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 بسم الله الرّحامن الرّحیم 

جامل صادقی، به کوشش محّمدحسین  « )آن سوی مرگاین منت، برگزیدۀ کتاب »

شهر مقّدس قم، دفرت نرش معارف،   ام ـ هفدهم نارش،سی، چاپ آبادیدهحاجی

 ( است.1398سال 

است   1342اش زادۀ سال  صفحه دارد و نویسنده  352این کتاب، رقعی است و  

 باشد.میمرگ سه نفر  یک مقّدمۀ مفّصل و تجِربۀ شبه دارای و 

، 21/2/1399شنبه، روز یکاین کتاب را در  ،آقا مصطفی یوسفیحاج عزیزم، 

در آن روز و فردایش،  و به بنده عاریه داد و بنده آن را در هامن روز خواندم 

 های مطالب را به آن افزودم.م و شامره اش را نوشتبرگزیده

کنم تا هر کسی بتواند  این برگزیده را برای خودم نوشتم؛ اّما آن را منترش می

 در حّد خودش بهره بربد.

فاطمۀ  به حرضت ، اگر ثوابی داشته باشند، نویسی و انتشار این اثر رابرگزیده

مرحوم کردن را به  این تقدیم  ثوابو  کنم  تقدیم می . ـ  سالم الله تعالی علیهاـ    زهرا

 .دهمهدیّه می پدرم ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ 

 اسامعیل داستانی بِنیسی 
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زنم،  ماکت کوچکی از بهشت... است. وقتی در جنگل قدم می ،جنگل .1

نظیر:  های بی کنم در بهشت هستم؛ در بهشتی پر از جاذبهفکر می 

 1های... . پرنده های متواضع، ها، چمنرودخانه 

لب  ق مرگ داشتند و ما با آنان مصاحبه کردیم،[کسانی که تجربۀ شبه ] .2

ها پس از تجربۀ مرگ، رسشار از عشق شده بود؛ عشق شدید به  آن

 خداوند و دوستداران او. 

ها:[  داشت، دربارۀ تغییرات خود پس از آن مرگ  تجربۀ شبه دو  ]دخرتی که   .3

ام. من قبالً خدا را  اً عاشق خدا شدهها این است که عمیقترین آنمهم

خواهم به هر طریقی که دوست داشتم؛ ولی حاال عاشقش هستم. می 

دانید چقدر به او عالقه دارم. به  شده، خودم را به او وصل کنم. شام منی

زنم، اگر  خیزم، اگر حرف میکشم، اگر برمی ست اگر نفس میا خاطر او

 کنم.کمک می 2کنم، اگر به کسی سکوت می

ست. این یعنی:  ا دانم که مالک مطلق، خداامروز با اطمینان کامل می 

ام، ام، ناِن توی سفرهام، گوشواره هیچ چیزی در متلّک من نیست. خانه 

 همه، مال اوست. 

 
 .20ص  1
 .72ص  2



 

 
 4ص «، یدۀ کتاب »آن سوی مرگبرگز

 ـ و مال تو چیست؟ 

برم: اعاممل؛ به همین دلیل سعی ـ هر چیزی که با خودم به آن دنیا می 

 کنم خوب باشم. ... می

چقدر در تغییر  و بهشت را دیدی. حاال بگو اشتیاق رفنت به بهشت، ـ ت

 رفتارت نقش داشته. 

هایی رفتار خوبی داشته باشیم. آن  ـ درست نیست که به طمع بهشت، 

ای از بهشت را به دست آورند، تفکّر اصولی  کنند تا قطعهکه خوبی می 

آورم تا لی می ندارند. این نوع تفکّر، بسیارسطحی است؛ نه متعالی. مثا

زنند، دو دسته  هایشان را مسواک میتر شوید: کسانی که دندان روشن

هایی سامل داشته باشند.  زنند تا دندان ای مسواک می دسته  : هستند

و برّاق   3هایشان همیشه سفید زنند تا دندان ای دیگر مسواک می دسته 

ست؛ به همین  باشد. نتیجه، هیچ تفاوتی ندارد؛ اّما نوع تفکّر، متفاوت ا

هایی دانیم و دستۀ دوم را آدمهایی فهمیده میدلیل، ما دستۀ اّول را آدم 

 سطحی.

 پس از مکثی کوتاه اضافه کرد:

ـ بیایید خوب باشیم؛ به خاطر خود خدا، رضایت خدا؛ نه به خاطر  

ام به عنوان یک رحمت  دوباره   ای از بهشت. ... من به زندگیتصاحب تکه
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نم؛ به عنوان فرصتی عالی تا بلکه آدم شوم. ... همۀ  ک االهی نگاه می

خواهم مثل سابق در  تالشم این است که از گناه فاصله بگیرم. دیگر منی 

 خواهم به دنیا دل ببندم. ... های دنیا فرو روم. دیگر منی گودال

 ـ از تغییرات دیگری که در تو ایجاد شده، صحبت کن. 

 ام. ... شده ترمهربان ـ ... نسبت به قبل، خیلی 

ـ و البد این رقّت قلب باعث شده که بخواهی دائم به دیگران کمک 

 کنی.

 4ـ آره؛ هر نوع کمکی که از دستم برآید. ... 

مرگ داشته است:  ی است که تجربۀ شبه اّول ]پس از این، سخنان مرد  .4

رسید،[ نوک انگشتان دست   ، رضا،ام وقتی که نزدیک قرب برادرمخاله

 راستش را برای خواندن فاتحه، روی قرب گذاشت... . 

های نور از نوک انگشتانش بیرون  خواند، شعاعدر مّدتی که فاتحه می 

 شد. ... آمد... و وارد قرب می می

هایش را به سمت آسامن باال برد تا برای رضا  بعد از خواندن فاتحه، دست

شد. طبیعتاً  باز هم نور از رس انگشتانش خارج میدعا کند. در حین دعا 

 5رفت.این بار به جای این که نور در زمین فرو رود، به آسامن می 
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دانستم[ هر چیزی در  ]به یاد آوردم که در آسامن، پیش از تولّدم می .5

دنیای ماّدی، دارای قّوۀ ادراک است. هر کلمۀ یک کتاب، هر نُت موسیقی  

ها صداهای ور و احساس و حافظه دارد. همۀ آن ]و[ هر ذرّۀ عطر، شع

بینند، در برابر صداها  شنوند، تصاویر اطراف خود را میاطراف خود را می

ها را در حافظۀ خود ثبت دهند ]و[ حتّی آن یا تصاویر، واکنش نشان می 

 6کنند. و ضبط می

دانستم[ قبل از خلقت  پیش از تولّدم می  ، ]به یاد آوردم که در آسامن .6

زودی یکی از مقّربین، به لعنت  روزی مالئکه مطّلع شدند که به آدم... 

 االهی گرفتار خواهد شد. 

ها رساسیمه نزد شیطان که بسیارزاهد بود، رفتند. شیطان در حال مناز  آن

گاه موضوع را به او گفتند. شیطان  بود. صرب کردند تا منازش را متام کرد؛ آن 

 ها بفهمند.پیش از آن که آن  ده؛گفت که از این قضیّه، باخرب بو 

فرشتگان از او خواستند که دعا کند تا هیچ کدامشان به چنین عاقبتی  

ها را نپذیرفت. مالئکه ارصار کردند.  دچار نشود. شیطان درخواست فرشته 

کردند. این بار شیطان به درگاه  7شیطان باز هم نپذیرفت. مجّدداً ارصار 

 این مالئکه را مورد لعنت خود قرار نده.« خداوند دعا کرد: »پروردگارا!
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نکتۀ ظریف قضیّه را گرفتید؟ شیطان گفت: »این مالئکه را.« نگفت: ما  

را مورد لعنت خود قرار نده. او مغرور بود. خود را دارای چنان شأنی  

کرد مغضوب واقع شود. رسانجام، همین  تصّور منی دانست که اصالً می

 8. . اش شد.. غرور، باعث آوارگی

خداوند، ابتدا روح  دانستم[  ]به یاد آوردم که در آسامن، پیش از تولّدم می  .7

ها و این ارواح مجرّد را در آسامن  ، ها را خلق کرده؛ بدون هیچ بدنیآدم

 جای داده. ... 

هایی های کوچکی آفریده؛ بدن خدا برای آن ارواح، بدن  ها بعد،مّدت

ارواح،  از آن پس،  ؛های خاکی آن هابسیارکوچک؛ اّما به شکل همین بدن 

های ریز زندگی کنند. به این  اند که تا زمان تولّد، در این بدن مجبور شده

 گویند. ... ها، »دورۀ ذر« میدوره از حیات انسان 

 9های کامالًمجزّا. اکرثبردیم؛ در گروهرس می های مختلف به ما، در گروه

ارواحی که در آن دوره توی یک گروه بودیم، االن هم در این دنیا کنار  

یکدیگر هستیم؛ به عنوان اعضای خانواده، دوستان، اطرافیان و افراد  

 تأثیرگذار در زندگی بقیّه. 
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یاد آوردم که زمانی با چه کسانی در یک گروه بودم. ... همرس    من... به 

ن دلیل، من و او نتوانستیم در زمین  اّومل در گروه ما نبود. شاید به همی

به تفاهم برسیم ]و از هم جدا شدیم[. ... احتامالً چون ما از دو گروه  

 10متفاوت و نامأنوس بودیم، نتوانستیم با هم کنار بیاییم.

]به یاد آوردم که پیش از تولّدم به من توصیه کردند[ در دنیا دیگران را   .8

ترین از این گفتند نباید  ... مهمکمک کنم.  11هادوست بدارم و به آن 

 12فراموش کنم که خدا همیشه ناظر اعامل من است. 

... زمین و آسامن شهر را  13]بر فراز شهرمان دیدم که[ میلیاردها موجود .9

الیه، روی هم سوار  پر کرده بودند. ... تعدادشان به حّدی زیاد بود که الیه 

های  از دیوارها ]و[ از شیشه  رفتند، میها باال بودند. ... از ساختامن 

 شدند. ... جا وارد می گذشتند و... به همهها میپنجره

 .15نهایت زشت و ترسناک؛ بی14موجودات سیاه، شیاطین بودند...  

های نوری هرچندگاه های نوری بسیاری هم بودند. موج ها و موج رشته 

ند؛ اّما دوباره  کردبردند و نابودشان میبه سمت شیاطین حمله می 
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ها یا امواج نوری،  گرفتند. آن رشته ها را میهایی... جای آن شیطان

 16ها بودند.فرشته

مرد جوانی... قصد داشت به خاطر گناهی که انجام داده بود، توبه کند.  . 10

 ...  17شیاطین، اطرافش جمع شده بودند.

از خواهی توبه کنی و خودت را گفت: »مییکی از شیاطین به او می

کنی؛ اّما حاال  بخش محروم سازی؟ البتّه که یک وقت توبه می گناهان لّذت

آن وقت نیست. ... تو برای توبه، به قدر کافی فرصت داری.. ... تو خیال  

کنی که با زیرپاگذاشنت چند قانون، به جهنّم خواهی رفت؟ مطلقاً می

هایت  طور نیست. خداوند، خیلی بخشنده و مهربان است. او در ناین

ها را هر قدر هم که بد باشند،  آن  کند ]و[ مهربانی با بندگانش رفتار می 

 بخشد.« می

... مرد جوان... با بغض، با اخالص و با رشم زیاد، به خدا گفت: »خدایا! 

 دهم که دیگر تکرار نکنم. ...« مرا ببخش. اشتباه کردم. قول رشف می 

های مهیبی  را دیدم که نعره ناگهان نوری با صدای بلند... ترکید. شیاطین

رفته کامالً محو  مدند و رفته آ کشیدند؛ سپس به شکل پودر سیاهی در 

 18شدند.
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سابقه، مهربان  گرفتم، به طرزی بی]پس از تجربۀ مرگ،[ از گناه فاصله می  . 11

خواندم و به معنای عبارات  شده بودم، منازهایم را رس وقت و شمرده می

رفتم، صدقه  گرفتم، به دیدار بیامران می مستحبّی می کردم، روزۀ  توّجه می 

 19کردم و... . فهمیدم کسی مشکلی دارد، کمکش میدادم، اگر می می

  انگیزوسوسهکمی ]و[  زیبابخش، کمیلّذتزندگی زمینی، هرچند کمی . 12

 شود. تو باید به فکر عامل آخرت باشی. ... ، باالخره متام می ]است[

 نهایت است. ای در برابر بیسه با آن عالَم، ذرّه دنیا در مقای همۀ این

ای در برابر  ات، لحظههمۀ عمر زمینی تو، در مقایسه با عمر آسامنی

 ابدیّت است. 

به خاطر یک ذرّۀ حقیر ]و[ به خاطر یک لحظۀ گذرا، خودت را به شیطان  

 نفروش. 

در عامل جاودان، خوشبخت   ،نهایتاگر آدم خوبی باشی، در عامل بی

 بدون هیچ رنج و کمبودی. هی بود؛ خوا

 20  بنا بر این، حامقت نکن ]و[ آدم باش.
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مرگ داشته است:[  ]پس از این، سخنان مرد دومی است که تجربۀ شبه  . 13

...؛  21آورانگیز و دلشورهخیلی غمانگیز فرود آمدم؛ خیلی در یک وادی غم

 ... 23[بردم.]میرس ... . در غم و اضطرابی شدید به 22النّاسوادی حّق 

در حال متاشای خود اعاممل  ؛ام نبودممن در حال متاشای فیلم زندگانی

... ]و[ متام احساسات و حاالت درونی ما،  25... هر اندیشه یا نیّتی  24بودم.

 در عامل باال وجود دارند. ... 

ای سوزان  ... گلوله  26ام رسگردان بودم. افکار و نیّات زمینی  تکدر میان تک 

 و رسگردان از ترس، اضطراب، غم و رشم بودم. ... 

کنی به دیدن و  کنند و تو رشوع میجا تو را بین اعاملت رها می آن

فهمیدن این که کارهایت چقدر بد بوده ]و[ هر کدام از اعامل بدت یا  

افکار مسمومت، چه پیامدهای ناگواری به بار آورده ]و[ چطور به 

به مال، به جسم ]و[ به روحشان صدمه زده؛ در   ]و[ دیگران احساسات

کشی؛ بر اثر پشیامنی و رشم و به دلیل عدم  نتیجه از درون، عذاب می 
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ترین آرزویت... این است  توانایی در جربان خطاهایت؛ آن وقت... بزرگ 

 ...  27که مبیری... و برای همیشه آرام گیری. 

کشی؛ حتّی اگر اشکی را خشک  اگر دلی را شکسته باشی،... عذاب می 

نکرده باشی، اگر زخمی را مرهم نگذاشته باشی، اگر به فریاد 

 خواهی مظلومی جواب نداده باشی. ... کمک

ها ظاهر ها رنج روحی، آن صورتها آوارگی ]و[ بعد از مّدتبعد از مّدت 

ها ظلم کرده های... وکالی کسانی که در دنیا به آنشدند؛... صورت 

. تا حّق موّکلین خود را از من بگیرند. ... چهرۀ هر کدام، درست بودم..

گفت که تا حّق موّکلش  ... هر کدام... به من می   28مانند چهرۀ موّکلش بود. 

شوم و... رسگردان و در عذاب سخت روحی خواهم  را پس ندهم، رها منی 

 ...  29ماند. 

یلش از من  ]در دنیا[ یک ربع از وقت همکارم را تلف کرده بودم. وک 

 ...  30شده را پس بدهم.خواست که آن یک ربْع وقِت تلف می
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اید. شام اگر به کسی وعده بدهید، در واقع برایش حّقی ایجاد کرده

اید؛ در نتیجه،  چنانچه به وعدۀ خود عمل نکنید، این حق را از او گرفته 

 ...  31در عامل برزخ، معّذب خواهید بود. 

انگیز، کثیف، هولناک و بدبو ]بود[. ... بوهای بد از هر غم جا[ بسیار  ]آن

آوری از بوی مدفوع، ادرار، عرق، نا،  رسید؛ آمیختۀ تهّوعسو به مشام می 

 هایی رسدهایی از وادی، بسیارگرم بود، بخش کپک، چرک، مردار... . بخش 

هایی از وادی کاماًل منناک. قسمت هایی معتدل؛ اّما خیلی بخش  ]و[

 هایی دودگرفته. ... ک. قسمتتاری

صورت گروهی از ارواح، تا حّدی شبیه حیوانات بود؛ شبیه بوزینه، خوک،  

 ...  32سگ و غیره. 

گسیخته و حسادتی آشکار  ای لجام ای... با خشمی مهارنشدنی، کینه عّده

که میل فراوانی به آزردن بقیّه  ]وجود داشتند[...  نسبت به دیگران

کردند. شان، یکدیگر را سوراخ می تیز و خصامنه  ؛ حتّی با نگاهداشتند

شان کرده بود. شود گفت مخلوطی از شهوات کهنۀ ارضاناپذیر، دیوانه می

های دلخراش،  های وهمناک و نالهدائم با فریادهای حیوانی ]و[ با جیغ 
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شدند... که هنوز  ها ارواح بسیاررشیر محسوب میپریدند. آنبه هم می 

 آگاه نبودند. ...   به زشتی گناهانشان

گناهامنان   33آمدیم، از زشتی آزار به حساب می بقیّه، ارواحی منزوی و بی

آگاهی داشتیم، به خاطر اعامملان بسیاررشمنده بودیم و در پیلۀ محکمی  

دادیم؛  گونه، تقاص گناهامنان را پس میاز غم فرو رفته بودیم. ما این

تری در قیامت، همراه بود.  هرچند این مجازات، با وعدۀ مجازات سخت 

 ... 

اصطالح، مو را  شنیدیم؛ صداهایی که به هرچندگاه صداهایی خوفناک می 

به سمتامن  شدند، کرد. گاهی اَشکالی مخوف ظاهر میبر تنامن سیخ می 

  34ثیریترساندند. در حقیقت، آن اَشکال، تجّسم اَ آمدند و ما را می می

گناهامنان بودند. ... صداهای خوفناک، ترجمه یا بازتاب اثیری سخنان  

 35زشتامن ]در دنیا[ بودند. 

[ در خواب، مادرم را دیدم... ]که[ گفت:  گم،مّدتی پیش از تجربۀ مر ] . 14

 36ها احتیاج دارند.«ها همیشه به خیرات زنده»مرده
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]علّت برگرداندن من از برزخ به دنیا، این بود که یک حّق مالی بزرگم را  . 15

اش به  خواست برای پرداخنت بدهیورشکست شد و می بدهکارم که ه ب

مرد خواهش کردم که این  اش را بفروشد، بخشیدم و[ از آنخانه  من،

خواستم عمل  موضوع را به هیچ کس نگوید؛ حتّی به زنش...؛ چون می

 37خواستم به ریا آلوده شود.د ]و[ منیاشخیرم کامالً خالص ب

  38العاده خوشگل.تر شده بود و[ فوق]در برزخ، مادرم را دیدم که جوان  . 16

 ... 

یافتی؛  پولت دست می   فروخت، تو، بهاش را میگفت: »اگر مرد تاجر خانه 

خریدی؛ اّما یک ماه بعد، تصادف آن وقت ماشین دلخواهت را می

 ... 39شد.«کردی ]و[ در تصادف، نخاعت قطع می می

های تُرد و تازه برق  ]روح مادرم مرا به بهشتش برد.[ زیر پایامن چمن

 زدند. ... می

مادرم اعالم کرد که در باغ شخصی او هستیم. ... از میان درختان گذشتیم.  

... به یک رود پهن ]رسیدیم[ که بیش از حد، آرام و شّفاف به نظر  

رسید. پل زیبایی روی رود وجود داشت. محّل سکونت مادرم در آن  می

خورد. سوی پل... قرار گرفته بود. جلو عامرتش حیات وسیعی به چشم می 
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رود فرعی در سه طرف حیات و البتّه عامرت، جاری بود؛ زالل و   سه

... ]حیاتش[ مانند حیات یک خانۀ ویالیی ]بود[؛ پوشیده   40چندان پهن.نه 

 ...  های رنگارنگ.هایی از شمشادها و گلاز چمن، با دیواره

مادرم گفت: »ما برای رسیدن به حیات خانه مجبور نیستیم از پل عبور  

 واسطه، از آب بگذریم.«... انیم بی تو کنیم؛ می

که رسیدیم، چهار نفر ظاهر شدند. ... دو نفرشان در سمت راست همین

ها ما و دو نفر در سمت چپ ایستاده بودند. به من الهام شد که آن

رسیدند. ... در برابر ما  چهره به نظر مینگهبان هستند... و بسیارخوش

و با آنان،[ یک بار دیگر هر چهار  ]و پس از اندکی گفتگ 41تعظیم کردند.

 تن خم شدند و ما از میانشان گذشتیم تا... ]به خانۀ مادرم رسیدیم[. ... 

در ساخِت خانه به جای مصالح معمولی، از نور استفاده شده بود. مادرم  

جا را طبق سلیقۀ خودش ساخته. ... هرچندوقت، رنگش  توضیح داد که آن 

  42آمد.سفید به طالیی و از طالیی به سفید درمی یعنی: از  کرد؛تغییر می 

مرت مربّع و چندین اتاق تشکیل شده    000/1... از یک سالن بزرگ، حدوداً  

بود. ... اتاق سبز، اتاق مخصوص عبادت بود. اتاق ِکرِم، مخصوص اقامت  
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مهامن... . بین این دو اتاق، یک استخر بزرگ قرار داشت. ... ]ارواح[ شنا  

 ...  شوند.ّما خیس منی کنند؛ امی

تر، جا[ مبل و صندلی و تخت اثیری وجود داشت؛ از جنسی نرم ]در آن

 43تر از ابر. تر و سبکلطیف

روند؛ اّما گاهی بنا به عادتی که در زمین ارواح هرگز به خواب منی

 کشند. ... اند، دراز می داشته 

لوهای معمولی تابلوهایی که بر دیوارهای نوری آویخته شده بوند، با تاب

بزرگ بودند و در ثانی: کامالً طبیعی دیده تفاوت داشتند؛ اّوالً: خیلی

شدند؛ به عنوان منونه... تابلو بسیاربزرگی از منظرۀ اقیانوس وجود  می

امواج اقیانوس،... هم حرکت داشتند ]و[ هم صدا.   ]در آن،[ داشت... که

شنیدم؛  واضح میآهنگ امواج را خیلی... من صدای یکنواخت و خوش

حتّی صدای مرغان دریایی را که بر فراز اقیانوس در حال پرواز بودند.  

کردم. ...  ای وسیع به یک منظرۀ واقعی نگاه می انگار داشتم از پنجره 

کردم که آب واقعاً دارد از بلندی به پایین  تابلو آبشار احساس می  ]در[

آب با هر نسیم به   44هاینگشَ کردم که پَ ریزد؛ حتّی احساس میمی

که داشت  ددا... خورشید را نشان می،خورد. ... تابلو خورشیدصورتم می
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آمد. من در ابتدا بخشی از دایرۀ خورشید را ها بیرون می از پشت کوه

های دیگرش را تا این که متام قرص خورشید  بخش  45رفته، [ رفته ]و دیدم

ا یکی از دوستانش خلق هویدا شد. مادرم توضیح داد که این تابلوها ر 

 کرده و به او... هدیّه داده. ... 

اش را به شکل  تواند خانهمی مادرم خاطرنشان کرد که هر وقت بخواهد، 

دیگری بسازد؛... فرضاً با مصالحی از جنس چوب اثیری، شیشۀ اثیری، طال،  

.  نقره یا جیوۀ اثیری. ... او... کف سالن را که از نور بود، به آب تغییر داد

ام؛ ولی نه در آب فرورفتم، نه تعادمل را از  ... دیدم که روی آب ایستاده 

 ...  46دست دادم و نه حتّی پاهایم خیس شد. 

های زیباتری  توانند خانهارواحی که از عقل زیادتری برخوردار هستند، می 

کنند؛ سپس  ها بر اساس رشد عقلی خود، بنایی را طرّاحی میبسازند. آن 

 ...  48آورند.خود، آن را پدید می  47به کمک ارادۀ

در باغی که به مادرم تعلّق دارد، گشت زدیم؛ باغی به وسعت چندین  

 تر. ... بزرگاور؛ شاید هم خیلی نقارّۀ په
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ها اندازه   49کف باغ... از مواّد اثیری پوشیده شده...؛ برّاق، سبک، زیبا و در

است که داری روی  روی، مثل این های مختلف. ... وقتی راه می و رنگ 

 ...  50هایی از پر قو.داری؛ روی بالشت بالشت قدم برمی 

توانستند احساسات و افکار مرا درک کنند. همچنین  ها... می تک چمنتک

توانستند افکار و احساسات خود را به من انتقال دهند. آگاه بودم که  می

ارزشمند برخوردار  ها، بلکه همۀ اجزای باغ از این قابلیّت فقط چمننه 

 هستند. ... 

من واقف بودم که همۀ چیزهای اطرافم از عنرصی واحد تشکیل شده.  

 توانست به اَشکال گوناگون درآید؛ به شکل آب، گیاه، پرنده،این عنرص می 

توانست تغییر کند؛ یعنی: ]مثالً:[  ها نیز می سنگ و غیره. هر کدام از این

 ...  توانست به آب تبدیل شود.سنگ می

جا میلیاردها رنگ  های گوناگون هستند... . در آنجا[ به رنگ]درختان آن 

 51اید... . هایی که هرگز ندیدهخورد؛ رنگبه چشم می 

ای  ]در بهشت[ جنگل، کوه، دریا، دره، رودخانه، دشت ]و[ حتّی منطقه

رسد که سطح  به نظر می  ]و[  وجود دارد که تا حّدی شبیه بیابان است... 
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کلّی ستارۀ ریز، با کلّی زمرّد، با کلّی یاقوت فرش شده ]و[ همگی  ن باآ 

 زنند. ... آوری برق می به طرز هیجان 

موسیقی، جزئی جداناپذیر از باغ بهشتی است ]و[... روح آدم را به اوج  

 52.شودبرد. یک انسان زمینی... ]با شنیدنش[ جان از بدنش خارج میمی

شود کند ]و[ باعث می رقیق و مهربان می ... ]آن،[ روح را بیش از پیش،

که عشق ارواح نسبت به یکدیگر و نسبت به خدا زیادتر شود. هر نُت  

تر کند. ... در بیش تر میتر و با او مأنوس موسیقی، ارواح را به خدا نزدیک 

آید...؛  وجود میهای اثیری موجود در باغ به  از ارتعاشات پدیدهموارد،...  

شدن آب و فروریخنت آن از  رکت بال پرندگان... یا از جاری ]مثالً:[ از ح

ها،  خوردن برگ ها ]یا[ از تکانها و گلها یا از رشد مالیم علف صخره

  ها، موسیقیها. نهایتاً از آمیختگی مجموع این موسیقیها و میوهشکوفه

 آید. ... تری پدید میباشکوه

 53وزد[.]میمعطّر جا[ بادی بسیارمالیم و خیلی ]در آن

... موقعی که  54نوشند.خورند و میبردن میها... فقط برای لّذتبهشتی 

کنند.  روند، احساس تشنگی میبردن به سمت آب میارواح به قصد لّذت

روند، احساس  بردن به سوی غذا می ظهمچنین زمانی که به قصد حَ 
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سال  000/1کنند. در چنین مواقعی حال کسی را دارند که گرسنگی می

 غذا یا آب نخورده باشد. ... 

بدن برزخی، روده و معده ندارد. یک موجود برزخی غذا را در دهانش  

شود ]و[  برد؛ اّما غذا وارد شکمش منیجود و با حظ فرومی گذارد، می می

 55شود.جورهای محو می یک

هایی ]بدن ما در قیامت،[ همین بدن زمینی ما است؛ ولی خداوند، تفاوت

تواند متحّمل کند؛ از همین رو میاش ایجاد میار جسامنیدر ساخت

های شدیدی شود که از تحّمل بدن دنیوی خارج است. همچنین  عذاب

 56تواند. ... هایی را تجربه کند که یک بدن معمولی منیتواند لّذتمی

مرتی، توی فضا  ]در بهشت مادرم پس از مّدتی[ من داشتم در ارتفاع یک

رفتم. مرتّب بر شتابم  . و بدون هیچ تالشی به پیش می خوردم..رُس می 

گذشتم؛ رسعت از میان درختان می شد. مثل یک باریکۀ نور، به افزوده می

کردم؛ ولی ای برخورد کنم. شاید هم برخورد میبی آن که به تنه یا شاخه

ها هیچ مزاحمتی برایم ایجاد  شدم. به هر حال، درختمتوّجه منی 

 .. . 57کردند.منی
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توانند در هر موردی با هم و با ارواح گفتگو  ها[ میجا همۀ آفریده]در آن 

 کنند. ... 

کردم، رسش را به سمتم چرخاند، با  وقتی داشتم یکی از قوها را متاشا می 

صدایی درونی به من گفت: »سالم. به بهشت خوش آمدی!«... ]و[ به من  

. ... پاهایم را روی  گفت که پاهایم را بر سطح آب بگذارم و پیش بروم

هایش را باز  آب گذاشتم. معلوم است که در آب فرونرفتم. ... قو بال

های آب به سمتم پاشیده شد. کرد... و چندین بار بر آب کوفت. ... قطره

...   58رسیدند؛ در هزاران رنگ. هایی از بلور به نظر می ها مثل خردهقطره

ای  ر از صدا ]بود[. ... هر ذرّه ]من در درون یک قطره[ جای گرفتم... که پ

کر و  بهای آیه  های االهی بود؛از آن قطره، مشغول تالوت آیه 

زمان،  ... همه، هم  59[ نازل شده بود. ای که بر پیامربان ] نشدهتحریف 

ها چنان کامل بود که  کردند. هامهنگی آنموضوعات یکسانی را بیان می 

شد؛  جمالت یک کتاب آسامنی، در جمالت کتاب آسامنی دیگر چفت می

آورد؛ با آهنگ دلربایی  ای که در نهایت، یک منت کامل را پدید می به گونه 

 ...  60کرد.ی عرفانی پر می ر که مرا از شو 
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ودم را بازیافتم که دوباره بر سطح آب ایستاده بودم. ... در کنارۀ  وقتی خ

... به شکلی خاص به من  ،ی نظرم را جلب کردلدیگر رود، قاصدک خوشگ

لبخند زد... ]و[ گفت: »مرا بچین... و برای مادرت برب؛ او از من خیلی  

آید.«... ساقۀ تُردش را گرفتم و اندکی فشار دادم تا او را  خوشش می

 61ینم. ... قاصدک زیبا، هم رس جایش بود ]و[ هم توی دستم. بچ

در بهشت برزخی... تنها عشق، باعث دوام زندگی است. ... یک روح  

تر تر داشته باشد و بقیّه، بیش خودش کم 62بهشتی عمیقاً راضی است که 

اصالً خودش نداشته باشد؛ ولی بقیّه داشته باشند؛ حتّی اگر مقام   ]یا[

باالتری دارد، حارض است آن را به دیگری واگذار کند. در بهشت برزخی  

 63به جای نفرت، غرور، حسد و خشونت، فقط عشق، حاکم است. 

دایره،...  های مختلف ]هستند[: دایره، نیم ها[ به صورتهای بهشتی ]خانه

 64موج، صدف، عروس دریایی، پرنده، چشم، برگ، آبشار.   مثلّث...،

کنند که از لحاظ رتبۀ روحی، در  در هر شهر ]بهشتی[، ارواحی زندگی می

ها نیز با هم برابر است.  در نتیجه، میزان عقل آن  یک سطح قرار دارند؛ 

 65کنند؛ به همینها بر اساس هامن عقل یکسان، شهرهایشان را بنا میآن
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در  رۀ شهرهای روحی متفاوت است. ارواح بسیارمتعالیدلیل، چه

 ...  کنند.می تر زندگیتر و به شهرهای زیباتر ]و[ با امکانات بیش 

های علمی زیادی وجود دارد؛ در شهرهای بهشتی مؤّسسات و آموزشگاه

... آنچه را که به    66به هامن اندازه که اماکن تفریحی و هرنی وجود دارد.

گیرید ]و[... هرگز فراموش  خوبی یاد میهند، فوراً و به دشام آموزش می 

های مختلف تحصیلی، تحت آموزش قرار  کنید. ... ]ارواح[ در پایه منی

 گیرند. ... می

هر گروه از ارواح، دارای حرفۀ مشّخصی است. ... اغلب ارواح به کاری  

گر  اند؛ البتّه برخی دیشوند که در دنیای زمینی دوست داشته مشغول می 

پردازند. ... مادرم در  های خاص میهم بنا به صالحدید خداوند، به حرفه 

اند.  در کودکی از دنیا رفته   67دهندۀ... ارواح کسانی است که جا آموزشآن

اش دوست  ای است که در زندگی دنیوی او در آن عامل، مشغول حرفه 

]و[    داشت. به من گفت که وظیفۀ آموزش چهل کودک را به عهده دارد...

برد...؛ برای این که آنچه را  گاهی ارواح کودکان را با خود به زمین می 

ها روح کودکان را به خواب مادرشان  اند، ببینند. او بعضی از وقت ندیده

برد. ... در این مواقع معموالً ارواح کودکان با مادر خود صحبت  می
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هند. این دها نشان می کنند؛ حتّی گاهی محّل اقامتشان را به آن می

 ...  تواند عامل مؤثّری در تسکین مادران داغدیده باشد.می

مادرم قبل از انتخاب شغل معلّمی، به عنوان روح نگهبان فّعالیّت  

آمده و به اذن خدا زن را  به زمین می  کرده. او نگهبان یک زن بوده،می

 کرده. ... در برابر برخی حوادث محافظت می 

ای داشته  کننده]ارواح[ زندگی یکنواخت و کسلطور نیست که این

 68باشند. 

ه[ یک روح، هر وقت اراده  که در بهشت برزخی بود، گفت ک  ]دوستم

هم  ها کنارِ ر خود گرد آورد. آن های دیگر را دوْ تواند روح می  کند،

 زنند. ... نشینند و با هم حرف می می

 کنند.ها معارشت میارواح گاهی هم با فرشته 

ها در برزخ، جسامنی نیست؛... اّما در جهنّم اخروی، هم جسامنی  عذاب . 17

 ...  69است ]و[ هم روحی. 

های زیادی وجود دارد: وادی  مادرم... گفت: »در جهنّم ]برزخی[ وادی 

ین و... . ساکنان  مخصوص مرشکین، وادی کّفار، وادی منافقین، وادی متکرّب 

 ند.«... ها، دچار عذابی خاص هست هر کدام از این وادی 
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های مختلف گناهکاران را به سمت جهنّم اخروی  هرچندگاه گروه

روند. ... متاشای  می 70دسته به آن سمتخوانند. گناهکاران دسته فرامی 

ترین شکنجۀ روحی است. گناهکاران با دیدن  هایش، بزرگ جهنّم و عذاب

ها آن زودتر  کنند که هرچه]و[ دعا می   زنند کشند، ضّجه می جهنّم جیغ می 

 71را از جهنّم دور کنند. 

جا[ هر  و سه دوستم که در بهشت برزخی بودند، گفتند که در آن   م]مادر  . 18

 ...  72زن و مردی، دارای همرس است. 

طور که شنیدم، ]همرسان بهشتی[ از طریق ارسال امواج اثیری به  آن

شود که ... تداخل این امواج باعث می 73کنند و[ یکدیگر ]معاشقه می

 .. .  حّداکرثِ لّذت را کسب کنند.

توانند در هر ]هر روح[ فقط یک همرس ]دارد؛ اّما[ همرسان ارواح می

 74مالقات، با قیافۀ جدیدی منایان شوند. 

مادرم گفت: »اّما قبل از این که ]به دنیا[ بروی، چند نصیحت از من   . 19

 بشنو.«... 
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کردن جان و مال و وقت  رعایت النّاس بود؛ اش در مورد حّق اّولین توصیه 

 و آبروی مردم.

گاهی عالقۀ ما به   75اش این بود که از رشک فاصله بگیرم. سفارش بعدی

توانیم بخشی از آن را  سختی می شود؛ چنان زیاد که به زیاد میمال، خیلی 

در راه واجبات االهی رصف کنیم. معنایش این است که مال خود را تقریباً  

ست داریم. ... در این صورت، ما مرشک محسوب  به اندازۀ خدا دو 

در صورتی که عبادمتان به ریا آلوده باشد...، دیگران را   ... 76شویم.می

دهیم؛ چون در واقع دوست داریم ]که[ هم منزلتی  رشیک خدا قرار می

در اجتامع کسب کنیم ]و[ هم رضایت خداوند را. ... الزم است هر امر  

شدن توّسط نجام دهیم؛ نه به خاطر ستودهخیری را برای رضای خدا ا

 مردم.

 ...  77توصیۀ بعدی مادرم این بود که هرگز از رحمت االهی ناامید نشوم. 

نصیحت آخر مادرم این بود که هر نوع کرب را از وجودم بیرون ریزم. ...  

ممکن است که کرب، مقّربی ]= شیطان[ را به خشم االهی گرفتار کند؛ 

؟... شیطان از روی غرور، آدم را حقیر شمرد و من  ولی مِن حقیر را نه 

... اگر صاحب علم باشم، در برابر کسانی  ؛ ]مثالً:[شامرمها را حقیر می آدم
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تر است. من چه حّقی دارم که  ها از من کمکه دانش آن ورزم[ ]تکرّب می

رفتار کنم؟ چه حّقی دارم بر مردمی که مرا   78در مقابل دیگران با تکرّب 

کنند، خشم گیرم؟ چه حّقی دارم که از دیگران انتظار  می نصیحت 

کردن داشته باشم؟... چه حّقی دارم که علم خود را به رخ دیگران  سالم

بکشم؟ چه حّقی دارم که در مجالس، باالتر از دیگران بنشینم؟... مگر ما  

ای پدید آمده؛ موجودی که در  که هستیم؟ موجودی که از آب گندیده

رار و مدفوع و چرک نهفته؛ موجودی که اگر غالف نداشت،  اندرون او اد

بی ریز  و توانست زندگی کند...؛ ]موجودی که[ میکر از بوی گند خود منی

  ؟؛شویم؟... به خاطر علمامن... چرا مغرور می  79تواند او را نابود کند. می

آرود؟... همه  علم ناقصی که با رضبۀ مغزی، بیامری یا پیری از دست می 

ایم؛ ]پس[ برای چه باید خود را از بقیّه،  پدر و مادر به وجود آمده  از یک

 80برتر بدانیم؟ 

ریزد. دنیا یک رود باریک و دراز است که به یک دریای بزرگ و ابدی می  . 20

کنم که خودم را  زنم و سعی می... با توّکل به خدا، رسارس رود را پارو می

های رود و کرانۀ رود  کنم که از زیبایی سعی می ،عالوهبه  ؛ سامل نگه دارم
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لّذت بربم؛ البتّه تا حّدی که مرشوع است و مرا از رسیدن به هدف 

 81دارد.بازمنی

ترین توبه، مؤثّرترین وسیله برای خنثاکردن فتوحات شیطان و مطمنئ . 21

شویندۀ ارواح انسانی... ]و[ نعمتی است که با تطهیر انسان، مقّدمۀ  

 82کند.را به خدا فراهم می اتّصال او 
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