


  خام بدم پخته شدم سوختم 

I was raw, I was cooked, I was burned!  

GRANDFATHER’S OVEN  

I arrived rather late in a caravanserai in Konya. That’s why I saw Munir Shah               
the next morning. I noticed him reading a book and I wondered what book he               
was reading. A few hours I saw him again. He was sitting on a bench               
opposite the mosque with the maqam of Hazrat Shamsuddin Tabrizi. He was            
reading the same red coloured book. The third time happened to take place             
in the Meram gardens of Konya. I went there because I had read the              
description of these gardens by Evliya Çelebi. He writes that these gardens            
are situated on the eastern side of the Meram Mountain. The people of             
Konya go there to enjoy the beauty of the gardens and songs of the birds.  

Munir Shah was once again reading the same book. He noticed me and             
smilingly showed me its title. He told me that he enjoyed reading everything             
that Sidi Titus Burckhardt had written. “I’m now reading” – he said – “the              
chapter on the oven. The text has both a literal and a symbolical meaning”.              
Munir Shah then showed me an illustration of an oven in the form of a small                
tower surmounted with a dome. “This dome looks a little bit like the dome on               
top of the türbe of Mawlana Rumi,” Munir Shah added. “The real oven” – he               
continued – “is none other than the human body. It is a simplified image of               
the cosmos”.  

“Don’t consider the body, only to mean the physical body. When Khwaja            
Hafez speaks about the heart, he may mean the physical heart, but also to              
the subtle heart,  like in these lines:  

  دل ز نور ریاضت گر اگهی یابی 

  چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد 

O heart, if by means of spiritual practices you gain awareness,  
You can smilingly renounce your head like a candle”.  



I wanted to know why he was so interested in ovens. Munir Shah, however,              
responded by asking a question: “What is the most important element in the             
oven?” I, of course, answered: “It’s fire!” I continued by mentioning some of             
its qualities like burning, rising upwards, and purifying. I became enthusiastic           
by speaking about the several types of fire in our heart, but Munir Shah              
stopped me: “You have forgotten the light-giving quality of fire! As to the             
heart, are you aware that the Sufis experience seven levels of development            
of the heart?” I remained silent. He then said that a traditional oven consists              
of an earthen oven, ash-pit and glass vessel. This is a threefold envelope,             
just like what the Sufis teach us about the breast, the heart and the              
pericardium. The threefold envelope of the oven refers to some of the            
envelopes or  levels of human consciousness.  

He added: “By, the way, my name is Munir Shah. I was born in the city of                 
Torun. This very beautiful city is one of the best-kept secrets in Poland,             
although that may change because nowadays it is a Unesco World Heritage            
site. When tourists start to come in large numbers, soon they will be able to               
drink coffee from mugs containing an image of Nicolaus Copernicus while           
enjoying the local gingerbread”.  

“When I was about 20 years old, I had a dream about my grandfather’s oven.               
This is my dream: I was a child and visited my grandfather and grandmother              
during a cold winter. My grandmother was baking gingerbread and after           
eating it all of us started to sit warming our feet against the oven, while we                
covered our legs with a blanket. Grandfather then started to tell all kinds of              
stories”.  

“Two years later a stranger visited my parents. He introduced himself as a             
‘traveller’. He talked all night with my father. When he left, he said to me that                
he considered my father to be a hidden saint. He added that my father was               
the lieutenant of a Chishti Sufi who is active in the village of Taos. When my                
father died I somehow felt the  need to meet this Chishti pir”.  

“It was a long journey to Taos. The last part was especially difficult as there               
was no bus leaving to Taos. That is why I had to walk for a couple of hours                  
in the heat of the desert surrounding Taos. When getting very near Taos, I              
saw something unusual. A kind of desert crab, reminding me of the crabs             
near the Baltic Sea, was in great danger. Very many ants were attacking it. I               
picked it up, shook off some of the ants  and put it down at a safe place”.  

 



“When I finally arrived in Taos and asked people to direct me to the Sufi               
shaykh, new difficulties presented themselves. Someone said about this pir          
that he had died, another said that he had left Taos in order to travel, while                
being interested to take me to another place where I could stay at a price. I                
was too tired to really pay attention to them. An old man came to me and                
said: ‘Water is free!’ Of course, I accepted the water he offered me and with               
his directions, I easily reached the house of the Chishti  pir”.  

“It was already late in the evening but immediately a meal was prepared for              
me. Afterwards, I was directed to a sleeping place on the roof. I had never               
slept on a roof, but I found out that it was a very pleasant and cool place for                  
sleeping. When the temperature dropped in this desert surroundings, a man           
appeared with a blanket so I could protect me against the sudden cold. In the               
morning the shaykh asked me to join him during breakfast. After drinking            
some tea in silence, he turned to me and said: ‘I know you wish to know what                 
the meaning is of your dream about your grandfather’s oven’. You can            
imagine that I was very surprised that he knew about my dream”.  

“Things are not always what they appear to be”, he started to explain. “When              
you crossed the desert near Taos, you explained everything in familiar terms.            
You thought you recognized a crab in the desert, but in fact you picked up a                
dangerous scorpion. But, unconscious or not, you have saved its life. That’s            
why you may have reached your destination safely. Let’s now turn to the             
meaning of your dream”.  

“The meaning of the oven corresponds to your level of inward development.            
Your ‘oven’ spreads too little warmth, i.e. your vital and creative forces still             
need to be awakened. You are in need of fire. You are, in fact, afraid of fire.                 
That’s why life will  test you by fire. You are raw!”  

“The shaykh then more or less stopped. He could have explained much            
more, but he knew it would be pointless. He, however, recited the following             
lines:  

No fear will remain if you set out on the way,  
Not now; now it is much better to stay.  

No fear will you remain of the fire of hell,  
This your purified soul and heart will tell.  

 



When pure gold gets melted in the fire of oven’s blaze,  
Nothing can burn away, of impurity remains no trace.  

“After taking a shower, unaware that I used too much water, I decided to              
leave, not  knowing that the first test by fire immediately would come”.  

“As I was hungry, I started to eat my bread soon after leaving Taos. It was not                 
so tasty as my grandmother’s gingerbread, but because ginger is a warming            
spice, eating a gingerbread is not a good idea in a desert. Suddenly, an              
eagle swept down at a speed of 20 or 30 miles an hour and snatched up my                 
bread. It was all my food! I immediately found out that in my hurry to leave, I                 
had been so stupid to forget to take water with me. I thought of returning to                
Taos, but, in my pride, I decided against it. If people would ask me how I had                 
crossed the desert, I would only tell them ‘by walking’, something hard to             
believe”.  

“After only half an hour of walking in the desert, I saw a startling scene. Huge                
dust devils were spinning across the dry earth as if they were whirling             
dervishes. The heat increased and increased. It was as if I was moving             
about in an oven. Now, so many years later I learned that the traditional oven               
of my grandfather can be used to start a process called calcination.            
Calcination refers to heating for the purpose of removing impurities or that            
which is not stable. The process of sublimation serves to transform  
that which is ignoble into something that is pure. The things which take             
place at an  unconscious level need to be transported to your awareness”.  

“The oven is an instrument to mature. The fire in my oven still needed to be                
aroused and then tamed in order to serve inward contemplation. The fire in             
my oven happened to be unsteady and violent, in other words, my insights             
were fragmentary, my intentions were impulsive and I couldn’t control my           
emotions. My oven contained too little ash. Ash, after all, can no longer be              
set on fire, that is to say, it is no longer  attainable by passions”.  

“All these reflections came later. Now I experienced the heat of the desert of              
Taos. I should have turned back to Taos when seeing the dust devils, but I               
did not. In case I had followed the instructions of the Chishti pir, I would have                
had the time to reflect. Whoever contemplates, learns. Whoever stabilizes,          
grows. When you rapidly move, it becomes more difficult to observe things.            
When things rapidly move, you judge them differently to what those things            
really are. It is said about the fire which is in an ember, when you circle it                 
rapidly, it becomes a ring of fire. The reason for this is the  lack of stability”.  



“When your state is stable, you can experience the serenity that is necessary             
to observe what is around you, such as the Divine light. I was far from stable                
in the desert of Taos. The light and the heat of the sun increased even               
further, so that it appeared as if the sun started to circle like a dancing               
dervish. When I was completely exhausted, I started to hallucinate. I           
suddenly was sitting in a circle of dervishes wearing Afghani clothes. This            
circle of dervishes was all around high wooden cube. Its height was such             
that I couldn’t see the dervishes sitting behind it”.  

“An extremely tall man appeared from behind the wooden construction. He           
was even taller than a tall European. He was wearing a large green dervish              
mantle. His face could not be seen, because it was covered by a green veil.               
He then recited some lines  in Dari which, to my surprise, I could understand:  

My friend is visiting this place.  
May he come again and again!  
I shall heat up the furnace,  
May he come again and again!  

I must have fainted. When I opened my eyes, I saw a nurse standing near my                
bed. She told me that I was safe. A man, who called himself Mudawi              
al-Kulum, had brought me to the hospital after finding me dehydrated in the             
desert”.  
 
Munir Shah, of course, wished to thank this man who had saved his life, but               
the nurse said that the stranger didn’t wish to be thanked. It simply was la               
mano dos Dios. After recovering somewhat, Munir Shah returned to Taos by            
taxi in order to spend more time in the company of the Chishti murshid. I               
have asked Munir Shah to tell me more about this second visit. He then put               
the red coloured book written by Sidi Burckhardt back in his bag and took              
out a diary. The following remarks have been taken from the descriptions in             
this notebook. I have presented them as a continuous story, skipping the            
many days, weeks, months and years that ‘nothing’ appear ed to  take place.  

When Munir Shah entered the house of the Chishti pir, he was welcomed by              
a woman who started to sing about the taste of love:  

Love is a burning thing  
And it makes a fiery ring  
Bound by wild desire  
I fell into a ring of fire.  
I fell into a burning ring of fire.  



And it burns, burns, burns  
This oven’s fire.  
This oven’s fire.  

After hearing her beautiful voice, he went to the kitchen to see if food was               
available. After receiving a cup of tea, Munir was asked to help to prepare              
the meal for the evening. When taking the meal together with all the             
dervishes, the shaykh gave some  food from his own plate to Munir.  

After the meal, the shaykh started to talk. The dervishes, while sitting in a              
semi circle, listened to him. In the midst of this suhbat, the shaykh             
suddenly turned to Munir, saying that he was happy that the Healer of all              
wounds had helped him to recover. He added that he wanted to talk to              
him in private about three kinds of fire.  

The first kind of fire can start when you begin to contemplate. The second              
type of fire may affect your heart when your contemplation becomes           
methodic. Suddenly, the shaykh started to tell about his journey to India.            
When he was in Tiruvannamalai, he met a yogi. The yogi performed a             
certain contemplation practice, but could not attain the inner consciousness          
beyond a certain level. This yogi was unaware of the difference between            
self-work and gift. The third kind of fire is a gift. It implies a sudden               
illumination of your heart brought about by a Divine manifestation. This gift            
also increases the capacity of your subtle heart.  

The notebook contained a commentary about a response of the shaykh           
dealing with a theoretical question by Munir Shah. When he asked the            
shaykh if there were even higher types of fire, the shaykh didn’t say that              
such questions shouldn’t be asked.  
With a smile، he said: “Munir Shah, you should never listen to people who              
explain  things, rather than do!”  

“You, Munir Shah, remind me of your father! There is a proverb in your              
Poland that says in translation: ‘A real human being is hidden’. Such people             
don’t call attention to themselves. They are the guileless, the world is safe             
from them, they are not recognized among the people by some grand            
worship act, but they also don’t profane that which is sacred, secretly or             
openly”.  

“Their hearts are safeguarded from other than God entering them, by God            
they stand and by God they observe, from God they take and in God they               
put their trust.  



Their souls are safeguarded from themselves and thus they don’t know their            
own selves. They eat food, walk in the markets and mix with the people of               
their country in the  local dress”.  

“Your father once stayed for a long time in Varanasi. Whenever your travel             
would take you to India, you should try to visit a Chishti dervish in              
Varanasi. He is a great scholar and is a man who talks a lot and who likes                 
to explain things. Ask him about  Dede Attanur!”  

“Attanur Sahib is a Yunusi dervish. He is, like the prophet Jonah, particularly             
active in mastering his instincts and responses to anger. He experiences that            
the fire of anger clouds his heart. He examines all of his acts, random              
thoughts and mental compulsions at the end of every day. After reflecting on             
all this, he purifies his intentions in such a way that in the day to come he                 
would not intend anything but what God orders him to do. Attanur Sahib             
constantly observes his heart”.  

“During the time you’re here, work in the kitchen. Another wazifa will be to              
make notes about teachings or remarks that attract you when reading           
books in our library.  Some study is useful for a dervish”  

Here are some of the quotes taken from Munir Shah’s notebook:  

- A human being has been called the heart of the world because the heart 
is in the  middle and has knowledge of all the parts, while the parts know 
nothing about the  state of the heart.  
- The reality of the seeker’s heart becomes stronger, the soul becomes 
serene and  levelled, then the branch joins the root, the particular joins the 
universal, the  conditioned joins the absolute, the property of gathering 
dominates over separation  and multiplicity becomes included in unity.  
- My [the Prophet’s] companions are stars; whomsoever anyone of you 
follow, you’ll  be rightly guided.  
- Fire is water.  
- Noah was the owner of an oven that originally belonged to Adam. This oven 
caused  the flood. The fire on the Day of Judgment will again come from this 
legendary oven. 
‘Fire’ represents the pride of Noah’s contemporaries, while ‘water’ 
symbolizes the  humility after being punished.  
- The oven [tanur] that ‘gushed forth’ in Qur’an 11:40 represents the break             
of dawn or that the face of the earth would gush forth. According to some               
tanur refers to the  highest or best place on earth.  
- The etymology of tanur [oven; furnace]:  



Nawwara [to light] from the root نور] the root reads as nur or 
light]. Tanawwara [to be lit; to be illuminated; to receive 
enlightenment. Tanawwur [illumination; enlightenment].  

- A melting furnace is perhaps the most powerful symbol of the power of fire.               
All the energy of fire is used to make something: This could mean an ongoing               
project or the  presentation of a new idea, while being ‘awake’.  
- When it’s said that love dwells in the heart, this assumes a relationship 
between soul and body similar to the one, which, in a much more subtly 
graduated manner, lies at  the basis of the alchemical symbol of the oven.  
- Alchemical symbolism never have the complete spiritual ‘extinction’ of the 
individual in view, as in the fana al-fana’i and the unio mystica of the Sufis. 
This is  because alchemy is based upon a purely cosmological vision and 
therefore can only  be transposed indirectly to the meta-cosmic or divine 
realm.  

You’ll remember that the Chishti pir in Taos gave the advice to visit Dede              
Attanur. Munir Shah has been able to find Dede Attanur in Varanasi. How?             
He simply received the address by mailing to Dede Attanur himself. Which            
mail address? It took some time before Munir Shah realized that he had to              
mail to Dede@Tanur. It so happens that Munir related nothing about Dede            
Sahib in his notebook. He only told that when he was walking in Varanasi, he               
was attacked by a dog with rabies.  

In order to recover, Munir Shah went to the Himalayas in order to benefit from               
its pure air. Something miraculous took place when he arrived in the            
mountains. He saw a yogi floating to a hut higher up the mountain, instead of               
walking to that spot. When he arrived at the hut, the yogi with a mischievous               
smile told Munir Shah that this outward show only took place for the benefit              
of those whose state was still raw. The yogi emphatically added: “Return            
immediately to your hometown in Poland!”  

“You have been eating sweets and honey for quite some time. Your heart will              
soon be dominated by a station of sorrow. You’ll eat bitter colocynth. It is a               
matter of life or death to return to Torun. A severe test is awaiting you.” After                
Munir Shah’s arrival in Torun, he had a number of dreams related to this              
test. He made a call by phone to the Chishti pir in Taos to inform him about                 
these dreams.  

Munir Shah saw himself in Noah’s ark during a severe storm. He was             
alone in this ship. It didn’t sink. When commenting on this dream, the pir of               
Taos only said that this dream was related to the dream about the oven.              



Munir then related another dream about the prophet Jonah. According to           
the Chishti pir, he must have had a dream in between the dream about              
Noah and Jonah.  

The intermediary dream was about meeting Mullah Nasruddin, who         
presented his book to Munir. Mullah Nasruddin then asked Munir: “Do you            
know what this means?” Munir had not given an answer. The Chishti pir             
remarked that this dream contained a strong warning for Munir: “You have            
a certain ability and potential, but  you are not using it in a correct way”.  

Munir continued by describing his dream about Jonah. He was standing in            
front of three graves. A man asked him which of these three graves was the               
one of the prophet Jonah. Munir replied by rubbing his hand in the dust of               
one of these graves. With this hand, he rubbed his head, which brought             
about a short ecstatic experience. “This means”, said the Chishti pir, “that            
like Jonah in the whale you’ll perform a very unusual retreat. Your retreat will              
last forty days. It will be extremely difficult, but remember that you were on              
Noah’s ark and this ship didn’t sink!”  

You don’t have to be an Abilio Quaresma to guess what happens next. Munir              
Shah became seriously ill, because of rabies. You’ll remember that he was            
bitten by a rabid dog. Munir Shah had not received the appropriate medical             
care after his rabies exposure. The rabies virus can infect the central            
nervous system. The virus can cause disease in the brain which can            
ultimately result in death.  

Munir Shah was rushed to the hospital. The anesthesiologist administered          
curare to put him in an artificial coma. You may know about curare that              
curare was used as a paralysing poison by many South American           
indigenous people. What the anesthesiologist didn’t discover, was that         
during his coma Munir was constantly aware of what took place around him.             
As he was paralysed he couldn’t move, but he was able to hear everything              
that was said near his bed. During forty days he experienced a retreat in              
hell.  

Munir Shah’s notebook describes the experienced emotions in key terms,          
like fear, worry, boredom, anger, insecurity and submission. Munir found it           
difficult to adopt the right attitude. Things got better when he stopped            
worrying about how long it would last. He discovered that each day has             
enough trouble of its own.  

The Sufis, moreover, had taught Munir Shah: این هم ”میگذرد – This too is                
passing!” Munir’s not self-chosen retreat ended after forty days, when he           



was taken out of his coma by the anesthesiologist. A wiser, but sadder             
Munir emerged from this experience. A feeling of insecurity accompanied          
him for a long time after his recovery. When he phoned the Chishti pir in               
Taos to tell him what happened, his murshid told him: You were raw and              
now you are cooked!” 
 
When skipping several years as described in Munir Shah’s notebook, we find            
him in Riga. Riga is not only one of the most beautiful cities in the Baltic                
states, but it is a hidden pearl among all European cities. The city lies on the                
Gulf of Riga at the mouth of the Daugava river. The historical kernel of Riga,               
known as Vecriga, goes back to the Middle Ages. It is also noted for its               
Jugendstil architecture and the 19th-century wooden buildings. After an         
adventure near a certain wooden house, Munir Shah has stopped making           
notes, but let’s turn first to something that happens near the Daugava  river.  

When walking along the Daugava river, a very dramatic scene took place.            
Munir saw a man who threatened to jump from a bridge. The man told the               
assembled crowd that he had been pushed to the brink. “Do you wanna tell              
me what's going on in your life?" - Munir Shah addressed the man. "Can we               
go get a cup of coffee or  something?" he adds.  

The man appeared to listen, but then a beggar started abusing the man by              
calling him a coward, adding: “Jump! Jump! Jump!” The crowd took over and             
everyone started yelling: “Jump! Jump! Jump!” It is said that if you save one              
human being, you save a complete nation. Munir Shah simply walked           
towards the man, took him by the hand and guided him away from the              
danger.  

Munir has made several notes about the very beautiful wooden architecture           
in Riga. This is however also taken from his notebook: “People fear the             
combination of wood and fire for a good reason. Historically, wood has been             
the main construction material in many places across the world; whole cities            
were built from wood. The archives hold many records of cities that have             
burned to the ground at different points in time; in the densely built cities the               
fire could swiftly jump from one building to another”  

I don’t need to explain what exactly happens when wood meets fire. One             
day, many years later than the incident near the Daugava river, Munir was             
once again making a long walk in the city of Riga. He then saw a wooden                
house on fire. The burning house was built in a part of Riga where the               
houses are built stacked upon another.  

 



One of these tiered houses was fully ablaze. A small girl was standing on a               
balcony of this house. The situation seemed impossible. The girl would burn.            
There was no way out. It would take too long for the fire brigade to arrive.                
The only person nearby who could do something was Munir Shah, because,            
perhaps due to the early hour, no one else was around.  

A big fig tree near the burning house had branches that drooped down over              
the house. The only way to reach the child was by climbing this tree. Two               
problems need to be mentioned. Munir Shah, like each normal person, was            
conscious of the danger to get too close to a fierce fire. You should also               
know that Munir Shah was afraid of heights. But to cut it short, if Munir Shah                
would do nothing, the girl would die. 
 
The notebook doesn’t show at all that Munir Shah was the personification of             
a capable hero. You, of course, will have understood that Munir did climb             
the fig tree, but he did so in a very clumsy way. His fear didn’t leave him                 
when climbing. Munir  Shah, however, faced his fears and saved the child!  

When all this took place in Riga, the Chishti pir was studying the Maqalat of               
Hazrat Shamsuddin Tabrizi where Mawlana Rumi’s mentor says: “I have a           
heated state. No one has the capacity for my state. […] Some day, if that               
state should strike against him, he will have the capacity for it”. The pir in               
Taos then recited aloud by heart: “The fruit of my life is no more than three                
words:  

  خام بدم پخته شدم سوختم 

I was raw, I was cooked, I was burned!  

You are of course aware that he was not referring to Mawlana Rumi, but to               
the state of someone who many years ago has had a dream about his              
grandfather’s oven. 

 

  



 

 

 



 
  تنور پدربزرگ

  خام ُبدم، پخته شدم، سوختم

 من دیر به کاروانسرای قونیه رسیدم. به همین دلیل صبِح فردا نزد منیر شاه رفتم. متوجه شدم که کتابی میخواند و
 کنجکاو بودم  بدانم چه میخواند. چند ساعت بعد دوباره او را دیدم. روی نیمکتی رو به روی مسجدی که مقام حضرت
 شمس تبریزی در آن قرار  داشت، نشسته بود. در حال خواندن همان کتاب با جلد قرمز رنگ بود. دیدار سوم در باغ

 َمرام قونیه اتفاق افتاد. من توصیف این باغ  را از ِاولیا َچَلبی خوانده بودم و به همین دلیل به آنجا رفته بودم. مردم قونیه
 برای لذت بردن از زیبایی باغ و آواز پرندگان به آنجا  میرفتند. منیر شاه باز هم آن کتاب را میخواند. او متوجه من شد

 Burckhardt ( و با لبخند نام کتاب را نشانم داد. او به من گفت که از خواندن  تمام کتابهای ِسر تیتوس بورکهارد

Titus Sidi ) لذت میبرد. او گفت: االن در حال خواندن فصلی از کتاب دربارة   "تنور " هستم. متن هم دارای معنی 
 ادبی و هم سمبلیک است. سپس منیر شاه تمثیلی از یک تنور به شکل برج کوچک با گنبدی  روی آن نشانم داد. منیر
 شاه افزود: این گنبد کمی شبیه گنبد روی مقبره موالنا است. او ادامه داد: تنور واقعی مانند بدن انسان است.  تصویر

  .ساده شدهای از کیهان

 بدن را تنها بدن فیزیکی نپندارید. زمانی که خواجه حافظ شیرازی در مورد دل سخن می گوید، ممکن است مراد او
  :عالوه بر دل فیزیکی، دل در معنای لطیف آن باشد. مانند بیت زیر

  دال ز نور ریاضت گر آگهی یابی

  چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

 میخواستم بدانم چرا این همه به تنور عالقهمند شده بود. به هر حال منیرشاه با سوال پرسیدن، پاسخ میداد.  "مهمترین
 عنصر در  تنور چیست؟ " و البته که پاسخ من  "آتش " بود و با اشاره به برخی از کیفیات آتش مانند سوختن، باال رفتن،
 و پاکسازی ادامه دادم.  من به صحبت در مورد انواع مختلف آتش در قلب مشتاق شدم، اما منیر شاه مرا متوقف کرد و

  گفت:  "تو کیفیت نوردهی آتش را

 فراموش کردهای. اما در مورد قلب، آیا میدانی که صوفیها هفت سطح رشد قلب را تجربه میکنند؟ " من ساکت ماندم.
 سپس او گفت که یک تنور سنتی متشکل از یک فر ِگلی، حفرة خاکستر و یک مجرای شیشهای است. تنور یک لفاف

 )پوشش( سه الیه است،  درست مانند آنچه که صوفی ها دربارة سینه، قلب و غشاء خارجی قلب به ما می آموزند.
  .پوشش سه الیة تنور به سطوح آگاهی انسان  اشاره می کند

 او اضافه کرد،  "ضمنًا نام من منیر شاه است. من در شهر ترونی به دنیا آمدهام. این شهر بسیار زیبا یکی از بهترین
 رازهای محفوظ در لهستان است، هر چند که ممکن است دیگر به صورت راز باقی نماند زیرا ترونی این روزها یکی

 از مکانهای میراث جهانی یونسکو هست. زمانی که توریستها به تعداد زیاد وارد بازار میشوند، به زودی خواهند
  ".توانست در حالی که از نان زنجبیلی محلی لذت میبرند، قهوه را در لیوان حاوی تصویر نیکوالس کوپرنیک بنوشند

 زمانی که حدودًا بیست ساله بودم. خوابی دربارة تنور پدربزرگم دیدم. رویای من چنین بود: من بچه بودم و در یک"
 زمستان سرد  پدربزرگ و مادربزرگم را مالقات کردم. مادر بزرگم نان زنجبیلی پخته بود و بعد از خوردن آن همگی

  در حالی که پاهای خود را با



 پتو پوشانده بودیم، شروع به گرم کردن پاهای خود در مقابل تنور کردیم. بعد پدربزرگ شروع به تعریف کردن همه
  ".جور داستان برای  ما کرد

 دو سال بعد غریبهای به دیدن پدر و مادرم آمد و خود را به عنوان یک مسافر معرفی کرد. او تمام شب را با پدرم"
 صحبت کرد. زمانی  که غریبه میرفت به من گفت که به عقیده او پدر من یک قدیس پنهانی است و افزود که پدرم

 جانشین )نایب( صوفی چیشتی بود که در دهکده تائوس فعالیت میکند. زمانی که پدرم از دنیا رفت به نحوی احساس
  ".کردم نیاز دارم تا چیشتی پیر را مالقات کنم

 سفری طوالنی به تائوس بود. به خصوص قسمت آخر سفر به دلیل اینکه هیچ اتوبوسی به سمت تائوس حرکت نمیکرد،"
 بسیار دشوار  بود. به همین دلیل مجبور شدم به مدت چند ساعت در گرمای بیابان اطراف تائوس پیادهروی کنم. وقتی
 نزدیک تائوس رسیدم، چیزی غیر عادی دیدم. نوعی خرچنگ بیابان که مرا به یاد خرچنگهای نزدیک دریای بالتیک
 میانداخت در خطر بزرگی قرار داشت.  تعداد زیادی مورچه به او حمله کرده بودند. خرچنگ را برداشتم، تعدادی از

  ".مورچهها را کنار زدم و او را در مکانی امن قرار دادم

 هنگامی که سرانجام به تائوس رسیدم و از مردم خواستم تا مرا به سمت شیخ صوفی راهنمایی کنند، مشکالت جدیدی"
 به وجود  آمد. یک نفر در مورد پیر گفت که او مرده است، دیگری گفت که او تائوس را به قصد سفر ترک کرده است
 در عوض حاضر است مرا  به مکانی ببرد که در آنجا میتوانم با هزینة کمی اقامت کنم. خستهتر از آن بودم که واقعًا به

 آنها توجه کنم. پیرمردی نزد من آمد و  گفت: آب مجانیست. و البته من آبی را که او پیشکش کرده بود پذیرفتم و با
  ".راهنمایی او به آسانی به خانة چیشتی پیر رسیدم

 شب دیروقت بود، اما بالفاصله غذایی برای من آماده شد. سپس مرا به یک جای خواب روی پشتبام راهنمایی کردند."
 من هرگز روی پشتبام نخوابیده بودم، اما فهمیدم که جای بسیار خنک و مطبوعی برای خوابیدن است. هنگامی که دمای
 هوا در صحرا پایین  آمد، مردی برایم یک پتو آورد تا من بتوانم در مقابل سرمای ناگهانی از خودم محافظت کنم. صبح

  روز بعد شیخ از من خواست که

 برای صبحانه به او ملحق شوم. بعد از نوشیدن کمی چای در سکوت، رو به من کرد و گفت:  " میدانم که میخواهی
 معنای واقعی خوابت را دربارة تنور پدربزرگ بدانی. " میتوانید تصور کنید من از اینکه او از خواب من خبر داشت

  ".بسیار متعجب شدم

 و شروع به توضیح دادن کرد: همه چیز همیشه آن گونه نیست که به نظر میرسند. وقتی تو از بیابان نزدیک تائوس"
 عبور میکردی،  همه چیز را با عبارتهای آشنا برای خودت تفسیر کردی. فکر میکردی که در صحرا یک خرچنگ
 دیدهای. اما در حقیقت یک عقرب خطرناک را دیده بودی. اما آگاهانه یا ناآگاهانه زندگی او را نجات دادی. به همین

  ".دلیل است که احتمااًل ایمن به مقصد خود رسیدهای. اکنون بیا به معنای خوابت برگردیم

 معنای تنور مربوط به سطح رشد درونی توست. تنور تو گرمای بسیار کمی پخش میکند. یعنی نیروهای حیاتی و خالق"
 تو هنوز نیاز به بیدار شدن دارند. تو نیاز به آتش داری. در حقیقت تو از آتش وحشت داری. به همین دلیل است که

  ".زندگی تو را با آتش آزمایش میکند. تو خام هستی

 سپس شیخ کمابیش سکوت کرد. او میتوانست بیش از این توضیح دهد. اما میدانست بیفایده است و بعد این ابیات را

  خواند:  اگر اکنون راهی شوی، هیچ ترسی باقی نخواهد ماند

  االن نه؛ اکنون بهتر است که بمانی



 هیچ ترسی از آتش جهنم نخواهی داشت
  این را روح و قلب پاک تو خواهد گفت

  طالی نابی که در زبانههای آتش تنور ذوب شود

  هیچ گاه از بین نمیرود، اما هیچ اثری از ناپاکی ها باقی نخواهد ماند

 بعد از حمام کردن، غافل از اینکه آب زیادی مصرف کرده بودم، تصمیم گرفتم آنجا را ترک کنم. نمیدانستم که اولین"
  ".آزمایش به  وسیلة آتش بالفاصله در راه است

 از آنجا که گرسنه بودم، کمی بعد از ترک تائوس، شروع به خوردن نان خود کردم. به خوشمزگی نان زنجبیلی"
 مادربزرگم نبود، اما به این خاطر که زنجبیل یک ادویه گرم است، خوردن نان زنجبیلی در بیابان ایدة خوبی نبود.

 ناگهان عقابی با سرعت ٢٠ یا ٣٠ مایل در ساعت فرود آمد و نان مرا برداشت. همهاش غذای من بود! بالفاصله متوجه
  شدم در عجلهای که برای رفتن داشتم، آنقدر احمق

 بودم که یادم رفته بود با خودم آب بردارم. به فکر بازگشت به تائوس بودم، اما از روی غرور برعکس آن تصمیم

 گرفتم. اگر مردم از من میپرسیدند که چطور از صحرا عبور کردهام، فقط به آنها میگفتم که با راه رفتن... چیزی که
  ".باور کردنش سخت بود

 بعد از نیم ساعت راه رفتن در صحرا، صحنه تکاندهنده ای را دیدم. اهریمن های شنی عظیم چنان بر روی زمین"
 خشک میچرخید انگار که درویشانی چرخان بودند ]اشاره به رقص سماع[. گرما بیشتر و بیشتر میشد. مثل این بود که

 داشتم در یک تنور راه میرفتم.  حاال، سالها بعد فهمیدم که از تنور قدیمی پدربزرگم میتوان برای شروع فرآیندی به نام
 آهکی شدن استفاده کرد. آهکی شدن به گرما دادن به منظور از بین بردن ناخالصیها و آنچه که پایدار نیست، اشاره

 دارد. فرآیند تزکیه و تعالی به منظور تبدیل هر چیز پست  و فرومایه به چیزی خالص، عمل میکند. چیزهایی که در
  ".سطح ناخودآگاه شما اتفاق میافتند باید به سطح آگاهیتان منتقل شوند

 تنور ابزاری برای رشد و بلوغ است. هنوز الزم بود تا آتش تنور من بیدار شود و سپس به منظور خدمت به تعمق و"
 مراقبة درونی رام  و مهار شود. آتش تنور من بیثبات، ناپایدار و خشن بود. به عبارت دیگر، بصیرت و بینش من از
 هم گسیخته بود، نیت و هدفم بدون  فکر و اندیشه بود. و نمی توانستم احساساتم را کنترل کنم. تنور من حاوی خاکستر

  ".بسیار کمی بود. خاکستر را دیگر نمی توان آتش  زد. یعنی برافروختن آتش از دسترس اشتیاق هم خارج بود

 تمام این افکار و واکنشها بعدًا به سراغم آمد. حاال گرمای بیابان تائوس را تجربه کردم. من زمانی که اهریمن شنی را"
 دیدم باید به تائوس برمیگشتم, اما این کار را نکردم. اگر حرفهای چیشتی پیر را فهمیده و دنبال کرده بودم، وقت آن را

 داشتم که فکر کنم و به  آنها عمل کنم. در هر حال کسی که تعمق کند، یاد میگیرد. هر کس که ثبات پیدا کند، رشد
 میکند. زمانی که به سرعت حرکت میکنید، مشاهده اشیاء دشوارتر میشود. وقتی چیزها به سرعت حرکت میکنند، شما
 آنها را متفاوت از آنچه که واقعًا هستند قضاوت میکنید. مثال در مورد آتش: زمانی که تکه ذغال گداخته را در آتشدان

  ".به سرعت میچرخانید به شکل حلقهای از آتش به  نظر میرسد و دلیلش فقدان ثبات است

 وقتی حالت شما پایدار است، میتوانید آرامشی را تجربه کنید که برای مشاهده آنچه در اطراف شما وجود دارد"
 ضروریست. مانند نور الهی. من در صحرای تائوس از ثبات فاصله زیادی داشتم. نور و گرمای خورشید هم بیشتر شد،

 به طوری که انگار خورشید هم مثل یک درویش رقصان شروع به چرخیدن کرد. زمانی که کاماًل خسته شدم، شروع
  به دیدن توهم کردم. ناگهان خود را درون



 دایرهای از دراویشی که لباس افغانی پوشیده بودند، دیدم. درویشها به دور یک مکعب چوبی بسیار بلند نشسته بودند،
 ".مکعب چوبی  آن قدر بلند بود که من نمیتوانستم درویشهایی را که آن سوی مکعب چوبی نشسته بودند، ببینم

 مرد قدبلندی از پشت ساختمان چوبی پدیدار شد. او حتی از یک اروپائی قدبلند هم قدبلندتر بود. او شنل درویشی سبز"
 رنگ بزرگی به تن داشت. چهرهاش دیده نمیشد، زیرا با ُرخپوش )حجاب( سبز رنگی پوشیده شده بود. آنگاه اشعاری

  .به زبان َدری برایم خواند  که من در کمال ناباوری میتوانستم معنی آن را بفهمم

  دوست من به مالقات آمده

  ممکن است دوباره و دوباره بیاید

  باید تنور را فروزان نگاه دارم

  او ممکن است دوباره و دوباره بیاید

 باید غش کرده باشم. وقتی چشمانم را باز کردم، یک پرستار دیدم که کنار تختخوابم ایستاده بود. اون به من گفت که در
  ".امانم. مردی که خود را ُمداوی الکلوم مینامید، بعد از پیدا کردن من در صحرا مرا به بیمارستان آورده بود

 البته منیر شاه میخواست از این مردی که جان وی را نجات داده بود تشکر کند، اما پرستار گفت که این غریبه نیازی"
 بود . منیر شاه پس از بهبودی با تاکسی به Dios dos mano la )برای تشکر  نمیبیند. او دو دست خدا )فرستادة خدا

 تائوس بازگشت تا زمان بیشتری را در محضر مرشد چیشتی بگذراند. من از منیر شاه خواستم که بیشتر برایم در مورد
 این دیدار دوم بگوید. او کتاب قرمز رنگش را که نوشتة ِسر بورکهارد بود در کیفش گذاشت و دفترچة خاطراتش را

  بیرون آورد. نکات زیر از یادداشتهای این دفترچه

 است. من آنها را به عنوان یک داستان پیوسته نوشتهام و از آوردن بسیاری از روزها, هفتهها, ماهها و سالها در
  .نوشتههایم که به  نظر نمیرسید اتفاق مهمی در آن زمانها افتاده باشد، صرفنظر کردهام

 هنگامی که منیر شاه وارد خانة چیشتی پیر شد توسط زنی که دربارة طعم عشق آواز میخواند مورد استقبال قرار

  گرفت:  عشق سوزان است

  حلقة آتشینی می سازد

  متصل به هم با اشتیاقی جنون آمیز

  من در حلقة آتش سوزان فرو رفتم

  و آتش می سوزاند، می سوزاند، می سوزاند

  این آتش تنور است

  این آتش تنور است

 بعد از شنیدن صدای زیبایش، به آشپزخانه رفت تا ببیند غذا آماده است یا نه. پس از نوشیدن یک فنجان چای، از منیر
 دعوت شد تا برای تهیه غذای شب کمک کند. پس از صرف غذا با هم و با درویشهای دیگر، شیخ مقداری غذا از

 بشقاب خود به منیر داد. بعد از غذا شیخ شروع به حرف زدن کرد. درویشها در حالی که نیمدایرهوار نشسته بودند به



  حرفهای او گوش میدادند. در میان صحبت
 شیخ ناگهان رو به منیر کرد و گفت که خوشحال است که شفا دهندة همه زخمها به او کمک کرده بود تا بهبود یابد.

  .سپس افزود که میخواهد در خلوت دربارة سه نوع آتش با او صحبت کند

 اولین نوع آتش زمانی شروع میشود که شروع به تأمل، تعمق و مراقبه میکنی. دومین نوع آتش زمانی که شروع به
 تعمق و مراقبة  مداوم میکنی قلبت را تحت تاثیر قرار دهد. ناگهان شیخ شروع به تعریف از سفر خود به هند کرد. او

 هنگامی که در تیروواناماالیی بود، با یک یوگی آشنا شد. او تأمل و مراقبه را به طور منظم و دقیق انجام میداد، اما
 نمیتوانست فراتر از سطح خاصی به آگاهی درونی دست یابد. این یوگی از تفاوت بین کار شخصی و موهبت آگاهی

  نداشت. سومین نوع آتش یک هدیه و موهبت است. این به

 معنای روشنایی ناگهانی قلب شماست که با تجلی الهی ایجاد میشود. همچنین این هدیه )موهبت( ظرفیت قلب ظریف شما
  .را افزایش میدهد

 این دفترچه حاوی پاسخ های شیخ به سواالت منیرشاه بود. زمانی که منیر شاه از شیخ پرسید آیا مراتب باالتری از آتش
 وجود دارد،  شیخ به او نگفت که اکنون نباید چنین سوالی پرسیده شود بلکه با لبخند پاسخ داد: منیر شاه تو هرگز نباید

  "!به حرف کسانی که  سخنشان را بدون عمل به آنها به زبان میآورند گوش دهی

 تو، منیر شاه، مرا به یاد پدرت میاندازی! یک ضربالمثل در لهستاِن شما وجود دارد که ترجمهاش این است:  " یک"
 انسان واقعی پنهان است  ". چنین افرادی توجه مردم را به خود جلب نمیکنند. آنها بی ریا، بدون تزویر و یکرنگ

 هستند، جهان از آنها در امان است، آنها در میان مردم با اعمال عبادی بسیارشان شناخته نمی شوند، اما در عین حال به
  ".این اعمال، چه پنهان و چه آشکار،  بیحرمتی نمیکنند، چرا که این اعمال مقدسند

 دلهای شان از ورود غیرخدا ایمن است. توسط خدا ایستادهاند و توسط خدا مشاهده میکنند، از خدا میگیرند و به خدا"
 اعتماد  میکنند. روح شان از خودشان در امان است بنابراین خودی نمی شناسند. آنها غذا میخورند، در بازار قدم

  ".میزنند، و با لباس محلی با مردم کشورشان در هم میآمیزند

 ماند. هر وقت به هند سفر کردی حتما به مالقات درویش چیشتی در Varanasi پدرت به مدت طوالنی در واراناسی"
 واراناسی برو.  او ادیب بزرگی است و مردی است که زیاد صحبت میکند و دوست دارد که چیزها را توضیح دهد. از

 او دربارة َدِده آتانور سوال کن! صاحب آتانور یک درویش یونسی است. او مانند یونس نبی ، به ویژه در تسلط بر
  غرایز و پاسخهای خود به خشم فعال است. او احاطه

 شدن قلبش توسط آتش خشم را تجربه میکند. او تمام اعمال ، افکار تصادفی و اجبارهای ذهنی خود را در پایان هر
 روز بررسی میکند. بعد از تأمل کردن روی تمام اینها، او نیت و مقاصد خود را طوری پاکسازی میکند که در روز
 آینده هیچ کاری را به انجام  نمیرساند مگر آنکه به خواست خداوند بوده و ارادة خداوند در آن جاری باشد. صاحب

  ".آتانور پیوسته قلب خود را مشاهده می کند

 در مدتی که اینجا هستی در آشپزخانه کار کن. وظیفه دیگر یادداشت برداری درباره آموزهها یا سخنان جالب توجه"
  ".هنگام مطالعه کتاب در کتابخانه ما خواهد بود. برخی مطالعات برای یک درویش مفید است

  :در اینجا برخی از نقل قول ها که از دفتر منیر شاه به دست آمده، آورده شده است

 انسان قلب جهان نامیده میشود چون قلب در مرکز قرار دارد و از همه اجزا آگاهی دارد، در حالی که بخشهای دیگر •
 .چیزی در مورد وضعیت قلب نمیدانند



 واقعیت و اصالت قلب سالک قویتر میشود. روح آرام و صاف میشود. سپس شاخه به ریشه میپیوندد. خاص به عام •
 میپیوندد. مشروط به مطلق میپیوندد. خاصیت جمع بر جدایی مسلط میشود و کثرت در وحدت گنجانده میشود.   • یاران

  .من)پیامبر( ستارگان هستند و هر یک از شما پیروی کند، به درستی راهنمایی خواهد شد.  • آتش، آب است

 نوح صاحب تنوری بود که در اصل به آدم تعلق داشت. این تنور باعث جاری شدن سیل شد. آتش روز قیامت دوباره •
 از این تنور افسانهای برمیخیزد.  " آتش " نشاندهنده غرور معاصران نوح است، در حالی که  " آب " سمبل فروتنی بعد از

  .کیفر و مجازات است

 واژة تنور در آیة 40:11 قرآن نماد طلوع آفتاب )سپیده دم( و یا نمایان شدن چهرة زمین میباشد. به گفتة برخی، تنور •
  .به باالترین یا بهترین مکان روی زمین اشاره دارد

  :)ریشه شناسی تنور )کوره، فر •
Nawwara( نور، روشنایی( ،  Tanawwara( روشن شدن، روشن شدن برای دریافت روشنگری(،  Tanawwur )

  )روشنایی، روشنگری

 کوره ذوب احتمااًل قویترین نماد قدرت آتش باشد. از تمام انرژیاش برای ساختن چیزی استفاده میشود: این میتواند به •
  .معنای یک پروژه در حال اجرا یا ارائه ایده جدید باشد، در حالی که  " بیداری " است

 زمانی که گفته می شود عشق در قلب ساکن است،  این رابطة بین روح و جسم مشابه رابطهای فرض میشود که با روشی •
  .کاماًل عالیتر ، بر پایة نماد کیمیاگری تنور بنا شده است

 نمادگرایی کیمیاگری هرگز از نظر فردی  "منقرض شدن " معنوی نیست ، همانطور که در فنا الفنائی و عرفان واحد •
 صوفیان وجود دارد. دلیل این امر آن است که کیمیاگری مبتنی بر یک بینش کاماًل کیهانی است و بنابراین فقط می تواند

  .به طور غیر مستقیم به قلمرو فرا-کیهانی یا الهی منتقل شود

 به خاطر میآورید که چیشتی پیر در تائوس توصیه کرد که منیر شاه از دده آتانور دیدن کند. منیر شاه توانست دده آتانور
 را در واراناسی پیدا کند. چطور؟ او به سادگی آدرس را با ارسال نامه الکترونیکی به خود دده آتانور دریافت کرد. کدام

 آدرس پست الکترونیکی؟ مدتی طول کشید تا منیر شاه فهمید که باید از طریق پست الکترونیکی به آدرس
Tanur@Dede ایمیل بفرستد. اینطور شد که منیر در دفترچهاش چیزی در مورد دده صاحب نگفت. او فقط گفت که 

  .وقتی در واراناسی قدم میزد ، توسط سگ هاری مورد حمله قرار گرفت

 منیر شاه برای بهبودی به هیمالیا رفت تا از هوای پاک آن بهرهمند شود. وقتی به کوه رسید ، چیز معجزه آسایی رخ
 داد. او یک یوگی را دید که به جای آن که به سمت کلبة باالی کوه راه برود، به سمت آن شناور بود. هنگامی که به کلبه
 رسید، یوگی با لبخندی شیطنت آمیز به منیر شاه گفت که این نمایش ظاهری تنها به خاطر کسانی انجام میگیرد که سطح

  !بودش آنها هنوز خام است. یوگی با تأکید اضافه کرد:  "بالفاصله به زادگاه خود در لهستان برگرد

 تو مدتی است شیرینی و عسل میخوری. به زودی قلبت در حالت غم و اندوه فرو خواهد رفت. تو کلوسنت )نوعی گیاه"
 کوهی( تلخ خواهی خورد. بازگشت به تورون مسأله مرگ یا زندگی است. یک آزمایش سخت در انتظار توست.  " پس
 از ورود منیر شاه به تورون، او چندین خواب در ارتباط با این آزمایش دید. او از طریق تلفن با چیشتی پیر در تائوس

 .تماس گرفت تا این خوابها را به او اطالع دهد
 رویای واسطه، دیدار با مال نصرالدین بود که کتاب خود را به منیر هدیه داد. سپس از منیر پرسید:  "آیا میدانی این به

 چه معناست؟ "  منیر جوابی نداده بود. چشتی پیر خاطر نشان کرد که این رویا هشدار جدی برای منیر دارد:  "تو توانایی
  ."و پتانسیل خاصی داری، اما از آن به شیوة درستی استفاده نمیکنی

 منیر با توصیف خواب خود درباره یونس نبی ادامه داد. او روبروی سه قبر ایستاده بود. مردی از او سوال کرد که



 کدام یک از این سه قبر، قبر یونس نبی است. منیر با مالیدن دست خود بر روی خاک یکی از قبرها به این سوال پاسخ
 داد. سپس با همین دست سر  خود را مالید که تجربة وجد انگیزی )خلسه آمیزی( را برای او به وجود آورد. چیشتی پیر
 گفت:  "این بدان معناست که مانند یونس نبی در شکم نهنگ، عزلت گزینی خارق العادهای خواهی داشت که چهل روز

 طول خواهد کشید. این عزلت گزینی برایت بسیار دشوار خواهد بود، اما به خاطر داشته باش که تو در کشتی نوح
  " !بودی و این کشتی غرق نشد

 باشید. منیر شاه به دلیل هاری Quaresma Abilio برای حدس زدن اینکه چه اتفاقی افتاد، الزم نیست آبیلیو کوارشما
 به سختی بیمار شد. به خاطر دارید که او توسط یک سگ هار گاز گرفته شد. منیر شاه پس از قرار گرفتن در معرض
 هاری مراقبتهای پزشکی مناسب را دریافت نکرده بود. ویروس هاری میتواند سیستم عصبی مرکزی را آلوده کند. این

  .ویروس می تواند باعث ایجاد بیماری در مغز شود که در نهایت میتواند منجر به مرگ شود

 او را در کمای مصنوعی curare منیر شاه به سرعت به بیمارستان منتقل شد. متخصص بیهوشی با خوراندن کوراِره
 قرار داد. شاید دربارة کوراِره بدانید که کوراِره به عنوان سمی فلج کننده توسط بسیاری از بومیان آمریکای جنوبی

 مورد استفاده قرار میگرفت. چیزی که متخصص بیهوشی کشف نکرد این بود که منیر در مدت زمان کما همواره از
 آنچه در اطرافش اتفاق افتاده بود آگاه بود. چون فلج بود نمیتوانست حرکت کند ، اما قادر بود همه آنچه را که کنار

  .بسترش گفته شده بود بشنود. طی چهل روز، عزلت گزینی  در جهنم را تجربه کرد

 دفترچه منیر شاه احساسات تجربه شده را با عبارات کلیدی مانند ترس، نگرانی، بیحوصلگی، عصبانیت، ناامنی و تسلیم
 توصیف میکند. منیر به سختی میتوانست نگرش درست را اتخاذ کند. وقتی که نگران بودن دربارة این که این وضعیت
 تا کی قرار است  همین طور ادامه پیدا کند را متوقف کرد، اوضاع بهتر شد. او کشف کرد که هر روز برای خودش و

  .به اندازة خودش مشکالت کافی  دارد

 عالوه بر این، صوفیان به منیر شاه تعلیم داده بودند: این هم میگذرد -  "این هم گذشت! " زمانی که منیر توسط متخصص
 بیهوشی از کما خارج شد، عزلت گزینی او که خود انتخاب نکرده بود پس از چهل روز به پایان رسید. منیر از این
 تجربه، خردمندتر اما غم انگیزتر بیرون آمد. احساس ناامنی مدتها پس از بهبودی به همراه او بود. هنگامی که او با

 تلفن چیشتی در تائوس تماس گرفت تا به او بگوید چه اتفاقی افتاده است، مرشد به او گفت: تو خام بودی و اکنون پخته
  !شدهای

 هنگامی که چندین سال از خاطرات نوشته شده در دفترچه منیر رد میشویم، او را در ریگا مییابیم. ریگا نه تنها یکی از
 زیباترین شهرهای کشورهای بالتیک است بلکه در بین تمام شهرهای اروپا مروارید پنهانی است. این شهر در خلیج

 به قرون وسطی، Vecriga ریگا در دهانه رود داگاوا واقع شده است. شالودة تاریخی ریگا ، معروف به وگریگا
  برمیگردد. همچنین به دلیل معمارِی هنر نو و

 ساختمانهای چوبی قرن نوزدهم مشهور است. منیر شاه پس از ماجراجویی در نزدیکی یک خانة چوبی ، یادداشت
 .برداری را متوقف کرده است، اما بیایید ابتدا به آنچه که در نزدیکی رود داگاوا اتفاق میافتد برگردیم

 هنگام قدم زدن در امتداد رودخانه داگاوا، صحنهای بسیار دراماتیک رخ داد. منیر مردی را دید که تهدید به پریدن از
 روی پل میکرد.  این مرد به کسانی که آنجا جمع شده بودند گفت که او را تحت فشار گذاشته و جانش را به لبش رسانده

 اند. منیر شاه به مرد میگوید: "آیا میخواهی به من بگویی در زندگیات چه میگذرد؟ " و در ادامه اضافه میکند:  "آیا
  "میتوانیم یک فنجان قهوه یا چیز دیگری بخوریم؟

 مرد به نظر میرسید که گوش میدهد، اما بعد گدایی شروع به ناسزا گفتن به مرد کرد و او را یک ترسو خطاب کرد و



 افزود:  " بپر!  بپر! بپر! سپس همه جمع شدند و شروع به فریاد زدن کردند:  " بپر! بپر! بپر!  " گفته میشود که اگر شما
 یک انسان را نجات دهید، یک خلق را نجات دادهاید. منیر شاه به سادگی سمت مرد رفت ، دست او را گرفت و از

  .خطر دور کرد

 منیر چندین یادداشت در مورد معماری چوبی بسیار زیبا در ریگا داشت. این نوشتهها از دفترچه یادداشت اوست:
 »مردم به دلیل خوبی از ترکیب چوب و آتش میترسند. به لحاظ تاریخی ، چوب ماده اصلی ساخت و ساز در بسیاری
 از نقاط جهان بوده است. کل شهرها از چوب ساخته شدهاند. در بایگانی، سوابق بسیاری از شهرهایی که در مقاطع

 زمانی مختلف به طور کامل سوختهاند ثبت شده است. در شهرهای پرتراکم آتش میتواند به سرعت از یک ساختمان به
  " .ساختمان دیگر سرایت کند

 نیازی نیست دقیقًا توضیح دهم وقتی که آتش و چوب با هم مالقات کنند چه اتفاقی میافتد. یک روز، سالها بعد از حادثة
 نزدیک  رودخانة داگاوا، منیر بار دیگر به یک پیادهروی طوالنی در ریگا رفت. او در مسیرش خانهای را دید که آتش

 گرفته بود و در حال  سوختن بود. خانة سوزان در قسمتی از ریگا قرار داشت که در آن جا خانهها به شکل طبقاتی
  .)چینه ای( روی هم ساخته شده بودند

 یکی از این خانههای چینه ای کاماًل شعلهور بود. یک دختر کوچک روی بالکن این خانه ایستاده بود. اوضاع
 غیرممکن به نظر میرسید.  دختر میسوخت. هیچ راه خروجی وجود نداشت. مدت زیادی طول میکشید تا مأمورین

 آتشنشانی برسند. تنها شخصی که در آن نزدیکی میتوانست کاری انجام دهد منیر شاه بود. شاید چون صبِح زود بود،
  .هیچ کس دیگری در آن اطراف نبود

 در نزدیکی خانة در حال سوختن درخت انجیر بزرگی بود که شاخههایش تا روی خانه پایین میافتاد. تنها راه رسیدن به
 کودک باال رفتن از این درخت بود. اما دو مشکل وجود داشت. منیر شاه، مانند هر فرد عادی، از خطر نزدیک شدن به

 آتش شدید آگاه بود.  همچنین باید بدانید که منیر شاه از ارتفاع میترسید. اما خالصة کالم، اگر منیر شاه کاری نمیکرد ،
  .دختر میمرد

 این دفترچه به هیچ وجه نشان دهندة این نیست که منیر شاه مظهر یک قهرمان توانمند بود. البته شما متوجه شدید که
 منیر از درخت انجیر باال رفت اما او این کار را با ناشیگری انجام داد. ترس او هنگام باال رفتن از درخت او را ترک

  !نکرد. اما منیر شاه با ترس خود مواجه شد و کودک را نجات داد

 هنگامی که همه اینها در ریگا اتفاق افتاد، چیشتی پیر مشغول مطالعه مقاالت حضرت شمس الدین تبریزی )معلم و
 مرشد موالنا( بود که میگوید:  "حال سوزانی دارم، هیچ کس ظرفیت این حال مرا ندارد.... اگر روزی قرار باشد این

 حال به سراغ کسی بیاید،  ظرفیت آن را پیدا خواهد کرد. " سپس پیر تائوس با صدایی رسا و از حفظ چنین خواند: ثمرة
  :زندگی من بیش از سه کلمه نیست

  خام ُبدم، پخته شدم، سوختم

 البته شما میدانید که او به موالنای رومی اشاره نمیکند، بلکه سخن از کسی میگوید که سالها پیش در مورد تنور
 .پدربزرگش خوابی دیده است


