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  ــتعرفــهـاي مـلــگـ

  یبلخ ياـالن وـــمناب ــو ج بریزيـت شمس ضرتـــرو برو شدن ح
به دیدن  حضرت  ناکه بعد از سپري شدن چندین سال دوباره جناب موالچنین روایت بوده 

خداوند را سپاسگذارم که بدیدن تان شمس  ایکه شده و آنجناب عرض نموده فق وشمس م
حضرت شمس فرمودند که و بطرف کلبه غریبانه بنده برویم   یدئوحاال بیاچشمانم روشن شده 

دارم واگر عمر در قید حیات بود بعدآ شما  آنطرف دریا کارضروريدرحاالمن  النامو ای
عرض نموده وگفت که یا شمس از یکطرف عرض دریا زیاد  الناجناب مو .راخواهم دید

مق آب  است پس درآنصورت رفتن دیگر کم از کم اضافتر از چهارمتر عجانب میباشد واز
  . ید همراي بنده برویدئوحاال بیابوده  تان باآنطرف دریا بکلی نامکن

مشکل بوده ولیکن براي من  کار واقعآبراي شما بسیار ناکه یا موال شمس فرمودند حضرت
 .تیر شوم  دریا طرفدریا پا گذاشته و بآن آب يباالهیچ فرقی ندارد من میتوانم که در

  
  . گفت که یا شمس پس خیر درآنصورت مرا هم  باخود  ببرید  ناموال

گفت که یا شمس من هر  ناموال .قبول دارم ولیکین بیک شرط  ناآنجناب فرمودند که یاموال
رض راه جناب شرط تانرا قبول دارم وآنجناب فرمودند که بسیار خوب حاال بیاکه برویم درع

 در میگوید منکه بوده  وانهید عآ یک آدمشمس واق حضرتگفت که خود می دردلنا موال
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  مشک، کشتی روي آب پا گذاشته باآنطرف دریا میروم  وحاال معلوم میشود که بدون نبودن 
 ناموال ایشمس فرمودند که  جنابچطور امکان دارد که آدم باآنطرف دریا تیر شود  ژاله ویا ء 

 ازعقب واسکت من محکم یدوایال بحا.  دیندار نیقیبه گپ من  هستم کهآگاه تان  دل من از
ام  رنکردهیت ایتورا درسر، سرآب با آنطرف در اگرمنو اشمسیشمس ،  ایکه  دیوبگوئ گرفته

 من یک آدمکه بگفته دلی تان واقعآ  نیستم وهمچنانونبوده من شمس  پس در آنصورت 
    .بوده وهستم وانهید

شمس ،  گفتن یاوبه  هگرفت شمس محکم حضرتازعقب واسکت  ناموال جناب : به همه حال
متوجه شده که به امر حضرت پروردگارعالم وکرامات خداداد شروع نموده و شمس ای

وزمانیکه در نیمه دریا  شروع نمودندگذاشته و به راه رفتن پاي آب  يحضرت شمس درباال
جناب  خدا ای ،خدا  ایکه  میگویدحضرت شمس که  شودیمتوجه م ناموالجناب و ده بودنرسید
جناب شمس  کهیدرحال  ودیوانه هستم سادهواقعآ من یک آدم بسیار باخود گفت که  ناموال

گفتن  با خدا ایکه  میگویحاالم یا شمس شمس ایکه  میمن چرابگو و ء یا خدا خدا ایکه  دیگویم
غرق شده وفورآ حضرت شمس  ایدرآب  نیدرب تا قسمت گلون ناجناب موالنام ذات پاك 

 یج برس بخداکه یدي رس یک شمستوهنوزبه  ناالمو ای محکم گرفته وفرمودند که ناموالاز بازو 

 نیحصه چند و دررفتن ایدرطرف گریوخودش به د دهیکش بیرون آب نیرا ازبناموال شخص و
 اه نموده امبمن اشت اشمسیصدا زده که  شیباال کهیهرقدرنا بوده که جناب موال تیروا

  راه خود را در پیش گرفته ورفتندتوجه نکرده و چیه آنجناب متاسفانه که ومعذرت خواست
 .فق شدندوم بدیدن حضرت شمس موالنا جنابدوباره  سال 18شدن  يکه  بعدازسپر
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در یک محفل تصوفی که شنیده بودم آنرا نقل 1366سال را در  تیحکااین  !زیـزـع تانـدوس
  .ن واقع شده باشد قول بشما عزیزان نگاشته امیدوارم که مورد عالقه تا

  وابـصـــــــاالـاعـلم وب و اهللا
  عیسوي ١٩٩٨ومطابق برج دسمبر ١٣٧٧ماه قوس 

و از شـهر گــوتنبرگ زکشـور ســویــد نانوشـته عـزیـز حــیدري   
AzizHaidari@Hotmail.com 

انتخاب نمودم امیدوارم که مورد ویش یگر مطالب خحکایت را ازجمع د این: دوستان عزیز
.عالقه تان واقع شده باشد   


