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 مولوی، ديوان شمس، غزل شمارهٔ  ١٨٢۵

 

من ینوا زند زھره منم طرب طربم من  

من یبرا کند وهيش عاشقان انيم عشق  

  شود مکش کش و خوديب شود خوش و مست چو عشق

یب چو کند فاش من یھوا ھمگان بر د&ن  

کشد نشان من رخ بر کشد جان به مرا ناز  

من یجا به کند آنچ ز برد حسد فلک چرخ  

گرفته خود سر من رفته وجود ز من ام  ام

من یفنا دبدبه زند یم ذره به ذره  

شد ريش لطف یآھو شد ريد روز که آه  

من یدعا و سخن از شد ريس اري و دلبر  

گل و آب در شب ھمه شب لد ماند و برفت اري  

من یوا صبوح به تا طپم یم خمار و تلخ  

زند علم فلک شمس زند دم صبوح که تا  

من یدوتا خم پشت شود تر سرو چو باز  

کل و جزو کنند ناز گل دکان شود باز  

من یثنا دھد شرح دھل با عراق ینا  

سبو سبو دھد باده خوبرو جان یساق  

من یمرتضا زاھد کند گم یپا و سر تا  

را شگرف قدح آن ايساق یخدا بھر  

من یرضا جھت از بنه من ريپ کف بر  

نھادمش جھان و دل در دادمش باده که گفت  



  Program #286                             286 شماره برنامه

3 

 

من یصفا صفت از گشادمش یپر و بال  

شد مست و خراب سخت شد دست ز کنون ريپ  

نکته ديگو او که صفت آن در ستين من یھا  

خوشم مرا بکشد گر کشم یآدم یساق  

من یسخا بود روح او یعطا بود راح  

منم جو و یيتو آب منم سبو یيتو باده  

من یسقا من یساق منم کو انيم مست  

جسته شيخو کف از نشسته خم تک در ام  ام

من یکدخدا و حاکم بود خدا یھمگ تا  

زد غيت زيتبر از او نور که یحق شمس  

من یايض شعشعه نيا شد او نور غرقه  

* 

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 637

  بگنجد زيچ ھمه بحر نيدرا بحر نيا در

ديمدران بانيگر ديمترس ديمترس  

* 

  560 تيب پنجم، دفتر ،یمعنو یمثنو ،یمولو

  یمنتھ یا ريگ بگشاده را عقده

  یتھ سهيک بر سختست ی عقده

  ريپ تو یگشت ھا عقده درگشاد

  ريگ بگشاده دگر یچند ی عقده

* 
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  1837 شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  من زپشت بارگران من شتدر ره رفته

  من بار برده آمده من بردبار دلبر

* 

 

 

 .کنم یم شروع مو&نا شمس وانيد از 1825 شماره غزل با را امروز حضور گنج برنامه یواحوالپرس س?م با

  

من ینوا زند زھره منم طرب طربم من  

 من یبرا کند وهيش عاشقان انيم عشق

  . ھستم من ،˚طرب و ھستم طرب من که ديگو یم نطوريا ھا نسانا ما از کيھر انسان، طرف از مو&نا پس

  .یشاد یعني" َطَرب"

 درواقع و. ديآ یم با& و جوشد یم ما ذھن ريز یفضا از ما، وجود اعماق از یشاد. دارد فرق یخوش با یشاد 
 یم تجربه یادش صورت به کند، دايپ یيايپو د،يايدرب ارتعاش به ست سکون حضورکه یاريھش ،یاريھش که یوقت

  . دارد تعلق انسان به فقط که ديگو یم مو&نا است، خاص فرکانس با یارتعاش کي که یشاد نوع نيا و. شود

 اگرنه و دھد یم دست ما به یخوش کند، ريتفس خوب را یفعل داديرو ما ذھن یوقت. ديآ یم ما ذھن از ،یخوش اما
 یضيمنظورمر (داشتن بد خوردن،حال غصه مثل یخوشنا. ست یخوش عکس یناخوش. یناخوش کند ريتفس بد اگر

 در که طرب  معادل. است unhappiness یناخوش و happiness ھمان یخوش یسيانگل معادل. ست) ستين
  . دارد فرق  happiness با joy پس. ست joy یسيدرانگل م،ييگو یم یشاد آن به یگاھ یفارس

 یخوش یول ميھست یشاد جنس از ما یعني. رديگ یم سرچشمه تس حضور یاريھش که ما ذات از یشاد که دينيب یم
 اصل یشاد. ست نکن وارضا داريوناپا یمصنوع زودگذر، زيچ کي یخوش. دارد یرونيب یزھايچ به یبستگ

 طربم من "که بگو خودت به را نيا یھست یجنس چه از که یبدان یخواھ یم اگر که ديگو یم امروز ومو&نا. ماست
  "منم طرب

 چه از یشاد که بدانم واگرخواستم. ھستم یشاد جنس از من ھستم؟ یجنس چه از که نميبب کنم نگاه خودم به من پس
 که ست نيھم یبرا ست رونيب از یشاد منبع که ميکن فکر ميادگرفتي ما چون. کنم نگاه رونيب به دينبا ست یجنس

 یم متوجه امروز. ميگرد یم یشاد دنبال آنھا ودر ميکن یم تجسم ذھنمان در را یرونيب عيوقا اي یرونيب یزھايچ
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 یم لذت و ديدھ یم انجام را یخاص کار شما اگر و.  ستين یرونيب یزھايچ در یشاد ست؛ عبث کار نيا که ميشو
 یم یجار کار آن به موقع آن که شماست درون یِ شاد درواقع ، ديشو یم شاد ديدھ یم انجام را کار آن یوقت د،يبر

  .بدھد یشاد شما به یرونيب زيچ کي که ستين نطوريا. شود یم تجربه اشم قيطر واز شود

 نيا ی زنده یفضا آن یعني حضور یشاد م،يبدھ انجام را یوکار ميباش لحظه نيا در م،يباش حاضر ما ھرموقع 
  .ميکن یم تجربه یشاد صورت به ما را وارتعاشش کند یم ارتعاش ما، در لحظه

 یم مرا ینوا. زند یم را من ینوا فقط زھره نيا ست، یشاد یخدا رونيب جھان در که زھره که ديگو یم ومو&نا
  .ست یکي خودش اصل با که یانسان زند؛ یم را انسان ینوا یعني زند

  "من یبرا کند وهيش عاشقان انيم عشق "که ديگو یم

  . کنم رکا چه ديگو یم من به ابرو اشارات وبا کند، یم ناز کند، یم عشوه یعني" کند وهيش "

. کنند کار چه دانند یم معشوق یبايز اشارات با. کنند کار چه که رنديگ یم یيراھنما عشق از عاشقان ی ھمه پس
 نيا نکند…بکنم یکار کي ديبا نکند…رفت ادمي یزيچ که نکند یوا لحظه نيا که ستندين فشار نيا ريز نيبنابرا
 ما به را موضوع نيا مو&نا امروز ست؛ين ودشانخ یرو یريگ ميتصم فشار و…ست اشتباه کنم یم که یکار

  .داد خواھد حيتوض

 غصه نقدريا چرا دارم؟ استرس نقدريا چرا دردمندم؟ نقدريا چرا پس طربم من اگر که ديآ یم شيپ سوال نيا یول
 دل به را گريد یھا انسان نهيک چرا. زھايچ نيھم یعني درد دارم؟ ترس نقدريا چرا دارم؟ خشم نقدريا چرا دارم؟
  ست؟يچ نيا پس کنم؟ یم حمل خودم با و گرفتم

 داديرو لحظه، نيا اتفاق و مينيب ینم م،يکرد فراموش ست یزندگ که را لحظه نيا اشتباھاً  ما که ست نيا یبرا نيا 
  .شود یم گر جلوه لحظه نيا اتفاق صورت به سطح در و ظاھر در لحظه نيا. مينيب یم را لحظه نيا

 لحظه نيا که ميکن یم فکر ما و افتد یم که ست یاتفاق کند یم جلب مارا وتوجه نظرما لحظه نيا در که یزيآنچ 
  .ست لحظه نيا داديرو از تر قيعم لحظه نيا که یدرحال. ست لحظه نيا داديرو یعني یسطح ی دهيپد ھمان

  . دھد یم رخ آن رد لحظه نيا اتفاق که ديھست جنس آن از شما که ست قيعم تينھايب رشيپذ یفضا لحظه نيا

  کند؟ یم جذب را ما توجه ی ھمه لحظه نيا اتفاق چرا

 به ذھنمان در یذھن من نام به یتوھم باشنده کي ،)ميگفت بارھا (م،يشد تيھو ھم ذھنمان با گذشته در ما نکهيا یبرا 
 افتاده یاتفاقات گذشته در که ديد ديخواھ ديکن نگاه خودتان به شما اگر. است دهينرس ثمر به نيا که م،يا آورده وجود
  .شود یگريجورد ديبا ديگفت یم د،ينبود یراض شما نرساندند، ثمر به کامل طور به را شما اتفاقات نيا که ست

 و یزندگ از ما ظاھرا  ،"مرتضا زاھد نيا"ديگو یم که ميدار ھم غزل در که یخوشنود نا و یتينارضا نيا نيبنابرا 
 بافت نيا که یذھن من نام به ميشد درست یذھن بافت کي از ما نکهيا ليدل به ميستين باطناً  یول ميھست یراض خدا از

 جدا ھمسرش از یکي مث?. ست یدگينرس ثمر به پراز و شده درست گذشته براساس یعني کند یم کار زمان با یذھن
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 ورشکست یکي داده، تدس از را اموالش یکي آن شده، ظلم یکي به نشده، خواسته یم که یآنطور ش بچه یکي شده،
 من نظرِ  به ھا نيا ھمه. ست کرده انتيخ او به کشيشر یکي امده،ين آمده یم رشيگ پول ديبا که آنقدر یکي شده،
  .ست ندهيآ دارد، که یديام تنھا و ست یدگينرس ثمر به یذھن

 ديکن یم حس لحظه نيا در شما اگر. ديکن یم یزندگ خودتان یذھن ريتصو با پس ديکن یم یزندگ نطوريا شما اگر 
 داديرو و ديپوشان یم ديدار را لحظه نيا شما پس ديبرس جهينت به ندهيآ در ديبا شما و دهينرس ثمر به شما گذشته که

  .ديگرفت لحظه نيا یجا به را لحظه نيا

 بعد و فتدا یم یاتفاق کي لحظه نيا... رود یم د،يآ یم رود، یم و ديآ یم لحظه نيا داديرو و ست یزندگ لحظه نيا
 لحظه ھزاران ما روزِ  که رسد یم نظر به سطح در…ديآ یم یبعد اتفاق د،يآ یم یگريد اتفاق بعد لحظه رود، یم

 شهيھم که ديد ديخواھ ديکن توجه خوب اگر یول. شود یم ثبت لحظه صورت به اتفاقات از کيھر نکهيا یبرا ست
ً يستقم که آنچه. ميھست لحظه نيا در شهيھم ما. ست لحظه نيا   . لحظه نيا اتفاق و ست لحظه نيھم شود یم تجربه ما

 و. باشد داشته وجود باشد، زنده گذشته لحظات ھمه -دھد یم نشان ذھنمان که یطور به - که ستين یزيچ نطوريا
 رد  ست رفته و ست آن به دشيام نکهيا یبرا دارد وجود قتايحق ندهيآ نکهيا مثل که ديآ یم نظر به نطوريا ذھن یبرا
 ديشو تيھو ھم ندهيآ نيھمچن و گذشته با اي ديکن ريگ آنجا در و ديبرو گذشته به مرتب شما اگر. کند یم یزندگ آنجا
  !یروانشناخت زمانِ .  ديکن یم یزندگ زمان با شما

 که ست نيا ما ع?قه تمام. پوشاند یم ست یزندگ که را لحظه نيا یذھن من اي یروانشناخت زمانِ  نيا نيبنابرا
 حواس ھمه نکهيا یبرا. افتد یم اتفاق آن در داديرو که یيفضا ونه مينيبب را داديرو فقط م،ينيبب را لحظه نيا داديرو
 یم لحظه نيا در که یاتفاق لحظه، نيا دادِ يرو که ند؛يگو یم باھوش آدمِ  ما به ميباش نطوريا اگر که ست نيا به ما

 رفع کنم یم حس که را یصينقا آن لحظه نيا داديرو ايآ. برسم رثم به ندهيآ در کند یم کمک من به قدر چه افتد
  رساند؟ خواھد ثمر به مرا گريد عبارت به کرد؟ خواھد کامل را ھا آن کرد، خواھد

 اليخ کي ینطوريھم ما چه؟ یعني ميدان ینم اص? که شده ليتحم ما به یذھن من لهيوس به ھم یدگيرس ثمر به نيا
 نيھم شما لحظه نيبھتر که یدرحال. ميستين ا&ن و ميشو خوشبخت ميخواھ یم ندهيآ در خ?صه که ميدار یمبھم
  . ندارد وجود یگريد زيچ لحظه نيا از ريغ. ست لحظه نيا شما زيچ وتنھا شما ی لحظه تنھا و ست؛ لحظه

 شما چرا ستين زنده اگر. ست زنده گذشته که ديآ یم نظرش به کند یم یزندگ زمان با که یذھن ذھن،من که یدرحال
 مثل ست یيخطا کي. ست اشتباه کي نيوا کند؟ یم تياذ را شما چرا است؟ ادتاني را افتاده شيپ سال ده که یاتفاق
  . باصره یخطا

 یم را لحظه نيا داديرو فقط شما یوقت و ست یزندگ قيعم یفضا لحظه نيا که ديد ديخواھ ديکن نگاه خوب اگرشما
 به خورد؟ یم من درد به طور چه ز،يچ نيا خشت، نيا که ديھست ھوا و حال نيا در ،دينيب ینم را فضا نيا و دينيب

. ھدف یبرا یا لهيوس صورت به اي ديکن یم استفاده ندهيآ در یزيچ یبرا پلکان عنوان به لحظه نيا از گريد عبارت
  . ست یذھن زيچ کي ھدف آن
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 ديپوشان یم را لحظه نيا یوقت. ديپوشان یم را لحظه نيا و ديھست تيھو ھم ذھن با لحظه نيا شما گريد عبارت به
 از د،يستين یزندگ جنس از چون و. ديستين تماس در ميمستق طور به یزندگ با د؛يا گرفته فاصله یزندگ از گريد

 یزندگ یشاد ھرلحظه که ديکن ینم حس شما اگر. ديکن حس را" منم طرب طربم من "ديتوان ینم ديھست ماده جنس
 را لحظه نيا شود، یم پخش ھم اطرافتان به بلکه کند یم شاد را شما تنھا نه شود، یم مرتعش دتانوجو ذرات در
  .ديپوشان یم ديدار

   کنم؟ کار چه ديبا بپوشانم را لحظه نيا خواھم ینم من خوب که ديکن سوال شما ست ممکن حا&

 د،ينکن زهيست لحظه نيا داديرو با لحظه، نيا در ديبشو خ?ص یذھن من شر از اي ديکن کم را زمان شما نکهيا یبرا
  .ديکن قبول

. آمده ا&ن و گذشته از تان حافظه به ديرفت. ديآورد ذھنتان از نکهيا اي افتد، یم اتفاق دارد ا&ن ست ممکن داديرو نيا
 مرا اھدخو یم ست ممکن کند یم ارائه من به ذھنم باشم، داشته وجود توانم یم من که یزمان تنھا لحظه، نيا در

 د،يھست تيھو ھم آن با شما ھرصورت به. ست آورده گذشته از که ست یخوب داديرو کي نه اي و دھد درد و غصه
 گذشته در داديرو نيا نه اي ست،ين ا&ن داديرو آن که فيوح بوده خوب داديرو نيا که ديکن یم قضاوت ديدار شما

 چگونه با&خره داديرو نيا ديکن فکر نکهيا و زهيست یجا به حا& د؛يکن یم زهيست آن با ديدار افتاده؟ چرا افتاده، اتفاق
 عبارت به. ديشو یمواز لحظه نيا یفضا با و ديريبپذ را داديرو نيا د،يکن نظر صرفه آن از شما شد، خواھد حل

 ديزيست یم هلحظ نيا داديرو با شما یوقت. ست لحظه نيا در یزندگ. ديکن یآشت لحظه نيا با اي یزندگ با شما گريد
  .ديزيست یم یزندگ با یعني د،يزيست یم لحظه نيا با ديدار یعني

 د،يکن یم استفاده ندهيآ یبرا لهيوس عنوان به لحظه نيا از اي د،يزيست یم ديدار لحظه نيا با ا&ن ديديد شما اگر حا&
 اگر. باشد یگريد زيچ کي باشد،ن نيا مييگو یم و مينيب یم مانع وخودمان یزندگ نيب را لحظه نيا ما از یبعض اي
 نيا با که باشد ادماني. ديکن یم یدشمن لحظه نيا با واقعا نه اي. ديکرد ليتبد مانع به را لحظه نيا شما ھست نطوريا

  .ديکن یم یدشمن یزندگ با یعني ديکن یم یدشمن لحظه

 من اي د،يبردار شما ديبا را قدم نياول. ميکن یآشت یزندگ با یعني لحظه نيا با ميخواھ یم ميشد عاقل ا&ن ما حا&
  .بردارد خودش یبرا ديبا یھرکس ھمه، بردارم،

 لحظه نيا با اي ديپوشان یم را لحظه نيا ديدار که ديبدان ديستين یشاد جنس از د،يستين طرب که ديشد متوجه شما اگر
 یآشت چگونه. ديکن یآشت ا&ن نيھم ظهلح نيا با که ست نيا قدم نياول و ديدار یبرم را قدم نياول د؛يکن یم زهيست
  د؟يکن

 شما که یزيچ وتنھا. ديريبپذ را آن لحظه، نيا داديرو یعني کند، یم ارائه لحظه نيا عنوان به را خودش که یزيآنچ
 را لحظه نيا داديرو نکهيھم. ست لحظه نيا داديرو و لحظه نيا نيھم ديدار اجياحت یزندگ به اي خدا به دنيرس یبرا
  . ديشو یم یزندگ جنس از ديترفيپذ

 یم کباري شما که ست یميتصم نيا پس. ميبرگرد یقبل حالت ھمان به بعد قهيدق کي بعد، لحظه که ست ممکن حا&
 ما، یزندگ قانون نيتر یاساس و. ام گرفته یميتصم نيچن من که ديآور یم خودتان ادي به به بارھم وھزاران ديريگ
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 لحظه نيا با من ايآ ست؟يچ لحظه نيا با من رابطه که ست نيا باشد نيتر ساده مھ ديوشا ما رابطه نيتر یاساس
  ھستم؟ دشمن اي ھستم دوست

ً يحق اي ديآ یم ذھنتان از اي کند یم ارائه لحظه نيا عنوان به را خودش که یزيچ نيا ا&ن دينيبب ديکن نگاه  دارد قتا
 باز را آغوشتان نه اي دييگو یم راهيوب بد آن به شما د،يھست آن مخالف شما د،يکن یم زهيست ديدار شما افتديم اتفاق
  د؟يريپذ یم را نيا و ديکرد

 چيھ داديرو گريد. ديستين داديرو یقربان گريد شما د؛يرو یم آن یورا به ديريپذ یم را داديرو که یوقت باشد ادماني 
  . ديشو یم رد داديور کنار از نيبنابرا پس باشد داشته شما یرو تواند ینم یا وسلطه نفوذ

 یشاد ديگو یم مو&نا که ديستين شما ،یشاد و ديستين یشاد جنس از که ديکن یم حس اگر ميکن یم یامتحان کي پس
 گريد عبارت به. زند یم را یانسان ینوا ھم او کند یم را بودن یشاد یخدا یادعا یکس اگر ندارد وجود رونيب در

 ست، زيانگ یشاد که یھراتفاق. شود یم زده اش ینوا رونيدرب و شود یم مرتعش انسان در حضور یاريھش نيا
. ميھست جنس آن از ما و کند یم پخش حضور یاريھش ارتعاش از درواقع کند یم پخش یشاد درجھان که یھرکس

  . ميھست یذھن من جنس از پس ميستين جنس آن از ا&ن اگر

 واکنش اي یگر واکنش. شتريب طرب پوشاندن و مان یذھن من ضخامت شتر،يب لحظه نيا داديرو به واکنشمان ھرچه
 اظھار نوع کي را دنيپر و کردن واکنش یذھن من و ميدار واکنش به ادياعت ما. ست واکنش به ادياعت درواقع یدھ

  .ستين نطوريا. داند یم یزندگ

 حس وجودتان ذرات در را طرب نيا و بودن حضور یاريھش جنس از یعني یزندگ که ديگو یم ما به مو&نا امروز
 ادياعت ما اگر ،یمنف یھا واکنش مخصوصا ديدھ یم نشان واکنش اگر. ديھست زنده پس ديکن یم را نيا اگر. کردن

 نيا لحظه نيا با شدن یمواز با ديبا. ميھست یفکر سفتِ  اريبس بافت کي ما که ست نيا دھنده نشان ميدار  واکنش به
 نور مقدار کي ميکن یم قبول را لحظه نيا داديرو یعني ميشو یم یمواز یزندگ با که لحظه ھر. ميکن ذوب را بافت
  .کند یم ذوب کند، یم حل را نيوا افتد یم بافت نيا به یزندگ

  

شود مکش کش و خوديب شود خوش و مست چو عشق  

  من یھوا ھمگان بر د&نیب چو کند فاش

 یم بودن یکي حسِ  یزندگ و من اي خدا و نم که ست یيفضا. ست وحدت یفضا. ست حضور یفضا ھمان" عشق"
  . ميکن

  . کند انيب را خودش که دارد اجياحت مرا شود یم خوش و مست عشق یوقت

 فرض شما. کند یم صحبت انسان به راجع" منم طرب طربم من "ديگو یم یوقت. انسان یعني" من "ميگو یم یوقت
 نفرھستند؛ کي ارديليم چند نيا دارد؛ھمه وجود انسان نفر کي ندارد، وجود انسان ارديليم چند جھان تمام در دييبفرما

 نفر کي آن جنس، آن به راجع دارد ا&صول یعل و. ست یانسان یِ اريھش جنسند؛ کي از ھستند، یکي نکهيا یبرا
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 اگر حضور یفضا وحدت، یفضا در کند، ینم یفرق است؛ شده نفر ارديليم نيچند نفر، کي حا&. کند یم صحبت
  .ميھست یکي آنجا در ما ھمه شود ذوب یذھن من نيا

   -ما قيطر از شود؟ یم خوديب قيطر چه از - شود خوديب و بودن وخوش یمست به کند شروع عشق یوقت ديگو یم
 نيا مثل درست ھم کردن ورھا جذب نيا…کند رھا و کند جذب کند، رھا و بکشد مرا مرتب یعني شود مکش کش
 مثل. فرستد یم رونيب جھان به یشاد و خرد صورت به و کند یم باردار و کشد یم خودش به را ما عشق که ست

 راجع. کند یم مرتعش رونيب به انسان قيطر از را یشاد و یعشق یانرژ و شود یم وبسته باز مرتب قلب ضربان
  .ميکن یم صحبت انسان به

 یبعض که ست درست. ستين لمشک یليخ آن حل و زودگذرست و یموقت زيچ کي ھم یذھن من ی عارضه نيا و 
 وجود جھان در ما ی عارضه به یع?ج ميکن یم فکر که ميھست نيخشمگ و stressed و نگران چنان ما اوقات
  .ست یرفتن نيب از زود و یسطح زيچ کي نيا یول ندارد

 دلش ھم را اش یذھن من و دارد یذھن من که یانسان- ؛ ندارد دل که ست یا شنده با دل یب". د&ن یب چو کند فاش"
 آنجا شود، یم بد نيا نجايا م،ينگو را آن م،يبگو را نيا که کند یم کنترل را او دائما و ست کرده مرکزش یعني کرده

 یم مرتعش فضا نيوا فضاست نيا تماما یعني" دل یب. "ست دل یب ست،ين ھا نيا گريد -  … ميآ یم نظر به بد من
  .ديندار دل نيبنابرا شما، نه ديگو یم فضا آن یعني. ديوگ یم فضا آن خواھد یم دلش ھرچه و شود

 فکر ديبا اول شوم، یم کوچک رود، یم ميآبرو شود، یم بد نيا م،ينگو چه و ميبگو چه که ميبسنج ما ھرلحظه اگر
  .ديشو یم دل یب ديشو وحدت نيا جنس از اگر یول. ديستين دل یب شما صورت نيدرا کنم،

 ميکن یم کوشش ميدار ھم ما ستين اگر. باشد نطوريا ديبا د؛يگو یم یانسان یاريھش به عراج" د&ن یب چو کند فاش"
  م؟يکن یزندگ جنس از را خودمان ميتوان یم مينيبب که

 ھرچه وانات،يح گر،يد یھا انسان جمادات، نباتات، مثل. ھستند باشندگان ی ھمه ھمگان نيا" من یھوا برھمگان"
  .دارد وجود ھا وکھکشان نيزم یرو که

ً يحق. کند یم فاش جھان به و کند یم پخش مرا یھوا مرا، راز د&ن یب مثل پس  یانرژ نيا و راز نيا و ھوا نيا قتا
  . کند یم زنده را آن بخورد ھرچه به و ست یيزا یزندگ ست؛ یزندگ جنس از شود یم پخش که

  

کشد نشان من رخ بر کشد جان به مرا ناز  

  من یجا هب کند آنچز برد حسد فلک چرخ

 یم که ماست قيطر از عشق نکهيا یبرا. را یانسان یاريھش را، انسان ناز. کشد یم جان به را من ناز عشق پس
  .کند انيب را خودش تواند
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. ست عشق نشان غزل نيا. کند یم انيب من قيطر از را تشيخ?ق یعني کشد یم نشان. کشد یم نشان من رخ بر و
 قابل که فرستد یم رونيب کننده زنده یانرژ بسته کي نه اي. ست درآمده غزل نيا و دهيکش مو&نا رخ بر را نشانش

 انيب عاشق قيطر از را خودش معشوق ست، عاشق که یکس که شود یم مشخص. است عشق نشانِ  نيا ست؛ حس
  .اند شده یکي معشوق و عاشق نکهيا یبرا کند یم

 که یزيھرچ و ميشد سکون جنس از ميرفت ما. گردد یم که ست یزيھرچ" فلک چرخ. "برد یم حسد فلک چرخ و
 یم یزيچ چه ی لهيوس به. ست چرخنده یذھن من تمام. ما یذھن من جمله از ست فلک چرخ جزو گردد یم

  . یزندگ باد ی لهيوس به چرخند؟

 در. ندک یم کار دارد ما یجا به عشق نکهيا یبرا. برند یم حسد یذھن یھا من تمام. ماست یذھن من حسود نياول
 ميتصم یچطور. ديبکش فشار نقدريا یريگ ميتصم بار ريز که ستين &زم شما که ديگو یم مو&نا گفتم که بود نجايا

   بگذارم؟ یھدف چه رم؟يبگ

 یم مزاحم تان یذھن من ديديد واگر. کند تيھدا را شما عشق ديدھ اجازه ديباش یمواز لحظه نيا با ست یکاف شما
 ديبا من کنم، انتخاب ديبا من رم،يگ یم ميتصم دارم من که ديبگو رديبگ دست به را کنترل خواھد یم یذھن من شود

  .باشم نگران

 ديگو یم. کنم یشاد خواھم یم ديبپرس تان منِ  از شما. کند ینم باور" منم طرب طربم من "دييبگو یذھن من به شما 
 کارھا از قدر چه نيبب. ميباش نگران ديبا ما ؟ست یشاد وقت چه ا&ن م،يدار یکاروزندگ ما. ستين وقتش ا&ن نه

 نيا اگر. یباش نگران ديبا شما ست؟يچ یشاد ؟یزن یم حرف یشاد از چرا اص? ست؟ یشاد وقت چه ست؟ لنگ
  چه؟ نشد ھا

 و ترس ی زهيانگ یجا یشاد ديآ یم وجود به داريب انسان یوقت م،يشو یم داريب ما یوقت ،یداريب در کهيدرحال
 و بخواھم اديز نکهيا نه ديرو یم یشاد دنبال شما. کند یم تيھدا را شما که ست یشاد یعني. رديگ یم را خواستن
  .کنم انباشته

 با من ا&ن که یخانوم اي آقا نيا ،یفعل اتفاق نيا مييگو یم نکهيا یبرا م؟يستين شاد چرا م؟يدار یا زهيانگ چه ا&ن ما 
 یکجا بکند؟ تواند یم من یزندگ به یکمک چه دھد؟ یم چه من به کنم یم اوصحبت با دارم و کنم یم م?قات او

 یم ذھن خورد، ینم من درد به کنم؟ یم صحبت او با دارم چرا اص? توانم ینم اگر کنم صاف توانم یم را لنگم
   شوم؟ شتريب توانم یم قدر چه که ست نيا ش زهيانگ پس. ديگو

 یم. ديرو یم آنجا شما ست یشاد ھرطرف. ست یشاد انسان عنوان به شما زهيانگ ا&ن. ديشد متوجه گريد شما
 یگريد زيچ تا ديھست خودتان شتريب ديشو یم شادتر ھرچه شما و. شماست ذات و ست اصل که ست یشاد که ديدان
 که نميبب خواھم یم من لحظه نيا نکهيا یجا انباشتن، یجا حرص، یجا ترس، یجا یشاد ی زهيانگ پس. رونيب در
 ترست؟ درست کدام بھترست؟ کدام. رديگ یم کند؟را درست مرا یلنگ که گردم یم یزيچ دنبال اي ھست یشاد
  . یشاد
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 یلنگ اص?ً … کنم، درست را ام یلنگ آن با خواھم یم که یزيھرچ. است درست ھست، یشاد آن در که یزيھرچ
 شما ھم طرب و ديطرب جنس از شما یوقت. ميندار یلنگ چيھ که ما م؟يدار یيلنگ چه ما ست؛ یذھن من به مربوط

. ست یلنگ خوب ست کمتر یف?ن از پولم ا&ن من ديگو یم. ست یذھن من به مربوط یلنگ ھست؟ یيلنگ چه ديھست
   دارد؟ یارزش چه یزندگ لحاظ به دارد؟ یشاد به یربط چه نيا اص?

 اسمش که ھرچه اي مان شتنيخو از ن،خودما از یعني مان، یذھن من از اگر. ميدھ گوش یذھن من حرف به دينبا ما
 ما... آقا نگو. ستين وقتش ا&ن ديگو یم ،یشاد ديبپرس اگر یتوھم من نيا از مان، نفس از د،يگذار یم را

  . ميکن درست را کارمان ديبا ما. ميدار ترس ما. ميدار یکاروزندگ

 کردن اديز اي است؟ حرص اي است، ترس اي ست یشاد لحظه نيا در تان زهيانگ شما ديببن که ست مھم اريبس اريبس
   ست؟

 یجا یزندگ نکهيا یبرا. برد یم حسد یذھن من نيھم خودتان، فلک چرخ نيا جمله از ی فلک چرخ ھر نيبنابرا
 آسوده فقط وشما کند یم کار که اوست اص?. یبکش دوش به یيتنھا را یزندگ بار که ستين &زم. کند یم کار شما
 خود به خود کارھا و ديرقص یم د،يچرخ یم کو انيم مست شما" منم کو انيم مست "ديوگ یم ھم نييپا در که

  . شود یم درست

  

گرفته خود سر من رفته وجود ز من ام  ام

من یفنا دبدبه زند یم ذره به ذره  

 و ندزد یم یقيموس ليوسا اي کوفتند یم طبل جلو در یا عده رفتند، یم که بزرگان اي شاھان ميقد ،"زدن دبدبه"
 که بود نيا ع?مت ھم اوقات یگاھ د،يآ یم اي شود یم رد دارد یريوز اي شاه مث? یبزرگ انسان که کردند یم اع?م

 شاه به یعني! باش کور باش، دور گفتند یم بود، اصط?ح ميقد در! دورباش گفتند یم -ديباش دور د،يکن باز را راه
  . زنند یم دارند که ديگو یم نجايا در مو&نا هک ست یوشاد طبل یصدا زدن دبدبه پس. نکن نگاه

 خودم یرو خودم گريد من یعني ام گرفته را خودم یسرآسمان من نکهيا یکي: ميکن یمعن ميتوان یم صورت دو به
 رفته وجود از. ام رفته وجود از و ام گرفته را خودم سر من. شدم قائم خودم ذات به شدم، زنده خودم وبه شدم اريھش
 نيھم و ميدار وجود جهيدرنت و ميکن یم یزندگ ذھن در ا&ن ما. ندارم وجود ذھن در گريد. ستمين ذھن در یعني ام

  .ماست مرکز که است وجود

 ینم ايدن. ستمين تيھو ھم یيايدن یزھايچ با نيبنابرا پس. ستين ايدن در من زيچ چيھ یعني" ام رفته وجود ز من "
 به ما. ميستين ايدن در وما گرفته صورت نيا که ديگو یم مو&نا و. ميباش نطوريا ديبا وما. بکشد خود به مرا تواند
  .ميداشت نگه ايدن در را خودمان زور

 نيا دارد نفر کي پس. ست یا باشنده نيچن انسان که ديگو یم. کند یم فيتعر را انسان دارد مو&نا اول خط چند 
 ھمه ودرمورد" امرفته وجود ز من امگرفته خود سر من  "که ديگو یم که مو&ناست خود نيا و کند یم تجربه را
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 حال به مارا اگر. ميا مانده و کرده ريگ یذھن من در ترس زورِ  به ،ینگران با فشار، با ما. ست صادق ھا انسان
  .ميرو یم وجود از مو&نا مثل م؛يمان ینم ذھن در ما بگذارند خودمان

. دھم نشان واکنش آن به ومن افتديب اتفاق ستين یداديرو چيھ ست،ين ھانج در یزيچ چيھ یعني ميرو یم وجود از 
. ديکن یم درست وجود د،يرو یم وجود به دوباره ديشو نيخشمگ د،يبترس د،يکن قضاوت د،يبدھ نشان که واکنش رايز

  . ديدھ ینم نشان واکنش ديباش نداشته وجود شما اگر

 به کنم، ینم یزندگ درذھنم. ستمين واکنش به معتاد بلکه ستمين نکهيا نه ندارم، وجود یعني" امرفته وجود ز من "
 نيا داديرو به من. کند ینم جذب ست من یزندگ که مرا زيت توجه کام? لحظه نيا داديرو لحظه نيا. دمينچسب زھايچ

 لحظه نيا داديرو هک نميبب کنم یم ليتحل هيوتجز کنم یم نگاه فورا نکهيا یبرا دھم نشان واکنش کنم ینم نگاه لحظه
 لحظه نيا جنس از نيبنابرا ھستم؛ یمواز لحظه نيا داديرو با بلکه ستين نطوريا من؟ ضرر به اي ست من نفع به

  . ھستم

. زنند یم مرا یفنا جشن دارند یرونيب ذرات تمام که شود ینطورميا اش یمعن کي افتديب اتفاق نيا اگر نيبنابرا
 شود یفان ست توانسته که شده متولد انسان نام به یا باشنده کي که عالم ذرات امتم نيب ست party کي رونيب یعني
  .ديکن نگاه ديد نيا با شما حا&. ديگو یم مو&نا ست، انسان یفنا جشن ا&ن و

 تمام قتايحق یول. کند یم فنا مرا دارد زند یم که یيقيموس ذره به ذره عشق که ديگو یم گريد صورت کي نه،به اي
 ارتعاش ھمان ماھم کار. ميبکن یکار ما که منتظرند واناتيح نباتات، مثل اجسام ،یرونيب یزھايچ تمام رونيب ذرات
  . ست یزندگ ی زنده یانرژ

 نيا ما یدگيرس ثمر به. ميشو یحساب آدم اي ميکن انباشته و ميبگذار پول یرو پول که ستين نيا ما یدگيرس ثمر به
  ؟ديکن تجربه را" منم طرب طربم من "لحظه نيھم ديتوان یم شما که ست

 اي ديکن یآشت لحظه نيا با که ديريگ یم ميتصم شما که ست لحظه نيدرا درضمن. باشد لحظه نيا ديبا ديکن اگرتجربه 
 با شدن یکي را، یزندگ به دنيرس را، خدا به دنيرس ديتوان ینم شما. ستين ندهيآ در لحظه نيا با کردن یآشت. دينکن

 چيھ. باشد ھدف تواند ینم نيا ديبرس آن به که ديکن کوشش ذھنتان و کارھا قيطر از و ديبگذار ھدف کي را یزندگ
  .ديرس دينخواھ بيترت نيا به موقع

 د،يکن یآشت ا&ن د،يھست یراض اگر. ديکن یآشت لحظه نيا با ديريبگ ميتصم ديتوان یم شما که ست لحظه نيا در 
  . ديرس دينخواھ موقع چيھ باشد؛ ندهيآ یبرا یھدف تواند ینم نيا. کرد دينخواھ یعني دينکرد اگر. لحظه نيھم

 پنجاه سال آخر تا که ست نيا ھدفم من ميبگو من که نيا مثل باشد یماد ھدف کي تواند ینم حضور گنج به دنيرس
. کنم یم کار انشيبرا و ھستند یماد یھا ھدف ھا نيا. رميبگ سانسيل گريد سال پنج تا اي کنم، جمع پول ھزارد&ر

  .باشد نيا مثل تواند ینم خدا به دنيرس

  . ديشو یم یمواز لحظه نيا داديرو با و ديديد و ديشد اريھش د،يکرد قبول شما لحظه نيا در شما
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 ديدار که ديدار &زم را لحظه نيا یکي حضور گنج به دنيرس یبرا شما که ديبدان که ست مھم اريبس که کردم عرض
  .زيچ دو نيھم لحظه، نيا داديرو ھم یکي و

 را کار نيا و! نيھم. ديشو لحظه نيا یفضا جنس از که ديريبپذ را لحظه نيا داديرو حضور یاريھش عنوان به 
. دينرو ذھنتان وبه دينکن قضاوت افتد یم اتفاق یوقت که یطور به شود یعاد شما یبرا کار نيا که ديبکن نقدريا

 از ھرچه. ديشو یم وجود جنس از شما دينرفت وجود از د،يدھ یم نشان واکنش درآنجا و ديرو یم ذھنتان به یوقت
 شود یشترميب تان واکنش ھرچه شود، یم شتريب تان واکنش شود یم تريقو وجودتان و ديشو یم وجود جنس

 موارد نجوريا در شما. ديکن یم اضافه ديدار را زمان د،يکن یم تيتقو ديدار را یذھن من شود، یم تريقو وجودتان
  .ديستين لحظه نيا جنس از ديھست ندهيآ در اي ديھست درگذشته اي دينيبب

 نيا ديبا نکهيا به ديشو اريھش ب?فاصله شما که ست نيا از عبارت یداريب. ميشو داريب ميتوان یم ما لحظه نيا یول
 باز وجا شود یم باز جا که ديد ديخواھ ديکن یم شتريب را فضا نيا ھرچه و ديبشو فضا جنس از و ديريبپذ را لحظه

  و. …شود یم وباز شود یم

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 637

  بگنجد زيچ ھمه بحر نيدرا بحر نيا در

  ديمدران بانيگر ديمترس ديمترس

*  

  .دھد یم جا خودش در را زيچ ھمه که کند یم دايپ گسترش چنان فضا نيا نکهيا یبرا

  

شد ريش لطف یآھو شد ريد روز که آه  

     من یدعا و سخن از شد ريس اري و لبرد

 در لحظه نيا و باشد آزاد یريگ ھر از که شده دقت نيا اش خلق در و ست آزاد انسان که گرچه که شد مشخص پس
 آه "که ديگو یم یول کند پخش جھان به را اش یشاد او قيازطر و کند یزندگ را او یزندگ که باشد یزندگ ارياخت
 که ديد ديخواھ د،يريبگ درنظر را ھا انسان ھمه متوسط حالت شما اگر انسان، کي ھمان یعني". شد ريد روز که

  .ست صادق ما مورد در وھم جمع درمورد ھم نيا. شود یم ريد دارد روز

 مينرس حضور به ما اگر و کند یم طلوع ديخورش نکهيا مثل درست و شود یم خلق ما از ھرکدام نام به یجھان کي 
 صد اي سال ھفتاد شصت، نيھم در ما یعني. کند یم غروب آنطرف از ميوندينپ اصلمان به م،ياسنشن را وخودمان

 شده ريد روز که ديگو یم یول. ميدھ قرار عشق ارياخت در را خودمان که ميدار فرصت ميکن یم یزندگ که یسال
 و ميرفت ذھنمان به ما یقتو ميبود جنس آن از ھم  ما و بود لطف یآھو که عشق نيا". شد ريش لطف یآھو "و ست
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 یجلو یزندگ ی نهييآ و ميشد گرگ جنس از ما. شد خشن ما یبرا ھم یزندگ م،يشد خشن و ميکرد درست" من"
  .مينيب یم گرگ را خودمان و ماست

 یم شما با من د،يخواھ یم جنگ شما که ديگو یم شما به یزندگ و ديزيست یم لحظه نيا داديرو با لحظه نيا در شما
 گرگ یخواھ یم. رميگ یم آسان ؟یريبگ آسان یخواھ یم. رميگ یم سخت ؟یريبگ سخت یخواھ یم. جنگم

 ھرجور شما که باشد داشته وجود رونيب در یقتيحق کي که ندارد وجود یزيچ نطوريا پس. شوم یم گرگ ؟یشو
  .ديکن یم تجربه ھمانطور را یزندگ ديباش یھرجنس از شما. ديکن یم تجربه را آن د،يباش

 از. کند یم یھمکار شما با یزندگ که ديد ديخواھ ديباش یمواز یزندگ با که ديگرفت ميتصم لحظه نيا در شما حا&
 کنند، یم یھمکار شما با مردم ی ھمه که دينيب یم کدفعهي ديشد یزندگ لطف جنس از د،يشد لطف یآھو جنس

  . ديکن ینم زهيست یقتو کنند، یم کمک شما به دارند و شدند تر مھربان ھا آدم کدفعهي

 تمام در ديکن زهيست لحظه نيا با اگر. ديباش دوست لحظه نيا با که ست نيا شما یاساس قانون گفتم که ھست ادتاني
 یدرست جواب تلفن به کدفعهي بعد و ديکن زهيست لحظه نيا داديرو با شما که شود ینم. گذارد یم اثر شما روابط

 با خصمانه رابطه. شود ینم یزيچ نيھمچ د،يکن برخورد لطف با تان بچه با د،يدھ یدرست جواب ھمسرتان به د،يدھ
  .ديبود دهينشن صورت نيا به ديشا فقط ديدان یم و ديکرد امتحان شما. گذارد یم اثر شما روابط تمام در لحظه نيا

 یم تر مھربان ھمه کدفعهي. گذارد یم مثبت اثر روابطتان ھمه در لحظه نيا با شدن یمواز لحظه، نيا با شما یآشت 
 یم رونيب در را خودتان یدرون تيواقع شما درواقع. ديشد عوض شما شد، عوض جھان که ستين نطوريا. شوند

  .دينيب

  . شد ريس  من یدعا طرز از و گفتن سخن طرز از ،خدا،یزندگ". من یدعا و سخن از شد ريس اري و دلبر"

 ما نکهيا صرف اص?. ینداد آنرا ینداد را نيا م،يطلبکار یزندگ از اي م؟يکن یم دعا چطور یذھن من صورت به ما
 ميبرس ثمر به که ميبرو ندهيآ به ميخواھ یم عجله با دهينرس ثمر به بافت کي صورت به و ميستين یراض لحظه نيا
 کار اي کند ليذل را گرانيد خداوند اي که ست نيا اش ھمه ما یدعا. ميکن یم دعا چطور ما که ست نيا نشانگر نيا

 نقص گاهيپا از ما. ست یابيکم و حسادت بافت یرو از نکند؛ کمک گرانيد به کند کمک ما به اندازديب شيپ مارا
 در من که شود یم چطور که ست نيا سر ش ھمه ما سخن. ستين سخن که ھم ما سخن. ميزن یم حرف خدا با ميدار

  . ستين سخن که نيا. بشوم شما از شتريب یا نهيھرزم

  :شد؟ چه موقع آن و. رفت شد، ريس شد، خسته یذھن من یدعا و سخن از خدا ديگو یم

گل و آب در شب ھمه شب دل ماند و برفت اري  

من یوا صبوح به تا طپم یم خمار و تلخ  

  .ست ھا انسان ما تِ يوضع نيا

 که یذھن من نام به یوھمت ی باشنده کي جاديا دراثر یول شده دهيافر آزاد و بايز نقدريا که انسان که ستين فيح
 ما و برود اري که شود یم سبب م،يشو گر جلوه شتريب مردم نيب یکجوي ديبا ما ست، شدن شتريب و سهيمقا به کارش
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 که مينيب یم یمذھب محافل در یحت. ميکن یم یيدعا چطور ما که شود زاريب ما از. کند یدور ما از خدا. ميبمان تنھا
 ما نکهيا ست؟ یيدعا چطور نيا آخر. نيآم یالھ نديگو یم ھم وھمه بفرما ليذل مارا اندشمن ايخدا که کنند یم دعا
 چطور نيا ست؟ين تيمن یدعا ست؟ين یذھن من یدعا نيا م؟يشو خوشبخت ما و شوند ليذل گرانيد که ميکن دعا
  ست؟ یيدعا

 سخن خاطر به اي ھست ما شيپ اري مينيبب و ميکن تمرکز خودمان یرو ما حا&" . دل وماند برفت اري "که ديگو یم
  م؟يھست خودمان زدنِ  حرف ودرست کردن دعا درست مسئول و ست کرده ترک را ما ما یودعا

 یعني" وگل آب. "ميماند وگل آب در ما ھم شب ھمه و شد شب اش ھمه شب، تمام یعني". وگل آب در شب ھمه شب"
 نيھم اش یاريھش. خوَرد ینم درد به یذھن من یيروشنا. ست کيتار آنجا. ميماند یذھن بافت در ذھن، در ماده، در

  .ست کردن اضافه

 ھم کند؛ ارتعاش را یشاد و ديايدرب طرب به ما اصل از ما وجود ذرات نکهيا یجا به م؟يکن یم یزندگ چگونه حا&
  . ھستم تلخ". طپم یم خمار و تلخ "بفرستم، جھان به ھم و کنم فيکِ  خودم

 یبرا دهيرس ما به یا قطره کي و کرده نشت فقط یزندگ شراب یوقت. ست دهيرس کم ابشر که ست یموقع" خمار"
 فقط و یکم اگر کند مست یکم بتواند تا یعني برسد یيجا به تا بخورد شراب ?سيگ سه ديبا که یکس. ستين یکاف ما
. ميا مانده محروم یزندگ در ھم ما. ست دهينرس شراب یکاف اندازه به او به شود یم خمار بدھند او به ?سيگ ته

. ميکن یم زهيست او با ما کند، انيب ما از را خودش خواھد یم لحظه ھر یزندگ. ميا کرده محروم را خودمان خودمان
   م؟يکن یم زهيست چگونه

 انعم را لحظه نيا اي م،يکن لهيوس و پله ندهيآ یبرا آنرا ميخواھ یوم مينيب یم را دادشيرو را لحظه نيا باشد، ادماني
 نيا ميفشارھست در استرس ريز م،يترس یم م،يھست نيخشمگ که یزمان. ميھست دشمن لحظه نيا با اص? اي مينيب یم

  . ست یزندگ خودِ . ست یزندگ لحظه نيا کهيدرحال. ميدان یم خودمان دشمن را لحظه

  "من یوا صبوح هب تا. "ميا دهيطپ وخمار تلخ. ميا کرده را تجربه نيا ما ھمه". طپم یم خمار و تلخ"

  . یصبحگاھ شراب یعني ھم صبح، یعني ھم" صبوح"

ً  وھم فرداً  ھم. شود باز من صبح که یزمان تا بطپم؟ نطوريا ديبا من یک تا  جمع، در مخصوصاً . ست صادق جمعا
 باعث حرص و ترس براساس کار ھمه نيا و طپد یم وخمار تلخ. رود یم یعوض را راه دارد متاسفانه انسان ا&ن

 و افتنديم دور به عشق از دارند و ھستند دنبالش ھم ھمه کند، انباشته ھم یرو مخوف یھا س?ح ھمه نيا که دهش
 چه که ستين معلوم بروند جلو گريد یکم اگر. شود یم ريد دارد". شد ريد روز که آه "که ست درست مو&نا حرف

 یم دارد وقت ست، سالتان شصت پنجاه، که دينيب یم شما اگر ھم ما فردِ  درمورد ھا؛ انسان کل مورد در شود؛ یم
  . گذرد

 که ميشو متوجه وشما من که ست یموقع صبح است؟ موقع چه صبح. برسد صبح که یموقع تا" رشديد روز که آه"
 آن، دنيکش آغوش در م،ينيب یم آنرا ما که لحظه نيا فرم با شدن یمواز و موافقت و ھست یزندگ لحظه نيا در

  . دھم انجام و بفھمم را نيا من. کند یم ليتبد لحظه نيا یفضا جنس به مرا لحظه، نيا رمف با شدن یکي
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 موقوفِ  نيبنابرا و ديدھ ینم نشان یواکنش چيھ لحظه نيا فرم به که یطور به ديشد یکي لحظه نيا فرم با شما اگر
 صبوح نيا. ديدھ ادامه ديبا را کار نيمھ و د؛يا شده داريب شما د،يستين لحظه نيا فرم یقربان د،يستين لحظه نيا فرم
 شراب بدمد شما یداريب صبح صبح، نيا نکهيھم و. ھست ھم یصبحگاھ شراب صبوح و ست صبح نيا. ست

. ميبخور شراب و ميشو داريب 5 ساعت صبح ما که ستين نيا یصبحگاھ شراب. یصبحگاھ شراب شود، یم شروع
 یم یجار شما از اتيح آب نيا دينيبب را صبح شما نکهيا محض به یعني. ميکن یم صحبت ميدار کيسمبل ميدار

  .شود یم شروع ذراتتان در یزندگ ارتعاش شود؛

  

زند علم فلک شمس زند دم صبوح که تا  

  من یدوتا خم پشت شود تر سرو چو باز

 که ميشو ظرمنت که ميستين مجبور تک به تک... انسان صبح ميشو منتظر که ميھست مجبور ما. بزند دم صبح که تا
 یعني شمس ديشد یمواز نکهيھم. ميشو یمواز یزندگ با ميريبگ ميتصم ميتوان یم ا&ن نيھم. بزند دم انسان صبح

 یرو تازه یعني تر سرو چو شما و کند طلوع شما یمعنو آفتاب اگر. بکند طلوع آفتاب یعني زند علم فلک ديخورش
 ما که شود؛ صاف است دهيخم یذھن من در که شما خم پشت و ديافتيب راست و ديشو وصاف ديشو َعلَم خودتان یپا

 دوتا (من یدوتا خم پشت نيا م،يشد خم یذھن من در عصا یرو ميستين قائم خودمان یپا و خودمان ذات یرو ا&ن
 آدم از یاديز تعداد بزند، دم جمع صبح اگر که البته… نزند دم من صبح تا. شود صاف) دهيخم اريبس ده،يخم یعني
 روز در من اگر. شود یم تر آسان نيا شود منتشر جھان در کننده یاريھش یانرژ نيا و برسند حضور گنج به اھ

 داريب و یرفتاِرعشق نيا که کنند یم رفتار یطور من با وھمه اند دهيرس حضور گنج به ھمه که نميبب آدم نفر صد
  .ستين نطوريا ا&ن یول رميگ یم ادي ھم من ست

 نيھم ست؟ یزمان چه صبح. نديبب را صبح. برساند صبح به را خودش که ست یھرکس یشخص تيلمسئو نيبنابرا 
  شود؟ یم چه موقع آن و. لحظه

  

کل و جزو کنند ناز گل دکان شود باز  

من یثنا دھد شرح دھل با عراق ینا  

  .ست لحظه نيا در یزندگ ست، لحظه نيا رشيپذ یفضا نيھم" گل دکانِ "

 یلحظات تعداد که یطور به ديشو یمواز لحظه نيا با نکهيا محض به شود، باز شما یبرا حصب نيا نکهيا محض به 
 آنجا، در. ديآ یدرم گل آنجا از نکهيا یبرا ست گل دکان نيا شود تر عيوس فضا نيا و شود اديز ديھست یمواز که
 نيا. ديدھ یم خودتان به و مردم به و ديآور یدرم گل ھرلحظه و. ديکار یم گل ديکن یم یھرکار حالت آن در

. کنند یم کردن وناز دنيرقص به شروع کل و جزو برسد درجه نيا به وانسان باشد نطوريا واگر. ست طرب ھمان
  . رنديگ یم ما از را یانرژ نيا
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 نيا ميکن درک را بودنمان طرب م،يھست طرب و ميشو طرب  ما که قرارست یول. نشود باورتان شما که ست ممکن
  .بشناسند را خودشان یِ يبايز ما ینوا به ما، یشاد آھنگ به ھم ھا گل نيا یحت و ميکن پخش جھاندر را طرب

  "من یثنا دھد شرح دھل با عراق ینا"

  . یشاد یعني  دھد؛ شرح مرا یدعا دھل با  ین آواز نيھمچن و) ست یقيموس یھا پرده از یکي" (عراق ینا"

 یزندگ طرب نيا و ديکن یم یشاد یوقت. ديکن یشاد شما نکهيا از تس عبارت شما کردن دعا که شود یم معلوم پس
 مييبگو ميببر با& را دستانمان ما که ستين نيا دعا. ست نيا دعا شود، یم پخش جھان در و شود یم انيب شما از

 دعا ھا نيا…شود آنطور پسرم شود، نطوريا عروسم شود، قبول کنکور من بچه بده، آنرا بده، را نيا من به ايخدا
  ! نه! دعاست؟ ھا نيا…شود اديز پولم شوم، موفق شوم، نطوريا خودم .است یطلبکار ست،ين

  .دھل با عراق ینا ست؟يچ دعا پس

 شما از یشاد نيا و شود یم زده شما وجود ذرات در یزندگ یقيموس د،يزن یم را یزندگ یقيموس شما یوقت 
 آن. دعاست نيا دھد، عبور شما از را یشاد نيا تمام و امت و کامل طور به تواند یم یزندگ و شود یم مرتعش

 دعا آن. شود یم رفتهيپذ دعا آن. خداست به شما یدعا یپراکن یوشاد یيفزا یشاد ،یشاد و جشن آن که ست موقع
 که گفت. کند پخش جھان در را اش یشاد بتواند که ديکن یم کمک او به ديدار شما نکهيا یبرا کند ینم خسته را خدا
 در را یشاد نيا و نرسند حضور به ھا انسان اگر کند؟ پخش جھان در را اش یشاد چگونه خدا دينباش شما اگر

 یدعا و سخن با ما درواقع. ميا بسته را شيجلو ما یول کند؟ پخش را اش یشاد چگونه خدا نکنند مرتعش جھان
  . نکن انيب ما از را خودت تو که مييگو یم یزندگ به اي خدا به. ميگرفت را یزندگ ارتعاش یجلو مانيذھن من یفعل

  

سبو سبو دھد باده خوبرو جان یساق  

من یمرتضا زاھد کند گم یپا و سر تا  

  . سبو سبو دھد باده ھست، ھم ما جانِ  که یزندگ جان یعني جان یِ ساق

  . ست یذھن من نيھم" مرتضا زاھد"

. ست یذھن من نيھم زاھد. ست یمواز یزندگ با ظاھراً  ست؛ خشنود لحظه نيا در که یکس ،یراض یعني" مرتضا"
 اش خاص حالت زاھد کي گرچه. یزندگ به راجع که ميدار یدانش نکهيا یبرا ميھست زاھد ینوع به زاھد ما ی ھمه
ً  که ھا انسان یمرتضا زاھد یول ست یمذھب  یھا اليخ و خواب و ست دانشمند یذھن من. ستين یمذھب زاھد حتما

 ما ايآ ست، یراض یزندگ از ست یراض لحظه نيا از یعني ست مرتضا خودش اليوخ خواب در. دارد را خودش
 بنده ما م،يھست یمواز خدا با ميکن یم فکر. ميھست یراض که ميکن یم فکر یول! نه م؟يھست یراض یزندگ از واقعا
  . ھستم مرتضا من ديگو یم بعد و زديست یم خدا با یذھن من! یذھن من. ميکن یم شکر دائما ما م،يھست خدا
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 یعني کند گم را شيسروپا. کند گم را شيسروپا یا&تيخ یمرتضا زاھد نيا تا بدھد باده سبو سبو جان یساق ديگو یم
  : که ديگو یم وبعد. نکند ھم عمل است، عملش که ھم شيپا و شود مست سرش

  

را شگرف قدح آن ايساق یخدا بھر  

  من یرضا جھت از بنه من ريپ کف بر

  . ست یزندگ ھمان یساق. ديگو یم یقسا به

  . طرفه ز،يانگ شگفت یعني) َشگرف(ِشگرف قدح

 یم داده شود، یم مودهيپ شما به لحظه نيا در یزندگ با شدن یمواز با ا&ن که یشراب و قدح نيھم را؟ قدح کدام
  . ست یزندگ یِ ساق ھم یساق. دھد ینم شراب شما به یکس ست،ين رونيب. شود یم یجار شما وجود در شود؛

. مرتضا زاھد ھمان  ست؟يک ريپ. بده من ريپ دست به یعني. بگذار من ريپ کف در را طرفه قدح نيا شما ديگو یم
  .شوم یراض خواھم یم من. شوم یراض من که. یذھن من ھمان عقل، ھمان

 یزندگ با ميشو یوازم که ميخواھ ینم ا&ن وشما من. ميبرس یزندگ به ميخواھ یم ما ھمه ست نطوريھم ھم واقعا 
 م؟يشو یشاد جنس از م،يشو طرب م،يکن تجربه ھم ما را مو&نا تجربه نيا و ميشو شاد شود، انيب ما از یزندگ و

  .یذھن من گذارد؟ ینم یکس چه. ميخواھ یم حتما

. رسمب رضا به من تا کند گم را شيوسروپا شود مست نيا که بگذار او دردرست را طرفه قدح نيا ديگو یم حا&
 اش یيرايگ و نور شراب، نيا. شود مودهيپ ما به شراب نيا و ديشو یمواز لحظه نيا با شما که ست نيا راھش البته

 مثل. ست افتاده تله به یزندگ اي یاريھش ازجنس. شود آب ديبا ست خي جنس از یذھن من. رسد یم ھم یذھن من به
  :ديگو یم مو&نا. ميکن باز را ھا نيا گره ميتوان ینم وما. است گره ھا، یشدگ تيھو ھم مثل ما، یدردھا

  560 تيب پنجم، دفتر ،یمعنو یمثنو ،یمولو

  ريپ تو یگشت ھا عقده درگشاد

  ريگ بگشاده دگر یچند ی عقده

  یمنتھ یا ريگ بگشاده را عقده

  یتھ سهيک بر کورست ی عقده

*  
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 گره آن کنم، باز را گره نيا مييگو یم مرتب. ميکرد ريپ یزندگ یھا گره کردن باز کردن، گشاد در را خودمان ما
 یم ما که ست نيا ميديچسب نقدريا پوشاند یم را لحظه نيا درواقع که لحظه، نيا فرم به ما نکهيا علت. کنم باز را

  :ديگو یم مو&نا. ميکن باز را مان یزندگ یھا گره ميخواھ

   ريپ تو یگشت ھا عقده درگشاد

  ريگ بگشاده دگر یچند ی عقده

 عقده نيا ديگو یم ھم بعد. خورد ینم تو درد به که ھا نيا شدن گشاده نيا شده، گشاده ھم گريد عقده چند کن فرض
 یم ديکن یبازم را عقده نيا شما یوقت ست؛ بوده یتھ سهيک داخل که دينيب یم یکن یم باز که ھم یوقت است کور ی
 عقده ميخواھ ینم ھم ما حا&". یتھ سهيبرک ست کور ی عقده. "ست بوده یتھ سهيک درون افتاد،ين یاتفاف چيھ دينيب

 به ديرو یم ندهيآ به عجله با ديدار که یيزھايچ آن شده، حل مشک?تتان تمام ديکن فرض شما. ميکن باز را ھا
  . ديديرس ثمر به ديثمربرس

  .من یِ قيحق یرضا  یعني"  من یرضا ازجھت "ديگو یم

  

نھادمش نجھا و دل در دادمش باده که گفت  

من یصفا صفت از گشادمش یپر و بال  

  .ست تر کينزد یمعن به" جھان "یول باشد" جان "ديبا که ديآ یم نظر به ھست" جھان "نيا البته

 در نيھمچن و حضور، یفضا یعني ،"دل "در و ام داده شراب او به من که ديگو یم یساق". دادمش باده که گفت"
  .دل در یکي و جھان در یکي : ميھست دوجا در حال نيع در ھا نانسا ما یعني. ام داده قرار جھان

 بود یبدو عرب که ھست ادتاني یمثنو قصه در م،ينباش دل در و ميقراردھ جھان در را خودمان تماما اگر و 
 را گير چرا که گرفت خرده براو لسوفيف و بود گير گريد طرف و گندم آن طرف کي که داشت سهيدوک

 سبک خودت ھم کن نصف را گندم و کن یخال را گير خوب گفت. نماند تنھا گندم جوال نکهيا یبرا گفت ؟یگذاشت
. ميگفت قب? را قصه نيا ما البته چه؟ یعني…برتو نيآفر که گفت. شوند یم سبک شتر وھم جوال وھم یشو یم
  . ست یذھن من ھمان لسوفيف نبود، نکارهيا خودش نجايا در لسوفيف

 ما به یذھن من ميشو یمواز لحظه نيا اگر. رديبگ راديا خواھد یم یذھن من نيا ميبرس ضورح به ما که قدر ھرچه
 یذھن من حرف به ما. خورد یم درد به یول. خورد ینم درد به که یا شده یمواز که لحظه کي حا& که ديگو یم

  .ميدھ ینم گوش

 یم آنجا حضور، به ام رفته جھان از که فتگ مو&نا ھا موقع یبعض. حضور در ھم و ميھست جھان در ھم نيبنابرا 
 کار نيا. ميگرد یبرم آنجا به دوباره ميکن یم یخال را یشاد مييآ یم جھان به دوباره ميشو یم پر آنجا واز ميرو

. ميکن یزندگ ميتوان ینم مينخواب ما م،يخواب یم ما. رديگ یم صورت ھم خواب در ما کار نيا. رديگ یم صورت



  Program #286                             286 شماره برنامه

20 

 

 و ست تلخ اوقاتش که دينيب یم خوابد ینم خوب که یکس. ميشو یم شارژ یزندگ به درواقع ميوابخ یم ھا شب یوقت
 یم تر راحت ميباش یزندگ با یمواز قدر ھرچه. ميبخواب راحت ھا شب ميبتوان ديبا ما. ندارد یجالب یزندگ اديز

 به و ميشو دور ش ھمه شود ینم. نرويب جھان در مانيپا کيو باشد آنجا مانيپا کي ديبا ھم آشکارا یول. ميخواب
  .ميبرو رونيب جھان

  " نھادمش جھان و دل در دادمش باده که گفت"

 یذھن من نيا م،يھست یذھن من ا&ن ما م،يھست ريپ آن ما ا&ن که ريپ آن به انسان، به ديگو یم خدا ،یساق را نيا
  .شود یم ليتبد حضور گنج ی ساده یِ عال انسان به که ھست

 از ؟یزيچ ازچه. کند پرواز که ام کرده باز را ھا نيا و دادم وپر بال انسان  به یعني" گشادمش یوپر لبا" من و 
 جنس آن از ما اصل. ست آن از ھم پرمان و بال و ميھست حضور ناب یاريھش جنس از ما پس.  خودم یناب صفت

  .ديآ یم در طرب تصور به کند ارتعاش یوقت و ست سکون جنس از یاريھش که ميگفت ھم اول. ست

  .یپاک و یناب یعني" صفا "

  

شد مست و خراب سخت شد دست ز کنون ريپ  

نکته ديگو او که صفت آن در ستين من یھا  

  . ست شده ومست خراب اريبس شده، دست از ريپ که ديگو یم

 و صاف نذھ کي واقعا ما زند، یم را یزندگ حرف مو&نا که ميدھ گوش یزندگ حرف به ما اگر دراصل قتايحق
. دھد تيھو ما به تواند ینم نيا. ميخواھ یم تيھو آن از و ميا شده تيھو ھم ساده و صاف ذھن نيا با و ميدار ساده

 ما ست یکاف. ميکن تجربه را صبح ما ست یکاف. ميبکش رونيب آن از را خودمان ما که ست یکاف ست ساده ا&ن نيا
  . ميشو داريب ا&ن

 یم خواب ميداشت که ميفھم یم ميشو داريب و ست دنيد خواب هيشب ميا رفته ذھن به ما نکهيا. ست دنيد خواب هيشب
 به ست گذشته چه که دياوريب ادتاني به را گذشته سال شصت اي سال، چھل گذشته، سال ده شما واقعا نکهيا. ميديد

 به را یزندگ ديتوان یم ديشو داريب اگر لحظه نيوا بوده دنيد خواب هيشب است؟ بوده خواب مثل که ديآ ینم نظرتان
  .مينينب خواب گريد ما و ديکن تجربه اول دست و ميمستق طور

  ". من یھانکته ديگو او که صفت آن در ستين"

 از اگر. کند انيب مرا یھا نکته تواند ینم یذھن من نيا ر،يپ نيا که ديگو یم ما به یساق مييبگو یساق زبان از اگر
 انيب مارا خود یھا نکته او که ميستين درتوھم یعني. ستين ريپ آن گريد ا&ن ريپ نيا که مييگو یم م،ييبگو شما زبان
  .ديگو یم دارد که ھست خط چھار سه که ھمانطور یساق م؛يريبگ یساق زبان از یول. کند
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 به ميخواھ یم عقلمان لهيوس به ما. است م?ک عقلمان ما یبرا رايز است؟ ريپ چرا. ست یذھن من یعني ريپ 
 که یآنطور را یرونيب یکارھا تواند یم ما عقل. برساند یزندگ به مارا تواند ینم عقلمان که یدرحال ميبرس یزندگ

 از ما که یطور به شود مست عقل ديبا که ميگفت و. ديايدرب درست ھا آن که ميکن چطورعمل ديبگو ما به ادگرفتهي
 ميکن یم ما ديگو یم عقل چون یول است غلط ديبکن ديگو یم ما عقل که یيکارھا از یليخ. ميريبگ یيراھنما عشق

  . ميکن ینم را کارھا آن ما باشد یداريوب یاريوھش عشق اگر. مينيب یم ھم را وضررشان

 شما. کند انيب را یزندگ یھا نکته تواند ینم ذھن که دھد یم ھم را یمعن نيا. ستين صفت آن در ذھن که ديگو یم
 را یزندگ ديبا شما. کند انيب را یزندگ دھد، یزندگ شما به کند، یزندگ شما یبرا که ديھبخوا ذھن از ديتوان ینم
 فرمول و فکر صورت به ديکن یم خلق یزيچ شما که ست نيا یبرا ذھن. ديھست ذھنتان از ريغ شما د؛يکن انيب

  .است ابزار. نيھم. اورديدرب

  

خوشم مرا بکشد گر کشم یآدم یساق  

من یسخا بود روح او یعطا بود راح  

  .است ُکش یذھن من یِ ساق ھمان" ُکش یآدم یساق"

 نجايا در" یآدم. "کشد یم را یآدم ديايب و بجوشد ما وجود اعماق از شراب و ميشو یمواز لحظه نيا با ما که نيھم 
 تيولمسئ یھرکس. دارد یذھن من که شود متوجه یروز ديبا و دارد یذھن من یمعمول آدم یعني یآدم. ست یذھن من

 تک به تک نيا یول کنند ليتبد حضور به را یذھن من یاريھش ديبا ھمه که است درست. شود متوجه که دارد
 یزيچ کي که ميريبگ ميتصم کدفعهي ما که ستين نطوريا و ست یفرد تيمسئول کار نيا متاسفانه. رديگ یم صورت

  . است بودن جنس از ستين ھم عمل جنس از ست،ين باور جنس از کنند؛ باور و دھند گوش ھمه و ميکن اع?م

 نيوازب شود ذوب ما یذھن ومن بکشد را ما یساق اگر. ھستم خوش من بکشد مرا اگر کش یآدم یساق نيا ديگو یم
  .او یعطا بود راح که ميشو یم شاد ما برود

 موقع آن و کند یم زنده مارا ست؛ یزندگ شراب است، شراب ما به او بخشش او، یعطا. شراب یعني" راح"
  .ميبخش یم روح ھم ما. ميبخش یم یزندگ ھم ما م؟يبخش یم چه ما موقع آن. شود یم روح ما یسخا

 

منم جو و یيتو آب منم سبو یيتو باده  

من یسقا من یساق منم کو انيم مست  

  . ھستم جو من و یھست آب تو. ھستم شراب ظرف من و یھست شراب تو ديگو یم مو&نا
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 لحظه نيا با نکهيا محض به. ديببند را یجو دينبا شما پس. شود یردم ما از یزندگ آب که ميھست یيجو ما پس
 شما از یزندگ ديدھ یم اجازه نکهيا یبرا شود یم دهيدم شما وجود سراسر در یآرامش کي کدفعهي ديشو یمواز
  :ديگو یم مو&نا. ديشو یم آسوده د،يکن رھا د،يببخش را ھا گره نيا نکهيا محض به. کند عبور

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 637

  من زپشت بارگران من درشت ره رفته

  من بار برده آمده من بردبار دلبر

*  

 ما درشت راه م،يکن حفظ را حالت آن ھرلحظه و ميشو ميتسل ما اگر برود، ما درشت راه اگر". من درشت ره رفته"
  . افتد یم ما پشت از بارگران برود،

 یم ثمر به طور چه را ما اتفاق نيا افتد؟يم یاتفاق چه لحظه نيا خوب مييگو یم ما که تس نيا از فشار ھمه
 که است اتفاق با شدن یمواز رساند، یم ثمر به مارا که ستين اتفاق. رساند ینم ثمر به را ما اص? اتفاق نيرساند؟ا

 نکهيا. ديکن تجربه عمل در و ديکن حس را بودنتان طرب شما که نيا از عبارتست ھم ثمر. رساند یم ثمر به مارا
  .دھد یم عبور شما از را آبش یزندگ یسقا اي دھد؛ یم عبور شما از را شرابش یزندگ یِ ساق و ديھست جو ديکن حس

 یم و ھستم مست ماست، یباز یکو که لحظه نيا یدرفضا لحظه، نيا در. انسان یعني" من"."منم کو انيم مست"
  . ديگو یم را انسان رقصم،

 باشم یمواز یزندگ با لحظه نيا اگر. نميب یم ھم را فرم رقص ھستم یمواز لحظه نيا با یوقت رقصم، یم یقتو
 یم کدفعهي باشم رقص حال در خودم و کنم حس را یمست نيا و شود مرتعش من از یشاد کند، عبور من از وطرب

 فرم رقص ھم ھا نيا... افتنديم اتفاقات.…دشو یم کم شود، یم اديز شود، یم کم شود، یم اديز دارد پولم که نميب
 یم دار بچه روز کي شوم، یم خانه یب روز کي شوم، یم دار خانه روز کي. باستيز ھم فرم رقص ھستند؛
 آن. رود یم نيب از دارد من فرم ھم روز کي است؛ فرم رقص ھمه ھا نيا..رود یم شود یم بزرگ ام بچه شوم،

 یم را فرم رقص ميباش آنجا ما یوقت. کند ینم یوفرق است فرم رقص ھم ميريم یم یوقت یعني. است فرم رقص ھم
  .ديآ یم خوشمان فرم رقص از و مينيب

 یم یجد زيچ ھمه ميبترس یوقت. ميترس یم ما شود عوض بخواھد فرم تا شود، یم یجد جھان مينباش آنجا اگر یول 
 یم مھم ما یباورھا شود، یم یجد خودمان عقل شود، یم یجد خودمان حرف شود، یم یجد مردم حرف. شود

  . ميشو یم یعصبان ما نکنند گوش مردم اگر نکهيا یبرا شود یم یجد ما یھا حرف. ميشو یم مھم خودمان شود،

 و بودن قيطر از لحظه نيا در عم? نکهيا شرط به د؛يباش کو انيم مست شما نکهيا شرط به ست یباز ھا نيا ھمه
  .ردشود شما یجو از یزندگ آب ديدھ زهاجا یزندگ با شدن یمواز
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جسته شيخو کف از نشسته خم تک در ام  ام

من یکدخدا و حاکم بود خدا یھمگ تا  

 معادل شناخت. ديشناخت یوقت نکهيا یبرا. ديا جسته شما ھمه که انشاT. ام جسته شيخو اي یذھن من دست از من
 ديبدان شما که ست یکاف. ميبشناس ست یکاف ميبجھ شيخو کف زا نکهيا یبرا ميسيبنو یيجا باشد، ادماني. ست یآزاد
 ست یکاف فقط ميبکن دينبا یکار چيھ. است شدن آزاد یمساو دنيد د؟يا دهيچسب چه به د؟يا رافتادهيگ طور چه که
  .ميکن رھا ميدانست نکهيھم. ميا رکردهيگ کجاھا ما که ميکن یيشناسا. ميبدان و مينيبب

 خم نيا درون به ام رفته جھان از تماما یعني. است حضور یفضا نيھم" خم. "ام نشسته خم تک در ديگو یم مو&نا
  .باشند نطوريا ديبا ھا انسان ھمه. ام نشسته لحظه نيا یفضا ،یزندگ

"من یکدخدا و حاکم بود خدا یھمگ تا "  

.خانه صاحب یعني" کدخدا. "صاحب یعني ھم خدا و خانه یعني" کد"  

. شود خدا اش ھمه کن، کار چه ديبگو ما به که حاکمش و ما ی خانه صاحب پس  

 آنجا و ديبرو حضور یفضا به وجود از جھان، از ديبا کند کمک شما به خدا ديبخواھ شما اگر شود یم معلوم پس
 شيخو کف از که ست یموقع نيوا. تو یکدخدا و حاکم بود خدا یھمگ تا. ديکن چکار که ديبگو شما به خدا تا ديباش
.ديبجھ چطور که ميگفت و ديبجھ  

 

زد غيت زيتبر از او نور که یحق شمس  

من یايض شعشعه نيا شد او نور غرقه  

 حق شمس ديدان یم که ھمانطور که ست یحق شمس ھمان نيا شده من حاکم و کدخدا ، آمده که خدا نيا که ديگو یم
 نيھم زيتبر نجايا در و آورد یم را وا اسم کيسمبل دارد یول است بوده مو&نا اري که ست یزيتبر شمس ھمان

.کردن طلوع آمدن، با& یعني زدن غيت. زند یم غيت شما درون از شما یزندگ آفتاب اي حق شمس. است &مکان  

 شمس ھمان نيا. کند یم طلوع درون از نيا شود، شما ی خانه صاحب و حاکم د،يايب قراراست که خدا نيا پس 
 باز و شدن باز و شدن باز به کند شروع یوقت فضا نيا. است لحظه نيا یفضا. است قتيحق آفتاب اي است قتيحق

 یم خدا دنبال رونيب در ما. ستين رونيب از. کند یم طلوع &مکان از که است قتيحق ديخورش ھمان نيا…شدن
.ميگرد یم یزندگ دنبال رونيدرب. ميگرد  

".من یايض شعشعه نيا شد او نور غرقه  "که یطور به ديگو یم  

.نور یعني ايض. تابش و یتابناک یعني شعشعه  
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 کدفعهي یول بود یذھن من نور نيھم نيا و داشتم نور ذره کي ک،يتار اتاق کي در بودم یشمع کي مثل من یعني 
 یبرا ندارد یتيخاص چيھ است روشن شمع یوقت روز در. شد گم آن درمقابل من شمع نور نيا کرد طلوع که آفتاب

 قت،يحق آفتاب اگر. بکشد ما رخ به یليخ تواند ینم را خودش شمع نور که است کرده روشن درآنق آفتاب نکهيا
 خود ھست، ھم یزندگ ھست، ھم وحدت یفضا درواقع نيا که… د،يبگو ما به واو بازشود شما در حضور یفضا
کند؟ یم طلوع چطور کند، طلوع شما در نيا اگر ، ديھست جنس آن از ھم شما  

 ديدار ازين را لحظه نيا یکي آنجا به دنيرس یبرا که گفتم. ديشو یمواز لحظه نيا با ديآ یم دتاناي که ھرلحظه 
 دوست د،يکن یم یآشت آن با یعني ديشو یم یکي آن با شما ھست ھرچه لحظه نيا داديرو. لحظه نيا داديرو یکيو
 باز معادل فضاست جاديا معادل اي ست لحظه نيا یفضا با یدوست درواقع لحظه نيا داديرو با یدوست. ديشو یم

 شما یعني شماست وجود در خدا آمدن حق، شمس طلوع است؛ حق شمس طلوع معادل فضا شدن باز فضاست؛ شدن
 را شما یکارھا) کند ینم یفرق ست، یکي ھا نيا ھمه(یاريھش اي فضا، آن اي عشق، اي خدا، که ديدھ یم اجازه
. ديآمد رونيب فشار ريز از شما دوباره که دينيب یم درعمل که. کند ستيور راست  

 من یزندگ که کنم جور یطور را یدادھايرو توانم یم من ايآ که ھستند نيا دراثر فشارات که کنم یم تکرار دوباره
 ميخواھ یم ما. است کرده ليتحم ما به یذھن من نيا که ست یمبھم زيچ کي ھم یدگيرس ثمر به نيا و ثمربرسد به
 باز کند؛ یم باز را فضا لحظه نيا با شدن یمواز ست، لحظه نيا در یزندگ که ميبدان و مييايب ونريب حالت نيا از

  .ماست به یشاد آمدن است، عشق به شدن زنده ماست، یزندگ به شتريب یاريھش آمدن فضا شدن

 یماد جھان به ار ما اتصا&ت و ھا یشدگ تيھو ھم شتريب شود یبازم شتريب ما یھا چشم ديآ یم یشاد شتريب ھرچه
 و شود یم تر عيوس فضا نيا ميشو یم آزاد ھرچه. ميشو یم آزاد ميکن یم یيشناسا نکهيھم. دھد یم نشان ما به

 یم تر سرو مثل گفت که است ھمان نيا. ميشو یم زنده او به ما که شود یم عيوس آنقدر فضا نيا با&خره با&خره
  رفتم ذھن در و است کرده َخم مرا یذھن من ا&ن شوم یم زنده یگزند به شوم، یم خودم ذات به قائم یعني شوم
   شدم؟ خم چرا. ھستم یزندگ فشار ريوز

 نيا فقط یزندگ گذشته؟ در یتيموفق عدم چه. کنم یم حمل پشتم را گذشته تيموفق عدم ،یدگيثمرنرس به نکهيا یبرا
 کار یتينارضا ،یدگينرس ثمر به. ھست هلحظ نيا فقط. ھست ھمان ھست ھرچه ھم لحظه نيا داديرو. است لحظه

  . ست یذھن من

 د،يشو قيرف آن با دييايب دوباره رفت ادتاني د،يشو قيرف آن با ديا گرفته ميتصم شما ست؛ لحظه نيا یزندگ نيبنابرا
 ديد دياھخو کدفعهي. ديشو قيرف لحظه نيا وبا دييايب مرتب یھ… دييايب دوباره رفت ادتاني د،ييايب دوباره رفت ادتاني

  . کند یم  طلوع درون از شما درون حق شمس که

 


