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 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ٨٩٩
 

 ودن بُ يذار نه اار مرا عارض و عِ ي

  ن بوديباغ مرا نخل و برگ و بار نه ا

  اند خاصه و عامهعھدشکن گشته

  ن بودياار نه ين ديقاعده اھل ا

  ست؟ين غار غوره وار ترش چيروح در ا

  ن بوديار غار نه ايپرورش و عھد 

  شمار بار و خرم بردیل غم بيس

  ن بوديار بردبار نه ايطمع من از 

  ار؟يپزد آن یگ مياز جھت من چه د

  ن بودير پخته کار نه ايراتبه م

  شميخت به پيدام نھان کرد و دانه ر

  ن بودينه نھان داشت و آشکار نه ايک

  ناصح من کژ نھاد و برد ز راھم

  ن بودي ُمستشار نه ایِّ نيشرط ام

  ست؟ش خار از چه شکفتهيدر چمن ع

  ن بوديَمْنبِت آن شھره نوبھار نه ا

  شحنه شد آن دزد من ببست دو دستم

  ن بوديار نه اي و عدل شھریسيسا

  ميش بگوي که عذر خویَمھْل نداد

  ن بودي چو تو کوه باوقار نه ایخو

   خون ز گفت درشتشیرسدم بویم

  ن بوديحه ناف مشکبار نه ايرا

  ن بودينوش تو را ذوق و طعم و لطف نه ا

  ن بودينه ا  مھار  وان شتر مست خوش

  ش شه افغان کنم ز خدعه قVَّبيپ

  ن بوديار نه ايزّر من، آن نقد خوش ع

  اش ھمه گوھرنهيا خزيشاه چو در

 ن بودينه دار نه ايک شھم را خزيل

  تين نثار و جمله شکايست اکه گله! بس

 .ن بوديشاه شکور مرا نثار نه ا
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  ٩۵٧١  شمارهٔ یوان شمس، رباعي، دیمولو
 

 ی که توئی الھ نامهٔ  نسخهٔ یا

  ی توئ کهی جمال شاھنهٔ ي آیو

  ست ھرچه در عالم ھستيرون ز تو نيب

  .ی که توئیدر خود بطلب ھر آنچه خواھ

  
  ٩۴١١ت ي، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

 
 یات ابديخوانند و با آب حی بحقشان میاء خدا کيلشان به اويستن ايگانه زيسبب عداوت عام و ب

 
  در خان و مانیدگيبلکه از چفس

  انين بيدن ايد شنيتلخشان آ

  د سختيش خر چفسي بر ریاخرقه

   زو لخت لختی بر کنیچونک خواھ

  ن آن خر ز درديقيجفته اندازد 

  ز کرديَحبَّذا آن کس کزو پرھ

  یاش و ھر جا خرقهيخاصه پنجه ر

  یاده در نم غرقهيسبر سرش چف

  شيرن حرصيخان و مان چون خرقه و ا

  شيش بيش باشد ريحرص ھر که ب

  رانست و بسيخان و مان جغد و

  نشنود اوصاف بغداد و طبس

   ز راهید باز سلطانيايگر ب

  ن جغدان ز شاهيصد خبر آرد بد

  شرح داُرالملک و باغستان و جو

  پس برو افسوس دارد صد عدو

   کھنانهٔ که چه باز آورد افس

 بافد سخنیکز گزاف و jف م

   ابددهٔ يشانند و پوسيکھنه ا

  کندیورنه آن دم کھنه را نو م

  دھدیمردگان کھنه را جان م

  دھدیمان ميتاج عقل و نور ا

  بخش روحیدل َمُدزد از دلربا

  کند بر پشت رخشیکه سوارت م
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  دهسر مدزد از سر فراز تاج

  د صد گرهي دل گشایکو ز پا

  م؟ در ھمه ده زنده کو؟يگو یبا ک

  نده کو؟ي پوی آب زندگیسو

   ز عشقیزاني گریک خواريتو به 

   ز عشقیدانی چه میتو به جز نام

  عشق را صد ناز و استکبار ھست

  د به دستيآیعشق با صد ناز م

  خردی میست وافيعشق چون واف

  ننگردیوفا میف بيدر حر

  خ عھدي و بیچون درختست آدم

  د به جھديبایمار ميخ را تيب

  ده بوديخ پوسيعھد فاسد ب

  ده بوديوز ثمار و لطف ببر

  شاخ و برگ نخل گر چه سبز بود

  ست سودي نیخ سبزيبا فساد ب

  تو مشو غره به علمش عھد جو

  .علم چون قشرست و عھدش مغز او

 
 ۶٠٩٢ت ي، دفتر ششم ، بی، مثنویمولو

 
 ريس شه مکتومیوقت آن شد ا

  .ري به خی بجنبانیشيکز کرم ر

 
 ٣١ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو

 
 کندیث راه پر خون مي حدین

  .کندی عشق مجنون میھاقصه

 
 ١۵٧۴ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

  بودیعشق از اول چرا خون

  . بودینرويزد آنک بيتا گر

  

*  
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  : کنمیواِن شمسِ موjنا شروع مياز د ٩٩٨غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا سVم و احوالپرس
  

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ٨٩٩
 

 ن بوديه اذار نَ ار مرا عارض و عِ ي

  ن بوديه اباغ مرا نخل و برگ و بار نَ 

  .  رنگ و رویعني، ذار عارض و عِ 

ن ما، يري صورِت زیِ نجا، به معني در ای صورت است؛ ولیيباي گونه و صورت و زیِ  به معنھر دوذار عارض و عِ 

  . فرم ماستیِ يباي و زیيصورت خدا

  : دي گوی می ست و از گذشته شروع شده؛ ولی، ماضن بوديه انَ : درست است که

  !.ش رودينصورت پيد به ايه ھم نباندي باشد و آینطوريد اي بود، ا~ن ھم اوضاع، نباید مي بوده که نبایگذشته اش طور

  . کندیک اشتباه مين اول، موjنا ما را متوجه يپس، از ھم

د يني بی تواند از زباِن خدا و ھم از زباِن ما، گفته شود و مین صحبت ھم ميا.  ستیاِر ما، خداست، زندگي... ، ار مرا ي

  . وحدت ببردیآورد و به فضايرون بي، ب ذھنیِ ي خواھد ما را از دویم" ن است که فورايکه ھنر موjنا ا

ان ي، وحدت را ب) بردی بکار میيذھن، زباِن دو( برد ی بکار میيکه زباِن دوي ست که آدم بتواند، در حالیک ھنرين ھم يا

  .کند

  !. ستي نیبيب و غريِز عجي، چیيدو ميي گوی میوقت

 ی را بکار می ما مِن مفھومیوقت. ک مفھوم استي، ,,من ,, . م، بر اساِس مفھوم استي کنی که ما با آن صحبت میزبان

  . اج دارد تا بتواند عمل کنديرون، احتيگر در جھان ذھن و بي دیک مِن مفھوميبه " ، حتماین مِن مفھوميم، ايبر

Vدھدی نمی دادم، وگرنه، معنیم کتاب را به کيد بگويبا" حتما. من، کتاب را دادم: مي گویم" مث  .  

 گرانيد.  استیگريد کند که، یگر ھم منعکس مير ديک تصوي، که مرکز است، منشه بر اساِس يھمن، ذھن يبنابرا

  .  تواند کار کندیاگر نباشد، نم. است

 باشد، در یاج ندارد که به آن متکيرون احتي حضور، بر اساِس خودش، استقرار دارد، زنده ھست و به جھان بیِ اريھش

  .اج داردي احتیروني بیزھايبه چ. اج داردي، احت,,گر يد,, ، به  ,,یيدو,, که يحال

  :د کهي گوید، خدا مييد از زباِن خدا بگوي توانی، شما م...ار مرا ي: دي گوی میپس، وقت

ا ياِر من؛ ينکه ي ای باشد، براینطوريد ايافه اش نباي، قت استيئو خداست  یاريز جنِس ھشاِر من است، ايانسان که 

Vجسم داشتم، یگريد جوِر دي، با! ھستم که رفتم به فُرم، در جسم، به صورِت انسانیياريھش، من !خوِد من است" اص 

  !. شدید سالم ميجسم با

   .       )از زباِن خدا(!.  شدی حضور میِ اريد ھشي بای من، میِ اري، ھش!گر فکر داشتميجوِر د

  . ، خدای زندگیعنياِر من، ي: ميي گویما ھم از زباِن خود م

   .ميت ايم که ما خدائي کنیاعتراف م
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ن يا!.  باشدینطوريد اي کند، نبایجاد مي که ای اش و فرمیاري اش، ھشی صورت و خوشگلیعني، شذارعارض و عِ 

  .  !مي نداریاديک است، ما که کلماِت زي، سمبلعبارات

  د؟ي گوی کند و می نگاه میحاj، به ک

  !.  باشدینطوريد اي نباینعي!. ن بَُودي نه ا!.ودن بُ ينه ا. یبه انساِن امروز

  :مي راجع به مصرع دوم صحبت کنید کمياجازه بدھ

 کند، چه ما انسان ھا ا~ن به زبان ذھن یت صحبت مي کند، چه خدائی شود چه خدا صحبت میپس معلوم م. باِغ مرا

  .  وجود داردیک باغي کند، ی نمیچ فرقيم، ھي کنیصحبت م

  .، دارد)ت خرمادرخ(باغ، خاک دارد، درخت دارد، نخل 

  . ، دارد)خرما(وه يدرخت خرما، برگ و م

  .  شماستیِ  فضاداریعنيست،  یيکتاي یِ  باغِ خدا، فضانِ يزم: یعني، !ودن بُ ينه ا

  .شي جسم ھا+ ست ی خالیِ م، آسمان، فضاي مانی ما مثل آسمان م:ميبارھا گفت

  .، باj آمده)درخِت ما(نخِل ما در آن خاک و باغ،   در آنجا،.باغو م، مثِل ھمان خاک ي ھستیکي ی با زندگیما ھم وقت

  :درخِت ما، چھار جنبه دارد: ميبارھا گفت

  . ک ماستيزي، فبدِن مان ي ھمیکي

 یجان ھا مثل خشم، مثِل ترس، که ميھ. دي آیجان بوجود مي بدِن ما، ھیعماِل فکر رو و از اِ فکِر ماستگر، ي دیکي

  . دنل به احساس شويد تبدنتوان

 از یکيھم جان يھپس . دي آی ذھن نمیِ از فضاکه ، ی آرامِش زندگ بودن،یِ  شاد،ی زندگیِ  حضور، شادیِ بايِس زاحسا

  .  ماستۀچھار جنب

  ،نيا. مي کنیم، حس زنده بودن مي کنیحرکت مم، يما جان دار. گر از چھار بُعِد ماستي دیکي ما ھم، ۀ، جاِن زندجان

  . درخت ماست

  : دي در باغ خدا، نگاه کن، ماِف درختِ  مختلیِ شما به جنبه ھا

  !. شده ستی شرطیِ خودش فضا

  . !ستيخVق نفکرش 

ا شش ماه ي ؛شيش، سه ھزار سال پي ست که مال دو ھزار سال پیيا مربوط به باورھاي ؛ شده ستیط ما شریِ فکرھا

  !. برسد، خVق باشدفکرن لحظه ي ا،یيکتاي یاز فضا ست کهينطور نيش است، ايپ

ن ھم ي ست، ایي ست، انتقام جوینه توزي ما از جنس خشم است، ترس است، رنجش است، حسادت است، کتِ جانايھ

  !.ست که قرار بود باشدي نیزيچ

 یف زندگيجانات ما، ھر لحظه، احساساِت لطيد و ھي ماست، درخت ما برویر بناي که زیيکتاين باغِ يقرار بود درا

  . دھد یح ميدر غزل توض.  بودن شودیشود، شاد

  بدِن ما چه؟
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  رند، ي گی میکه عده ا...  مثل سرطان و یامراض" مخصوصا. مي نداشته باشیچ مرضيھ. بدِن ما قرار بود سالم باشد

  : دي گویموjنا م!. نطور باشديقرار نبود ا

  : ميين عاقVنه ست بگويا اي، آ!؟ی زنین حرف را مي چه ایض باشم، برايد مريضم و باي من مریي گویتو که م

چ ي، به ھ!د؟ي آی جور در میبه عقِل من ذھن" د؟، اصVي آین به عقل جور در مي، ا,,ض کند يده تا مريخدا ما را آفر,, 

  !. ض کنديمر" نکه قصداي ایند، فقط برايآفري را بیک عقل کل، بدنيد که ي آی جور درنمیعقل

  ".   ست ي نیزين چيچن" 

د و ھمان را ين ارتعاش را حس کنيارتعاش کند و ھر لحظه، شما ا"داي شدی زندگ خواھد در ذراِت وجوِد ما،یا، خدا ميآ

  د؟ي ست، ارتعاِش عشق است، به جھان، پخش کنیکه ارتعاِش زندگ

  ".بله . بله" 

  : مي ما کھنه باشد و به آنھا، تعصب داشته باشیقرار نبود فکرھا

  !.شد، خواستن باشدا فکِر حرص باي. ,,نھاست ينھاست، خدا در ايقت در ايحق,, 

نکه آنھا را ي بخواھم و آنھا را ول نکنم و از ایرون بچسبم و از آنھا زندگي در جھان بیيزھايِق فکر، به چينکه از طريا

  ... م، سرخورده شوم، يري بخواھم، نتوانم بگید شوم، از آنھا زندگياورم، بترسم، نگران شوم، نا امي توانم بدست بینم

Vکه شده! نبوده قرارینطوريا" اص ، .! 

   !.ن بُودينه ا!. ميقرار نبود ما استرس داشته باش

ا جسم تان سالم است؟، فکرھاتان خVق است؟، تن تان زنده و مرتعش به عشق و يد، آيپس، شما به خودتان نگاه کن

  د؟يد؟، فضا گشا ھستيد؟، آرامش داري ست؟، زنده ھستیزندگ

  جد؟ز بگنين بحر، ھمه چين بحر، در ايدر ا

  د؟يت را داريد؟، خدائيِف بودن را دارياحساساِت لط

ل به يد، تبدياي به حرکت در ب، کندیحرکت م یوقت شود، ی مرتعش می دھد، وقتیخدا فقط آرامش خودش را به ما م

  . گر ندارديز دين را دارد، چيفقط ا.  شودی میشاد

  : که دھدیح ميواش توضيواش يموjنا، 

  .مي ببرید به اشتباه مان پي غفلِت و اشتباه ماست، ما با آن،رست شده، علتِ  که در ما دیناسالمھر 

  : دي گویت اول ھست، مين بين آموزش، ھمانطور که در ھميدر مرکز ا

، ی تواند تکه تکه باشد، زندگی تواند دو تا باشد، نمی ست، خدا نمیاريک ھشيم، ي ھستیکيا خدا، ي یما با زندگ

  . تکه ستک ي، بودن، خدا، یاريھش

 وارد ذھن انسان شد، ی شود، وقتید، اول وارِد ذھن انسان مي آی فرم، می بیِ اريک واحد، بعنوان ھشيک تکه، ين يھم

  . کندیفکرھا را جستجو م

ل شود، ي خواھد تشکی مینکه، نطفه اي کند، درست مثل ای فکر را در ذھن جستجو مید، واحدھاي آی میاريپس ھش

   ھمیاري شود، ھشیب مي کند، با آن، ترکیدا مي شود و سلول زنانه را پیه، وارد رحم مادر مھمانطور که سلول مردان
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 ی چسباند و وقتیخودش را به آنھا م. 1 کندیدا ميم ھستند، پي فکر را که مفاھیِ  واحدھایِ  شود و تکه ھایوارد ذھن م

 ست؟ين چي پرسد ایبچه از مادر م

  . ن، درخت استيا: دي گویمادر م

  ؟ی شناسیدرخت را م: یي گوی میوقت.  کندیُخب، بعد از آن، بچه مفھوِم درخت را حفظ م

  .ن، درخت استيا.  شناسمیم. بله: دي گویم

  .  ستیست، درخت زندگي درخت، خوِد درخت نۀکلم" ن اسمش درخت است، واقعايا: مييد به بچه مان بگوياما ب

  ".ست ين. نه!. " ستي گل ھم، خوِد ُگل نۀاسم و مفھوم و کلم

   را بجوی، رو، مسمیاسم خواند

   نه اندر آِب جو  ، باj دان بهمه

ن اسم، ين که اي که مال ذھن است، برو ببیي گوی می، واحِد فکریي گوی، مفھوم میي گوی، نام میي گوی اگر اسم میعني

  !.  افتادهی که در آِب جویماه در باjست، نه عکس!. دا کني را پی کند؟، مسمین مفھوم، به چه دjلت ميا

 ست، ماه یدر ذھِن ما، اسم است، واحِد فکر  آب افتاده، آن عکس،یماه با آن عظمت در باj باشد، عکس اش، تو

  . باستي دارد، خودش زیخودش زندگ

 را ی فکری شود، بعد از آن، واحدھایم که ُمرده ست مي مفاھیاي شود، وارِد دنی مرده ھا میايواش بچه وارد دنيواش ي

  !. درخت و ُگل و آدم نداردیِ روني بی به زندگیگر کاريرد، دي گیم

  ست؟ين اسمش چي اـ

  ...  ست، ینن اسمش فVي توست، اۀن عمي توست، اۀن خاليا

واش با يواش ي کند و یل به مفھوم ميرد و تبدي گی مشخصاِت آن آدم ھا را میک سريرد و حداکثر ي گی را میفقط اسام

  . سازدیرا م ,, یمِن ذھن,,  به ناِم یزي کند و چیل مين کار، خودش را ھم به مفھوم تبديا

  !.  سازدیگر مي دی انسان ھایک من ھم، براي، ین من ذھنيبر اساِس ا

  !. دي کنیتوجه م.  ذھن استیايدن.  ستی ُمردگیاينجا، دنيا

،  یاريب، بعنواِن ھشين ترتيم؛ و به اي چسبیم ميم، به مفاھي کنیم، جستجو مي روی ذھن میِ اي، به دنیاريما بعنوان ھش

  !. کندیر ميگ ،یياين دني ایزھايم وبه چيا و به مفاھي دنیاريچرخ دنده مان به ھش

م، ير کردي کنند، ما ھم چون گیر مييم تغي مفاھی کنند، وقتیر مييم ھم تغين مفاھي کنند، ایر ميي تغیروني بیزھاي چیوقت

  .مي کنیر ميي، تغیاريبعنواِن ھش

  ست؟ي چی زندگۀقصد و برنام

 . سازد بی ذھن وصل کند، مِن ذھنۀ، به چرخ دندیاري ما را بعنوان ھشۀن است که چرخ دندي ای زندگۀقصد و برنام

                                              

گران و جامعه يا از ديکه از پدر و مادر  یيرفتارھا، قضاوت ھا، ارزش ھا و آموزش ھا ،احساسات ،ات، دردھايتجرب افکار، تصورات،م، يمنظور از مفاھ 1
 یاري ما که ھشی مو,نا برا.مي دھیرون قرار ميگران و جھان بيم رابطه مان با دي تنظی مبنام وي کنی ھستند که ما در ذھن مان با آنھا کار میيزھايچ م،ياد گرفته اي
 . نامدیت مي نھایک کاھش بي را، ین جھانيم و اجسام اي با مفاھیت شدگين ورود به ذھن و ھم ھويم، ايت ھستي نھایب
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 یزھا زندگينکه ما از چي ای آورد، برایواش، درد بوجود ميواش يدن، ين چسبيا. ا، وصل کنديب، به دنين ترتي به ایعني

  .  دھندیستند به ما زندگيزھا، قادر نيم و چي خواھیم

ن کار تا حاj، يا. مي کنیا، جدا ميواش، چرخ دنده مان را از دنيواش ي، یاريک راه است، ما بعنوان ھشيالبته انتخاب ھم 

  . دي آیش مي درد پیعني. با درد صورت گرفته

 کند، یر ميي کند، ذھن ما تغیر مييا تغي دنی کند، وقتیر مييا تغيا وصل شد، دني دنۀ به چرخ دندیاري ھشۀ چرخ دندیوقت

  .مي کنیدا ميت پيمان، ما، ھوياز حرکِت فکرھا

   کند؟، چرا؟یر مييال شما ھم تغ کنند، حیر مييفکرھا در ذھن تغ: دينيشما بب

  . دي کشی عقب میکي یکيد، خودتان را ازآن چرخ دنده ھا ي آی دردتان میوقت. ر دادهيگ اي دنۀ شما، به چرخ دندۀچرخ دند

 یيک جايد، ي اندازی را میزيک چيد، ي انداری را میزيک چيد، ي اندازی را میزيک چيد، ي اندازی را میزيک چي

  :گفت. دي شوی قائم می زندگی پاین ھمان ساکِن روان است؛ که رويا. ا نداردي به دنیريده، گن چرخ دنيگر، ايد

  ن روان من ساکني شود ایک

  ن ساکِن روان که منمين چنيا

رون يزھا در بيا چير نکند؛ يير کند، حالش تغيي فکر در ذھنش تغیعنيرد، يت نگي از حرکت فکرھا ھویگر، اگر کسيد

  . ش نشان ندھد، شده ساکن روانر بکنند، واکنييتغ

  ".نه " م؟، يا نداري به دنیکار" م؟، اصVي شوی تفاوت میا ما بين حالت، آيحاj در ا

 خودمان ی پایرو. مي شوی وحدت زنده میبه فضا. مي شویاز جنِس خدا م. مي شوی میم، از جنس زندگي شویساکن م

  . شدن در جھانی کند به جاری ما، شروع میِ  عشقیِ نرژم، تازه اي نداری کاریم ذھنيم، با مفاھي شویزنده م

  .ساکِن روان: ندي گوین را ميا

   کز َبِر من نقل مکن،گفت مرا عشق َکھُن

   ساکن و باشنده شدم ، نکنمیگفتم آر

 دي دھیگر مھلت نميد، دي اندازیک مقدارش را با درد ميد، ي شنوین حرف ھا را ميا~ن ا. ديد انتخاب کني توانیشما م

  .گر بالغ شدميمن د. رش را رفع کنميد چرخ دنده ام را بکشم عقب؛ و گياد گرفتم، بايمن ا~ن : ديي گوید، ميايدرد ب

  .غوره وار. د غورهي گویم ميدر غزل دار

  ده؟يغوره چرا به درخِت انگور چسب

  . ما ھم مثل غوره!. دهينکه نرسي ایبرا

  م به جھان؟يديچرا چسب

 ید مي شوید، اگر شما پا ميشما خودتان را امتحان کن. ر کردهي، گیاري ما بعنواِن ھشۀ چرخ دندیعنيم به جھان، يديچسب

د، ي شوین ميکه خشمگيد بطوري دھی افتد، واکنش نشان می که می مردم، به اتفاقاتی به حرف ھاید سر کار، ھيرو

د، نورافکن را ي خودتان کار کنین است که رويکاِر شما ا. ر کردهيا گي شما، به دنۀد، چرخ دندي ترسید، مي شوینگران م

  م،يري پذین لحظه را ميد عقب، ھر دفعه که ما اتفاق ايتان را بکشيواش، چرخ دنده ھايواش يد، ي خودتان بگذاریرو

  . ميستير نيا گيک لحظه، به دنيم عقب و ي کشی چرخ دنده مان را م
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    .ميريم که کجاھا گيني بیم" فورا. مي کنیا نگاه مي به دنم؛ي کنین حالِت ساکِن روان است؛ به ذھن مان نگاه ميا

م ي دانستینکه نمي ایا براير کرده به دني از خدا، گیک قسمتي، بگو یزدي ایاري، ھشیاري ما، بعنوان ھشۀ چرخ دندیوقت

  .ميورآي بدست بیا، زندگين دني ایِ زھايق انباشتن چيا و از طريم دنيد برويم بايم، فکر کرديد بکنيچکار با

ِد مردم است، در يي بزرگ و متعلقات است، در تأۀ در خانی در پول است، زندگی ست، زندگیياي در مقام دنیزندگ,, 

  . ,,... د مھم شوم، يبا. نھاستي در ایاد است، زندگيسواِد ز

!. اصح ام اعتماد کردممن به ن: در غزل ھست گفت. ميما ھم اشتباه کرده ا. اشتباه کرده اند. اد داده اندين را به ما يا

  .مرا از راه بُرد. انت کرديا بود، به من خي ما دنۀحت کنندينص

به ما آن . مشاور ما، پدر و مادرمان بوده. ا بودهيمشاوِر ما، دن!.  شدین ميد امين مشاوِر من، بايا:  مستشاریِ نيو شرِط ام

  !. نگفتند عشق. حرف ھا را گفتند

: ميي گوی دھد و به او میر ميا گي شود و چرخ دنده اش را به دنی ما بزرگ مۀ بچکه کهيپس چقدر مھم است، در حال

در ... د، يک تن ھستيد، شما يرياد بگي را یيد و جدايد، قدر جسم تان را بدانيد قدر پول را بدانيد، بايد درس بخوانيشما با

  . مين حال، عشق بدھيع

م، يري گیاد مي که یيزھاين چيا. ده شودي عقب کشیک موقعيد ينده بان چرخ ديم که اياد بدھيد به او ي عشق، بایدر فضا

  . ، اصِل شما نباشدیين جدايد، اي آورد، مواظب باشی میيجدا

 ی در نمی از پول، زندگیپول ھم مھم است ول.  دھدی نمینھا به تو زندگي ای ولید بداني، بای خوانی را که میيزھايآن چ

" م، نه فقط ذھنايآوريبه معرض اجرا در ب" ن را عمVي؛ و ا!گري دۀک مقوليشق،  ست و عیگري دۀ مقولیزندگ. ديآ

  . ده ندارديذھن فا. نگو" فقط ذھنا: در غزل ھم ھست، گفت!. مييبگو

  .ستي در آن، نیچ باشندگي، ھیچ بودني ھیم وليي گویم و مي دانیزھا را خوب مي چیما بعض

  .گر از بَِر من نقل نکن و من آنجا ساکن و باشنده شدمي دحاj:  عشق به من گفتپس در آنجا ھم گفت که

ر ين گير است و ايا گي ما به دنۀم که چرخ دنديم و بداني خودمان بگذارین است که نورافکن را رويِت ما ايپس، مأمور

  : کنمی خودم را تماشا مینھا ممکن است آگاه نباشم ولي ست و من از ای شدگیق شرطيکردن، از طر

 ی ترساند، مرا نگران میت ام و آن، قدرِت واکنش دارد، مرا مي دھم، با آن، ھم ھوی که واکنش نشان میزير چبه ھــــ

  . کندی کند، حسود میکند، مضطرب م

!.  باشدینطوري فھمم که قرار نبوده ای، م ندارمیگران ھم کاريبا د کنم، یجانات را در خودم مVحظه مين ھياگر من، ا

  !. باشدینطوريد ايو نخل من و برگ و باِر من، نبان باغِ من يطبِق ا

   شود خورد؟ی شما را مۀويم.  شود آن را خوردین است، ميري، ش)خرما( نخل ۀويم

ل تان، با ي شماست، روابِط شما با مردم، با فامیِ د، بدِن شماست، سVمتيت کرده اي ست که تربیبچه ا":  شما ھم مثVۀويم

  ن است؟يري شما شیوه ھاي، م...دوستاِن تان است؛ و 

  د؟يد کجا اشتباه کردينيد ببيبا!. ن نباشديريست، قرار نبود شياگر ن

  . ستیر ھنوز باقين گيا. مير داديگ ن چرخ دنده را به جھانين است که اياشتباه ما ھم ا. مي اjصول، ما اشتباه کرده ایعل



                                                 2014Oct                   528  # Program 22                            ٨٨٨٨٢٢٢٢٥٥٥٥      شماره حضور گنج برنامه

 

11 

 

ر کردن ھا يين تغيرند و ايين رفتن و تغينھا در حاِل از بيال شده، ي آفل و گذرا تشکیزھاي کند، جھان از چیر مييجھان تغ

   گذارد، چرا؟ی ما اثر میرو

م ي با تسلیعنين لحظه قبل از قضاوت، يرش اتفاق ايد عقب، با پذياگر بکش. ِر استي ما، به آن گۀنکه چرخ دندي ایبرا

                 .ديني بیواش، شما خودتان را ميواش يشدن، 

. دي نداشته باشیگر ھم کاري دیبا کس. دينيد اشتباھات را در خودتان ببيشما خودتان با. تان کجاستد که اشتباه ي فھمیم

   ".یچيھ"  رسد؟، یا رفع شود، به شما چه مي، از دنیکي ۀِر چرخ دندياگر گ

  . آوردین حالت مشکل بوجود ميا. ديگران باشيِر دييد دنباِل تغيپس شما نبا

  . ميان باشر خودمييد دنباِل تغيفقط با

ر يي کند و حاِل ما ھم تغیر ميين جھان تغير است و اي، چه زن، چه مرد، به جھان گیاري ما بعنوان ھشۀ چرخ دندیوقت

  . ستي نینيش بيم، رفتارمان قابل پي آفل ھستیِ زھايراِت چيي تغیِ  کند، ما قربانیم

  . مي، دار,,من ,, ما، !. م داشتيم، چه مرد، چه زن، مسئله خواھي از خانواده ھستیاگر عضو

ن ي که در ای دھد، انرژیمن واکنش نشان دھم، او ھم واکنش نشان م. ، داشته باشد,,من ,,  ھم ممکن است یکيآن 

  .م داشتي حضور، آنجا وجود ندارد، مسئله خواھیِ اريست، ھشي نی عشقیِ  شود، انرژیخانواده پخش م

م داشت، در يم داشت، در سطح جامعه مسئله خواھي مسئله خواھیدگم داشت، در سطحِ خانواي مسئله خواھیدر سطحِ فرد

م ين، مسئله خواھي زمی، در رویم داشت، بطور کليه مسئله خواھيک ناحيم داشت، در يک کشور، مسئله خواھيِط يمح

  !.یم و آدمي بسازید از نو عالميما با: دي گوین، حافظ ھم مي ھمیداشت، برا

  . د ساکن و باشنده شده باشديد، بايدم جدآ. مي خواھید مي جدی آدمیعني

ساکِن .  خودش ساکن شد، ساکن و باشنده شدید، رويا با انتخاب عقب کشي رفت به جھان، دردش آمد؛ و یاريپس، ھش

  . روان شد

ع  از شما ساطی و عشق زندگینکه ِخَرِد زندگي ایبرا.  شودی شما، در خانواده و در جھان، موثر واقع میِ آنموقع، انرژ

  : دي گوی میحيت، بطور تلوين بيموjنا در ا.  شودیم

 یم، نمي کنی میا در سطح فردي که ما در جھان؛ ین اقداماتيد، با ايآي سامان بخش نیِ ن انرژياِر من، از خدا، ايتا از 

!. مي نفس اۀپرورد!. ميستي خدا نۀ دھد که ما پروردیح مين توضيي اjصول، پایم و عليآوريم سرو سامان بوجود بيتوان

 ی شود جنگ بوجود می موقع ھا موفق میآندازد، بعضيزه بيآندازد، ستي بیين ما جداي، موفق شده، بینفس، مِن ذھن

ن کار غلط است و به اشتباه مان يم که اي شود که ما متوجه شویاد کردِن درد، سبب مي کند و زیاد ميآورد و درد را ز

  . مي ببریپ

  .م و آن، انتخاِب ماستيدا کردي پیک راِه بھتريحاj، ما 

  .ديد که به اصطVح، دوباره از جنِس خدا شوي کنیشما انتخاب م

  . ديدا کردي، پ,,من ,, د، ي، شد,,من ,, د از جنسِ يک بار آمدي یعني

  . کندیکار را درست م.  کاِر ماستۀن، چاريا. مي شویم عقب، از جنِس خدا مي کشیم، حاj ميفرعون شد
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  اند خاصه و عامهعھدشکن گشته

  ن بوديار نه اين دي اھل اۀقاعد

  . ر کردي ما، به جھان گۀم، چرخ دندي، به جھان آمدیاريم، بعنوان ھشيما از جنِس خدا بود

  .ندي گویم ن را، تولد دوميا. ک بار ھم از مادر ذھني، یکيزيک بار بطور فيم، ي شویما دو بار از مادر متولد م: ميگفت

  .مي کنی، وفا میبه عھِد ازل. مي شوی، ما دوباره از جنِس خدا مدر اثِر تولد دوم

  : ن بوديعھدمان ا!. خاصه و عامه عھد را شکستند: د کهي گویا~ن م

   شما ھستم؟یمن خدا: ده کهي، خدا از ما بعنواِن انسان، پرسیک موقعي

                      .،، بله ،،: ميما گفت

  . ميم؛ و ما خدا نداري و خدا ھستیما از جنس زندگ: مي بفھمديبا" م که حتماي رسی می مرکزۀن نقطيبه ا

  !. شودیل به داشتن مي، درست کرد، بودن و از جنِس خدا بودن، تبد,,من ,, نکه يذھن ھم!. د به ذھنيشما نرو

  . ,,من خدا دارم ,, : ميي گویما م

  ".  شود خدا را داشت؟ یمگر م" 

 تواند اضافه ی مین من ذھني ست و به ایز تعلق داشتنيک چيا خدا، ي یدگ را، داشت، پس زنیاگر بشود خدا را، زندگ

  .شود، درست مثل خانه

Vستین عھد شکنيا.  ستیکيھر دو . ,,خدا ھم دارم . ل دارمياتومب,, : مي گویمن م"مث  .  

 و یکي خدا و نیِ را بسو توانند ما یدر جامعه با سوادند و مردم آنھا را قبول دارند و م"  که واقعایي آنھایعني، خاصه

  .ینياستاداِن عرفان؛ و به اصطVح رھبراِن د. م، مثل استاداني داریما از آنھا حرف شنو. ت کننديعقل و عشق ھدا

  .  کنندی که مردم به حرف آنھا گوش میينھا خاصه ھستند، آدم ھايا

 یمان گوش مي ما به حرف ھای بچه ھا،"مثV.  شودی آدم سرو کار دارد، جزو خاصه میک گروھي که با یالبته ھر کس

  . دھند، به ما اعتماد دارند

  !.نھا عھد شکستنديا :دي گویم

  : ندي گوی که میک عده اي.  مردمندۀ ھم، عامعامه

م کتاب يوقت و حوصله و سوادش را ھم ندار. مي کنیم ھمان کار را مي رویم، ما ميد چکار کنييم، شما بگويستيما بلد ن,, 

  . نھا ھم عامه ھستنديا. ,,م يد ما گوش دھيي بگوم، شمايبخوان

  .,,م يند، ما از جنس خدا ھستيبگو,, : ن، کهي دارند در اید ھم عمديادشان رفته و شاينھا، ي ایھر دو: دي گویم

  ! ". یل بشويد تبدي، با!ست کهيفقط، به زبان گفتن ن" 

  : دي گوی زند، میل است موjنا ميک تمثين ھم يا. ده انديمثل غوره، به درخت مو، چسب.  در شکم ذھن ماندندیعني

د، يواش که رسيواش ي.  چسبدیم، به جھان مين مفاھيق اي اول، از طریاري ھشیعني.  چسبدیوه اول به درخت ميم

  .  شودی ساکِن روان میعني خودش قائم، ی کند، روی را رھا میم جھانيمفاھ

  . دي شما آزاد شدیعني!.  گذارندی شاه میو افتد، جلیده و خودش مي را که رسیوه اين ميا
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   کجاست؟اريد. ارين دي خواھد؛ و اصوِل حاکم بر ما، بر ایخدا آن، حالِت شما را م.  گذارندی خدا میشما را جلو

  !.مي شود نباشیم، نمي ھستیيکتاي یِ  ما در فضاۀھم.  ستیيکتاي یِ ار، فضايد

  !. باشد کهینطوريد ايد بر ما حاکم باشد، نبايا که بیقانون زندگ. مي ما در آغوِش خدا ھستۀھم

  د؟ي کنی می زندگینيشما با چه قوان

  ؟یِن زندگيبا قوان" واقعا

د و راه يجاد کني، فضا ای زندگید و در اطراِف چالش ھاين لحظه، ساکن و باشنده شوين است که شما اي ایقانوِن زندگ

  !.دي کنی، با قانون خدا زندگیبا قانون زندگ. د، فکرتان خVق باشديآي درون تان بیِ حل از آن فضا

  ".نه " د؟، ي کنی می زندگیآنطور

  .مي کنی می، زندگ,,نفس ,, ما با قانوِن 

  ا نه؟يم يا ما عھد شکن ھستيم آينيم ببي کنیپس به خودمان نگاه م

 مربوط یکر و ھر فکرد؟، ھر لحظه فکر، فکر، فکر، في داری جسمیارين لحظه شما فقط ھشيا.  ساده ستیليجوابش خ

 کند، آن یر نمييد که با فکر تغي ھم داریگري دیاريد، ھشين حال که فکر داريا نه، در عي ست؟، یروني بیزھايبه چ

  .  کندی بعنواِن ناظر، به جھان نگاه میاريھش

ن ناظر، يا. ست یيکتاي ین ناظر، از جنس فضاي شود و اید ميِر فکرھاتان است، فکرھاتان در آن تولي، زیارين ھشيا

شما . ر کردهيگ  جذِب جھان است، چرخ دنده اش به جھانین ا~ن در شما ھست، منتھيھم. د ھم خداستيھم شما ھست

  !.                  ستميمن عھد شکن ن: دييد عقب، بگوين را بکشيد ايار دارياخت

Vاز یعني.  کنمی ام را باز میکه آن بُعد اصلي کنم که از جنس خدا ھستم، در حالیل؛ و اعتراف ميخودم را تبد" من عم 

 ست که شما ین موقعي کنم و ایِر چرخ دنده ام را به جھان، رفع ميگ.  کنمی شوم و جھان را رھا میمادر دومم متولد م

ر يي شما تغی کند؛ ولیر مييد، فکر تغي آید، فکر مي آی فکر می کنند، ھیر مييد که فکرھا در ذھن تان تغي شویمتوجه م

 کند، ی دھد، حاِل شما را بد نمیر نمييِر فکرھا، شما را تغييد، تغي کنیشما به جھان نگاه م. ديد، شما آرام ھستي کنینم

  .ديد، وگرنه نشده ايل شده ايد، آنموقع تبدي دھیواکنش نشان نم

*  

  .م به غزل ماني گردی خوانم، دوباره برمی می از مثنویک مطلبي.  خوانمی میک رباعيع، ي سریليتان خيبرا

  ٩۵٧١  شمارهٔ ی رباع
 

 ی که توئی الھ نامهٔ  نسخهٔ یا

  ی که توئی جمال شاھنهٔ ي آیو

  )١٧٦١ ۀ شماریِ باع از نسخه ھا ریدر بعض(. ن شخِص شماي ھمیعني ،ی الھ نامهٔ نسخهٔ 

بطوِر . مي ھستیانعکاِس جماِل خداوند. مي از آن، ھستیک قسمتي. مياز جنِس خدا ھست. مي ھستیپس، ما از جنِس زندگ

  !.دين را فھمي شود ایبا ذھن نم. ميم، وصل ھم ھستيدرست است که جدا ھست. مي وصلیز، ما به زندگيمرموز، اسرار آم

  . دھدیح مي توضین موضوع را بخوبيل در دفتر سوم، موjنا ايآخر داستاِن فم، در يم به چه صورت وصليينگو



                                                 2014Oct                   528  # Program 22                            ٨٨٨٨٢٢٢٢٥٥٥٥      شماره حضور گنج برنامه

 

14 

 

  ست ھرچه در عالم ھستيرون ز تو نيب

  ی که توئیدر خود بطلب ھر آنچه خواھ

 کند، یاو دارد خودش را رھا م. خوِد خداست.  از خداستی قسمتیاريھش.  ھستمیاريمن، ھش: م کهيريفقط در نظر بگ

شه يم ھمي توانیِت ماست که مين ھم از خدائي آزاد را خدا به ما داده، اۀن اراديا. مي آزاد دارۀک ارادين وسط ما ي ایمنتھ

 که بدنش یرد غذا نخورد، در حالتيم بگي تواند تصمی آزادش، مۀک آدم، با ارادي" مثV. ميري، اثر نپذیرونيراِت بيياز تغ

  : کته کندي تواند به او دیرون نمي از بیکس.  بکندی تواند ھر کاریبا آن اراده، م!.  کندیغذا را طلب م

  . ,,چکار کن، چکار نکن ,, 

jميرون آزاد ھستيراِت جھاِن بيي آزاد، از تماِم تغۀ آن ارادۀليبوس. ميرون ھستي، ما آزاد از جھاِن ب"مآ . 

 موقع ھا یم و بعضي کنیفاده م موقع ھا از آن استیم، بعضي ست که داریزدي ایارين ھشي آزاد ھم متعلق به ھمۀآن اراد

  .مي کنیھم استفاده نم

د خودتان، خودتان را از رحِم ي توانید، مي دھد، اگر شما آن را بکار ببری آزاد است که به ما حق انتخاب مۀھمان اراد

  . ديانيذھن، بزا

ه يرماين خمي ما، با ایعني. ستز اي ساخِت ھمه چۀير مايجنِس ما، خم.  عالم از آن متولد شدهۀم که ھميما از آن جنس ھست

  .ميز بسازين جھان، ھمه چيدر ا ميقادرم يآوريم بي توانی امکانات مۀ ھمین، فضايکه از ا

د ياگر نخواھند تقل. رد، البته اگر بخواھندي گیت صورت مي آورند، در آنجا خVقید که انسان ھا، به ھر چه که رو ميني بیم

  .انسان، از جنِس خداست.  ستین باشنده اي، انسان چن!کنند

حاj، ھر . مي کنیزھا را جستجو مين چيم و در خودمان ايم که از جنِس او ھستي دانیپس ما، م. در خود بطلب: دي گویم

  !. ی خواھیچه که تو م

 یزديم ھر لحظه از برکت اي خواھیم، ميم خVق باشي خواھی مان سVمت باشد، میم ابعاِد وجودي خواھیالبته ما م

                .ميم، ھر لحظه وصل باشياده کناستف

  . روندیند و مي آیکه فکرھا در ذھن، ميم، در حالي حضور داشته باشۀارانيک بُعِد ھشيم ي توانیھر لحظه م

د، فکرھاتان را قاصدانه و ي کنید، ذھن تان را تماشا ميک بُعِد ساکن داريز است که شما، ين ھم بصورت اسرار آميا

  .دي کنیجاد ميشه ھم اطراِف چالش ھا، فضا ايھم. دي کنیلق معامدانه و دانسته خ

!. دي کنیق واکنش، عمل نميق خشم، از طريد، از طري کنی عمل نمی شدگیق شرطيد، از طري آی میزيک چيبVفاصله 

ر اگ. دي آیاز تو م. یتو ھست. دي خواھید، ھر چه مي آید عقب، از آن فضا، راه حل مي کشیم. دي کنیجاد ميفضا ا

  .ديريبپذ

*  

  

  :تِر آنيت.  شودیآغاز مدفتر پنجم  در ١١۴٩ت يب خوانم که از ی می از مثنویمطلب

  .یات ابديخوانند و با آب حی بحقشان میاء خدا کيشان به اوليستن ايگانه زيسبب عداوت عام و ب
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 :ِت آنين بياول 
  در خان و مانیدگيبلکه از چفس

  انين بيدن ايد شنيتلخشان آ

  !.ميديزھا در ذھن مان چسبيِم چي، به مفاھیاريبصورت ھشپس ما، 

  م؟ياج داريچرا احت. ميکار دار نياج به ايم که ما احتيين را ھم بگويدر ضمن ا

Vغِ سيد، اگر ي کنینطور که شما به فضا نگاه مي، ھم"مثVی اطرافش نمیِ اه، در ھوا، نباشد، متوجِه وجود فضايک ک 

  .ميشو

  . ست در آسمانین کVغ، جسمينکه اي ایم؟، براي شوی فضا م متوجِه وجودِ یچه جور

  !. نھا ھمه در فضا معلق انديا. ميني بیم فضا وجود دارد؟، ستاره ھا را مي فھمی میچه جور

 یعنين فرم را، ين است که خدا اي ھمیبرا. اج به فرم دارديت، اگر بخواھد از خودش آگاه شود، احتي، خدائیاريپس ھش

ن را ي چسبد، بعد اینھا مي فرستد آن تو، به مفھوم ای را میاري کند، ھشیزھا را خلق مين چي اۀن فکر و ھمين بدن و ايا

  .ک فضايک فرم ھست و ينجا، يا.  کندی خودش قائم می پای َکند، رویم

  .  خدایکي ما، یکيست که ي نینطوري ایعني. مي شدین فضا نمين فرم نبود، ما متوجه ايا

  : دي گویکه م. زھا، ھمه اش خداستيچن ي اۀخدا و ھم

 و یيم و دوي چون ما به ذھن افتادیمنتھ".  شوم یار مي ِکشم، به خودم ھشیرون مين بين را ساختم، خودم را از ايمن ا" 

 در آسمان که آن یک مفھومي ھم یکيم، ي ما ھستیکيم ي کنیم، فکر ميم، خودمان را از خدا جدا کرديجاد کردي ایيجدا

  !. ستي نینطورينھا ھمه غلط غلوط است، ايا. تھم خداس

  .  شودی ست، وارِد فُرم میاريخدا ھش

 ی خود جدا میِ  از ذاِت اصلیعني( افتد ی میي شود و به جدایت مين چھار جنبه ھم ھوي، با ایاريفرم چھار جنبه داشت، ھش

  . )شود

  .  کندی، آزاد م)از فُرم(، خودش را از آنجا ...بعد 

آسمان !. دي شود دیآسمان را که نم. مي شدیاگر کVغ نبود، آسمان را متوجه نم. ت مثل کVغِ آسمان استفرم ما، درس

  !.دروژنيژن، نه ھي، نه ھوا، نه اکس!فضا. ز در فضا معلق استيھمه چ.  فضایعني

  !. م فضايي گویگر، در آن ھست، آنھا را نمي دیژن، ازت و گازھاياکس:  موادیک سري ینجا ھم فضاست، منتھيا

Vمث "jست، ی خالیست، بلکه فضاي نیچ ماده اي به بعد، ھیيک جايم، از ي به آسمان برویعنين، ي جِو زمیِ اگر به با 

  !. شودیده مي دی ما، چه جورۀليآن فضا، بوس!. ستيش ني تویچي ھیعني

 ھم ھست که ا~ن بسته ست، ند، آن جنس، خVِء دروِن ماي تواند خVء را ببی ھست که میک جنسيپس در درون ما، 

  .استيِر دني ما گۀنکه چرخ دندي ایبرا

  . ن، حضور استي شود؛ و ای خودش قائم می رویاريم، ھشي کشین فرم، عقب مي خودمان را از ایوقت

  .ن استينجا، ھميت ما درايمأمور.  شودی خودش زنده میت، روين خدائي ست و این، زندگين، گنجِ حضور است؛ و ايا
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ن ھشتاد ي کنند و در ای میند، ھشتاد سال، نود سال، زندگي آی ماند، انسان ھا میک کارگاه مينجا، مثل يد اي آی مبه نظر

 ی خودشان قائم شوند و بعدش ھم که تن می حضور متولد شوند و رویاريسال، نود سال، فرصت دارند که بصورت ھش

  .رد، بگذارند، برونديم

   چه؟یبرا

                  .ن استي ما اتي مأموریم ولي دانینم

  !. بکند؟یدند، چه کاري حضور رسیِ اريبه ھش" نکه کامVينھا، بعد از اي خواھد با ای میزندگ

  ".م ينيم، ببيد بشويبا" 

 ی میت اند، ھنوز از جھان زندگير جھان است و با فکرھا ھنوز، ھم ھوي گیاري که چرخ دنده شان، بصورت ھشیيآنھا

  : ندي گویم. م، بشنونديي گوین ا~ن ھم مي که ھمیانين بياد که ي آیخواھند، بدشان م

 یت مينھا به آدم اھمينھاست و اي، برکت و عشق در ا! ستین جھاني ایِ زھاي، در چ! در جھان استی، زندگ!نــــه,, 

  .,,! شتر، بھتريدھد، ھر چه ب

  : که خان و مانیياگر بھشان بگو

 ما، اعضاء ۀم، خان و ماِن ماست، از جمله خانواديت ايدر ذھن، با آن ھم ھوز که يھر چ. ِز ماي ھمه چیعنيخان و مان، 

 که در ذھِن یزيھر چ. نھا ھمه خان و ماِن ماستي که به ما تعلق دارند و از جنس جسم اند، ایيزھايل ھامان، چيآن، فام

  !.ميديما مھم است و به آن، چسب

د ي روید جلو، مي روید جلو، مي روینکه مرتب مي اید، براي ممکن است از آموزش موjنا فرار کنیيک جايشما ھم 

  .دي آید و زورتان ميندازيد بي را بای مھمیزھايد که چي شوی متوجه میيک جايجلو و 

د، يد، ادامه دھيد ادامه دھي شما، بای؛ ول,,م يم ادامه دھي خواھیگر نميد,, : ميي گوید، مي آیم، بدمان مي کنیآنموقع فرار م

م و ياد گرفتيم، ما يندازيب مان را خان و مانِ م ي خواھینکه ما نمي اید، براي آیش مي پی اوقات سرخوردگیگاھ. دينترس

  .,, ست یياين دني ایزھاي در جھان است، در چیزندگ,, :  شدهیک شده، شرطي در ما اتوماتیريادگي

 یارين ھشي خواھد، حاj به ای میندگ کند، از آن زی، به جسم نگاه می جسمیارين ھشيم، اي داری جسمیِ اريما ھش

 یزي؟، من تو ذھنم، چی خواھی، خدا م! شناسمیگر نميز دي چه؟، من چیعنين کار را نکن، يتو ا,, : یي گوی میجسم

  .,,! ؟یي گویگر چه مي کنم، تو دی ھست، من دارم عبادت میيک جايمجسم کردم در آسمان، 

 ذھن شان درست ی ست که مردم توی مفھومین خدايم، اينداريد بي که بایيزھاي از آن چیکي" اتفاقا. ستين نينه، ا" 

، ما را در آغوش گرفته یيکتاي یست که ا~ن، بصورِت فضاي نی جسم است، آنطوریمنتھ! ". ده انديکرده و به آن چسب

  !.مي بودن بکنیکيباشد، با او حِس 

  .ديد، پس در آغوِش او ھستي کنیت حس مي نھایاگر شما، آرامِش ب

  .  خوردی کنند، آرامش شما به ھم میر مييزھا تغياگر نه، چ

  زھا چه ھا ھستند؟يحاj چ

Vتوقعات دارم. نطوريبچه ام ھم ھم.  خوردید، من آرامش ام بھم مي گوی میزيک چيھمسرم . ھمسرم" مث .  
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  .,,! ده نشودنکند برآور,, . ش داردين آدم ناراحت است، تشوي توقعات دارد، ای از جھاِن مادیھر کس

  . ميد به صفر برسانيتمام توقعات را با

  د؟ي آیا خوشتان ميد، ي آی دھد، بدتان مین ا~ن موjنا مي که ھمیاناتين بيم شما اينيبب

  !.ديد تأمل کنيد؟، باي آیبدتان م

  د سختيفسش خر چَ ي بر ریاخرقه

  ختخت لَ  زو لَ ی بر کنیچونک خواھ

  : زندی میليد موjنا چه تمثينيد، ببيتوجه کن

jن میدر روستاھا، رو" معموjیِ  از قسمت ھای گذارند، بعضی آن می را که رویرا باري گذارند، زی پشِت خر، پا 

.  خر زخم شدهیِ نند که پنج، شش جاي بیکدفعه مي دارند، یپاjن را که برم.  کندیبدن آن را به اصطVح، زخم م

  . چسبدیم  زخِم خرین کھنه رويا.  چسبانندی زخم می و رو گذارندی دوا می، کمی کھنه ای ھا رویيروستا

  .  ماستیش حرص ماست، رنجش ھاي ست و زخم ھاین مِن ذھنيِل ما، در ذھن است، ھمينجا، خر تمثيحاj در ا

                    . توقعاِت ماست که برآورده نشده

 ی خواھیواش ميواش ي.  چسبدیبه زخم م، کھنه ) زخمیعنيش ير(د ي چسبانی زخِم خر می را رویک کھنه ايحاj، شما 

  :دي گویم چه مينيحاj بب... ، ین کھنه را برداريا

  ن آن خر ز درديقيفته اندازد جُ 

  ز کرديَحبَّذا آن کس کزو پرھ

  .  اندازدید و ُجفتک مي آی، خر دردش می زخم بردارین کھنه را از روي ایشما اگر بخواھ. دي گویراست م. بله

 خواسته ی شود که موjنا وقتیمعلوم م. ن ُجفتک، به او نخورديوشا به حاِل، خوشا به حاِل آن کس، که ا خیعنيَحبَّذا، 

  . درد مردم بردارد، آنھا واکنش نشان دادندین کھنه ھا را از رويا

  . ماست، پنھان استیِ  ما، رنجش ھایست؟، کھنه ھاي ما چیکھنه ھا

  !.ی، زخم داری َکنی میده، وقتيا خون، آنجا چسبچرک کرده ب :دي گویا~ن م ما که یِ کھنه ھا

، ی تماشا کنیک اخبار منفي ی مجبوریوقت. ی خوابی می خوری قرص می، وقتید قرص بخوري بای آرامش نداریوقت

  .  کندی را که درد دارد، ساکت مین خواب، زخمي، ای روی و به خواِب ذھن می کنین مدت که تو اخبار را تماشا ميا

 ین رنجش ھا واھي ست، ای ھا واھین نگراني ست، این ترس ھا واھي، ای دارین چه اشکاليد که ببيد بگوياي بیکياگر 

م و شما ين کھنه ھا را بِکني، اجازه بده ما ای ھستیي خدایاريخود است، شما ھشين توقعات بينداز، اينه را بين کيست، ا

  :  دھدیح ميش توضحاj خود!.  گذاردی، مگر می شویکي ی، با زندگیلُخت بشو

 َکنَد، پشت خر نباشد که جفتک بزند و او را ین کھنه را مي ای که وقتیخوشا به حاِل کس، ز کرديَحبَّذا آن کس کزو پرھ

  !. ندازديب

  یارقهش و ھر جا خِ يخاصه پنجه ر

  یارقهم غَ ده در نَ يفسرش چَ ر سَ ب
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  !. م کهيدارک زخم، دو زخم ني ما یعني!. که پنجاه تا زخم باشد" مخصوصا

امده يم، آن، نيآوريم بدست بي خواستی میزي دھد، چیرون که به ما زندگي، ما در اثِر توقعاِت مان از جھاِن بیيدر ھر جا

  . مي ھستیم، بدست ما آمده، ناراضي خواستی که نمیگريز ديک چي یول

ش ير بنايم، زيم او را کنترل کني خواھیمما !.  کندیم، نمي خواھیم ھمسرمان بکند، ا~ن ھم مي خواستی که میيآن کارھا

م، ي گذاری زخم مان می روی کند، کھنه ایم، مي خواھی را که می ھم کاریوقت. مي رنجی کند، ما میھم ترس است، نم

  !. مي داری ماست، ما گرفتاریِ ن، زخم ھايم که اي دانینم

ن نبود که ما ا~ن بوجود ينش ما اي طرِح خدا در آفر،ی، طرِح زندگ!ن بودينه ا: م موjنا گفتي خوانی که میدر ُکِل غزل

  !. ميآورد

 یي جداۀيان ھم که خدا فرستاده، ماي، اد!م؟يزيم، به جنگ برخيگر را بکشيم ھمدين بود که ما برويطرحِ خدا ا" واقعا

  ...  شود ویم نميديم و بعد که دين را دارم، با ھم بحث و جدل کنين ديد اين را دارم، او بگوين ديم اي، من بگو!شود؟

  !. م؟يبا ھم بجنگ

  !. مي کنی، ا~ن ھم م!ميد که ما در گذشته چقدر جنگ کرده ايني بیم

ن تکه پارچه، يِر ايم و زي چسباندیک تکه پارچه اي ی ھر زخمیاد و روي زیلي خیعني، )پنجه(اد، پنجاه يزخم ز، خاصه

  !.چرک و خون ھست

  !.یزين کثافت را دور بري ادي آورد، بای که چرک و خون درد میديد

 کند، به ی که مینه دارد، ھر کاري که کیھر کس: ميبارھا گفت. یزينه ات را دور بريک. یندازيد رنجش ات را بيشما با

  !.نه ھا در َسر و در ذھِن اقوام، ھزاران سال ماندهيک.  کندی کند، آلوده می می که خودش را قاطیھر کار

دا يد، پيخودتان فکر کن.  توانند حل اش کنندینه دارند، نميتر از ھزار سال است نسبت به ھم کشيد کدام قوم ھا بيني ببشما

  .         وجود داردیک راه حِل سوميزند تا بفھمند يدور بر  آن چرک ھست،یِ نه ھا را که تويد کين دو قوم، بايا. ديکن

 خواھند ی ھستند، میھستند، در من ذھن,, نفس  ,, یو که تی شدن با خداست، تا زمانیکيدن، يکشعقب آن راِه حِل سوم، 

  .!موjنا دي گوینھا را ميا. نخواھد شدحل زه مسائل شان را حل کنند، يبا ست

  شيرن حرصيرقه و اخان و مان چون خِ 

  شيش بيش باشد ريحرص ھر که ب

  . ا، وصل استياش به ذھن، به دنده باشد، چرخ دنده ي ذھنش باشد و به آنھا چسبی تویاديم زي مفاھیواضح است، ھر کس

   کند؟یا بد مي دھد؟، حاِل شما را خوب یر مييرون، شما را تغيراِت بيير جھان، تغييم، تغير مفاھييا تغيآ

  !. ديستم را شناخته باشين سيد ايشما با.  ذھن استیِ  و ناخوشین خوشيا

ت ي ھم ھویزي شود شما با چینم. ک زخم استيا ده باشد، ھر کدام از آنھيِم ذھن چسبيشتر به مفاھي که بی ھر کسیول

 یعني.  گذاردین، را حرص مينجا موjنا اسم ايدر ا" ؛ و مآj!ن، زخم نباشدي، ا!جاد نکندي شما درداین، برايد و ايباش

  چرا؟. ، حرص استیُکِل من ذھن

  .دن به آنھاستيشتر و چسبيم بينکه دنبال بدست آوردن مفاھي ایبرا
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  . ن اولش بوديا

  .د ماند؟، jزم استي در کجا باینکه چه مدتي، از ایک تعادلي، یک ھماھنگي، یک نظمي، یک بVنسي

Vم، ده سال يم نُه سال بماني توانی، در شکم ذھن میاريما بعنوان ھش.  تواند نُه ماه بماندی، بچه در شکم مادر م"مث

 یرد و ھم بچه خفه مي می در شکم مادر بماند، ھم مادر مشتر از نُه ماهيبچه اگر ب!. مينکه شصت سال بمانيم، نه ايبمان

  !.ستيشود، جا ن

 محرکه اش از یروي ست، نیتي، به خواستن و نارضاید که موتوِر مِن ذھنيم؛ و شما توجه بکني شکم ذھن مانده ایما تو

  !.یحِس نقِص دائم!. ی دائمیتي خواستن و نارضای خواستن برایعني. مي خواھی می ھیما در مِن ذھن. دي آیخواستن م

  .  ستیستِم کاِر مِن ذھنين، سيا

 شود، ی آزاد میت وقتي حضور، خدائیاست، ولي ست، چرخ دنده اش به دنی خواھد و ناراضی مرتب میپس، ھر کس

  .ُشکر.  گرددیت ميموتورش به ُشکر و رضا

ار ُشکر ي بسیعنيشکور است، شکور  ی ذاِت زندگیعنيشاِه َشکور، : دي گویِت آخر غزل ميدر ب!. ب است؟ي عجیليخ

  .  ستی کند و راضیُشکر م" ذاِت شما ھم، اگر زنده بشود، دائما. کننده

ن فضا درونش باز شده ينصورت، اي ست، در ای کند و راضیُشکر م"  کند، نه به زبان، عمVیُشکر م"  دائمایھر کس

  .و شاِه َشکور، در او زنده شده

  : مي کنیدا مي پیک ذره خوشي شود، یم و به ما اضافه مي خواھی را  میزي که چیموقع، آنی موقع ھا در من ذھنیبعض

  . بزرگ بخرمۀ خواھم خانیـ م

!.  رودیادم مي" اصV"  دھم، خوش ھستم، بعدایکه به ھمه نشان ميست روز، در حاليپانزده روز، ب.  خرمیخانه را م

   .,,! هيچرا اونطور، اونجام !هينطورينجام چرا ايا,, : مي گویدوباره م

  . !به نقص است، ی مِن ذھننکه ذاتِ ي ایبرا

  :  ستی نقصی، ذات اش به بیکين يا

  .  دست به استاد مدهیکامل جان آمده ا

  .  باشد، شکر کندیاج ندارد که راضي، احتیچي، به ھی، به جھان مادیيذات خدا. ن جاِن ما کامل استيا

  . ستیم جارينکه وصل ھستيت؛ و اي و رضایُشکِر ما، ھر لحظه بصورت خشنود

ک آدم زنده به ي.  ست، حالِت صفر بودن، بلند نشدن، واکنش نشان ندادن استی منیک حالِت بين حالِت ُشکر، يا

  . ستیش کافينکه وصل است، در حالت ُشکر است و براي ھمیحت حضور،

  : دي گوید ُشکر کن، مييرد، بگو دای که مِن ذھنیکيشما به !.  تواند بفھمدین را نمي ای، من ذھنیمنتھ

     .                                                                              ,,!  چه ُشکر کنم؟یمن چه دارم؟، برا,, 

  : سه ھم ھستيچون در مقا

  .,,! نمد ُشکر کي چه بای نداده، من برایچيز داده، به ما ھين خدا به مردم چقدر چينگاه کن بب,, 

Vنا ميا!. ستي حرف زدن، درست نینطوريا" اصjدي گوین، ھمان است که مو :  
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  ! ". ستي درست نینطوري شد، ای مینطوريد اينبا" 

 ی ھر کسیعني.  داردی خودش روشن کند و سوال ھم نکند تا مشخص شود چه اشکالید، نورافکن را رويشخص با

  .فه دارد اشکال خودش را خودش بفھمديوظ

  رانست و بسين و مان جغد وخا

  بسنشنود اوصاف بغداد و طَ 

  . کندی میرانه زندگيُجغد در و. رانه ستيخان و ماِن ُجغد، و: دي گویم

د به يشما با. شان ھستندي عاشق دردھایک عده اي. دوست دارد درد داشته باشد.  خواھدی می و خرابیراني، ویمِن ذھن

  : ديخودتان نگاه کن

  د؟يد خراب کني خواھی مید؟، ھي را دوست دارید؟، خرابيرا دوست دار یرانيا شما، ويآ

ق ي عاین ما و زندگين مقاومت، بيم، اي ست، مقاومت دارین لحظه که خداست، زندگيادمان باشد، اگر ما در مقابل اي

  . شودیتر مادين فاصله زيد، ايزه و مقاومت کنيشتر ستيھر چقدر ب. ديآين برکت بي گذارد ای کند و نمیجاد ميا

که مقاومت ي، تا زمانین نور از شما رد شود؛ وليکه ايد، بطوريد، کم کنيد، کم کنين فاصله را کم کنيد اي خواھیشما م

  .دي گوین را ميموjنا ا!. دي ھستیراني، عاشِق وديکن یم

 کند و ی، فکر میزدي ایاري که بدون ھشی کسی؛ ول!که ميند، قبول نداريالبته، به ما بگو!. ميما عاشِق خراب کردن ھست

 آن، یِ د، از توي کنی را درست میزيد و چيني آفری، م,,من ,,  با ید که، وقتياگر شما بدان!.  کندی کند، خراب میعمل م

  !.ديران کردن ھستيپس شما عاشِق درد و و. رون خواھد آمديدرد ب

  . بچهتِ يمثِل ترب!. ردي پذیم، سامان نمي کنیرون درست مي را در بیزياگر چ

 من یوقت.  نخواھد داشتیزي چیراني و وی کند، جز خرابیما کار م,, مِن  ,, ی، وقتیزيآموزش و پرورش، ساختِن چ

 را گرفتم، برکت ی برکت زندگی ست، جلویک ارگانيا يک فرد يزه با يم بر اساس ستي کنم، تمام فکرھایزه ميست" علنا

  !.یرانيبوجود خواھد آمد و ون درد ي تواند از من عبور کند، پس بنابراینم

  : بھش بگو.  ست و بسیراني، ویِ  من ذھنیعني،  جغدخان و مانِ : دي گویم

 ی کن، نمی، برو بغداد و طبس زندگیراني وی، بجایياگر بگو :دي گویم. آباد بوده، بسبغداد و طَ م، يمعلوم بوده که در قد

  .  حضور استیِ ارين باغِ خداست، ھش بغداد و طبس، ھما.بسنشنود اوصاف بغداد و طَ !. شنود که

  !. شنودی ست، نمیراني که عاشِق ویکس

   ز راهید باز سلطانيايگر ب

  ن جغدان ز شاهيصد خبر آرد بد

، صد خبر از شاه ی ذھنی من ھایعني جغدان، یمثل موjنا، از راه برسد و برا یيک باِز خداياگر .  خدایعنيسلطان 

   کنند؟یقبول م" آورد، ، واقعايب

  ند؟ي گویحاj، آنھا چه م

  ! ".مينه، توجه نکرد" م؟، يم و عمل کردي موjنا را خواندین حرف ھايما ا!. ھشتصد سال است
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  . ,,! م کرده بوده پسي کرده بوده؟، قایکجا بوده؟، مخف,, 

  ! ".مي، ما نخواند!نه، آنجا بوده" 

                  ند؟ي گوی، چه می ذھنین من ھاين جغدان، ايا

  والملک و باغستان و جُ شرح دارُ 

  دورو افسوس دارد صد عَ پس بَ 

 که یيکتاي یِ ، از آن فضای حضوریِ ک انساِن داراي، یک انساِن زنده اي، یيک موjناياگر . تختي پایعنيداُرالملک 

 آن بِ ين و باغ، با ترکين زمي که در ایآن نخلد و خردش از شما، بعنوان يآيتخِت خداست، از آن باغستان و ُجو، بيپا

  !. کنند؟ی قبول مینطوريند؟، ھمي گوین جغدان چه ميزد، اي خدا ھم به آن بریِ ده، عبور کند؛ و جوييچھاربُعد، رو

  : ندي گوی خورند، می صد دشمن، افسوس م،!دي کنیدا مي، صد تا دشمن پ"نه " 

  .,,!  شودی نمیزيچن يم، چنيد به او حسادت کنيد باي گویا اگر راست ميد و ي گویدروغ م" ن، اصVي ا,,

   کھنکه چه باز آورد افسانهٔ 

  بافد سخنیکز گزاف و jف م

  ند؟ ي گوی، چه می ذھنین من ھاين جغدان، ايا

 که به حضور زنده یک انساني چه آورده؟، یباز چه آورده؟، موjنا چه آورده؟، فردوس,, : مييمھم است که ما نگو

  !.ه آورده؟ ھم ندارد ا~ن، از آن ور چیھست، اسم و رسم

...  و یياده گوين آدم، از دروغ و زيا!. ست، دروغ استي نیزين چيگر، چني ست دیمين افسانه قديند اي گویجغدان م

  .دي گوی بافد، دروغ میسخن م

 :دي گویموjنا م. ديد؟، از خودتان بپرسيي گویشما، چه م

   ابددهٔ يشانند و پوسيکھنه ا

  کندیورنه آن دم کھنه را نو م

  !.  ستی خوبیليبِر خن خيا

   ھا ھستند؟یکھنه، ک: دي گویم

نطور يت اند و اگر ھمين ھزار ساله ھم ھوي چندینکه با باورھاي ای ھستند، برای ذھنیکھنه، آن جغدھا ھستند، من ھا

  .  شوندیده ميبمانند، پوس

، خار بوجود ی آنجا ھر چه بکارت شده ست،ي ذھِن ھم ھویِ ِن باغِ ما، فضاي زمیوقت.  ستیيکتاي یِ ِن باغِ ما، فضايزم

  !. دي آیگر بوجود نمي دیزھايد، چي آید، درد بوجود مي آی بد بوجود میزھايد، چي آیم

  : دي گوینجا ميا. دي، نکاری تقلبیِ د، در باِغ با خاِک مصنوعيشما مواظب باش

  !.کندی را نو میا  کھنه، ھر زنده به حضوری انسان ھایيحايَدِم مس، مورنه آن دَ ،  ابددهٔ يشانند و پوسيکھنه ا

  .  تواند نو کندیپس ما را ھم م

  دھدیمردگان کھنه را جان م

  دھدیمان ميتاج عقل و نور ا
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 ھستند که در ذھن ُمرده اند و شصت سال شان است، پنجاه سال شان است، ھفتاد ساِل شان ی، کسانمردگان کھنه!. بله

  !.  ساِل شان استیاست، س

م، ساکن و ي شدی وحدت میِ م، وارد فضاي شدی، به حضور زنده مید در ده سالگيم، باي بودی عشقۀک جامعياگر ما در 

دار يخت و عمل بي ری، به فکرھا و به عمل مان میم، از ما عشق و خرد زندگي شدیم، ساکِن روان مي شدیباشنده م

  !. مي دادیانجام م

ما در خواب !. یم، نه عمِل خفته در خواِب مِن ذھني دادیجام من عمل است، اني شاھِد ایکه خدا و زندگي، در حالیھرعمل

  !.زھايزھا، با عقِل چيدر خواِب چ!. ميعمل کرد

ن ي، طرِح خدا ا! باشدینطوريقرار نبود ا" ، اصVن بودياِر مرا عارِض عذار نه اي: دي گوی موjنا مید وقتيشما تعجب نکن

  !. نبود که

 نور . شماستیِ ن تاجِ شاھيا. ن تاج استيد، اي آی می، خرد زندگید به زندگيما وصل شین لحظه وقتي دھد، ایمتاج عقل 

د و ي بپرستی ذھنیِ ک خداي؛ و ی ھست بر اساِس من ذھنیيخدا: دييست که شما در فکر بگوين نيا مانينور ا. ديدارمان يا

   ".!نه" ، !اج داردين اعمال من داِر شما، خدا احتيد که به ايد و فکر کني کارھا انجام دھیک سري

 بودِن یکين لحظه، ي حضور؛ و دست اول، ایاري به ھشی جسمیاريم از ھشيل شديتبد" ن است که ما عمVيا مانينور ا

رفته، به " فکر اصV.  خودمانیم رويستاده اينجا، ايا!. دي آی، از فکر نمنيقين يام و ي کنیخودمان را با خدا حس م

        !.ميت در ذھن نداريما ھو. ما را آزاد کرده. ا رفع کردهاصطVح، چرخ دنده اش را از م

مان که بر اساِس فکرھامان يمان است، نه نور اين نوِر اي؛ و ایم به زندگيرون، زنده ھستيما خودمان، فارغ از جھاِن ب

  .  دھدین موjنا ميھم!. ن زنده شدگاني دھد؟، ھمی به ما مین را کي، فکر، جسم است؛ و ا!دي آیم

 به یمان، کيد که تاجِ عقل و نور اي شویمتوجه م. دي کنیل ميخودتان را تبد. دي کنید و عمل مي خوانیا موjنا را مشم

ز يد، پرھي ھستید، راضي کنید، شکر ميد، شکور ھستيمان داري شما نور ایوقت. دي کنی شود و اشتباه نمیمن داده م

  :دي گویم، ميد، در غزل داريدار

 توانم یگر نميمن د.  توانم بکنمی کارھا را نمیگر بعضيمن د!.  شوم، دسِت من بسته شدینده م من به عشق زیوقت

 که یينکه فکرھاي ایم ندارد براي ھم برایچ زحمتي کنم و ھی کارھا را نمیــــليخ. توقع ندارم. رمي گیراد نميا. بت کنميغ

 یبه عقِل آنھا گوش نم" اصV. ، فارغ از آنھا ھستم من اثر نداردیِ د، روي آی شود و به حرکت در میرت ميدر ذھن ح

    .د موjناي گوین را ميا!. دار ھستم مثل کوهينکه پاي ای، اثر دارم، برایي آنھا با خرد خدایِ دھم، من رو

       . مان استين، نور ايا

  بخش روحیدل َمُدزد از دلربا

  خشکند بر پشت رَ یکه سوارت م

 ین لحظه، مي خودم را در ایاريِت ھشيمن مسئول: بگو. ت قبول کنيمسئول.  نکِشتو خودت را عقب: دي گویبه ما م

 حضور یاري آورم؛ و اگر ھم ھشین را بوجود ميمن ا: رم کهي پذی من دار دارم، میِ  ذھنیِ  جسمیِ ارياگر ھش. رميپذ

   خودش را ازذھن،یاشتم زندگو گذ  نگذاشتمی چرِخ زندگیِ  کنم که اجازه دادم، چوب jین را ھم خدا را شکر ميدارم، ا
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  . کنمی را ھم مVمت نمیستاده ام، کسينجا اي کشم، ای عقب نمیذھن، آزاد کند؛ ول

  :د کهيين است که شما نگوي غزل ایغام ھاي از پیکي

  ". نه !. " ن بV را سر من آوردهي ایک کسيرون يب

  ". ست ين... نھايا. " ,, کند یسم ميئر. پدر و مادرم کرده. ملت کرده. دولت کرده.  ستینطورياوضاع ا,, 

  . روح بخشیِ دل َمُدزد از دلربا، !ا خودت را عقب بِکشينھا تو نيبر اساس ا

  .  تواند بدزدد بِبََرد، خداستی که دل ات را میکس

  . کندی بخشد، که تو را پشِت َرخش سوار می که به حضور زنده ھست و به تو روح میا کسي دزدد؛ ین دل را خدا ميا

 یخيِن اسِب ين فکر، عين است که اي ھمیبرا!. ميما در ضمن، سوار فکرھا ھست. نجا، سمبِل حضور استيَرخش در ا

م، ذوب ي شوی میخيم، سوار اسِب ي شویدوباره پا م!. نيم زمي افتی رود و ما میفکر م.  شودی، زود آب م! ماندیم

  . ، درست شده,,گذرا ,, ، بر اساِس ,,آفل  ,, یزھايساس چن فکرھا بر اينکه اي ایبرا. نيم زمي افتی شود، ما میم

  . ست,, گذرا ,, رون، يِز بيھمه چ

  ست؟,, گذرا  ,, یِ زھايد، مربوط به چي آی که در ذھن تان بوجود مید که ھر فکري دانستیشما م

  !. ند؟ي تواند ببی که فکر میزيھر چ

   فناستیراي پذیشيھر چه اند

  داستد آن خيشه نايآنچه در اند

  . ر استيفنا پذ.  فناستیِ رايند، پذي بی که ذھن ات میزيھر چ

، ما یک استاد معنوي ی شود؛ ولی شود، بد میم، حال مان خوب مي دھیر حالت مييم، ما تغيِر آنھا بصورت مفاھيياز تغ

    .مي افتین نميندفعه، زميگر اي ست، دیَرخش محکم است، َرخش ھمان زندگ.  کندیرا پشِت َرخش سوار م

  دهر فراز تاجزد از سَ دُ ر مَ سَ 

  د صد گرهي دل گشایکو ز پا

   چه؟یعني!. یا گوش نديتو ن

 بخوان تا خودت، ی تو ھم گوش بده، متعھد باش، ھر روز گوش بده، ھر روز موjنا بخوان، ھر روز فردوسیعني

  . ,,! ت ندارمنھا را دوسيمن ا,, : نکش عقب. ، گوش بده!تو َسرت را َمُدزد. یخودت را آزاد کن

  !. ، ما بدمان خواھد آمدیيک جاي

  : ديي گوی، میيک جايد، ي روید، مي روید، مي روید، باjخره ميد، اگر تازه شروع کرده ايم، شما بدانين را بگويمن ا

  چرا؟. ,,! دي آیمن خوشم نم,, 

  !.  شمایت براه سيسرما. ديندازيد بيد که دوست نداريندازي بیزي خواھد چینکه از شما مي ایبرا

ن بزرگه را که يکه را انداختم، ايحاj، اون کوچ,, : دي گویم. ندازيت را بيرنجش ھا: ميي گوی، میي، آقایک خانميبه 

ن جزِو دِل ي من است، اۀين سرماي، ا!ندازمي توانم بینھمه بV سرم آورده که نميدم، ايمربوط به ھمسرم است و از او رنج

  .,,!  ندارمیزيگر چيندازم که دين را بي دارد، اگر ایتگن بسيمن است، وجودم به ا
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  ! ".گري دی روی، می کنی، ُخب قھر می اندازیتو نم!. " ندازيد بي گویُخب م

به "  دل بسته اند که آفل است، مخصوصایيزھاينکه به چي ایبرا.  کنندیمعلوم است که قھر م. بله!.  کنندیمردم قھر م

  !.دردھا

  !. روندی گذارند می، م! اندازندینداز، نميد بي گوی موjنا میوقت

 از آنھا را یکينجا ما يدر ا.  دھدی شود و تاج میا خم نمين دنيقامِت استوار دارد، به ا"  که واقعای، کسهدِ  ر فراز تاجسَ 

  !.ند کی شما، صد تا، ھزار تا گره را باز میِ  ست، که از پای کافیکين يھم. ن موjناستيم، که ھميانتخاب کرد

اد، رنجش ھا و ي ما در اثر درد زیِ ست که چرخ دنده ھاي، حواس مان نیاريما بعنوان ھش!. ميم راه بروي توانیما نم

 ... یعنيم، يم و رنجش داريشتر درد داريم عقب، ھر چه بيم بکشي توانیر کرده، نميده به ھم و گيترس ھا، محکم چسب

  .، با بخشش!رش کمتر شوديد که گي کنید کاري باشتر شود، شمايرش بيد که گي دھیشتر فشار ميب

د، ي کنیھر چه مقاومت م!.  کشد عقبیک ذره مين چرخ دنده، يد، اي اندازی که مید، ھر دردي کنی که میھر بخشش

  ". ست ين درست نيا!. " دي دھیفشار م ا،ي دنۀد، چرخ دنده تان را به چرخ دندي کنیزه ميست

  . دي باشهدِ   سرفراز تاج:ديشما خودتان با

  ! ".ستينطور نيا" واقعا!. "  ستیميت عظيدن، موفقي کند که به گنج حضور رسی قلمداد میمِن ذھن

 یيفقط با  کارھا. ن استيطرحش ا. ن کار را بکندي خواھد ای میزندگ.  ھماھنگ استی زندگین کار با ضربان تکامليا

  !. مي گذاریم، نمين لحظه داريمقابل ا که در یم، با مقاومتي کنی که میيم، با فکرھاي کنیکه م

، ! کشمیا فشار نده، بگذار من دارم مين چرخ دنده را به دني، ا!، به شما نشان دھد که بابایک جوري خواھد ی میزندگ

  !. برو عقب

س گناه نده و با تأسفات راجع به گذشته و احساي راجع به آی بد و با نگرانیبا ترس و با اضطراب و با وحشت و با فکرھا

  !.ايم به دني دھین چرخ دنده را فشار ميگر، ما اي دیگر و دردھايجانات ديو ھ

  !. ايم با دنيما کار دار

  . ،، "! ا تمام شده اصVي،، آقا، من کارم با دن: دييشما بگو

  ! ". نه... "  خواھم و ی خواھم، نه خانه میم من نه ھمسر مييم، بگوينکه اگر جوان باشينه ا

          . خودت، بعد از آن، ساکِن روان شوی پایا روينده ات را رھا کن، بشما چرخ د

زه چرخ دنده ات را به يکه با ستير، بچه دار شو، نه در حالي ساکِن روان، برو ازدواج کن، خانه بگیِ ن فضايبعد، از ا

  . نداردین کار، عاقبت درستي، بدان که ا!ی کنیرت را روز به روز محکم تر مي و گی دھیا فشار ميدن

  !.ی رھا شوی توانی شد و نمیگرفتار خواھ: دي گویدر غزل م

  ه زنده کو؟م؟ در ھمه دِ ي گویبا ک

  نده کو؟ي پوی آب زندگیسو

  ! ".ميبِه ِکه بگو: " دي گویم!. ک مقدار َسرخورده شدهيد که موjنا، ينيبب

  شما چه؟!.  کندی، دارد حرکت می، خرِد زندگیدگ آِب زنیِ نم به سويست من ببيک دانه زنده، نين، ين ِدِه زميدر تماِم ا
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   موjنا را؟یِ د صحبت ھاي شنویشما، م

  د؟ي رویات، مي، آِب حی آِب زندگیِ بسو

 ی تان، سرو سامان میروني بیِ ، به زندگی شدن با زندگیات است که در اثر موازيآب ح. دي آیات، از آن ور ميآِب ح

  د؟ين کار ھستي ارون است، شما دنبالِ يدھد، از درون، به ب

   ز عشقیزاني گریک خواريتو به 

   ز عشقیدانی چه میتو به جز نام

  !.مي رویم و مي شویگر ناراحت ميم، دي شویم، کوچک مي شوی عشق خوار میک دفعه ما، براي

  ".  ُخب، شما معذرت بخواه یليخ: " ميي گویم

  . ,,! د معذرت بخواھدياياول او ب,, : دي گویم

  ! ". ک قدم جلو بگذاريُخب شما، " 

اد ي مردم زیِ ، رو! شودیاد مي او زیِ ، رو!، من خودم را خوار کنم؟، کوچک کنم؟!، او بگذارد، چرا من بگذارم!نه,, 

  .  ,,!  شودیم

  !.  شودی کند کوچک میست، فکر ميان چيجر" ست اصVيحواسش ن

بر اساِس ترس و کنترل عمل کنم، نکند من کوچک  بلند شوم و یجاني ھی ذھنۀک باشنديد بصورِت يمن، ھر لحظه با,, 

  .,,! د نشوميي، تأیيک جايشوم، نکند 

  ".  گذارند کوچک شوند ی ھا، میليخ" 

د من ي خواھینکه شما مي اید، براي بمانینجوريد، ھمي رویھر جا که فرصت شد، در ھر جا که م ،ديشما کوچک شو

  . دي را کوچک کنیذھن

  . ر نکن، بمانيتعم" ، فورا,,ور، نادان  شعیب,, : دي گوی میک کسي

  . دت کنديي کند، دنبالش نرو تأید نميي شما را تأیکس

 یک مدتي، ما بصورِت ماه شود، ی شود، کوچک می شود، کوچک میک بار ماه کوچک مي. ميما دنبال صفر شدن ھست

  !. شودیگر کوچک نمي کند و دی شناسد، بعد طلوع میھم خودش را نم

  !.مي دانیفقط مفھوِم عشق را م!. مي دانی ناِم عشق را ماما ما، فقط

... است، عشق، فVن ... است، عشق، آن ... ن يعشق، ا: ف کردن آنيمفھوِم عشق در ذھن؛ و تعر. ستيعشق، نام ن

  !. ستياست، که عشق ن

، ی شویکين فضا ي با ا،ی شویيکتاي یِ ، وارد فضای و از مادِر دوم، متولد شویندازيزھا را بي آن چۀ ھمیعنيعشق، 

ن، عشق ي، ای، ساکن و باشنده شوینيفتند، در ذھن ات ببي اتفاقات در تو بین لحظه اجازه بدھي، در ایفضا گشا شو

  .است

  . شه دارديت ري نھایب!.  شود کردیکوچکش نم"  فھمد، اصVی نمیخوار"  که به عشق زنده ست، اصVیکس

  !.  وجود داردی، پس، مِن ذھنمي دھیم، واکنش نشان مي شویما خوار م
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  عشق را صد ناز و استکبار ھست

  د به دستيآیعشق با صد ناز م

  !.  داردیيصد تا ناز دارد، صد تا زورگو!. ستي نین سادگيم، به اي شویکينکه ما با خدا يا

 یزيع کن، با ھر چرش را با جھان رفيگ. چرخ دنده ات را بکش عقب. ندازي، بیدي را که چسبیيزھاين چيد اي گویخدا م

    !.د؟يي گوی، شما حاj چه م! گذارمی، من نم! شومی نمیکيبماند، من با تو ... نھا ي از ایکين جھان؛ و اگر يدر ا

  ". شود ینم" ؟، ی، حوصله ندارید رفع کني کوچولو، موچولو را ھم بایِ زھايچ!. صد تا، ھزار تا، ناز دارد

ت يشما، ھمان خدائ". شما " م شود؟، يد تسلي بایک. ديم شويد تسليشما با. ديقدام کند ايشما با. دينکار را بکنيد ايشما با

  .ديھست

 و در کاِر خودت ین لحظه، دست از سر خودت برداري آزاد را بکار ببر که در اۀن ارادي، ای آزاد دارۀک اراديفقط 

  . ت کندي، شما را ھدای زندگی، بگذاریاخVل نکن

. ش بنشاني کند، سرجایرون برود و خرابکاري آورد، بی را که ھجوم مین عقل من ذھنيا به خودت بکن و یک لطفي

  : بگو. نجا، بکار ببريرو و قدرت ات را اي آزادت، نۀاراد

د ي، آنجا ھست که با" واقعای، زنید، ُخب اگر مردي بگویزي شود، چی خواھد پا شود، عصبانیت ام ا~ن، ميّ من، من

ن ي گذارم ای نمیمتيچ قين جو را تماشا کنم؛ و به ھي ایِ د رواني که من بایي و بگوید بکار ببريبا، آنجا ھست که یبخوابان

  !.  کنمیجو قطع شود؛ و ناِز معشوق را قبول م

  !.ی نگھداری توانینم. ندازي را ھم بیکيآن . ندازيآن را ھم ب. ندازيآن را ھم ب. ندازيآن را ھم ب: دي گویمعشوق م

  خردی میوافست يعشق چون واف

  ننگردیوفا میف بيدر حر

  .ميم برسي خواستیم به آنجا که ميديرس. بله

  .رون نداردي به جھاِن بیت با خودش است، کاري، ھم ھویيذاِت خدا. عشق، به خودش وفادار است. عشق، وفادار است

  .دي شویت، وفادار مي خدائد، شما، به ذاِت خودتان، به ذاتِ ي شویکي ید و با زندگيشما ھم اگر از ذھن متولد شو

 یزھاي ست که رفته با چیاري وفاست، ھشی که بیفي گردد؛ و حری ست، وفادار است و دنباِل وفادار میعشق، واف

  . فاستیِف بين حريا!.  بودهیادش رفته که از چه جنسي"  شده و اصVیکيم، ي، با مفاھیماد

ادتان رفته که از ياگر شما، .  شما خوب شودیِ  شود زندگید، نمي باش بدیِ د منتظر زندگيد، باي ھستینطوريحاj اگر شما ا

ن، ين، مفرغ است، از ايمن جنس ام از ا,, : ديي گوید و مي ھستید از چه جنسيد قبول کنيستيد و حاضر ني ھستیچه جنس

  .ديببرش ي از پید کاري توانید، نميشتر باشي بی، منتظِر دردھا,,ن، دردھاست ي ست، از ایت شدگيھم ھو

  .ننگردیوفا میف بيدر حر !. شودینم. دي کنید، باjخره سقوط مي ھم که داشته باشیھر مقام

 خواھد شما را آزاد کند، ی کند، ھر لحظه می، ھر لحظه نگاه م! شود نگاه نکندی به شما نگاه نکند، که نمیاگر زندگ

  . زه و مقاومتيستد، با ي که درست کرده ایقيک عاي، با ,,! نه,, : ديي گویشما م

  .ن لحظه، قبل از قضاوتيرش اتفاق اي پذیعنيم، يتسل.  کندیم کوچک ترش ميتسل.  کندی را درست میمقاومت، من ذھن
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  . ، در درون، با اتفاقاتیرِش دروني عدم پذیعنيمقاومت، 

  !. کندیدا مي پیذھنست؟، مِن يز چين چيه آنھا دارم، اي، بر علیزيک چــــيستم، ي که ھست، ھم خط نیزيبا آن چ

  خ عھدي و بیچون درختست آدم

  د به جھديبایمار ميخ را تيب

  :دي گوین را ميم، موjنا ھميني بیم

  .م ،،يما از جنِس تو ھست. ،،  بله: ميما گفت.  ستین عھِد ما با زندگيشه اش، اي، مثل درخت است و ریآدم

  !. ین، ھست ھستم و ا~یاريت و ھشيمن از جنِس خدائ: ديي گویشما م

ل شماست از ين مستلزم تبدي و ای بریبکار م" ن دانش را عمVين قول را، اين عھد را، به اصطVح، ايادت آمده و اي

  . فُرم استی بیِ اري حضور که ھشیِ اري به ھشی جسمیِ اريھش

ست و وجود ما ھم که                         ماست و عھِد ماۀشي، بصورت آگاھانه و دوباره، ریاتصاِل ما به زندگ.  ما، عھِد ماستۀشيپس، ر

شه را ير. یشه را نگه داريد ريتو با: دي گویم. آن چھار بُعِد ما، فکر و جسم و جان و احساساِت ما، درخِت ماست

  .                                   یشه باشي، مواظب رینوازش کن

             چه؟                  یعني، یشه را مواظب باشير

جاد ين فاصله را ايا!. یاد نبرين، عھد را از ي با جھان، ایت شدگي و ھم ھویزه و رفتن به من ذھني در اثر ستیعني

گر ھست، با ي دی با آدم ھایت شدگي با ھم ھویين جدايا.  درست شدهیت شدگي و ھم ھویي، بر اثر جدایمِن ذھن. ینکن

  !. جھان ھست و با خدا ھم ھست

 با یت شدگي و ھم ھویيستِم بنا شده بر اساِس جداين سيست، بخاطِر اي، بخاطر ھمسرتان نیشما در زندگمشکVِت 

  !. باورھا و با دردھاست

  : دي گوین مي ھمیبرا. دي آوری آورند، شما خودتان می آورند؛ آنھا نمید که آن آدم ھا بVھا را سر شما مي آیبنظر م

شه ير. ديشه را نگه دارين ريد ايد، بکار ببري تماِم کوشش تان، ھر چه را در توان داریعني. د به جھديبایمار ميخ را تيب

  . ھمان عھد است

  ده بوديخ پوسيعھد فاسد ب

  ده بوديبرمار و لطف بِ وز ثِ 

  . ستده يپوس ۀشير. ن عھِد فاسد استي، ا"باي، که ھمه دارند تقری من داِر ذھنیِ اري ھشیعني، عھد فاسد!. بله

من ,, : نگو.  خودت کار کنی، بِکش عقب، روید، درد داري دارید من ذھني، کنیحس م" در خانواده، وجداناشما اگر 

شه يده است، ريخ ات پوسي، کنترل نکن، بدان که ب,,د بر طبق فکر من عمل کند ي را عوض کنم، او بایکي خواھم آن یم

  .اده ست سیليامتحانش خ. ادت رفتهينکه عھدت ي ایده است، برايات پوس

  د؟ي کنیر ميي کند، شما ھم تغیر ميي جھان تغیا وقتيآ

  ! ".قبول کن" ده ست، يخ ات پوسي، عھدت فاسد است، بی کنیر ميياگر تغ

  .  کار نداشته باشی خودت کار کن، با کسیبِکش عقب رو
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ن ين لطف، ايتا ا!. گريد دي آیده شده، نمي و لطِف خدا، بری خوِب زندگیوه ھاي، از م)وه ھاي میعني( مارثِ ن آدم،  از يا

  !. شودید، نمياين برکت، از آن ور نيخرد، ا

 یآنموقع شما م.  شودی جارین جويد ايبگذار. دي خودتان کار کنید، رويد، مواظب خودتان باشيده ھستياگر شما بر

  .ديد اثرگذار باشيتوان

  شاخ و برگ نخل گر چه سبز بود

  ست سودي نیخ سبزيبا فساد ب

ن دارد؛ و يري شۀويه کرده که شاخ و برگ و تنه و مي، تشب)درخت خرما(م که انسان را به نخل يم تو غزل دارن را ھيا

  . ن باشديريد شيف، محصولش بايانسان بنا به تعر

م، خوشگل يم، جوان ھستيم خودمان را نشان دھي خواھی می که ما با من ذھنی و پنج سالگی، در سی سالگیدر س

ز در حاِل گسترش است، اگر چه سبز است، يد ھمه چي آیم، بنظر مي کند، دو تا بچه داریشرفت مي پم، شرکِت مانيھست

  .مين را داريدر غزل ھم ا!.  پوسدیخ دارد مي، بی سازی و می کنی انباشته می، دار,,من ,,  حواس ات باشد، اگر با یول

          !. ختيم ريا را جلووه ھا و دانه ھينه را پنھان کرد و مي، کیزندگ: دي گویغزل مدر 

  مشَ يخت به پيدام نھان کرد و دانه ر

  ن بودينه نھان داشت و آشکار نه ايک

 یليم خيم که داري کنیفکر م. مان سبز استيده، ھنوز برگ ھايا پوسي پوسد ی ما دارد مۀشيکه ري، در حالی سالگیدر س

  !. مي شویموفق م

  . کنندیشرفت نميد پيد و شايست، بچه ھامان آنطور که باينواده ن در خای خوبۀم که رابطي شوی متوجه می بزودیول

 و مخرب به َسرم ی منفیِ  زنم، فکرھای بد می شود، حرف ھایست، روز به روز بدتر مي من با ھمسرم خوب نۀرابط

  . کنمی میدي کنم، حِس نا امی میي اوقات فکر جداید، گاھي آیم

  !.  ھستمیمن از جنِس زندگ!. ست که عھدم را فراموش کرده اميس ام ن پوسد، حوایشه ام دارد مي، ر!خ ھم دارديب

  .  آوردیم ک را، در سطح عملي بنظر تئوریزھاين چيد که موjنا، ايني بیم

ت شما و بزرگ ي روز به روز در اثر موفقیعني پوسد، یخ تان روز به روز ميشما اگر ب. ست سودي نیخ سبزيبا فساد ب

ن، چقدر يآفر. بارک هللا,, : ندي گوی، ھنوز مردم می ھنوز سبزی شود ولی قطع میابطه ات با زندگشما، ر,, مِن ,, شدِن 

 شود، سوادت دارد باj یگر بھتر از تو نميباست، دي، چه خانه ات بزرگ است، چه ھمسرت زی، چقدر پولداریموفق

  .ست سودي نی سبز،خيبا فساد ب، ,,...  رود، یم

  !. م، به خودمان ثابت شود، نه در سطح، نه با حرِف مردميد کنيتجد" م عھدمان را عمVيد برگرديادمان باشد، باي

  .,,! ن بر شمايآفر,, : ميده ايما به حضور رس" ند واقعايمبادا مردم بگو. ميبه حرِف مردم گوش ندھ

  .ه دشنام دِ ،د تو رايھر که بستا

مواظِب . ديخ باشين بي از شما رد شود و مواظب این انرژي که ایاجازه بدھ. ی بمانی و در صفر باقید صفر شويتو با

  . ستیيکتاي یشه، فضاير.  ستیيکتاي یِ شه، در فضاير.  ستی به زندگیشه، اتصاِل دائمير. ديشه باشير
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  .,,من ,, : دي گویا~ن روبنا م. ربنايک زيم، يک روبنا داري

  !. دير بگويآن ز!.  شودید خالين روبنا که ذھن است، بايا

  .شاخ و برگ نخل گر چه سبز بود: دي گوین را ميھم!.  دھدیکه م!. ب دھديمبادا روبنا ما را فر. دير خداست و شما ھستيز

  .،،! چه شد؟!.  شودیز دارد زرد مي، ھمه چ...،، اِه : م کهيني بی ما می شود و بزودینطور مي ایمتأسفانه، در جوان

ان در پنجاه، ي آقای چھل، براید حوالي خانم ھا شایبرا. دي آیش مي پیکس ھر ی ست، برایانسالين، ھمان بحران ميا" 

 ی، روابط، خراب شده، خودم ب! نداردیچ مفھومي، ھ"! چه اصVیعني"!. اصV... ن ي، چه بود ا...آقا ,, : پنجاه و پنج

  :دي گویتوجه کن دارد چه م". بله . " ,,! ستي نیحوصله ھستم، پول ھم دارم، زندگ

   خستیرد برگ سبز و بور ندا

  رون کند صد برگ دست  يعاقبت ب

م ي را انداختی و ظاھری سطحیِ زھاين چيِد مردم و توجه مردم و ايي ما تأیھم، وقت" اگر برگ سبز ندارد ا~ن، واقعا

. دي آی میي خدای برگ ھایبزود. شه سالم استينکه ري ای ندارد، برای، ُخب اشکال!ميم برگ نداري شویدور، متوجه م

  . آن، درست است. دي آی میيمحصوِل خدا

  .شه سالم است، نگران نباشيکه ريتا زمان. رون کند صد برگ دستيعاقبت ب

 درختان را به اصطVح یِ شاخه ھا:  کهیديزمستان د. ِز آن را بزنيا و مرتب، گل، ھمه چيک درخِت گل ھست، شما بي

  !.ستي نیچي زنند، ھیم

  چرا؟ . ده از گل شديآن درخِت گل، رشد کرد و پوشد يني بیاوِل بھار، دوباره م

              .           شه اش سالم استينکه ري ایبرا

. ميندازيد بي آزادمان، بدون توجه به حرِف مردم، باۀ را ما با انتخاب، با بکار بردِن ارادی مصنوعیِ پس، شاخ و برگ ھا

  .    شما گوش نده. ,,، !عش است؟ن چه وضيست، اين چيا,, : ند کهينکه مردم بگويولو ا. بزن

  تو مشو غره به علمش عھد جو

  علم چون قشرست و عھدش مغز او

  !.د چقدر جالب استينيبب

  :  ات را نخوریِب دانِش ذھنيفر. ، غره مشوی ذھنیتو به علم، به دانستن، به دانستن ھا. ب مخوريتو فر

  : تو بگو. ا عھد را بجوي، تو ب,, دانم یمن عاقل ام و م,, 

  . خواھم ،،ین، را من ميا.  بشوم که بودمیاري خواھم دوباره از جنِس ھشی،، من م

 یعنيم، مثِل پوست است، فکر، مثِل پوست است، عھِد او، ي دانی ھر چه که ما در ذھن میعنيعلم، مثِل پوست است، 

  ".مغِز خداست : " ميي بگویعني.  شدن، مثِل مغز استیکيده شدن و با او ييبرگشتِن دوباره، از ذھن، زا

  .مشخص است. ، پوست استیکي، مغِز خداست، آن یکين يا

  ست؟ي چن غار غوره وار ترشِ يروح در ا

  ن بوديار غار نه ايپرورش و عھد 

  .جاناتين بدن، فکر، جان و ھيغاِر ا. ، آمده در غاِر فُرمیاريروحِ ما، ھش: ن صحبت ھا مشخص شديبا ا
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  . ن، غار استي کند و ای میندگن بدن زيا~ن، روِح ما، در ا

م صورتِ آدم ي خوری میغوره ترش است و وقت( چسبد، تا برسد ی، م)مو( تُرش، به درخِت انگور ۀنطور که غوريھم: دي گویم

 یاري چرخد، ھشیکه چرخ دنده مان با جھان ميدر حال. ه غوره ستي، شبی ما ھم در من ذھنیِ اريھش. ) شودیخراب م

، غوره ست، یاري ھشیعنيم، ي دھین چرخ دنده را فشار مي ایوقت. ن جھان داده، غوره شدهيراِت اييعقل اش را به تغ

  . دهينرس

  ست؟يترش ات چ:دي گویم

،، من چرا تلخ ام؟، چرا ناراحتم، چرا استرس دارم، چرا درد دارم، چرا مضطرب ام،  : دييد، بگويشما از خودتان بپرس

 ی، من که روح ام، من زندگ!نقدر حالم خراب است؟ين غار، اي کنم، چرا در ایه مچرا متأسفم، چرا احساِس خبط و گنا

  ! ".گريبپرس د. " ،،!  ام؟ینطوري ست، چرا ایام، ذات ام آرامش و شاد

  !. ن بودي غار نه اارِ يپرورش و عھد  

  . ار ھم خداستين يم ايار داريک ين غار، ي ایِ ما، تو

  :  را که با ما بسته و گفته بودیم او ما را پرورش دھد و عھدي دادی اگر اجازه ماگر او ما را پرورش دھد،: دي گویم

  !. شد؟ی مینطوري شود، حاj ای، عمل! "ی، تو منیِن منيتو ع" 

؟، ما گفته یتو از جنِس من ھست:  پرسدی از ما میحت ". یتو من ھست: " دي گوی فرستد، مینجا مي ما را به ایخدا وقت

 آن ھست که ی تویم و قول ضمني را داریارين ھشيا" ، ما ذاتا! پرسدی نمیسي و انگلی  به زبان فارس.،، بله ،،: ميا

 نبود ینطورين، پرورش و آن قول خدا به ما، ايپس بنابرا. خودش به خودش کمک کند، خودش، خودش را پرورش دھد

   شده؟ینطوري، پس چرا ا!که

  !.م؟ياشتباه کرده اکجا !. ديم؟، بپرسيچرا ما غوره وار، ترش شد

  !.  دھدین جھان پرورش مي دھد، عقِل ای پرورش می دھد، مِن ذھنیپس ما را نَفس، پرورش م

که يد؟، بطوريرش را از جھان رفع کنيد و گي را عقب بکشیاري ھشۀ کند که چرخ دندیت شما را وادار نمين بيا ايآ

 کند که اگر به ید؟، شما را آگاه نمي کند که واکنش نشان ندھینمد؟، وادار ير نکنيي کنند، شما تغیر مييفکرھا در ذھن، تغ

             ب، آن نقص، در شماست؟يز، آن عيد، آن چي دھی واکنش نشان میزيچ

  ".چرا " د؟، ي خودتان کار کنید رويد؟، بلکه فقط بايستي نی دھد که شما قربانین نشان نميو ا

  شمار بار و خرم بردیل غم بيس

  ن بوديردبار نه اار بيطمع من از 

   شمار، از کجا آمده؟یِل غِم بيس

  !.م؟يد غم بخوريچرا با.  ستیم، ذات مان شادي ھستیاريما، ھش

عقل . ن رونده ستي از بیِ زھايجھان پُر از چ!.  خواھدی می، از جھان زندگیارينجاست که روح، ھشي شمار از ایغِم ب

  که بهيد، در صورتي داریي شما عقل خدایعني.  داردیيقِل خدا خودش، عیاريکه ھشيدر حال!. زھاياش را داده به چ

  . دي جھان نگاه نکن
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 شود و دار ی شمار، شروع میِل غِم بيد، سي خواھی مید، زندگي خواھیت ميد و از آنھا ھويت ايزھا ھم ھوينکه با چيھم

  !.زي ھمه چیعني، بار و خر!.  بردیو ندار شما را م

 آن ۀد، بارمان را ھم، که ھمي را بلعیاريِل غم، ھشي ما باشد، سیِ اري توانست، ھشیخر م. ! شما را بُردیِ ستي و نیھست

 مان، ی جسمی مان، زندگیم، مثل بدن مان، سVمتي کنیم و از آنھا استفاده مين جھان داري ست که در ایيزھايچ

  !.فکرھامان، ھمه را خراب کرد

.  برندیعقِل ما را م. برندین غم ھا مي ما را ایِ ستي و نیم، ھستيه دارنيم، کيم، خشم داريم، استرس داري ما غم داریوقت

  !.ن لحظهي دردناک در حاِل مقاومت است به ایِ ک مِن ذھني!. دياي بیم عقِل زندگي گذاریما نم

  ! ". مایِ ن مِن ذھنيبر اساِس ا!.  شدید ميست که باي نیجھان آنطور" 

  !. دھدی را خدا سامان میادمان رفته که زندگيادمان رفته، ي مان ادمان رفته، جنسِ يم يتسل!. ستين درست نيا

  !. یا~ن، جنِس ما شده مِن ذھن

اِر بردبار،  ياِر بردبار، ھمان يتوقعِ من، از آمدِن . نجا انتظار استيطمع، ا!. ن نبودياِر بردبار، ايانتظاِر من از : دي گویم

  !. مي شمار داریِل غِم بيار ببرد، ما سينکه بار را آن يوِض اع، باِر من بردباِر من، آمده بردهدلبِر ھمان 

  !.م؟ي بودیتين وضعي برد، ما اjن، در چنید و بار را مي آیار مياگر 

  . ل آن را بُرديکجا رفت، سيجه بار و خِر ما، يدر نت. ميِر بار ُخرد شديم و زي بریم ما بار را ميفکر کرد

 یل رد ميِر سي را با خرش، که باِر انگور زده بود و از مسیي آمد و روستایمم ي عظیل ھايد در گذشته، سيفرض کن

  .  بُردیشد، م

  !. و سامان و آرامِش ما را بُردهی ما و شادیِ  بدِن ما و سVمِت فکرھایِل غم، سVمتيس. نطور شدهيدر مورد ما ھم

د و يآي شود غم نینم.  خواھدی می، زندگیھانن جي ایِ زھايد که آدم از چي آی مید که غم موقعي شویشما ا~ن متوجه م

  :د کهي گویم به شما مير مستقيم و غيت، بطور مستقين بي ایعني. دي کنین کار را نميا

 شما را بشورد و ببرد یِ ستي و نید که ھستي کنیل کمک ميد، به سي خواھی می زندگیروني بیزھايکه شما از چيتا زمان

  ! ".گرين کار را نکن ديا!. "  شما را اداره کندیگاِر بردبار زنديد که ي گذاریو نم

  ار؟يپزد آن یگ مي من چه داز جھتِ 

  ن بودير پخته کار نه اي مۀراتب

ن لحظه، آن يا!.  پزدی ما غذا می آنجا گذاشته و برایگي دیم که زندگيمان داشته باشيم و ايد باور کني، ما با"و واقعا

  .            ديمقاومت نکن. دي باشی با زندگینکه شما موازي، بشرط ا دھدیم به ما مي را که jزم داریيغذا

   خواھد به ما دھد؟ی پزد که می میي ما چه غذایگ اش براين لحظه، خدا در ديا

  د آن غذا را بدھد؟ ي دھیُخب، شما اجازه م

  :  ستیبه دو معن، ر پخته کاريم و ی حقوق، مستمریعنيراتبه 

   خدا، یعنيکار، ر پخته يم، آن )ري امیعنير يم(ر يآن ام: دي گوی کند، میا، وحدت را مطرح مت، دوباره موjنين بيدر ا

  ین، چه حقوقيا... نھا ي و ایي، با آن ھمه ثروت و مکنت و خدا! دھدی به من مین چه حقوقي کار، ببۀن ھمه سابقيبا ا,, ـ 
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  .,,! غم و غصه ست... ست که به ما داده، ھمه اش 

نجا يم، او ما را به اير ھستينجا، اميما ا. مينکه از جنِس او ھستي ایم، براير پخته کاريما ام: مييم بگوي توانین، ميـ ھمچن

  . ميم، از جنِس او ھستيم، بلديفرستاده و ھزاران سال سابقه کار دار

ن ور ھم که ي دھد؟؛ و از اینقدر کم ميا"  او اگر بخواھد حقوق بدھد، واقعایعني، !نقدر باشديد اي، حقوق اش با"واقعا,, 

  .,,، پس اشتباه کجاست؟ ! باشدینطوريد ايم، حقوق اش باي رتبه ھستیم، ما که کارمنِد عالي کنیحساب م

م، پس يرينقدر کم بگيد اي خدا، باۀ رتبی دھد و نه ما بعنواِن کارمنِد عالی مین است که نه او حقوق کمتري اش ایمعن" 

  ".چه شده؟ 

  چرا؟!. مي کنیما درست کار نم. شکال ھست ما ایِ در کارمند

اقت يھم، ما ل"  اش را به ما بدھد و واقعایيباي خواھد ِخَرد و عشق اش و زیاو م: د کهي گویم به ما مير مستقيبطور غ

 خودِ . ديد؛ بلکه خودش ھستيستي نین مِن ذھنيد که شما ايد، بدانياقت اش را نداريد لي کنیاگر شما فکر م. مياش را دار

  .د باشد، واضح استينقدر نبايحقوق تان ا. دي رتبه ھستیک کارمنِد عاليشما . دياقت اش را داريد، پس ليخدا ھست

  . ديبه عھد، وفا کن. ديد و خودتان را از آن جنس کنيپس شما برگرد

  شميخت به پيدام نھان کرد و دانه ر

  ن بودينه نھان داشت و آشکار نه ايک

م بصورت دانه، ين مفاھيا. مي کنیم را جستجو مين جھان، در ذھن، مفاھيم به ايي آی میاريھشما، بصورت . ن رايگفتم ا

  . اما دام نھان است!. مي قاپیم" خته شده و ما فورايِش ما ريپ

  حواس مان ھست؟!. مي کنیم دام را درست ميم، دام ھم ھست، داري چسبی که میبه ھر دانه ا

ن بچه، در داِم ھر يم که ايد آگاه باشين موضوع باينصورت از ايم، در اي کنیم بزرگ مي را داریاگر ما بچه ا: حاj، گفتم

د حضور داشته يبا" م، واقعاين، دانه درد بوجود خواھد آورد و ما که پدر و مادر ھستي افتد و ای بلعد، می که میمفھوم

ن دانه، به اصطVح ھم يم، بچه که با اي کنجادين فضا اي در ایِق تابِش عشق، لطافتيم، از طريم، عشق داشته باشيباش

م ي باشد و به موقع آگاھش کنی نخواھد، بلکه عشق ما کافیزين جسم چي نخواھد؛ از ایاز او زندگ"  شود، تمامایت ميھو

  . ،،ین اجسام، جدا شويد از اي،، تو با: که

  !. ديد موjنا را مطالعه کنييايا بم شمي گوین است که مي ھمی، برا" خواھد ی خواھد، دانش مین مھارت ميو ا" 

چ ي شود ما ھینم. ميد بکنيچکار با م بعنواِن پدر و مادريري گیاد مي.  شودیدارميواش آن استعداد، در ما بيواش ي

  !.ميم و بچه دار شوي، از بچه، نداشته باشی از پدر و مادریاطVع

  .,, شود ی کند، بزرگ می می، با بچه ھا باز...گر ي شود دیبزرگ م,, ـ 

                !. مي، دار,,من ,, ما ھم که ". نه " 

م، ي کنیم، فضا را آلوده مي کنیم، آنھا را ھم حمل مي رنجش از ھم داریک سريم، ي کنیک بار دعوا ميما، چند روز 

  !.ن بوديآشکار نه ا :دي گویم!. گري شود دین مي شود، آخر عاقبت اش ھمیت ميم ھم ھوين بچه ھم دارد با مفاھيا

  نه در ذھن ما ويد، کي آی که بوجود میي شود و در اثر دردھایم، دام درست مي چسبین دانه ميھر چه ما به ا: دي گویم
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   !.ميني بی نمیچي ما ھی شود؛ ولیستِم ما، انباشته مي در س

  !.ن بودينه نھان داشت و آشکار نه ايک

اد ي شود، پوِل مان زیاد ميم، علم مان زي کنیدا ميش پم گستريم، داري شویم بزرگ مي خوب است، ما داریليآشکارش خ

ت ي ھامان ھم ھویيبايواش با تن مان با قدرت مان، زيواش يم، ھمه ما را قبول دارند، يري گید ميي شود، از مردم تأیم

 دام یاند؛ ولم، دانه ي چسبیم و به آنھا مي آوری بوجود میکي یکيم ي که داریي ھایت شدگين ھم ھويم که اي دانیم، نميا

  . دي شویت نميگر ھم ھوي کند، دید که خدا دام را نھان مي شما بدانیحاj وقت.  کندین کار را ميخدا ا. را خدا نھان کرده

  .ن ماجرا وجود داردي در ایک تعادلي، یک بVنسي: عرض کردم

 ھر یک مدتي یت شود، برايم ھون دانه ھا ھي ذھن، با ای کند که انسان برود توی تحمل میزندگ: " ميي بگوینطوريا

  .  نداردین، کاري خواھد بکند، با ای دلش میکار

ر و تکان يت را از مادر بگيشما آنجا خون بخور و غذا: دي گوی ندارد، می که با بچه در شکم مادر، کارینطوريھم

  . یبخور و آزاد

  . ی شویم یگري دیِ ، وارد فضایرون آمدي بیوقت.  شودیمدت تمام م پس از نُه ماه،

نه يم، حواس مان ھست دام نھان است، دام را خدا پھن کرده؛ و کي بلعیخته اند، مي مان ری را که جلویيما ھم دانه ھا

  .ستينه، آشکار نياما آن ک. نه معادِل درد استي رود، کیباj م دارد در ما

Vنا و بزرگان و عيد از ھميما با!. ميني بی نمیزيدر آشکار ما چ" اصjم کهياشقان و عارفان بفھمن مو :  

  . م؟ ،،يد بکنيست؟، چکار بايان چي،، بابا جر

 ینه انباشته ميم و کي افتیم در دام ميم، داريت شوي گسترش مان ھم ھوۀجيم، با نتيدا کنيم مدام، گسترش پي توانیما که نم

 ی عود کند، طبق قانون جذب، م درد انباشته کرده ام، درد اگریادي، مقدار زی، چھل سالگی سالگیمن در س!. شود

  ن درد را چکار کنم؟يخواھد درد درست کند، من ا

ت يم ھم ھوي ھای خواھد بکنم، با اسباب بازی دلم می کرد در ذھن، ھر کاری تحمل می، زندگی، ده سالگیتا نُه سالگ

 خواھم به مردم یت ام، ميول ام، ھم ھي ا~ن، چھل سال ام است، با اتومبی رفت؛ ولیادم مي شکست و یبعد آن م. شوم

  !. کنمیمدام، دام را محکم تر م!. پُز بدھم، من بدتر شدم

  :ديد بکني دھد چکار بایاد مين مطالب، به شما يخواندِن ا. نيھم

  . دي پاره کنیچي با قیکي یکيدام ھا را 

  . ديد، بِکنيت شده اي که با آنھا ھم ھوی قبلیِت تان را ھم از دانه ھايد و ھويت نشويگر با دانه ھم ھويد

  . به نفع تان است. ديندازي بی ھم انباشته شده را بطور کلی رویِ نه ھايد کي توانیم

  !. ده شدهيخ، پوسيم که اگر آشکار، ھنوز اوضاع احوال خوب است، بيچکس؛ و بدانيھ. مينه داشته باشيد کيچکس نباياز ھ

  . خشک خواھد شدیزود بی سبز است؛ ولی مدتیده شده باشد، درخت برايخ پوسيب

 را، یي، حس جدایي، تنھای حوصلگی، بی رمقیواش، بيواش ي، ی سالگیم، پس از سي روی جلو میبا من ذھن  مایوقت

  . مي کنیدر خودمان حس م
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 مان ی ھا به زندگیبعض. مي نداریم، زندگيستيم، شاد نيستيم خوشبخت ني کنیم، اما حس مينکه امکانات داريولو ا

  .   ,,! مي کاش نبودیا,, : ميي گوید و ما م خورنیحسرت م

  .     ,,"! خوشا به حالت واقعا,, !:  خورندی من حسرت می ھستم، مردم به زندگی شود من در مرز خودکشیچطور م

البته، عرض کردم، !. ستي خودمان ھم آشکار نی موقع ھا، برایبعض. ستي آشکار نی کسینکه، آن ماجرا، براي ایبرا

   . کندیموjنا ھم به ھمان اشاره م.  دھدین ماجرا خودش را در ما بروز ميه بعد، ا بیک سنياز 

  رد ز راھمح من کژ نھاد و بُ ناصِ 

  ن بودي ُمستشار نه ایِّ نيشرط ام

  . کند که نھادش کژ بودیحت کرد، درست عمل نکرد؛ و اشاره مي که به من نصیپس، کس

 ی که مِن ذھنینھادش، ذات اش، توھم است و البته، کسان.  ستین جھان نھادش کژ است، مِن ذھني که در ایزيچ

ِر چرخ ي شان در گیاري که در اطراِف مان بودند، ھشیي آدم ھاین مان، بطورکليپدر و مادرمان، معلم: داشتند، از جمله

  : ق کردند، به ما گفتنديا، تشويدن به دني شان، ما را در چسبیحت ھايا بود، با نصي دنۀدند

ن، ما را از يبنابرا .,,... ، یريِد مردم قرار بگييد مورد تأي، بایسه کنيد مقاي، باید انباشته کنيبا. شتر، بھتريه بھر چ,, 

  .راه بدر کردند

  !.مي دھی گوش میم، به حرف کي کنید مي تقلیاز ک:  دھدیبه ما گوشزد م" حايد که موjنا چگونه صريني بیم

  !. خوردید، به درِد ما نمي آیزه، از نھاِد مقاومت مياز نھاِد ست که یزه ست، حرفي که پُر از ستیحرف

  !.ميري پذیحت را ما نمين نصي ا

  .ديد راستش را به ما بگوين باشد، بايد اميمشاور با.  مشاوریعنيُمستَشار  .دي گویم  ُمستشاریِّ ني امشرطِ  ، از،بعد

  : ميي گویم و مي رویدکتِر روانشناس م، نزِد "ُخب ما مثV. ديآنچه را که صVحِ ماست، به ما بگو

  .  کنیير، ما را راھنمايصد دjر از ما بگي سیساعت

  !.  بردیحت کند، ُخب ما را به راِه کج مي داشته باشد و از نھاِد کِژ خودش به ما نصی اگر او مِن ذھنیول

  !. یھر کس.  اند، مثال بودینطوري روانشناس ھا اۀنکه ھمينه ا

  !. ِکَشدیراھه مي کند، مردم را به بیحت مي نصی من داِر ذھنیِ  از فضایھر کس

 ید، گوش مي گویھر چه او م!. ن نبوديم، اي کنی که به او اعتماد مین بودِن مشاوريشرِط صادق بودن و ام: دي گویم

  !. خواھدیم صVِح ما را مي کنیم، فکر ميدھ

jِد ي، به ما، طرِز دیاري خودمان بعنوان ھشیِ حِت مِن ذھنينص و یي و جدایت شدگيا، ھم ھويِد دنيا، ديحِت دنينص" مآ

  !. بَرد و خواھد بُردیراھه بُرده وميخودمان، ما را به ب

  ".د؟ يري گیاد ميت چه ين بيشما، از ا" 

، خرِد ید الھاماِت زندگي گذارید و مي شنوی را مید و حرِف زندگي کنی ھم خط میا، در درون، خودتان را با زندگيآ

 در ذھِن شما یزي و مقاومت، چه چی شدگیِق شرطيد از طرينيد، ببي کنیزه ميا ستي کند؛ یيد شما را راھنمايآي بیگزند

  د؟ي دھی شود؟، آن را الگو و راھنما قرار میدار ميب
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 حت کنند، پسي توانند شما را درست نصینھا که نميد؟، ُخب اي شنویحت مينه تان، نصيا از خشم تان، رنجش تان، کيآ

                  .ديندازيد بينھا را بايا

د، ي آی مید، خرِد زندگي اندازی که میبه اندازه ا.  شودید، درست نمي اندازینم.  شودی تان درست مید، زندگيندازيب

  . نداردیگريراِه د.  کندی شما را درست میِ زندگ

  ست؟ش خار از چه شکفتهي عدر چمنِ 

  ن بوديَمْنبِت آن شھره نوبھار نه ا

.  ستیچمِن زندگ.  ستیچمِن شاد. ش استي ست، باغِ خداست، چمِن عی که خاِک باغِ زندگیيکتاي یِ فضا: د کهي گویم

  . ستین مِن ذھنيخار، ا. د، نه خاريد ُگل بروينجا بايا

 خودش است؟، شما از خودتان یچرا خار شکفته شده و در اوجِ بالندگ:  پُرسدیده؟، از شما ميينجا خار روي چه ایبرا

  ن کار شده؟يد، چه باعِث ايپرسب

ن است که ي ھمیبرا.  کنندی دارند، درد دارند و ھمان، را در ما القاء می که در اطراِف ما ھستند، مِن ذھنیُخب، مردم

م ي نداشته باشیکار. ميندازي خودمان بیم، نور افکن را رويد خودمان را عقب بِکشيم، بايم موفق شوياگر ما بخواھ" واقعا

   کنند؟یا نمي کنند؛ ین کار را ميمردم، ا

 یِ  خواند؟، ُعرفای خواند؟، حافظ می می خواند؟، فردوسی دھد؟، موjنا می گنج حضور گوش مۀگر، به برنامي دیکي

  . من مسئوِل خودم ھستم. ستيبه ما مربوط ن. ا نه؟ي کند؟؛ یران را مطالعه ميا

   شود؟ید چه مي آی، بھار که میھاِر عالآن نوبھاِر معروف، آن نوب،  آن شھره نوبھارَمْنبِتِ 

  .  شودی ست که ُگِل حضوِر ما باز میبھاِر ما انسان ھا، موقع.  کنندیم یاھان، شروع به بالندگيدرخت ھا، تمام گ

، ميا ُمنبَت، بخوانياگر ُمنبِت . دي آیرون مياه بي ست که از آن، گیگاھيآن جا  ھمان چمن است،یِ نجا، به معنيدر ا، َمْنبِت

  . شودی مختلف خوانده می مختلف، جورھایدر نسخه ھا . آن ُگلیعني

  اند؟ي روی ھر لحظه، چه میزندگ

د ُگل ي باشد، ھر لحظه، بایيکتاي یِ ش فضاير بناي باشد، اگر زی شما، درخِت ُگِل شما، اگر در چمِن زندگیِ درخت خرما

  !. انديبرو

ز ي که آِن نوبھاِر شگفت انگیيکتاي یِ  فضایعنيچمن .  کندیاک اشاره مم، به چمن و به خين، اگر َمنبِت بخوانيپس بنابرا

  . خواھد انسان را شکوفا کندیاست، نوبھار، خداست که م

  !.  شودی باز مید ُگِل ما چه جوريني شود، ببی باز مین قشنگياگر ُگل به ا

  !.باشد ... ینطوريقرار نبود ا، ن بودينه ا

  .  ست و خار داده، پُر از خار استیالندگ ما، در حاِل بیِ ا~ن، مِن ذھن

د؛ و يگوش کرده ا" م و شما ھم حتماي کاشت، که مفصل خواندی در راِه مردم خار میکس:  ھست در دفتر دومیقصه ا

  . مي لُخت ھستیاريما بلحاِظ ھش.  رودی لُخِت مان فرو میِ ِر راِه ما، که به پاي ست در مسی ما، خاریِ ن مِن ذھنيا

  گران را به يد، ما ھم دي آی دردمان مید، وقتي آی رود، دردمان می ما فرو میِ اري ھشیِ ، به پایخاِر مِن ذھنھر لحظه، 
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              !.  شدهیک اشتباھيد؟، ين خار برويد اي چه بایبرا!.  مي آوریدرد م

  .ديدا کنيد پيد؟، بايت شده اين اشتباه چگونه صورت گرفته؟، شما با چه ھم ھوي شما، ایِ در زندگ

  !.انديد که آن َمنبِت و آن چمن، شما را پرورش دھد، درخت و گِل شما را برويشما نگذاشت

  ". ت ي نھای بۀشير: " ميي گوین مي ھمیبرا. شه آنجاستيخ و ريب: گفت

 یق مي عمیشه مان را در زندگي ریوقت. ميت است و ما ھم از آن جنس ھستيت و ابدي نھایخدا، از جنِس ب: ميبارھا گفت

  .اندي روی، م"او "  کند، ی، بالنده م"او "  شود چون یم، روبنا خودش بالنده مي به روبنا نداریم، کارينک

م ي، که ما نگذاشت! شدیگر مياند، جوِر دي روین گل را مي، ا"او "  اگر یعني. ده شدهيي رویِ ُمنبِت و ُمنبَت، ھر دو به معن

د، ين لحظه را قبول کنيد، اتفاق ايم بشوين لحظه، اگر تسلي؛ و ا!باشد ینطوريقرار نبود ا: دي گویباز ھم م. انديبرو

  . افتادهید چه اتفاقيني بیبVفاصله م

  حنه شد آن دزد من ببست دو دستمشِ 

  ن بوديار نه اي و عدل شھریسيِ سا

  : د کهي گویم. ِت من استي من است، خدائیِ ارين ھشيدزِد من، ھم

ستِم ما يم در سين از قدي، ا"نه " ، ,,د ا~ن، به ما توجه کند يآيخدا ب,, : د کهييشما نگو. ه شدهي ما، تعبیِ سم، رويتماِم مکان

  چگونه؟!. ه شدهيتعب

   اُفتد و دو دسِت ما را بهیر مي گی چسباند و پس از مدتی دزد، خودش را به آنھا میم را ميد و مفاھي آی، اول میاريھش

  : دي گویم.  بنددیدو صورت م

ش ي از پیم کاري توانیم، نمي بریش نمي از پیچ کاريم و ھي اُفتیم، در مخمصه ميت شديم، ھم ھوين ھست در ذھیـ وقت

  .  بنددی ما را میاند و دست و پاي زایم، عشق، ما را ميم و بعد اگر اجازه بدھيني بی، راه را نم!ميببر

ک ي و اتوماتی با جھان، در ما عادیت شدگيھم ھوز از ي پرھیعني. ميم، بکني کردیم"  که قبVیيم کارھاي توانیآنموقع نم

  : د کهي آی شود، به ما فشار نمیم

 ین مياس از بيق" نه، اصV" ، ,,ت شوم ي خواھم بروم ھم ھویستم، من ھم ميت اند و من نيچرا مردم با جھان ھم ھو,, 

  ". رود 

  . ديري گیتان م خودۀشي را از رید و زندگي شوی، زنده می ذات زندگینکه شما روي ایبرا

  . شه ستيخ و رين بيامروز، ھمه اش صحبت از ا

  . یاستمداريت و سيري مدیعني، یسيِ سا

 ذھن ی توینطوريدست و بال مان را ببندد و ھم"  نبود که واقعاینطوريار اي شھریم، دادگري کردیاگر ما دخالت نم

  !. بگذارد و برود

 بد ی عشق ببرد و آنموقع نگذارد که ما آن کارھایِ ام دھد و ما را به فضام او کارش را انجيم، اجازه نداديما مقاومت کرد

  !.ميرا بکن

*  
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  .ک قصه از دفتر ششمي

  : ت استين بي مربوط به ایلي سلطان محمود و دزدان که خۀقص

شما دند يچون از او پرس.  از دزدان برخورد کردیناگھان به گروھ.  گشتی سلطان محمود، با لباس مبدل در شھر میشب

  .  من ھم دزدم: د؟، گفتيچکاره ا

  .دييبفرما. نيآفر: گفتند

  .ديت خودش را بگوي خاصیرفقا، بھتر است ھر کس: گفت.  از دزدان خواست او را امتحان کندیکي

              .                          دي گوی فھمم چه میسگ پارس کند، من م.  فھممین است که زبان سگ را ميھنر من ا:  گفت کهیاول

ده باشد و سرو ينکه لباس مبدل پوشينم، در روز او را خواھم شناخت ولو ايک ببي را که در شِب تاریھر کس:  گفتیدوم

  . وضعش را عوض کرده باشد

  .  ھستمیقو. در نقب زدن ماھرم.  توانم نقب بزنمیمن م:  گفتیسوم

  . کجا ھستن را بو کنم و بفھمم گنجي توانم زمیمن م:  گفتیچھارم

  .ندازم و خودم را باj بِِکشمي توانم کمند بیھر قدر ساختمان بلند باشد، م.  ھستمیمن کمند انداز ماھر:  گفتیپنجم

  ". ھستند ی جالبیت ھاينھا، خاصيد که ايني بیم" 

  ست؟يھنر تو چ: دندياز دزِد تازه وارد، پرس

  . شوندیم را بجنبانم، آنھا آزاد مش اي من ریاگر مجرمان را بدست جVد بسپارند، وقت: گفت

  کجا؟.  راه افتادندی دزدین بگفتند و برايا. ِس ما باشيتو رئ" پس حقا. ت استين خاصين بھتريا!. بَه بَه: گفتند

  . سلطان محمودۀقصِر خزان

   .د، شاه، با ماستي گویسگ م: د، گفتي فھمیآنکه زبان سگ را م.  پارس کردیک ُخرده که رفته بودند، سگي

  !.د شاه با ماستي گوی کند و مرتب می پارس مید که من ذھني خواھد بگوید موjنا مين است، شاينھا نماديالبته ا

  .شاه با ماست: گوش نکردند که گفت"  شاه بود، که اصVۀدِن خزانين قصه، آن دزدان آنقدر حواس شان به دزدي در ایول

   چه؟یعنيشاه با ماست، 

زھا ي رود با چید که خودش بصورت ما مي گویت مي کند و چه بسا در آن بیست و دارد تماشا مشه با ماي خدا ھمیعني" 

  ! ".ی رود به دزدینکه شاه ا~ن دارد مي شود، کما ایت ميھم ھو

  . ستي نی ست، از گنج خبریوه زني بۀنجا، خانيا: د و گفتين را بوئي زمیکيک ذره رفتند، آن ي

  ! ". ذھن باشدینجا، فضايد ايشا" 

: د، گفتي بوئین را مي که زمیکمند انداز کمند را انداخت و باj رفتند و آن کس. دنديخVصه، به ساختماِن بلنِد قصر رس

  .نجا، گنج استيم و ايک مخزِن شاه ھستيحاj، نزد

کجا بُرد و زھا را ي چید که ھر کسيفھم.  کردیسلطان محمود ھم تماشا م.  را بردندیخVصه، کندند و جواھرات سلطنت

  . گذاشت

  .ديآورينجا بيد و به اير کنيد ھمه را دستگيبرو: سلطان محمود، فردا صبح، به داروغه اش گفت
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  .رفتند، ھمه را آوردند و در مقابل شاه قرار دادند

 شاه، ۀ خواستند از خزانینھا ميا!. ميم کرديم و قايدي شاه، دزدۀنه، از خزانيدرست مثل ما که بصورت رنجش، ک

  . ت شوندي باصطVح، با آن ھم ھویعني چه؟، یعني، !م کنندي قای خوب را بدزدند، ولیزھايچ

Vصه اش را گفتم. ديد از دفتر ششم آن را بخواني توانیشما م. ميصحبت کرد" در مورد قصه، ما قبVفقط خ.  

:  شناسم، گفتیروز او را منم، در ي شب و در لباس مبدل ببیکي را در تاری که گفته بود من اگر کسیخVصه، آن کس

 خودش را ابراز یکه ناتوانيدر حال!. شب با ما بودي ست که آن باj نشسته، او دیر سِر آن کسياران ھر چه ھست، زي

البته در اثر اعتراف به . ش اش را جنباندي؛ و او ریش ات را بجنبانيق، ا~ن، وقتش ھست که ري رفی کرد، گفت ایم

  .اد شدندن دزدان، آزي، ایناتوان

*  

  : مينجا آورديت ايک بيبنظرم 

 ۶٠٩٢ت ي، دفتر ششم ، بی، مثنویمولو
 

 ريسَ  شه مکتومیوقت آن شد ا

  ري به خَ ی بجنبانیشيکز کرم ر

  . ميم بخواني توانیر ھم مير و خِ يسِ 

نکه ي ایم، براي برویي به جای و نگذاشتیم که تو ما را در ذھن گرفتار کرديدي، ما فھم! خدایر، اي َشِه پنھان سِ ی، ایعني

  .ر، بجنباني در راه خیشي رکيا يم، تو بي تو نشستی، ا~ن جلوی کنیکين در حِق ما

  .ردي گیش جنباندن صورت نمين ريم، اي اعتراف نکنی عقِل مِن ذھنیِ م و به ناتوانيين را نگوياگر ا

*  

  :دي گویماد گرفتم، يادم ھست و ي ینطوريدا نکردم، ھمي پیت ھم قشنگ است، که البته من در مثنوين بيا

   خواھم که باشد َشه شناسیده ايد

   را در ھر لباس تا شناسد شاه

ن لحظه، شاه، بصورِت يھم.  شاه را بشناسدیکه در ھر لباسي خواھم که َشه شناس، خدا شناس باشد، بطوری میمن چشم

  . لباِس ُمبََدل است.  شودین لحظه، ظاھر مياتفاِق ا

  ؟یزه کني با آن، ستی خواھیا مي؟، ی باشین لحظه، موازي با ای خواھیشما م" 

اگر . ، کارت، درست استی، روز بشناسیدي، شب دی، شب بشناسیدي، روز دیَدل، شاه را بشناساگر با لباس ُمبَ 

:  کهی شویکدفعه متوجه مي عقب، ی کشی، می شویم مي، بعد تسلیني بیدر لباسِ ُمبََدل م. ، کارت، خراب استینشناس

  . ی شویم ميسلت. آنکه در لباِس فُرم آمده بود، ا~ن، بصورِت شاه آمد، کارھا، دسِت اوست

  ميش بگوي که عذر خویَمھْل نداد

  ن بودي چو تو کوه باوقار نه ایخو

  :دي گویم. مھلت.  فرصتیعني، َمْھل
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 ست، یداري مثل تو که کوِه آرامش است، استقرار است، وقار است، پای باشنده ایِ خو.  کنمی من عذر خواھیُمھلت نداد

  !. باشدینطوري نبود، قرار نبود اینطوريا

  !.د؟ي گوی، به ما فرصت نداده؟، موjنا چه م"! واقعایول

  :مييم، بگويم که از شاه، از خدا عذر بخواھيدا نکردي در طوِل پنجاه، شصت سال، ما فرصت پیعني

  ؟ی عذر بخواھی خواھی می، ک! ستیتين چه شکايا!. د؟يم ،،؟،  ا~ن، شما فرصت نداري،، ما اشتباه کرد

  !. ؟یري می که میموقع

  :مي خواھیم و مي کنیم و از آن، استفاده نمي کند که ما فرصت دارید موjنا اشاره ميشا. ميفرصت دارما 

  .,,!  خواھمیم، حاj، من ھم معذرت ميد معذرت بخواھد، بعد من بروم بگوياياول، او ب,, 

د، از جنِس وقار ي ھستید از جنِس زندگينکه شما بفھمي ایعنيمعذرت خواستن ". نه !. " ن است؟يمعذرت خواستن، ا

  .ديھست

  !. یدي رنجیم" د اصVي، نبای دادید واکنش نشان مينبا

، "او " ما از جنِس . مين کوِه باوقار ھستيما ھم ھم. دي گویبه من و شما ھم م. دي گویبه خدا م،  چو تو کوه باوقاریِ خو

  !.ستيل گفته اشکال چ، او!مي ھستیم از چه جنسيستيم، چرا متوجه نيم، ما کوه آرامش ھستيھست

  .،، من از جنِس تو ھستم ،،: ميما به خدا گفت. ميگفت ما عھدمان را فراموش کرد.  کندی مختلف نگاه میاي، از زاوایمنتھ

 ی خودمان ھم درست نمیم، وليکه ما از جنِس خدا ھست ميي گویا~ن ھم در حرف م!. ادمان رفتينجا، يم ايبعد که آمد

               .،،! ،، من تا حاj نبودم: ، عذر بخواهیخدا ھست، ُخب از جنِس !ميشنو

  ". نداز ي، ھمه را بی خواھیاگر عذر م: " دي گویقانون جبران م. قانوِن جبران دارد. نه دارديک ھزيعذر، 

  : ن است کهي، معادل ای از خدا عذر بخواھی خواھیشما م

  : دي گویم. ی نبردیودت، پ؛ و بدان که به کوِه با وقار بودِن خیندازيد بيھمه را با

، خدا، کوِه با وقار است، تو اگر خوش یتو اگر کوِه با وقار باش!.  رفتار کندینطوريد ايک انساِن کوِه با وقار، نبايتو 

  .  شودی، او با تو خوش اخVق میاخVق باش

   شود؟ی ساکِن روان میم، کيم، ساکِن روان شوي ساکن شوۀم و باشندينکه ما واکنش نشان ندھيا

ِت ين خاصين است که شما، به اي صحبت َسِر ایول.  ستیکيد، ھر دو ي شوی شود، شما ھم میخدا ھم ساکِن روان م

  د؟ي بردیخودتان، پ

  !. ممکن است نه

   درشتش خون ز گفتِ یرسدم بویم

  ن بوديشکبار نه احه ناف مُ يرا

  .  رسدی خون به مشامم میِ از گفتِ درشِت او، بو: دي گویم

 ی خون به مشامم میِ  بوی از گفِت درشِت کیعني رسد، ی خون به مشامم می از گفتِ درشِت خدا، بویي گوی میوقت

  . است شکبارناف مُ اصِل من، !.  باشمینطوريد اينبا!. رسد؟، خودم



                                                 2014Oct                   528  # Program 22                            ٨٨٨٨٢٢٢٢٥٥٥٥      شماره حضور گنج برنامه

 

40 

 

 یزين چيچن. ,, ھم، او یکي من، یکي,, : نگو!. ز در تو ھستيھمه چ!. یز تو ھستيھمه چ:  خواندم، گفتیاول رباع

 یمقاومت م. یف کني لطی خواھی، خدا را میي گویف ميلط. ی درشت کنی خواھی، خدا را میي گویدرشت م!. ستين

  ". شوم ی، باشد من مقاومت می خواھیمقاومت م: " دي گوی مید، زندگي گوی، خدا میکن

 ُخب من یلي؟، خیرست کن دی خواھی؟، دشمن میني ببی خواھیدشمن م: " دي گوی؟، میني بین لحظه را شما دشمن ميا

  ".  شوم ی، دوست می شویدوست م.  شومیدشمن م

چرخ دنده ات را بکش !.  افتاده؟ین چه اتفاقيبب. دي آی ات می خون، از نا اصلیِ پس، اصل تو اگر ناِف مشکبار است، بو

  . ديمت رس، به مشای خوِش زندگیِ ن کار، بوي که در اثر ای شویکدفعه متوجه مي. ر نده به جھانيعقب، گ

  :دي گوین مي ھمیبرا.  کندیت مياذ.  کندی ما را مچاله میم، زندگي شود؟، اگر به مقاومت ادامه دھیم، چه مياگر نکن

  

 ٣١ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

 کندیث راه پر خون مي حدین

  کندی عشق مجنون میھاقصه

 بزند، عشق اش را از او یخدا بصورت ن تا  باشدید درون اش خالي با کهین انساني، این نيا:  مشخص است اشیمعن

 یشما کدام راه را م.  کندی میبزور خالآن را ر باشد، درون اش پُ  را از او پخش کند، اگر یان کند، آھنگ زندگيب

  د؟ي انتخاب کنديخواھ

  .  رایدوم" حتما. اب راا راِه لطافت و انتخيراِه پُر خون را؟، 

ن راِه پُر خون چه ي شود، ایواش شروع ميواش ي، ی سالگی، سیست و پنج سالگي، از بید که فشاِر زندگيني بیشما م

  د؟ي گویم

 مجنون درست ۀا عاشق شو و قصيتو ب.  عشِق مجنون گوش کنیِ ا قصه ھايتو ب.  کنیدروِن خودت را خال: دي گویم

            . ان کنم، مشخص استيِق تو بي را از طر خواھم عشق امیمن م. کن

  

*  

 ١۵٧۴ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو
  بودیعشق از اول چرا خون

 . بودیرونيزد آنک بيتا گر

 ما پس از نُه ماه، از مادر یکيزيتولد ف.   ماندی می در شکم ذھنیم که انسان نُه ماه در شکم مادر؛ و چند ساليگفت

کِم مِن  تولد از شیعني، یکين يم، از اي کردیاگر دخالت نم. ردي گیک صورت مي، به اصطVح، بصورِت اتوماتیکيزيف

 کند به یم، عشق شروع مي کنیدخالت م ی چون ما با عقل من ذھنی گرفت، ولیک صورت مي، ھم بطوِر اتوماتیذھن

فرار "  ناِز عشق را نکشد، اگر آگاه نشود، فورای کند، اگر کسیم، و خوارمان ميدي که به آنھا چسبیيزھايگرفتِن آن چ

  .  کندیم
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  : ديشواز برويبه پ. ديندازي آن، را ھم شما بیرد، دو تاي گیم" او "  را یکي. دييد به عشق، خوش آمد بگويشما با

  . ست ،،يان چيدم جري،، من فھم

  . دي کنی کند و شما ھم به او کمک میواش او شروع به گرفتن ميواش ي

  ست؟ي کیروني، بدوَ  بُ یرونيزد آنک بيتا گر: دي گوینجا ميا

  د؟يزي گریا شما ميد، آيشما به خودتان نگاه کن. زندي گریردم منکه ميکما ا. زدي گریاو م.  ستیمِن ذھن

د به حِس عدِم ي کنین موارد شروع ميرد، در اي گیحال تان را م" رد، واقعاي گیزھا را از شما مين چيا عشق، ايآ

  : ديي گوینکه ميا ايت و مVمت يمسئول

نھا را ي دھد که ایغام مي به من پیل برساند، زندگ خواھد مرا به کمای می روم، زندگیش مي پی،، من در راِه تکامل

  .نداز ،،يب

  ن بودينوش تو را ذوق و طعم و لطف نه ا

  ن بودينه ا  ھارمَ   وان شتر مست خوش

  .ینيري عسل، شیعنينوش، 

  !. نبودینطوريا... د، ذوق و طعم و لطف و لطافت اش و ي آیرون مي بودن، که از تو بیِ عسِل تو، آن شاد

   ما، اعتراِض یِ ن حالِت خشم ما، ناراحتي آن، ای ُزُمخت و دردھای من داِر ذھنیِ ارين ھشيا!. ست باشديار ن قرینطوريا

  ! ".ستينه ن!. "  ست؟یما، تھاجِم ما، عسِل زندگ

  . ستین، زھِر ماِر مِن ذھنيا

 شود، یم، ُکند ميکش یھر جور که م.  افسارش به دسِت ماستیعنيشتِر مسِت خوش مھار، ، ھارمَ   وان شتر مست خوش

  .  شودیتند م

د، شتِر خوش مھاِر ي ھستیسواِر اسِب زندگ. ت دسِت شماستيخVق. عامدانه، قاصدانه، مھاِر افسار، دسِت شماست

  .دي ھستیزندگ

  : خورد، مثال زد، گفتی اندازد ولگدش به ما می، مرتب با اعتراض ھا، جفتک مین مِن ذھنيا

 یش به کي اندازد و لگد ھایکدفعه لگد مي، ی زخمش بِکنین پارچه را از روي ایبخواھ ماند که اگر ی میمثِل آن خر

  !. د باشد کهي نباینطوريا!. ن بودينه ا!.  خوردی خورد؟، به ما میم

  د؟يد سواِر چه ھستينيشما بب

  .ن لحظهي شماست اشتِر خوش مھار، حضورِ . ديستي شما پُر از دست انداز است؟، پس سواِر شتِر خوش مھار نیِ ا زندگيآ

د ي بایھر لحظه، زندگ. ن باشديريد شي شما بایھر لحظه زندگ. ن استيريشه شي، ھمید و عسِل زندگي ھستیسواِر زندگ

  : ديد بگوي نباین حِق شماست و کسيدر ذراِت وجوِد شما، در اوِج  وجوِد شما، مرتعش باشد و ا

  : ، گفت!یزين چي شود چنی ست و مگر میادين زينه، ا

ھمه اش . دنديچاره ھا ندينکه بي اید، براي گوین دروغ ميند اي گویرند، مي گیراد ميا.  کنندی که جغدند، باور نمیکسان

  .                                        ده انديزه ديست
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  بصورت معجزه ات ین زندگي کن، ببیادت رفت، آشتي کن، ی کن، ھر لحظه، آشتین لحظه آشتيشما شش ماه با اتفاق ا

 خودت بگذار، با ینورافکن را رو.  به مردم نداشته باشیکار.  شودیروابط ات عوض م.  شودیآسا، عوض م

  . ی شویم ميکه تسليدر حال.  خودت کار کنیِ  حضور، رویِ اريھش

  .م استين لحظه، معادل تسلي با اتفاِق ایآشت

   شود؟یاصVح م روابط ات با بچه ات، با ھمسرت،ن ي شود؟، ببین چه ميد، ببيآي بیاجازه بده ِخَرِد زندگ

  "!. ادت رفته اصVي که مVمت ی شویکدفعه متوجه مي

  . ی کنیبت نميغ!. یني بی، نمیري گیراد نميگر اي که تو دی شویمتوجه م

تِر  شود؟، چون سواِر شی شود؟، دشمنان تان کمتر می شما اصVح مید، چقدر زندگيبت نکنيد که اگر غي دانیشما م

  !.ديخوش مھار شده ا

  دعه قVَّبش شه افغان کنم ز خُ يپ

  ن بوديار نه ايزّر من، آن نقد خوش ع

قVُب، مثل طVُب، . ميم بخواني توانیالبته قVُب ھم م.  قلب کنندهیعنيقVَّب، .  دروغیعنيُخدعه . نجا خداستيشاه، در ا

 ۀ ست که فقط سکیزرگر.  زنی تقلبۀک نفر، سکي یعنيب قVَّ .  شود قلب کننده ھایجمعِ آن، م. جمعِ قلب کننده ست

  . ستی ذھنیِ  ست، قVُب، من ھاین مِن ذھني زند، قVَّب، ھمی میتقلب

  .  کنند، قلب اندیش ميستند، درون شان خراب است، رو را آراين" انجا "  که یآن کسان

: ت دوم ھم گفتي که در بیدروغ.  ستیتقلبِز يک چي ھم یکي تپد، ین قلب ماست که مي ھمیکي:  داردیقلب دو معن

  !.اند خاصه و عامهعھدشکن گشته

  !. خاصان

 یر ذھني کند و تصویش مي رفتارھا، آرای فکرھا وبعضی دروغ را با بعضیِ که نھادش کژ است، روي در حالیمِن ذھن

  .  زندی دھد و گول میب ميش؛ و مردم را فرياش را در ذھن مردم آرا

شتر، ي، پنجاه دjر بیبنظر جواھر است، ول" د، ظاھرش واقعايني بیک گردنبند ميشما . ، ھستیب تقلیزھاين چيازا

  .  فروشندین ده دjر، ھشت دjر است، پنجاه دjر ميست، ارزشش ھميتازه، پنجاه دjر ارزشش ن. ارزش ندارد

 ی دھد میص نمي کند، تشخیگاه مک خانم را ني که گردِن یکي از دوریمعادِل اصِل آن، پنجاه ھزار دjر است؛ ول

  . ,,ن اصل است يا" حتما,, : ديگو

ستم، يمن که جواھر شناس ن.  دھدیص مي که جواھر شناس باشد، از دورھم تشخی دھند، کسیص نميالبته، عموم تشخ

  : مي گویاز دور نگاه کنم، م

  !.مت اش استين، صد ھزار دjر قيا" ُخب حتما

 آن را یشما در ھر شکل.  کنمی روم و افغان میِش شاه مي، پین مِن ذھني قلب کننده، ایِ غگون درويمن از َشِر ا: دي گویم

  !. ديبشناس

  .ار، حضوِر من استيزِر من، زِر من، آن نقِد خوش ع
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 که معجون و یاريھش.  دارمی من داِر ذھنیِ ارين لحظه داشته باشم، ھشي فُرم، ای حضوِر بیِ ارينکه ھشي ایِ من بجااما 

  ن، طVست؟ي، ا!یت شدگي ست از درد و ھم ھویمخلوط

 فروشند، ی قلب مۀ مکاتب که خدعید به سمِت بعضيشما موjنا را رھا نکن!.  فروشندین را بعنوان طV ميک عده، اي

  !. ديبرو

 که متوجه یزيک چيد به يد بروين آموزش را رھا نکنيا. ستي در آن، نیزي چید؛ ولي آیظاھرش بنظر قلنبه سلنبه م

  .                       ديکن افغان شاهِ  شِ يپ". نه ... " د دارد، ين ھزار نفر ُمري دارد، چندی ظاھِر بزرگید ولي شوینم

 توانم سامان یزد و با آن مي خی من برمیِ  که از فضاداری، ھمان برکتی، برکِت زندگیجِ من و ِخَرِد زندگينقِد را

  "!.ست که اصVين ني ا!.ن بودينه ا!. ن نبود کهينم، ايآفريب

  د؟ ي شناسی را می تقلبیِ ار و طVيُخب، شما، نقِد خوش ع

 دjر است؛ ی بندد، ساعت اش، سی به دستش می ساعتیھمانطور که کس.  رودید، سرتان کVه مينشناس. ديد بشناسيبا

  !.گرين ساعت ھا ساخته اند دياز ا!.  ستیست ھزار دjريساعت اش ب" د مثVي آی بنظر میول

  !.دي، نخر!رون طVستياز ب. طVست

Vنا ا. ديد بخرينبا. دينخر  که به درد آغشته شده را، بعنواِن گنجِ حضوری من داریِ اري ھشیعني، ی تقلبیِ طjن کار يمو

  م؟ي خوانیم چه مينيت ھم با ماست که ببين مسئوليد و ايمواظب باش.  کندیرا با شما نم

 یِ د، در عرض شش ماه، به جاي، شما موjنا بخوان!د برساندي خوب بایِ  ما را به جاک آموزِش خوب،ي، یدر مدِت کوتاھ

  .ستيان چيد جري شوید که متوجه مي رسی میيد، به جاي رسی میخوب

. دي دھیص مي کند؟، تشخیت مي کند؟، کدام شما را با جھان ھم ھویکدام فکر، کدام رفتار، کدام عمل، به شما کمک م

  . ترسند، نگرانند، آشفته اندی میني بی می کنند ولی میي سال است کارھای ھستند سیکسان یول. ن خوب استيا

 ی فروشند، شما ھم می را به شما بعنوان اصل می تقلبیخب معلوم است، طV. دنديچ جا نرسيبدن شان ناسالم است، ھ

  !.د؟، وقت تان راي دھید، درعوض چه ميخر

  م؟   يمگر ما چقدر وقت دار

  اش ھمه گوھرنهيا خزيرشاه چو د

  ن بودينه دار نه ايک شھم را خزيل

  : ميم بخواني توانیا مياست؛ يشاه، مثِل در

  اش ھمه گوھرنهيخز، ايشاه چو در

   !.ن بودينه دار نه ايک شھم را خزيل

  . نه اش ھمه جواھر استياست و خزي، مثِل دریيکتاي یِ فضا. استيشاِه ما مثل در

 یاز جنِس شاد. از جنِس خرد است. د، جواھر استي آی، ھر چه از آنجا میبا زندگ دي باشین لحظه موازياگر شما، ا

از جنِس عدالت .  ستیياز جنِس توجه خدا. از جنسِ لطافت است. از جنِس عشق است. از جنِس آرامش است. ست

  !. ھمه گوھر. ... است
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ک يست، يزه نيخدمت ست!. ن، استيد، خدمت ايندازي بن جھانيد و در ايبکش رونيد از آنجا بين گوھرھاست که شما بايا

  ! ". ستين!. "  فروشدیل مي اصیِ زه را، مقاومت را، بعنوان طVي قVَب، ستۀ از آن ُخدعیقسمت

 ست، یِت مِن ذھنيست، جنگ موفقي داند جنگ خوب نیخوب م.  کندیک ميزه و جنگ تحريمردم را به مقاومت و ست

م ي داریعنيست، يخوب ن" ک مملکت، اصVير دل ھا انباشته کردن، چه فرد، چه قوم، چه نه را ديست، کينه، خوب نيک

 یک روزينکه ي ندارند، جز این دردھا چاره ايا. مياد کنيم که درد را زيد بکني نبایـــــچ کاريما ھ. مي کنیاد ميدرد را ز

نھا را يندازد و دردھا را ذوب کند و اي آنھا بیفتد، خرد و برکت را روي شان بی رویفتد، آفتاِب زندگي شان بیعشق رو

  .شفا دھد

  . ميجاد کني ایشتريد درِد بيا~ن، در جھان درد ھست، ما نبا

 در یروزي، پ!روز شده انديروز شوند، پي کنند در جنگ پیک عده به آن معتقدند، فکر مي!. طان استيِت شيجنگ، موفق

 رود، یم گريک ذھِن ديد و به ي آی در میيک جاي، از ی بکوبی خواھی را که میدئولوژيھر ا. جنگ، شکست است

  .ی بکوبی توانینم

 به یادي زید انسان ھايم، باي شوی موازید با زندگيبا.  کندی ھا را ذوب مین ناھماھنگي، ایين عشِق خداي ایِ برکِت زندگ

  !.دن بوينه دار نه ايھم را خزک شَ يل: دي گوین مي ھمیبرا. ، زنده شوندیارين ھشيا

  !. د باشدي نبایمثِل مِن ذھن!. د باشدينه داِر خدا، مثل من نبايخز: دي گویم

نه دار ين، خزيا.  خودش قائم شدهیده شده و رويي ست که از ذھن زایاريست؛ بلکه ھشي نینه داِر خدا که مِن ذھنيخز

 ذھن، یِ  کنند، متأسفانه تویاره م که جھان را ادیشتِر خاص ھا، کسانيب!. ر کردهي ھنوز گیاست نه آنکه در مِن ذھن

  . ، دارند,,من ,, آنھا ھم !. رنديگ

  . نه دارند، آنھا ھم مثل من و شماي رنجند، کی شوند، مین مي شوند، خشمگی میرھبران جھان ھم عصبان

   !. رودی کوچولو موچولو از جا در نمید جھان را اداره کند که ثابت است، ساکِن روان است، با کارھاي بایکس

د ي خودتان را به ثبوت برسانیِ نه داريد خزيشما با. دينه دار، شما ھستيخز. نه دار آنھا ھستنديم، خزياج داريما به آنھا احت

ن ين برکات را از اي خدا باز است؛ و من اۀستاده ام، خزانينجا ايمن ا: دييد، بگوياني زایکه از ذھن خودتان را ميدر حال

 .  گران ندارميه د بیزم، کاري ریور به جھان م

  تين نثار و جمله شکايست الهکه گِ ! بس

  ن بودي مرا نثار نه ا شکورِ شاهِ 

   چه؟یعني. است تيشکاو  گلهما، ھمه اش  ن نثارِ ياذھن را ساکت کن که . بس کن: دي گویم

ت، يِگله و شکا. ت استيست، ِگله و شکاي خاموش نی، وقتینثاِر مِن ذھن. ت باشديد گله و شکاينبا"  نثاِر ما، واقعایعني

  !.  گذاردی بعنوان نثار، بخشش، به حساب مردم می ست؛ ولین ابزاِر من ذھني از مھمتریکي

 خودش است، یِ  آورد، بخاطِر مِن ذھنیش مي کند و نقص ھا را پیرادھا را مطرح مي کند و ایت مي که ِگله و شکایکس

  !. ندي بیجاد کند، نقِص خودش را مي خواھد درد ایم

  .  را ادامه دھدی تواند مِن ذھنی ست که میزي شدن و توقع، چیت، و عصبانيشکا
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  . ديش ببرد، شما در خودتان نگاه کني را پیت، مِن ذھني تواند بر اساِس شکای میک کسي

  :گفتم. ميد بکني نبایتيـــــچ شکايھ!.  به عمرش ادامه دھدی ست که من ذھنین کافيد، ھمي کنیت مياگر شما شکا

  .تي حضور زنده شده، ُشکر دارد و رضایِ  پایِ ده شده، رويي که از ذھن، زای کسکي

  . تيدارد و عدم رضا,, خواستن ,, ) ُمحرکیروين(، یمِن ذھن

 ی شود، ناخوش میخوش م. دارد  ,,یيدو ,, ی ھم ھست، مِن ذھنی کاذِب مِن ذھنیِ  و ناخوشیت، معادل خوشيعدم رضا

  .  ,,!  خواھدیم,,  ھمه اش یود؛ ول شی شود، ناخوش میخوش م. شود

 شود و یر نميس. ِب بدوِن ته استي نقص، مثِل جیِ  مرکزۀن ھستيد و اي آی نقص اش میِ  مرکزۀ اش، از ھستیکژنھاد

  .م شدير نخواھي سیم که در مِن ذھني ست تا ما بفھمیيسم خدايک مکانين ھم يا

ار ي بسیعنيشکور، . مي شویم، شکور مي شویحضور، زنده م یِ  پایِ م و روي شویده ميينکه زايکه، بمحض ايدر حال

  . مي شویخوِد شکر م" اصV. شکر کننده

  !.  شودی نمینطوريش که انثار خدا، یعنيمن،   شکورِ شاهِ 

  !:ميم و آن را ھم به حساِب نثار بگذارينيم، نقص ھا را ببيزه کنيد ستيما که نبا. ميت ھستيما خدائ

 یه ھم ميد تنبي زنم و اگر ھم دستم رسی سرت می کنم، تویم، نقد مي گویت را ميرادھايکه ا کنم یمن به تو لطف م,, 

  .,,لطِف من است ... نھا يکنم، ا

        .زد، آن، نثار استي رین جھان مي کند و ِخَرد و برکت را به ایشاِه شکور، ُشکر م! ". ستين" 

نصورت، آن برکات يفتد، در ايد، اگر بخواھد بکار بي خوِد شما ھست شاِه َشکوِر من،یعني، !ن بودي شکور مرا نثار نه اشاهِ 

زد، مردم را به جنگ و ي ریزه را به جھان مي را که مرتب ستیِت مِن ذھنين ِگله و شکاي کند، نه ایرا به جھان نثار م

  !.  گذاردی، عقل م! گذاردی کند، اسمش را ھم نثار میک ميدعوا تحر

  . بله

  م؟يت ھستين لحظه، ُشکرگزار و پُر از رضايم که اينيم، ببيا امتحان کنک بار خودمان ريُخب 

  م؟ي  ھستیاز جنِس زندگ

  م؟ياز جنِس ساکِن روان ھست

  ستاده ام؟ي واکنش، ای من ثابت و پا برجا، بی گذرد ولیا فکرھا در ذھن من ميآ

  برقرار است؟ت، در من يو عدِم رضا,,  خواستن یخواستن برا,, ن موتوِر يا نه؟، ھنوز اي

  . امتحانش با شما

* 


