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  حار علم و عملاح مدُن االبد و االزل و سباح بِسي تو وجه حقيق تباب طريق
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  هو
  
خريمـا اعتصـم بـه المـرء کلمـة ه تعـاىل سـلمه الـ -نور چشم، راحت جان، بلکـه از جـان خوشـرت و بهـرت

ه و کماله، والسالم سالم یصیب نواله علی محمد المصـطفی و فجر، و القصور ماله عن معرفة الال
  .آله اجمعني

این تذکره ایست، بل تبصره، عقالء وقت را ازین مجنون الهی کـه در بیمارسـتان آفـرینش محبـوس  -و بعد
در چـرخ، و چـون بـاد  چـون آسـمان در دوار، و چـون آفتـاب. حجره گیتی است، در سالسل ارکان کشـیده

هر روز از درد کهـن آهـی نـوش بـا . ترتر، و چون ابر مسلسل، بلکه از آب مسلسلشیفته، بلکه از بحر شیفته
اگـر . تعب، و با هر بامدادش از تلخ و ترش زبان شربتی با تب، و هر دمش از روال تقـدیر زخمـی مرسـوم

  .دیوانه قلم نرود در اثنای عبارت عسرتی رود، محققان معذور دارند که بر
دیده از سطح دجله عذوبت بقرض میگرفت و نفس بعاریـت . دوش بر لب دجله این تحیت تحریر میافتاد

و بعضـی بـدل مريفـت، . شـدبعضی بزبان میآمـد، عبـارت مـی: عذوبت نفس به دو طرف مريفت. ستدمی
  .دادم میفرستاد و انامل بنوک قلدل آنرا بجداول اعصاب بانامل می. گشتمعانی می

دیده بزبان مردمـک بـا دجلـه . نمودکرد، قلم بر صفحۀ بیاض میالجرم هر رسامی که باد بر لب دجله می
نـه اشـک ! مگـوی: ه، گوهر گداخته یا اشک کواکب سیاری یا فلک دوار؟ دجله گفـتیا نهرال: گفت می

از جوی کـف حضـرت  جوئی از بحر مکارم صاحب اجل، بل کفیمعصوم علیم بلکه . کوکبم و نه فلک
نـه موصـل : دیـده گفـت. وار اول دایر بودم، مگر تدویر محکم نیفتاد خطـی مسـتطیل شـدمحباب. خواجه

بار چراست؟ بلکه اینجایگه بی. مکه ثانی است، و حضرت خواجه کعبه؟ قاعده چنانست که کعبه بار دهد
ه دارد اینجـا بسـته چـون آفتـاب در آسـمان بـر مسـاکني گشـاد. موصل آسمان است، و حرم صـاحب گلشـن

. است؟ بلکه موصل بهشت است، کس نگفته که در بهشت باج ستانند، پس از آیندگان چرا بـاج میگرينـد
و . حضرت خواجه گنج فضایل است، و موصل گنج خانه. ایستنیکو میگوئی، اما اینجادقیقه: دجله گفت
تنگ باری باشـد جـای او هسـت، و بـا ایـن اگر . نیک بنگر اژدها را مانم. ام اژدهای آن گنجممنکه دجله

  .برنداستقصاء میهمه بنگر که چون جواهر گنج را بی
رفت، و مژگان دجله دجله اشک حسـرت بـر اوراق و و دجله می درین معنی، محاوره و مجادله میان دیده

مع بـود، و ها جبا طبع همه پراکندگی. بود، و نفس خمري مایۀ حرقتسینه آتش خانه می. ریختجنات می
حجـرۀ . ون مرده، و جان ازیـن هفـت چشـمه روان افسـردهدل ازین نه زخمۀ گرد. با خاطر همه کسر هاضم

قالـب . اثـرنصیب، و لعبت چشم از لعبت بازی روندگان آسمان بـیگوش از جالجل نامه آوران صدف بی
بازی این سیاه و سفید دورنـگ، کـه صـبح و شـام مختصر برین نطع شطرنج که کورۀ خاک است، از نظاره

  .تن، یعنی رنج، و از آن سیاه نیمی حاصل دل، یعنی آهاز آن شطرنج نیمی نصیب . است، عاجز
آشنایان را با دسـتاویز بیگانگـان ! نطع خاک چیست و سیاه و سفید صبح و شام کدام است. نی نی غلطم

چرخی که به چرخ پريزنان ماند، چه زهرۀ آن دارد که زهـرۀ ! مردان را با بازیچۀ کودکان چه شمار! چه کار
شام که به دو ریسمان سـیه و سـفید مانـد، کـی یـارای آن دارد کـه یـاران موافـق را صبح و ! مردان آب کند
  متفرق گرداند؟
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بل مستم که دوش در مجلس سلطان از دست شـحنه جـام . گویمشکایت بر جای نیست، مگر از مستی می
سـلطان ! شـنویچه مـی! گویمچه می. انداند، و از خزانه خلعتم فرمودهدر دارالملک مقامم داده. امگرفته

دارالملک بشرط کعبه، خزانۀ بحـق قـرآن، یعنـی دل  .بحقیقت موىل است، وشحنه بطریقت مصطفی است
سـرهنگ  ٢یفعـل الـه مـا یشـاء: قهرمـانی کـه. نقش سکۀ اوست١ ملک السموات و االرض: سلطانی که

صـدای  ل الـهمحمـد رسـواژدهای بـرق آثـار اوسـت، و نـدای  ال اله االالهآن شحنه که . آستانۀ اوست
لـو انزلنـا : ای کـهآن خزانـه. کلیـد دروازۀ اوسـت ٣من دخله کان آمنـاآن دارالملکی که . کوس دولت او

نه آن سلطانی که از قلت سپاه ضعف پذیرد، و از کثرت غوغـا . مري تشریف اوست ٤هذاالقران علی جبل
لـک کـه بصـدمت زلـزال رخنـه نـه آن دارالم. مثال عـزل در بـرش نهنـد نه آن شحنۀ وقت که. هزیمت گريد

  .نه آن خزانه که دست ثقب زنان بدو راه یابد. پذیرد
مگر ناظم این تحفـه بشـاه عجـم وقـت خـدمت ایـن دریافـت، و بخلعـت ایـن شـحنه رسـیده، حاضـر ایـن 

و ازیـن خزانـه چنـدان . و چندانکـه طاقـت داشـت برداشـت. اش راه دادنـددرین خزانه. دارالملک گشت
ستغنی گشته پادشاهی یافت و اقلیم وحدت بکف آورده کـوس قناعـت فـرو کوفـت، و جواهر برگرفت که م

  :خیمۀ فراغت بزد و آواز در داد
   ْبــــدان خــــدای کــــه دور زمــــني پدیــــد آورد

 

  که دور دور من اسـت، و زمـان زمـان مـن اسـت 

 

ه بودنـد، آن حضرات کـه از آن فرزنـد نمـودنظر بخواهش دده حیدر و  .العاقل یکفیه االشاراه و السالم
بایـد تـدارک سـفر ایـران را . پیچد، سرنداشته باشدخواهش آنها را بعمل آورده، هرکس سراز حکم شما به

خود صاحب کارید، و . از جای خود برخاسته بامور مشغول شوید، ازین جانب مرخص روانه شوید. بکنید
دانید، و ده هزار قـروش از بابـت  تاکید اکید. بهر امر از ما مرخص هستید. باشدامور از خود آن فرزند می

  .نذر روانه نمائید دیگر آنکه بمریدان همه بنویسید
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