
 بر سر تربت موالنا
  
  :دمیاز لطف ند یآنرا خال یِانتشار عموم م،یداشت يام، مکاتبه ا یاز شنوندگانِ آثار صوت یکیبا  رایاخ

 ه،یقون در دیفرمود ییشما را گوش کنم. در جا "نیو حسام الد نیصالح الد" يِشرح مثنو لِیداشتم فا قیامشب توف«
سفر  هیو به قون دیداشت قیواقع شده. شما توف نیدارند و در کنار آنها مزار حسام الد یو خاندانش آرامگاه خانوادگ يمولو

 يایال، در درس يپس از هفتصد و اند نکهیا د؟یدیشیاندیبه چه م د،یبود ستادهیبزرگان ا نیکنار مزار ا ی. وقتدیاکرده
  گذشت؟یاز ذهنتان م يو چه افکار دیداشت یچه احساس د،یابزرگوار غرق شده نیا يمثنو
 فیالم توصام آن احساس خود را با کگاه نتوانسته چی. اما ه"کاخ گلستان"به  ایام. رفته "خانه مشروطه"بار به  نیچند بنده

سخن  ها با منو ماکت واری. در و دنمیبیو خود را تفنگ به دست در کنار ستار م ستمیدر عصر حاضر ن ییکنم. گو
 اطیاو به ح بیقر و آن نگاه نمیبیشاه را م نیو ماکت ناصر الد گذارمیگلستان م خکا نهیپا به تاالر آ کهیزمان ای. ندیگویم

  »نادم است. رنظام،یچقدر بابت از دست دادن ام خوانمیو از چشمانش م شومیکاخ، وارد افکار او م
مل أجالب و ت ،يانوشته "گلستان کاخ" "و  "خانه مشروطه "احوالت هنگام حضور در  ةکه دربار ینکات ز،یمحمد عز«

 وانید«و  »يمثنو«داشتم، فقرات مختلف  یو نامتعارف بیاحوال غر ه،یاست. سال گذشته، هنگام حضور در قون زیبرانگ
روح بلند را در فضا حس کرده و به  کیحضور  یی. گودشیزنده م رمیگذشت و در ذهن و ضمیاز خاطرم م» شمس

  گشتم... یدور م يو همنورد افقها دمیچش یرا م »میمال چیه«رانده شده و حضور  یخلوت ابعاد زندگ
 يازداروس ۀام در رشتيدکتر ۀکه نگارش رسال يدهد. روزگار یاست و نادرا رخ م یبیدو روح امر غر انیم يِشاوندیخو

 ارینسِ بسا شانیر آن روزگار با اکردم که د ادیبردم، در صفحات نخست و استقبال، از سه معلم و محبوبم  انیرا به پا
ال پس س ستیب حدوداً یرقم خورد که ط نیروزگار چن ي. بازیعتیرش یو عل يسهراب سپهر ،یروم نیداشتم: جالل الد

و  سمینوب يشعر و عرفان سپر ةرا دربار »يسپهر يفلسفه الجورد«و  »يدر سپهر سپهر«از نگارش آن رساله، دو کتاب 
به  یانمن است و استشهادات فراو تیبه روا یدر روزگار کنون يرا که ناظر به سلوك معنو» قربت يعلف ها میحر«

ه... بر سر قرارم بود یب ریاش قرار بخش ضم»اتیریکو«کنم، همو که  میتقد یعیدارد، به روح بلند شر يو سپهر يمولو
ضاع و او ةدربار میهااز خوانده يریکث ؛یچلپ نیسلطان ولد و حسام الد ،يمولو نیتربت و مزارسلطان العلما، جالل الد

در خاطرم حاضر شد و آنها را مرور کردم،  شیو زبرها ریها و زو تالطم وزگارآن ر یِاجتماع ـ یاسیس ـ یاحوالِ معرفت
ال بعد سگونه که هفتصدها فاصله داشته؛ همانمادتا و صورتا، فرسنگ ،یکنون ةشد ییکه با جهان راززدا يروزگار

 مادتا و صورتا متفاوت ،برندیکه خود در آن بسر م يو آنرا با روزگار شندیاندیم نیروزگار ما چن ةدربار ندگانیآ
 قِیدر آن دوران نبودم و توف نکهیمرا فرا گرفت. حسرت از ا ياز حزن و شاد يازهی. در آن احوال، آمافتیخواهند 

 یفارس هنکیحال، از ا نیبابت خسران کردم و محروم شدم؛ در ع نیو از ا افتمیبزرگان را ن نیبا ا یِنیمصاحبت و همنش
 شیپ يمعنو مِیعظ راثیو م گانیگنج را نیاز آن، و ا شیکنم، نه پیم یزندگ يقرن هفتمِ هجر ززبانم و در دورانِ پس ا

رود و به بخت خود د دمیزنم، به خود بالیدم م شیو پنج سال است که در هوا ستیچشمانم قرار گرفته و بالغ بر ب
  »فرستادم...


