
  به نام خداوند جان و خرد
  »ن هايش از ايپ« يبايبر شعر ز يشرح مختصر

  ات هشتميدرس اول ادب
  
 

  ان ابرهايدارد م يخانه ا    اكردم خد ينها فكر ميش از ايپ
  ان ابرها و دور از انسان هاستيخداوند در م يکردم که خانه  ين فکر ميتا قبل از ا

  
  از طال ياز الماس و خشت يخشت      مثل قصر پادشاه قصه ها

  آن از الماس و طال ساخته شده اند يمانند قصر پادشاهان که خشت ها و آجرها يخانه ا
  
  نشسته با غرور يبر سر تخت    برجش از عاج و بلور يه هايپا

 مت ساخته شده و خدايگران ق يشه هايو ش) ليدندان ف(از جنس عاج  ،آن قصر يه ها و ستون هايو  پا
  با غرور و تکبر نشسته است يتخت يروهم در آن، 

  
  از تاج او يهر ستاره پولك      از تاج او يماه برق كوچك

ز پولک ياز تاج خداوند است و هر ستاره ن يزيتابش کوچک و ناچ ،کردم که ماه آسمان يفکر م
  )کردم يپر قدرت و دور از دسترس تصور م يليخدا را خ( از همان تاج است يزيناچ
  

  توفنده اشل و طوفان نعره يس    خنده اش نيطنرعد و برق شب 
ل و يخداست و هر س يخنده  يرسد صدا يکه هنگام شب به گوش م يکردم رعد و برق يفکر م
  )کردم يناک تصور ماو را وحشت( اوست ياد غرنده يزد فريخ يکه بر م يطوفان

  
  ستيچكس را در حضورش راه نيه    ستياو آگاه ن يچكس از جايه

ش يحق ندارد پ ياو خبر ندارد و کس ياز جا يپنداشتم کس يکردم که م يتصور مآن قدر او را دور 
  او برود

 

  نيخانه اش در آسمان دور از زم    نيرحم بود و خشمگ يآن خدا ب
گاه او دور از انسان ها يکردم جا يکردم سنگدل و ترسناک بود و گمان م يکه من تصور م ييآن خدا

  آسمان قرار داردو در 
  

  با نبوديمهربان و ساده و ز        ان ما نبوديمبود اما در 
  ستيبا نيست و مهربان و ساده و زين انسان ها نيشه حضور دارد اما در بيکردم هم يفکر م

  



  نداشت ييچ معنايه يمهربان    نداشت ييجا يدر دل او دوست
و  يمهربان( معنا بود ياو ب يبرا ينداشت و مهربان ييدر دلش جا يبود که دوست ييآن خدا خدا

  )توانستم در وجود او تصور کنم يرا نم يدوست
  

  ، از ابرها، از آسماننياز زم    دم از خود از خدايپرس يهرچه م
  دميپرس يآمد و م يش ميدر ذهنم پ يالگر سؤيد يزهايو آسمان و ابرها و چهرچه در مورد خدا 

  
  خطاست يپرس و جو از كار او كار    ن كار خداستيگفتند ا يزود م

کار خداست  ين کارها همگياز به فکر کردن ندارد و ايال ها نؤن سيگفتند که ا يسرعت م گران بهيد
  او اشتباه است يدر مورد کارهاو پرس و جو کردن 

 

  ترس بود و وحشت از خشم خدا      ت من در نماز و در دعاين
عذاب خدا ترس و وحشت از  يمن هم از رو ينماز و دعا ين فکرها در سر من بود که حتيآن قدر ا

 بود

  
  ر بودين تصوياز خدا در ذهنم ا    ر بودين ها خاطرم دلگيش از ايپ

  ر و ناراحت بودميکه از خدا در ذهنم نقش بسته بود، دلگ يرين تصوين به خاطر هميش از ايتا پ
 

  ك سفريراه افتادم به قصد     شب دست در دست پدر كيتا كه 
  ميک سفر به راه افتادي يهمراه با پدرم برا ين که شبياتا 
  

  خوب و آشناچه دم يد يخانه ا      ك روستايان راه در يدر م
  م آشناستيدم که حس کردم برايساده و خوب د يک خانه يدور افتاده  يک روستاين راه در يدر ب

 

  نجا خانه خوب خداستيگفت ا    نجا كجاستيدم پدر ايزود پرس
  خداست ين جا خانه يا: است؟ جواب دادن مکان کجيپدر ا: دميساز پدرم پر يبه تند

  
  ساده خواند يخلوت نماز يگوشه ا    ك لحظه مانديشود  ينجا ميگفت ا

مانه يصم يتوان با خدا ارتباط يم( خواند يميساده و صم يشود ماند و نماز ين مکان ميگفت در ا
  )برقرار کرد

  
  تازه کرد ييگو با دل خود گفت و    تازه كرد ييدست و رو ييبا وضو
    و طراوت کرد و  يخالصانه دست و رو و وجود خود را پر از تازگ يين جا با وضويشود ا يگفت م

  انجام داد يمانه ايصم يگفت و گو توان با دل خود يم
  



  ؟نينجا در زميا! نجاستيخانه اش ا    ؟نيخشمگ يگفتمش پس آن خدا
ن يزم ين جا و بر رويکردم، خانه اش در ا يکه من تصور م يترسناک يپس آن خدا: درم گفتمبه پ

  قرار دارد؟
  

  استيم و بوريش از گليفرش ها      استير يخانه او ب يگفت آر

ر و يخانه اش هم از جنس حص يفرش ها يحت .استير يخدا ساده و پاک و ب يگفت؛ بله پسرم خانه 
  )ار ساده استيبس(  م استيگل
  

  نه استييدر دل آ يمثل نور    نه استيك يمهربان و ساده و ب

  )پاک است(  نه استيمهربان و ساده و بدون کنه، يوند همانند تابش و نور درون آخدا: گفت
  

  ينام او نور و نشانش روشن    يست خشم و دشمنيعادت او ن
  است يو روشن يندارد و سرشار از نور و پاک ييوجود خداوند جادر  ينه و دشمنيخشم و ک

  
  مهربان و آشناست ين خدايا    ن خداستيم ايدم خدايتازه فهم

م يکنم برا يکه مهربان است و حس م يپاک است؛ کس ين خدايمن هم يتازه متوجه شدم که خدا
 آشناست

  
  ک ترياز رگ گردن به من نزد    ک ترين نزداز من به م يدوست

ک تر است آن قدر که از رگ گردن هم به ياست که از خود من هم به من نزد يوند دوستن خدايا
 کيما از رگ گردن به شما نزد »ديه من حبلِ الورينَحن أَقرب ال« يه ياشاره به آ( ک تر استيمن نزد

  )۱۶ يه يق آ يسوره  .ميتر
  :ک استيز نزدياز حافظ ن يتيت به بين بيا
  کرد يا ميدش و از دور خدايد ينم او         در همه احوال خدا با او بود يدل يب
  
  اير يباشم دوست، پاک و بدوست     ن خداين با ايتوانم بعد از ا يم

 مکن يا او با خالصانه و پاک دوستمهربان دوست باشم و ب ين خدايتوانم با ا يحاال م

  

  

  تيموفق يبا آرزو
 هوشمند هدف يردولتيرستان غيات دبيادبر يدب - يمانيرضا سلديحم


