،

واژﮔﻮن ﻣﯽ رﻗﺼﺪ و واژﮔﻮن دﺳﺖ از رﻗﺺ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ

ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻘﺎﺑﻞ .اﻗﯿﺎﻧﻮس و اﻣﻮاج از روﺑﺮو ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،و ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ .ﻫﺮ

ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ او را ﺳﻮﯾﯽ و ﮐﻨﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ داﻣﻦ او ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ زودی در ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ داﻣﻦ اﺳﺖ!

.۳۹۵
دو ﭼﺸﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺟﻬﺎن و دﯾﮕﺮان؛ آن دو ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ.

ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺟﻬﺎن؛ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮده ﺑﺎﯾﺪ.

.۳۹۶
ﺑﺎ درک ﻓﻘﺪان ،ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻬﻞ ،ﺣﺮﮐﺖ در آﮔﺎﻫﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ

ﺷﻮد .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ دارم ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎﻻ! او ﻣﺮده اﺳﺖ و

ادﻋﺎ و
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ام  -ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ّ
ﺗﻔﺎﺧﺮ  -ﻃﻠﺒﺶ اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺮﮐﺘﺶ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎه
ﺷﺪ.

دره ی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
روح در ﻧﻘﻄﻪ ی آﻏﺎز ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ی ّ
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ،آداب و آ{ﻦ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ،اﯾﻦ ﺷﺐ و

اﯾﻦ روز را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ،اﯾﻦ رواﺑﻂ ﭘﻮچ و اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﺮار اﺻﻢ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ،
اﯾﻦ ﻋﯿﺪ و ﻋﺰا و ﻣﯿﻼد و وﻓﺎت و اﯾﻦ ﮔﺮدش ﭘﺴﺖ در ﭼﺮخ اوﻫﺎم را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .آن

ﮔﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﺧﺪاوﻧﺪ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺸﻨﻮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی اﺻﻞ و ﺑﺒﯿﻦ اﻧﻮار ﺣﻘﯿﻘﯽ را! اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ

اﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮاﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .واﺿﺢ ﺑﺎش ،ﺷﻔﺎف ﺳﺨﻦ

ﺑﮕﻮ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺑﺮای دﯾﮕﺮانِ .
ﺧﻮد ﺧﻮدت را ﺑﻨﻤﺎ.
ﮔﻢ ﺷﺪه ای ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺎدق ﺑﺎش .ﮔﺰاﻓﻪ ﻣﮕﻮ ،ﮔﻨﮕﯽ ﻣﮑﻦ .ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ﺟﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ ،و آﻧﮕﺎه آﻣﺎده ﺑﺎش
ی ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪه ای ،ﻗﺪردان ﺑﺎش و ﺑﺎ ِ
ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.

.۳۹۷
ﺗﻤﺪن ،ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و آت و
ﺑﺮای رﺷﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪن ﯾﮏ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ
آﺷﻐﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻋﺮﺻﻪ ی
ّ

ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ ﺑﯽ َﺗﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ! ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﻮن،

ﻓﻼن و ﺑﺴﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان و ﺑﯿﮑﺎرﮔﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪن ﻫﯿﭻ
ّ

ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد آ{ﻨﻬﺎ و آداب ﻣﻨﺴﻮخ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺑﮕﻮ{ﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ

ﺑﯿﮑﺎرﮔﺎن ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮج ﻣﻬﯿﺐ از ﻣﺤﻮ آﻧﺴﻮﺗﺮ روﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮ ﺑﯽ آداب و ﺗﮑﻠّ ﻒ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺼﺪ .ﻫﻨﺮ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ

و ﻫﻨﺮ ﺑﺮای رﻗﺼﯿﺪن و ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و ﻫﻨﺮ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب .اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﻗﻠﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻨﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ

ﻫﻨﺮ ﺟﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن
آوﯾﺰان و ﺑﺮده ی ﻧﺎﮐﺴﺎن و
ِ
دﻏﻠﮑﺎران روزﻣﺰد ﺷﯿﻄﺎنِ .
ﺑﺮآورده اﺳﺖ .و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺻﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،آن اﻟﻬﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

و ﺻﻮرت ﺑﻨﺪان ِ
رﻧﮓ ﺑﯽ رﻧﮕﯽ ،ﻣﺮدان ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﺷﻌﻔﺒﺎر ﻋﺸﻖ ،ﻧﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮدﻧﺎن ﻧﻖ و ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ و اﯾﻦ
ِ
ِ

اﯾﻦ ﻧﺌﺸﮕﺎن را ﺑﮕﻮ{ﺪ ﺟﻮر و ﭘﻼس ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮاح ﺗﺎرﯾﺦ رﻫﺴﭙﺎر

ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻨﺮ را ﺑﮕﻮ{ﺪ ﭘﺸﺖ ﺧﻤﯿﺪه ی ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﮐﻮه
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﮕﻮ{ﺪش ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ از اﻓﮑﺎر ﭘﺴﺖ ﻣﺮدﻣﺎن دﻟﻤﺮده ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و
ﺑﮕﻮ{ﺪش اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ زدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎی اﺛﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ،

ﺑﮕﻮ{ﺪش ﻣﺮدم ﺧﻮاب را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ آوار ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ

را ﺳﺨﺖ در ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﮕﻮ{ﺪش ﺷﺎﻋﺮان ﺳﯿﺎه ﻣﺮده اﻧﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اوﻫﺎﻣﯽ ﻧﻔﺲ
ﻫﺎی آﺧﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻋﺎﺑﺪان ﺗﻌﻮﯾﺬی را ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻨﺮ را ﺑﮕﻮ{ﺪ ﺟﻨﺎزﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻮرﻫﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

و ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ،ﮐﻪ آﺧﺮ ﺧﻮن دل و ﻋﺮق ﺟﺎن اﯾﺸﺎن از ﭘﺲ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و آن ﺑﺬرﻫﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮ زده اﻧﺪ .آن ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ و درﺧﺘﺎن

ﺳﺒﺰ درون را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﯿﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻋﻄﺮ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ .و

ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ روزﮔﺎر را ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ

زرﯾﻦ در دورﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻢ رﻗﺼﺎن ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ و ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ
و ﻣﻦ اﻓﻘﯽ ّ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺟﺎن ﺧﻮﻧﺪﯾﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎن اﺳﺖ.

.۳۹۸
ﭼﻮن زﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪن ﺷﺪ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰد

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎی درون ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد
ّ
و ﭼﻮن زﻣﺎن دﯾﺪن ﺷﺪ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﯿﺮون از ﮐﺎﺳﻪ
ّ
ﻧﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ

و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ

ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ

ﺑﻪ رﻗﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ.

.۳۹۹
و ﺳﭙﺲ ﻋﺸﻖ

اﯾﻦ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ واژه ی ﺟﻬﺎن

ﺳﺮ ﺑﺮ آورده از ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﻧﺴﺎن

ﺳﺮ ﺑﺮ آورده

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ اﻧﺴﺎن

اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن

اﯾﻦ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ی ﮔﺮدن اﻓﺮاﺷﺘﻪ ی ﺟﺎن

ﺳﺮ ﺑﺮ آورده ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺶ زﻧﺪ

و از ﺧﺎﮐﺪاﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ.
و اﻧﺴﺎن

ﺳﺮﮔﺮدان

در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻬﺎ ،ﯾﺎدﻫﺎ

در ﮔﺮدش ﻓﺼﻞ ﻫﺎ
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ اﺻﻞ

و اﻧﺴﺎن

ﻣﺘﮑﺒﺮ
ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺎک
ّ

ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ

ﻋﺸﻖ آﻣﺪه رﺳﻮاﯾﺶ ﮐﻨﺪ

اﯾﻦ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ واژه ی ﺟﻬﺎن.

و ﺳﭙﺲ دل

و ﺟﺎده ای ﺗﺎ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه

و آﻧﮕﺎه آﺗﺶ وُدور ﺷﻌﻒ

وآﻧﮕﺎه ﻗﺎﻣﺖ روح و ﻫﺪف
ﺑﺮ آب رﻓﺘﻦ ﭼﻮن ﮐﺎه
ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻦ ﭼﻮن آه

ﻣﺮگ ﭘﺸﺖ ﻣﺮگ

ﺑﯿﺪاری ﭘﺸﺖ ﺑﯿﺪاری

ﻣﯿﻼد ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد

رﻗﺺ در رﻗﺺ

و ﻓﺮﯾﺎد در ﻓﺮﯾﺎد
ﻗﺮن در ﻗﺮن

ﻫﺰاره ﺑﻪ ﻫﺰاره
اﺷﮏ در ﺧﻨﺪه

و ﺧﻨﺪه در ﺧﻮن.
و آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺪاری
و ﻋﺸﻖ

ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻮ

و روح

در اﻧﺴﺎن

ﺑﯽ اﻧﺴﺎن

ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ.

.۴۰۰
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و زﻣﯿﻦ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ

درﺳﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻨﺪاری زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﯽ
ﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺗﺎ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن ﯾﮏ

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ و در آن ﺗﻨﻬﺎ دﺷﻤﻨﺎن و اﺟﺎﻧﺐ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﺰﯾﺰ دل! زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .زﻣﯿﻦ از آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺗﻮ اﮔﺮ

ﻣﺎدی را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽ داری درﯾﺎب .ﺟﻨﺲ ﺗﻦ ﺗﻮ از ﺟﻨﺲ
ﻣﻌﻨﻮی درﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺎن ّ
ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ از آﺳﻤﺎﻧﯽ .زﻣﯿﻦ ﭘﺎره ی ﺗﻦ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
اﺟﺮام اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ّ

ﮐﻮدک زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﺮده ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ

ﺷﻨﺎس آﺳﻤﺎن .ﻋﺰﯾﺰ دل! ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن را ﺑﺎ
ﺷﻨﺎس زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و آن ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﮐﻮدک،
ِ
ِ
آﺳﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر؟ اﯾﺸﺎن از ﺗﻮ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮﻧﺪ و در ﮐﺎر و ﺑﺎر و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺟﻨﺎس و

ﺗﺄﺳﯽ از
اﺟﺮام زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮش ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮی ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ّ
اﯾﺸﺎﻧﯽ .ﺗﻮ از اﯾﺸﺎﻧﯽ و اﯾﺸﺎن از ﺗﻮاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران ﺗﻨﯽ زﻣﯿﻦ اﯾﺪ ،ﺣﺎل روزی ﺑﻪ

ادﻋﺎی دﯾﮕﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﮐﻮدﮐﺎن زﻣﯿﻨﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر
ادﻋﺎ و روزی ﺑﻪ ّ
ﯾﮏ ّ
ادﻋﺎ ،از آﺳﻤﺎن آﻣﺪه اﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
و ﭼﻪ ﺑﻪ ّ
آﺳﻤﺎن ﻣﯽ روﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.

.۴۰۱
ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻫﺮ روح ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻓﺎﺻﻠﻪ ی او ﺗﺎ رﻧﺞ اﺳﺖ .رﻧﺞ ،ﻧﻪ رﻧﺞ ﭘﻮچ ﺑﻪ

رﻧﺞ وا ﺷﺪن و از
دﺳﺖ آوردﻧﻬﺎی ﺑﺸﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ رﻧﺞ از دﺳﺖ دادن و ﺳﺒﮑﺒﺎر ﺷﺪنِ ،
ﺧﻔﺘﮕﯽ و ﻧﻬﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺷﺪن؛ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮔﻞ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﯿﻐﻪ ی آﻓﺘﺎب.
رﻧﺞ ﻫﺎ و ﮔﻨﺞ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎره ،ﺗﺎ اﺑﺪ .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ِ
ﭘﻨﻬﺎن ﺟﻮﺷﻨﺪه در رگ و رﯾﺸﻪ ی
ﺷﻌﻒ
ِ
زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﭙﺶ ﻫﺮ روزه ی ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺳﯿﻨﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺞ را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ای ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ
ﮐﻨﺪ.

رﻧﺞ ﻫﺎ و ﮔﻨﺞ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎره

ﺗﺎ اﺑﺪ.

.۴۰۲
ﻏﻢ ﻣﺨﻮر .ﺷﮑﻮه ﻣﮑﻦ .ﻣﻬﺮاس.

ﮐﺎری ﺑﮑﻦ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ،ﯾﺎ ﺑﺎ دل.

ﺑﺎ دﺳﺘﺎن دل ،ﺧﻮش ﺗﺮ.

.۴۰۳
ﺟﺪ و آﺑﺎد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽّ ،

.۴۰۴
ﻣﺮﺗﺒﻪ ی آزادﮔﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎزه آﻏﺎزی در ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی
ﺧﺪاﺳﺖ.

.۴۰۵
ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﯽ

ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘّ ﻖ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ

ی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روﯾﺎی ﺑﺪ را ﺑﻪ ﺑﯽ روﯾﺎﯾﯽ رﺟﺤﺎن دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﭽﻪ

ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻄﺢ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﻟﻄﯿﻒ ﺟﺎرﯾﺴﺖ ،در ﺛﻘﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪه ی
ِ
ﺳﺎرﯾﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐ•ﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ زﯾﺮ روح و در ﺳﺮاﭘﺮده

ی زﻣﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐ•ﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ و دوزخ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐ•ﺮ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻧﻮ ﺷﺪن اﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ در اﻗﻠﯿﻢ زﻣﺎن ﻫﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل

ﺑﺎزﺳﺎزی ،اﺻﻼح ،ﺗﻐ•ﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .آن

ﭼﻪ ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن و در وادی روح ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﮔﺴﺘﺮش

در ﺧﺪاﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ و
ارﺗﻘﺎﺳﺖ.

اﺑﺘﺪا ﭼﯿﺰی در درون روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،روﯾﺎﯾﯽ در درون ﻧﻄﻔﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ،رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﺗﮑﺎﻣﻞ در وادی روﯾﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،و آن ﮐﻪ

ﺗﺨﯿﻞ ﻣﯿﺪان ﺷﻮرﯾﺪن ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﻋﺮﺻﻪ ی واﻗﻌﯿﺖ
روﯾﺎﭘﺮدازﺗﺮ اﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘّ ﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آن ﭼﻪ اﻣﺮوز روﯾﺎﺳﺖ ،ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺟﺴﻢ
ّ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪل ﺷﻮد از

ً
ﺻﺮﻓﺎ روﯾﺎﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﺮﻗﺮﯾﺰان و ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﻫﯿﭻ روﯾﺎ ﭼﻮن
ﺑﯿﺮون ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮزﺣﻤﺖ و ﻋﺮﻗﺮﯾﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﯽ ﻧﺸﻮد روﯾﺎ ﭼﻮن ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺎرس ﺳﻘﻂ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺮوز ،ﺣﺎﺻﻞ روﯾﺎی دﯾﺮوز اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﻣﺮوز اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺮوز روﯾﺎﭘﺮدازان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺑﻄﻦ زﻧﺪه ی

ً
دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
روﯾﺎﻫﺎی دﯾﺮوز ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ
اﺳﺖ .آن ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ روﯾﺎﭘﺮدازی ﮐﻨﺪ ،و آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ را

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ی آﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ دل ﺑﺒﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﻐ•ﺮ

ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮی روﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻓﺮدا اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت اﻣﺮوز را
اﺳﺖ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ّ
ﺟﻬﺎن ﺟﻨﮓ روﯾﺎﻫﺎﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ،ﻋﺮﺻﻪ ی ﻧﺒﺮد
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ِ
ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازان اﺳﺖ.

.۴۰۶
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ داری ﻣﯽ آﯾﯽ ﺑﯿﺎ ،ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎ ،و ﻫﻤﻪ ی ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ات را ﺑﺮای ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ

ﻣﯿﺎﻧﻪ آر .ﺑﯿﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،و ﻣﯿﻨﺪﯾﺶ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪان
ِ
ﻫﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎزی ﭘﺸﯿﺰی ﻧﻤﯽ ارزد و آن
ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺎ

ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎ

و ﻫﻤﻪ ی ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ات

را ﺑﺮای ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ آر

و ﻣﯿﻨﺪﯾﺶ از اﻧﺪﮐﯽ و از ﺑﯿﺸﯽ

و ﻣﻬﺮاس از ﻋﺸﻖ ،اﯾﻦ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻮارﻫﺎ.

.۴۰۷
زﻣﺎﻧﻪ ی ﺗﻔﺮﯾﻖ .ﭘﯿﺶ از وﺻﻞ ،ﻓﺼﻞَ .ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﺎدن و ﺑﯽ َﺧﻠﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ

و ُﺧﻠﻖ را آﺗﺶ زدن ،ﺑﯽ ُﺧﻠﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ .ﻏﻢ را واﻧﻬﺎدن و ﺷﺎدی را ،و ﻫﺮ ﻃﻠﺐ ﭘﺴﺖ

را ،و ﻫﺮ آرزو و اﻣﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﮕﺴﺴﺘﻦ ،از ﺳﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ .ﻫﯿﭻ ﻧﺪا
را ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﻔﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ آ{ﻦ و ادب ﺳﺮ ﻧﺠﻨﺒﺎﻧﺪن ،و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮ ﻓﺮو ﻧﯿﺎوردن ،ﻧﻪ
ﺧﺪا و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن .از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪن .ﺑﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻗﺪﻣﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻓﺘﻦ و ﺳﺮ

ﮔﻮش ﺗﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ ﺗﯿﻎ اﺳﺘﺎد ﻋﺸﻖ ﺳﭙﺮدن.

ﺧﺎک ﺧﺎکِ .
ﺧﺎک ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻧﻪ ِ
ﻃﺮد ﺷﺪن ،ﺧﺎک ﺷﺪنِ ،
ﺧﺎک آﺳﻤﺎن ،و ﭼﻮن ﺧﺎک ﺑﺮ

ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ،و رﯾﺸﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪن .ﺗﭙﯿﺪن در ﻣﺮﮐﺰ رﻧﺞ ،و رﻧﺞ را ﺗﺎب آوردن ﺗﺎ ِ
رﯾﺸﻪ و ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ از اﻧﺴﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪن و در ﺧﺪا ﺗﺎﺑﯿﺪن.
زﻣﺎﻧﻪ ی ﺗﻔﺮﯾﻖ.

ﭘﯿﺶ از وﺻﻞ ،ﻓﺼﻞ.

.۴۰۸
ﻫﺪﯾﻪ ای از ﻋﺸﻖ ،ﻫﺪﯾﻪ ای از رﻧﺞ .ﻧﻮش ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻘﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ ی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪا

ﺟﺪاره ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و آن ﯾﺎﻗﻮت ﺳﺮخ ﺗﭙﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎره

ﻋﺸﻖ ،ﻫﻤﺎره رﻧﺞ و ﻫﻤﺎره ﺗﺎﺑﺶ ﺳﺮخ ﮔﻮﻫﺮ دل.

ﭘﻮﻻدﯾﻦ در ﻋﺸﻖ ﺳﺮﺑﺮآورده .ﻫﻤﺎره رزم و
ﻫﻤﺖ ﻫﺎی
ِ
ﻫﻤﺎره راﻫﻬﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻫﻤﺎره ّ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی دو رزم ،ﺑﺰﻣﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻮر و ﻧﻮا .در ﺑﺤﺮ ﻋﺸﻖ ،ﻫﻤﺎره راﻧﺪن .ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺚ،
ﻫﻤﺎره ﭘﺮواز .ﭼﻮن ﺑﻨﺸﺴﺘﻦ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ،ﭼﻮن ﻏﻨﻮدن ،اﯾﻮان ﻓﻠﮏ آراﺳﺘﻦ.

دﻧﯿﺎ ،ﻫﯿﭻ ،ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ،ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮه اش ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻦ .ﭼﻮن ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ی
آﺗﺸﯿﻦ ،ﺳﻔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا .راه در ﺑﺮاﺑﺮت ﮔﺴﺘﺮده ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ راه

واﻧﻬﺎدن و ﺑﯽ ﻏﺒﺎری درﻧﮓ ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﭙﺮدن.

.۴۰۹
ﻋﺸﻖ ،ﺳﮑﻮت ﺧﺰﻧﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ ،ﺳﮑﻮت ﺳﺨﻨﮕﻮ .ﻋﺸﻖ ،ﻧﻮای ﺳﺘﺮﮔﺎن در ﻧﯽاﻧﺒﺎن

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺮ ﺳﻮ دوﻧﺪه .ﻋﺸﻖ ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ،آه ،ﻧﻮای
ﭘﺮﻧﺪه .ﻋﺸﻖ ،ﺧﺮوش دﻟﯿﺮان در
ِ
ﺳﻔﯿﺮان.

.۴۱۰
اﻧﺤﺮاف ،ﭼﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ! اﻧﺤﺮاف از آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺧﺮوج ،ﭼﻪ ﺧﺮوﺟﯽ! ﺧﺮوج از

ﻣﺬﻫﺐ آدم .و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﯽ! ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ .و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در
ﻣﻨﺖ و ﻻﻣﺬﻫﺐ ﺧﺪا .ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺸﻖ.
آﻏﻮش ﺑﯽ ّ

.۴۱۱
آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻻی او ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ و

ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺟﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎور ﻧﺪارد ،ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دور

ﻣﯽاﻧﺪازد .در ﻫﻨﮕﺎم آﺳﺎﯾﺶ و ﻧﺎز ﻫﻤﻪ دﻫﺎن ﮔﺸﺎد دارﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎ و

ﻣﺸﻘّ ﺎت ،اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﻫﻨﺮ و ﺑﺎ ﺟﺎن زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺮد ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺴﺎن ﮐﻠﮑﯽ ﻧﺤﯿﻒ در اﻣﻮاج

ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده اﺳﺖ و روح ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از
آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ آﮔﺎﻫﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ،
ّ
ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ زﻧﺪان ﺗﺎرﯾﮏ و ﭼﺮﮐﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻬﺎی ّ

ﺧﻼق و ﯾﺎ ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻨﺪ .ارواح ﻣﺸﻔﻖ ﺑﺮای
ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ّ

ﺧﻼﺻﯽ از اﻧﺴﺎن ،و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد را وﻗﻒ

ﺧﻼق اﺳﺖ ،ﺑﯽ
ّ
اﻧﻮاع ﻫﻨﺮﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﻮی ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ

ﺳﻨﺘﯽ،
ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﭘﺮ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر و ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری،
ﻣﺤﺎﺑﺎﺳﺖ ،و ﺳﺒﮑﻬﺎی
ّ
ّ
دروﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮاﻧﻪ ،و روزﻣﺮده ی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰاﻧﺪ،

ﭘﺎرهﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮد ﻣﻌﻨﻮی ،روﺣﯿﻪای ﯾﺎﻏﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻼق روﺷﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽﺳﺖ.
دارد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ .ﻓﺮد ﻣﻌﻨﻮی ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ّ

ﻃﻐﯿﺎن روح در ﻇﺮف آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺒﺐ رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺸﻘّ ﺎت ﻣﯽ ﺷﻮدّ ،اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ
رﻧﺞﻫﺎی ﺗﻄﻬﯿﺮ و ارﺗﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از رﻧﺞﻫﺎی ﭘﻮچ ﻃﻠﺒﻬﺎ و اﻣﯿﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮآﺧﺮ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﮑﺒﺖ و ﺧﺴﺎرت ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ

آﮔﺎﻫﯽ در
ﺑﺎر ،ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻧﺪ .روح ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺞ ﺗﻄﻬﯿﺮ را ﺑﺠﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ رﻧﺞ در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﮐﻮه
ِ
ﺣﺎل رﯾﺰش او ،آﺗﺶ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ او را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد و

ﭘﯿﺮاﻣﻮن او را ﻧﯿﺰ ﻏﺮﻗﻪ در اﻣﻮاج ﺑﺮﮐﺖ و وﺟﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

.۴۱۲
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ذﻫﻦ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن .ﺳﺎﻟﮏ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﺎدات ﺧﻮد در دو

ﺳﻮی درون و ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺗﺎزد و ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﺘﺪا در درون ،ﺳﭙﺲ در

ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠّ ﻢ اﺳﺖ و از در و دﯾﻮارش درس و
ﺑﯿﺮون .ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ راه زﻧﺪﮔﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .ﺣﺎل ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﻧﯿﻮﺷﺪ و ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺟﺎﻫﻞ ﭼﺸﻢ

ُﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﺑﺎن ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی
ﻣﯽﺑﻨﺪد و اﺑﺮوُﺗ
ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﺣﺎل ﻧﻮر ﺧﺪا را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ رﻫﺴﭙﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از زﻧﺪان ذﻫﻦ و روان و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ روح .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ را رو ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و

ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻀﺤﮏﺑﻮدن
ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن دﻟﻘﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺑﺲ ّ
ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻣﭙﺎﯾﯽ ّ
ﻋﺸﺎق .ﺣﺎل آدﻣﯽ اﯾﻦ دﻣﭙﺎﯾﯽ را ﻫﻤﻪﺟﺎ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﺑﺪان ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﭘﺎﭘﻮش ﻣﺴﺘﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﻟﮏ

را اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،و ذﻫﻦ ﺑﻬﺮ او اﺑﺰاری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و روان داﻣﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠّ ﻘﺎﺗﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﺮﻗﻪای ﺑﻬﺮ
اﻓﮑﻨﺪن و ﺑﺎﻻ ﺟﺴﺘﻦ.

.۴۱۳
ﻗﺼﻪ و آﺗﺶ در ﺧﺮﻣﻦ ددان ﮔﺮﻓﺖ .آن ﺧﺮﻣﻦ ﻧﺎﭘﺎک ﺟﻬﻞ و آن
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ ّ
ﻗﺼﻪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺤﻨﻪ زﯾﻦ دﺳﺖ
ﻣﺰرع ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ
ﺗﮑﺒﺮ .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ ّ
ّ

ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎری ﭼﻮن ﺗﺎس دل ﺟﻔﺖ آﻣﺪه ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮم اﺳﺖ.

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻪ ﺧﻮشﺗﺮ از ِﺧَﺮد ﺗﮑﺎن و ﭼﻪ ﺧﻮشﺗﺮ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮدم ﺟﻬﻞ؟ ﭼﻪ ﺧﻮشﺗﺮ از
اﻧﻬﺰام اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺮدﻣﺎن رأی و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ؟ ﭼﻪ ﺧﻮشﺗﺮ از ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪن ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﮐﻮﺑﯿﺪهای و ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدهای و اﻧﺘﻈﺎرت ﺧﻮﺷﯽﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺧﻮشﺗﺮ از ﻏﺮاﻣﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ

ﺣﺮص دﺳﺖ از آﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﺑﺎن دراز ﺷﮑﻮه .ﭼﻪ ﺧﻮشﺗﺮ ،ﺟﺰ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن
آن زﺑﺎن دراز ،ﺧﻮراک ﺳﮕﺎن!

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺮدماﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ آری ،ﻣﺮدم ﺟﻬﻞ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ درازای ﺗﺎرﯾﺦاﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ آری،

ﻗﺼﻪ را.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﻠﻤﺖ .و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮ آﺗﺶ زدم و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدم اﯾﻦ ّ
ﻗﺼﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ ّ

و آﺗﺶ در ﺧﺮﻣﻦ ددان ﮔﺮﻓﺖ.

.۴۱۴
ﺑﺎ آب ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭘﺮد .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮاب زﯾﺮ و رو ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺪاری

ﺧﻮاب ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ،ﺗﻤﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺧﻮش اﻣﯿﺪ

ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺣﻖ اﻣﯿﺪ ﻣﯽﮔﺴﻠﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽرود .زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ

ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺳﻤﺎن را
ﺑﺪﻧﺎم .اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺧﻮدﺧﻮاه را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،اﻧﺴﺎن را.

از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ .ﭘﺲ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،از ﺧﺪا ﻫﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ "ﻣﻦ" ﻣﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﺑﯽﺧﻮد و ﺑﯽﺧﺪا ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ -ﻣﯽﭼﺮد؛ ﭼﺮای ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ،

دروﮐﺎر ﺑﺎغ اﻓﺘﺨﺎر و ﻧﻔﻊ و ﻃﻠﺐ ،ﻫﺰار ﻣﯽﮐﺎرد و ﻫﯿﭻ
ﮔﺎو ﭘﺮﺛﻤﺮ -اﯾﻦ
ِ
ﻧﻪ ﭼﻮن ْ
ﻣﯽدرود ،آدﻣﯽ.

ﭼﺘﺮﺑﺎز
داﻧﺶ را ﺳﻔﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﻦ را ﺳﻔﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺮﻓﺎن را ﺳﻔﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ِ
ﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ .ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ؟ ﺑﺨﺸﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﺶ
ﺳﻔﺮه ِ

را ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺖ ﭼﺮک -رﺧﺖ آدﻣﯽ -ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪ و رﻫﯿﺪ.

.۴۱۵
ﺧﻼﻗﯿﺖ .ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ﯾﮏ رﻫﺮو از دم ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﯽوﻗﻔﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ّ

آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪه و ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد؛ ﺧﻠﻖﮐﺮدن.

ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻮ از درون ﺟﺎن ﺑﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد .ﭼﯿﺰی ﺷﻔﺎف ،ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ،

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭼﯿﺰی از ﺳﺮ ﻣﻬﺮ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽّ .

ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ راه ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽرود ،ﯾﮏ رﻫﺮوی ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﻃﻼ ،آن ﻧﻔﻊﻫﺎ و آن ﻣﺎلﻫﺎ،

ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ -و ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﭼﺸﻢ

ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﺗﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ را از درون ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺸﮑﻔﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻟﮏ ،ﻃﻼی اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺲ درون ﺧﻮﯾﺶ زر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽﺳﺖ،

ﻧﻪ ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎن ﮐﻪ ﺧﺎک زر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در درون ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪن و از درون ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
اﻧﺪاﺧﺘﻦ .ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد ،و دل ﺣﻖ و زﺑﺎن ﺣﻖ.

راه رﻫﺮوی ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﻣﯽرﺳﺪ و از ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻻ

ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

.۴۱۶
ﺧﺮوج از ﺻﺤﻨﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺻﺤﻨﻪی روح؛ ﺧﺮوج از

ﺟﻬﺎن اوﻫﺎم و ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ .اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﺎب از روح و اوﻫﺎم ﯾﮏ ﭘﺮده از
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎن آن ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ روح از ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم

ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﺻﺤﻨﻪﮔﺮداﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ.

.۴۱۷
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،از اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﺟﻬﻞ،

روﺷﻨﺎ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ؟ ﺑﯽﺷﮏ ﭘﺲ از اﻏﻤﺎی ﺗﺮس و

ﺧﻮشﺧﻮﺷﺎن ﻏﻔﻠﺖ ،از رﻧﺞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﭘﯿﺶ روﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎ رﻧﺞ و ﮔﻨﺞ ﻫﺎی

ﺷﮑﻔﺘﻪاش ﺑﻪ ﺧﻮن ﺟﺎن و ﻋﺮق ﺷﺮاﻓﺖ .ﺧﻮﺷﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ.

.۴۱۸
ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم ﺣﺪﻫﺎ را ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌ•ﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ از
در آﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ و ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﮑﻢﻫﺎی
ﺳﺮ ﺗﻨﺒﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﯽ
ّ

ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ آن
ّ
ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در درون در زﻧﺪان ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺣﮑﺎم ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ را از ﺑﯿﺮون
ّ

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدن آﺳﺎن اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯽ وﻫﻢ

ﺣﺮﮐﺖ دارد ،وﻫﻢ آزادی دارد ،وﻫﻢ وﺻﻞ دارد و در وﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زﻧﺪان،

زﻧﺪاﻧﺒﺎن ،زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ،ﻗﻔﻞ و در و دﯾﻮار زﻧﺪان ﻫﻤﻪ ﺧﻮد اوﯾﻨﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻪ وﻫﻢ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﺪم در ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارد و ﺑﻬﺎی آزادی را ﺑﭙﺮدازد .او را

ﺣﺪی ﺟﺰ ﺧﻮد او ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﯿﭻ ّ

.۴۱۹
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮس ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺮس از آزادی.

و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ؟ ﺗﺮس ﻣﺮدﻣﺎن از آزادی.

.۴۲۰
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آزادی ﻣﻌﻨﻮی و آﮔﺎﻫﯽ روح ،ﺗﻼش ﻓﺮاوان و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی

زﯾﺎدی ﻻزم اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻦ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﺳﺖ.
و ﺳﭙﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن »ﻧﻮ« و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻬﻨﻪﻫﺎی دور رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه» .ﻧﻮ« ﮐﻢﮐﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺗﻤﺎم آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﻟﮏ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﮑﺎﭘﻮﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﺮوز ﺧﻮد ﮐﻨﺪ آن
ﻣﻦ ﻣﺮده را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.

.۴۲۱
ﻣﺎ ﭼﻮ ﻋﻘﺎﺑﺎن ﻣﯽآ{ﻢ ،ﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻔﺘﺮان ﻟﺮزان .ﭼﻮ ﻋﻘﺎﺑﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﻮ ﻋﻘﺎﺑﺎن

ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮاس ﻃﻌﻤﻪی ﻣﺎﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ آزادﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺮادران ﺣﻠﻘﻪی اﺑﺪی روح .ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از روح ،ﻣﺎ رﻓﯿﻘﺎن ﺧﺪا .ﻣﺎ در

ﺧﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﯾﻢ و زﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ،ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ .ﻣﺎ

رﻧﺞ را زﯾﺴﺘﻪاﯾﻢ و رﻧﺞ را ﺧﻨﺪﯾﺪهاﯾﻢ و در ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﻒ رﻗﺼﯿﺪهاﯾﻢ .رﻧﺞ
ﺣﺪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ،و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﭼﯽ ﺧﻮد ﺧﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و ﻟﻄﻒ ﺑﯽ ّ
ﻃﺮﺑﻨﺎک ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺠﺎب ﺗﺎرﯾﮏ ﻏﻢ را از ﺳﺮ رﻧﺞ اﻓﮑﻨﺪهاﯾﻢ.
ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎن ﻣﯽآ{ﻢ .ﮔﻔﺘﻢ آری ،ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎن ،ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎن

ﻃﻼﯾﯽ دﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﮑﺮان و ﺷﺎﻫﺒﺎزان آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻠﻞ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺧﺪا ،و ﻧﻪ ﭼﻮن ﮐﻔﺘﺮان
ﻟﺮزان .ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎن ﻣﯽآ{ﻢ ،ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ و ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ.

.۴۲۲
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روش ﻣﻌﻨﻮﯾﻮن

ﻧﯿﺴﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻮیﺗﺮ

ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ اﮔﺮ از ﭘﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪامّ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮو و راه را ﺑﯿﺎب و وﺻﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪِ " :
ﺷﻮ!"
درون ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درون ﯾﮑﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺮون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ درون ﺗﺎ ﺷﻮد.

درون ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺮون ﺣﺎﺻﻞ دﻫﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮ ﺑﭙﺮورد ،ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺳﺎز

ِ
ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﻫﺮ اﺳﺘﻌﺪاد دروﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﺮود ﺧﻮد را ﺳﺮ دﻫﺪ.

ِ
ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎﺷﻖ ،روح
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ راه را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ّاﻣﺎ در ﮐﺎر وﻗﻒ ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ راه را
ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺮون اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﻼم و ﺑﺲ :درون ﺗﺎ آن
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ّاﻣﺎ درون
ِ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﺘﺎﺑﯿﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬری ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﻧﺘﻈﺎر زﻣﺎن ﻇﻬﻮر.

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﻃﺎﻗﺖ رﻧﺞ داﺷﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را دور
ﻣﯽﺗﻮان ﻇﻬﻮر را رﻗﻢ زدّ .
رﯾﺨﺖ .ذﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺳﺎﻟﮏ درﺧﻮدﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ

و او را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ درون ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﮑﻦ روح ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ و

روح ﺑﺨﺸﻨﺪه ﯾﮏ روح ﺑﺮونﮔﺮا ،ﺑﺮوناﻓﮑﻦ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

.۴۲۳
آن ﺷﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻗﻠﺐ ،آن آﺗﺶزﻧﻪی ﺑﯽﺳﺒﺒﯽ ،آن ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ روح ﺗﺎﺑﯿﺪه در

ﺳﯿﻨﻪی ﺧﺎﮐﯽ ،آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آن ﻣﺤﺎل در ﺣﺎل ،آن در ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ.

آﻧﮕﺎه ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺪل ﺷﺪه ،و ﺳﻮﺧﺘﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎن

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

در ﮐﻮرهﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺰاحاﻧﺪ .آن دﯾﺪارﻫﺎی ﻧﺎب و آن ﺳﺮودﻫﺎی
ﺧﻠﻮص .آن ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺷﻌﻠﻪور و آن ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﻓﺮوﺧﺘﻪ از ﻧﻮر ﺧﺪا .آن ﺳﮑﻮن ﺟﻨﺒﻨﺪه و
آن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺰﻧﺪهی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﯿﺎت در رﮔﺎن و رﯾﺸﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ .ﻫﺮ ﺳﻮ

ﻋﺸﻖ ،ﻫﺮ ﺳﻮ ﺧﺮوش.

و ﻫﺮﮔﺰ آﺳﻤﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ،و ﻫﺮﮔﺰ زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﯿﻦ ﻓﺮاخ و
آﺳﻤﺎن ﻓﺮاخ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ ﺳﯿﻨﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎن.

.۴۲۴
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮاب در ﺧﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺟﻨﻮن ﻣﯽرﻗﺼﺪ ،ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﭘﺮد ،ﺑﺎد ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﺮو

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ راه در ﻗﻠﺐ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و راز آواز ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺮده ﺑﺎﻻ

ﻣﯽرود و ﻗﻮی ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﻟﺮزد و واﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺰار ﻫﯿﭻ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاب ﺧﺎک ﻣﯽﺷﻮد و روﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻨﺪ و روح

ﺑﺮ ﺳﺮ روﯾﺎ ﻣﯽﺷﮑﻔﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روح از روح ﻓﺮا ﻣﯽﺧﯿﺰد و در ﺧﺪا ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و در ﺧﺪا
ّ
ﺟﺮﻗﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و در ﺧﺪا ﻣﯽرﻗﺼﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽرﻗﺼﺪ و رﻗﺼﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻣﯽﻟﺮزد و در ﺧﺪا
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

.۴۲۵
ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﯿﺰی .ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎل و ﭘﺮ از ﺧﻮﯾﺶ

ﮐﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﮔﯿﺮی .ﻫﻤﻪ ﺑﺎل و ﭘﺮ روﯾﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﯽ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺷﺪی .ﻫﻤﻪ

دﯾﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻮ از دﯾﺪن ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﯽ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ دﯾﺪی .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،و در اﯾﻦ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ ﻫﻤﻪای.
آری ،ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ »ﻧﻪ«،

ّاﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻪای.

.۴۲۶
از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﯽﺧﺒﺮم .از آب ﺑﯽﺧﺒﺮم ،از ﺳﻨﮓ ﺑﯽﺧﺒﺮم ،از

ﺑﺎد ﺑﯽﺧﺒﺮم ،از آﺗﺶ ﺑﯽﺧﺒﺮم .از اﻧﺴﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮم و از روح ﺑﯽﺧﺒﺮم .از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﺒﺮم و

در ﺧﺪا ﺗﺎ اﺑﺪ ،ﺗﺎ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ از ﺧﺪا ﺑﯽﺧﺒﺮم.

.۴۲۷
ﺧﺎک ﺑﺮ ﺑﺎد و ﺧﻮاب ﺑﺮ آب ،روﯾﺎ ﻫﯿﭻ و دﯾﺮوز ﻫﯿﭻ و ﻓﺮدا ﻫﯿﭻ ،و ﻧﻪ ﻏﻢ و ﻧﻪ

ﺷﺎدی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﻒ؛ آﺗﺶ دم.

دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ و ﻣﻠّ ﺖ ﻫﯿﭻ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﯿﭻ و ﻧﻮر ﻫﯿﭻ ،ﮐﻮر ﻫﯿﭻ و ﺑﯿﻨﺎ ﻫﯿﭻ ،ﻓﻘﯿﺮ ﻫﯿﭻ
و ﻏﻨﯽ ﻫﯿﭻ ،ﻧﻪ روز و ﻧﻪ ﺷﺐ ،ﺗﻨﻬﺎ وﺟﺪ؛ اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻋﺪم.

.۴۲۸
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ،

و ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ.

و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻖ در ﻧﺎداﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ.

و آن داﻧﺎﯾﯽ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ،

و اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﺮد اﺳﺖ.

.۴۲۹
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ ،در ﺻﻠﺢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻔﺖ.

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،در ﺻﻠﺢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺎﻟﯿﺪ.

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻗﺼﯿﻢ ،در ﺻﻠﺢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺸﮑﯿﺪ.
ﺗﻤﻨﺎی ﺻﻠﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎره در آراﻣﺶ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮕﺠﻮ ّ
ﺻﻠﺤﺠﻮ در اﺷﺘﯿﺎق آراﻣﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزد.

در آرزوی ﺛﺮوت ،ﻓﻘﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،

در آرزوی ﺑﺮﮐﺖ ،ﻓﻘﺪان.

در آرزوی ﺑﯿﺪاری ،ﺧﻮاب ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد،

در آرزوی آﮔﺎﻫﯽ ،ﻋﺼﯿﺎن.

در آرزوی ﻋﺸﻖ ،ﻧﻔﺮت ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآرد،
در آرزوی آراﻣﺶ ،ﻃﻐﯿﺎن.

در آرزوی زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻨﮓ آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
در آرزوی ﻧﺴﯿﻢ ﺣﺎل ،ﻃﻮﻓﺎن.

در آرزوی زﯾﺮﮐﯽ ،ﺣﻤﺎﻗﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،

در آرزوی ﮐﻮه ،ﮐﺎﻫﺪان.

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺠﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ،

ﻣﺴﺎﻓﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺷﯿﺮﯾﻦزﺑﺎن ،ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ،
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ.

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ،

آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﺪاﺳﺖ.

ﻧﺎدار ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،

ﺑﯽﭼﻬﺮه در ﻫﻤﻪﺟﺎﺳﺖ.

.۴۳۰
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﺬرد .ﻣﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﺧﺸﻢ ﺑﮕﺬرد.

ﺧﻮن ﺑﮕﺬرد .ﻟﻄﻒ دو دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﺬرد.

ﺑﺎد ﺑﮕﺬرد .ﺧﺪا ﻧﻤﯽﮔﺬرد.

ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺬردّ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬرد.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﺬرد و ﻧﻤﯽﮔﺬرد.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﺎد.
ﻣﯽﮔﺬرد و ﻧﻤﯽﮔﺬرد.

.۴۳۱
از ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﺗﺄ{ﺪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آرام ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.

در ﺳﮑﻮت ﻣﯽراﻧﺪ ،از ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،در ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ .آرام ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ آرام اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در راه اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻋﻘﯿﺪهای ،ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎور دارد ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻮﯾﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺣﺮﮐﺖ

ﯾﺎر
ﻋﺸﻖ ﻗﻄﻌﯽﺳﺖ،
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽراﻧﺪ.
ْ
ْ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠّ ﻢ اﺳﺖْ ،
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در ﺷﮏ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﺑﻬﺎ

ﻫﯿﭻ ،اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﭘﻮچ .اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.

.۴۳۲
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺠﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ

ﺣﻖ او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .راه ﻋﺸﻖ ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺠﺮا ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را

ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪراهآﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺒﻨﺪد .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ

ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﺳﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آﺳﻤﺎن
ﺑﻪ او ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺎﻟﮏ ﻫﻤﮑﺎر ذﻫﻦ ﺧﻮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺸﻖ و ﻫﻤﮑﺎر

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺪو ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن راه

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد و ﭼﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻖ در آﯾﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

راه دل راﻫﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎر و ﺑﺎر
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ره راه ﻣﺮدان ﻧﺰار

ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﭘﺨﺘﮕﯽ :ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر

ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ :ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎر

.۴۳۳
ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎور ﻧﮑﺮده ﮐﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺮوازش ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،ﺧﻮراﮐﺶ دان اﺳﺖ و اﺳﯿﺮ

دام و ﻧﺎم و ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺻﻠﺤﺶ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺟﻨﮕﺶ

ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﻮد را اﻧﺴﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎده و ﻫﻨﻮز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ

ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺿﺨﯿﻢ و ﺧﺮﻗﻪای ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮ روح.

ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎور ﻧﮑﺮده روح اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻘﺎب اﺳﺖ ،ﻋﻘﺎﺑﯽ در ﻏﺸﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮ،

و ﭼﻮن ﺑﺎور ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻏﺸﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﺳﻮزد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻘﺎب از ﻣﯿﺎﻧﻪاش ﭘﺮ

ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻋﻘﺎب ﻫﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اوﺳﺖ و ﭼﻮن او از ﮐﺒﻮﺗﺮی دﺳﺖ ﮐﺸﺪ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺧﺪا ﺑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد.

.۴۳۴
آﻧﺎن ﮐﻪ آزادی ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی از اﯾﺸﺎن درﯾﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﭼﻮن آزادی را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ .آن ﮐﻪ آزادی

ﻧﺪارد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ آزادی ﻧﯿﺴﺖ.

ﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ و دﺷﺖ ﺑﻪ
آزادی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ُ
دﺷﺖ و ﮐﻮه ﺑﻪ ﮐﻮه ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده ﺷﻮد .روح در ﺟﺴﺘﺠﻮی
آزادیﺳﺖ و اﻧﺴﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﯿﺮی آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﺰدوری و

ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽﺳﺖ و در آزادی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ،و آزادی
ﻣﻨﺘﯽ و ﺳﺮاﺳﺮ وﻇﯿﻔﻪ وَﻋَﺮ ق اﺳﺖ.
ﺑﯽﻣﺰد و ّ

ﻣﻌﻄﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺳﺖ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺑﻨﺪش ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ
ّ

اﻧﺴﺎنﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﺮﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اذﻫﺎن ﻋﻘﯿﺪهﭘﺮﺳﺖ

ﺳﺎزﻧﺪهی دوزخﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ دوزخﻫﺎ اﺣﺴﺎس آزادی و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را از ﮐﻒ دﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود

زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻘﻀﯽﺷﺪﻧﯽ و ﮔﻨﺪﯾﺪﻧﯽﺳﺖ و
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮ زاده ﺷﻮد.

رﻗﺼﺎن ﮐﻠّ ﯽﻧﻮرد اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺎﻧﯿﻪای زﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﺣﻀﻮر
ﺟﺎن
ِ
ذرهی ﺧﺪاِ ،
ّاﻣﺎ روحّ ،
ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ آﻧﻬﺎ ،ذﻫﻨﯽﮔﺮاﯾﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺎﻓﯽ و اﯾﺪهﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﻮچ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺧﺪا را ﺑﺠﻮﯾﺪ ،و آزادی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻒ آورد.

ِ
ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﺑﻨﺎک در ﺗﻤﺮﯾﻦ و آزﻣﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
زﯾﻦ رو
آزادی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و از ﺑﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﻨﺖﮐﺶ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﺪهای
ﺳﺎﻟﮏ رﻗﺼﺎن ،آزادی را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارد و ّ

ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺧﻮد ﻋﻄﺎﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و

ﻣﻨﺖﮐﺶ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﺮدان و ﺧﺎدم و
ﺑﺮﮐﺖدﻫﻨﺪهی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ّ
ﻫﺴﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﮑﺮارﻧﺸﺪﻧﯽ اوﺳﺖ.
ﻫﻤﮑﺎر
ِ

.۴۳۵
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺑﻠﻨﺪی از ﺗﻮﺳﺖ ،در ﺑﺮون ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .ﺧﻮاب از ﺗﻮ و

ﺑﯿﺪاری از ﺗﻮﺳﺖ .ﻫﻮا از ﺗﻮﺳﺖ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ از ﺗﻮﺳﺖ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺎدان ﺗﻮ و ﻣﺮدم داﻧﺎ از

ﺗﻮﺳﺖ .راه از ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐ ﺗﻮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و آب از ﭼﺎه زﻧﺨﺪان ﺗﻮﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻮﯾﯽ و ﺧﺮاﺑﺎت ﺗﻮ .ﺷﻮر ﺗﻮﯾﯽ و ﺷﺎر ﺗﻮ .ﺳﺮ ﭼﻮن ﻓﺮو ﻣﯽآﯾﺪ آن ﺧﻮف از

ذرهی ﺟﺴﻮر ﺗﻮﺳﺖ .ﺿﺮب از ﺗﻮﺳﺖ و آﻫﻨﮓ از
ﺗﻮﺳﺖ و ﺟﺎن ﭼﻮ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد آن ّ
ﺗﻮﺳﺖ .ﭼﻨﮓ از ﺗﻮ و ﺟﻨﮓ از ﺗﻮ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﯾﯽ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﭼﺎرﻣﯿﺦ ﺗﻮﯾﯽ .ﻣﻮﺳﯽ در ﮔﺬر از ﻧﯿﻞ ﺗﻮﯾﯽ و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﯾﯽ و ﻗﺮآن از ﺗﻮﺳﺖ .دﯾﺮوز ﺗﻮ ﺑﻮدی ،اﻣﺮوز ﺗﻮﯾﯽ و ﻓﺮدا ﻫﻤﻪ از
ﺗﻮﯾﯽ.
ّ
ﺳﯿﻨﻪی ﺗﻮﺳﺖ .ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﺪاری از ﻇﻠﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺗﻮﯾﯽ و ﻋﺼﺮ ﻧﻮ از ﺗﻮﺳﺖ.
ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﻣﻬﺪی ﺗﻮﯾﯽ و
ّ

.۴۳۶
ﻧﯿﻤﻪﺷﺒﺎن در رﻧﺠﯽ ﺳﺨﺖ و ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن .آﺗﺶ دﯾﺪار ﺳﻮزﻧﺎک ،ﻫﺴﺘﯽ درد و

ﻧﯿﺴﺘﯽ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺷﺎﻧﻪاﻓﮑﻦ .ﺧﻮاب ﺑﯿﺪاری ،ﺑﯿﺪاری آﺗﺸﯽ ﺑﯽاﻣﺎن .ﻣﺮگ آﺳﺎن و ﻣﯿﻼد
ﺳﺨﺖ .دوﺑﺎره ﻫﯿﭻ ﺷﺪن و دوﺑﺎره از ﻧﻮ آﻏﺎزﯾﺪن.

ﭘﻨﺞ ﻫﯿﭻ و ﺷﺶ ﻫﯿﭻ و ﻫﻔﺖ ﻫﯿﭻ ،ﻫﺸﺖ ﻫﯿﭻ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ و ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ و ﻫﺰار

ﻫﯿﭻ .ﯾﮏ ﻫﯿﭻ ،ﻫﯿﭻ ﻫﯿﭻ و ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ .روح ﻫﯿﭻ و ﻣﻌﻨﺎ ﻫﯿﭻ و ﺧﺪا ﻫﯿﭻّ .اﻣﺎ ﺧﺪا
ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ،آن ﻫﯿﭻ دﯾﮕﺮ ،ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ درﻧﺎﻣﺪه و در ﻗﺎﻣﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪه.
ﻧﯿﻤﻪﺷﺒﺎن ،آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ.

.۴۳۷
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ داﻧﺎﯾﺎن ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن

در رﻧﺞاﻧﺪ .داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻧﻮرﻧﺪ و دﯾﮕﺮان در ﻇﻠﻤﺖاﻧﺪ و ﭘﺲ

اﯾﺸﺎن از ﻇﻠﻤﺖ دﯾﮕﺮان در رﻧﺞاﻧﺪ .ﻧﻪ ،رﻧﺞ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﺑﻪ ﻇﺮف ﻋﻤﻞ

ﻧﻤﯽرﯾﺰد و ﻣﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮردﯾﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮر ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﺪ.

داﻧﺎﯾﺎن در رﻧﺞاﻧﺪ ﭼﻮن داﻧﺎﯾﯽﺷﺎن ﺣﺮف اﺳﺖ و ﺧﺮدﺷﺎن در ﭘﺴﺘﻮﻫﺎی ﻧﻬﺎن اﺣﺘﮑﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮد را ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ

دﯾﮕﺮان ﺷﺎﺑﺎش دﻫﻨﺪ .داﻧﺎﯾﺎن ،در وﻫﻢ داﻧﺎﯾﯽاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﺮد ﭼﻮن از ﻋﺸﻖ ﺑﺎر ﻧﮕﯿﺮد و ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﭙﺎﺷﺪ ﺧﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﺧﻮر
ادﻋﺎﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺗﺎ از ﺣﺮف ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد و ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺨﯿﺰد ﺑﺎد ﻫﻮاﺳﺖ.
ّ

ﺣﻤﺎل ﺣﺮوف .اﮔﺮ زﻣﺎﻧﻪ ﭘﮋﻣﺮده اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﮑﺎن دﻟﯿﺮان زﻣﺎﻧﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﯿﻨﺶ ﺑﯽﺟﺮﺑﺰهاﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮف و ﻗﻮل و ﺷﺮﯾﻌﺖاﻧﺪ .ای رﻫﺮوان! ﭘﺲ

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ و رﺳﻢ ﭘﺮ ،ﭘﺲ ﭘﺮﻧﺪﮔﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻫﺰار ﮔﺎم در درون
ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮ{ﺪ و آن ﮔﺎﻣﻬﺎ ﮔﺎم ﺣﻖ ﺑﻮد..

رﻧﺞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ! ﻧﻮر ده
درد ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯿﻮهی ﭘﺮﺷﻮر ده

ﻋﺸﻖ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ ّ
رﻗﺎص ﺷﻮ

ﺳﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺟﻬﺎن را ﺳﻮر ده

.۴۳۸
ﺧﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻬﺎن را ﺗﻐ•ﺮ دﻫﺪ ،ﺧﻮد ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺗﻐ•ﺮ دﻫﺪ ،ﺟﻬﺎن ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺧﺪا ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

.۴۳۹
ِ
ﮔﻔﺖ ﻧﮕﻔﺘﻦ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪا ،ﻣﺠﺮای آوای
ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ،ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﺳﺖ،

ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

رﻗﺺ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ .ﻋﺎرف ﻋﺎﺷﻖ ،رﻗﺼﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﻔﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﯿﺪار ،ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ از او در رﻗﺺ اﺳﺖ.

ﻋﺎرف ﻣﺤﺘﮑﺮ از ﻧﻮر ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺎرف ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺸﻖ،
ﻫﻤﺖ ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺪاﺳﺖ .ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن ّ
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﯿﺮون رود و آﻧﭽﻪ از درون آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد و ﺻﺤﻨﻪی دﻟﻤﺮدهی

ﺑﯿﺮون ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺪا آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ از ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ آواز ﻃﺮب اﺳﺖ.
راه ﻃﺮﺑﻨﺎک ﻧﺪﯾﺪی؟ ﺑﺨﯿﺰ!

ﺳﺎﻟﮏ ﭼﺎﻻک ﻧﺪﯾﺪی؟ ﺑﺨﯿﺰ!

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺎن دم ﻣﺰن

ﺧﺎﻣﺸﯽ ﭘﺎک ﻧﺪﯾﺪی؟ ﺑﺨﯿﺰ!

.۴۴۰
روﯾﺎﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ رﻗﺺ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.

.۴۴۱
ﺑﺮای آﻧﮑﺲ ﮐﻪ در وﺳﻂ اﺳﺖ راه راﺳﺖ ﻫﻢ اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ.

.۴۴۲
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ آﻣﺪم ،ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪم ﻓﺮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

آﻣﺪم ﺗﺎ ﻣﺮدﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ را دﯾﺪم زﯾﺴﺘﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺒﻮدم ،در اﻧﺴﺎن ﻣﺮده

ﺑﻮدم ،ﺗﻮ را دﯾﺪم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ آﻏﺎزﯾﺪ .اﺑﻠﯿﺲ از درد ﻧﻌﺮه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺮ

دردﻫﺎﯾﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪم .روح از ﺷﻮق ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ،در ﮔﺮﯾﻪ رﻗﺼﯿﺪم.

از ﭼﭗ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪم ،از راﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ .و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﯿﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺪ و

ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ دوراﻫﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮ و ﻫﺮ ﺑﺎر زﻧﺪﮔﯽ .ﻧﻪ ﺣﯿﻮان و ﻧﻪ
اﻧﺴﺎن ،ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻪ ﻧﻮر ،ﻧﻪ ﺷﺮارت ﻧﻪ ﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ.

ﻣﯿﻼد دردﻧﺎک روح در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،و ﺷﻌﻒ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ در ﻫﯿﺒﺖ رﻧﺞ .ﻋﺸﻖ ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻮر

دﯾﮕﺮ؛ راه ،ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮ .ﻧﻪ دﺳﺖآوﯾﺰی ،ﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ،ﻧﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻪ
ﮐﺮاﻧﻪای .ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﻣﯽ ،و آﻧﮕﺎه رﻓﺘﻦ .رﻓﺘﻦ ﻣﺪام و ﺧﺪا را در ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮﯾﺶ را در

ﺧﺪا زﯾﺴﺘﻦ.

.۴۴۳
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻇﺮف آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ

ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ارادهی آزاد اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ،ﭼﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن .ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻐ•ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
آن ﻧﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.

.۴۴۴
ﻏﻤﺖ ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﻨﻬﺎ{ﺖ ﻋﻈﯿﻢ ،ای ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده! ﯾﺎ اﯾﻦ

ﻋﺸﻖ ﻋﻈﯿﻢ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ آری ،و
ﺳﻮ ﯾﺎ آن ﺳﻮ ،و ﻣﺠﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮﺗﺎه ،و ﺗﻮﻓﺎن ْ
ْ
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ آری ،از اﻋﻤﺎق دل ،و ﻋﺸﻖ
ﺑﺸﻨﻮد ،و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻏﻤﺖ ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﻨﻬﺎ{ﺖ ﻋﻈﯿﻢ،

ای ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده!

و آﻓﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺐ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و روز دﯾﮕﺮ .ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ ،ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ و اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ .و ﭼﻮن ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ و ﻗﺪم در راه ﺑﮕﺬاری ،و ﭼﻮن
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ» :ﻗﺪم در راه ﺑﮕﺪازی«.

.۴۴۵
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﺎﻃﻦ دﻧﯿﻮی؛

واﻋﻈﺎن اﺧﻼق ،ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان.
ﻇﺎﻫﺮ دﻧﯿﻮی ،ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻌﻨﻮی؛

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎرﻓﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﻋﺸﻖورزان ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ ،ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﺮدﻣﺎن ،از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ دور،
ﺻﺤﻨﻪﮔﺮداﻧﺎن ،در ﻗﻠﺒﻬﺎ در ﺻﺪر.

.۴۴۶
آزادی دو ﮔﺎم دارد ،از ﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ و از ﺑﻨﺪ ﺧﻠﻖ .آن ﺧﻠﻖ ﻫﻢ از ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﭘﺲ

آزادی ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ دارد و آن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺴﺖ.

ﭘﯿﺎم ﺑﺮای دل دردﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻠﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﯾﺶ دارد و آن
ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﻮاﺳﺖ .ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ دل اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده و

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﺟﺴﺎرت دﺧﻮل ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .ﺳﮑﻮت در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و ﺻﺪا

ﺗﻬﻮر ﮐﻦ«.
در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ّ

.۴۴۷
ﻫﺮ ﮐﺲ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﯿﺮ در اﺳﺎرت و آزاد در

آزادی ،ﺧﻔﺘﻪ در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار در ﺑﯿﺪاری .اﺳﯿﺮ ﺑﺎج اﺳﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ و آزاد ﺑﻬﺎی آزادی
ﻣﯽﭘﺮدازد.

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﮐﺎر .ﻧﻖزن از ﻧﻖ ﺳﯿﺮ

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﺎدت اوﺳﺖ ،ﻋﺎدت از او ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺎب ﻋﺎدت را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،او زﻧﺪه اﺳﺖ.

آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﺧﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻓﺘﺎب زﺣﻤﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و

آﻣﺪه ﻋﺮﻗﻢ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺻﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯿﺪار آﻓﺘﺎب را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮوز ﻣﺮا ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺰاﺳﺖ؟ ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ و ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

.۴۴۸
ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻮ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ،

ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎﮔﺮﯾﺰ ﺟﻬﺎن از ﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺖ ،و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮔﺮﭼﻪ از ﺗﻮ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ،از ﺗﻮ ﭘﺮﻧﺪ .ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻘﯽ از ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ!
و ﻋﺸﻖ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد
ّ

آوازهی ﺗﻮﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﻮ ،ای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آواز ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ! ای ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم و ای

ﻣﻠﺒﺲ .ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪه .ﮐﻼم ﺗﻮﯾﯽ و ﻧﺎم ﺗﻮﯾﯽ در
ﮐﻠﻤﻪ از ﺗﻮ ّ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی وﺻﻞ ،و در ﺑﯽرﺣﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺠﺮاﻧﯽﻫﺎ ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻫﺠﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮق وﺻﻞ

ﺗﻮ در ﻃﺮب اﺳﺖ.

ﻃﺮب ﺗﻮﯾﯽ .ﺗﺐ ﺗﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ .ﺧﻮاب ﺗﻮﯾﯽ و ﺑﯿﺪاری ﺗﻮﯾﯽ و زاری

در اﯾﻦ ﻃﺮﺑﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ﺑﯿﺰاری ﺗﻮﯾﯽ.

.۴۴۹
ﻣﺤﺘﺎج ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ.

.۴۵۰
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻨﻢ ،ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﺠﻨﮕﻢ؟ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﻪام ،ﺑﺎ ﮐﻪ در ﺧﻮد

ﺑﺠﻨﮕﻢ؟ ﻫﻤﻪ در ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ در ﻣﻦ ﺑﻪ آﺷﺘﯽ .ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و ﻧﻮر آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻢ.

ﺳﻔﺮهی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮده.

.۴۵۱
ﻫﻨﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﯿﺎل از وﻫﻢ .ﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ،ﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ،

ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮ از ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺧﺪا ،از ﺟﻬﺎن ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺧﺪا.

ﺳﺨﻦ از ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ از ﺣﺮف ،ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺎد آورده ﺑﺎد ﻣﯽﺑﺮد

و ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺑﺎد اﺳﺖ از ﻧﺎﮐﺠﺎ ،ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﺳﺖ و از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ آﻣﺪه ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ

ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺑﺮد ،و از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ
ﺻﺪای ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪی ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درﻧﺎﻣﺪه ،از ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺗﺮ ،از ﺳﮑﻮت

ﺟﻮﺷﯿﺪه ،از ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ،از ﺧﻮاﺑﻬﺎ و آﺑﻬﺎ آﻧﺴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮ ﺗﺎج ﺳﺮ ﺷﮑﻔﺘﻪ ،از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﺐ در

ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻮﺷﯿﺪه .ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺪای ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درﻧﺎﻣﺪه؛ ﺗﻤﺎم ﻋﺸﻖ ،از
ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ.

ﻫﻨﺮ آن ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻬﺪ.

.۴۵۲
ﺗﮏام؛

از ﻫﻤﻪ

دورﺗﺮﯾﻦ،

در ﻫﻤﻪ

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ.

.۴۵۳
اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زاﻫﺪان از ﺻﺪای ﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .زاﻫﺪان،

ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن اﻫﺮﯾﻤﻦاﻧﺪ و ﺟﻨﮓ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽﺳﺖ.
زاﻫﺪ ﻋﺎرفﻧﻤﺎ داﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ

ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻖُﺑﺪ و ﺑﻮﺳﻪ ز ﺷﯿﻄﺎن ﮔﺮﻓﺖ
ّ
ای ﺑﺮهی ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻮ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﯿﮏ ﺷﻨﻮ وﺻﻒ ﺧﻮد :دﯾﻮ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺖ

.۴۵۴
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﯿﻎﻫﺎ ﭼﻮن ﮔﻠﺰارﻫﺎ از ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﺳﺮ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽﺳﺖ.

.۴۵۵
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﺎﻫﯽ

ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪیﺷﺪهای از »آن« وﺟﻮد ﻧﺪارد و
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻢ
ّ

ﻫﺮ ﮐﺲ »آن« را در ﻣﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه دارد آن ﻣﺸﺖ از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ و آن ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮو

ً
ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮد ،در ﺧﺪﻣﺘﺶ زﻧﺪه
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺮا و
ﻣﯽرﯾﺰد.
ّ
ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

.۴۵۶
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮐﻼم ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت و ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﻓﮑﺮ
آن
ِ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ای ﻧﺎدان ،ﺗﻮ ﺑﺎﻃﻠﯽ ،ﺟﻬﺖات ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ،

ﻧﻔﺲات ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﯽات ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را راﺳﺖ ﮐﻨﺪ،

ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺧﻮن و ﻋﺮق ﺑﺮﯾﺰی و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻻ آوری و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺪم
ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺮداری و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺣﻖ اﻓﮑﻨﯽ.
ِ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ،
آن
ِ

آن اﺣﻤﻖ را.

.۴۵۷
ﺑﺮای آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ درد آزادی را ﺑﮑﺸﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﺑﺮای آﻧﮑﺲ ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﻠّ ﻘﺎت ﻫﺰارانﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه دارد و در آن واﺣﺪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ

دم زﻧﺪ  -و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از او ﺑﮕﺮﯾﺰد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ و او ﻣﺮده
 -و ﺑﺮای او ﮐﻪ ﻏﻤﺰهی ﺻﻠﺢ و ﮐﻤﺎل ﮐﻨﺪ و ﺧﻨﺪهی دروﻏﯿﻦ زﻧﺪ  -ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻨﺪهی

ﺣﻘﯿﻘﯽ از درﺧﺸﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ و از ﭼﯿﻦ رﻧﺠﻬﺎ و ﻋﻤﻖ ﻣﺮدﻣﮑﺎن رازدار  -و او را

ﮐﻪ وﻫﻢ وﺻﺎل ﮐﻨﺪ و وﻫﻢ ﻓﺮاق ﮐﻨﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺳﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده و ﺧﻮﯾﺶ را

ﺗﻬﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ و ﻻف ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن زﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟

ﺑﺮای او ﮐﻪ آزادی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،و ﺑﻬﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﭙﺮدازد ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد .ﺑﺮای

او ﮐﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻋﺬرﻫﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﯽ ﻋﺬرﻫﺎ زﻧﺪه.

آﻧﮑﺲ را ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ َﻃَﺒﻖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮدن -
اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ  -زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰارﺑﺎره ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺧﺮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽﺳﺖ ،و
ﺧﻼﻗﯿﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ّ
ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ّ
ﺧﻼق ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و
ذرهی ﺟﻨﺒﺎن ّ
ّ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﺪاﮔﻮﻧﮕﯽﺳﺖ .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ّ
ﻣﺤﻞ
ﻫﺮ روز ﭼﯿﺰی ﻧﻮ از او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .او ﻋﺮﺻﻪی ﭘﺪﯾﺪآوردﻧﺪﮔﯽﺳﺖ ،او
ّ

ﻋﺒﻮر آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.

ﺧﻼﻗﺎن را ﻣﺠﺮاﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺧﻮشﺗﺮ او را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﺤﻨﻪی
ﺧﻮش او را ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺷﺎن راّ ،
ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﻣﺠﺮای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ.

.۴۵۸
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻋﺸﻖ و ﻫﯿﭻ .اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﭘﺸﺖ

ﺳﺮ ﺑﮕﺬار و در ﻣﺎ ﺷﻮ .ﻋﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ و دل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎر ﺟﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ

ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺎﺻﻠﻪی دال و ﻻم،

اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ دو ﺣﺮف وﺻﻞ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﻮ.

.۴۵۹
او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ ،ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دور ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺑﺮای ﻣﻌﻨﻮﯾﻮن

ﺳﺨﺖﺗﺮ .او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎم ﯾﻌﻨﯽ دام ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ،ﺗﺎ آﻏﺎزی ﻧﻮ.

او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺳﺮ وﺻﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رود ،ﺳﺮ ﺟﺎن ﭘﺎ{ﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ورﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻻ را ﻣﺮدان در

دل ﻣﻘﺎم اﺳﺖ.
آﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ »زدن«؟ ﻣﺮدان ﺳﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺮدان را ْ
او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ

ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟
ادﻋﺎی ﻧﺎداﻧﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد
او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ّ
ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ؟
داﻧﺎﯾﯽ ﻧﺎداﻧﯽﺳﺖ و

ﮐﻠّ ﻪی ﻋﻘﻞ ﭘﻮک اﺳﺖ،

ﺧﻨﺪهاش دروغ اﺳﺖ

و اﺷﮑﺶ وﻫﻢ.

.۴۶۰
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﺘﯿﻠﻪی ﺳﺨﻦ ﭘﺎ{ﻦ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺻﺪا ،ﺑﻪ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ،ﺑﻪ آواﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ.
ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟

ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻪای ،ﮔﻔﺘﻪای؟

.۴۶۱
ﺗﺤﻮل در رگ و ﺟﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺮی ،ﭘﻠﯽ ،دروازهای،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎ و آ{ﻦﻫﺎ و ﻫﻤﻪی آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ را
درﯾﭽﻪای ،روزﻧﻪای ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ّ
ﺑﻪ ﺑﺎد دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽروﻧﺪ.

زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن ،ﺧﺎﮐﺪان ﻫﻤﺎن ﺧﺎﮐﺪان و ﺟﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪ،
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻬﻮدﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ:

آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮ.

ﭼﭗ ﻧﻮ و راﺳﺖ ﻧﻮ،

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮ.

.۴۶۲
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ دﯾﺪن .از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن و از

ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻬﺎدن .ﭘﺎ از داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻋﺮﻓﺎﻧﻬﺎی ّ

ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی ﻣﻨﻘﻀﯽ و ﻗﺎﺑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و روﺷﻬﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﯿﺮون ﻧﻬﺎدن و
ﺧﻮد را در ﻣﺎورای ﺧﻮﯾﺶ و در ﻣﺎورای ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه و اﺻﻮات
ﻣﻨﺴﻮخ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ .اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻨﯿﺪهﺷﺪن ،اﺻﻮات ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪهﺷﺪن ،زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ از ﺗﻮ

ﺳﺮاغ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰی .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬاری.

و ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪی ،در ﺧﺪﻣﺖ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺳﻔﺮ روح اﺳﺖ و آن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﺮار اذﮐﺎر و ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ و از

ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﻫﺎ در ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺟﺎ

ﺷﻮی .ﺗﻮ اﻣﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﯽ ،و ﺗﺎ ﺧﻄﺮ را ﻧﺠﻮﯾﯽ و در آﻏﻮش ﻧﮕﯿﺮی ﺑﯿﺪار

ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮوف و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺗﻮﻫﻢ در ﻧﻮر ﺑﻮدن ﻣﯽﮐﻨﯽ.
ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ّ

.۴۶۳
ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﺸﯿﺰی ﻧﻤﯽارزﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ

روح در آﻏﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻟﻖﻟﻘﻪی زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻟﮏ از ﺟﺮﯾﺎن
ذرهای روح را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،اﮔﺮ
ﺗﮑﺮار اذﮐﺎر ّ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ روزی ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﺸﻖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰد و در ﻣﺮدﮔﯽاش ﺑﻪ ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﭙﺮدازد .ﻧﺎم آن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ راه آ{ﻦﻫﺎ رﻓﺘﻦ و ﺑﺮ ﻗﺪم ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮔﺎم ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدﮔﺎن اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ

ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﮑّ ﻪدار
ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ زﻣﯿﻦ دوزخ و آﺳﻤﺎن دوزخ اﺳﺖ.

.۴۶۴
زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻮﯾﻨﺪهی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ .ﻋﻤﻞ

ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ از اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺮوی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺧﺎدم ﺣﻘﯿﻘﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و او
ﻣﺠﺮای ﻋﺸﻖ و ﻫﻤﮑﺎر ﺧﺪاﺳﺖ.

در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﮕﺴﻠﯿﺪ و اﻧﺪﮐﺎن ﺣﻖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻤﻨﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻼد و ﻣﺮگ.

.۴۶۵
اﻧﺪوه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﻒ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻧﺪوه دروﻏﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد .ﮔﺮﯾﻪی دروﻏﯿﻦ

ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻨﺪهی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺰﻣﺖ دروﻏﯿﻦ و رزﻣﺖ دروﻏﯿﻦ ،ﻣﯿﻼدت دروﻏﯿﻦ

و ﻣﺮﮔﺖ دروﻏﯿﻦ ،ﭘﯿﻮﻧﺪت دروﻏﯿﻦ و ﺟﺪاﯾﯽات دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻧﻔﺎق ،ﮔﺮﯾﻪی اﻧﺴﺎن و ﺧﻨﺪهی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ از ﻧﻔﺎق ﭼﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺴﺖ
ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ِ
ﻣﺮگ ﺟﺎن ﭘﺎکزﯾﺴﺘﻪ روح از ﺗﻦ ﻣﯽﮔﺴﻠﺪ .وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮگ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ

داس اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﺖ و زﺟﺮآﻟﻮد اﺳﺖ.

.۴۶۶
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻬﺮهی ﻟﻄﻒ و ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﭼﻬﺮهی ﻗﻬﺮ و ﺧﻤﻮﺷﯽ .در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ،در ﮐﻮرهﻫﺎی ﮔﺪاز ،در راﻫﺮوﻫﺎی

ﺗﻄﻬﯿﺮ ..ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎران ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭼﻪ اﻧﺪﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﺮﺑﺎن آﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ،

ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺮخ ﺣﻘﯿﻘﺖ.

.۴۶۷
ﺧﻼق ﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ذرهی ّ
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ در وﻗﻒ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ّ
درون ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺰﯾﺪ ،و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ در ﭘﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮون .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮ ﺷﺪن
اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی رﺳﺪ و ﺧﻠﻘﺖ را در ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ

ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﻖ را در ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوﺑﺎره ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و از ﻧﻮ

ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻮ ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ .ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ،ﻧﻪ ّ
ﺧﻼق ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ذرهی ّ
و ﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ،و ﺳﭙﺲ ﺗﻨﻬﺎ ّ

ﺣﺘﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﮏ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲّ ،

درﯾﺎﺑﯽ .اﺷﮑﻬﺎ و آﻫﻬﺎ و ﻧﻌﺮهﻫﺎ ،و ﺳﭙﺲ ﺧﻨﺪهﻫﺎی آرام در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻃﻐﯿﺎﻧﻬﺎ .ﻣﻮﺟﯽ

ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮو ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ دم ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻪ وﺻﻞ و ﻧﻪ ﻓﺮاق؛

ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﺮان رﺳﺘﻪاﻧﺪ.

.۴۶۸
ادﻋﺎی ﻧﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮردﯾﺪﮔﺎن ﮐﻢﺷﻤﺎر و
ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻇﻠﻤﺖﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ّ
ﺧﺎﻣﻮشاﻧﺪ.
ادﻋﺎی ﺳﮑﻮت ،ﻣﺸﻬﻮران ﻧﺎندرآور از ﺟﻬﻞ ﺗﻮدهﻫﺎ و
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ در ّ
ادﻋﺎ از دﺳﺘﺎن اﺑﺘﺬال آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺲ دور و
ﺷﺒﯿﻪﺑﺎزان ﻫﺮ ﺳﻮ ،و ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﺑﯽ ّ
ﺑﻌﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ وﺻﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم

ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﺖ.
ﻗﻤﺎرﺑﺎزان ﺑﺲ ﺑﻌﯿﺪ و ﮐﻢﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﻗﻤﺎرﺑﺎزاﻧﻢ آرزوﺳﺖ.

.۴۶۹
از آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺐ ،ﮔﻮﯾﯽ از اﺑﺪﯾﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺘﯽ .از آن ﻗﺎره ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺎره ،ﭘﻨﺪاری

از ﮐﻮﭼﻪای ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪای .از آن دﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ دﺳﺖ ،از آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺳﻤﺎﻧﯽ.
و آن ﻟﺐ ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد،

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﻫﻢ ﻓﺸﺮده.

.۴۷۰
ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ از اراده ﻓﺮدﯾﺖ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و داﻻﻧﻬﺎی دﻫﺸﺘﺒﺎر

از آﻧﭽﻪ "ﻣﻦ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻢ" و "ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ" و "ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﮐﻨﻢ".

روح ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ در ﻇﻠﻤﺎت اﻧﺴﺎن ،روح ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از داﻣﺎنِﮔﻞآﻟﻮد ﺧﺪا.

ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺠﺎب را داﻧﺴﺘﻦ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ .ﻋﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻏﻔﻠﺖ را ﺑﺴﺘﺎ! دور ﺑﺎش

و ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎن از زﻧﺪﮔﯽ! ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰ و ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﺑﭙﺬﯾﺮ! ﻋﻘﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺘﺮس و در اﻣﺎن ﺑﺎش! ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯽﺑﺎک ﺑﺎش و ﺑﺘﺎز!

روح ﺑﺎزیﺧﻮردهی ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎدان ﺗﻌﻮﯾﻖ و ﻧﻔﺎق .روح ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﻌﻠّ ﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،آن اﺳﺘﺎدان اﺗّ ﺼﺎل و وﻓﺎق .روح ﺑﺎزیﺧﻮردهی ﺧﻮﯾﺶ ،روح ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ.

ﻧﺨﺴﺖ ﻗﯿﺪﻫﺎ را داﻧﺴﺘﻦ و آﻧﮕﺎه ﺑﮕﺸﻮدن .ﻋﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺖ! آﺳﺎﯾﺶ

در اﺳﺎرت اﺳﺖ .ﻣﺼﻮن ﺑﺎش از آزادی! ﺳﺠﺪه ﮐﻦ! ﺑﻨﺪه ﺑﺎش! ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻦ! ﻋﺸﻖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻗﺎﻣﺖ راﺳﺖ ﮐﻦ! راه را ﺑﺒﯿﻦ! ﺑﺎل ﺑﮕﺸﺎ و ﺑﻪ ﭘﺮواز درآ!

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ارادهی ﺣﻖ و آن ارادهی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺣﻖ.

.۴۷۱
ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﮐﺶ ،اوﻗﺎت ﻧﺎﮔﺬر ،زﻣﺎﻧﻪی وﻫﻢ .ای ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﺮ دم

ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ درد ،ﻟﯿﮑﻦ دل آرام و ﺟﺎن آرام و ﺟﻬﺎن
آرام :در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ.

ﺑﺰم اﯾﻦ رزم.
رزم اﯾﻦ ﺑﺰمْ ،
ْ
آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ روﺷﻦ.

.۴۷۲
ﮔﻔﺘﻦ،

ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺸﻖ،

ﻗﺎﻋﺪهی ﺳﮑﻮت.

.۴۷۳
ﻫﺰاران ﺑﻪ راه ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آن روح اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻢ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺎب آورده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ زﻣﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﯽزﻣﺎن
اﺳﺖ.

روح ﺑﺎﯾﺪ راه را ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آن راه را ﮐﻪ ﯾﮑﯽﺳﺖ ،و از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن راﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و

روﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد ،و راه ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن از ﯾﮏ در زﺑﺎن آدﻣﯽ ﻋﺪدی
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ راه ﯾﮑﯽﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آن راه ﮐﻪ ﺟﺰ آن ﻧﯿﺴﺖ.

"ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺴﯿﻠﻢ .زﻫﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺮگ ،زﻫﯽ ﺧﯿﺎل

ﺑﺎﻃﻞ راﻧﺪن .اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽراﻧﻢ ،و اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﻢ،

ﺑﻪ ﻫﯿﺒﺘﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻮ از ﺷﻌﻒ: ".ﻋﺸﻖ.

.۴۷۴
اﯾﻦ ﻟﻨﮕﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﮐﺸﻢ.

ﯾﺎ ﺑﺎ دل ﻓﺮا ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ،

ﯾﺎ ﺑﯽ دل ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.

.۴۷۵
ادﻋﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻣﻌﻠّ ﻤﯽ ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی،
دزد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪّ ،
روﺷﻨﮕﺮی! آ{ﻦ ﻋﻮام ﭘﺎس ﺑﺪارد ،ﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻧﻔﺲ اﯾﺸﺎن دم زﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺴﺖ
اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﮐﻨﺪ ،ﻏﻤﻬﺎی ﭘﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﭘﺎس دارد ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

ادﻋﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﻋﻮام
دزد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪّ ،
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﻋﻮام ﺳﺘﺎرﮔﺎن دروﻏﯿﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺪرﺧﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪات ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽدرﺧﺸﯽ در ﻧﻬﺎن ﺑﺪرﺧﺶ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را درﺧﺸﺶ دﺷﻨﺎم اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن

دزدان ﺑﺪدل و ﺧﻮشزﺑﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ از اﯾﺸﺎن در ﭘﺮدهاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از اﯾﺸﺎن ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و در ﺣﺠﺎب

ﺣﺠﺎب ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ
ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮشاﻧﺪ و ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ
ْ
را اﻣﺎن اﺳﺖ .و ﻣﯽ اﯾﺸﺎن را ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ آن ﺧﻮی دﯾﻮاﻧﻪﺷﺎن ﻋﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻧﻮع آزادی ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ  -ﺟﺰ ﻋﻠﻒ ،و ﺧﻤﻮدی در ﺧﻮﯾﺶ  ،-ﻣﮕﺮ آن روز ﮐﻪ از
اﯾﻦ اﺑﻠﯿﺴﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻨﺪ.

ﺳﻨﺖ را و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺴﺖ و آوازﻫﺎﯾﺶ
و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺎرف را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و ّ

زﺷﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و آن را اﺻﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ  -ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﯾﺸﺎن را اﺻﺎﻟﺖ
ﺧﻠﻖ دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺟﻠﻮه
اﺳﺖ  -و ﻧﻔﺎق را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ْ

دﻫﺪ و اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮه را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ آن
آوازﻫﺎ زوزه و ﻋﺮﺑﺪه اﺳﺖ و آن ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺟﺰ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﻔّ ﺎﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن

ﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮓ زﻧﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ او دﯾﻮاﻧﻪ و ﺑﺪﺧﻮاه اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﮕﯽ و

ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ در او ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺣﻔﺎظ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺗﭙﻨﺪه و ﭘﺮدهﻫﺎ رازدار
ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم در ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ْ
ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮐﻪ در آﺗﺶ رﻧﺞﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽرﻗﺼﻨﺪ و از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ و

ﻣﻨﺖﮔﺬار و وامدار ﮐﺲ و
ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ اوﻗﺎت اﻟﻬﯽ ّ

ﻧﺎﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و
ﺷﻌﻒ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ،و ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﺲ اﺳﺖ.

.۴۷۶
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
و ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲﺗﺮم.

.۴۷۷
ﺟﺰ آن ﻧﯿﺴﺖّ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺟﺰ آن ﻫﺴﺖ؟
آن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﺴﺖ،

و ﺗﻨﻬﺎ آن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺖ.
اﻧﮑﺎر دﻧﯿﺎ ،اﻧﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ؛

ﺗﺎ روح ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﻖﻫﺎ و آﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎل ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ،

ﺗﺎ آزادی ﻣﺤﺾ ،ﻧﻪ ﻏﻢ و ﻧﻪ ﺷﺎدی ،ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻪ ﻧﻮر،
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻢ از ﻧﺎدرﮐﺠﺎ ﺗﺎ ﻧﺎدرﮐﺠﺎ ﻃﻨﯿﻦاﻓﮑﻨﺪه.
ﺟﻬﺎن ﻇﻠﻤﺖ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ
ْ

و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻨﺎک روح

و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯽﮔﺬار ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻤﻮش.
از ﺑﻬﺘﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم ﺗﺎ ﻣﯿﻼد ﺗﺎزهی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺸﻦ ﮔﯿﺮم.

ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻮ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ.

.۴۷۸
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﭘﺴﺖ از آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺨﺮوﺑﻪ و

ﻣﻨﮑﻮﺑﻪ و ﻣﻀﺮوﺑﻪ از آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ،ﺟﺰ ﺧﻮد ﭘﺴﺖ اﯾﺸﺎن .اﮔﺮ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰاﯾﺪ و ﺟﻨﮓ و ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺮگ و ﺑﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ ،و اﮔﺮ
اﺧﺘﯿﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻨﮓ ﺑﺎد ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرﻫﺎ!

ﻣﺮگ ﺑﺎد ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرﻫﺎ!

و ﻧﻨﮓ ﺑﺎد ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻪ ﺟﻤﻊ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﺟﺘﻤﺎع و ﺟﺎﻣﻌﻪ!
زﻧﺪه ﺑﺎد روح ﻓﺮد!

و ﻫﯿﭻ ﺑﺎد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ آن!

.۴۷۹
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ،ﻣﻀﺤﮑﻪ و ﺑﻼﻫﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺑﻮدن،

ﺗﻔﺎوت و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻮدن

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﺳﺖ.

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻨﺪان ﺑﻮدن ،زﺷﺘﯽﻫﺎی درون ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﻤﻪ در ﺻﻠﺢ
ﺑﻮدن ،دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی ﻻﻋﻼج ﺑﺎر ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺧﻼق ﻓﺮدی
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺑﺮاز ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺘﯿﻦ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﺰ ﺑﯿﺎن ّ
ﻧﯿﺴﺖ.

.۴۸۰
ﻃﻮﻓﺎﻧﯽام؛ ﺑﺮای در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﻮدن آراﻣﻢ ﮐﻦ ،ﻧﻪ ﺑﺮای آرام ﺑﻮدن .در دروﻧﻢ ﻣﻮﺟﻬﺎی

ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﻫﻢ ﺳﺮ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.

ﻃﻮﻓﺎﻧﯽام؛ ﺑﺮای آراﻣﺶ ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد آراﻣﻢ ﮐﻦ ،ورﻧﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﮏﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﮕﺬار

ﺑﺨﺮوﺷﻢ و زﯾﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺧﻮد را و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯽ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ.

ﺑﯽﺑﺎدهﻣﺴﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮش اﺳﺖ؛

ﻟﺐﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺮو آﻣﺪن ﭘﻠﮏﻫﺎ،

ﻟﯿﮑﻦ آرزوی ﺑﯿﺪاری و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و رﻗﺼﯿﺪن در ﻫﯿﭻﻧﺎی ﻋﺪم.

.۴۸۱
ﺣﺮاماﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ و از آن ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪ .ﺧﺮاباﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ و ﻗﺪرش

ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮشاﯾﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و

ﺑﺮ ﺗﺎج ﺳﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪش .ﺣﺮاماﯾﺪ و ﺧﺮاباﯾﺪ و ﮐﻮﭼﮏاﯾﺪ و ﻋﻈﻤﺖ و راﺳﺘﯽ و
ﺷﮑﻮه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮشاﯾﺪ و زﻧﺪﮔﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪه زﻧﺪه درﯾﺎﺑﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ

ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺧﻮشاﯾﺪ و ﺑﺎ آواﻫﺎی ﻏﻢ و ﺷﺎدیﻫﺎی دروﻏﯿﻦ.

ﺧﺮاباﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﯿﺪ و ﻋﺮق روح ﻧﻤﯽرﯾﺰﯾﺪ و از وﻓﻮر روح در ﺧﺮابآﺑﺎد

ﺣﻖ اﺳﺘﻮار ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
ﺗﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺑﯽﭼﺎرهاﯾﺪ ﮐﻪ دروغ ﻧﺮﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ّ

ﻋﺸﻖ ﺟﺎن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ ﺑﺮ دربﻫﺎﺗﺎن ﻫﺰار ﺑﺎر ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ
و ﻧﺎﻟﻪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﮕﺬار! ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ و آواز ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ

در و دروازهﻫﺎﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آواز؛ آواز ﭘﺴﯿﻦ .و زان ﭘﺲ دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

.۴۸۲
ﺑﺎز اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﺐ و ﺷﻮر آﺗﺸﯿﻦ و ﺷﻌﻒ ﺑﯽﺣﺪ .ﺑﺎز آن ﻣﻦ ﮐﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ

ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺪ و روح ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎز اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﺐ!

ﺑﺎز ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸﺎن ﺑﻪ روﯾﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎن ،ﺧﺴﺘﮕﺎن و از رﻣﻖاﻓﺘﺎدﮔﺎن و ﻫﻤﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ

ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺖ.
 :ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﻦ و ﺑﺎز اﯾﻦ ﻏﻢ!

 :ﻋﺠﺐ! ﻏﻢ؟! ﻣﮕﺮ ﻏﻢ ﻫﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﺟﺪ ﻫﺴﺖ؟

 :آری آری ﻫﺴﺖ ،و ﺣﯿﺮﺗﺎ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺖ! آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ،آن
اﺑﻠﯿﺲ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺨﺖ ﻣﯽآزاری و اﯾﻦ ﺟﻬﺎن از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮ

ﻣﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽداری ،و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎرم ،ﺷﻌﻒام ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺮد و

ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻮد .ﺗﻮ ﺑﺰار و ﻣﻦ ﻣﯽزاﯾﻢ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﺎﻧﻬﺎی ﻧﻮ از زﻫﺪان ﺧﺪا.
آری آری ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺖ ﻏﻢ،

و ﭼﻪ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﻨﻢ ،ﺷﻌﻒ؛

ﻣﺮوت ،ﻋﺪم.
رﻗﺼﺎن ،ﺑﯽ ّ

.۴۸۳
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ،

ﻟﺒﺎن ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺧﻮرد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﮑﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺟﻬﺎن ﺧﺪا

ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ!

.۴۸۴
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺒﻀﻪﺷﺪن آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻤﺎمﺷﺪن ﮐﺎر .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﮔﺬرﺗﺮﯾﻦ

ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاﻗﯽ و ﻫﺠﺮاﻧﯽ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﻣﯽدارد و دﯾﻮان از ﻫﺮ ﺳﻮ دﻟﺸﺎدﻧﺪ و

ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎده و ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻏﺮ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺎﺑﻨﺎک؛ ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ و
ﺗﻤﺎم در ﮐﺎر ﺧﺪا ،ﮐﺎر ﻣﯽ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﺘﺪا ﻋﺸﻖ و اﻧﺘﻬﺎ ﻋﺸﻖ،

و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ اﺑﺘﺪا،

و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻬﺎ.

آﻏﺎز

