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 قدمهم

 دمید هایی می زیچ و افتاد می میبرای تفاقاتم، اخود خلوت دری بچگ در نم

 احس ا  ی ک ودک  زد، ادن  یخند می من به اتفاقات نیا گفتن با بار هری ول

 ب رت  و دوری کس   معنا نیا به خلوت هم، نداشت خلوت وتنهایی  بای بیغر

 داشتم خودم با خلوت بهی ادیز القهم، عبر و دوری شلوغ تمام با! نه نباشد

 م ن  خود خودِ نیا و کند خلوت خودم خودِ با خودم که بودم نیا عاشق و

 نقدریا دمید ی میداستان کتابی قتد. وآور می جانیه هب و کرد می جیگ مرا

 فتهیش   نق در یا ش وم  غرق آن در داشتم دوست که آورد می ذوق به را من

ی ادی  ز معلوم ات  ک ه ی کس هر عاشق بودم مجهوالت کشف و گرفتن ادی

 درون ادم. زی  نداشتی انرژ گرید کرد نمی ارضا مرای وقت اما مشد می داشت

 نقدریا من چرا که داشت می وا تعجب به مرا نیا و داشتم دوست را خودم

 هی  بق مث ل  دیبا کردم فکر شدم بزرگتری وقت دارم دوست درونم رای زیچ

 اس ت  جال ب  ک نم  عرض ه ی کس   به را حس نیا تمام و شومی کس عاشق

 ام ا  ش وم  بی  غا خودم حضور از توانم می نمیبب تا شوم عاشق کردمی سع

 م ن  گذش ت  شتریب چه هر ماص، اشخ خود نه شدم صدا کی عاشق واقعا

 مرا مطلب نیا و ندارد را محبت نیا حجم تحمل رونیب دری کس دمیفهم

 ازهم. ت  رفت مطلقی اهیس در مکس نیزتریعز مرگ با و دیکش می چالش به

 ازت ر   جیگ روز رم. هگشتی زندگی معنا نبالد منی زندگ سالی س از بعد

کننده  خفهی کیتار نیا ندارد منی برای جواب چکسیهتر  هراسان قبل روز

 گ م  را درون م ی خ دا  م ن  دیش ا  که کرد نمی خطور ذهنم بهی تت. حاس
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 ازی کس ر  لطفا پس زمری می بهم باز من شود بیغا که لحظه هر وام  کرده

 م.  کن می خواهشای ...  هحظر. لمگذا وا بخودم مرا هیثان

ی ب را  و ب ود  من درون تو روح ازای  هپار افتمی خودم درون را مطلق عشق

 ای ی  بود گذاشته همه درون را آن تو دانم نمی و داشتی نیسنگ حجم من

 نی  ا تحم ل  م ن ی ب ود  دهید من در وی کرد فکر و بودم استثنا من فقط

 م ن ام  دهینرس   باور به هنوز من باز حوادث از گذر با هنوز و دارم را حجم

 س ما ! ب ا   مات: س  گف   م ن ی خ اک ی ابام. بدار تو از را هیهد نیا تحمل

 ه. هم گرداگرد آسمان هستم

 م.  باش اشقش، عآت ونت: چخواس خدا بابا

 م.  تالط بدون مآرا و الل ، زبا روان بی: آگفتتو و

 ب اد  وی دیرس  ی، تباش   چ ه  تو ندیبگو که دیرس نیا زمان کهی هنگام اما

 مچن ان ن، هم محملی باش نیزم منی برای خواست می وی. تدیزی، وشد

 ی.  دیترس می امای دیطلب می مرا

 را درون م  آت ش  و باش م ی ج ار  ت و  در بت وانم  تا شدم آب تر  بدون من

ی ا نیم  م. زهس ت ی زیچ چه بخاطر و چهی رو بر بدانم که کردم گداخته

 ب ه  معط ر  م ا  بادی ا و هست میپا ریز به قرص دلم تو بودن با من محمل

 ت.  اس من بازدم و دم نفس منی خدا بابا و میهست تو تبسم

 

 

 

 



  3مقدمه/

 ظ:  حاف حضرت گفت خو  وچ
 

  ای نسیم سحر آرمگه یارکجاست 

 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست 

  شب تاراست و ره وادی ایمن در پیش 

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست 

  هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد 

 در خرابات بگویید که هشیار کجاست 

  آنکس است اهل بشارت که اشارت داند 

 ها هست بسی محرم اسرار کجاست نکته 

  هر سو موی مرا با تو هزاران کار است 

 ما کجاییم و مالمتگر بیکار کجاست 

 

  ه:ب میتقد

 ب ودنش  یش هر  ب ا  ای  دن یحت   ک ه  نمیس رزم  یدهات های انسان یتمام

 واقع بهو ردیبگ ها آن از را تیانسان و یسادگ و بودن یدهات فاز نتوانست

 یت. انسانی خال تو و پوچی مدع نه بودند انسان

  ه:ب میتقد و

 د.کنن ابراز را بودن خوب نبودند بلدی لو بودند خوب کههایی  انانسی تمام

  ه:ب میتقد

 ب ود  ب از  م ا  سمت به آغوشت شهیهم وی کرد حس را ما یقراریب توکه

  .یکرد نگاه مرا وعاشقانه

  ه:ب میتقد
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 د. دنیبار همه بر باران مثل را تو مهر تیجنس از فارغ کههایی  انسانی تمام

 

 

  ه:ب میتقد

 اما است خطرناک عشق یواد دانستند می کهی شجاعهای  انسانی تمام

 د.  دنیخر جان به را خطر عاشقانه

  ه:ب میتقد

 ی. رینگای  هبهر آن از خود اگری حتی داشت دوست را گرانیدی عاشق که تو

ها  آن چشمان در را خدای مستانگ کهی انکس به و خدا به من خاص میتقد

ی کیت ار  ب ا ه ا   س ال  و بودندی فانوس مصداق رفتارشان با کهها  آن و دمید

 د.  ساختن من روح

 م.  کن می تشکرها  آن همه از خالصانه

 م. آرزومند شانیبایزهای  آرزوی پا را خدا گرمهای  بوسه دل ته از

 ت.  اس تولد از باتریز مرگ و خدا طرف از بایز استای  یههد تولد

 ای.   هشد خوانده فراا   پدرانه آغو  بسمت رایز

 یم.  ریم ی میواقع مرگ از قبل زانمانیعز مرگ با گهگاه

 م،  محبوب نیرحسیام وی رعلیمم، اپدر روح به میتقد

 ی، کردگار محمد کتری، داریبهمنی احمد الیل زمیعز دوستان

 یمحمد دیسع زمیعز همسر وی تاج نینگ دیمج استاد

 م.  وطن فرزندانی برا باشدی راه چراغ من تجربه داوارمیام

 


