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به جای مقدمه 

گفته بودی که بنویسم چکامه ای بر کتابت »خواندم« بارها و 

بارها  این جملت عاشقانه و عارفانه ات، سرمست عشق شدم 

از این همه »بودنت« و بی پروا در گوش قلم گفتم »بنویس« تا 

بگویم آنگونه تو فکر کردی و دیدم که تو »انسان«را چه زیبا به 

جلوگاه عشق کشاندی و در اقیانوس محبت خداوندت غلتاندی تا 

مروارید »انسانیت « را از این صدف استخراج کنی، آنگاه مشتی 

در سینه دارم۱ به شمارش افتاد و بی قرار روز شماری، نه، لحظه 

شماری می کرد و هر صبح مرا به پشت پنجره» نگاه تو«می کشاند 

تا بشنود »صدای سیمرغ نگاهت«که نسیمش از بی کرانه ترین 

سرزمین صداقت و نجابت مشامم را عطر اگین می کرد، به تماشا 

بنشینم.

و حال که عاجز از فهم آن همه شکوه و عظمت دل نوشته های 

زیبای تو هستم، ناچارم از درگاه ارباب دوعالم و خالق کون مکان 

هستی به خواهم ..»ربی زدنی علما«

 هیئت علمی انتشارات سیمرغ خراسان

1- کنایه از قلب است، چون قلب هرکس به اندازه مشت بسته خودش است 
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به نام ایزدیکتا

صدای سیمرغ راگوش کن

ندایی که از درون ناله و فریاد برمی کشد

نماهنگی آشنا و غریب تو را می خواند به نام عشق

نام نیکوی تو را بر زبان دارد

و تو

ای انسان

بنام زیبایت سوگندکه بهترین محبوبه ی منی

دلرامی که مجنون مهر ازلی ات شده ام

تو را می خوانم که مقدس ترین باشی

نگاهت پاک است.

ناب  و  زللیت  در  صبحگاهی  شبنم  قطرات  به  را  چشم هایت 

بودنش بارانی کردی تا نام زیبای معبودت را با اشک عشق نجوا 

کنی.

که  است  لطافت  منبع  فروغ ترین  پر  بی شک  تو  .....چشم های 

اینگونه برگ های شقایق را نوازش می دهد.

....نگاه زیبایت وقتی به فراسوی افق خیره میشود تا تولدی دوباره 

را هیاهو کند.
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دوست دارم ...

هیچ می دانستی مژگان نگاهت تمام دشت سپید چشمانت را 

مات خود کرده؟

تمام دشت وسیع و سپید چشمانت را دوست دارم.....



7

ت
اه

نگ
غ 

مر
سی

ی 
دا

ص

...و تو ای انسان 

ناز نگاه زیبایت را به شگفتی راز آفرینشت درک خواهی کرد.....

جانت  درون  حساس،  و  انگیز  شگفت  دوگوی  این  چگونه  که 

آشیان کرده اند.....

اگر به درستی دریابی که بودن را بهانه ای شایسته میباید...

چشمانت را به دور دست های ابرها نظاره میبینم جایی که هیچ 

تجلی  نگاهت  زیبای  آسمان  نمی یابی،  رنگی  آدم های  از  اثری 

عشق می بیند..؛ نوری بجز ذات ایزدی پرفروغ نیست.

ناگاه صدایی تو را به خود بار می خواند

به این پژواک پر از هیاهو گوش جان بسپار؛

بلبلی شده ای که نغمه ی مستانه ات دل می رباید و به دنبال 

این هوس سرگردان

بلبل زیبای من ! 

مات  را  نگاهم  تمام  که  داده ای  نغمه سر  و عشوه  ناز  با  عجب 

خودکردی، دلم در هوس بودن با تو اندکی، شبی تا سحر و آِه 

سرکشی شب گیر رها شده، ناز صدایت را خریدارم، به دوگوی 

از  دور  داده ام  جانانه  خلوتی  و  دیدار  وعده ی  چشمانم  سپید 

هیاهوی برگهای خزان پاییزی
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بلبلی به نظاره نشسته ام به غایت رنگارنگ و جذاب با صدایی دلنشین

از  بردن  لذت  و  دادم  عمر  گذران  عده ی  او  سر  نغمه  بلبل  به 

تمثال  بهشت  دنیای  این  کننده ی  خیره  و  رنگارنگ  برگ های 

و  زندگی ام  باغ  خزان  تماشای  به  پاییزی  باد  را چون  روزهایم 

صدای خش خش برگ های پاییزی و رنگارنگِی دنیا سپرده ام.

اما، نگاه تو فراتر از بلبل خوش الحان است؛ تو انسانی به غایت   

یک هنرمند.......

ناگاه لب به   سخن  می گشاید و مرا وعده ی عمر طولنی و جاوید 

می دهد گویی  با خود عهد و پیمانی      بسته که  مرا اسیر افکارش 

کند و چقدر رنگارنگ است دنیای نگاه و خیره کننده ی طوطِی 

خوش الحان!

روز  را در هوس دیدار و لذت بردن ازین دنیای خوش آب و رنگ 

به شب می رساند کنارمعشوقه ای دلربا و شب را تا دیرهنگام 

تمام  داشتنی، گویی  رویان دوست  زیبا  با  مشغول گپ وگفت 

دنیایش را غرق شادی و لذتی سیرناشدنی ست؛

نه رنجی به خود راه می دهد و نه درجایی ساکن است که اهل 

آن صاحب غم و اندوه اند

چقدرزیباست افکارعاشقانه اش.....

مدتی درنظرگاه این پرنده ی رنگارنگ غوطه ورمی شوم
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 اما محبوبه ی من نگاهش فراترمی شتابد و به عمرجاوید و ما 

ندگارمی  اندیشد و من نگاهت را  به چنان افکار و عقایدی دوست 

می دارم.......

آن هنگام که چون موسیچه ای ظریف و نازک اندام در بلندترین 

بلندای  به  میشوی  هادی  مرا  و  ساخته ای  لنه  افکارم  قله ی 

کوه های استقامت و رادمردی، و چونان آرام میگیری درلنه ی 

آرزوهایت که گویی سالهاست با آن آرزو گذران عمر نموده ای.

نگاهت رادوست دارم

نگاه تو سجده گاه عشق است آن هنگام که در َرِحم مادر شروع 

به رشدکردن نمودی.

محبوبه ی من!

به آفرینشت سوگند که زیبایی نگاهت را آن زمان که پشت به 

دنیای رحم نمودی تا بوی انواع غذاها مشام تو را نیازارد می ستایم.

آن زمانی که نرمی اندامهایت آزاری برای پوست نازک و شفاف 

رحم مادر نداشت......

آن هنگام که با چرخش گاه به گاهت در آن فضای آرام بخش 

رشد نمودی.

 و زمان خارج شدن و رها شدنت بود، از دنیای امنی که قرارت 

داده بودند، و تو های های می گریستی
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درحالی که دست هایت خالی بود

اما تو خود را مالک و فرمانروای خانه امنت میدانستی

حال اینکه زمان دل کندن، و وداع تو رسیده بود

و این برتو بسیار ناگوار و تلخ بود

که گریه تو دلیل این مدعاست

و خوب می دانم که گریه ی پر از سوز و غم و اندوهت چگونه 

موج شادی را بر دل های منتظرانت نقش بسته بود

تو می گریستی و اینان شادمان از تولد تو

بر گوش راستت اذان نجوا کردند و برگوش چپت اقامه ای 

تا بدانی خالق بی همتایت »احسن الخالقین« را برخودش تمام 

کرده است.

و چه باشکوه  بود رسیدنت به منزلگه جدید

وتومبهوت ازین سفرناخواسته وماجراها

ومتعجب ازاینهمه شوروشعف وشادمانی...........

محبوبه ی من!

و  نرم  اندام های  که  هنگام  آن  آفرینشت  زیبایی  بنگربه  خوب 

نازکت با آمدن به دنیای رنگارنگ شکل گرفتند و استخوان های 

محکمی شدند و تو هیچ نمی دانستی و دیدی که چگونه به امر 

معبودت کامل شدی؛............
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نگاهی به خویشتن بنمای۱، سری داری که موهای انبوهی چون 

خرمنی از ابرهای سیاه و مشکین دور تا دور آن را فراگرفته،

دوگوی زیبا ۲که قادر به دیدن دنیای اطرافت می شوی و چه زیبا 

بوی عطر یاس را با بینی خود استشمام می کنی، لبخند لبانت 

را به نظاره نشسته ام که چگونه سپیدی دندانهایت شکلی زیبا 

به آن بخشیده، می شنوی صداهایی که دلت را بیدارمی کند!

آری قدرت پروردگار در تمام اندام هایت به انتهای عشق رسیده 

زیبای بشکوه من !

دستان کوچکت راروی لحافی ازجنس پشم حلجی شده نهادند

و تو قادر به راه رفتن نبودی

و آرامشت را جستجو می کردی

و همچنان آهو بره ای چموش شروع به چهار دست و پا کردی، 

چقدر نازدانه بودی و چه زود با اصوات کوتاه و بلند شروع به تکلم 

نمودی، و دیگران را به وجد آوردی....

و اینک درحال رشدکردن و بزرگ شدن هستی

نشسته  خوشخوان  پرنده  این  نظاره  به  پرامید  نگاه های  چه  و 

بودند...
1-  اشاره به آیه  قرآن کریم »أَ فَل يَْنظُُروَن إَِل اْلِِبِل كَيَْف ُخلَِقْت . سوره غاشیه»17« 

2-   اشاره به دو چشم انسان است
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صدای سیمرغ را گوش کن !

ندایی که از درون ناله و فریاد برمی کشد؛

نماهنگی آشنا و غریب تو را می خواند بنام عشق

نام نیکوی تو را بر زبان دارد

و تو ای انسان!

بنام زیبایت سوگند که بهترین محبوبه ی منی

که  خوانم  می  را  تو  شده ام،  ازلی ات  مهر  مجنون  که  دلرامی 

»مقدس ترینی«

»تو باشکوهی«

»تو والترینی«

چشم هایت را به افق دور دست طلیی خورشید دوخته ای تا نظاره 

گر خوشه چینی آسمان از ساقه های طلیی و ناب آتشین باشی؛

ناب  و  زللیت  در  شبنم صبحگاهی  قطرات  به  را  هایت  چشم 

عشق  اشک  با  را  معبودت  زیبای  نام  تا  کردی  بارانی  بودنش 

نجواکنی ؛

چشم های تو بی شک پرفروغ ترین منبع لطافت است که اینگونه 

برگ های شقایق را نوازش می دهد.

چشمانت را به دوردست های ابرها نظاره می بینم جایی که هیچ 

اثری از آدم های رنگی نمی یابی، آسمان زیبای نگاهت تجلی 
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عشق می بیند..؛ نوری بجز ذات ایزدی پرفروغ نیست

ناگاه صدایی تو را به خود باز می خواند.......

به این پژواک پر از هیاهو گوش جان بسپار؛

بلبلی شده ای که نغمه ی مستانه ات دل می رباید و به دنبال این 

هوس سرگردانی

بلبل زیبای من !

عجب با ناز و عشوه نغمه سر داده ای که تمام نگاهم را مبهوت 

خودکردی،

دلم در هوس بودن با تو اندکی، یا شبی تا سحر، با آِه سرکشی 

شب گیر، رها شده...

چشمانم  سپید  گوی  دو  به  که  بدان  خریدارم،  را  صدایت  ناز 

وعده ی دیدار و خلوتی جانانه داده ام دور از هیاهوی برگهای 

خزان پاییزی..

 بسان بلبلی به نظاره نشسته ام به غایت رنگارنگ و جذاب با 

صدایی دلنشین به بلبل نغمه سرای دلم وعده ی گذران عمر 

دادم و لذت بردن از برگ های رنگارنگ وخیره کننده ی این دنیای 

بهشت بی مثال، روزهایم را چون باد پاییزی به تماشای خزان 

باغ زندگی ام و صدای خش خش برگ های پاییزی و رنگارنگِی 
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دنیا سپرده ام

اما: نگاه تو فراتر از بلبل خوش الحان من است؛

تو انسانی به غایت یک هنرمند

ناگاه لب   به  سخن  می گشاید  و مرا وعده ی عمر طولنی  و جاوید 

می دهد گویی با خود عهد و پیمانی بسته که مرا اسیر افکارش 

طوطِی  کننده  خیره  و  نگاه  دنیای  است  رنگارنگ  چقدر  کند، 

خوش الحان!

روز را در هوس دیدار و لذت بردن ازین دنیای خوش آب و رنگ 

تا دیر هنگام  دلربا و شب  ای  به شب می رساند کنار معشوقه 

مشغول گپ وگفت با زیبا رویان دوست داشتنی،

گویی تمام دنیایش را غرق شادی و لذتی سیرناشدنی ست؛ نه 

رنجی به خود راه می دهد، و نه در جایی ساکن است که اهل آن 

صاحب غم و اندوه اند

چقدر زیباست افکار عاشقانه اش

مدتی در نظرگاه این پرنده ی رنگارنگ غوطه ور می شوم

و  جاوید  عمر  به  و  شتابد  فراتر می  نگاهش  من  محبوبه ی  اما 

عقایدی  و  افکار  چنان  به  را  نگاهت  من  و  می اندیشد  ماندگار 

دوست می دارم

آن هنگام که چون کبوتری ظریف و نازک اندام در بلندترین قله 


