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 "به نام حضرت عشق"

 

 

 مقدمه:

شده است. قطعا  نهینهاد یعشق در بطن هر انسان نیاست و ا شیخو یایزا گانهی یانسان همواره عاشق و واله 

عاشق شدن بشر، ابتدا  یشود. الزمه  یما م نیریو ش یویدن یگشتن عشق ها داریماست که سبب پد یعشق عرفان

 و خداوندش است و بس! شیدرک وصال خو

 است، یکینزد نیکه در ا ییخدا و

 شب بوها نیا یال

 آن کاج بلند یپا

 آب یآگاه یرو

 ... اهیقانون گ یرو

 

 "یسهراب سپهر"
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 ...یکه تمام من ییتو را دارم... تو میروزها نیا یها یهمانا در روزمرگ

 ام یدر ژرفا و اعماق قلب خاکستر نیچن نی: چه شد که عشقت امیگو یدر دل با خود نجوا کنان م یگاه ،یدان یم

 رسوخ کرد،

 ییها و از نو بندبند قلبم را با مهر خودت گره زد... گره دیکش رونیب رهیکه روحم را از کالبد خموش و ت یعشق

 کور، کور، کور!

را به  یآغوش او، آرامش زندگان هم خواهد یاز آن است که م ریغ ایآ د؟ینما یاز عاشقش چه طلب م معشوق

 کند؟  ریسلول به سلول روح و جانش سراز

 یا عذر و بهانه چیبودنش، بدون ه یو حام شیالمنتها یها از آن است که عاشق با خواستنش، محبت کردن ریغ

 دهد؟ یخود را نشان م شیمعشوق خو ی کدانهی ی در برابر نازدانه

 "ندارد! یتیگ نیدر ا ییعشق جا یانسان ب"گفت  توان یجرئت م به

که از حضرت عشق منشا دارد. رب، سراسر عشق را از خود  میدار یدر بطن خود نور یجملگ انیما خاک رایز

 ...مانیبرا کند یمتصاعد م

 ینه، ا ایمن،  ی بنده یا": دینما یبزرگ و کوچکش که به گوشمان گوشزد م یها با نشانه ش،یها یدلگرم با

 توام.  یمحبوب من! من کنارت هستم. من ماوا

هم در راه است...  یبخت کیاست ن تیها شانه یه تا دستان من بر رونرنج ک شانیها یمن اعتماد کن... از ناخالص به

 داشته باش به حکمت من! مانیفقط ا

 است که... نیچن نیا و

 چاره ندارم! نیآن عاشق عشقت، که جز ا منم

  

 یها قلب شتن،یکه با جود و وجود خو ییحضرت حق را! او تیالبشر آن است که به حق پندارد حقان ریخ

 .دینما یبندگانش را رام و آرام م
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از  مت؟یهم باشد، کم است. از چه بگو ایتو؟ که اگر جوهر به وسعت در یدر جواب لطف و کرم ازل میبگو چه

 ات؟ ییخدا

آن که  یسراسر محبت و عطوفت، ا ی چشمه ی. ایا را بر همگان تمام نموده تیکه اله میگو ی... ممیگو یم پس

 ،یهست میروزها نیا لتیو ح رنگیاز هر گونه ن یبر

 دوستت دارم. ،یریگ یو دستانم را م یپوشان یرا م میها بیمن که ع ی الهه یا 

و  یکه راست ی. جانم به وصال تو وصل است. تو بودی! تو مانند نور و هور هستیمن یها شب نیا یتمنا تو،

 .یرا به من آموخت یدرست

 من! ازیمعدن راز و ن ییبکاهم که تو میعشق را از سو نیمبادا ا ،یبکاه تیمهر را از سو نیا مبادا

. با خلوص درگاهت که گشاده ییکه تنها سرور و نور تو یا بر من، حجت و برهان را تمام کرده ت،یها عاشقانه با

 .یدیکه در راه نگاهت بر من بخش یریناپذ و عشرت وصف شیبا ع ،یرو بر من نظر کرد

 پناه شوم.  یب انیو من همچو ماک ینگاهت را از من برهان یبر آن دارم که روز میب همواره

که من را  ی. تو همانابدی یم تیدهر، ماه نیکه با بودنت ا یآنکه مسرورم از بابت داشتنت، تو همان یآخر، ا در

 مفتون مجنون! نیپس هم بنگر به ا نیز ،ینگر یم

 ...یکس یپس بمان تا که نمانم به تمنا ،یمن و جان من اریمن و  یتمنا تو

  

اندرونم  ی انهیعشقت در کاشانه و آش یاست که پرستو  یام. چند است که دل در گرو تو داده یریمن! د یبایز

 .تیها است، سرخوشم از بودنت در کنارم و دلخوشم از نفس النه کرده

آمال و  تیو نها تیتو با حضورت غا ؟یتوِ تو کنارش هست یجهان چه بخواهد وقت نیمنِ من، از ا گر،ید

 .یا شده میآرزوها

و  فتهیسان مرا ش نیحضرت عشق، خبرت هست که بد ی. ایزن یرا بر هم م ام یرج به رج زندگ ت،یها با نفس تو

 ؟یا خود کرده ی دلداده
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که تو  ارشی یکه اکنون به شوق رو ن،یرا بب نمود یتوجه نم شیخو رامونیبه پ یکه ارزن یکه من بود! من یمن

 .خندد یاز کنارت بودن، به قول خودت دلبرانه م مشغله یو ب دغدغه یچگونه ب یباش

حضرت مهر، بخند که از انصاف به دور است عاشق  یا ؟یبر یم تیها را با لبخند نمیکه دل و د ییتو ایمنم  دلبر

 معشوق محروم باشد. ی از خنده

 نیکه ا یدان یدلبر، م یاصال ا د،یآ یها به پرواز در م در قعر آسمان انیروحم همچون ماک نم،یب یرا که م تو

 کند؟ یوصال نگاهش با نگاهت است که شب را صبح م دیمجنون مفتون به ام

 ... قدم زدن کنارت و...تیها یقلبت... شاد یاز ژرفا ی تو، آرامشت... خنده یعنیعشق  یکه معن فهمم یم حال

 .یتاللو دار میها یپر فروغ، در آسمان دلتنگ یا . تو همچو ستارهیمن یها بخش شب یمن! تو روشن ماه

 عاشق! یعنی: به قول سهراب، دچار میبگو گونه نیبهتر است ا ایام؟  از چه هنگام من عاشقت شده یراست به

 ام؟ از چه هنگام من دچارت شده 

 و مجنون! یلینه؟ از دهر ل ای... نیریاز روزگار خسرو و ش ایعهد آدم و حوا  از

 ... دوستت دارم!ام یهست یجان فزا نِیریش یا ت،ینها در

  

  

 در مدح معبودم. می! باز هم پا نهاده ام بر منزل گاهت تا باز بگومیخدا سالم

 زر! یایکه از انجا آمده ام، از دن ی. خاستگاهمیتا که خاستگاهم را فرامُش ننما میو بگو میبگو باز

 یجز خودت بوسه زنم؟! آر یبر دستان چه کس دیاز بابت داشتنت با دانم یمن. نم یلیو ل نیریش یی! توپروردگارا

 من! یالهه 

 . ینگاه دار ریبنده حق نیرا همواره در نزد ا میکه خدا خواهم یاز خودت بابت داشتنت متشکرم و از خودت م من
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کرده ام که ثمره و اقبال آن داشتن حضور و عشق تو در  شتنیخو یدر زندگان یچه کار شمیاند یبا خود م یگاه

من  یو نگون بختانه  هیس یرا در دل شب ها یارمغان نیچن نیبود بس ال منتها که ا یام بود؟ البد کار یزندگ

که  یهراسم که نباشد روز یو م کنم یمن... معشوق من! دم به دم با خود فکر م یبایمن... ز یآورده است. خدا

که حسرت  یرو رهیت نیآن مسک شوم یکه من م ،یشو ریو تو سخت دلگ دیرخداد نما ییبط و خطااز من خ

 .خورد یرا م شیعاشقانه ها

 باش تا باشم! پس

کند به سفتن دل و بن  ینظر از محبوب، شروع م کیکه به ذوق و شوق  یفرهاد شوم یو من م نیریبشو ش تو

 کوه! 

 جانانم!  یا نم،یریجان ش یا

که تنها منبع و  متیگو یجز تو دارد که متصل م یدالرام فته،یدلداده و ش نیبر اذهانت بگذرد که ا یدم نکند

 و تو!  ییو تو ییتو وانهیقلب د نیا نیمنشاء تسک

 ادیتو.  ادیجز  گذرد یبر ذهن و دل نم چیبهتر است. ه نیا ی! آه آرریدل آرامم و ال غ یینه، تو ایدالرامم  ییتو

 .زتیجنان و رضوان انگ یو بو یرو

  

 !شوم یدر عشق با تو خود خواه م یگاه

 تاب و لجباز؟! یدل ب نیقائل شوم اما چه کنم از دست ا یو حصار میبر تو حر دیدانم که نبا یدانم... م یم

 متیتقس یبا کس خواهم یو نگاهت تنها بر من باشد. نم یهستم که قلمرو حضورت، عشقت، مهربان نیا خواهان

 داند! ینم یزیکنم. عاشق که از عدل و انصاف چ

مقدس  میحر نیپا بر ا یاز حصار خودش و معشوقه اش است تا مبادا فرد یدل و جانش در طلب نگاه دار فقط

 نهاده و نگاه معشوقش معطوف به او شود.
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 یاگر کم ؟یدان یم .ارشی یبه عاشق حق داد، حق داد که بهراسد از نبود و کمبود مهر و محبت ها دیعشق با در

نفر، ترس دارد از  کیدر وجود  شود یخالصه م زشیکه همه چ یفرد یکه برا میرس یدرک م نیبه ا میفکر کن

 .شیو آمال ها یزندگ یدست دادن تمام

 اما من! و

نکند آرامش نگاهت  افتد،یب ریخواهمت. نکند نگاهت بر غ یخود خودم م یاما من تو را برا یبخند دی! شایآر

 عاشق دل خسته. نیا ریبندد بر ضم یرا هم آرام کند که رشک رخت بر م یگرید

که من هم از  یدان ی. و تو خوب مستین ارشیو اخت ضیالتاثر است و در تفو عی... عاشق، نازک دل و سرخوب

 .ستمیقاعده مستثنا ن نیا

 .زنند یم ادیام را نسبت به تو فر یفتگیاقدامات و افکاراتم ش یدر وجودم ثبقه و رخنه کرده است. تمام عشقت

 القلبم باشد! قی... حواست به قلبِ رقایکنار ب میها یدل آشوب با

 دارم الهه و معبود من! دوستت

  

 بارد... یم باران

 .زند یم شهیزنم. قطرات من و و مشعشع باران بر ش یم یرا به کنار شیمحقر خو یسرا و کاشانه  ی پرده

 .زنم یم یبخش تیآن لبخند رضا یو از خنکا مینما یلمس م شهیش یسر انگشتان خود از آن سو با

تر از  ریو کب ریدارم، خط ییبس که خدا نیو مرا هم": میگو ینگرم و نجوا گونه م یم جوریو د رهیآسمان ت به

 نیباران اش را بر ا یو متجل یاش، قطرات جل یرا رهیکه از اندرون سماوات ت یزعم و وهم من! همان یماورا

 "گستراند. یخاک اندود م یپهنه 

 من!  یخدا

دانسته  یکیرا  فیو خاک خف نیمطر خودت، ارزش گل سرخ ثم تینصفت و مروت تو، همان بس که در ماه از

 شناسد. یو آن و فالن و بهمان نم نیا زت،یو بارش رحمت انگ یا
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 یروح و روانم در پ نیچن نیمرحمت و شفقت تو شده ام که ا نیهم یمن هم سودا زده  ،یرا بخواه راستش

 کند. یعروج م تیبه سو انهیپروا یبه تو ب دنیرس

 !مهربانم

تو تا چه  یمیرحمان و رح یای. پس دریسخاوت و کرم را تو به باران عطا و اهدا نموده ا نی! ایخداوند باران تو

 مقدار است؟

 من! ی جانانه

را هم نگاه دارد. همانا که تو در  شیخو یتو قادر و توانا باشد و فروتن یرا که به اندازه  یعالم نشان ندارم کس در

 !گانهیو  ییکتای. همانا تو یبر یو در  ال زمان به سر م یال مکان

 یاست. دستانم را از پنجره  افتهی ی. باران شدت فزون ترمیآ یم رونیب یفتگیاز سر ش یافکار خود با لبخند از

 . میآ یبارانت م شوازیات، به پ یسقف آسمان ریآورم و با گشودنش در ز یم رونیو نمناک ب یچوب

اندازم و حض  یشوند. چشمانم را بر هم م یآرام م ییبر دستانم فرود آمده و گو یباران به تند یو قطره ها جرعه

 .یقلبم فرستاده ا یکه برا یقاصد نیبرم از ا یم

 یبا هر فرودش ملود ایرسد. گو یم میبارانت از بوم به گوش ها یچکه ها یوازانه نه، روح ن ایگوش نواز  نیطن

 نوازد. یم میرا برا یهست یبایز

آورد و  یشب بو ها را هم م یشوم. باد با خود بو یم رهیرا باز کرده و به دستان پر ز قاصد ام خ چشمانم

 رسد. یبه اوج م افتمان،یض

 نیپر مشغله ام، به مقر آرامشم رفته و ا یروز ها یها یقرار یو ب یرنجور امیاز  سبک بال شدن روح و الت پس

 !یشور بندگ نیا ابدیتا ادامه  کنم یسفر م میها ایبار به رو

  

 من! معبود

 .میبگشا شتیخلسه لذت بخش افتاده و زبان به ستا نیدگر، در حصار ا یهم آمدم، آمدم تا بار باز
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 قلبم. شیبخش آرامش و آسا یفزون ییدلم، تو یو تار شب ها رهیبخش آسمان ت یروشن ییتو

محتاجم  گر،یاریو  ریدستگ یا"دهد که  یسر م هیدست که همواره بر درِ درگاهت ناله و مو یته یآن بنده  منم

 "ال انتها! یِغن یالهه  ییو تو زیفکرِ ناچ شیبه لطف و عشق نابت! که منم آن درو

که  یخواهم باز هم معترف شوم بر اعتراف یم ؟یدان یرجوع کنم به خلوتمان، خلوت خودم و خودت. م حال

 ...میسر آغاز نما یستیدانم از چه و از کجا با یبر زبان آوردنش نم یهمواره برا

 مرا ببخش. شیاست به مرحمت و رحمت خو سیاز حد ساده و سل شی... اگر بمیگو یم

همگان  یکه شهره و بلند آوازه  ی. معشوقیکه تو باش یکه من باشم و معشوق یوق! عاشقمعش نیآن عاشق تر منم

 است و منِ عاشق، واله و مجنون راه او!

را که از سر شرم، عاجز  یقیمضمون حق نیسر درون را. تا فاش سازم ا میتر شد و قلم جان بر لب تا بگو دهی! دآه

 بودم به تکلم آن.

 .میدر کمبود ها یاست که تو همواره بود نیخواهمت، ا یم نیچن نیکه ا یلیدال اریاز بس یکی دیشا

پندارم که به  یاما، من همواره خود را در آغوش گرم تو م مانیاصل ا ایکفر است  متیگو یکه م نیدانم ا ینم

 !یوجود دار یکن یمن الهام م

که در  یا یحس مدهوش نیبرم از ا یقابل فتح است و من حض م میدستانت برا یهمواره گرما یفهمان یمن م به

 شود... یم ریکنارت به روح و جانم سراز

 .میآن چه بگو فیمانم که در وصف و توص یاست که م قی! عمق عشق مان آن چنان عممهربانم

بمان که به خودت که جان  شهیباش... هم شهیدلهره آور من، هم یو شب ها یدر پ یپ یروز ها سیو ان مونس

 هفتم! یبه آسمان ها یحت کنم یقسم با وجودت عروج م یمن

  

 دارم... دوستت
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 !محبوبا

به وقفه بر سرش  نیچن نیکه ا یروزمره اش کن یها یوانگیتر از د وانهیبنده را د نیا یقصد نموده ا ییگو

 .یافکن یرحمت م

 بروز دهم... ستنیرا با نگار شیدانم چگونه احساس مسرت و سرور خو ینم

و  یهستند از شادمان گریکدیشود دو کس که عاشق  ی! مگر میمن تو هم دل شاد گشته ا یاز شاد نکیدانم ا یم

 نشود؟ کیحالشان نغز و ن گریهمد یشاد دل

 نقدشان باشم، ی شهیداشته باشم و دلواپس و مشوش اند یآن که به عابران و رهگذران اندک نگرش یب امروز،

ات شدم. سرم به سمتت برده و بدون آن که چشمانم را  ینم نم باران شوازیرا به سمت آسمانت بردم و پ دستانم

 به وسعت مهرت در دلم! ی... خنده ادمیببندم از عمق قلب خند

مرا به سخره  دیشا ایبخندد  دیشا ند،یگو یشهر با خودشان درباره ام چه م نیروح و غم زده ا یدانم مردمان ب ینم

 ...یول ابمیلقب  وانهیپس در نزدشان به د نیو ز رندیبگ

 ام! دهیرس میاست که من به آرزو نیا مهم

 بودمت؟ گفته

 یا یملکوت یلحظه  نیاز خوف نگاه و نظر رادواران چن کنیسوختم ول یلحظه ا نیبود که در حسرت چن یرید

 کوچک اما بزرگ را در دل مدفون کرده بودم، یایرو نیرا از دست داده و ا

 خاک نم خورده را استشمام نمودم، یو بو دمیکه نم نم باران را د نیدانم چه شد که در آن ح ینم اما

 کردم. یزود تر آن را تجربت م یکاش کم یکه ا غیلک زد که آخر االمر هم آن را انجام دادم و در دلم

 داشتم در اندرونم، یچه احوال یدان ینم

که  یا یو خاک نیجسم سنگ گرید دم،یدر اوج لب به شکرت برگز انیکه دستانم را باز کرده و مانند ماک یزمان

 نبود! یبه من عطا کرده بود
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سپرده  شیها یمیدل در گرو رحمان و رح ستیریداند د یکه م یبودم و تو... روح من بود و حضرت عشق من

 .میا

 تاسف نگاهش را به رخم بکشاند... ایرا رصد کند و  مینبود که کار ها یکردم، چشم را که باز چشمانم

با انگشت نشان دهد، بلکه گاها با  ای ردینبود که من را به تمسخر بگ یمن، کس میخالف تصورات مخوف و عظ بر

 کردند! یمشبه به حسرت نگاهم م یزیبا چ ختهیآم ینگاه

 ! نم؟یواکنش را بب نیبوده ام که چه سبب گشته ا نیمن مات ا و

 رامون؟یپ یایجرئت و توجه نکردن به دن ای... عشق خالصانه یآزاد

 دهیرا در آخر به سرانجام رسان رید یایرو نیا نکهیکه خوشحال و شاد کامم از ا میخواهم بگو یهر صورت م در

 ام.

سرچشمه  یکه تو باش میبایشهامت تجربه کردن من، از الهه و ز نیداند که ا یبرتر و بهتر از من م یچه کس و

 دارد!

 مهربان تر از مهربانم! پرودگار

 که خرسند و دلشادم از حضورت در کنج قلبم... یخواهم بدان یم

 

  

 گنجشکان. ییسرا حهیدر اوج مد ان،یماک ی... در برگ گل شب بو ها، در آواز پر تمنادمیرا د تو

 گذاشته بود، اتیح یکه تازه پا به عرصه  یدر مستانه جوجه ا دم،یتو را د و

 برد. یرا با خودش م نمیشود و دل و د یم ختهیو با آن آم رفتهینوازش نم نم باران که خاشعانه خاک را پذ در

 است، بندهیفر دیکه خورش یتیمهر پرور گ یاوج وقار و متانت بانو در

 بخش آسمان شب. یروشن یرگیمجنون، در ت دیجنون ب در
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 !یو وهم من ایرو نیمثال تر یافتادم، دوستت دارم. تو ب ادتیو  دمیآنان را د یجملگ

 .یتاب یپر فروغ بر من م یام مانند ماه یدر اندرون زندگ تو

 من! ماه

 ؟یدان یبندگانت. م یخاطرم از برخ دهیرنج ستیچند

 یو گاه یبرنجان یاست که گاه نیا عتیشکنند، اما خوب منطق و ذات طب یدل م بیاز آنان عج یبرخ یگاه

 .یشو دهیرنج

وارد  یبر من خدشه ا یکل جهان هست چ،یکه ه انیهمچون تو دارم، آسوده خاطرم خاک یمعبود یتا وقت اما

 دلم آرام و قرار دارد. ،ی. تا تو چراغ راه منندینما

 ...زیکنم از بابت همه چ یم شتی! سپاس و ستامعبودا

 بابت مسرورم. نیاز ا تینها یتو وجودت در وجودم همواره موجود است و من چه ب ،یدالرام من هست گانهی تو

 که عاشقت باشم! نمیمن... عاشقانه عاشق ا یهمتا یب یایرو

 که مرا از محبتت باز دارد. ی! نگاهدار مرا از هر بازدارنده امحبوبا

 

  

 یمن و جان من اری من و یتمنا تو

 یکس یبمان تا که نمانم به تمنا پس

 

  

 .میرا بگو تیدگر خواهان آنم که ثنا یبار

 و ممات، اتیح ی هیما یا
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 همه سرور و مسرور، یا

را بر  تتیرحمان یو سفره  یبخش یاجابت م میها ازیحاجات و ن یکه خاضعانه و خاشعانه به تمام یآن کس ییتو

 .یافکن یسرم فرا م

 یبرد و خب، جواب یپ تیو مهربان یتوان به بزرگ یکه تا چه حد م مینما یفکر م ش،یدل خو یدر اندرون گاها

 .ابمی ینم یزیمشعوف چ یالیممتد و خ یجز سکوت

 افتهیتو را در خود  اتیاز الطاف و رئوف زیناچ یکه ذره ا نندیا یتو هستند، همواره ساع یبصر من، آنان که در پ از

 هند.و پرورش د

نهان و بطن  شیدایآنها سبب پ یشوند که جملگ یانبوه یها یمتحمل رنج ها و سخت ستیببا ریمس نیچند در ا هر

 عارف است. یانسان یاصل

 و ال مکان و ال زمان است. زیباورند که ربال چ نیبر ا انیاز آدم یمیعظ لیخ

 است، ریاجتناب ناپذ دگاهینظر و د نیچه ا گر

و  ابدیراه  شانیشود تا به دلها یبندگان غم زده اش کوچک م یبه اندازه قلب ها یپروردگار مهر آور گاه اما

 شود، یبه اندازه اذهانشان م یگاه

 انیمسرور در م گانهیو اسرار دل را با  ندیبنما یو راحت شیاحساس آسا ش،یخو یرو کین زدانیآنان با  تا

 .ابندیب شتنیدل را در کنار خو کی یگذارده و همدل

 مهربانم! پروردگار

و تار عبدگانت که با  رهیت یماه شب ها ییو تو ییرو رهیو ت ییرا رهیکه منزه است از هر ت یدالرام کتای ییتو

 مهر افزون خود، یروشن

وجنات و سکنات  ستهیو شا قیال ،یمی. حقا رحمان و رحیبخش یبه آنها م یو بالندگ شیو رو یبه زندگان دیام

 توست .
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 تینها یب یمرتبه  نیدانم و حتم دارم نخواهم دانست ارزش و منزلت تو در عقل و جان و دل، چگونه به ا ینم

 است؟! دهیرس

 ،یا دهیو هر جا که سکنا گز یچه که باش هر

 ...یهست یشگیهم یو پشتواره ا بانیکه پش دانم یرا م نیاز تو ا تنها

خلوت خالصانه و  نیزده و حض کنم از ا هیو فراقمان به تو تک ییدغدغه و اضظراب از تنها یتوانم ب یمن م و

 عارفانه.

 همه لطف و کرامتت را کنم. نیحمد و سپاس ا دیبا یدانم با چه زبان ینم

  میرا که بگو نیهم ریمن بپذ از

جهت که بودنت  نیشنودم از اام و خ یو تک به تک لحظات زندگان کیکایممنون و سر افرازم از بودنت در  »

 «ادامه خواهد داشت! 

 ...دتیمن! دوستت دارم به امتداد افق خورش جانان

 

  

 !محبوبم

 ماهتاب گرفته و محزون است. امشب

 قرار و دلزده شده است. یمانند قلب من که هم اکنون ب به

و  یشود از آسودگ یجان و تن مصون م یکنج وارون دل که با رجعت به آن تمام نیدر ا ستیدانم چه درد ینم

 دغدغه. یو وهم ب الیخ کی

 !خداوندگارم

 ها. یتیها و نارضا یناآرام یبه جملگ ردیمن، خو گ یرو و تو وانهیدلک د نیرو که نکند ا نیهراسم، از ا یم
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صبحگاه  دیخورش دیافروزاند و ام یشب، نور دل را م یمه خاکستر انیشوم که چگونه در م یم رهیماهتابت خ به

 دهد... یرا م

همه رحمتت و خودت هم در  نیو سپاسگزارم از ا اورمیبر لب نم یو سرگشته ام، هرچند که ناشکر مجنون

 فرود آورده ام. تتیدر برابر رحمان میتا چه مقدار سر تعظ یدان یخوب م شگاهتیپ

ممتد  یمن، سکوت یو در عجب و شگفت، تنها جواب اذهان مشوش وارانه  شمیاند یو م شمیاند یخود م با

 آزارد. یمنطقم را م شیصدا یکه گاه شود یم

 نگرم، یرا باز م ماهتاب

را با تو  شانیبا حکمتت و راز دل ها تیهمانند من، چشم دوخته اند به آ گریبه آنکه چند تن د یخودت عالم تنها

 کنند. یزمزمه م انیورد گو

 !نگارا

با تو، غصه و آز رخت بربسته و از دل برون رفته  یبا مختصر هم صحبت نیچن نیکه ا یبس ناب هست یهمدل حقا

 است.

 من! یها یدینوم دیام یدارم ا دوستت

 

  

 آمدم! م،یها دینوم دیام یا

 عاجز هستم. یو من عاشق یساحر هست یکه تو در آن معشوق ییشرح ماجرا، ماجرا نیاز ا متیتا باز هم بگو آمدم

 !ییقاصر ماندن من، تنها تو نیمقبولت باشد که سبب ا مت،یمحفل از چه بگو نیدانم در ا ینم

 نماند؟ ریتو باشد و از تح یکه در برابر جالل و جلوه  ستیک

که مسکن درد  یاری نیریآن ش یتا باز هم بشو متیدل بگو نیا یآمده بودم از درد ها یبار ،یرا بخواه راستش

 است، میها
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 .میبگو سیدر خاطر ندارم آنچه را که ببا کنیول

 و ذکر تو باشد! ادیو وهم  الیکه درد را از خاطر برده و تنها  در خ ستیا یبخت کیهم به نوبه خود، ن نیبسا ا چه

خواهد شعف و شورش  یاو هم م دیکوبد، شا یم نهیوار در س وانهیقلبم د نمت،یب یدانم چرا، اما هر بار که م ینم

 سازد. انینما شیرا از حاضر بودنت به نوع خو

دانم که باد، همان دستان  یو م بندم یچشمانم را م زنم، یاز ته دل م یلبخند رد،یگ یم یرا به باز میکه موها باد

 .یبر یکمال و محال م یآن، من را به منتها لهیتوست که به وس

 است؟ نیعشق هم ایآ

 یتوانم به خوب یر حس وجودت در کنارم، در قلبم آشوب شده و جوش و خروش روح ام را مکه با هر با نیهم

 احساس کنم.

 که  شمیاندیب نیبا بردن اسمت، دالرام شوم و آسوده خاطر به ا یحت نکهیا

 "محبوب من همواره نگاه دار من است! ،یآر"

 ات! غانهیدر یبا فکر به رحمت ب دیمرا مشوش خاطر ننما یباک و هراس و

 است، نیعشق ا اگر

 که من، میبالنده بگو ستیبا پس

 سراسر مهر و شور در دل دارم. یعشق

 منت! یاست ب میروز ها یکه با وجودش، حام یعشق

 من، و

 خرسندم،

 جانان من! یوجودت ا از
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 من! محبوب

همچون تو را دارا  یمحبوب و جانان توانند یچگونه م ان،یخاک میعظ لیکه خ شمیاند یدل م یدر اندرون گاها

 .ندیبگشا هیزبان به گال ،یباشند و بار

 !یچون تو که سراسر حکمت و عرفان یزدانیهم  آن

 مفتون تو گشته ام؟ نیچن نیچه شد که من ا ی. به راستمیگو ینگرم و نامت را نجوا کنان م یآسمان م به

 نی. قطعا و حتما اکنم ینگاهش م یافروزاند و من با لبخند یرا بر همگان م تشیماه غیدر یب ماهتابت،

 و کرامت را از پروردگارش سرلوحه گرفته است. یندگیبخشا

 !جانا

دهد مرا که از شور  یات امان نم ی. دلتنگیکه تمام من گشته ا یینگرم به تو ی. تنها ممیایبه دورم از دن ستیرید

 !یکن یم ییه خوب دلرباتوام و حقا ک یهمچنان سرگشته  نتیریعشق ش

 دانند یروحشان. نم یکنند از خستگ یو شِکوه م ندینما یم ریاس یتیرا در قعر گ شتنیرا که خو یمردمان نمیب یم

 شود. یو سبک بال م ردیگ یبا عشق به پروردگارش است که روحش جال م ،یکه آدم

 یوسعت از عظمت را به همگان م نیکنمت که ا یشوم و از عمق جان شکر م یم رهیپر فروغت خ یستاره ها به

 .یانینما

  

 !یاله

 .یکه از عشق جان فزان ات در دلم انداخت یاز حبّ زنم یبر لب درگاهت سجده شکر م انیگو سپاس

 .یبنده ات گسترانده ا نیکه بر ا یالطاف و رحمات ستنیو قلم عاجز از نگار انیقاصر است از ب زبان

 ! عاشق عشق توام!یاله
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 ریمعشوق مفلوک اس نیاز ا یرئوفت را گذر بده ی دهی. مبادا دکند یسخت مرا دلتنگت م یعشق عرفان نیا آتش

 خاکدان،

 !یهست یکه غن ییبه تو ریکه منم فق یرا از کام من حرام ساز دارتیحالوت د مبادا

 .ردیگ یخاکدان مرا در بر م نیو من مجنون، مرا از جان خود دور مساز که خاک ذلت در ا یجان ی! تو همیاله

 معبود من! دوستت دارم... گانهی

و  یپس مرا خوار نساز و همانا خوار نی. زمیجو یپرورانم و به درگاهت تمسک م یرا با تو در دل م میها عاشقانه

 ذلت من در نبودنم در آغوش توست.

  

 .گذرد یروحم چه م یدر اندرون دانم، ینم

 !جانا

توست تا با اندک  یکه نگاه و دست و دلش همواره به سو یحاجتمند نیدلم تنگت است. منم آن مسک سخت

آسمان پر ظرافت ها و  یبه سو دیپر بگشا ،یو فارغ از دغدغه و واهمه ا ریمخ انیو چونان ماک ردیجان گ ،ینگاه

 !تیرحمت ها

 !محبوبا

را با استطاعت و قدرت بر همگان روا  شیخو ییِآن که در هر دهر و زمانه خدا ییتو ،یحالل هر مشکل ییتو

و آسوده خاطر  ردیگ یو ذکر تو دل آرام م ادیخورم، با  یبر م یبه مشکل شتنیخو ی. هر گاه در زندگانیداشته ا

 گردد. یم

تمام  ییگو یبارگ کیآورم، به  یکه هر گاه نامِ منزه و پاک تو را بر لب م ییتوست، تو یبرازنده  ییخدا همانا

 گزند. یم ریگردند و انگشت تح یم رانیجهان از عظمت و شوکتت، چونان من  ح

 مهربانان؟ نِیمهربان تر یالطاف و رحماتت تا به کجاست ا یفراخنا یراست به
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 رب! ای

 جان و آن و تمامِ ناتمام من! ییتو

 کنم! یم میقلبم، وجود پر فتوح تو را همواره تکر یآنکه در پهنه  منم

 ؟یدان یم

 ات رِسم، ییخدا یِکنم تا به عرش اعل یو روحم را در طلب تو فرش م جان

با مهر و  یرها سازم و دم یویمحبس دن نیو حصر ا دیمهر و مودت تو خود را از بند ق یدر اوج آسمان ها تا

 را جال دهم. شیعطوفت تو، روح خو

 !گاراخداوند

 کنم، اریجز تو اخت یمعبود و معشوق و محبوب یمباد اگر روز مرا

 حضرت عشق، یا گرچه

 !ستیاجابت ن یارایجز تو  یرا کس نتیمسک یبنده  نیکه حاجت ا یخود واقف تو

 گردد.  یفواد نا آرامم آرام م نیتو ا ادیبا  ذکر و  رد،یگ یدلم را غبار م یقلیآسمان ص هرگاه

 خودت سوگند  ییبه خدا "

 دل من، نیک

 به وصال تو  جز

 "! ردیگ ینم قرار

  

 خداوندم! 

 دالرامم! گانهی یا

 ام، یو تار زندگان ریت یشب ها سیمونس و ان یا
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 و شافع گناهانم، عیشف یا

 را به درگاه مطهر و نابت عرضه دارم. شیدانم دگر به کدام گونه عشق خو ینم

ساده از  یبا تلفظ یدل که حت نیشود و قلبم؟ آه و فغان از ا یبا هر بار نوشتن اسماء اعظم تو مدهوش م قلمم،

اش را ابراز  یفتگیش شیخواهد به نوبه خو یزده اش، م جانیکوبنده و ه یگردد و با تپش ها یم داینامت،  ش

 .دینما

 شم،یاند یات م یازل یها یکه به مهربان گاها

که الطاف و رحماتت را  ییگردم در برابر تو ی. چرا که خجل مردیگ یچشمانم را م بانینازک اشک گر ریحر

 ناتوانانم! نِیکه در جواب کرامات تو ناتوان تر یو من یو روز افزون بر من گمارد غیدر یب

 معشوق مهر آورم! یا

 ادمیتا  مینما یم میمتت را همواره تکرو کرا مینما یم میاندک توانم در برابر عظمت و شوکت تو تعظ نیهم با

 و واهب من! میمعبود کر یینرود که تو

 :میگو یکنم و م یات مطهر م سهیهم زبانم را به نام قد باز

 حضرت ربّ، یدارم ا دوستت

 حضرت مهر، یدارم ا دوستت

 تمام من! یدوستت دارم ا ،یبار و

  

 من! یعشق واال یا

 ام، یات بارش نورِ سعادت است بر سر زندگان هیآنکه سا یا

مبرا گشت از  ندهیآ میگشته ام و با نگاه لحظه به لحظه ات ب ریمحبت دل س یایآنکه با وجودت همواره از در یا

 من،
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 یدر حال میرا طلب نما ییچه آرزو میگو ی! تنها و تنها مست؟یچ یفان یِواد نیدر ا تیاز من پرسند آرزو اگر

 در وجود خداوند منزه و پاک من است؟ میکه تمام آمال ها و آرمان ها

 ... یآر

 نیبه بندگانت که ا یازیاز هر ن ازمین یام و من چه خرسندم که با داشتنت ب لهیمخ یآرزو ها یمجموعه  ییتو

 شکنند! یدل م بیروز ها بعضاً عج

 پاک سرشت من! زدانی

! تو با تک تک الطاف و میماه شب ها یدل گرمم به نور و وجودت، ا یآسمانت به سان ستاره ا یاهیدل س در

زنم بر هر آنچه  یم شهیگونه فرهاد وار ت نیکه حال من ا یعشق خود را در قلبم مستحکم تر نمود تیها یمهربان

 من! رتیس بایمعشوق ز یبه تو،  ا دنمیکه مانع گردد بر راه رس

  

 آخر، در

 عشق من، گانهی

 قلبم دوستت دارم! فیظر ینیچ نیا یها نهیعمق بند از

  

 ییکه منم من نه چنانم که تو ینه چنان تو

 ییکه منم من نه بر آنم که تو ینه بر آن تو

 یهمه در حکم توام تو همه در خون من من

 ییشوم من کم از آنم که تو دیمَه و خورش گر

 

  •}موالنا{•
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