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کوتو به یادد آآ

شاپورر ررااسخ

کوتوبر  سر    آآنن    قلّّههایی     سبز   مُشََجَّر برتر   اازز  آآنن،   قلعۀ   قدیم   آآ
مهرسراائی   به  شیوۀۀ   کهن   وو   نوکاخخ سفیدیی  ااست سر  به ااووجج  کشیدهه

تا به  اافق تپههایی  ززندهه  وو  شاددااببمنظرههاایی  چونن   خیالل   شاعر   ررنگین
چونن که نظر اافکنی بر ااوو شب مهتابب          گوئی   آآنن    کشورر   شه   پریانن   ااست

جاذذبهاایی  ددااشت چونن  مدینۀ  رروویامجمع  عرفانن   ددرر  آآنن   فضایی  بهشتی
ماددّیی    وو    معنویی   جمیع    مهیّا هرچه تو  خوااهی ددرر ااوو  زز  نعمت گیتی

خُُطبۀ خوبانن  خوششسُخن همه شیرین          صحبت   یارراانن  ناززنین   همه  ددلچسب
شامم حکایاتت جمله ددررخورر  تحسینصبح  مناجاتت   چونن  نداایی   مالئک

بر سر آآنن تپهها طنین خوشی ددااشتنغمۀ     موسیقی    ددوو    یارر     هنرمند
بهر  ددلل  ددووستانن ما  کششی ددااشت من چه بگویم که هرچه بودد ددرر آآنن جمع

ددرر ددلل من ماندنی ااست تا ددمم آآخر خاطرۀۀ    ررووزز    گشت    شهر    فیوجی
یکسرهه  اازز   ددکّّهاایی  به  ددکّّۀ  ددیگر ددرر    پی    سوقاتهایی    تاززهه    ددوویدیم

اازز   همۀ   گفتهها  وو   اازز همۀ  آآثارر حمد کسی رراا سزدد که ددستهگُلی ساخت
گنج  گرااننقدرریی  اازز  کالمم   گُهرباررهدیۀ   یارراانن   شد  آآنن   سفینۀ   عرفانن

 
میوۀۀ   ااندیشههایی  ژژررفف جهاننبین حاصل  تحقیق  ااهل  دداانش   وو  بینش
ززیورر  نغز   یکی  ددررختِِ    پُرآآززین تاززههتر    اازز     نوشکوفههایی     بهارریی

سایهوورر  وو سربلند وو خرمّم  وو سرشاددمجمع عرفانن برااستی چو ددررختی ااست
هم چو   ددررخت مباررکی  ااََبَدیی بادد  هر   ووررقش   ددفتریی  زز   معرفت  حقّ

  هر ووررقش ددفتریی ااست معرفت کرددگارر»سعدیی فرموددهه ااست: «برگگ ددررختانن سبز ددرر نظر هوشیارر
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سلسبیل معرفت

کمالی

     اازز  شراابب  کهنۀ  ددرردد  وو  االم  نوشیدههاایمما به  قدرر کافی  اازز جامم ستم  نوشیدههاایم
     اازز  می  االواانن وو مطبوعع  اامم  نوشیدههاایمررووززگارراانی که سرگردداانن وو حیراانن بوددههاایم
     اازز کف حورراانن فرددووسس وو ااررمم نوشیدههاایم آآنن   شراابب   کهنۀ   خمخانۀ   پیر   مغانن
ساقی جامم االست اازز بیش وو کم نوشیدههاایم     آآنچه بر ما مرحمت فرمودد  اازز کأسس یقین
     اازز  ید  غیب   خداایی  منتقم  نوشیدههاایمگه به پاددااشش عمل جامم کراامت یا غضب
     شهد  اامر  عیسویی  رراا  مغتنمهَمرهَه موسٰى گذرر اازز نیل ووحشت کرددههاایم

نوشیدههاایم 
     کاسۀ   خمر بقا  رراا  ددرر  حرمم نوشیدههاایم مصطفی رراا ددرر  ررهه معرااجج شاهد  بوددههاایم
     آآنچه بر ما ددااددهه شد ما الجرمم نوشیدههاایمبعد اازز آآنن ددرر مجمع عشاقق ددعوتت یافتیم
     جاممها بر هم ززددیم وو ددمَمبهددمَم  نوشیدههاایمددرر  کنارر   کوثر  صهبایی   بابب   معرفت
اازز ددوو چشمه  ددرر حریم ملک جم نوشیدههاایم     سهم خودد اازز  سلسبیل معرفت رراا ددست کم
     باددۀۀ  جامم  ووال  اازز  ددست  همررهه  به  اایواانن مالیک  برددهه با  ااهل  حرمم

نوشیدههاایم 
ما به یُمن ددووست اازز ررشح قلم     آآنچه ددرر ووقت سحر ددرر جامم حافظ رریختند

نوشیدههاایم 
رراایگانن ما  بر سر  خواانن کرمم  نوشیدههاایم     می به ررضواانن گر به پاددااشش عباددتت میددهند
جامم می اازز ددست ززیبارروو صنم نوشیدههاایم     گفت ررندیی ما تمامم عمر ددرر سودداایی عشق
آآنن می تلخی که بهر  ددفع غم نوشیدههاایم     ددرردد سر آآوورردد وو جز خونن ددگر سوددیی ندااشت
     ووَزز کف آآنن ذذااتت پاکک محترمم نوشیدههاایمگفتمش ساکت که  ما اازز باددۀۀ جامم صمد
     ززندگی بخشد به ما بعد اازز عدممآآنن می صافی که شکی نیست با نوشیدنش

 نوشیدههاایم
اازز  ززاللل  عین  غایاتت  االنعم  نوشیدههاایم     ووهَه چه مستیآآوورر ااست ااین جامم آآخر رراا که ما
جرعهاایی ددرر مرگگ  ددینارر وو ددررمم نوشیدههاایم     منقطع اازز  ما سویی االلّه  وو  فاررغغ اازز خیالل
     باددههها  ددرر  ااحتزاازز  ااین  علم  نوشیدههاایمکاشف  سرّ  خداا  هستیم  وو  گِردد  رراایتش
     ما که می ددرر بزمم  سلطانن قدمم نوشیدههاایمبا کمالی  قصۀ مستی  به عالم  سر ددهیم
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