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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  سيدھشم سديـد 

  ٢٠١۶ فبروری ٠٣

  نامه ای به يک دوست، 
  ِعزيز ارجمند،

  

 شيخ بھائی به ذھنم برسم، مخمس زيبای" کعبه"داران ، قبل از اين که به اسم وقت نوشتن نامه ای به يکی از وطندر 

  .ھجوم آورد؛ و سر تا پای وجودم را در خود پيچيد

م، که ھر  اما دوستدار زيبائی چنانتو می دانی که من نه صوفی ام و نه عارف و نه مسلمان، به معنی واقعی کلمه؛

سانی مانند تفکر تو و را مسحور خود می کند، خواه انسانی باشد، خواه طبيعت، يا پرنده ای و يا يک تفکر انن زيبائی م

تفکر شيخ بھائی، که در وی ھمه با ھم و در ھم فرو می روند و يکی می شوند، مانند کعبه و بت خانه و دير و خرابات 

؛ با ھمه تباين و عشق: و کنشت و بيت النار و صومعه و ميکده، که با ھم يکی می شوند و يک نام به خود می گيرند

  .راھب ترسا وجود داردو  مسلمان  و ميان فقيهکه ميان مسجد و کليسای دورئ

  . ًجذبه ای بی مر، و آسمانی عاشقی، به آنچه عشق می ورزد، واقعا انسان را محو و مدھوش و متحير می سازد

، و کدام خدا و بنده ای را می پرستد، يا کدام گلی را مھم نيست که کسی به چه چيز عشق می ورزد و به چه اعتقاد دارد

 و اعتقاديست که انسان را اسير خود می کند، یمھم قوت و کيان، يا پاکی و جالل عشق.  چه فکری را دوست داردو

که از ھر يک کالم مخمس وی عشق و جذبه و گيرائی  آنگونه که شيخ بھائی را گرفتار شيفتگی و بی خودی کرد، چنان

 را گاھی ديده و خوانده ای و بدان با تمام وجود فکر نمی دانم آن مخمس مشھور وی .و شيفتگی و خلسه فرو می بارد

  :ًنموده ای، خصوصا به اثرگذارترين قسمت آن

...  

 د و من صاحب خانهـاو خانه ھمی جوي 

  ی توئھر در که زنم صاحب آن خانه تو     

  ی توئوـو کاشانه تـرتـا که روم پجـــھر      

  وی تئه جانانه توــــــر کـده و ديـدر ميک     

  ی توئبتخانه تو ه و ــعبــمقصود من از ک    

  هـه و بتخانه بھانـی کعبئوـود تــصــقــم
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، نمی دانم  چه گونه رابطۀ لفظ و معنی يا به سر می برد کسی که در چنين دنيائی پر از رمز و راز و عشق و عاشقی 

... ۀ من که چنين چيزی ساخته نيست، چگونه؟ کالم و مضمون را حفظ می کند و آن ھا را با ھم می تابد و ميتند؟ ازعھد

  !نمی دانم

ھر کی به معبودش چنان عشق بورزد، که بھائی به معبودش، خواه معبودش در آسمان ھا باشد : اما يک چيز را می دانم

  .خواه در زمين، يقين به آن خواھد رسيد
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