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به نام کسی 
که آغاز سرنوشتم را با مرگ او نوشته است.

تقدیم به مایکل و ده عزیز دیگرم. 
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پیش قلم

تازه که مدرسه می رفتم، می گفتند: »هر کس در یک صف می ایستد، 
خوب ها و بدها.«

دنیا که برایم بزرگتر شد، گفتند : »خوب ها به بهشت می روند و بدها 
به جهنم.«

به  انسان  تعبیر  با  را  همه  دنیا  »در  گفت:  شد  نزدیک  که  مرگ  ولی 
بهشت یا جهنم می برند، ولی در آخرت همه را به عدل خدا به بهشت 

یا جهنم می برند.« 
و زمین زندگی را به دوش گرفت و در گوش انسان نجوا کرد هدایت که 
بیدار شود، راهت معنا پیدا می کند و قانون مندی زندگی که در تصرف 
خداوند است به بلوغ خواهد رسید و رازها به قلب انسان هایی هجرت 

خواهند کرد، که خردمندانه آفرینندۀ مغربین و مشرقین را بستایند. 
تالش زندگی این بود که بهترین باشیم و در تکامل خودمان فقط از 
آیین یکتاپرستی استفاده کنیم؛ ولی واقعیت طور دیگری در ذهنمان 



دوستت دارم
8

نقش بست که آن را نفهمیدیم و سخن، سال ها در کنار حقیقت سکوت 
قدرت  به  را  زندگی  شد،  زمان  بر  حکومت  تشنه  انسان  آن گاه  و  کرد 
فروخت و راهی را انتخاب کرد که اعمالش در تدبیر آن ریشه ای عظیم 
داشت و این اتفاقی بود که با انتخاب خودش آن را برگزید و این گونه 
بود که اعمالش دنیا و آخرت را برایش زیر سؤال برد و منکر شد که 
نمی خواست بهشت را از دست بدهد. پس خدا خوبی را طوری تقسیم 
ترازوی  در  بچگی اش  مشت  اندازه  به  کس  هر  سهم  که  است  کرده 
رحمت قرار گیرد و اگر در عالم از آن هم سهمش نشد، بداند که در آن 

دانایی اش نقش داشته که آن را نداشته است.

تو  با  من  تعبیر  و  نیست  یکی  تو  با  من  ذهن  در  بد  و  خوب 
نمی خواند. من از سرزمین یقینم و تو از سرزمین مسیح.

حال، هر دو به معنی قصه ای می نشینیم که اول آن را تو گفتی و 
آخر آن را من می نویسم مایکل.
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مرگ

بادها وزیدند، برگ زندگی زرد شد، کسی بی خبر از اینجا رفت.
چشمان ستارگان تر شد، ابرها آسمان را پوشاندند، زمین برای لحظه ای 

ایستاد.
و روحی آهسته دست دنیا را رها کرد و بال های پروازش را از فرشتگان 

گرفت و خوشحال به آسمان رفت.
ناگه در میان راه ایستاد، فرشته ای برایش رازی را آورد، دستور خدا بود، 
باید اجرا می شد، نفس در سینه اش حبس شد. به فرشته تعظیم کرد و 

پیغام خدا را پذیرفت و به آسمان وارد شد تا زمان دیدار فرا رسد.

مرگ خوابیست که هشدارش خاموش است.
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من

تاریخ مرگش را برای من، بلند خواند. پیکرۀ جانم را به خاک انداخت 
و اشک هایم را در باور رفتنش به سجده واداشت و درونم را به اسارت 
کشید. شمع حکومت بر خودم را خاموش ساخت و دست هایم را برای 
دعا باال برد و به آسمان نزدیکتر کرد و جادوی آفریدگار، سکوتش را با 
حرف های خودش جان بخشید و روحم را بازستاند و برای شراره های 

آتش در جانم، حکم صادر کرد و قلبم آن را پذیرفت.
تا ابدیت آفرینش در جانم زنده شود و معرفت هستی گام های سعادت را 
با من همراه کند و تجلی بخش این راه وجودش بود که مرگ را پذیرفت 

و سعادت را فرا خواند تا به من بگوید:

برخیز: جهان برای تغییر، اندیشه ای در سر دارد و من که اکنون 
اینجا هستم: برای جاودانگی در تاریخ برخاسته ام.
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شراره های آتش

ناگهان  کردم.  همراهی  را  تو  دیروز،  خاطرات  میان  در  اشک هایم،  با 
صدایی مرا از جا بلند کرد، که می گفت: اجازه بده تا به او بگویم، صدا را 
دنبال کردم. کسی نمی گذاشت تا جوابم را بیابم. اما من ادامه دادم و در 
میان سبزه زارهای سرزمینی ایستادم که فقط، خودم آنجا بودم. به هر 
کجا که می نگریستم کسی را نمی یافتم، از آنجا گذشتم، به شهری وارد 
شدم که دیوارهای عظیم آن را احاطه کرده بود و دری گشوده از قبل 
منتظر من بود. ترس خاصی تمام وجودم را احاطه کرد. اما می خواستم 
وارد شوم و بسم اهلل الرحمن الرحیم اجازه ورودم را صادر کرد و با صدای 
آرام که لبانم را به حرکت وامی داشت آن را زمزمه می کردم و هنوز چند 
قدم بیشتر نرفته بودم که انسان هایی را دیدم که از حیوانات چیزی کم 
نداشتند. قامتشان شبیه انسان، صورتشان شبیه میمون و گوش هایشان 
با تعجب مرا  بودند و  ایستاده  بلند داشتند و کنار دیوارها  تیز و دمی 
با خودشان دِر گوشی پچ پچ می کردند. گویا در آنجا  نگاه می کردند و 
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زندگی می کردند. درونم به تشویش افتاد و از خودم پرسیدم آنها چه 
کسانی هستند؟!

الرحیم آرامش را به وجودم  با بسم اهلل الرحمن  به راهم ادامه دادم و 
هدیه می کردم و گام  برمی داشتم؛ تا اینکه به پله هایی رسیدم که باید از 
آنها باال می رفتم و هر چه به آنجا نزدیکتر می شدم، گرمایی وجودم را 

احاطه می کرد و نمی دانستم چرا اینگونه است؟!
هنگامی که روبه روی پله ها رسیدم، ایستادم و برای بلند کردن پایم با 
صدای بلند گفتم: »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و پایم را به روی پله اول 
گذاشتم و دوباره با صدای بلند گفتم: »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و پایم 
را به روی پله دوم گذاشتم و دوباره با صدای بلند تکرار کردم »بسم اهلل 

الرحمن الرحیم« و پایم را ....
دیوار  با  راهم  جلوی  ناگهان  می رفتم.  جلوتر  باید  کردم.  مکث  کمی 
سیاهی پوشیده شد و من در آنجا میخکوب شدم، نمی توانستم جلوتر 
بروم و چشم هایم را از ترس باز و بسته کردم که شاید بتوانم جایی را 
ببینم که هر چه تالش کردم بی فایده بود، احساسی به درونم حمله ور 
شد و دلم را به دلهره انداخت و ندای قلبم را بیدار کرد و از او پرسید: 

»چه کسی در آن آتش در حال سوختن است او یا تو؟«
من که نمی دانستم چه می گوید. به خودم آمدم و به درونم پاسخ دادم 
کردن  عرق  به  را  وجودم  گرمایی  کردم  احساس  که  می گویی؟  چه 
واداشته است و زیر پاهایم شعله هایی در حال زبانه کشیدن است، جرأت 
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نداشتم به زیر پایم نگاه بیندازم، هراس داشتم که او در آن آتش باشد؟
چشم هایم را بیشتر به هم فشردم و ندای قلبم را بی پاسخ گذاشتم تا 
آن را باور نکنم و مدام به درونم می گفتم که او در آن آتش نیست که 

فکری از ذهنم خطور کرد و گفت: »شاید خودت باشی؟«
به ذهنم هشدار دادم نه نباید اینگونه باشد، می خواستم از خودم دفاع 
زیر  به  نتوانم  تا  گذاشت  تنها  مرا  لحظه شجاعت، جان  آن  در  و  کنم 
پاهایم نگاه بیندازم و هر چه تالش کردم نتوانستم سرم را خم کنم و به 
آن آتش نگاه کنم. پاهایم خشک شده بود و تنم در اسارت آتش عرق 
کرده بود و زبانم بند آمده بود و ندای قلبم مدام تکرار می کرد چه کسی 

در آن آتش در حال سوختن است تو یا او؟
ناگهان مرا از آنجا بیرون آوردند و قامتم به روی زمین افتاد و اشک هایم 

گونه های باورم را خیس کرد و سکوت مطلق مرا به زندان انداخت.

زیرا صاحب آن آتش، اعمالم را به جانم ریخت. 
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مایکل

من به جهان تو ایمان داشتم و اقتدار آن سلطنت طوالنی که تو پادشاه 
آن هستی. باوری که از کودکی آن را با خود داشتم و روحم را از آن 
جدا نمی کردم. در زمانی که فهم آن برای همه سخت بود برای من لذتی 

داشت که تو را دارم و نمی توانستم از آن رها باشم.
که  تفاوت  این  با  دیروزم  مثل سرزمین  توست،  اینجا سرزمین  اکنون 

امروز تو را می بینم.
ای خاک، ای آسمان و ای فرشتگان کجایید؟ من کم آورده ام.

کجایید؟ نیایش های شبانه من، می شنوید؟
آسمان  به  بادها  با  که  مقدس  دعاهای  با  شده  معطر  نفس های  ای 

می آمدید، می بینید؟
آیا شما به استجابت رسیده اید؟

همراهم،  همیشه  فرشتگان  ای  و  کودکی ام  رویاهای  سبز  باغ های  ای 
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چرا سکوت کرده اید؟ سخن بگویید؟ امروز خدایم از من راضی نیست؟
بهشت  این  منتظر  سال ها  من  می دهد.  عذاب  مرا  قدرت،  این  سکوت 

بوده ام، اما اکنون باید از آن رانده شوم؟ چرا اینگونه شد؟
ای اشک های من بیایید دست دلم را بگیرید و به این صحنه بیاورید تا 

بگوید من چرا کم آورده ام؟ مگر او راست نمی گفت؟
من حرف های او را که از وجود خدایم برایم می گفت را باور داشتم. چرا 

امروز باور من از این عظمت باید رانده شود؟
ای آسمان و ای خاک و ای فرشتگان، سخن بگویید، اینجا بهشت اوست.

مرا در این سجده آخر یاری کنید.
کالمی  که  بودم  منتظر  شدند،  وارد  می شد،  شنیده  پاهایشان  صدای 
بشنوم که نجوایی سکوت را شکست و گفت تو تنها نیستی، او هم با 
توست. اگرچه بدون خداحافظی با او به اینجا آمده ای و دنیای او را ترک 
کرده ای. اما او این را باور ندارد، او نمی داند تو باید به اینجا می آمدی 
به  نسبت  تعهدات  تمامی  از  فراتر  اکنون  او  می گذاشتی.  تنها  را  او  و 
آفرینندۀ هستی اشک هایش را برای تو فرستاده است. اگرچه از تو بسیار 
دور است، اما می خواهد که این را از او بپذیری، این تنها ودیعۀ او از 

خودش برای توست.
احساس او را درک کن و دستانت را به او بسپار. روزی گمگشته بود. 
مانند ذرۀ ُخردی می ماند که در جهان  به  او  یافته است.  را  تو  اکنون 
پهناور، در بی کران آگاهی، برای دیدار تو هر کجا که باشد دم برخواهد 
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آورد و به آنجا خواهد شتافت. فقط به نرمی به او پاسخ گوی که او را 
همراهی خواهی کرد، زیرا می خواهد که با تو باشد، او را مأیوس مکن؟ 

آیا با او خواهی ماند؟
و  بود  آورده  بر  سر  جاودان  وعده های  راستین  تجسم  در  حرف هایش 
می خواست مرا با خودش همراه کند که قطرۀ اشکی از روی سپاس به 
روی گونه ام غلتید و در دستانم اشک هایش جای گرفت و چهره اش در 

آن هویدا شد و نور از اشک ها باال می رفت.
نمی دانستم رمز نجواهایش چیست؟ این راز از کجا برخاسته  است؟

که آنها مرا تنها گذاشتند و فرشتگان، اشک هایش را به آغوش تابناک 
ابدیت نزد صاحب هستی بردند و من در ابهام حرف ها جا مانده بودم.

او از من چه می خواست؟
چرا به جست وجوی من آمده بود؟

اما اکنون،

با معجزه اشک هایش می خواست ورق های کبود دفتر اعمالم را 
التیام بخشد تا در بهشت باقی بمانم.
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او کجاست؟

لحظاتی می پرداختم که  استشمام  به  در هر کجا که قدم می گذاشتم 
بتوانم او را در آن احساس کنم و در هر منظره ای درخشش افکارش را 
می شنیدم و گاه این جست وجو در حرف هایش برای دیگران عجیب و 
غیرعادی جلوه می نمود، زیرا دنیا از گذشته او حرف هایش را برای من 
قانع نمی کرد و تکاپوی  این تصورات ذهن مرا  باقی گذاشته  بود، ولی 

ذهنم فقط معنای یک جمله را می خواست از او بداند که
کجاست؟

در فراسوی حقیقتی که روزی انسان از آن رانده شده  است، در کدام 
مرتبه از شکوه آن سرنوشت آرام گرفته است؟

و این اندیشه ها مرا برای دیدار جهانی دیگر با ابهاماتی پرتالطم سوق 
می داد و هیچ کس قادر به درک این لحظات نبود.

خودش  بود،  داده   شکاف  یگانه  یک  با  دنیا  دو  به  مرا  قلب  که  کسی 
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لمس  را  آن  وجود  تمام  با  می خواستم  من  و  می داد  را  پاسخش  باید 
کنم و بدون اجازۀ او این زیبایی معنا پیدا نمی کرد و تمام تردیدهایی 
که دیگران برای او داشتند برای من تقالیی بیهوده جلوه می نمود. از 
داوری هایی که روح انسان را به مخاطره می انداخت تا شک، گام هایش 
کشتن  برای  باشد  شمشیری  قضاوت،  و  کند  محکم  انسان  دل  در  را 
عزت نفس انسان از روح انسان در شگفتی معصومانه اش برای برتری بر 
کل انسان و پیکار این وسوسه مرا به آنچه خودت گفته  بودی نزدیکتر 
می کرد که هر گاه خواستی راجع به من قضاوت کنی اول از ته قلبت مرا 

دوست داشته باش و آن گاه از خودت بپرس آیا کودکی مرا دیده ای؟! 
شگفتی و قدرت او در کالمشان نمی گنجید و با ناله های بلندشان برای 
چه  که  نبود  مهم  اصاًل  ولی  آمده  بودند،  میدان  به  او  با  بودن  غریبه 
می گویند و چه حرف هایی را می خواستند از او مدفون کنند تا شناخته 

نشود.
ولی رازی با زیرکی در این میان خودنمایی می کرد و روزهای عمر مرا 
گرو می گرفت و نیرویی مرا برای آن عظمت که در آسمان بود و او به 

آنجا بازگشته  بود ترغیب می کرد تا به یگانۀ آن نزدیکتر شوم.
تا اینکه ابرها بار سنگین وجودشان را کنار زدند و مرا در آن بوستان 

عجیب پذیرفتند.
و  ایستاده ام  آفرینش  پرده های  از  شکوفایی  چندمین  در  نمی دانستم 

آنچه باید رخ می نمود پدیدار گشته  بود. نپرسید چگونه؟
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روبه روی دری ایستاده  بودم که با وارد شدن به آن، دنیایش برایم شکوفا 
می شد.

قدم گذاشتن در سرزمینی که تطهیر آن را فرشتگان در دست داشتند 
استقبال فرشتگانی روبه رو شدم  با  بود و من  برایم بسیار شگفت انگیز 
که برای همراهی من کنارم ایستاده بودند. با آنها راه را گشوده دیدم و 
لبخند قلبم، بر این ستایش می افزود و گام هایم آماده رفتن و دیدگانم 

مشتاق دیدار بیشتر این زیبایی ها شد.
در ابتدای راه، فرشتۀ نگهبان را دیدم که در جایگاهش ایستاده  بود و 
وقتی به او نزدیک شدم به آرامی از او پرسیدم: »تو اینجا چه می کنی؟«

و او با اجازۀ دیگر فرشتگان که نگاهش آنها را تعقیب می کرد پاسخ داد: 
»من کارهای مایکل را انجام می دهم.«

مرا  دست  ایمان  که  می شدم  وارد  باید  من  کالم،  این  شنیدن  از  بعد 
گرفت و گفت: »برای ورود به آنجا باید بر این آفرینش تعظیم کنی و 

آنگاه با فرشتگان وارد شوی.«
باورم نمی شد برای اولین بار می خواستم به یگانه هستی تعظیم کنم تا 
بتوانم آنچه را می خواهم با اجازۀ او ببینم، بی درنگ فرمان را پذیرفتم و به 
همراه فرشتگان که شاهد من بودند، اولین تعظیم را در سرزمینی که به 
صاحبش نزدیکتر شده بودم را به انجام رساندم و برای ورود پیش قدم شدم.

و  نمی کردم  لمس  سرزمین ها  این  با  را  ناآشنایی ام  عبور  حین  در 
فرشتگانی که قدم هایشان از من عقب تر بود و در دیدار با یکدیگر تهیت 
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و سالم می کردند و من نیز با لبخند می خواستم به آنها بفهمانم که از 
دیدنشان خوشنودم. اما بیش از این اجازه نداشتم سخن بگویم و این 
زیبایی ها مرا به آزادی فرشتگان و حد انسان نزدیکتر می کرد. وقتی از 
جهانی دیگر به اینجا می آیی هنوز حایل هایی وجود دارد که من اجازه 
دیدن آنها را نداشتم. گذشتن از داالن هایی که به هم اتصال داشت و 

درهایی که برای گذشتن از آن باید بر این آفرینش تعظیم می کردم.
و تعظیم من بر آفرینش هستی برای وارد شدن به مکانی دیگر مرا بر آن 
داشت تا نغمۀ ایمانم را با شکرگزاری آنها در یک صف به نمایش بگذارم 
تا بتوانم از آنجا عبور کنم. ولی اگر ایمان نبود من نمی توانستم به اینجا 
بیایم و این نشان می داد که هر کس باید سهم خویش را برای بودن در 
این سرزمین به خوبی ادا کند تا بتواند این زیبایی های وصف ناپذیر را 

از آن خود کند.
کاش این ها ادامه داشت، اما نه باالخره باید او را می دیدم، تا اینکه برای 
گذشتن از در سوم پس از تعظیم به آفرینندۀ این آفرینش، فرشتگان 
از من عقب تر ایستادند و من به تنهایی داخل شدم. کمی ترسیدم ولی 
آنها فرمان را باید اطاعت می کردند. هنوز بر خودم مسلط نشده بودم که 
از راهروی کوتاهی گذشتم و ستونی که مانع دیدن آن فضا می شد را رد 
کردم و ناگهان او را دیدم که آنجا به روی فرش زیبایی ایستاده بود و 

کسانی که در این دعوت او را همراهی می کردند.
در آن لحظه تصمیم داشتم صدایش کنم و حرف هایم را برایش بازگو کنم 
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و بار دلتنگی ام را به زمین بگذارم که از فرط هیجان دیدارش که مرا نظاره 
می کرد و لبخند می زد بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم فرشتگان مرا 
بازگردانده بودند. باز هم نتوانستم به او چیزی بگویم، اما این بار در خودم 
آرامشی را یافته بودم که باید برای شکرگزاری از اجازۀ دیدار، به روزهای 
عبادت پناه می بردم تا هنگام حضور در پیشگاهش از او بخواهم این نور 

که از ابدیت در وجود من برخاسته است را خاموش نکند:

زیرا آفرینندۀ این نور آفرینشی عظیم دارد.
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این داستان ادامه دارد...................


