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 بس گُریزند از بال سوی بال

 بس جهند از مار، سوی اژدها 
۱/٩۱٧ 

 داستان فرار از عزرائیل
 ( ٩٥٦از بیت  -) دفتر اول 

 
یک روز، صبح بسیار زود، مردی هراساا  باب بارگاا     
حضرت سلیما  وارد شد. روی او از تار  زرد و باه هاای     

لت این تر  را پرسید. مارد گتاتل به اب    کبود بود. سلیما  ع
ای پی  در آستانب ی بارگاهت، عزرائیل را دیدم کب خشمگین 
بب من نگا  می کرد. می دانم کب قصد جا  مرا دارد. آمد  ام بب 
باد فرما  بدهی مرا بب هندوستا  ببرد، شاید از دست مرگبار او 

 نجات پیدا کنم.
 در رسید  1زادمردی، چاشتگاهی

 عدل سلیما  در دوید  در سرا
 روی  از غم، زرد و هر دو به کبود 

 پس سلیما  گتتل ای خواجب چب بود؟
 گتتل عزرائیل در من این چنین 

 یک ن ر انداخت پُر از خشم و کین 
 گتتل هین اکنو  چب می خواهی؟ بخوا 

                                                 
١

 زاد مردل مرد آزاد . چاشتگا ل اول صبح، صبح زود. -
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 گتتل فرما باد را ای جا  پنا  
 تا مرا زینجا بب هندُستا  بَرَد 

 1  طرف شد جا  بَرَدبُوک بند ، کآ
۱/٩٥٦ 

سلیما  نیز درخواست او را اجابت کرد و بب باد فرما  
داد تا آ  مرد را با شتاب بب دور ترین جزیر  ای در هندوساتا   

روز دیگاار، ساالیما  در ساارای خااود عزرائیاال را دیااد و 2بباارد.
پرسیدل چرا فال  بند   خدا را دیروز با خشم نگریستی و آوار  

 کردی؟ عزرائیل با تعجه گتتل  ی از خانمان 
 گتتل من از خشم کی کردم ن ر؟ 

 از تعجه دیدم  در رَ  گُذر 
 کب مرا فرمود حق، کب امروز ها  

 جا  او را تو بب هندُستا  ستا  
 از عجه گتتمل گر او را صد پَر است 

 او بب هندُستا  شد  دور اندر است 
۱/٩٦٦ 

مان از سار   من کجا باا خشام او را نگاا  کاردم. نگاا       
شگتتی بود. زیرا خدا فرما  داد  بود همین امروز جا  او را در 

                                                 
 بوکل شاید.  کآ  طرفل کب آ  طرف. -۱
می گویند حضرت سلیما  بر بسیاری از قوای طبیعت، از جملب باد فرما  می   -٢

 راند.
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هندوسااتا  بگیاارم. وقتاای او را اینجااا )بیاات ابم ااد ( دیاادم،  
شگتت زد  شدم کب اگار او صاد باال و پَرداشاتب باشاد، قاادر       

 نخواهد بود در زما  معین مرگ، در هندوستا  باشد.
*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
« نخجیارا  و شایر  »این داستا  کوتاا ، اوایال داساتا     

 آمد  است. آنجا نخجیرا  بب شیر می گتتند کبل 
 نیست کسبی از توکل خوب تر 

 چیست از تسلیم، خود مهبوب تر 
۱/٩۱٦ 

ف ط با تسلیم بب خدا می توا  زندگی ساعادتمندی در  
این دنیا و جها  آخرت داشت. جاد و جهاد در زنادگی، جاز     

ت ثمری بب بار نخواهد آورد. چب بسا ماردم از بالیای   اتالف وق
 می گریزند و بب بالیی سخت تر گرفتار می شوندل

 بس گُریزند از بال سوی بال
 بس جهند از مار، سوی اژدها 

۱/٩۱٧ 
بنابراین، کسه و کوش  در زندگی یک وهم اسات  

 و هرچب ت دیر خدا باشد، پی  خواهد آمدل
  کسه جز نامی مدا  ای نامدار
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  1جهد جز وهمی مپندار ای عیار
۱/٩٥٥ 

، «فارار از عزرائیال  »اینجا موبوی با ن ل همین داساتا   
شاهد مثابی در زمینب ی  استدالل   نخجیارا  مای آورد  و مای    
گویدل  مثالً اگر عمر کسی   بنا بب مشیت ابهی پایا  یافتب باشد، 
ب هیچ تدبیری کارگر نخواهد شد. آ  سر دنیا هم باروی، فرشات  

ی مرگ بب سراغت خواهد آمد. همب ی کار جها  ایان گوناب   
 است و گریزی از قضای ابهی نیست. 

 تو همب کار جها  را همچنین 
 کُن قیا  و چشم بگشا و ببین 

 از چب بگریزیم؟ از خود؟ ای مهال 
 از کب برباییم؟ از حق؟ ای وبال

۱/٩٦٩  
باید توجب داشت کب موبوی خود معت د بب جبر مطلاق  

ست و ابیات بسیاری در این زمینب داردکب در جایی دیگر بیا  نی
 2.شد  است

*** 

                                                 
  است بب معنی جوانمرد.عیارل در اصل عیّار  -۱
٢

در همین « هُدهُد و حضرت سلیما »رجوع شود بب شرح مختصر داستا   -
  ( ۱۱کتاب )داستا  شمار   


