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آن سلیمان پیش جمله حاضر است
لیک غیرت چشم بند و ساحر است
٣٧٨٢/٢

داستان حیران شدن حاجیان درکرامات زاهد
( دفتر دوم  -از بیت ) ٣٧٨٨

زاهدددد دص رددیرارم وددرم و نشددک ون ددا و دوص از
غوغاد جماعت ووشه ورفته بدود و بده عبدادت ششدلوب بدود
حاجیان  1که از آن دراص شدم وششدتند او صا درد دد کده دص آن
بیابان زرر سوزش آفتاب داغ پابرهنه بر صرگ هاد وفّ ورفتده
ریرا به ماز ارستاده است و عبادت شم کند
دص ماز استاده بُد بر صود صرگ
صرگ کز وَفَّش بجوشد آب درگ
وفتیم سر شست دص سبزه و وُل است
 -١شولود ارن جا شقصودش صا از حاجیان به صوشنم بیان مم کند
آ جارم که دص پاران ارن داستان شم وورد:
رک جماعت زآن عجارب کاص ها  /شم بررد د از شیان زُ ّاص ها
٣٨٠٨/٢
به ظر شم صسد که شقصود او شسیییان بوده است زررا دص آن زشان فقط
شسیییان بود د که زُ ّاص شم بستند زُ ّاص کمربندد بود که شسیییان به حکم
عمر(نلیفه د دوم شسلمین) به کمر شم بستند وا از شسلما ان باز شنانته شو د
(فرهنگ شعین)
اشا از
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را سواصه بر بُراق و دُلدُب است

1

را که پارش بر حَررر و حُلّه هاست
را سَموم او صا بِه از باد رَباست

2

٣٧٩٢/٢
وورم شیان باغ و ولستان است را زرر پاهاد او حررر
و ابررشم وسترده شده است و را بداد سدوزان و کشدنده د آن
کورر نشک شا ند باد ردبا سدرو ردوصت او صا غدرق دوازش
کرده است حاجیدان از سدتشتم او دص شیدان آن همده شصدا ب
حیران شا ده بود د با ارن حاب ربر کرد د وا ماز او پاران رابد
اشا او شدت ها دص همان حاب نلسه باقم شا ده بدود ودا آن کده
ماز او ومام شد حاجیان درد د که از دست و روصت او آب
شددم چکددد و لباسددش وددر اسددت و ودورم وضددو ورفتدده اسددت
پرسید د :اد عاصف بزصوواص دص ارن بیابدان نشدک کده شنبد
آبم یست از کجا آب شم آوصد؟ زاهد آسمان صا شدان داد و
 -١بُراق :اسبم که شم وورند حضرت صسوب اکرم دص شب شعراج بر آن سواص
شد و به آسمان ها عروج کرد هر چ اصپارم که وندور صاه بسپرد بُراق شم
وورند دُلدُب :اسبم که حاکم شصر به حضرت صسوب هدره داده بود
 -٢حُلّه :جاشه د و و بسیاص زربا سَموم :باد ورم و نفقان آوصد که دص فصل
ب اص و وابستان دص بیابان ها و ریراهاد آفررقا و عربستان شم وزد باد ربا :سیم
و باد نوشم که از شرق به غرب شم وزد و بسیاص لطیف است
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وفددت :از آ جددا پرسددید د :ارددن چدده سددرد اسددت کدده دص ارددن
ریراد ورم و سوزان ارن چنین ور و وازه اد اردن صاز صا بده
شا بازوو ووشه اد از حاب نوش نود صا به شا بگو وا شا یز بده
حقیقت آن واقف شورم
چشم ها صا کرد سود آسمان
که اجابت کُن دعاد حاجیان
صزق جُورم صا ز باال نُووَرَم
وو ز باال بر وشودستم دَصَم

1

اد موده وو شکان از الشکان
فم السّماء صِزقُکُم کرده عیان

2

٣٨٠٢/٢
زاهد چشم هارش صا صود بده آسدمان کدرد و وفدت:
ندارا وو دصهاد صحمت نود صا همواصه از آسمان بر صود شن

 -١نو ور :ا یس ا س ویر ده نوورم :نو ور شن ا یس شن اد پروصدواص وو
از باالد آسمان ها دصهاد کرم و بخشش نود صا به صورم وشودد
 -٢فم السّماء صِزقُکُم :برورفته از آره د ٢٢سوصه د ذاصرات قرآن شجید :و فم
السّماء صِزقُکُم و شا وُوعَدُونَ » رعنم صزق و صوزد شما و آ چه به شما وعده داده
شده دص آسمان است » شعنم بیت :اد آفرردواصد که شکان صا دص الشکان
آفرردد و بطوص آشکاص فرشودد« :صزق شما دص آسمان است »
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وشوده اد اد آفرردواص ووا ا دعاد ارن حاجیدان صا اجابدت
فرشا
دص شیان ارن شناجات ابر نَوش
زود پیدا شد چو پیل آب کَش
همچو آب از شَشک باصردن ورفت
دص وَو 1و دص غاص ها شسکن ورفت
ابر شم باصرد چون شَشک اشک ها
حاجیان جمله وشاده شَشک ها
٣٨٠٥/٢
او ان دص شیان آسمان رداف و دصنشدان ابدر هدارم
پدرداص شد چیزد گششت که باصان صحمدت بدر زشدین باصردد
وورم از آب کش آب به زشین سرازرر شم شود آ قدص بداصان
باصرد که همه د ووداب ها صا پدر کدرد حاجیدان ششدک هداد
نود صا پر از آن آب کرد د اغلب حاجیان ارما شان شسدتیکم
ور شد با اردن حداب برندم کسدان اردن صوردداد صا بدا همده د
صوشنم اش پشررفتندو ا سان هاد اقص و جاهل ابددد بداقم
شا د د
 -١وو :ووداب
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شرح مختصر نماد ها و رمز ها

شوال ا پیش از ارن داستان دو داستان بسیاصکوواه قدل
شم کند :رکدم بده دام «برناسدتن شخالفدت و عدداوت از شیدان
ا صاص به برکات حضرت صسوب» و درگرد «قصه د بط بچگان
که شرغ نا گم پروصدشان » چون ارن قصه هاد کووداه فقدط
صواراوم است هر دو صا ارن جا شم آوصرم وا به شقصود شولدود
از قل همین داستان «حیران شا دن حاجیان دص کراشدات زاهدد»
برسیم
داستان خست ارن وو ه اسدت کده :پدیش از هجدرت
حضرت صسوب اکرم به شدرنه دو قبیلده آ جدا بود دد کده سداب
هاد ساب با هم دشمنم داشتند آ ان همواصه دص جنگ و جداب
بود د و کشتاص هاد وحشتناکم از هم شم کرد د اشا زشا م که
پیاشبر (ص) به شدرنه آشد دد دص سداره د شخصدیت شمتداز آن
حضرت و وص استم ارن کینه ها و عداوت ها شیدو شدد و بده
رلح و رفا با رکدرگر ز دوم کرد د و به راصد پیداشبر اسدتم
یز برناستند
کینه هاد ک نه شان از شُصطفم
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شیو شد دص وص استم و رفا
٣٧١٤/٢
شولود شم وورد :دص هر زشان اولیاء بدر حدخ نددا دص
د یا حضوص داص د که شم ووا ند ق ر ها صا وبدرل به آشتم کنند
اشا کمتر کسم آ ان صا شم شناسد چرا؟ زردرا کده وقتدم کسدم
حتم دَشم به دصون نود ووجه کند لیظه اد شا ندد پر دده اد
بلند پرواز و نوش الیان به پرواز صوحا م و شعنود یا درشد و
همواصه همنشین همین روصت ظداهر ج دان باشدد (بدا سدلیمان
همنشینم داشته باشد) طبیعم است که مم ووا د زبان (با دگ)
پر دوان صا بدا د و بف مد
وو چه دا م با گ شرغان صا همم
چون دردستم سلیمان صا دَشم؟

1

٣٧٥٩/٢
ارن است که اکثر شردشان بجداد اردن کده شا ندد بداز
پر ده اد باشند بلند پرواز نلقیات نُفّاش صا ورفته ا د کده از
وص (شعنورت) وررزان ا د

 -١صوارت کرده ا د که حضرت سلیمان زبان شرغان صا شم دا ست
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آ گاه شولود نطاب به شا شم وورد :اور شم ندواهم
به کماب برسم (به پر دده شبددب شدود) باردد بدا رداحبدالن و
اولیاء (حضرت سلیمان) همنشین باشم وا جاودا ه دص ظلمدت و
اآواهم ما م و به وص حضرت حخ برسم:
با سلیمان نو کن اد نُفّاشِ صد

1

وا که دص ظلمت ما م وا ابد
٣٧٦٣/٢
اور چنین کنم شا ند آن بچه شرغابم شم شود کده از
شادص نود جدا شا د و شرغ نا گم او صا پروصش داد
ارنجا شولود دوشین داسدتان بسدیاص کووداه صا قدل شدم
کند که :رک شرغ نا گم وخم شرغابم صا زردر بداب و پدر ندود
ورفت و بچه شرغابم از آن بوجود آشد
شولود دص ارن داستان شم وورد :ودو یدز شا ندد همدان
بچه شرغابم هستم شادص وو همان پر ده اد (شرغابم) است کده
دص دصراها ز دوم شم کند اشدا ودو پاربندد شدرغ ندا گم و اردن
ز دوم شیدود شده اد
شادص وو بَطّ 1آن دصرا بُدست
 -١نُفّاش صَد :نفاش صد شده نفاش شطرود
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داره ات ناکم بُد و نشکم پَرست
شیل دصرا که دب وو ا دصست
آن طبیعت جا ت صا از شادصست
٣٧٦٧/٢
ارن همه ورفتاصد وو که دب بده اردن ز ددوم حقیرا ده
بسته اد به ناطر همین داره اد اسدت کده جدان ودو صا بدا اردن
اصزش ها و ظواهر ز دوم پروصش داده با ارن حاب حقیقت دص
دصون وو حضوص داصد اور به دصون نود با چشم حقیقدت بدین
ظرکنم شدم بی ندم شیدل پیوسدتن بده دصردا (شعنوردت و کمداب)
همواصه دص وو هست براد صسیدن به دصراد حقیقدت باردد اردن
داره و آشوزه هاد او صا صها کرد اور چنین کندم بده دصردارم
شم صسم که شیل سکو ت شرغابم هاد حقیقم است
شیل نشکم شر وو صا زرن داره است
داره صا بُگشاص که او بَد صاره 2است
داره صا بُگشاص بر نشک و بران
ا دصآ دص بیر شعنم چون بَطان
 -١بَط :شرغابم
 -٢بَد صاره :بدا درش
 -٣بطان :شرغابم ها
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٣٧٦٩/٢
عواشلم دص دصون وو هست که وو صا از ارن صهدا شددن
باز شم داصد و شم ورسا د ارن ودر

اشدم از بددآشوزد هداد

همین جاشعه است که شا ند همان شرغان نا گم ودو صا «زشدین
ویر» و «نشکم پرست» کرده اشا:
ور وو صا شادص 1بترسا د ز آب
وو شَتَر

و سود دصرا صان شتاب

وو بَطم بر نشک و برور ز ده اد
م چو شرغ نا ه نا ه وَنده اد
٣٧٧١/٢
دب قود داص و از ارن هشداص ها تر

و بده صاهنمدارم

سلیما م (پیرد) پا دص ارن دصرا بگشاص نواهم درد که ارن دصرا
وو صا به کماب شم صسا د شولود بداص درگدر شدم ووردد :ومدان
کن سلیمان غاردب اسدت پیراشدون ندود صا اودر بدا چشدم دب
ببینم سلیمان ها صا نواهم درد:
آن سلیمان پیش جمله حاضر است
 -١ارنجا «شادص» به شعنم همان داره آشده است
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لیک غیرت چشم بند و ساحر است

1

وا زج ل و نوابناکمّ و فضوب
او به پیش شا و شا از ود شَلوب

2

٣٧٨٢/٢
شا با همین چشم زشینم شم نواهیم سلیمان صا بیابیم شا
شا ند وشنه اد هستیم کده آب صا فقدط بدر صود زشدین جسدتجو
شم کرد و از صرزش باصان نبرد داشت
ارنجا است ظاهراً ذهن شولود به همین داستان «حیران
شا دن حاجیان از کراشات زاهد» شتبادص شدم شدود و آن صا قدل
شم کند شولود دص ارن داستان رک باص درگر به شاده وراران و
آ ان که علت العلل (ندا) صا باوص داص د کناره شدم ز دد وشدم
وورد :ارن وشنگان اآواه فقط به آن چیزهدارم اعتقداد داص دد
که «وجربیات شیدود زشینم» آ ان حکم شم کند
حاجیان دص ارن داستان ماد همین شاده ورارا م هستند
که با شگفتم شم درد د زاهد دص آن ردیراد داغ و ودف زده
 -١غیرت :دص ارل صشک بردن است اشا ارنجا به شعنم وعصب آشده است
ساحر :جادوور
 -٢به علت همین ادا م و غفلت و بی وده ا درشم شا است که سلیمان کناص شا
است ولم شا از دوصد او شلوب و افسرده ارم
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بدون آب ز دوم و عبادت شم کند چرا شگفت زده بود دد؟
زررا «وجربه» به آ ان شان داده بود که دص ریراد نشدک ده
آب است و ه باصان اشا شگفتم آ ان زشا م افدزارش رافدت کده
درد د زاهد پس از مداز چندان اسدت کده ودورم هدم اکندون
استیمام کرده بدا اردن حداب هندوز «غیدرت وجربده» آ دان صا از
پشررفتن اشوص «غیر وجربم» باز شم داشت اشا وقتم بددون هدی
عترم از پیش وعیین شدده دص آن شدرارط اقلیمدم ابدر آشدد و
باصان باصرد برنم از آ ان ارمان آوصد د
ووجه داصرد چه شم وورد؟ شولود سربسته شم ووردد:
قصد زراصت به نا ه د ندا و حاجم شدن الزاشاً شدان ارمدان
داشتن یست با ارن همه برنم از ارن صاهیان نا ه د ندا که
بارد از دصون ارمان به حخ داشته باشند حتم با دردن اردن همده
اعجاز باز هم به «وجربه هاد زشینم» نود چسدبید د و از آردین
نود دست کشید د و نام ا درش ابدد باقم شا د د
قوم درگر اپشررا وُرش و نام
اقصان سَرشدد وَمَّ الکتم
٣٨٠١/٢
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م
شولود با اردن بیدت دفتدر دوم شثندود صا بدا بیدان (وَد َّ
الکتم) به پاران شم برد
***
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