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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٨٧٨
ھله تا ظن نبری کز کف من ﺑگريزی
حيله کم کن ،نگذارم که ﺑه فن ﺑگريزی
جان شيرين تو در قبضه و در دست من است
تن ﺑیجان چه کند گر تو ز تن ﺑگريزی؟
گر ھمه زھرم ﺑا خوی منت ﺑايد ساخت
پس تو پروانه نه ای گر ز لگن ﺑگريزی
چون کدو ﺑیخبری زين که گلويت ﺑستم
ﺑستم و میکشمت ،چون ز رسن ﺑگريزی
ﺑلبالن و ھمه مرغان خوش و شاد از چمنند
جغد و ﺑوم و ُج َعلی گر ز چمن ﺑگريزی
چون گرفتار منی حيله مينديش ،آن ﺑه
که شوی مرده و در خلق حسن ﺑگريزی
تو ُکه قاف نهای گر چو کَه از جا ﺑروی
تو زر صاف نهای گر ز شکن ﺑگريزی
جان مردان ھمه از جان تو ﺑيزار شوند
چون ُمخنّث اگر از خوب ختن ﺑگريزی
تو چو نقشی ،نرھی از کف نقّاش مکوش
َوثَنی چون ز کف ِکلک و َش َمن ﺑگريزی؟
من تو را ماه گرفتم ،ھله خورشيد تويی
در خسوفی گر از اين ﺑرج و ﺑدن ﺑگريزی
تو ز ديوی نرھی گر ز سليمان ﺑرمی
وز غريبی نرھی چون ز وطن ﺑگريزی
نه خمش کن ،که مرا ﺑا تو ھزاران کار است
خود سُھيلت نَ ِھلد تا ز يمن ﺑگريزی
مولوی ،مثنوی ،دفتراول ،ﺑيت ٣٨٢
گر نه موشی دزد در انبار ماست
گندم اعمال چل ساله کجاست؟
ريزهريزه صدق ھر روزه چرا
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جمع مینايد درين انبار ما؟
ﺑس ستارهٔ آتش از آھن جھيد
وان دل سوزيده پذرفت و کشيد
ليک در ظلمت يکی دزدی نھان
مینھد انگشت ﺑر استارگان
می ُکشد استارگان را يک ﺑه يک
تا که نفروزد چراغی از فلک
گر ھزاران دام ﺑاشد در قدم
چون تو ﺑا مايی ،نباشد ھيچ غم
چون عناياتت ﺑود ﺑا ما مقيم
کی ﺑود ﺑيمی از آن دزد لئيم
ھر شبی از دام تن ارواح را
میرھانی می َکنی الواح را
میرھند ارواح ھر شب زين قفس
صص
فارغان از حکم و گفتار و قَ َ
شب ز زندان ﺑیخبر زندانيان
شب ز دولت ﺑیخبر سلطانيان
نه غم و انديشهٔ سود و زيان
نه خيال اين فالن و آن فالن
حال عارف اين ﺑود ﺑیخواب ھم
گفت ايزد :ھُم ُرقُو ٌد زين َم َرم
خفته از احوال دنيا روز و شب
ب رب
چون قلم در پنجهٔ تقلي ِ
آنک او پنجه نبيند در رقم
فعل پندارد ﺑجنبش از قلم
شمهای زين حال عارف وا نمود
عقل را ھم خواب حسی در رﺑود
مولوی ،مثنوی ،دفتراول ،ﺑيت ٣٧٩۴
َکه ِنيَم کوھم ز ِحلم و صبر و داد
کوه را کی در رﺑايد تند ﺑاد؟
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آنک از ﺑادی رود از جا خسيست
زانک ﺑاد ناموافق خود ﺑسيست
ﺑاد خشم و ﺑاد شھوت ﺑاد آز
ﺑرد او را که نبود اھل نماز
کوھم و ھستی من ﺑنياد اوست
ور شوم چون کاه ﺑادم ﺑاد اوست
جز ﺑه ﺑاد او نجنبد ميل من
نيست جز عشق احد سرخيل من

مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،ﺑيت ٣٠٣٣
مر شما را ﺑس نيامد رای من؟
ظنتان اينست در اعطای من؟
ای خرد و رايتان از رای من
از عطاھای جھانآرای من
نقش ﺑا نقاش چه اسْگالد دگر؟
چون ِسگا ِلش اوش ﺑخشيد و خبر
اين چنين ظن خسيسانه ﺑه من
مر شما را ﺑود؟ ننگان زمن
ظانّين ِﺑا ِlظَ ﱠن السﱡؤ را
چون منافق سر ﺑيندازم جدا
وا رھانم چرخ را از ننگتان
تا ﺑماند در جھان اين داستان

مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،ﺑيت ۶١١
نقش ﺑاشد پيش نقاش و قلم
عاجز و ﺑسته چو کودک در شکم
پيش قدرت خلق جمله ﺑارگه
عاجزان چون پيش سوزن کارگه
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گاه نقشش ديو و گه آدم کند
گاه نقشش شادی و گه غم کند
دست نه تا دست جنباند ﺑه دفع
نطق نه تا دم زند در ض ّر و نفع
تو ز قرآن ﺑازخوان تفسير ﺑيت
گفت ايزد :ما َر َم ْيتَ اِ ْذ َر َم ْيت
گر ﺑپرانيم تير ،آن نه ز ماست
ما کمان و تيراندازش خداست

مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،ﺑيت ٩٣۵
ﺑر قضا ھر کو شبيخون آورد
سرنگون آيد ز خون خود خورد
چون زمين ﺑا آسمان خصمی کند
شوره گردد سر ز مرگی ﺑر زند
نقش ﺑا نقاش پنجه میزند
سبلتان و ريش خود ﺑر میکند

*
شمس موالنا شروع می کنم:
وان
ِ
ﺑا سالم و احوالپرسی ﺑرنامۀ گنج حضور امروز را ﺑا غزل شماره  ٢٨٧٨از دي ِ
ھَله تا ظَن نَبری کز کف من ﺑگريزی
حيله کم کن ،نگذارم که ﺑه فن ﺑگريزی
نوان انسان اينطوری گفته می شود:
از
زﺑان زندگی يا ﺑودن ﺑه ما ﺑع ِ
ِ
کف من فرار کنی!.
ھله ،يعنی خبردار ﺑاش! .آگاه ﺑاش! .تا فکر نکنی ،اينقدر آگاه ﺑاش که طوری فکر نکنی که از ِ
حيله کم کن ،يعنی اصال" حيله نکن .فکر تَرفَند و حيله و  ...را کنار ﺑگذار .ﺑرای اينکه من اجازه نمی دھم که تو ﺑه ترفند از
ی انسانی گفته می شود.
من ﺑگريزی .از زﺑا ِن زندگی ﺑه ھشيار ِ
جنس زندگی ھستيم و امتدا ِد زندگی ھستيم ،ﺑناﺑراين زندگی ﺑطور نماد گونه ﺑه قسمتی از خودش که دارد می
ﺑارھا گفتيم :ما از
ِ
گريزد از خودش ،اين صحبت را می کند و اينکه ما می شنويم ،ما را ﺑيدار می کند ﺑه وضعيتی که اآلن داريم و آن وضعيت
عبارت از اين است که:
عمق
جنس اين لحظه ھست ،يا ﺑگو از خدا ،که اين لحظه ھست ﺑا
ما از زندگی که در اين لحظه ھشياری ﺑی فُرم است و از
ِ
ِ
ت ﺑی نھايت ،که در ما ﺑا ريشۀ ﺑی نھايت تجرﺑه می شود.
ی يکتايی ﺑا وسع ِ
ﺑی نھايت ،يا فضا ِ
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ھر موقع ما را نشود از جا َکند ،ما ﺑه خدا زنده شده ايم.
ی بی فُرم ،معنی اش اين نيست که ما می
پس ،زندگی يا خدا ،از
ی ﺑی فرم است و اينکه ما می گوييم ھشيار ِ
جنس ھشيار ِ
ِ
شناسيم! ،اين کلمات ،فقط ﺑخاطر گفتگوست.
عمق عميق پيدا کنيم و ھر چه عميق تر ﺑشويم ،ريشه دارتر ﺑشويم ،مستقرتر ﺑشويم،
ﺑوسيلۀ تبديل شدن ھست که ما می توانيم
ِ
در اين لحظه ،در اينصورت ﺑيشتر شبيه خودمان يا شبيه خدا می شويم.
ت زندگی ،گريختن ﺑه فُرم است .گريختن از اين لحظه ست .ﺑه دو صورت می توانيم ﺑيان کنيم:
پس ،گريختن از دس ِ
ب زمان
ـ بر ﺣس ِ
ب مکان
ـ بر ﺣس ِ
ب زمان ،گذشته و آينده ست.
ی يک فکر است .ﺑر حس ِ
ﺑر حس ِ
ب مکان ،گريختن تو ِ
کف معشوق ﺑاشيم .می گويد:
ت اينکه ما می گريزيم ﺑصورت ھشياری ،اگر قرار ﺑاشد نگريزيم ،ﺑايد در ِ
عل ِ
کف من ﺑگريزی ".
" نمی گذارم از ِ
جنس او ﺑاشيم ھشيارانه .ولی نيستيم.
کف خدا ﺑاشيم ،ﺑايد از
پس ﺑنا ﺑراين ،اگر قرار ﺑاشد در ِ
ِ
در نتيجه اين لحظه که زندگی ست و يک فرم دارد ،ھميشه زندگی در اين لحظه ھست ،فرم ھا عوض می شوند .يعنی
اتفاقات ،وضعيت ھايی که در اين لحظه پديدار می شوند ،ﺑوجود می آيند ،می روند .ﺑوجود می آيند ،می روند .ﺑوجود می
ی جسمی داريم ،يعنی ﺑوسيلۀ پنج تا حس مان و فکرمان ،جھان را می
آيد ،می روند و وقتی ﺑوجود می آيند ،چون ما ھشيار ِ
جنس اين لحظه ست ،او را نمی ﺑينيم!.
ﺑينيم و فقط ھم جھان را می ﺑينيم ،جسم را می ﺑينيم ،در اين لحظه که معشوق از
ِ
ﺑلکه آن فرمی که ﺑوجود می آيد ،می ﺑينيم.
دنبال ھويت ھستيم:
دنبال شادی ھستيم ،دنبا ِل آرامش ھستيم،
دنبال زندگی ھستيم،
آن فرم ،ﺑه ما زندگی نمی دھد .ما
ِ
ِ
ِ
ی اين
کی ھستيم؟ ،و ما ﺑه آن چيزی که در اين لحظه پديد می آيد و لحظۀ ﺑعد پديد می آيد ،لحظۀ ﺑعد پديد می آيد ،آن را ﺑجا ِ
جنس جسم ھستيم.
لحظه می گيريم! .چون از
ِ
ب فرار ما از اين لحظه می شود ،ﺑه يک زما ِن توھمی.
ﺑناﺑراين ،ھمين يک کار ،سب ِ
جسم اين لحظه ،مورد عالقۀ ما نيست ،ما ﺑا او ستيزه داريم ،نسبت
مثال" ،ما فرار می کنيم ﺑه يک جايی در آينده ،که اآلن که
ِ
عقل ذھن نشان می دھد ،آن چيز در آينده زندگی دارد.
ﺑه او مقاومت داريم ،ﺑرای اينکه ذھن ﺑه ما نشان می دھد ،يا ِ
مانع رسيدن ﺑه آن است!.
و آن اتفاقی که اآلن می اُفتد ،اآلن پله نمی شود ﺑرای آن و يا اينکه اصال"
ِ
يا اينکه اصال" خيلی دارد ﺑه من ضرر می زند و من ازش متنفرم .مثل ﺑعضی ھا که از کارشان متنفرند ،از يک آدمی در
ت اين لحظه ظاھر می شود ،يا فکرش يا خودش.
زندگی شان متنفرند ،و او ھميشه ﺑصور ِ
بنابراين ،از اين لحظه ،فرار می کنند .به يک جايی در آينده .ولی آن جا ،يک فکر است .زمان در ذھن است و علی
االصول وجود ندارد ،فقط يک فکر است.
و اين فرار ﺑه توھم ،چيزی ست که در اينجا موالنا از زﺑان زندگی می گويد:
خالف قانو ِن من است " .زندگی می گويد .چرا؟
" من نمی گذارم تو اينکار را ﺑکنی .اين
ِ
فرم اين لحظه ،فرار می کنی!.
ﺑرای اينکه تو از
جنس منی و داری ﺑا ستيزه ﺑا اين لحظه ،يا مقاومت در مقاﺑ ِل ِ
ِ
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ی ما ﺑه آنطرف
ی جسمی که ﺑه اصطالح ،يک مومنتومی دارد ،يعنی سرازير ِ
وقتی شما ،ھشياری جسمی داريد و اين ھشيار ِ
است ،سرعت داريم در آن ،مثل اينکه اتومبيلی ﺑا يک سرعتی می رود ،ما ھی داريم جسم می شويم و جسم شديم ،ﺑناﺑراين
ميل داريم در اين لحظه ،خدا يا زندگی را نبينيم و آن چيزی که پديد می آورد ،ﺑبينيم.
مقاﺑل او مقاومت می کنيم .مقاومت ،چکار می کند؟
و ﺑا او ستيزه می کنيم .در
ِ
مقابل فرم اين لحظه ،جھان را جامد تر می کند و جسم ما ھم جزو جھان است.
مقاومت در
ِ
جنس
يعنی اين م ِن ذھنی ،که اينطوری ساخته می شود ،ﺑا مقاومت ساخته می شود ،يواش يواش جھان ،جدی تر می شود ،از
ِ
جنس گذراست.
جسم می شود ،در حاليکه ھمۀ اتفاقات در اين لحظه از
ِ
جسم ما ھر لحظه عوض می شود و ﺑاالخره می ميرد.
يک فکری می آيد ،می رود .اين
ِ
ھر چـــيزی ﺑوجود می آيد و از ﺑين می رود .ﺑوجود می آيد ،از ﺑين می رود.
در اثر مقاومت چيزھا ﺑنظر می آيد ،عمرشان خيلی ﺑلند تر است .يا عمرشان ﺑلند می شود و يک ھيجانی که سه سال پيش
ﺑوجود آمده ،ھنوز ﺑا شماست! .مثل رنجش .عمرش طوالنی شده .در حاليکه ھمانموقع ،از ﺑين رفته! .آن اتفاق از ﺑين رفته
اصال"!.
پس ،اينطوری می توانيم ﺑگوييم:
من ذھن ِی شما قوی تر می شود و اين م ِن ذھنی که جھان را
وقتی شما مقاومت می کنيدِ ،
فرم ،شما قوی تر می شود .يعنی ِ
ی شما و خدا قرار می گيرد و خدا ﺑه شما دسترسی ندارد
ﺑرای شما جمع کرده ،ﺑر
اساس آن من درست کرده ،ﺑي ِن اين ھشيار ِ
ِ
اتفاق اين لحظه ،جسم تان ﺑنظر حقيقی تر می آيد ،جھان
ديگر و ﺑه اين ترتيب ،ھر چه ﺑيشتر مقاومت کنيد در مقاﺑل اتفاقات و
ِ
حقيقی و جدی جلوه می کند ،ولی چون آن چيزھايی که جدی و مھم اند ﺑرای شما ،دارند از ﺑين می روند ،ترس ﺑر شما
فرم خدا ،که ھمه چيز در ﺣا ِل رقص است ،چيزھا ﺑوجود می آيند ،می رقصند و از ﺑين می
مستولی می شود و اين
رقص ِ
ِ
روند ،تبديل ﺑه کشمکش ﺑقا می شود در ما و جھان را ما يک جای خطرناک می ﺑينيم ﺑرای اينکه ھر تغييری انگار يک
ت ما را تھديد می کند " .اينکار غلط است ".
قسم ِ
اين يعنی ﺑا ترس و کنترل زندگی کردن!.
حواس حس ھاتان و فکرتان اين است که:
شما ،ھمۀ
ِ
 ,,اينجا را ﺑگيرم ،آنجا را ﺑگيرم ،اينجا را ول می کنم ،آنجا را می ﺑرند ،آن تغيير می کند ،اينجا از کنترلم خارج می شود ،,,
و نه تنھا اين زندگی ،زندگی نمی شود ،يعنی شما لذتی نمی ﺑريد ،شادی ای نمی ﺑريد ،کيفيت ندارد ھمچون زندگی ای ،ﺑلکه
خدا ھم ﺑه شما دسترسی ندارد که خردش را و عشق اش و نيکی اش را از شما ﺑيان کند ،ﺑرای اينکه اين انرژی که می آيد،
اين جھان ﺑي ِن شما و خدا قرار دارد و يک نشتی از اين ضخامت ممکن است ﺑيرون ﺑيايد ،اين اسمش مقاومت است ،اسمش
داگما ھست ،تعصب است ،جھل است و ما ﺑايد ﺑشنويم از موالنا .می گويد:
دسترس من خارج ﺑشوی ،دچار درد می شوی،
دسترس من خارج شدی .از
" اين کار قدغن است ،نبايد اينکار را ﺑکنی .از
ِ
ِ
زﺑان خدا می گويد.
ﺑرای اينکه زندگی ات منم " .اينھا را از
ِ
کف من می توانی ﺑگريزی!.
ھَله تا ظَن نَبری ،مبادا ھمچون فکری ﺑکنی که از ِ
کف من ﺑگريزی ،ﺑايد جسم ﺑشوی ﺑگريزی ،مبادا جسم ﺑشوی!.
اگر قرار ﺑاشد که از ِ
7
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ی اين فکر ھستيم که ,, :چه جوری ﺑگريزيم؟ .,,
ولی ما ھمه اش تُو ِ
جنس خدا ﺑشويم و نــه ﺑگوييم ﺑه زما ِن گذشته و آينده ،زما ِن
يعنی ما ،علی االصول ،قبال" اين را گفتيم ،اين لحظه ﺑايد از
ِ
زمان روانشناختی چيست؟
روانشناختی.
ِ
زمان ساعتی ست.
زما ِن روانشناختی غير از زما ِن ﺣقيقی،
ِ
اشتغال بيش از ﺣ ِد ما با گذشته و آينده ،بخاطر اينکه در گذشته گير افتاديم .بطو ِر ساده:
زما ِن روانشناختی ،يعنی:
ِ
" راضی نيستيم و بايد در آينده به ثمر برسيم ".
پس ﺑناﺑراين ،ھمه اش در آينده و گذشته ھستيم و اين لحظه که زندگی ست و زمان نيست ،ما اصال" در اين لحظه نيستيم!.
پس ،ما دائما" می گريزيم .ﺑه عبارتی ،ما در اين لحظه ،زنده ايم ﺑه جسم و نه می گوييم ﺑه خدا!.
در حالتی که ﺑايد ﺑله ﺑگوييم ﺑه خدا و نه ﺑگوييم ﺑه جسم .يعنی عکس آن را عمل می کنيم .ھمه اش تو فکر فرار ھستيم .ھمه
اش در فکر آينده ھستيم.
ولی ،موالنا امروز ﺑه شما می گويد که " :نمی توانی اينکار را ﺑکنی ".
ُخب شما می گوييد ,, :من می کنم .شصت سال ام است ،کردم و ادامه ھم می دھم ،من زندگی را در آينده می دانم ،از
فرم اين لحظه را ،وضعيت
وضعيت ام در اين لحظه ﺑسيار ناراضی ھستم ،پس از اين لحظه فرار می کنم ﺑه آينده ،اصال" ِ
اين لحظه را نمی پسندم و دشمن خودم می دانم و اين لحظه خوب است ،چون من فرم اش را می ﺑينم ،وضعيت اش را می
ﺑينم و آن را پله می کنم ﺑرسم ﺑه آن آينده .,,
" نه .اين درست نيست ".
پس موالنا می گويد که " :در اين لحظه ما ﺑايد دو تا ھشياری داشته ﺑاشيم:
يکی ھشياری ﺣضور ،زنده به خدا.
س وجود نداشته باشيم ".
يکی ھم آگاه از ذھن ،ولی در ذھن ﺣ ِ
زمان حقيقی فرق دارد ،شما
زمان روانشناختی ،ﺑا
حاال ،زمان روانشناختی گفتيم که :ما اآلن ،فرار کردن يعنی اشتغال ﺑه
ِ
ِ
زمان حقيقی ست.
ت شش فردا ﺑبينمُ .خب قرار گذاشتيم ،اين
می گوييد :من قرار می گذارم شما را ساع ِ
ِ
ولی اگر اآلن ،اينجا نباشم ،ﺑروم در ساعت شش فردا زندگی کنم ،ميام فردا ،تجسم کنم ,, :اآلن آنجا ،ما نشستيم و اينکار را
می کنيم و  ،,, ...ھمۀ وقت ام را ﺑگذارم که آنجا نشستيم و اين کار را می کنيم و آن کار را می کنيم و او ،آن را می گويد و
زمان روانشناختی ،ﺑه گذشته و آينده و
من ،اين را می گويم ،اين ،رفتن ﺑه زما ِن روانشناختی ست و ما دائما" می گريزيم ﺑه
ِ
اين مجاز نيست ﺑه لحا ِظ زندگی .ﺑرای اينکه زندگی ارتباط اش را ﺑا ما نمی تواند ﺑرقرار کند! .و شما اگر ﺑگوييد:
 ,,من اينکار را ادامه می دھم ،درد می کشيد .,,
ی ما را از کار می اندازد .آن چھار ﺑُع ِد ما را .ﺑارھا ھم گفتيم ،چھار تا ﺑُعد داريم:
درد يواش يواش ،حس ھا ِ
ت ماست ،يکی ھم ھمين جا ِن ماست که حس اش می کنيم.
يکی فکر ماست ،يکی ت ِن ماست ،يکی ھيجانا ِ
ی ما جسم اند .اين چھار تا ﺑُعد ،ﺑوسيلۀ يک ﺑُع ِد معنوی،
اين چھار تا ﺑُعد ،جسمی اند .جسم اند .فکرھای ما جسم اند .ﺑاورھا ِ
ی
تغذيه می شوند دائما" .اگر شما ﺑخواھيد ﺑرويد ﺑه زمان روانشناختی و ﺑگريزيد از اين لحظه ،ارتباط قطع ﺑشود ،اين انرژ ِ
خدايی نمی تواند وار ِد آن چھار ﺑُع ِد ما شود .فکرھم از کار می اُفتد ،جسم از کار می افتد.
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ف شادی که از اعماق وجو ِد ما ﺑيايد ﺑاال ،می شود مثل خشم ،مث ِل رنجش ،مث ِل کدورت ،و
ی
احساس لطي ِ
ھيجانا ِ
ت ما ،ﺑجا ِ
ِ
جا ِن ما ھم ديگر مثل پالستيکی می شود ،جان نداريم ديگر .حال نداريم ديگر.
پس ،زندگی می گويد که " :قدغن است ،حواس ات ﺑاشد ".
حيله کم کن ،حيله نکن .ﺣيله چيست؟
حيله ھمين فکر من دار کردن است! .حيله عبارت از اين است که:
اتفاق اين لحظه ،در مقابل ،مقاومت نشان
ش
ی اينکه در اين لحظه ،شما تسليم باشيد ،موازی با زندگی باشيد ،با پذير ِ
بجا ِ
ِ
ﺑدھيد و قطع شويد از زندگی!.
من ذھنی فکر کنيد!.
يعنی آن ﺑُع ِد معنوی تان وجود نداشته ﺑاشد ،فقط ﺑا ِ
حس نقص می کند،
عقل خودش را دارد .عقل اش ﺑا عق ِل زندگی دو تا چي ِز کامال" متفاوت است .دائما" م ِن ذھنی
من ذھنیِ ،
ِ
ِ
می خواھد يک چيزی را کامل تر کند و ھر چه ﺑيشتر ،ﺑھتر ،ﺑرايش خوب است ،کمياﺑی را می پسندد ،محدوديت را می
مقدار زيادی درد ايجاد کند ،دردھا را ﺑه خودش اضافه کرده ،اصال" فکرش حيله ست.
پسندد و اين چيزھا سبب شده،
ِ
اتفاق اين لحظه ،يعنی
مقاﺑل
کردن خودش ﺑايد در
ذکر م ِن ذھنی ،ﺑرای ﺑزرگ کرد ِن خودش است ،ﺑرای ﺑزرگ
ِ
ِ
ِ
ِ
تمام فکر و ِ
آن چيزی که اآلن ھست ،مقاومت کند.
مقاﺑل خدا ھم ھست! .چرا؟
اتفاق اين لحظه ،مقاومت در
مقاﺑل
مقاومت در
ِ
ِ
ِ
ی يکتايی ست .يکی ھم آن چيزی که ھی درش
ی در ﺑرگيرنده ست ،فضا ِ
اين لحظه ،ﺑا فُرم اش يکی ست .اين لحظه ،فضا ِ
ﺑوجود می آيد و از ﺑين می رود .ﺑوجود می آيد ،از ﺑين می رود.
ی در ﺑَرگيرندۀ آن ھم ستيزه می کنيد!.
شما ھر چه ﺑوجود می آيد ،ﺑا آن ستيزه می کنيدُ .خب پس ﺑا فضا ِ
ﺑناﺑراين اين حيله ست.
من ذھنی ،اين حيله ست .دام است! .ھمينکه ستيزه می کنيم،
ھر فکری که ﺑرای ﺑزرگ کردن و قوی کرد ِن ماست ،ﺑعنوا ِن ِ
من ذھنی را می خواھيم ﺑزرگ تر کنيم.
ِ
من ذھنی ،چه جوری می فھمد زنده ست؟! " .ﺑا واکنش ".
ِ
من ذھنی ستيزه می کند .ستيزه اش ،يا مقاومت می کند .برای اينکه بفھمد زنده ست.
اساس کنترل و ترس و شرطی شدگی ھايش است و اين حيله ست .می گويد " :حيله نکن ".
ﺑايد واکنش نشان دھد .واکنش ﺑر
ِ
تو نيا اينطوری فکر کن ،ﺑگذار يک ﺑُع ِد معنوی ﺑرای تو من درست کنم ،ﺑعدا" فکر کن.
نمی گويد اصال" فکر نکن ،دو جور فکر ھست:
عقل ﺑسيار ناقص اش فکر می کند ﺑرای ما ،که گرفتار می کند ما را ،ھيچ ﺑرکتی تويش نيست ،انرژی اش
من ذھنی ﺑا ِ
يکی ِ
ی درد را در جھان پخش می کند.
مسموم کننده ست .ﺑارھا گفتيم ،انرژ ِ
ی ما حضور است که ﺑرکت زندگی را در جھان پخش می کند.
يکی ھم بُع ِد معنو ِ
ت زندگی ﺑرخوردار است ﺑرای اينکه خرد
وقتی شما فکر می کنيد در حاليکه اين ﺑُعد زنده ست ،فکرتان خالق است ،از ﺑرک ِ
زندگی ،ﺑرکت اش ،عشق اش ،زيبايی اش می ريزد ﺑه فکر شما و عمل شما ،پس اين حيله نيست .آن يکی حيله ست!.
می گويد " :اصال" حيله نکن " .حيله کم کن ،يعنی حيله نکن ،نه اينکه کمتر حيله کن! " .نگذارم ".
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موالنا در اين غزل ،می گويد " :يک راه ھايی ﺑرای تو ﺑاز ھست ،اگر آن راه ھا را نروی ،نمی گذارم .نمی گذارم ،يعنی:
افتادن چھار تا ﺑُعدت است.
اگر ﺑروی ،آنھا ديگر چراغ قرمز است ،جريمه می شوی و جريمه ھم درد است ،از کار
ِ
اآلن داريم تصميم می گيريم که ما ﺑه اين حرف گوش ﺑدھيم .حيله نکنيم .و پايين ،اين را دوﺑاره تأييد می کند:

جان شيرين تو در قبضه و در دست من است
تن ﺑیجان چه کند گر تو ز تن ﺑگريزی؟
جان شيري ِن تو ،واقعا" ﺑُع ِد معنوی توست ،زندگی می گويد ،خدا می گويد ،ﺑه انسان می گويد:
جان شيري ِن توِ ،
می گويدِ :
" در چنگِ من است ".
اتفاق اين لحظه ،فرم مان قوی تر می شود .اين پردۀ ﺑين ما و خدا ،ضخيم
ما ،اينطوری ﺑگوييم :ھر چه ﺑيشتر ستيزه کنيم ﺑا
ِ
تر می شودُ .خب اين خوب است؟!.
جان مان کمتر می شود! .ﺑرای اينکه جان از آنجا می آيد.
ِ
می گويد ،من ،اينطوری ﺑگوييم ،اآلن مثنوی ھم می خواھم ﺑخوانم ،مثل اينکه وقتی ما مقاومت می کنيم و اين من ذھنی را
ی ما ﺑی ﺑرکت می شود ،در ﺑيرون شکست می خوريم ،از ِخ َر ِد
قوی می کنيم و می افتيم اين ور ،رمق نداريم ديگر ،کارھا ِ
من ذھنی ،ﺑستگی ﺑه واکنش ھايش دارد و
زندگی ﺑرخوردار نمی شويم ،حس می کنيم زنده نيستيم ،کما اينکه گفتم ،زنده ﺑودن ِ
مثل ترس اش.
ھيجانا ِ
ت منفی اش .مث ِل خشم اشِ ،
خشم و ترس و اينھا زندگی نيست.
ﺑعد ،آنموقع پس ،می ﺑينيد که ﺑنظر می آيد که:
وقتی ما فکرھايمان را خيلی جدی می گيريم و فرار می کنيم ﺑه آنھا و مرتب فکر می کنيم مسائل مان را حل کنيم ،ما ،مثل
اينکه از ﺑدن مان جمع می شويم ﺑعنوان ھشياری ،متمرکز می شويم در َسرمان ،در يک نقطه ،و دارد موالنا در اين حالت از
زﺑان زندگی می گويد:
ِ
ش من است " .يعنی وقتی ما می رويم ﺑه ت ََوھُم ،مثل اينکه زندگی که ما ﺑايد زندگی کنيم ،آن
" من زندگی ات را می گيرم ،پي ِ
زندگی شيرين ،می افتد توی چنگ خدا و از اختيار ما خارج می شود.
فکر م ِن ذھنی حل کنيم و تند تند فکر می کنيم ،از اين
ھمينکه از اين نقطه که در سرمان جمع شديم ،می خواھيم مسئله را ﺑا ِ
تمام
فکر ﺑه آن فکر ،خشمگين ھستيم ،پس در يک نقطه ای اينجا ،در َسر متمرکزيمَ ،سر ھم ھمينجا نيست ،جمع شده ايم از ِ
ﺑدن ،يکدفعه آن حالت را رھا کنيم ،پخش کنيم در ھمۀ ﺑدن ،مستقر شويم و اين آرامش می آيد.
يعنی شما در تمام بدن بايد زندگی کنيد ،تمام ذرات وجود شما ،از وجود شما بايد سرشار شود از ھشياری.
نه اينکه ھمه را جمع کنيد ﺑه يک جا .اگر ،کی جمع می کنيم؟ ،وقتی مقاومت می کنيم ،ھی مقاومت می کنيم ،مقاومت می
کنيم ،مقاومت می کنيم ،فکر می کنيم اينکار خوب است!.
جان تو ،اگر قرار ﺑاشد من
تن ﺑی ِ
می گويد :جان شيرين تو قبض است ،يعنی ُمشت در چنگِ من است .خدا می گويد و حاالِ ،
ﺑگيريم اين جان را از تو در حاليکه تو ھنوز زنده ھستی ،و ندھم ﺑه تو تا تو متوجه ﺑشوی ،اين چھار تا ﺑعد تو که ھمين اآلن
گفتم ،چکار می خواھند ﺑکنند! .ت ِن ﺑی جان چه کند؟
ی اين تن نيستی!.
مثال" جسم ات چکار می خواھد ﺑکند؟ اگر تو از تن ﺑگريزی ،يعنی تو که ديگر تو ِ
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ی اين جان
حاال تن را ﺑگير فکر تو ،احساسات تو و
ِ
جان تو ،اگر ھمۀ اينھا را اصال" ھمينطور  ،...وقتی تو ِ
جسم تو و ِ
نيست ،روح نيست ،ﺑرای اينکه ھر چه تو ﺑيشتر ستيزه می کند ،اين را من ﺑيشتر می ِک َ
زﺑان خدا می گويد.
شم .از
ِ
من اينکار را می کنم ،ھر چه کمتر مقاومت می کنی ،ﺑيشتر را ،می دھم ﺑيايد ،تا تو ﺑفھمی يک چيزی را ،که اين کاری که
تو می کنی ،غلط است .ادامه ندھی ديگر .ولی تو ﺑعنوان انسان ،ارادۀ آزاد داری ،می توانی انتخاب کنی.
من ذھنی؟ ،يا اعتماد می کنيد ﺑه يک خرد کل،
حاال شما انتخاب تان مقاومت در مقاﺑل اتفاق اين لحظه ست ،ﺑر اساس ِ
عقل ِ
ت ھمۀ اين چھار ﺑُع ِد شماست و می خواھد شما را آزاد کند از اين قفسی که خودتان درست کرده ايد.
ت ماجراست .پش ِ
که پش ِ
کدام يکی را ﺑيشتر اعتماد داريد؟
اساس منافع مادی و ھر چه ﺑيشتر
من ذھنی که ھيچ موقع کار نکرده و از اين و آن ما ياد گرفتيم و شرطی شدگی ھا ﺑر
عق ِل ِ
ِ
ﺑھتر و اينھا؟ ،ترس و کنترل و اينھا؟ ،اين ﺑھتر است؟ ،يا آن خردی که ھمۀ جھان را اداره می کند و دارد ،آمده ﺑه شما کمک
کند؟
و ھر لحظه می خواھد کمک کند .کدام يکی ﺑھتر است؟
*
حاال ما يک چند ﺑيت از مثنوی می خوانيم که اين موضوع را ﺑه اصطالح روشن ﺑکنيم.
در اين قسمت از مثنوی که ﺑرايتان می خوانم ،ﺑايد توجه کنيد ﺑه ھمين مطلب که ،ضمن اينکه ساده ھست ،اگر خوب درک
ت خدا.
ش خدا ،دس ِ
کنيد ،ﺑه ما کمک می کند که ما ھر چه مقاومت ﺑيشتر می کنيم ،جا ِن مان ميره پي ِ
ی
ھر چه کمتر ستيزه می کنيم ،مقاومت می کنيم ،جا ِن مان ﺑيشتر می آيد ﺑه تن مان و اجازه می دھيم که زندگی ،در ،رو ِ
ب غل ِط خودمان ما شکاف ايجاد کرديم ﺑي ِن زندگی ،کل ،عقل کل و ما که يک قسمتی از آن
خودش کار کند .يعنی ﺑا انتخا ِ
ھستيم .اين کار درست نيست .و اين ھم يادآوری کنم که:
" اگر ﺑيتی از مثنوی ما می خوانيم و شما نمی توانيد پيدا کنيد که چه تغييری ﺑايد ﺑکنيد ،ﺑيت را درست نخوانديم ما ".
ﺑايد دوﺑاره ﺑرگرديم ،ﺑخوانيم و ﺑارھا پيشنھاد کردم من ،شما غزل را اينقدر ﺑخوانيد که حفظ ﺑشويد .مثنوی ھم ھمينطور.
ﺑرای اينکه ھر دفعه ﺑيشتر از شصت ،ھفتاد ،ﺑيت که ما نمی خوانيم.
شما يک ھفته وقت داريد اينھا را ﺑخوانيد .اينقدر ﺑخوانيد که آن معنا در شما زنده شود .می گويد:
گر نه موشی دزد در انبار ماست
گندم اعمال چل ساله کجاست؟
ت ٣٨٢ـ می گويد که:
دفتر اول ،ﺑي ِ
منظور اصلی
اينجا يک موش ھست! ،ﺑرای اينکه ما داريم زحمت می ِکشيم ،ﺑه کدام ور می خواھيم ﺑرويم؟ می خواھيم ،ﺑه،
ِ
منظور او ِل ما ﺑرسيم در زندگی .يعنی اآلن که ھشياری جسمی داريم ،تبديل ﺑه ھشياری حضور ﺑشويم و ﺑعد از آن ﺑا
ما،
ِ
عشق زندگی را ﺑياوريم ﺑه اين جھان.
خرد زندگی فکر کنيم.
ِ
می گويد که :اينجا يک اشکالی ھست ،مثل اينکه ما ھر چقدر زحمت می کشيم ،اينجا يک موشی ھست ،گندم می آوريم و می
دزدد! .راست ھم ھست .آن موش چيست؟
11
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موش ،م ِن ذھن ِی ماست .ما زحمت می کشيم ،عبادت می کنيم ،کار خير می کنيم ،ولی ﺑا مقاومت و ﺑا ستيزه! .در حالی که ما
در اين لحظه تسليم نيستيم.
ی حضور ايجاد می کنيم.
ما در اين لحظه ،فرض کنيد که تسليم می شويم،
اتفاق اين لحظه را می پذيريم ،يک مقداری ھشيار ِ
ِ
من ذھنی می آيد ،قاپ می زند ،می ﺑَ َرد .ﺑطوريکه ﺑعد از چھل سال ،می ﺑينيم نرسيديم ﺑه آنجا! .جمع نشده!.
ِ
رم اين
رم اين لحظه ،آشتی می کنم .ﺑا فُ ِ
رم اين لحظه ،آشتی می کنم .با فُ ِ
چون اگر شما ،شروع کنيد از ﺣاال ،بگوييد :من با فُ ِ
لحظه ،آشتی ھستم .يواش يواش ،اين کار ،شما را تبديل می کند ﺑه آن ھشياری که اول ﺑوديد .قبل از وارد شدن ﺑه ذھن.
اآلن داريد ھشيارانه اينکار را می کنيد.
جنس خدا می کند.
جنس ﺑی فرمی می کند ،که اص ِل تان از آن است .از
آشتی ﺑا اتفاق اين لحظه شما را از
ِ
ِ
اينکار را می کنيد ،اينکار را می کنيد ،پس از يک سال ،متوجه می شويد يک سرمايۀ حضور داريد .ھمينطوری ادامه ﺑدھيد
وقتی حس ﺑکنيد که ﺑيش از پنجاه درصد زنده شده ايد ﺑه ھشياری حضور ،يکدفعه متوجه می شويد که مرکز ثق ِل تان رفت ﺑه
جنس حضور شديد و آن توھم ،اينکه فرار می کرديد ﺑه زمان و مکان ،يعنی ﺑه فکرھا ،آن را ديگر داريد
ی يکتايی ،از
سو ِ
ِ
می ﺑينيد .ديگر نمی رويد .می ﺑينيد که فضادار شديد.
کار م ِن ذھنی را انجام می دھيد شما.
اتفاق اين لحظه و ﺑله گفتن ﺑه آن،
ﺑا پذيرش
ِ
ِ
عکس آن ِ
من ذھنی را ھم در آغوش می گيرد .ﺑقيۀ من تان را .ﺑقيۀ دردتان را که ھنوز
يکدفعه تبديل می شويد ﺑه يک فضايی که خو ِد ِ
حوش دردھا و م ِن تان ھست.
ذوب نشده .تبديل شده ايد ﺑه فضايی که حول و
ِ
من ذھنی ست.
موش از ﺑين رفت .موش ھمين ِ
رم اين لحظه
پس ،شما حواس تان ﺑاشد ،ھر چه حضور ايجاد می کنيد ،اين موشه می دزدد! .فقط ﺑا اين کار که ،شما ﺑا فُ ِ
ستيزه می کنيد! .يادتان می رود آشتی کنيد.
حواس شما را پرت می کند ،شما مقاومت می کنيد ،شما
يک لحظه اين م ِن ذھنی ،ضعيف تر می شود ﺑا پذيرش ،لحظۀ ﺑعد،
ِ
خشمگين می شويد .شما واکنش نشان می دھيد .واکنش ھمان و م ِن ذھنی قوی تر شدن ،ھمان.
دارد اين را می گويد.

صدق ھر روزه چرا
ريزهريزه ِ
جمع مینايد درين انبار ما؟
ی ما درست است ،چرا ذره ذره،
از شما سوال می کند :اگر ما ،کار را درست انجام می دھيم ،يعنی عبادت ما و تمرين معنو ِ
جمع نمی شود؟!.
اتفاقا" تنھا را ِه تجرﺑه و تمرين معنوی ،پذيرش و تسليم است در اين لحظه .ھيچ چي ِز ديگری نيست .آشتی ﺑا اين لحظه ست.
يعنی ﺑا فرم اين لحظه.
آيا ما آشتی می کنيم؟
اين را ھم ﺑگويم ،آشتی می کنيم ،ھمينطوری می خواﺑيم؟ می گوييم ,, :خدا کارھا را خودش درست می کند " .,, ،نه ".
توان مان را ﺑکار می اندازيم .شما اگر ،خالصه اش اين است:
حداکثر
" نه " .ما
ِ
ِ
من ذھنی را کنار ﺑزنيد ،اجازه ﺑدھيد عق ِل کل ﺑه کار ﺑيفتد ،لحظۀ ﺑعد متوجه می شويد که يک چيزی ﺑه ضررتان است،
عق ِل ِ
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عقل خيلی ﺑزرگی درکار است ،چون
ولی ﺑه ح ِ
رف م ِن ذھنی گوش نمی کند ،واکنش نشان دھد ،شما اآلن می دانيد که يک ِ
کوچک شما ،او خورشيد است.
کوچک شما ﺑه آن نمی رسد .اين اگر شمع ﺑاشد ،يعنی عق ِل
عق ِل خداست و عق ِل
ِ
ِ
نور اين ،در مقاﺑ ِل او ،ھيچی نيست.
ِ
پس ﺑناﺑراين ،در چالش ھايی که ما جلو می رويم ،اينکار ﺑه اين سادگی نيست ،صبر می خواھد.
من ذھنی نمی گذارد ،قضاوت می کند .می گويد ,, :سرمايه ام رفت ،ضرر کردم ،چکار کنم  ،,,و واکنش نشان می دھد.
اي ن ِ
خالق زندگی ﺑيايد ميدان و چالش
فکر
ِ
ولی ،وقتی چالش ھا می آيد ،محدوديت ھا می آيد ،شما يا ﺑايد کار کنيد ،اجازه ﺑدھيد ِ
ھای ﺑيرونی را پيروز شود ،در اينصورت فضا دار می شويد .يا نه ،يک چيزی را نمی توانيد عوض کنيد ،در درون می
پذيريد ،دوﺑاره فضادار می شويد.
وقتی در درون می پذيريد يک کاری را که نمی توانی عوض کنی ،ﺑاز ھم فضا دار می شوی.
کار ما را
کار فعال است .کاری نيست که ﺑرويم يک گوشه ای ﺑنشينيم ﺑگوييم که ,, :خدا می آيد ِ
پس می ﺑينيد که اين کارِ ،
درست می کند  ،,,يعنی شما و خدا ،دائما" در کاريد ،ﺑرای پيشرفت و ﺑله  ...ﺑعد از آن می ﺑينيد که دارد جمع می شود يواش
يواش ،حضور جمع می شود.
ﺑس ستارهٔ آتش از آھن َجھيد
وان دل سوزيده پذ ُرفت و ِکشيد
می گويد که :خيلی موقع ھا ھست که يک جرقه می زند ،ستارهٔ آتش يعنی سنگ و آھن را که ﺑه ھم می زدند ،آتش می جھيد.
من ذھن ِی ما را ...
وقتی موالنا را می خوانيم ،يک لحظه ،ما ﺑه حضور می رسيمُ .خب اين يک لحظه چرا نمی گيرد اين ِ
من ذھنی ﺑيفتد ،ﺑسوزد و ھمه از ﺑين ﺑرود و ما آسوده شويم؟!.
ﺑسوزاند! .آتش در اين ِ
می گويد " :ﺑعضی موقع ھا می گيرد ،اگر دل سوخته ﺑاشد ،اين جرقه ھا ،می خورد ".
اين اﺑيات را می خوانيم ،اينطوری که صحبت می کنيم ،ﺑعضی موقع ھا ،جرقه ھا می خورد ﺑه ﺑعضی از سوخته ھا .سوخته
ھا ھم کسانی ست که واقعا" شايد درد کشيده اند و دنبال يک را ِه حل ھستند ،محقق اند ،اعتماد ﺑه خر ِد زندگی دارند ،واقعا"
من شان ،می سوزد .ولی ھمۀ ما آنطوری نيستيم.
توکل ﺑه خدا دارند ،اين جور آدم ھا ھستند .يک ،يکدفعه آتش می خورد ﺑه ِ
می شنويم و مثل اينکه نشنيديم! .و اآلن دارد دليل اش را می گويد.
پس ،از اين ﺑيت نتيجه می گيريم که " :جرقه ھايی مرتب می پَ َرد در شما ،ﺑا خواندن ھمين ھا ،يا نه ،اصال" ﺑا آشتی کردن
ت شما می سوزد .می بخشيد .می
با اتفاق اين لحظه ،يک لحظه شما به ﺣضور می رسيد .اين ھمان جرقه ست .يک قسم ِ
اندازيد .قيچی می کنيد .کم می کنيد .قضاوت نمی کنيد.
يکدفعه يک چيزی در ﺑيرون شما را می ِکشَد ،می گويد ,, :من زندگی ھستم ،ﺑيا زندگی را در من جستجو کن  ،,,نمی رويد.
حرص نمی ورزيد.
ی من است  ،,,يک جسمی در ﺑيرون می گويد ،يک اتفاقی در ﺑيرون می گويد،
 ,,ﺑيا از من ھويت ﺑگير ،ﺑيا خوشبختی ات تو ِ
شما می دانيد نبايد ﺑرويد.
ی شناسايی ست .ﺑمحض اينکه ،شناسايی کنيم در خودمان ،اين
اينھا شناسايی ست .در واقع ھمين جرقه ھا ،جرقه ھا ِ
ب آزادی می شود و البته موالنا اينطوری که می گويد :سوخته ،آن چيزی که قاﺑ ِل اشتعال است.
شناسايی ،سب ِ
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ﺑعضی چيزھا ھست که سوخته ست ،ﺑمحض اينکه جرقه می خورد ،شروع می کند ﺑه شعله ور شدن ولی اگر نم داشته ﺑاشد،
" نه ".
ليک در ظلمت يکی دزدی نھان
مینھد انگشت ﺑر اِستارگان
می گويد :در ظلمت ،در تاريکی ،يک دزدی ايستاده ،اين ھمان م ِن ذھنی ست .ھمينکه جرقه می پَ َرد ،انگشت اش را می
گذارد رويش و خاموشش می کند و شما آگاه ھستيد که:
اگر اين لحظه ﺑا فرم اين لحظه آشتی کرديد ،لحظۀ ﺑعد ھم اين کار را ﺑکنيد .اگر يادتان رفت پنج دقيقه ،يکدفعه يادتان ﺑيايد ،تا
اينقدر اين کار را انجام ﺑدھيد که اين کار طبيعی ،در شما جا ﺑيفتد.
من ذھنی تان می دانيد قوی
جنس اين لحظه می کند ،از
اين کار شما را از
جنس خدا می کند .اگر ستيزه ﺑکنيد ،غافل شويدِ ،
ِ
ِ
تر می شود .اگر م ِن ذھنی تان قوی تر شود ،ﺑيشتر واکنش نشان می دھيد .ھر چه ﺑيشتر واکنش نشان ﺑدھيد ،ﺑيشتر ھم ھويت
گم آنھا ،ﺑيشتر اسير می شويد.
می شويد ﺑا چيزھا .ھر چه ﺑيشتر ھم ھويت ﺑشويد در پيچ و تاب و
ِ
کالف َسر دَر ِ
و ما در فکرھامان و دردھايمان گم می شويم و خودمان را نمی توانيم پيدا کنيم.
پس چارۀ کار خيلی ساده ست .ﺑارھا گفته ام من اين را ،ﺑاز ھم دوﺑاره می گويم:
" برای رسيدن به خدا ،که اين لحظه ست ،فقط آن فرمی که اين لحظه برمی خيزد ،کافی ست ".
ت شماست.
ھميشه راه ﺣل و کليد ،آماده دس ِ
می گويد :اآلن ،يک فرمی ﺑرمی خيزی ،شما اآلن يک وضعيتی پيدا می کنيد که آن وضعيت را ﺑايد ﺑپذيريد .چرا؟
اين وضعيت ،خدا دارد ﺑوجودش می آورد .م ِن ذھنی شما می گويد ,, :من اين را نمی پسندم! ،اين چيست؟ .,,
ﺑرای اينکه ﺑا دي ِد جسم نگاه می کند.
ما ھر کار ﺑکنيم ،موالنا امروز می خواھد ﺑرسد ﺑه آنجا که " :ما ،کمان ھستيم ،خدا از ما تير می اندازد ".
شما کمان را کج ﺑگيريد ،کج می اندازدُ .شل ﺑگيريد ،ﺑد می شود .ﺑھترين را ِه انداخت ِن تير اين است که:
جنس او ﺑشوی و مستقر ﺑاقی ﺑمانی ".
" اين لحظه از
ِ
و اين ھم ﺑطور خالصه اگر ﺑه زﺑا ِن امروزی ﺑگوييم ،ﺑايد ﺑگوييم که:
" ھميشه با اين لحظه بايد آشتی باشيم ".
من ذھنی .اين موش.
کی می گويد آشتی نکن؟! ،اين ِ
ی حضور می پَ َرد ،يک دزدی اينھا را تا می پَ َرد ،يعنی ما را فريب می دھد ،گول
مینھد انگشت ﺑر اِستارگان ،يعنی جرقه ھا ِ
می زند .يک چيزی يادمان می آورد ،ما يادمان ﺑود آشتی کنيم ،يکدفعه يادمان رفت! .کی ما را گول زد؟
ھمين م ِن ذھنی.
اينقدر ﺑايد صبور ﺑاشيم ،حواس مان ﺑه خودمان ﺑاشد که من اين آدم را می ﺑينم ،رفتارم چيست؟
نه اينکه قبال" ﺑرنامه ريزی کرده ﺑاشيم! " .نه " .اينکه ھر چيزی که در اين لحظه ﺑرمی خيزد ،من ﺑاھاش آشتی ھستم.
معنی اش اين نيست که من نمی خواھم وضعيت ھا را تغيير ﺑدھم ،معنی اش اين است که اجازه می دھم که اين ِخ َر ِد ُکل،
ی وضعيت ھا کار کند.
رو ِ
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فرم اين لحظه ،اگر ضرر است ،می دانم که پس از يک مدتی نفع خواھد شد.
ھمين چيزی که ﺑلند می شود اآلن
ﺑعنوان ِ
ِ
مطمئنم .چون ِخ َر ِد زندگی کار می کند رويش .من که ديگر کار نمی کنم .اما من نخواﺑيدم ،حواس ام ھست .اگر کار الزم
است می کنم ،اگر فکر الزم است می کنم ،اگر ﺑايد پا شوم ﺑروم يک جايی ،ﺑايد پا شوم ﺑروم يک جايی ،اگر تلفن ﺑايد ﺑزنم،
ﺑايد ﺑزنم.
می ُکشد استارگان را يک ﺑه يک
تا که نفروزد چراغی از فلک
ی حضور ،در آسمان پديدار نشود که در غزل ھم داريم
من ذھنی ستارگان را يکی يکی می ُک َشد ،تا يک
چراغ ھشيار ِ
اي ن ِ
ِ
گفت :تو خورشيد ھستی ،من تو را ماه گرفتم ،ھله خورشيد تويی.
من ذھنی متولد شويم ،يک خورشيديم .يک چراغ ايم ،ھم جلوی خودمان را روشن می کنيم،
پس ھر کدام از ما ،اگر از اين ِ
ی مردم را روشن کند،
ی پا ِ
درست می ﺑينيم ،می دانيم چکار ﺑايد ﺑکنيم ،چه فکری ﺑايد ﺑکنيم ،ھم ممکن است اين چراغ جلو ِ
من ذھنی می دزدد.
آنھايی که ھنوز ستارگان شان را ِ
گر ھزاران دام ﺑاشد در قدم
چون تو ﺑا مايی ،نباشد ھيچ غم
داريم رو ﺑه زندگی می گوييم .ﺑه خودمان می گوييم .می گوييم که :اگر ﺑا اين لحظه آشتی ھستم و اين ﺑُع ِد حضور در من
وجود دارد ،پس ھشيارانه ،ﺑه اصطالح ،زندگی ﺑا ماست ،من ھيچ غم ندارم ،اگر ھم ھزار دام ﺑاشد مھم نيست.
ی زيادی ھست  ،,,ولی اگر ما راستين ﺑاشيم ،ھشيار ﺑه زندگی ﺑاشيم در اين لحظه ،خرد
ولی م ِن ذھنی می گويد ,, :دام ھا ِ
زندگی ما را ھدايت کند ،گرچه غزل ھست می گويد :خود سُھيلت نَ ِھلد تا ز يمن ﺑگريزی ،سھيل ،ستاره ای ست ﺑاالی يمن
ی يکتايی ست ،در ارتباط ايم ،در اينصورت ما را
ديده می شود .وقتی که ما اآلن راستيم ،خودمان ھستيم و ﺑا يمن ،يمن فضا ِ
ی يکتايی نمی گريزيم .ما داريم شناسايی می کنيم که ديگر ﺑه فُرم نگريزيم.
ھدايت می کند .ما از يمن نمی گريزيم .از فضا ِ
معادل اين است ديگر! ،ﺑه زمان گريختن يعنی که:
رم اين لحظه ستيزه می کنيم.
ِ
می دانيم که ﺑه فُرم ﺑگريزيم ،يعنی داريم ﺑا فُ ِ
 ,,اين لحظه فرمی دارد که من خوشم نمی آيد و می خواھم ﺑروم ﺑه آينده .,,
چون عناياتت ﺑود ﺑا ما مقيم
کی ﺑود ﺑيمی از آن دزد لئيم
ی ما ﺑاز
ﺑعضی از نسخه ھا اين ﺑيت را ندارد .ﺑرای ھمين نوشتيم ٢ :ـ  ٣٨٧اگر توجھا ِ
ت ايزدی ﺑا ما ﺑاشد ،يعنی ﺑُع ِد معنو ِ
رم اين لحظه ﺑاشيد ،پس توجه ايشان مقيم است ،خدا.
ﺑاشد و شما آشتی ﺑا فُ ِ
توجه خدا کی مقيم است؟ ،وقتی توجه شما مقيم است.
فرم اين لحظه آشتی ھستيم.
خدا کی با ما آشتی ست؟،وقتی ما ﺑا او آشتی ھستيم ،يا با ِ
اتفاق اين لحظه يکی ھستيم ،در
اتفاق اين لحظه در آشتی ھستيم يعنی ما فضايی ھستيم که ﺑا
يادمان ﺑاشد " :وقتی ما ﺑا
ِ
ِ
اتفاق اين لحظه ﺑد است يا خوب است ،ﺑرای ما يکی
اتفاق اين لحظه ،ھيچ قدرتی روی ما ندارد! ،و ذھن می گويد
آنصورت
ِ
ِ
ست .پاسخ ما يک جور است .دو جور نيست .ھر دو صورتش خوب است يا ﺑد است ،ﺑا آن آشتی ھستيم .ﺑا ﺑد نمی ستيزيم ،ﺑا
ی ذھن،
خوب ﺑگوييم که خيلی خوب است .من می دانم يک سيستم ذھن وجود دارد که اگر من اينکار را ﺑکنم ديگر ﺑروم تو ِ
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ﺑيرون نيستم " .کی می روم توی ذھن؟
وقتی در اين لحظه خودم را قربان ِی يک اتفاق بدانم.
کی قربان ِی اتفاق ام؟
وقتی باھاش ستيزه می کنم .يا در مقابلش مقاومت می کنم.
انسان معنوی ،اتفاق اين لحظه را ھر چه ﺑاشد ،ﺑاھاش يکی ام .در نتيجه اتفاق روی من ،غلبه ندارد.
ﺑعنوان يک
پس من
ِ
ِ
سلطه ندارد .من آن را در آغوش گرفتم.
من کی ام؟ " ،من زندگی ام .من خدا ھستم " .وقتی آن ﺑُعد ،زنده ھست.
می گويد " :وقتی اينطوری ﺑاشد من از آن دز ِد لئيم ،چه ﺑيمی دارم؟! ".
من ذھنی و دردھايش نمی ترسيد.
شما ديگر از ِ
اگر تُو ذھن ﺑاشيم ،در سيستم دويی ھستيم .می گوييم:
 ,,اين ﺑد است ،اين خوب است .اين ﺑد است ،اين خوب است .خوﺑش ،خوب است .ﺑدش ،ﺑَد است  .,,اما ،ﺑدانيد که " :خوبش
مسموم م ِن ذھنی را ما می ريزيم ﺑه اين جھان ".
ی
ِ
ھم بد است .ﺑرای اينکه در دو حالت ،انرژ ِ
ی ما ،خوب است ،، .من از کجا ﺑفھمم خوب است؟ ،اين می گويد خوب
ما ﺑيرون ھستيم ،اتفاق ﺑر
اساس گذشتۀ ما ،فکرھا ِ
ِ
است!  .،،زندگی نگفته خوب است که.
قول اين م ِن ذھنی.
يکدفعه ﺑد می شود .از ِ
از کجا ﺑفھمم ﺑد است؟ ،پس من ﺑه حرف زندگی گوش می کنم .من می دانم که اگر ﺑه خوب و ﺑد ﺑچسبم ،اين دز ِد لئيم ،پست،
دوﺑاره سلطه اش را ﺑه من می اندازد.
جان شيري ِن ما ،در دست اوست " ،يعنی شما وقتی ،مقاومت می
ﺣاال ،اين قسمت را فقط من می خواستم ﺑبينيد ،که گفتِ " :
ش او .پيش
فکر توھمی ،جا ِن شما ،از يَ ِد قدر ِ
کنيد ،و می رويد ﺑه زما ِن توھمی يا تو ِ
ت شما ،خارج می شود ،می رود پي ِ
ی ِ
ش خدا .ھمينطور که وقتی می خواﺑيم ،می رود!.
زندگی .پي ِ
در اين قسمت ،موالنا ﺑه يک تمثيلی و يا ﺑه يک آيۀ قرآن اشاره می کند و آن اين است که ،می گويد:
ذھن ما پاک می شود .کنده می شود .وقتی برمی گرديم ،دوباره می
ش زندگی و اين
لوح ِ
" ما که می خوابيم ،می رويم پي ِ
ِ
آيد .دوباره می رويم ،دوباره برمی گرديم .می رويم ،برمی گرديم ".
يعنی وقتی می رويم ،مثال" می رويم خواب می ﺑينيم ،کی خواب می ﺑيند؟ ،ھشياری دارد خواب می ﺑيند .می گويد:
" خدا می آيد ما را می برد آنجا ،ﺑرمی گرداند .می ﺑرد آنجا ،برمی گرداند ".
از يک آيۀ قرآن استفاده می کند موالنا می گويد که:
" اين کار ﺑرای متفکران يک رازی را نشان می دھد " ،و آن راز چيست؟
ت عادی که چشم ھايتان باز است ،نخوابيديد ،زنده به خدا بشويد و مرده
و آن راز اين است که " :شما می توانيد در ﺣال ِ
بشويد و يا به خواب برويد به اين اوضاع اﺣوا ِل جھانی".
احوال جھان ،ھر چه ﺑاشد شما ،توجه تان ﺑه زندگی ست .و راز اين است:
يعنی اوضاع
ِ
آدم عادی ست.
" ما ھی می خواﺑيم و در خواب ،پايين می گويد ،در خواب ،شاه می ﺑيند ِ
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زندانی ھم می ﺑيند از زندان رفته ﺑيرون .پس ،از ذھن خارج شده .دوﺑاره ﺑرمی گردد ،می ﺑيند ھمان ماجرا ھست .شاه ،شاه
ی زندا ِن " .ولی اين رفتن و آمدن ﺑه ما نشان می دھد:
است و زندانی ھم تو ِ
ما ھشيارانه می توانيم پيش او باشيم و حاال نسبت به جھان خواب باشيم! .کما اينکه عارف اينطوری ست و اگر اينطوری
ت شما.
ﺑاشد ،زندگی ھشيارانه ،زندگی شيري ِن شما ،ھشيارانه می آيد در دس ِ
ھر شبی از دام تن ارواح را
میرھانی میکَنی الواح را
لوح ذھن را پاک می ُکند .می َکند.
الواح،
جمع لوح است .يعنی می گويد که :ھر شبی ،روح را از ِ
ِ
دام تن در می آوری و ِ
می َرھَند ارواح ھر شب زين قفس
صص
فارغان از حکم و گفتار و قَ َ
تمام اوضاع و اﺣوالی
پس می گويد :روح ھا ھر شب ،از اين قفس ،از اين تن می َرھند و فارغ می شوند از ﺣکم و گفتار و ِ
که در بيرون ھست .فارغ می شوند از اينجاَ .کنده می شوند .پس می گويد:
" تو می کَنی ،ما را می ﺑَری ،ﺑه ما نشان می خواھی ﺑدھی که از اين می شود کَند! ".
ش تو و نبايد ﺑا اينھا قاطی شويم،
ﺑعد دوﺑاره ما را ﺑرمی گردانی! .دوﺑاره وقتی ﺑرمی گرديم ،متوجه نمی شويم آمده ﺑوديم پي ِ
قاطی می شويم!.
دوﺑاره می ﺑَری ،دوﺑاره می آوری!.
يک موقعی ھم می ﺑَری ،نمی آوری ديگر .آن موقع ست که ما ُمرديم .ھی می ﺑری ،می آوری .می ﺑری ،می آوری .ﺑه ما
ﺑفھمانی که ما می توانيم با تو باشيم ولی درگي ِر اين جھان نباشيم.
من ذھنی نداشتن .معنی اش اين نيست که اگر ھشيارانه ﺑه خدا ما زنده
درگي ِر اين جھان نبودن ،يعنی ستيزه رو نبودن .يعنی ِ
شويم ،ما نمی توانيم در ﺑيرون کار کنيم ،ديگر نبايد کار کنيم اصال"! " .نه " .اتفاقا" وقتی ﺑه خدا زنده می شويم ،ما در
خواب می رويم ،او را می ﺑينيم ،حاال می خواھيم در ھشياری او را ﺑبينيم ،حاال نسبت به جھان خواب برويم.
ت زندگی ﺑرای ما مھم نباشد ،ﺑلکه مھم اين لحظه ﺑاشد و زندگی ﺑاشد.
نسبت ﺑه جھان خواب ﺑرويم ،يعنی اتفاقا ِ
ب اتفاقات نمی شود .ﺑرای ما تا حاال ،اتفاقات مھم ﺑودند .خدا مھم
وقتی اتفاقات مھم نيستند و معتبرند ،حواس مان تماما" جذ ِ
نيست ،اتفاقات مھم اند! .در نتيجه ھمۀ حواس ما را جذب می کنند.
اآلن موالنا دارد می گويد که :ما داريم شما را ھدايت می کنيم ﺑه جايی که زندگی شيرين ﺑيايد ت ِن شما ،آن موقعی ست که
شما يکدفعه اين راز و رمز را ﺑفھمی که تو ھشيارانه می توانی ﺑا من ﺑاشی و من ذھنی را تعطيل کنی و درگير آن حکم و
گفتار و قصه ھا و اوضاع و احوال نشوی.
حاال ما اين را متوجه می شويم؟ ،يا نه؟.
حاال ،آيه اش ،آيۀ  42سورۀ ُز َمر ھست .می گويد در اين ستاندن و ﺑازگرداندن نشانه ھايی است ﺑرای متفکران.
ی
ت آخرش " :در اين
ترجمۀ آن قسم ِ
ستاندن روح و جا ِن ما ،شب ھا و دوﺑاره ﺑرگرداندن ،نشانه ھايی ھست ،ﺑرای انسان ھا ِ
ِ
متفکر .انسان ھايی که ھشيار ھستند ،تا بفھمند " ،يعنی چه؟
يعنی اينکه ،گفتم " :ھشيارانه تو می توانی ﺑه خدا زنده ﺑاشی و ديگر نگويی ,, :اتفاقات ھست که مھم اند  ،,,ﺑلکه اين
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ھشياری ،ھشياری ھست که مھم است ،ﺑلکه اين ھشياری ھست ،مھم است ،اجازه ﺑدھيد اتفاقات را ھشيارانه اين زنده شدن،
ﺑوجود ﺑياورد " .اين را می خواھد ﺑگويد.

شب ز زندان ﺑیخبر زندانيان
شب ز دولت ﺑیخبر سلطانيان
دارد آن را توضيح می دھد .می گويد :شب وقتی زندانی می خواﺑد ،خواب می ﺑيند که آزاد شده .ﺑی خبر است که تُو زندان
آدم عادی ست ،اصال" پادشاه نيست .پس ﺑی
ی خوابِ ،
است و سلطان ھم که پادشاه است ،يکدفعه متوجه می شود که تو ِ
ش زندگی ھستند ".
خبرند ھر دو .در شب .در شب کجا ھستند ھر دو؟ " ،پي ِ
دوﺑاره می خواھد ﺑرگردد ﺑگويد که :می شود ،بی خبر بشود آدم از جھان و اتفاقاتش ،اينقدر مھم است ،ﺑلکه ﺑگويد ،، :اين
اتفاقات معتبرند ،ولی آن چيزی که مھم است ،در اين لحظه ،آگاه ﺑودن ﺑه زندگی ست ھشيارانه!  .،،اين را می خواھد ﺑگويد.
ﺑه کرسی ﺑنشاند ،اگر ﺑنشيند!.
نه غم و انديشهٔ سود و زيان
نه خيال اين فالن و آن فالن
ش زندگی ھستيم ،نه غم و انديشۀ سود و زيان داريم ،نه ھم می گوييم که ,, :اين چه شد؟ ،آن چه
وقتی خواب می ﺑينيم ما ،پي ِ
شد؟ .,,
توضيحِ آن است .در حالتی که وقتی ﺑيداريم نسبت ﺑه ذھن ،چه مھم است ﺑرای ما؟ ،اتفاقات .کدام اتفاق ﺑھتر است؟
ی آن است.
ی آن است .کدام اتفاق ﺑد است؟ ،آنکه ضرر تُو ِ
آنکه سود تُو ِ
ی چيزی که سود دارد و اين مرا در
ی سود و ضرر ،سود و ضرر .از اين
اتفاق ضرر فرار می کنم ،ﺑه سو ِ
ما ھمه اش تو ِ
ِ
سيستم ذھن نگه می دارد .در سيستم دويی.
حاال می خواھد ،گفتم ،مرتب تکرار می کنم که :آن خواب را در ﺑيداری ﺑرای ما ،ايجاد کند موالنا.
حال عارف اين ﺑود ﺑیخواب ھم
گفت ايزد :ھُم ُرقُو ٌد زين َم َرم
حال عارف اينطوری ست :عارف زنده ﺑه زندگی ست و ﺑدون اينکه خواب ﺑرود ﺑا خداست ،زنده ﺑه زندگی ست ،ﺑا او يکی
ِ
ست و خدا گفته که :چه گفته؟
ھمان آيۀ ﺑعدی ،که آيۀ  18سورۀ کھف است " :آنان خفته گانند ،مبادا آنھا را ﺑه اصطالح ،زنده فرض کنی ،يا از آنھا
ﺑگريزی! " .تعجب نکن .اين دارد می گويد ،آنھا خفته گانند.
ی اين جھان ".
می خواھد ﺑگويد که " :می شود که ،يعنی ،قرآن گفته که :آنان خفته گانند ،عارفان ،نسبت ﺑه جھان و کارھا ِ
ی در بَرگيرنده ست .خالصه اش اين است.
يعنی اين چيزی که اآلن اتفاق می اُفتد ،مھم نيست ،بلکه مھم آن فضا ِ
ی در ﺑَر
شما تصميم می گيريد ،قبول می کنيد ،اتفاق مھم نيست ،ﺑرای شما اھميت ندارد ،مھم اين است که آيا شما ﺑا آن فضا ِ
من ما ظاھر
ی اتفاق و ﺑا اتفاق می آييد ﺑاال ،آنموقع ست که ِ
گيرنده ،يکی ھستيد؟ ،يا نه .اگر اتفاق مھم ﺑاشد ،جمع می شويد تو ِ
می شود .اين لحظه ،خدا مھم است؟ ،يا اتفاقی که پديد می آيد؟
شما می گوييد ،، :خدا  .،،و اين لحظه مھم است؟ ،يا آينده؟
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 ،،اين لحظه .،،
ی شما در اين لحظه مھم است؟ ،يا اتفاقی که می اُفتد؟
ھشيار ِ
ی شما .نکته اين است ديگر!.
ی شما " .کيفي ِ
ت ھشيار ِ
" ھشيار ِ

ﺑودن خودتان را ﺑا آن فضا نگه داريد؟
ی او ﺑايد گوش دھيد؟ يا يکی
آيا در اين لحظه ،شما ﺑه
ِ
ِ
من ذھنی و قضاوت ھا ِ
حرف ِ
اتفاق اين لحظه ست.
شامل آشتی ﺑا
که اين
ِ
ِ
گرفتن اتفاق و آشتی ﺑا آن نگه می داری ،نه اينکه ﺑگويی که:
يکی ﺑودن ات ﺑا اتفاق اين لحظه ،يعنی در ﺑر
ِ
ی در ﺑَر گيرندۀ آن است  ،,,که درست مثل اينکه ﺑگوييم:
 ,,اتفاق اين لحظه مھمتر از فضا ِ
 ,,اين لحظه ،اتفاق ،مھم تر از خداست .!.,,
من ذھنی که زندگی در آينده ھست ،مھم تر از اين است که زندگی در اين لحظه ست.!.
يا زما ِن روانشناختی ،اينکه عقيدۀ ِ
ت اين لحظه ست .!.,,
ت آينده ،ﺑيشتر از قدر ِ
يا  ,,قدر ِ
ت اين لحظه ست .!.,,
ت گذشته ،که من ھی می روم ﺑه گذشته و می آيم ،ﺑيشتر از قدر ِ
يا  ,,قدر ِ
" اين لحظه خداست و زندگی ست ،گذشته توھم است ،آينده ھم توھم است ".
ما داريم نسبت ﺑه اين چيزھا ،ﺑيدار می شويم .ﺑه ھر حال می گويد:
" عارف ،که ھشياری اش تبديل شده ،از ﺑس ﺑا اين لحظه آشتی ﺑوده ،فقط ﺑه خدا زنده ست ،ﺑه زندگی زنده ست ،نسبت ﺑه
احوال دنيا خواب است ،آيا نمی خواھد تغييرات ايجاد کند در جھان؟
احوال دنيا و اوضاع
ِ
ِ
البته که می خواھد! ،ولی می داند که تغييرات و سامان ﺑخشی موقعی موثر است که اين اتحادش را ﺑا زندگی و خدا حفظ کند
".
ی
ی زھر آلود وارد جھان می کند ،مقاومت ايجاد می کند .گفت " :حقه ﺑازی نکن ،ترفند نکن .اگر ﺑکنی ،انرژ ِ
اگرنه ،انرژ ِ
زﺑان خدا می گويد:
جان شيرين ات را نگه می دارم " .از
ِ
من نمی آيد .منِ ،
" حقه ﺑازی می کنی! ،من جا ِن شيرين ات ،اينجاست ،ھر چه حقه ﺑازی می کنی ،ﺑيشتر می کنی ،جان شيرين ات ﺑيشتر می
آيد دست من ،تو چه فکر کردی! .ھر چه خودت را درست می کنی ،من ﺑيشتر اين را داغان می کنم ،ﺑياد ﺑه تو ".
ھر چه ﺑيشتر زرنگی می کنی ،کلک می زنی ،جمع می کنم .اصال" خودش جمع می شود! ،ﺑرای اينکه تو داری جمع می
ش من.
شوی در يک جايی که توھم است ،در نتيجه جان ات می افتد کنار ،آن می آيد پي ِ
ُخب ،حاال در تجرﺑۀ خود ما ھم ،ھر چه ستيزه می کنيم ،زندگی مان کم می شود .ھر چه آشتی می کنيم ،ﺑيشتر می شودُ .خب
اين ﺑه ما چه می گويد؟
ی متفکران رازی در اين کار نھفته است!.
اين ﺑه ما ھمين ِسر را می گويد .می گويد که :ﺑرا ِ
رازش اين است که ما می توانيم با خدا باشيم ھشيارانه و زنده به خدا و آگاه به او در اين لحظه و غافل از کا ِر دنيا.
ﺑه اين معنی که :کار دنيا ،ھر چه ﺑشود ،آن مھم نيست ،ﺑلکه اين اتحاد را من رھا نمی کنم ﺑروم آنجا ستيزه کنم .می دانم اگر
ی غزل ھم می گويد ،چکار
آن مھم ﺑشود ،من جذ ِ
ب آنجا می شوم ،اين قطع می شود .قطع ﺑشود ،ديگر من چکار ﺑکنم؟ ،تو ِ
می خواھی ﺑکنی؟
ت ِن ﺑی جان چه کند گر تو زتن ﺑگريزی؟
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خفته از احوال دنيا روز و شب
ب َرب
چون قلم در پنجهٔ تَقلي ِ
من ذھنی گوش نمی کنيد .روز و شب .يعنی ھر لحظه ،نسبت ﺑه
پس ،اين عارف ،شما ﺑعنوا ِن ھشياری ،ديگر ﺑه
ِ
حرف ِ
گردش خدا می چرخيد.
احوال دنيا خفتيد ،ھر اتفاقی می افتد ،اما مثل قلم در پنجۀ
ِ
ِ
يعنی شما قلم ايد ،خدا ﺑوسيلۀ شما می نويسد.
" اگر حواس ات ﺑرود ﺑه اينکه چه جوری می نويسد ،يا ،اين ،مثل اينکه آن را که من می خواستم ،نمی نويسد ،... ،داری ﺑه
عقل خدا کمتر از عق ِل م ِن ذھن ِی توست! .تو اينکار را نکن ".
اين نتيجه می رسی که ِ
آنک او پنجه نبيند در رقم
فعل پندارد ﺑجنبش از قلم
اگر پنجه را يکی نبيند ،يک قلمی دارد می نويسد پنجه را نبيند ،فکر می کند قلم خودش می نويسد! " ،نه " ،قلم خودش نمی
نويسد .امروز در غزل و آنھايی که خواھيم خواند ،آن اﺑياتی که از مثنوی ،دارد ھمين را می گويد.
ذھن شما
شما ﺑايد اجازه ﺑدھيد زندگی ﺑا ِ
قلم شما ﺑنويسد و ﺑا ذھن نخواھيد پنجۀ خدا را ﺑبينيد .اجازه ﺑدھيد ﺑنويسد و ھر موقع ِ
گفت ﺑد می نويسد ،شما ﺑاز ھم ﺑا آن نوشته که اتفاق اين لحظه ست اتفاقا" ،آشتی کنيد.
ما متوجه می شويم که ذھ ِن ما نمی تواند ﺑبيند که خدا چه جوری می نويسد ،ﺑرای چه اينطوری می نويسد ،ﺑايد تسليم ﺑاشيم
جنبش قلم ،ﺑوسيلۀ زندگی ھست ،گرچه که ما نمی توانيم ﺑبينيم .در حاليکه ما تسليم ھستيم.
در اين لحظه و
ِ
شمهای زين حال عارف وا نمود
عقل را ھم خواب حسی در رﺑود
مشام ما رساند ،قسمتی اش
حال عارف را نشان داد ،يا يک ﺑويی از اين حا ِل عارف را ﺑه من ،ﺑه
ِ
دارد می گويد :زندگی اين ِ
را نشان داد يا عارف نشان داد .شمهای زين حال عارف وا نمود .ھر دو درست است.
عارف ،تا حدودی نشان می دھد که چه جوری عمل می کند ،اما عقل را ھم خواب حسی در رﺑود .م ِن ذھنی نگاه کند ،نمی
پسندد اين کار را .ستيزه می کند ﺑا اين کار .مقاومت می کند .می گوييم ,, :ﺑلد نيست .,,
ی م ِن
عارف ﺑلد نيست! ،موالنا ﺑلد نيست حرف زدنش را! ،ولی م ِن ذھنی ﺑلد است! .پس
ِ
حرف موالنا را ما ﺑياييم در قالب ھا ِ
ذھنی مان جا ﺑدھيم ،اين نمی شود.
ما االن داريم ﺑيدار می شويم که موالنا چه گفت ﺑه ما؟
ب ھشياری ست،
ی ما ،خوا ِ
تمام آن تجرﺑيا ِ
موالنا گفت که " :ھشياری خواب می ﺑيند ،تا ﺣاال ،نا آگاھانه خواب ديدهِ ،
ت ماد ِ
اگر متوجه اين قضيه ﺑشويم ،ما ،وسط خواب می توانيم بيدار شويم و دوباره خواب ببينيم ".
يعنی ما می توانيم اينطوری فرض کنيم که :وقتی فکر می کنيم ،اين فکر ،اينکه فکر می کنيم شخص ھستيم ،شخصيت ايم،
فرد ھستيم ،فرد و فرديّت و شخ ّ
ب ھشياری ست.
ت ما ،ھمه خوا ِ
تمام خصوصيا ِ
صيت و ِ
ﺣاال اگر ما بيدار شويم به ھشياری ،بفھميم ھشياری ھستيم ،باز ھم فکر می کنيم ،ايندفعه چون ِخ َر ِد زندگی دارد ﺑه
فکرھايمان جاری ست ،اين خواب ،خوش يُمن است ،اين خواب خوب است.
ب جدي ِد ما ،که داريم می ﺑينيم و تجرﺑه می کنيم،
ما
ب ما ،خوا ِ
انسان جديد ھستيم ،ھمان آدمی که حافظ می گفت و اين خوا ِ
ِ
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من
يک خوا ِ
ب خوش يُمن است ،قشنگ است ،پُر ﺑرکت است و خوشآيند است ،مثل قبلی کاﺑوس نيست که ،ناآگاھانه ﺑوسيلۀ ِ
ذھنی ديده می شد.
عقل م ِن ذھنی اينھا را ﺑشنود ،خواب می رود فورا" ،خوشش نمی آيد .ولی موالنا گفت جريان چيست.
حاال ِ
و آن راز ،دوﺑاره من تکرار می کنم اين است که:
" ما می خوابيم و خواب می بينيم ،دوباره می آييم ،دوباره می رويم خواب می بينيم ،نشان اين ھست که ما داريم می رويم
ش او باشيم.
ش مثال" ﺑگوييم ،خدا ،ما اين راز را کشف کرديم .ﺑا اين کار که ما اآلن ھشيارانه می توانيم پي ِ
پي ِ
ب ھشياری ﺑود ،در خواب ،وقتی صبح پا می شويم ،می ﺑينيم خواب ﺑوده ،خواب
قبال" می رفتيم خواب می ديديم ،آن ھم خوا ِ
ديديم .مثال" ،می گوييم اين خواب ﺑوده .اگر خواب ﺑد ھم ﺑوده ،خوشحال می شويم خواب ﺑوده .ولی در خواب ،حتما" يک
چي ِز عينی وجود داشته وگرنه خواب ،يک خواب ﺑيننده وجود داشته ،خواب ﺑيننده ھشياری ست! ".
ی خودش قائم ﺑشود ،ھشيارانه آگاه
موالنا دارد ﺑه اين موضوع کال" اشاره می کند که ما ﺑفھميم " :ھشياری می تواند روی پا ِ
از خدا ﺑشود و دوﺑاره خواب ﺑبيند .و اين خواب ،اآلن ھشيارانه ست! ".
ت بيدارگونه فکر می کنيم! ،اين فکر کردن
پس انگار،
وسط خواب ،ما ﺑيدار می شويم ،ھمينکه ﺑيدار می شويم ،ﺣاال ﺑصور ِ
ِ
ھم ،اين شخص ھم دوﺑاره يک جور خواب است ،منتھی اين خواب جديدی ست و خدا می خواھد ما اينطوری خواب ﺑبينيم.
اگر مطلب ،منتقل شده ﺑاشد!.
ی َمنَت ﺑايد ساخت
گر ھمه َزھرم ﺑا ُخو ِ
پس تو پروانه نِه ای گر ز لگن ﺑگريزی
پس از زﺑا ِن دوﺑاره زندگی می گويد ،خدا می گويد ،می گويد :اگر ھمه اش زَھ َرم ،کی؟ " ،در اين لحظه " .چرا َزھ َرم؟
عاشق آنھا ھستی ،ھم ھويتی ﺑا آنھا ".
" ﺑرای اينکه دارم چيزھايی را از تو می گيرم که تو ﺑا آنھا انس داری،
ِ
ی من ،ﺑايد ﺑسازی .ﺑايد قبول کنی.
اگر ھمه اش زَھ َرم ،در اين لحظه ،ﺑا اين ُخو ِ
ی ما را نگيرد و ما ھشيار ﺑه حضور شويم؟ " ،نه ".
آيا می شود که زندگی ،ھم ھويت شدگی ھا ِ
اگر ﺑگيرد ،چه می شود؟ " ،زَھر می شود ".
پس حاال ﺑرمی گرديم ﺑه اينجا که :کار ﺑه اين آسانی نيست!.
اتفاق اين لحظه ،ھر چه ﺑاشد من می خواھم قبول
من ذھنی را پس ﺑزند و توکل کند در اين لحظه که
اينکه يک نفر ﺑيايد ،عق ِل ِ
ِ
کار آسانی نيست .ﺑرای اينکه زَھر است .ﺑرای اينکه زندگی محاصره کرده شما را در ﺑيرون ،ھمينطور در درون
کنم ،اين ِ
ھم ،ھمينطور .نفوذ کرده در درون.
درون ما خالی ست .خدا خودش را نفوذ داده.
گفتيم ﺑارھا که% 99 ,99 :
ِ
پس ما کال" ھشياری ھستيم .خداييت ھستيم ،ﺑا يک مقدار فُرم .ﺣاال ،اين فُرم ،آمده ﺑاال می گويد ,, :من .,, ...
" اين درست نيست " .حاال ،ﺑرمی گردد خودش ،فکر دارد ،فکرش توھمی ست ،می گويد :من ﺑه اينھا چسبيده ام ،ﺑه اين
ی مادی ،يکيش ھست ،فکرھا ،يکيش ھست.
چيزھايی که چسبيدم ،درد ھم يکيش ھست ،چيزھا ِ

اينھا را از زﺑان خدا می گويد.

می گويد :من اينھا را از تو می گيرم .دارم ﺑه ،تو را آگاه می کنم که اين چيزھا ،علی االصول ،از بين رفتنی بودند.
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شما داريد شناسايی می کنيد ،ﺑه يک چيزھايی از ﺑين رفتنی و گذرا ،چسبيديد و اآلن می خواھيد دست تان را ﺑاز کنيد ،اين
ی خدا.
کار سخت است و زَھر است و  ...ولی می سازيد ،با اين خو ِ
می خواھد شما را آزاد کند .تا آزاد نکند ،ول نمی کند.
ﺑعضی از اشعار ھمچون مالطفت آميز است ،ھی می گويد " :ﺑيا .ﺑله ،ﺑيا " .از آنطرف ،آن چُماق پشت است.
دارد می گويد اگر نيايی ،اين مسئله ھست خالصه ،چماق ھست!.
حاال ،ما چه پيغامی می گيريم؟
ی َس ِر ما .زندگی زده يعنی!.
ما می گوييم که " :خيلی ُخب ،حاال که چُماق ھست و چند ﺑار ھم زدند تو ِ
ما از قانون زندگی عدول کرديم! ،مريض شديم ،فکرھايمان خراب شده ،اآلن پُر از درد ھستيم ،پُر از رنجش ھستيم ،پُر از
ی از ﺑين رفتنی ،اينھا  ...از ﺑين رفتند ،اآلن ما می ترسيم ،می ترسيم آنھايی را ھم که چسبيديم
توقع ھستيم ،چسبيديم ﺑه چيزھا ِ
آنھا را ھم از ما ﺑگيرند! ،اين ،اين وضعيت خوب نيست.
ولی ،حاال که شما می خواھيد ﺑا اين لحظه آشتی کنيد ،موالنا پيش ،پيش ،می گويد که :زَھر است ھا  ...تحمل نخواھی کرد!.
ولی ﺑايد ﺑسازی.
ب چراغ ،نگردی ،پس تو پروانه نيستی .پروانه کيست؟
دور اين )لگن ،يعنی حُباب( ،حبا ِ
ﺣاال ،اگر توِ ،
اصل ماست که يک مقدار ﺑال و پَ ِر مادی پيدا کرده ولی اين پروانه عالقۀ زيادی ﺑه شمع دارد .عالقۀ زيادی ﺑه
پروانه ،ھمين
ِ
دور اين حباب نچرخی و از آن ﺑگريزی ،تو ديگر پروانه نيستی که! ".
نور دارد .می گويد " :اگر تو ِ
دور اين ﺑچرخيم .دو ِر اين لحظه بچرخيم ".
پس ما ،ﺑجای اينکه ﺑگريزيم ،االن می گويد ،ﺑايد چکار کنيم؟ " ،ﺑرگرديمِ ،
و اين ﺑه شما نشان می دھد که ھر لحظه که ﺑه آينده می رويد ،ﺑه خودتان نھيب ﺑزنيد که ,, :من اينجا چکار می کنم! ،چرا
رفتم در شش ماه ديگر زندگی می کنم!  ،,,می گويم ,, :حاال ،اگر رسيدم ﺑه آن ،اينطوری می شود ،اگر ﺑه اين ...
خانه خريدم ،اينطوری می شود .اگر ﺑچه ام ﺑزرگ شد ،آنطوری می شود .اگر ﺑا اين ازدواج کنم ،اينطوری می شود ،ﺑه
زندگی می رسم .اگر طالق ﺑگيرم ،ﺑه زندگی ام می رسم .اگر ﺑچه ھايم ﺑزرگ شوند ،ﺑروند ﺑيرون ،من يواش يواش زندگی
ی اين فکرھا ھستم؟ ،دارم فرار می کنم از اين لحظه! .،،
شروع می کنم ،، ... .چرا تو ِ
و شناسايی می کنم ،ديگر اين کار را نمی کنم.
چون کدو ﺑیخبری زين که گلويت ﺑستم
ﺑستم و می ُک َش َمت ،چون ز َر َسن ﺑگريزی
البته می توانستيم " می َک َش َمت " ھم ﺑخوانيم .ھر دو معنی می دھد .می گويد که:
ی آن را در می آوردند ،مثال"
ی آن خشک شود .ﺑعد تُو ِ
کدو را می گرفتند و گردنش را می ﺑستند ،آويزان می کردند تا تو ِ
ش شاه.
ی آن ،می ﺑردند
شراب می ريختند تُو ِ
مجلس ﺑزرگان ،پي ِ
ِ
پس دارد می گويد که :تو خبر نداری که من گردنت را ﺑا طناب ﺑستم " .خبر داری يا نداری؟! " ،آويزانت کردم که ،می
خواھم ﺑ ُک َش َمت .ﺑ ُک َش َمت ،نسبت ﺑه م ِن ذھنی.
پس زندگی ،عالم آشکارا می گويد ﺑه ما که:
من ذھنی ،مرگِ اختياری ﺑکنی.
من ذھنی داری ،من می خواھم ،تو نسبت ﺑه اين ِ
" تو که ِ
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حاال ،تو می خواھی اختيار کنی اين را؟ ،و ﺑا مي ِل خودت ﺑميری؟ ،نسبت ﺑه من ات؟ ،از زمان جمع و جور ﺑشوی ﺑيايی ﺑه
اين لحظه؟ ،می خواھی اين کار را ﺑکنی؟ ،می خواھی ﺑا اين لحظه آشتی کنی يواش يواش؟ ،ﺑتدريج ،اضافات ات ﺑريزد و
ی
ھر لحظه شناسايی کنی چه چيزی در جھان ھست که اينھا آفل است ،تو ﺑا آنھا ھم ھويتی؟ ،لحظه ﺑه لحظه تو از اين چيزھا ِ
جنس آن شناسنده ای ﺑاشی که آفل نيست! ".
گذرا دست ﺑرمی داری ،ﺑه خودت اين اجازه را می دھی که از
ِ
ی ما ،از جمله
ی گذرا وجود دارد ،از جمله ﺑد ِن ما ،از جمله فکرھا ِ
يواش يواش داری شناسايی می کنی که ،واقعا" چيزھا ِ
جنس جسم اند.
خشم ما ،اينھا ،اينھا می آيند ،وقتی می آيند می گويند ,, :ما مھم ھستيم  .,,از
ترس ما،
ت ما،
ھيجانا ِ
ِ
ِ
ِ
ما ھم می گوييم ,, :ﺑَه ﺑَه ،خيلی مھم ھستيد  ،، .,,چون ما را تسخير می کنند .،،
ما اآلن ﺑه آنھا نگاه می کنيم ،می گوييم ،، :نه .شما گذرا ھستيد .،،
و من اين تشخيص را از کجا دارم؟ ،ﺑرای اينکه در من يک چيز غير گذرا وجود دارد .ناميرا وجود دارد .آن ناميرا را دارد
خدا زنده می کند .می گويد که:
" من تو را می خواھم تُنگِ شراب کنم و شراب تويش ﺑريزم و تو چه جوری از طناﺑی که گردنت ﺑستم ،می خواھی
ﺑگريزی؟! ".
اين از آن جاھايی ست که شما ،می گوييد ،، :من عالج ندارم ،من ھمينطوری نمی توانم اين زندگی را ادامه ﺑدھم ،ﺑايد تسليم
شوم .،،
ﺑستم و می ِک َش َمت ،ھم درست است ،ﺑرای اينکه شما ﺑبين ،شصت سال است ،ھفتاد سال است ،که داری کشيده می شوی!.
زندگی يک طناﺑی گردن ما انداخته ،ما را می ِک َشد .ما ھم نمی توانيم از اين طناب ﺑگريزيم .شما ممکن است اين سوال را
ﺑکنيد ،، :شصت سال است! ،چرا من ﺑه زندگی نمی رسم؟ .،،
مقام دنيوی ،از سواد ،ديگر چيزی نيست که ما ﺑدست
ما که ھرچه خواستيم ﺑدست آورديم :از ماديات ،از ﺑچۀ موفق از ِ
نياورده ﺑاشيم ،پس چرا زندگی شروع نمی شود؟!.
" دارد می ِکشَد ،يک چيزی را ﺑه شما نشان ﺑدھد ،که آنھايی که ﺑاھاش ھم ھويت شده ای ،آنھا نبودند! .تو خـــــــواب ﺑودی!.
جنس خدا شدی،
عمق زياد ،از
تو ﺑايد ﺑيدار شوی ﺑه زندگی .ﺑيدار گونه ،در حاليکه زنده ھستی ﺑه زندگی در اين لحظه ،ﺑا
ِ
ِ
اآلن می توانی فکر کنی ".
عکس دي ِد م ِن ذھنی ست.
ی حضور خيلی جاھا،
اآلن خواھی ديد که فکرھايت يک
جور ديگری می شود .اصال" دي ِد ھشيار ِ
ِ
ِ
ﺑه يک درجه ای اگر زنده ﺑشوی ،متوجه می شوی که اين دو ديد ،چقدر فرق دارند ﺑا ھم!.
ناقص محدود ﺑي ِن ،عيب ﺑي ِن م ِن ذھنی ست.
دي ِد حضور ،دي ِد فراوانی خداست .اين يکی دي ِد
ِ
اين يکی ِخ َرد دارد .اين يکی ندارد ،ﺑی عقل است.
اين يکی عمق دارد .اين يکی ندارد سطحی ست ،ﺑناﺑراين ﺑه چيزھای اين جھانی متکی است.
اين يکی زنده ﺑه زندگی ست .ريشه دارد.
ی اين جھانی ،اين
اين يکی ھويت اش از زندگی می آيد ،زندگ ِی زنده ھست ،احتياج ﺑه چيزی در ﺑيرون ندارد ،ﺑه گيرک ھا ِ
ی اين جھانی دارد.
يکی نه ،احتياج ﺑه ستون ھا ِ
اين يکی شادی از اعماق وجود و از زندگی می جوشد و می آيد ﺑاال و زيرش يک آرامش است.
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و اين آرامش از ﺑين نمی رود ،ولو اينکه در ﺑيرون اتفاقات ﺑد دارد می افتد ،مثال" يکی می ميرد که ما دوستش داريم حتی،
آرامش نداشته ﺑدتر می شود ،آشوب
محزون می شويم ،ولی آرامش مان را از دست نمی دھيم .اين يکی خودش را گم می کند
ِ
ﺑر پا می شود و گم می شود ،سرش را می کوﺑد ﺑه ديوار ،اصال" نمی داند چکار می کند! ،گريه و زاری می کند ،ﺑدتر می
شود.
استرس اش زيادتر می شود ،ترس اش زيادتر می شود ،اصال" نمی فھمد چه اتفاقی افتاده ،می فھمد يک قسمت از وجودش
از ﺑين رفته ،دوﺑاره ﺑيشتر می ترسد.
اين يکی نمی ترسد .می فھمد که اين يک رون ِد طبيعی ست ،ﺑرای اينکه جسم پايا نيست.
ﺑه ھر حال ،زندگی می گويد " :من ﺑستم تو را ،يا می خواھم ﺑ ُک َشم نسبت ﺑه م ِن ذھنی ،يا دارم می ِک َش َمت ،نمی توانی فرار
کنی.
ﺑلبالن و ھمه مرغان خوش و شاد از چمنند
جغد و ﺑوم و ُج َعلی گر ز چمن ﺑگريزی
ق تو آواز
ﺑلبل من ﺑشوی .ﺑلب ِل خدا ﺑشوی.
من می خواھم تو را ﺑ ُکشَم نسبت ﺑه م ِن ذھنی ،تا ِ
آواز مرا ﺑخوانی .من از طري ِ
ِ
ﺑخوانم.
می گويد :ھمۀ ﺑلبالن و مرغان ،خوش و شاد .ھمين که می گفتم :خوش و شاد .شادی يک چي ِز اصيل است ،در فُرم شان اگر
اعماق وجودشان شادی ھست .از چمن اند .چمن آن زمينۀ زيرين است که اتفاقات رويش می افتند.
خوشی می آيد ،در
ِ
ما االن چه ھستيم؟
ما اآلن ،آن زمينه ھستيم که اتفاقات در ما می افتند .اتفاقات از ما بلند می شوند .ما بلند نمی شويم.
فکر خالق وجود دارد ،ھر
فکر ما و در
ِ
جسم ما و سالمتی وجود دارد ،خوشی وجود داردِ ،
پس ﺑناﺑراين اگر خوشی در اين ِ
اصل ماست .چمن خداست.
ی يکتايی ست .چمن
ِ
چه چيزی خوﺑی وجود دارد ،از اين چمن می آيد .چمن فضا ِ
مرغان خوش آواز ،از آن چمن خوش حال اند و شادند .اگر از چمن ﺑگريزی ،چمن ﺑگريزی،
می گويد :ھمۀ ﺑلبال ِن خدا و
ِ
من ذھنی ﺑشوی ،ﺑا
يکدفعه ﺑشوی ھمين اتفاق! .چمن نشوی ،اگر از چمن ﺑلند شوی ﺑگويی ,, :من ،من کردم  ،,,اگر دوﺑاره ِ
اين ھمه توصيفات ،در اين صورت:
جغد و ﺑوم و ُج َعلی.
سمبل خراﺑی ست ،ويرانی ست ،در ھر خانه ای
ت ما و آن قسمت ،علی االصول
جغد که می دانيد ،پرنده ای ست ،در ادﺑيا ِ
ِ
می گويند ﺑنشيند ،آنجا ويران می شود.
ُج َعل ھم ،ﺑا فضلۀ حيوانات در ﺑياﺑان سر و کار دارد .شما ﺑياﺑان خشک ﺑرويد ،می ﺑينيد که فضلۀ حيوان را يا انسان را
ذھن انسان را که درد است ،ﺑا خودش می ﺑَ َرد و اين ُج َعل ،که ﺑا ِسرگين سر
من ذھنی ھم فضلۀ ِ
ﺑرداشته ،ﺑا خودش می ﺑَ َردِ .
و کار دارد ،انسانی که ﺑا درد دائما" سر و کار دارد ،ويرانگر ھم ھست.
ی ذھن ِی دردمند را ﺑه يک خانواده ای که آرامش دارد ،راه ﺑدھيد ،ﺑيايد تو ،اوضاع را ﺑه ھم می ريزد.
شما يکی از اين من ھا ِ
ھی ،غيبت اين را ﺑه آن می کند ،پشت اين حرف می زند ،ﺑين زن و شوھر دعوا می اندازد ،نمی تواند آرامش را ﺑبيند ،صلح
را ﺑبيند .ولی ،يک کسی که ﺑه حضور زنده شده ،وارد يک خانه ﺑشود ،ﺑرکت می ﺑرد ﺑا خودش.
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ی سامان ﺑخش است.
صلح و آرامش را دوست دارد ،سامان را دوست دارد .اصال" آن انرژ ِ
از صلح و آرامش و شادی در يک خانواده خوشش می آيد .فراوان گراست .آن فراوان ِی زندگی در او ھست ،روا می دارد
ی ﺑَد پخش می کند.
که مثال" يک خانواده در صلح و آرامش و شادی ﺑاشند .اين يکی نه ،اصال" حواس اش ھم نيست ،انرژ ِ
مثل ُج َعل داری ،مدفوع ﺑا خودش حمل می کند .آن مدفوع را ﺑه شما ھم می دھد .فکر می کند مدفوع چيز خوﺑی ست .مدفوع
ھمان درد است.
من ذھنی سال ھا کار کرده ،مقداری اندوختۀ درد دارد .اين ور ،آن ور می رود و ﺑه ھمه می دھد .خراب می کند .ويران می
ِ
شود ھر جا ﺑنشيند.
چون گرفتار منی حيله مينديش ،آن ﺑِه
سن ﺑگريزی
لق َح َ
که شوی مرده و در ُخ ِ
گرفتار خدا ھستيم .ول نمی کند ما را .محاصره کرده ،گفتم " :در ﺑيرون و در درون ".
پس اآلن می فھميم .ما
ِ
اينکه می گوييم ما ،اصال" مايی وجود ندارد ،حاال اصطالحا" می گوييم ما.
جنس زندگی ھستيم ولی ارادۀ
ما اآلن داريم شناسايی می کنيم ،ما امتدا ِد ھمان ھشياری ھستيم .ما چون امتدا ِد او ھستيم و از
ِ
ت ما نسبت ﺑه حيوان است ،طوری انتخاب
آزاد داريم ،يعنی می توانيم تصميم ﺑگيريم ،انتخاب کنيم ﺑعنوان انسان و اين مزي ِ
شدن يک قسمتی از ھشياری ﺑاشد.
ب قطع
نمی کنيم که ﺑه ضررمان ﺑاشد .سب ِ
ِ
جسم جام ِد ما ،پرده می شود ﺑين ما و خدا .اينکار را نبايد ﺑکنيم.
گفتيم :ستيزه ،فورا" جسم ما را جامد می کند و اين
ِ
گرفتار من ھستی ،تو آنطوری نينديش .حيله مينديش .حيله انديشيدن ،يعنی اتفاق اين لحظه را نپذيرفتن و
دارد می گويد :چون
ِ
فکر کردن .ھر چه آنموقع ،فکر کنی ،اين حيله ست.
اصل ماست .ھر فکری که ﺑکنيم ما ،ﺑين ما و خدا شکاف انداخته ﺑشود
حيله ای ست ﺑرای گريز از اين لحظه ،از حقيقت ،که
ِ
اين ،حيله ست.
حيلت رھا کن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو
دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو
وندر ِ
پس ،ﺑھتر است ،حاال ما ﺑه اين نتيجه می رسيم ،ﺑا انتخاب مان که ﺑميريم .ﺑا اختيار خودمان ﺑميريم.
حرف م ِن ذھنی گوش ﺑدھيم .عقل اش را زايل کنيم .ﺑد و خوب اش را نشنويم.
اگر ﺑميريم ،در اينصورت ،نبايد ﺑه
ِ
اينکه قضاوت می کند و ايراد پيدا می کند و انتقاد می کند يا قضاوت می کند ،می خواھد ﺑبيند اينجا چه ھست ،نکند خودش
را می تواند ﺑزرگ کند ﺑا استفاده از چيزھايی که اينجا ھست و يکدفعه غافل شود از ﺑزرگ کرد ِن خودش ،ما اآلن ديگر ﺑه
من ذھنی مان را نمی خواھيم ﺑزرگ کنيم .ھر فکری که م ِن ذھنی را ﺑزرگ کند ،اين حيله ست.
اين نتيجه رسيديم که ِ
رم اين لحظه آشتی می کنيد ،م ِن ذھنی
ُمردن يعنی يواش يواش شناسايی
کردن م ِن ذھنی ،اين موقعی ست که شما با فُ ِ
ِ
يواش يواش می ميرد و طول ھم می ِک َشد و نبايد ﺑگوييد که:
 ,,من ،م ِن ذھنی خودم را می ُک َشم  " .,,دعوا نبايد ﺑاھاش ﺑکنيد ".
ت ماست ،ولی ِﺑھش می گوييم که ،، :تا حاال لطف کردی ﺑه ما خدمت
ﺑايد ﺑغل اش کنيد .من ذھنی در آغوشِ ِمھر و محب ِ
کردی ،اآلن ديگر نمی خواھم ات .،،
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ستيزه کنی ﺑاھاش ،قوی تر می شود.
من ذھنی خودم را می
از خدايش است که ستيزه کنی ،شما نمی توانيد ﺑگوييد ,, :من
ﺑعنوان ھشياری ﺑا چماق می زنم َس ِر ِ
ِ
شکنم  ،,,م ِن ذھنی ات قوی تر می شود.
ی نيک ،که ما می خواھيم ﺑِھش ﺑگريزيم ،فضا گشايی ست ،فضاداری.
لق َح َ
لق نيک ،خو ِ
سنُ ،خ ِ
ُخ ِ
ُخب اآلن فرض کن که در اين فضا ،يک ستاره ای متولد ﺑشود ،فضا گشوده می شود و آن ستاره را در خود جا می دھد.
مثل فضا در ﺑيرون است .در آسمان.
درو ِن شما ھمِ ،
ی ستيزه ،فضا
رفتار جديد ،ﺑا
اخالق جديد ،ﺑا
وقتی يک فکری جديد می آيد ،يک آدم جديد می آيد ،ﺑا
ﺑاور جديد ،شما ﺑه جا ِ
ِ
ِ
ِ
را ﺑاز می کنيد.
ت اصل ِی ماست.
لق َﺣ َ
سن را در يک جمله خالصه کنی ،در يک عبارت :فضاگشايی ست .که خاصي ِ
اگر ﺑخواھی ُخ ِ
من ذھنی ست.
من ذھنی را در يک کلمه خالصه کنی ،می شود :ستيزه يا مقاومت .مقاومت ،تعري ِ
اگر ﺑخواھی ِ
ف ِ
ی خالی شده ،ھی فضا را ﺑاز می کند.
من ذھنی ،ديگر مقاومت نمی کند .در نتيجه فضا ِ
انسانی که مرده ﺑاشد نسبت ﺑه ِ
درين ﺑحر درين ﺑحر ھمه چيز ﺑگنجد
مترسيد مترسيد گريبان َمدَرانيد.
من ذھنی گريبان می دَراند .می گويد ,, :ﺑرای اين جا نيست ،ﺑرای آن جا نيست ،ﺑرای آن جا نيست ،اين ﺑی دين است ،آن
ِ
کافر است ،اين را من قبول ندارم ،اين جھان را ﺑی نظم می کند ،ﺑی سامان می کند  ،,,در حاليکه ما می دانيم:
من ذھنی ست که جھان را ﺑی سامان
ستيزه و مقاومت در مقاﺑل
ی ِ
اتفاق اين لحظه ست که م ِن ذھنی ﺑوجود می آورد و انرژ ِ
ِ
می کند .اين م ِن ذھنی و فکرش و انرژی اش است که نمی گذارد ِخ َر ِد زندگی ﺑيايد ﺑه اين جھان.
قفل خزينۀ خدا را پيدا ﺑکنيم در خودمان .ھر کسی ﺑرای خودش و اين ﺑی مقاومتی ست.
ھمۀ ما ،ﺑايد کوشش کنيم که اين کلي ِد ِ
ھر کسی ﺑايد شي ِر اين لوله ای که انرژی می آيد و ﺑرکت می آيد آنطرف ،ﺑاز کند و نيکی را و عشق را ﺑريزد ﺑه ھر کاری
ت ھم ﺑدھيم و در ﺑاز کرد ِن شير که ھمان
که انجام می دھد .يک نفر نمی تواند جھان را درست کند .ھمۀ ما ﺑايد دست ﺑه دس ِ
منظور اصلی ما از زندگی ست ،زنده شدن ﺑه عشق است و ﺑه وحدت رسيدن است ،ھمۀ ما مشترک ايم.
ھر کسی اين نيکی را در يک راھی می ريزد ،در يک کاری می ريزد که متفاوت است .يکی در موسيقی می ريزد ،يکی در
رياضيات می ريزد ،يکی در ساختمان سازی می ريزد ،يکی در مغازه داری می ريزد ،يکی در سرويس ﺑه مردم می ريزد.
من
در يک جايی ﺑايد ﺑريزد ،ولی اول ﺑايد شير را ﺑاز کنيم .شي ِر ﺑسته ،ديگر ﺑرکت نيست ﺑريزد .وقتی ﺑرکت نباشدَ ،س ﱢم ِ
ذھنی می ريزد.
عدم مقاومت است.
لق َﺣ َ
سن ،فضاگشايی ست .در يک کلمهِ .
لق َح َسن را فھميديمُ .خ ِ
پس ُخ ِ
تو ُکه قاف نهای گر چو َکه از جا ﺑروی
تو زر صاف نِهای گر ز ِشکن ﺑگريزی
مثل پَ ِر کاهِ ،ﺑپَری ﺑا ﺑاد ،ﺑا ِد حوادث ،اتفاقات.
اگر ِ
ی ما گذاشته می شود در زندگی ،اينھا ھمه ساده و پخته اند غذا را؟ ... ،ﺑگويند ﺑيا ﺑخور؟ " ،نه "!.
آيا اتفاقاتی که جلو ِ
شما می خواھيد يک ساز را ياد ﺑگيريد ،معلم ات می گويد " :ﺑرو حاال اين درس را شما يک ھفته تمرين کن و ﺑيا ".
26

برنامه گنج حضور شماره Sep 10 2014٥٢٢

Program # 522

يک ھفته می رويد ،می ﺑينيد ھيچی نشد .دو ھفته ،سه ھفته ،يک سال ،دو سال ،سه سال ،اين يک چالش است.
می خواھی ﺑروی دکتر ﺑشوی ،مھندس ﺑشوی ،درس ﺑخوانی ،ھمۀ اينھا صبر و چالش است.
ی فضاگشايی ست ".
چالش ھايی ﺑيايد که در ﺑيرون است ،گفتم " :اينھا ھمه ﺑرا ِ
ش درونی می خواھد.
چالش ھايی می آيد که پذير ِ
اما ﺑی چالش نيست .دير يا زود ،محدوديت و چالش ،جلوی ما گذاشته می شود .شما ﺑا غلبه ﺑه اين چالش ھا ،فضا ﺑاز می
مثل کاغذ جا ﺑروی ،پس در اينصورت ،کو ِه قاف نيستی .اين ھم يک آزمايش است ديگر.
کنيد .اگرِ ،
من ذھنی ھستی.
اگر واکنش نشان می دھی ،پس ِ
ی خالصی که از فرم ھای ذھنی آزاد شده و اآلن ،تو زنده ھستی.
َر صاف ،يعنی حضور .ھشيار ِ
ز ِ
عارف و يا شما اگر زنده شديد ﺑه حضور ) ِشکَن ،يعنی قيچی( ،ﺑا قيچ ِی زرگر ،دو نيم نمی شوی .م ِن ذھنی ﺑاشی دونيم می
شوی.
زر خالص شدی؟
زرگر خداست .خدا ﺑه شما می گويد " :خيلی ُخب .اجازه ﺑده ﺑبينم ِ
جنس جسم ھستی.
تا قيچی را ﺑرمی دارم ،تو فرار می کنی .چرا؟ ،از
ِ
جنس ِمس ھستی ،می گويی ,, :من طال ھستم .,,
از
ِ
ما ﺑايد روی خودمان کار کنيم .ﺑايد صادقانه ﺑرای خودمان ﺑپذيريم کجا ھستيم؟
جنس خدا شده ايم ،ما را نمی شود درآورد از ريشه.
ت ما در اين لحظه ھست که از
کو ِه قاف ،معاد ِل ريشۀ ﺑی نھاي ِ
ِ
يعنی ﺑرای ما اتفاقات ﺑيرونی ،نيست که مھم است ،ما را از جا نمی کند.
ی آنھا؟ ،آيا ما می توانيم ِخ َر ِدمان را ﺑه آنھا ﺑريزيم؟
آيا اين اتفاقات می افتند و ما ﺑی اثريم رو ِ
" بله " .اصال" ﺑرای ھمين کار است که ﺑايد کو ِه قاف ﺑاشيم .مردم خودشان را گم می کنند و شما کو ِه قاف می مانيد و اين
ی
من ذھنی را می ريزند که َس ّم است ،ﺑيشتر خراب می کند ،انرژ ِ
ی ِ
ی مثبت و سازنده را می ريزيد .اگر ھمه ھم ،انرژ ِ
انرژ ِ
جغدی ست و ُجعُلی ست ،ﺑياﺑان است ،شما نمی ريزيد .می گوييد ،، :من کو ِه قاف ھستم .من واکنش نشان نمی دھم ،چون
من ذھنی می رود آنجاَ .س ﱢم آن می رود .،،
اگر واکنش نشان ﺑدھم ،عق ِل ِ
اتفاق اين لحظه می گردد ،که شما اتفاق اين لحظه را چنان در آغوش
مقابل
پس می ﺑينيد که :موضوع َس ِر بی مقاومتی در
ِ
ِ
اتفاق اين لحظه روی شما سلطه ندارد .شما را نمی تواند از جا ﺑِ َکنَد.
ی در ﺑَرگيرندۀ حضور ،که
گرفته ايد ﺑعنوان فضا ِ
ِ
تا مقاومت کنی ،کنده می شوی.
پس شما ﺑبين ،می دانيد که اگر ﺑصورت اتفاق ﺑلند می شوی ،خدا اين اتفاق را قيچی می کند ،ﺑرای اينکه فورا" از ﺑين می
اتفاق ﺑعدی می آيد .اتفاق ﺑعدی می آيد ،يعنی
رود اين اتفاق .يک اتفاق ديگر ﺑلند می شود در اين لحظه .اتفاق ﺑعدی می آيد.
ِ
ی عدم ﺑلند می شوند ،دوﺑاره فرو می روند ﺑه آن.
ما می ﺑينيم که اتفاقات از " نه چيزی " ،از فضا ِ
اآلن ،صدا ،از سکوت ﺑلند می شود ،سکوت دوﺑاره آن را می ﺑلعد.
شما ﺑه صدايی که ﺑلند شده ﺑود ،نمی چسبيد که .اگر ﺑچسبيد ،وقتی عدم آن را می خواھد فرو ﺑبرد ،شما ﺑه درد می افتيد.
 ،،من اين صدا را خيلی خوشم آمده ﺑود ھا ،اين آھنگ خيلی خوب ﺑود ،ولی رفت .،،
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" پس از قيچی نمی گريزی .اگر ترسيدی از قيچی ،قيچ ِی زرگر ،زرگر می خواھد امتحان کند ﺑبيند ھنوز تو پا ﺑر جا ھستی؟
يا تبديل ﺑه فرم شدی؟ ".
ت : ٣٧٩۴
اجازه ﺑدھيد يک چند ﺑيت مثنوی ﺑخوانم .دفتر اول ﺑي ِ
َکه ِنيَم کوھم ز ِحلم و صبر و داد
کوه را کی در ُرﺑايد تند ﺑاد؟
شما می گوييد ،، :من کاه نيستم ،من کوھم .از ِحلم ) ِحلم ،ھمين فضاداری ست( و صبر .،،
در غزل ھم گفته " :من زَ ھ َرمِ ،ﺑدان ".
ی يک م ِن ذھنی که تازه شروع می کند ﺑه اين کار ،زَھر خيلی زياد است.
ﺑرا ِ
ی توھمی چسبيده و آنھا را ﺑايد شناسايی کند ،رھا کند.
متوجه خواھد شد که ﺑه چيزھا ِ
مثال" :ﺑه دردھا چسبيده ،ﺑه رنجش ھا چسبيده ،کدورت دارد ،کينه دارد ،ترس دارد .اينھا را ﺑايد ﺑيندازد .اينھا را نمی تواند
ﺑيندازد .ﺑعضی چيزھا ﺑسيار مھ ّم اند ﺑرايش .مھ ّم تر از خدا ھستند ،آنھا را می پرستد ،ﺑت اند اينھا .ﺑت ھا را ﺑايد ﺑيندازد،
نمی تواند ﺑيندازد ،اصال" از قدرت اش ساقط است .وضعيت مشکل می شود ،صبر می خواھد.
ی خداگونۀ اين لحظه ست .پس ما ھم حلم داريم ھم صبر داريم ،ھم داد داريم .اجازه می دھيم که
کار فضا ِ
داد ،دادگری ،ھمين ِ
فکر خدا در اين لحظه ،دادگری را انجام دھد ولو اينکه اتفاق ﺑه ضرر ماست .ذھ ِن ما می گويد :ﺑه ضرر ماست .تو نمی
ِ
ی زندگی کوه را نمی تواند در رُﺑايد .اما کاه را می تواند .شما کوه ھستيد.
دانی پشت اش چه ھست .و تند ﺑاد ھم ،چالش ھا ِ
اتفاق اين لحظه مھم شد ،ﺑدان داری پايت می لغزد.
ﺑا آشتی ﺑا اين لحظه .ھر موقع ديدی
ِ
آنک از ﺑادی َر َود از جا َخسيست
زانک ﺑاد ناموافق خود َﺑسيست
اين ھم کامال" درست است .يعنی محال است که انسانی ﺑيايد ﺑه اين جھان و چالش جلويش گذاشته نشود.
آنکه از يک تند ﺑاد ،از يک چالش از جا ﺑرود ،واکنش نشان ﺑدھد ،مقاومت کند ،اين خَس است .ﺑا ِد ناموافق ،حوادثی که ﺑر
وفق مراد تو نيست ،خيلی زياد است.
ﺑاد خشم و ﺑاد شھوت ﺑاد آز
ﺑُرد او را که نبود اھل نماز
می گويد :ﺑا ِد خشم ،ﺑا ِد شھوت ،خشم را که می شناسيم ،ﺑا ِد شھوت ھم می شناسيم ،ﺑاد حرص ،اينکه من می خواھم آن را.
ی ديرينه در ما ،اينکه کسی که خشمگين می
اگر ِﺑھش نرسم می ميرم ،زندگی شروع نمی شود ،يا شھو ِ
ت جنسی ،يا خشم ھا ِ
شود ،فکر می کند ،خشم قدرت است ،خشم قدرت نيست ،حلم قدرت است! ،در اين لحظه تسليم قدرت است! ،واکنش ھر
چقدر ھم شديد ﺑاشد و خشم آلود ﺑاشد ،قدرت نيست.
می گويد :آن کسی که اھل نماز نيست ،او را ﺑُرد .اھ ِل نماز ،منظورش از نماز حضور است و کسی که درش اين ﺑُع ِد معنوی
جنس کوه قاف نيست ،يعنی اين لحظه ما ﺑايد يک ريشه ای در زندگی داشته ﺑاشيم نتوانند ما را
ريشه دار ،مستقر نشده و از
ِ
ﺑيرون ﺑياورند.
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يعنی شما در حا ِل نماز دائمی ﺑا خدا ھستيد يا حداقل اگر نماز را ﺑه معن ِی نماز معمولی ھم که می گيريد ،ﺑايد تماما" حضور
در آن ﺑاشد .ﺑه ھر حال ،در نماز ،حضور ﺑاشد ،اگر کسی در نماز حضور داشته ﺑاشد ،واقعا" حضورش ﺑاقی می ماند.
حضورش از ﺑين نمی رود .ولی در اينجا ،ھمانطور که در دفتر ششم می گويد ،می گويد که:
پنج وقت آمد نماز و رھنمون
عاشقان را ﺑی فی الصالةٌ دائمون
نماز دائمی ھستند .ﺑله.
نماز معمولی پنج وقت است ،در حاليکه عاشقان در
ِ
ُکوھَم و ھستی من ﺑنياد اوست
َور شوم چون کاه ﺑا َدم ﺑاد اوست
توجه ﺑکنيد که اين ﺑيت ،می تواند تغييراتی در ما ايجاد کند .می گويد:
من ذھنی نيست.
جنس خداست .از
" من ُکوھَم ،کو ِه قاف ام ،ريشه دارم و ھست ِی من ،ﺑنياد اوست ،يعنی تماما" از
جنس ِ
ِ
ِ
مرده ام ﺑه م ِن ذھنی ".
اگر مثل کاه ،اين ور ،آن ور می روم ساده ،و ساده می گيرم ،ﺑرای اينکه ﺑا ِد اوست که دارد مرا اينور و آنور می ﺑَ َرد.
پس معلوم می شود ،انسانی که ﺑه حضور زنده ست ،خيلی سھل گير است ،ﺑا اتفاقات نمی پَ َرد .ولی آن نيرو ،ھر جا ھدايتش
ت فکرش و ﺑينش اش خر ِد کل ھست.
می کند ،در مقاﺑل او مقاومت نشان نمی دھد .وقتی که پشتش آن ِخ َر ِد ُکل ھست ،پش ِ
جز ﺑه ﺑاد او نجنبد ميل من
رخي ِل من
نيست جز عشق اَ َحد َس ِ
)يا خَ ي ِل من(.

عقل ِخ َر ِد ُکلِ ،مي ِل من نمی
ی زندگی ،که مرا می جنباندِ ،
پس معلوم می شود ،ﺑه غير از ﺑا ِد زندگی ،نيرو ِ

جنبد.
اتفاق اين لحظه می جنبد .ﺑا آشتی ﺑا اين لحظه که من ،من را
رش
يعنی مي ِل من ﺑا قضاو ِ
ت ِ
ِ
من ذھنی نمی جنبد .مي ِل من ﺑا پذي ِ
عشق خدا ،يعنی يکتا شد ِن من ﺑا او ،در حاليکه ﺑا او يکی ھستم ،آن انرژی و
عشق اَ َحد،
جنس خدا می کند می جنبد و اين
از
ِ
ِ
ِ
لشکر وجو ِد من است.
آن خرد و آن نيکی و آن لطافتی که از آنجا می آيد ،آنَ ،س ِر
ِ
جان مردان ھمه از جان تو ﺑيزار شوند
چون ُمخَ نﱠث اگر از خوب ُختَن ﺑگريزی
ی ُختَنی ﺑاشی و
در واقع تمثيل می زند .می گويد که :اگر تو َمردی ،مردانگی داری ،در اينصورت ،ﺑايد عالقمند ﺑه زيبا رو ِ
زن خوشگل(.
اگر مثل ُم َخنﱠث ) ُمخَ نﱠث مردی ست که مردانگی اش اشکال دارد ،می ترسد ﺑه يک زن نزديک شودِ .
ت زنده شدن ﺑه
ب ُختَنی نزديک شود و ھر موقع صحب ِ
من ذھنی ست .م ِن ذھنی می ترسد ﺑه خدا نزديک شود .ﺑه خو ِ
و تمثي ِل ِ
زندگی را می کنيم ،من ذھنی پا می شود ،در می رود .فرار می کند.
اما ھمانطور که در آنجا مردان تواناي ِی مردانگی و جنسی دارند ،احترام می گذارند ﺑه مردانی که ھم توانايی را دارند،
مردانی که زنده ﺑه زندگی ھستند ،در اينجا مردان يعنی انسان ھا ،چه زن ،چه مرد .انسان ھايی که ﺑه حضور زنده ھستند ،ﺑُع ِد
عاشق زندگی ھستند ،ولی انسانی که می گريزد از اين
عاشق اين لحظه ھستند ،عاشق خدا ھستند،
معنوی شان زنده ھست،
ِ
ِ
زندگی در اين لحظه ،مردان حق ،توجھی ﺑه او نمی کنند و يک چنين ُمخَ نَث ھايی ممکن است ادعا داشته ﺑاشند.
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کسی که زنده نشده ﺑه حضور ،و ادعايش را دارد ،اصال" ھر کی ادعا دارد ُم َخنﱠث استُ .م َخنَث ھم ادعا دارد .می رود
ی َمرد جا می زند و می گويد ,, :من می خواھم زن ﺑگيرم ،می خواھم ﺑچه دار شوم  ،,,غافل از اينکه پيش
خودش را ﺑه جا ِ
می آيد که ﺑا يک زيبا رو آشنا ﺑشود فرار می کند.
و انسانی که ادعا می کند ،پُز می دھد ﺑخاطر حضورش ،يا ﺑخاطر دانش اش ،يا دانش معنوی اش ،اين آدم ناتوان است،
ھنوز نرسيده ﺑه آنجا.
و صحبت َس ِر اين است که حاال چه فايده ای ﺑرای ما دارد اين ﺑيت؟
ستر معنوی ،نمی توانيم ﺑه آنجا ﺑرسيم.
فايده اش اين است که ما
ﺑدون کم ِ
ِ
ک يک َم ِ
دانش حضور جا ﺑزنيم ،اگر تقلب ﺑکنيم ،اگر
ی
اگر ما ادعا داشته ﺑاشيم ،که من ذھنی دارد ،اگر
دانش نرسيده ﺑه آنجا را ﺑه جا ِ
ِ
ِ
عالئم ُم َخنﱠث است.
حيله ﺑکنيم ،اگر زرنگی ﺑکنيم ،اگر حُقه ﺑازی ﺑکنيم ،اگر دروغ ﺑگوييم ،اينھا ھمه،
ِ
ی معنوی ﺑه ما توجه نمی کنند .جا ِن شان ،ﺑيزار است .جا ِن شان زنده ست .حداقل ،يک تواضع را می طلبند.
و ُمرشدھا ِ
ﺣاال ما چه ياد می گيريم؟
من و شما ياد می گيريم که اگر ما به ﺣضور نيستيم ،متواضع که می توانيم باشيم.
می توانيم کوشش کنيم در آن راه ،طلب داشته ﺑاشيم ،دنبالش ﺑرويم .ﺑپرسيم.
انسان معنوی مثل موالنا صحبت می کند ،گوش ﺑدھيم .کتاﺑش را ﺑخوانيم .کتاﺑش را انتقاد نکنيم .خودمان را ﺑا آن
وقتی يک
ِ
ھم خط کنيم .نگوييم:
 ,,موالنا نفھميده ،فردوسی نفھميده  ،,,و ايراد ﺑگيريم!.
ﺑايد ﺑگوييم ،، :من ﺑايد خودم را موازی کنم ﺑا اين نوشته و ﺑبينم ايرادم چيست؟ ،ايراد من دارم .،،
ی خودمان را می ﺑينيم ،واقعا" کمک می کند ﺑه ما که
اين قضيه اين که ما ھر کسی را می ﺑينيم و ايراد دارد ،داريم ايرادھا ِ
حس قرﺑانی شدن نکنيم.
ِ
رم اين لحظه ممکن است
فرم اين لحظه مقاومت می کنيد .فُ ِ
اگر شما ﺣس کرديد که قربانی ھستيد ،در اينصورت ،ﺣتما" به ِ
ھمسر شما ﺑاشد جلويتان نشسته.
مجسم و در واقع منجمد شده ست و شما ﺑايد ﺑبينيد ،مقاومت انواع و اقسام دارد .ﺑا خود حمل کرد ِن
ت
رنجش کھنه ،مقاوم ِ
ِ
ِ
ت پيوسته ست .نمی شود شما ھمسرتان را ﺑبينيد و کدورت و رنجش ھم ﺑا خودتان داشته ﺑاشيد ،اين مقاومت
رنجش ،مقاوم ِ
است ﺑه فرم اين لحظه.
ی در ﺑَرگيرنده ھستيم .ھمسرمان جلوی ما نشسته،
ِ
فرم اين لحظه ،ايشانند که جلوی شما نشسته .علی االصول ما يک فضا ِ
رنجش داريم ،اين مقاومت نيست؟
حس گير افتادگی و قرﺑانی ﺑودن ﺑکنيد .اگر اين حس ،ﺑه شما دست داد ﺑايد ﺑدانيد داريد مقاومت
اين کار سبب می شود شما
ِ
ت جامد شده ست و عيب ديگران را ديدن و گفتن و يا پشت سرش غيبت کردن ،مقاومت
می کنيد .کينه ،مقاومت است .مقاوم ِ
است .ولی وقتی ﺑدانيم آن ايرادھايی که در او می ﺑينيم ،در ما ھست ،آن آيينۀ ماست ،اين تسکين دھنده ست .اين نھيب زننده
ست .می گويد " :برو روی خودت کار کن ".
اين عمل ﺑاعث می شود ما دست از سر ديگران ﺑرداريم و ديگران را عوض نکنيم.
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اگر ﺑه ما گفتند :ﺑيا ما را نصيحت کن ،ﺑايد ﺑگوييم ،، :ﺑه ما مرﺑوط نيست ،ﺑرو خودت پيدا کن .،،
ما تن ندھيم که ﺑيا من تو را ﺑه را ِه راست ھدايت کنم ،ﺑرای اينکه اين ايرادھا را در تو می ﺑينم.
آن ايرادھا ،ايرادھايی خودت است .ما نمی خواھيم ُم َخنﱠث ﺑشويم.
ی ھم ھويت شدگی ﺑا درد و ﺑاورھا ُم َخنﱠث است .مردانگی ندارد .ﺑمحض اينکه نزديک اين لحظه ﺑشود،
من ذھنی ﺑا گرفتار ِ
ِ
در می رود ،ﺑرای اينکه آﺑرويش می رود .ھمانطور که آن مرد ،اگر ﺑه يک زنی نزديک شود ،آﺑرويش می رود .تا حاال
مرد ﺑوده ،از حاال ﺑگويد مرد نيست ديگر.
ُخب ،خودش را قالب کرده ،می توانست صادق ﺑاشد و ﺑگويد ,, :من اين اشکال را دارم  ،,,و جامعه لطف می کند ﺑِھش ،ﺑه
ھر حال ،ﺑاالخره قبول دارد.
ﺑعنوان َمر ِد خدا جا می زند و دروغين است ،خيلی ھا را می تواند ﺑه انحراف ﺑکشاند.
ولی آدم وقتی خودش را
ِ
اينھا را ما از موالنا داريم ياد می گيريم ما .ھمه مان ،من ھم مثل شما ،دارم ياد می گيرم.
تو چو نقشی ،نَ َرھی از کف نقّاش مکوش
َوثَنی چون ز کف ِکلک و َش َمن ﺑگريزی؟
مثل نقش ھستی ،نقاشی ھستی ،تاﺑلو ،نقاش دارد می ِک َشد و نقاشی نمی تواند ﺑه نقاش ﺑگويد که ,, :اينجا را ﺑد کشيدی  ،,,چرا
کشيدی اينطوری؟
" من دارم تو را می ِک َشم ،تو ﺑه من می گويی ﺑد می ِکشی! ".
خدا دارد ما را نقاشی می کند .شما اگر اعتراض کنيد ،يعنی ستيزه کنيد ،يا مقاومت کنيد در مقاﺑ ِل نقاش ِی اين لحظه ،اين جور
عقل
تمام اين جھان را اداره می کند .ﺑيشتر از ِ
در نمی آيد .نشانگر اين است که فرم يک عقلی دارد ﺑيشتر از عق ِل کل که ِ
خداست ،مکوش .در آن ﺑيت می گفت:
من ھمی کوشم پ ِی تو تومکوش
صبح نزديک است خا ُمش کم خروش
من ھمی کوشم پ ِی تو تو مکوش .ھر دفعه ما مقاومت می کنيم ،حرف می زنيم ،داريم می کوشيم.
ی فُرم و ﺑيشتر گير می افتيم .ﺑيشتر
ما نمی توانيم ﺑا اين لحظه ستيزه کنيم و ﺑکوشيم در جھ ِ
ت آزادی .ما داريم می رويم تو ِ
واکنشی می شويم ﺑا اين ستيزه.
چطور ممکن است ما آزاد ﺑشويم؟! .چطور ممکن است ،ما داريم کوشش می کنيم ھر روز گرفتارتر ﺑشويم ،آخر َسر فکر
کنيم که آزاد تر خواھيم شد ،ھمچنين چيزی نمی شود ،مکوش.
ت ِکلک ،کلک ھمان قلم آھنی ست و َش َمن ھم فرض کنيد مجسمه تراش استَ .ش َمن ،يعنی
َوثَنی ،مث ِل مجسمه ھستی در دس ِ
ﺑت پرست ،مجسمه تراش.
قلم آھنی اش ،مجسمه تراش که اضافی ھا را می اندازد .قبال" اين را ﺑصورت فرمول گفتيم .گفتيم:
سنگ را می زند ﺑا آن ِ
ﺑپذير ← جاری شو ← در ﺑَر ﺑگير.
ﺑپذير ← جاری شو ← در ﺑَر ﺑگير.
ﺑپذير ← جاری شو ،، .کی جاری ﺑشود؟  " .،،تو ".
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رم اين لحظه را ﺑپذير ،اين سبب می شود که ِخ َرد جاری ﺑشود.
 ،،کی دارد اين کارھا را می کند؟  " .،،تو " .فُ ِ
 ،،کی جاری می شود؟  " .،،تو ".
ﺣاال ،يک نتيجه ای ﺑدست آمد " :خدا يک قسمت اش را زد ،تراشيد .يا يک نقش ديگری زد روی پرده.
رم اين لحظه دوﺑاره.
رفتن فُ ِ
شما آن را در آغوش می گيريد .در آغوش گرفتن ،يعنی پذي ِ
من ذھنی نمی تواند ﺑگويد که ,, :من اآلن پنج دقيقه ست که دارم کار می کنم ،تسليم ھم ھستم ،خدا چرا  ...درست نکرده؟ .,,
ِ
فقط شما جاری می شوی ،می پذيری .جاری می شوی ،در آغوش می گيری.
می پذيری ،جاری می شوی ،در آغوش می گيری .تمام شد رفت .مجسمۀ تو ﺑوسيلۀ زندگی تراشيده می شود .آن مجسمۀ
خوﺑی می شودَ .وثﱠن .تاﺑلوی خوﺑی می شود.
در مورد اينکه نقاشی ﺑا نقاش ،حرف می زند و حرفش اعتراض گونه ست ،چند ﺑيت از مثنوی می خوانيم و درست ﺑفھميم
اين کار درست نيست و ما داريم ھمين کار را می کنيم!.
ی زندگ ِی ما را
ما ،نمی دانيم که مجسمه ساز دارد ما را می تراشد .ھم در درون .ھم در ﺑيرون .ھم فرم ما را ،وضعيت ھا ِ
ت يک ﺑاشندۀ فکری ھيجانی ،نيايی ﺑاال مقاومت کنی .ھميشه آن
دارد می تراشد ،ﺑه شرطی که " :در اين لحظه شما ،ﺑصور ِ
من ذھنی دارد می آيد ﺑاال ،ﺑا اين لحظه دوﺑاره آشتی کن ".
سطح صفر را حفظ کن .اگر ديدی ِ
ِ
ت خودتان.
ﺑدان که اگر می آيد ﺑاال ،شما قرﺑانی خواھيد شد .قرﺑان ِی مقاوم ِ
فرم اين
ما قرﺑان ِی مقاوم ِ
ت خودمان ھستيم ﺑه اتفاقی که در اين لحظه ظاھر می شود .چارۀ کار اين است که شما ﺑرگردی ِ
لحظه را ﺑبينی ﺑھش ﺑگويی ،، :ﺑله  .،،ﺑا اين کار ،يکدفعه می ﺑينيد که شما از آنجا متولد شدی مثل يک چشمه که موالنا ھم
تمثيل می زند " :از سنگ جاری می شود ،سنگ را در آغوش می گيرد ،غرق می کند .سنگِ در آن غرق می شود ".
من ذھن ِی شما ،درون اش ھشياری خالص ھست ،تبديل ﺑه فضايی می شود که ھمه چی را در ﺑَر می گيرد.
ِ
وقتی شما مقاومت می کنی ،حواس ات ﺑاشد ،داری قرﺑانی می شوی.
حس ﺑد و ضعيفی
حس قرﺑانی ﺑودن ،خيلی
ھمينطور وقتی ايراد در يکی می گيری و يا می ﺑينی ،داری قرﺑانی می شوی و
ِ
ِ
ست.
ت زندگی در اين لحظه را تبديل ﺑه تقريبا" صفر می کند .قدرتی که ھيچی نيست
ت ﺑی نھاي ِ
قدرت نمی دھد ﺑه شما .يعنی ،قدر ِ
و آن ھم که ھست ،خراب کننده ست.
مر شما را ﺑس نيامد رای من؟
ظنتان اينست در اعطای من؟
ت  ٣٠٣٣دفتر اول ،مرﺑوط ﺑه داستا ِن شير و گرگ و روﺑاه ست.
يعنی ،ﺑي ِ
موالنا نتيجه گيری می کند .حاال ما قصه را خوانديم قبال" ولی ديگر نمی توانيم خالصه اش را ﺑگوييم دراز است ،ولی از
رمز خداست .می گويد که:
زﺑان خدا می گويد .زندگی می گويد ﺑه ما .شير
ِ
ِ
ی من و صالحديد من و خر ِد من که کل ھستم ،ھمه جا را اداره می کنم ،ﺑرای شما ﺑس نيست؟
فکر من و را ِ
" ِ
ظنتان اينست؟ ".
ﺑخشش من ،فکرتان اين است؟! ".
مقاﺑل
می گويد " :در
ِ
ِ
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حس کوچک ﺑودن می کند ،ﺑه محدوديت می انديشد ،حسود است ،آيا
دچار نقص است و کمبود است،
من ذھنی که
حقيقتا" ﺑا ِ
ِ
ِ
مقاﺑل خدا کار کنيم؟
ﺑا اين فکر ،ما ﺑايد در
ِ
ی من؟! ".
می گويد " :فکرتان اين است؟ ظن تان اين است؟ در
ِ
مقاﺑل ﺑخشش ھا ِ
فکر حُقه ﺑازی سرشان زده در مقاﺑ ِل شير و از زﺑان شير دارد می گويد ،دارد می گويد ،خدا
ﺑرای اينکه آن روﺑاه و گرگِ ،
ﺑه ﺑشر که ﺑا م ِن ذھنی اش فکر می کند ،اين را می گويد:
اساس ﺑی کرانی ست و چيزی در مقاﺑلش مطالبه نمی کنم ،واقعا" اينطوری فکر می کنيد
ی من که ﺑر
" در
ِ
مقاﺑل ﺑخشش ھا ِ
ِ
شما! ".
ای خرد و رايتان از رای من
از عطاھای جھانآرای من
ی اين لحظه را می
فکرتان و ﺑينش تان از من است .واقعا" ھم ھمينطور است .ما انرژ ِ
مشخص است می گويد :ھمۀ ِخ َرد و ِ
ی من دار می کنيم.
گيريم ،و سرمايه گذاری می کنيم در ذھن ،تبديل اش ﺑه مفرغ می کنيم ،ﺑه درد و فکرھا ِ
آنھا از کجا می آيد؟
ی جھان آرايندۀ من است .يعنی من ھستم که دارم آرايش می دھم.
آنھا ھم از زندگی می آيد و از ﺑخشش ھا ِ
رم اين لحظه؟
چرا آشتی نمی کنی ﺑا فُ ِ
ی ما را زندگی ﺑزند
صحبت َس ِر اين است که آيا ما می توانيم نقاشی ﺑاشيم و اعتراض نکنيم و مجسمه ای ﺑاشيم که اضافی ھا ِ
يادمان ﺑاشد ،وقتی ما مقاومت نمی کنيم در مقاﺑ ِل اين لحظه ،زندگی راه نشان می دھد ﺑه ما .در آن راه ما ﺑايد فعال ﺑشويم،
ﺑايد کار کنيم.
فکر خالق ،کار.
اينطوری نيست که ﺑنشينيم يکجا ﺑخواﺑيم ،دائما" ﺑايد کار کنيم .فکر خالق ﺑکنيم ،کار کنيمِ .
يعنی اين انرژی ﺑايد در يک جايی خرج شود.
ما نياييم ﺑگوييم که ,, :تنبلی را ِه زندگی ست!ُ .خب ما گوشه ای می نشينيم ،ﺑه ما مرﺑوط نيست ،خالصه خدا خودش درست
می کند ديگر  " .,,ھمچنين چيزی نيست ".
شما ھستيد که درست می کنيد .شما ھستيد که خداييت تان را رھا می کنيد از گي ِر نَفس .و شروع می کند ﺑه جاری شدن.
کارتان ".
ھمانی که گفتم " :ﺑپذير ← جاری شو .کجا جاری می شوی؟ ،ﺑه ِ
ی ما می گذارد؟
ﺑه آن چالش تان .ھر چه جلوی تان ھست اآلن .چرا زندگی اين ھمه محدوديت جلو ِ
ت فکری ،جسمی ،ھيجانی ،جان ،اينھا قوی ﺑشود .عالوه ﺑر اين عضلۀ معنوی ما ھم قوی ﺑشود .وقتی
می خواھد ما عضال ِ
شما می پذيريد که اين فرم ﺑا من تا آخر عمرم ھست ،من يا ﺑايد اين را ﺑپذيرم يا يک عمر ﺑا واکنش منفی زندگی کنم.
وقتی می پذيريد ،اين پذيرش را ِه خداست .شما را وسيع می کند .ﺑيخودی نگذاشته اين را در مقاﺑل تان که!.
شما نگوييد ديگران گذاشتند .اين را ھمان زندگی جلوی تان گذاشته .اتفاقات را او پيش می آورد تا ﺑه شما نشان دھد که شما
در کجا ھستيد! .گفت:
زر خالص نيستی ".
" اگر از قيچ ِی زرگر ﺑترسی ،در اينصورت تو زر نيستیِ .
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نقش ﺑا نقاش چه اِسْگالد دگر؟
چون ِسگا ِلش اوش ﺑخشيد و خبر
دارد ھمين را می گويد دوﺑاره .نقش ﺑا نقاش ،چه جوری ﺑحث و جدل می کند؟ اِسکاليدن يعنی فکر کردن ،انديشيدن.
فکر کرد ِن او ﺑه نقاشی ياد داده .ﺑه نقش ياد داده .خبر از آنجاست.
در حاليکه ِ
چند تا چيزھست که ﺑا ھم کار می کنند:
يکی ـ اينکه شما ﺑطور قطع و يقين ﺑدانيد که شما زندگی ھستيد و جدا از زندگی نيستيد.
اتفاق اين لحظه و جاری شدن .و
رش
ِ
دو ـ پذي ِ
سه ـ اين ذھ ِن من که اآلن دارد خوب و ﺑد می کند ،قضاوت می کند و اسم می گذارد رويش ،يک خردی وايستاده که اين
خوب و ﺑد کردن و اسم گذاشتن و قضاوت کردن ،نمی گذارد اين خرد کار کند.
سر
من اين را ﺑايد از کار ﺑيندازم ،ﺑصورت ھشياری .اگر ﺑاھاش ھم ھويت نشوم ،ﺑه صدايش گوش ندھم ،صدايش اآلن در ِ
ما می آيد .فکر ﺑعد از فکر.
فکر ديگر .ھر لحظه زاده می شويم ﺑه يک فکر " .اين درست
فکر ﺑعد از رفتن تو ِ
ی يک فکر ،از آنجا در آمدن رفتن ﺑه يک ِ
ِ
نيست ".
ار خام ،را ﺑايد ﺑرای خودتان نگه داريد ،ﺑھش زنده ﺑاشيد و اگر ھم زاييده می شويد ،يک قسمتی از
حداقل يک قسمتی از ھشي ِ
اين ھشياری ﺑرود آن تو ،نه ھمه اش.
ی حضور ﺑرای ما نمی ماند!.
اينقدر جذ ِ
ی ذھنی ما می شويم که ھيچ ھشيار ِ
ب فرم ھا ِ
پس ،شما ﺑعنوا ِن نقش ،ﺑا نقاش ،ﺑحث نمی کنيد .ھميشه ﺑحث می کنيم و نمی گذاريم خرد ﺑيايد و اآلن می گوييم که:
اساس خودش و ﺑی خبر از زندگی نيستم ،اين اشتباه است .ﺑيدار دارم می شوم.
من اين قضاوت کننده و فکر کننده ﺑر
ِ
شناسايی می کنم.
ھر موقع می پذيرم ← جاری می شوم و در ﺑَر می گيرم ،اين کار می کند .امتحان کن.
ھر موقع ستيزه می کنم ،مقاومت می کنم ،جاری نمی شوم .در نتيجه آن ھم که ﺑوجود می آيد ،حتما" ﺑد است ﺑا آن ھم ستيزه
می کنم.
ما نمی توانيم ﺑگوييم ,, :ﺑا ستيزه و مقاومت من زندگی ام را عوض خواھم کرد .من ھمسرم را عوض خواھم کرد .من تو را
آغوش ِمھر داشته ﺑاشی که:
سر جات می نشانم  .,,چنين چيزی نمی شود! .شما ﺑايد يک
ِ
فرم اين
درين ﺑحر درين ﺑحر ھم چيز ﺑگنجد ،ھمسرت ھم در آنجا جا ﺑشود ﺑلکه اين خرد و عشقی که جاری می شود ،آنِ ،
ت منسجم ﺑاشی ،جامد شده ﺑاشی ،دائما" فعال
لحظه را که ھمسرت ھم جزوش است ،تأثير ﺑگذارد روش وگرنه شما ،مقاوم ِ
است آنجا ،شما نمی گذاری خر ِد زندگی جاری ﺑشود و عشق زندگی جاری ﺑشود ،چه جوری می خواھی وضعيت اين لحظه
را که جلو رويت است ،عوض کنی ،ﺑھبود ﺑبخشی؟!.
و ﺑيت گفت که انديشيدن را او ﺑه ما ياد داده .ما نمی توانيم ﺑينديشيم و آن را حذف کنيم.
اين چنين ظن خسيسانه ﺑه من
مر شما را ﺑود؟ ننگان زمن
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فکر خسيسانه در مورد من داشتيد؟!.
از
ِ
زﺑان خدا می گويد :من که ﺑی نھايت ﺑخشش ھستم ،يک چنين ِ
انسان م ِن ذھنی.
ای ننگ ھای زمان .تا حاال من موجودی نديدم که اينقدر خسيسانه ﺑه من فکر کند ،غير از انسان.
ِ
چه ياد می گيريم؟
من ذھنی ،فکر می کنيم ،اصال" درست نيست.
ت ِخ ﱠ
س ذھني ِ
ص ِ
ست و محدوديت و نق ِ
شما بر اسا ِ
حاال ،پس:
ظانّين ِﺑا ِlظَنﱠ السﱡؤ را

)اينطوری ﺑخوانيد(.

چون منافق سر ﺑيندازم جدا
کسانی که ظَن می ﺑرند ﺑه خدا و ظَ ِن ﺑد می ﺑرند ،ھشياری در اين جھان که ﺑا فرم ھم ھويت شده ،ﺑه محدوديت افتاده ﺑا ھمان
محدوديت در ﺑارۀ خدا فکر می کند ،و َ
کوچک اين ،فراوان ِی زندگی را در ﺑَر نمی گيرد ،چه جوری می توانيم خوب فکر
ظ ِن
ِ
کنيم؟ ،وقتی تبديل می شويم از ھشياری جسمی ﺑه ھشياری حضور ،و مثل او ﺑی نھايت می شويم ،تا زمانی که آنطوری
نشويم اين ھمان معنی ست که گفت " :جا ِن شيري ِن تو در دست من است ".
چون منافق سر ﺑيندازم جدا ،يعنی " :من ،سرش را ﺑِ ِھش نمی دھم ،عقل اش را ِﺑ ِھش نمی دھم ،جان اش را ﺑِ ِھش نمی دھم،
نورش را ِﺑ ِھش نمی دھم ،ولی وقتی می پذيری چی؟ ".
فکر توست که دارد کار می کند .من اآلن قضاوتی ندارم .خوب يا ﺑد است ،تو می کنی ولی من تنبل نيستم .من
می گويیِ ،، :
منتظرم که اين انرژی را در کدام ور تو ھدايت می کنی .،،
تو ھم ﺑه خودت می گويی و ھم ﺑه خدا می گويی و اينطوری پيش می روی.
می پذيری ← جاری می شوی ← در آغوش می ِکشی ھر فرمی را که حاصل می شود و می گويی:
ت من نيست .،،
 ،،اين دس ِ
دوﺑاره ھمين کار را می کنی .دوﺑاره ھمين کار را می کنی .دوﺑاره ھمين کار را می کنی .اينقدر اين کار را می کنی که
وضعيت ﺑرکت پيدا می کند .سامان پيدا می کند .شما اين کار را ﺑکن.
وا رھانم چرخ را از ننگتان
تا ﺑماند در جھان اين داستان
اوضاع زندگی ما را ﺑه ھم ريخته تا از اين داستان ،آيندگان ياد ﺑگيرند .اين ﺑاشد که ﺑشر
و واقعا" ھم ھمين کار را کرده .خدا
ِ
تا وقتی که ﺑا چشم گدايی و خسيسی خودش ﺑه خدا نگاه می کند و جا ﺑرای ھيچکس ندارد و اينطوری نيست که:
درين ﺑحر درين ﺑحر ھمه چيز ﺑگنجد! ،در اينصورت ،اين ﺑال سرش می آيد ،رنگِ خوشی نمی ﺑيند.
من ،می گويد " :اين چرخ را از ننگِ شما می رھانم تا اين داستان ﺑماند ".
وعقل مان را ﺑيندازيم دور ،ھيچکاری نکنيم ،ﺑگوييم:
پس معلوم می شود ،ما نبايد چشم مان را ﺑبنديم
ِ
رش اين لحظه .در صبر .در ُ
شکر .می دانيم خدا
کار فعال می کنيم ،در پذي ِ
 ,,خدا می آيد ما را درست می کند  " .,,نه " .ماِ ،
جنس ناله نيست .زاری نيست .گريه نيست.
رضايت را می پسندد .ناله را نمی پسندد .خدا از
ِ
ت
جنس شادی ست ،آرامش است و ﺑه
از
جنس خودش توجه دارد .ﺑه توھم توجه ندارد .توھم اصال" وجود ندارد .اين صحب ِ
ِ
ِ
خدا از زﺑان شير می کند.
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زﺑان خدا می کند که ما ﺑفھميم چون ما ھمان خدائيت ايم.
يا موالنا از
ِ
*
ت  ۶١١شروع می شود .می خوانم:
ب ديگر از دفتر اول ،ﺑي ِ
يک مطل ِ
مقاﺑل نقاش نبايد حرف ﺑزند.
در واقع ھمان مطلب است ،از زوايای مختلف .اينکه نقش ،در
ِ
اينکه ما تسليم ھستيم و فعال .صبر می کنيم فعاالنهُ .
شکر می کنيم فعاالنه ﺑا ﺑينش .تن نمی دھم ﺑه کوری م ِن ذھنی .يک
جوری ديگر می گويد .می گويد:
نقش ﺑاشد پيش نقاش و قلم
عاجز و ﺑسته چو کودک در شکم
اين تمثيل خيلی گوياست.
کودک وقتی در شکم مادر است ،چه اندازه قدرت دارد؟
چقدر می ﺑيند؟
کی او را حفظ می کند از خطرھا؟
آيا کودک در شکم مادر می تواند ﺑبيند که ماشين می آيد ،ﺑدود ﺑرود اين ور؟ ،يا ﺑايد مادر ﺑبيند؟
شکم مادر ،کودک می ﺑيند؟ ،نمی ﺑيند! .مادر می ﺑيند.
ت احتمالی که کودک را تھديد می کند در
آيا آن خطرا ِ
ِ
ی ُمضر
شکم مادر است ،واقعا"
چشم کودکی که در
اين تمثيل ﺑسيار قوی ست که
ِ
ِ
ِ
چشم مادرش است .اينکه نبايد چيزھا ِ
ﺑخورد و اين شکم اش را از آسيب ھا نگه دارد ،يک موقعی کسی ضرﺑه نزند ،ﺑه کودک آسيب نرساند!.
پس نقاش خداست و قلم ھم مثل آن مجسمه تراش می تراشد ھر لحظه و ما مقاومت می کنيم ،مقاومت اش ھمانقدر ﺑی ثمر
است و ﺑيھوده ست که کودک در شکم مادر ﺑگويد ,, :من می ﺑينم و ﺑه حرف من گوش ﺑده  " .,,که نمی ﺑيند ".
لق جمله ﺑارگه
پيش قدرت خَ ِ
عاجزان چون پيش سوزن کارگه
 ...تمثيل است .می گويد که :پيش خدا ،قدرت زندگی ،اين مخلوقات ،يعنی خدا و خلق ،مثل ﺑارگاه می ماند ،ﺑا ﺑه اصطالح،
ی کار است .و اينھا عاجزند .يعنی انسان عاجز است و م ِن ذھنی اش را نبايد ﺑه کار ﺑيندازد .مثل سوزن و پارچه ست
فضا ِ
ی پارچه ﺑا چرخ ... ،نقش ھا را ﺑيندازدُ ،خب ،پارچه يا نقش ،چقدر قدرت دارند؟
که رويش نقش می اندازد .خياط رو ِ
ندارند .ﺑھتر است تسليم ﺑشوند ،تا نقش خوب ﺑيفتد.
گاه نقشش ديو و گه آدم کند
گاه نقشش شادی و گه غم کند
پس اگر ما ،ديديم دارد نقش مان ﺑد می شود ،يا ﺑد شده ،اين تقصير کيست؟
شکم مادر است .تقصي ِر آن پارچه و نقش است که می گويد ,, :من اين نقش را نمی خواھم .چرا اينطوری نقش
تقصي ِر ﺑچۀ
ِ
زدی .,,
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جنس شيطان می شويم،
اگر مقاومت می کنيم ،ديو می شويم .اگر مقاومت نمی کنيم ،آدم می شويم .اگر مقاومت می کنيم ،از
ِ
جنس حضور می شويم ،ھم خودمان راه را پيدا می
ھم خودمان منحرف می شويم ،ھم ديگران را منحرف می کنيم .وگرنه از
ِ
نور ما شايد راه را پيدا ﺑکنند.
کنيم ،ھم ديگران ﺑا ِ
اتفاق اين لحظه ،دعوت می کند .يادمان ﺑاشد:
پس ،ھمۀ اين عبارات ،شما را ﺑه ﺑی مقاومتی در مقاﺑ ِل
ِ
اتفاق اين لحظه ،کلي ِد خزانۀ خداست .از خزانۀ خدا ھم خرد خدا می آيد و به اين ترتيب است که شما
بی مقاومتی در مقاب ِل
ِ
اتفاق اين لحظه.
به آن عقل ،به آن ِخ َرد ،دسترسی پيدا می کنيد .نه با مقاومت در مقاب ِل
ِ
اتفاق اين لحظه ،ھمين نقش است .شادی و غم  ...شما ،فعاالنه ُ
شکر می کنيد و راضی ھستيد .چون نقش را او می زند .يک
ِ
جايی می ﺑرد شما را.
دست نَه تا دست جنباند ﺑه دفع
ض ّر و نفع
نطق نَه تا دم زند در َ
واضح است ... .دست ندارد .نقش دست ندارد که دست ﺑياورد ﺑاال و دفع کند و َدم ندارد .نه نقاشی دَم دارد ،نه آن پارچه و
نقش دَم دارد ،آن دست خياط است و آن يکی ھم دست نقاش است و آن يکی ھم دست مجسمه ساز است ،ﺑناﺑراين دَم نمی زند.
منظورش اين است که شما نطق نداريد دَم ﺑزنيد که چرا اين ضرر است ،اين نفع است؟ ،ﺑين اين ضرر و نفعی که من ذھنی
نشان می دھد ،يک عق ِل ﺑزرگی ھست ،شما حاال ﺑايست صبر کن ،ولی کار ھم ﺑکن .ھر موقع ما ﺑی مقاومت می شويم ،را ِه
کار را می ﺑينيم .ھر موقع مقاومت ﺑکنيم ،ﺑه ﺑيراھه می رويم .شما ممکن است ﺑگوييد ... :ما کجا ﺑايد کار کنيم؟
اتفاق اين لحظه ستيزه نمی کنيد ،می ﺑينيد که يکدفعه راه خودش را نشان داد.
آنجا می ﺑينيد شما .وقتی ﺑا
ِ
 ...از اين راه ﺑرو .چون ﺑی مقاومتی ،آن راه ديده می شود .اگر مقاومت می کردی ،نمی ديدی! .م ِن ذھن ِی ستيزه گر آن راه
را نمی ﺑيند .م ِن ذھنی حواس اش ﺑه ﺑزرگ کرد ِن خودش است .نگه داری خودش است ،تعمي ِر خودش است ،شما ديديد يک
عده ای ،فقط می خواھند خودشان را نشان ﺑدھند .ﺑگويند ,, :من می دانم .,,
تمام حواس شان اين است که ديگران راجع ﺑه
ﺑار اشتباه نمی روند .معذرت نمی خواھند .خودشان را درست نمی کنندِ .
زي ِر ِ
ﺑطور مصنوعی اگر دروغ ھم شده ،حاال ھر جور شده من ﺑايد اين تصوير
من چه جوری فکر می کنند ،و  ...اين را حاال،
ِ
کار
ذھنی را در ذھن مردم درست اش کنم که اينطوری فکر کنند و ھمۀ حواس اش رفته ﺑه آنجا .حواس اش ﺑه کار نيستِ ،
ايزدی نيست که! .شما ﺑايد ﺑا ھوش ﺑاشيد.
تو ز قرآن ﺑازخوان تفسير ﺑيت
گفت ايزد :ما َر َم ْيتَ اِ ْذ َر َم ْيت
پس می گويد :تو اين ﺑيت را دوﺑاره ﺑخوان از قرآن.
که خدا گفته است " :تو تير نمی اندازی ،من تير می اندازم .تو فکر نمی کنی ،من فکر می کنم ".
موالنا مرتب ،اين آيۀ قرآن را می آورد .ﺑارھا ھم ما خوانديم و اآلن ھم داريم ﺑه اينصورت اين را معنی می کنيم که شما
ھمينکه مقاومت کنی ،تير درست نمی رود .سست  ...ھفتۀ قبل ﺑود ،داشتيم گفت ﺑرای اينکه اين تير درست انداخته شود ،ﺑايد
ﺑودن شما ،از حضور حاصل شود .يعنی در اين لحظه شما ﺑايد
ﺑودن شما ﺑی لرزش
اين کمان راسخ ﺑاشد و اين کو ِه قاف
ِ
ِ
تفاق اين لحظه آشتی کنيد .تا اين تير درست ﺑرود.
ريشه دار ﺑشويد .ﺑرای ايجاد ريشه ﺑايد ﺑا ا ِ
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اوال" تير ﺑيندازد ،ثانيا" ھم تير درست ﺑه ھدف ﺑرود ﺑخورد.
اتفاق اين لحظه ،اوال" تير انداخته می شود،
نمی دانی چه تيری؟ ،چه فکری؟ ،چه عملی؟ ،ھمين است .وقتی ستيزه نکنی ﺑا
ِ
ثانيا" راه نشان داده می شود ،کدام ور ﺑايد شما انرژی ات را کاناليزه ﺑکنی.
گر ﺑپرانيم تير ،آن نه ز ماست
ما کمان و تيراندازش خداست
اين ھم تفسير آن است .اگر ما تير می اندازيم ،ھميشه اينطوری ست .شما ﺑا م ِن ذھنی ھم که فکر می کنيد ،تير را خدا
می اندازد .منتھی چه جوری می اندازد؟
شما می گوييد اينطوری ﺑينداز .شما می گوييد ,, :ﺑنداز ﺑخورد ﺑه من ،من زخمی ﺑشوم.
تير را طوری ﺑينداز که ﺑه ھدف نخورد ،ھدف آنجاست تو اين وری ﺑينداز .,,
شما داريد ﺑه خدا می گوييد .ستيزه يعنی ھمين ديگر!.
يک موقعی ھست ،نقاشی حرف نمی زند ،نقاش کارش را انجام می دھد .نقاشی که حرف می زندُ ،خب نقاش چه جوری
کارش را انجام ﺑدھد! ،ولی ﺑاالخره نقاش دارد کار می کند .نقاش آخر سر می گويدُ " :خب تو حرف زدی اينطوری شد
ديگر ،تو می خواستی خراب ﺑشود ،آنطوری ﺑشود ،من نمی خواستم اينطوری ﺑِ ِکشَم ،تو از ﺑس دخالت کردی ،اينطوری
کشيده شد ،ﺑرای چه دخالت کردی؟ ،کمان ما ھستيم ،تيرانداز ھميشه خداست.
طرح خدا انداخته
ﺑھترين تير موقعی ست که دراين لحظه حاضر ﺑاشيد .ﺑگذاريد آن تيری انداخته ﺑشود که ﺑا فکر خدا و ﺑا
ِ
من ذھنی.
می شود ،نه ﺑا
طرح ِ
ِ
ھمينکه شما دخالت می کنيد يک اغتشاشی ،خلطی ،می آيد آنجا ،ﺑاالخره يک درصدی منحرف می شود .ھر درصدی
منحرف می شود ،ﺑه ضرر شماست .يعنی ما داريم کار ﺑی مزد می کنيم.
*
طرح زندگی که اسمش قضاست ،قضا،
اين ﺑيت ھم از دفتر سوم ٩٣۵ ،است ،تا انشاءﷲ ھمۀ ما ياد ﺑگيريم که ما در مقاﺑل
ِ
قانون زندگی ست و حکم اش يک اتفاق در اين لحظه ست .شما تسليم ھستيد .ﺑمحض اينکه ھجوم ﺑيآوريد و ﺑاھاش دعوا
ِ
ﺑکنيد ،در اينصورت خو ِن خودتان را می ريزيد.
پس واقعا" قضا ﺑه معن ِی قانون الھی ست ،دارد اجرا می شود.
ﺑر قضا ھر کو شبيخون آورد
سرنگون آيد ز خون خود خورد
پس ،اين لحظه ،قضا ،قانو ِن زندگی ،ھر چه زندگی می خواھد ،اينطوری ﺑگوييم ،آن ﺑوجود می آيد .شما اگر ستيزه ﺑکنيد می
افتيد زمين و ﺑه خون تان می غلتيد .نبايد اين کار را ﺑکنيد .ﺑايد ﺑپذيريدِ .گله نکنيد از قانون .ھر چه اآلن اتفاق می افتد ﺑدانيد
که اينطوری ﺑايد ﺑاشد.
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چون زمين ﺑا آسمان َخصمی کند
شوره گردد سر ز مرگی ﺑَر زَ ند
پس در اين تمثيل ھم می کند که زمين ﺑا آسمان ،چون از آسمان ﺑه زمين می آيد ،از آسمان اگر آتش ھم ﺑيايد ،زمين کاری
نمی تواند ﺑکند .ﺑی دفاع ست .زمين ما ھستيم ،آسمان زندگی ست .اگر ﺑا او دشمنی ﺑکنيم ما ،در اينصورت شوره می شويم.
اگر ما ،ﺑعنوان يک استعداد ،ﺑا اين لحظه ﺑستيزيم ،ھيچی در ما نمی رويد .شوره زار می شويم .و آخر َسر می ميريم ،که
اينطوری شديم ما!.
چھار ﺑُع ِد ما ،گفتيم :استعداد دارند.
ﺑُع ِد جسمی ما ﺑايد سالم ﺑاشد .اين ﺑه عقل جور در نمی آيد که خدا ما را آفريده ﺑرای اينکه ما را مريض کند!.
مگر اينکه اينقدر ما ﺑا اين لحظه ستيزه کنيم که آثار ستيزه ما را شوره ﺑکند و َسر از مرگ در ﺑيآوريم.
چھار ﺑُع ِد ما ،ھر چھار تا فاسد ﺑشود ،فکرھای ما مفرغ شود .ھمه اش ستيزه و پُز و خود نمايی و خود نشان دادن و ادعا و
تعمير خود و درست کردن تصوير ذھنی خودمان و دفاع از خود ،ﺑچرخد.
اين شکوفا کرد ِن استعداد است؟
ی
يعنی اينکه من ھمه اش حواس ام ﺑه ﺑلند نگه داشت ِن م ِن ذھنی ام است و تعمير نگه داشتن است ،اين خالقي ِ
ت خدا در رو ِ
زمين است؟
نيست که! .مشخص است.
نقش ﺑا نقاش پنجه میزند
ِسبلَتان و ريش خود ﺑَر میکند
ت ما در مقاﺑ ِل
کامال" مشخص است .نقش ﺑا نقاش اگر پنجه ﺑزند ،اآلن نقش ما ھستيم .نقاش زندگی ست.
اعتراض ما ،مقاوم ِ
ِ
اتفاق اين لحظه ،پنجه زدن است .ﺑلوکه کرد ِن فکر زندگی ست.
ِ
ی
در آنصورت ريش و سبيل خودش را ﺑَرمی َکنَد و صورتش را ﺑه ھم می ريزد .يعنی اغتشاش ايجاد می کند در وضعيت ھا ِ
زندگيش.
من تو را ماه گرفتم ،ھله خورشيد تويی
در خسوفی گر از اين ﺑرج و ﺑدن ﺑگريزی
غزل مان .می گويد که:
ﺑرگشتيم ﺑه
ِ
" من فکر کردم تو ماه ھستی " .ھنوز زندگی دارد صحبت می کند ﺑا انسان.
" آگاه ﺑاش ،تو خو ِد خورشيد ھستی ،تو خو ِد من ھستی ،فعال" در گرفتگی ھستی .اﺑرھا آمده رويت را گرفته " ،و اگر از اين
ی يکتايی ست .می گويد:
ﺑُرج  ...خورشيد در ﺑُرج می گردد و ﺑدن ،ﺑدن ھم ھمين فضا ِ
" اگر از اين ﺑدن ،از اين فضا و از اين ﺑُرج که در اينجا ﺑايد ﺑچرخی ،خورشيد ھستی تو ،از اينجا ﺑگريزی ،در اينصورت
می گيری ،ديگر نور از تو ساطع نمی شود " ،و ھمينطور ھم شده!.
وطن ما کجاست؟
ت پايين ،صحبت از وطن می کند .پس معلوم می شود
و در ﺑي ِ
ِ
توھم ذھن نيست ،زما ِن روانشناختی نيست!.
وطن ما ذھن نيست،
ِ
ِ
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تو ز ديوی نرھی گر ز سليمان ﺑرمی
وز غريبی نرھی چون ز وطن ﺑگريزی
ی يکتايی اين لحظه ست .ھر کسی ﺑايد ﺑداند که دائما" ﺑايد در اين لحظه زنده ﺑاشد ،ﺑُع ِد معنوی اش در اين لحظه
وطن ،فضا ِ
زنده ھست ،در جھان کار می کند ولی اين ﺑُعد زنده ھست ،اين ﺑُعد اﺑديت است ،ﺑارھا گفتيم ،ﺑاز ھم می گوييم:
جنس او ھستيم ،وقتی ما
خدا دو تا ﺑُعد دارد ،قاﺑل فھم می شود ﺑه اين ترتيب .ﺑُع ِد ﺑی نھايت است .ﺑُع ِد اﺑديت است .ما چون از
ِ
حس اﺑديت يعنی ھميشه آگاه به اين لحظه ھستيم ،که ھميشه اين لحظه ست و ما در اين لحظه ھستيم و
حس اﺑديت می کنيم،
ِ
ِ
ت خدا.
ت خداست ،زندگ ِی جاودانه ست و ھمينطور ﺑی نھاي ِ
دائما" در اين لحظه ھستيم ،اين شبي ِه زنده شدن ﺑه اﺑدي ِ
حس ريشه می کنيم که در اين غزل گفت :کو ِه قاف.
اينقدر
ِ
ھی مرتب می گويد :کو ِه قاف .کوه قاف ﺑلند است .چه ﺑگوييم کو ِه قاف ،چه ﺑگوييد که بی نھايت ريشه .ﺑی نھايت عمق ،ھر
رمز خداست.
دو يکی ست و اگر ﺑرويم ﺑه ذھن ،و گذشته و آينده ،ديگر ھيچ موقع از غريبی نمی َرھی! .و اگر از ،سليمان
ِ
جنس شيطان می شويد و معاد ِل گريز از اين لحظه ست ﺑاز.
شما از خدا می گريزيد ،دائما" از
ِ
ت اول است دوﺑاره.
ھمان ﺑي ِ
ما بايد پيدا کنيم که به چه صورت ھايی از اين لحظه می گريزيم؟.
ی فکری می گريزيد؟ ،پناه می بريد؟
شما به چه صورت ھايی به فرم ھا ِ
ی فکرشان کارھايی می کنند .گريخز از اين لحظه ست.
ی فانتری .ھی تو ِ
گاھی اوقات انسان ھا می روند تو ِ
ما ،اگر از سليمان ﺑگريزيم ،از زندگی ﺑگريزيم ،از ديوی نمی توانيم ِﺑ َرھيم!.
اگر ﺑا اين لحظه ستيزه کنيم ،اگر مرتب قضاوت کنيم ،اگر چيزھای آفل و گذرنده را مبنا قرار ﺑدھيم ،ﺑا آنھا ھم ھويت ﺑشويم،
سم خواھندگی م ِن ذھنی را ،آن ساختارش که دائما" ﺑه خواستن و خواست ِن ﺑيشتر ،می چرخد ،آن را زنده نگه داريم
اگر مکاني ِ
ما از ديوی نمی َرھيم!.
ديو ھمان ھم ھويت شدگی ست .ديو می گويد ،شيطان می گويد ,, :يکی من ،يکی خدا .,,
ت منفی .يعنی ما را آنقدر ﺑه درد
البته شيطان ﺑرای خدا کار می کند .اينطوری نيست شيطان ﺑا خدا يکی ﺑاشد ،منتھی ﺑصور ِ
می ِک َشد ،ما از طريق درد ﺑيدار می شويم ﺑه خدا.
و ما نمی خواھيم را ِه آن را ﺑرويم که!.
ما ھم نمايندۀ شيطان ھستيم .اگر ما در ذھن ،ھستيم و زندگی می کنيم ،غريب ھستيم در ذھن ،يعنی جدا شديم از خدا ،افتاديم
تو ذھن ،و در ذھن مان يک خدای تقلبی درست کرديم ،در اينصورت ما نمايندۀ ديو ھستيم .نمايندۀ شيطان ھستيم ،در ذھن
مان .نمايندۀ شيطان در ذھ ِن ما ،م ِن ذھنی ست ،اينطوری ﺑگوييم.
و اگر ما ھمه اش ﺑندۀ او ﺑاشيم ،چون نمی گذارد ما ﺑرويم که ،ﺑرای ھمين است وقتی ما می خواھيم ﺑه سليمان نزديک ﺑشويم
اينقدر م ِن ذھن ِی ﺑزرگ ،ناراحت می شود.
طان ﺑزرگ ما را
خيلی سخت است که آدم از اين گير افتادگی خودش را نجات ﺑدھد .يک راه ،دو راه نيست ،دائما" اين شي ِ
منحرف می کند .می گويد:
 ,,نرو ،نمی گذارم ﺑروی .تو نوکر منی کجا می روی! ،من می گذارم تو ﺑروی ﺑا خدا يکی ﺑشوی! ،از اين توھم در ﺑيايی! ,,
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ﺑرای ھمين گفت که:
ی من ﺑسازی .من لحظه ﺑه لحظه ،نشان می دھم تو اشتباه کردی .ھر دفعه که اشتباھت را می
" اگر من زَھ َرم ،ﺑايد ﺑا خو ِ
ﺑينی ،خوشحال ﺑشو .متواضع ﺑاش .شناسايی کن ،ﺑيا ﺑيرون ،نگو که من اشتباه نمی کنم ".
ديو چه می گويد؟ ،ديو می گويد ,, :من اشتباه نمی کنم .,,
ديو ﺑه ما چه می گويد؟ ،می گويد ,, :ﺑگو اشتباه نکردم .مگر می شود تو اشتباه ﺑکنی! .,,
ھيچ موقع اشتباه نکردی تو .کارت درست است .ديو اينطوری می گويد.
ما ھم شديم ديو ،ھمين حرف ھا را می زنيم " .نه " ،ھمين اآلن اعتراف می کنی که ما اشتباه کرديم ،ھم ھويت شدگی را
من دردناک
ادامه دادن ،درد ايجاد کردن ،رنجش ھا و کينه ھا را روی ھم گذاشتن ،حسادت کردن ،انتقام گرفتن و يک ِ
ی ذھن منعکس کردن ،ﺑا او گفتگو کردن ،ناله و زاری
درست کردن ،دائما" در اين ماندن ،ﺑر
اساس آن يک خدای تقلبی تو ِ
ِ
کردن ،شکايت کردن ،اينھا ھمه کار ديوی ست .خشمگين شدن ،توقع داشتن ،از اينھا که نمی رھيم ما که! .اگر از سليمان
ِﺑ َرميم!.
ی ما ﺑه سليمان روشن می شود .سليمان می گويد:
ولی ،وقتی می گوييم :ﺑپذير ← جاری شو ،پذيرفتن ،يکدفعه چشم ھا ِ
" اين اضافيه ،ﺑنداز ".
ار ديو نيستيم .ديو ،دوﺑاره می ِکشَد! ،حاال ما نمی رويم.
ما می اندازيم .آن لحظه ،در اختي ِ
ديو چه می گويد ﺑه ما؟ ،می گويد ,, :ﺑا اين لحظه ستيزه کن .ﺑا سليمان ستيزه کن .,,
ما می گوييم ،، :نمی کنيم .،،
دوﺑاره ما را فريب می دھد ،دوﺑاره يادمان می آيد ،، :نه .ما فريب نمی خوريم .،،
ُخب اين طول می ِک َشد؟ " ،ﺑله ".
صبر می خواھد؟ " ،ﺑله ".
نور افکن روی خودمان ﺑايد ﺑاشد؟ " ،ﺑله ".
طرف ما؟ " ،نه ".
کسی می تواند اين کار را ﺑرای ما انجام دھد؟ ،ﺑه نياﺑت از
ِ
فقط ما ﺑايد خودمان انجام دھيم ،حواس مان ھم ﺑايد ﺑه خودمان ﺑاشد ،ﺑبينيم:
ما چه جوری ديو شديم؟
ديو چه خاصيت ھايی دارد؟
ی ما ديوی ست؟
کدام خاصيت ھا ِ
ديو چه سلطه ای ﺑه ما دارد؟
اگر ﺑخواھيم ﺑا اين لحظه آشتی کنيم ،ديو ﺑه ما چه می گويد؟
اگر ﺑخواھيم از يکی معذرت ﺑخواھيم ،ﺑگوييم ،، :من اين کار را کردم ،شما را رنجاندم ،معذرت می خواھم ،اشتباه کردم .،،
ديو ﺑه ما چه می گويد؟
می گويد ,, :نکن اين کار را ،تو نکردی ،کوچک می شوی! .,,

41

برنامه گنج حضور شماره Sep 10 2014٥٢٢

Program # 522

ما اصال" ﺑايد خودمان را کوچک کنيم .زندگی طرح ھايی دارد که ما را کوچک کند .می خواھد کوچک کند .کوچک کند.
کوچک .گفت ديگر ،گفت " :من زَھرم ،ﺑايد ﺑا من ﺑسازی ".
ُخب ما دوست نداريم کوچک ﺑشويم! .وقتی ،وقتی ،کوچک می کنند ما را ،زودی خشمگين نمی شويم ِکش ﺑياييم ،کوچک می
مانيم ،واقعا" در آن قسمت ،کوچک می شويم ،يواش يواش کوچک می شويم ،يواش يواش تبديل ﺑه خاک می شويم .يواش
صفر می شويم .طول می ِک َشد.
نه خمش کن ،که مرا ﺑا تو ھزاران کار است
خود سُھيلت نَ ِھلد تا ز يمن ﺑگريزی
نه ديگر .می گويد:
" خاموش کن اآلن .ذھن ات را خاموش کن .که من ،زندگی ،خدا ،ﺑا تو ھزار تا کار دارم.
من کارم را ﺑوسيلۀ تو می خواھم انجام دھم .ھزاران تا .ھزار جور می خواھم نيکی ام را پخش کنم .عشق ام را پخش کنم.
لطافت ام را پخش کنمِ .خ َردَم را پخش کنم .در ھزار شعبه می خواھم ﺑوسيلۀ تو خالقيت ﺑکنم و سھيل نمی گذارد تو را ".
ی يکتايی می چرخد.
حول خدا می چرخد،
ت ما،
ت ماست .فطر ِ
سھيل ،فطر ِ
ِ
ِ
حول فضا ِ
ی ديگر
پس يمن،
ِ
افق يمن ديده می شود .جاھا ِ
سمبل فضا ِ
ی يکتايی ست و ما ﺑعنوا ِن ستارۀ سھيل ،ستارۀ سھيل در ضمن ،در ِ
ی َس ِر يمن ،يکدفعه سھيل را می ﺑينيم ،آره ،از جاھای ديگر
ديده نمی شود .ﺑناﺑراين ،اين تمثيل را زده .وقتی ما می رويم ﺑاال ِ
ديده نمی شود.
ت قديمی ست.
البته امروز ممکن است ﺑا اين تلسکوپ ھا و اينھا ﺑبينند ،اينھا صحب ِ
ت ماست.
ولی سھيل ،فطر ِ
نور ھدايت کننده ست .ما را ھدايت
اتفاقا" سھيل ،اص ِل ما ،وقتی اتفاق اين لحظه را می پذيريم ،خودش را نشان می دھد .يک ِ
ی يکتايی.
ی فضا ِ
می کند ﺑه سو ِ
می گويد که " :نه .تو خاموش کن ذھن ات را ،از طريق اين حرف زدن ،شيطان در تو کار می کند! .خو ِد سھي ِل تو ،تو را
ی يکتايی ھدايت می کند .نگران نباش ".
ی فضا ِ
ﺑه سو ِ
پس می ﺑينی که ما اصال" نگرانی نداريم .ما اگر ذھن مان را خاموش کنيم ،کمتر حرف ﺑزنيم ،ﺑارھا ھم گفتيم:
" ما کمتر قضاوت کنيم ،کمتر حرف می زنيم .خاموش می کنيم ".
ما داريم ﺑطور قطع ،يقين ،امروز و اين لحظه ،شناسايی می کنيم که زندگی در چيزھا نيست.
ی ﺑيرون است ،ھر چه می گويد ،اضافی ست.
ی م ِن ذھنی راجع ﺑه چيزھا ِ
ﺑناﺑراين چون حرف ھا و صحبت ھا ِ
جھان بيرون ،من نمی روم.
ﺑا شناسايی اين ،م ِن ذھنی که مرا می ِکشَد به
ِ
من ﺣرص نمی زنم .می دانم که حرص می خواھد فقط زياد کند آن چي ِز ﺑيرونی را .در آن زندگی نيست ،در آن ھويت
نيست ،در آن خوشبختی نيست .من نمی روم .آگاه شدم.
قضاوت نمی کنم .ھميشه قضاوت می کردم ﺑبينم اينجا چي ِز خوﺑی ھست ﺑه من اضافه ﺑشود؟
چه می خواھد اضافه ﺑشود؟! ،پس قضاوت ،ھم کمتر می شود.
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ی آفل نچسبم .وقتی چسبيدم ،ديدم که ترس و کنترل ﺑه من چيره می شود .پس اگر چيزی ديدم از ﺑين می
ياد گرفتم به چيزھا ِ
رود ،من از رويش می پَ َرم.
يادتان ھست آن تمثي ِل ﺑزرگ؟ ،گفت که:
مرغ جان اش موش شد سوراخ جو
ِ
تا شنيد از گرﺑه کان او عرجوا
ی کوچولو گفتند:
يعنی انسان،
ی شاخه ای در اين جھان نشست ،روی چيزی نشست ،تا گرﺑه ھا ِ
مرغ جان داشت ،آمد رو ِ
ِ
" ﺑرويم ﺑاال اين را ﺑگيريم ،يعنی مرگ آمد ".
ھر چيزی که در اين لحظه توليد می شود ،می آيد ﺑاال ،می ميرد .شما ﺑايد از رويش ِﺑپَری ،ﺑعنوان مرغ.
ی يک چيزی ،آن دارد می رود ،چون آفل است ،ﺑايد از رويش ﺑِپَری .اگر نَپَری ،ﺑچسبی ﺑھش،
اين لحظه  ...نشست رو ِ
ھمراه آن موش می شوی می روی زي ِر زمي ِن فکرھا و دردھا .آنجا ﺑايد زندگی کنی.
ُخب اين تمثي ِل خيلی مھمی ست که روی ھر چيزی که می نشينی ،يادت ﺑاشد:
" اين از بين رفتنی ست ،بايد ِبپَری ،بزودی اين می ميرد ".
نشانگر اين نيست که ما ﺑی وفا ھستيم ،يا ﺑی ِمھر ھستيم و عشق يک مقولۀ ديگر ،اگر ِﺑپَرم ،می توانم عشق ﺑورزم ﺑه
اي ن
ِ
انسان ھای ديگر .اگر ﺑه جسم ﺑچسبم که عشق نمی توانم ﺑورزم!.
مرغ جان نشستم ،منتھی ﺑا آن رفتم زي ِر زمين ،اآلن ﺑه مفھوم اش چسبيدم!.
ت
ی يک انسانی ،ﺑصور ِ
من اگر حتی رو ِ
ِ
طرف مقاﺑل ،ﺑه ھمسرشان چسبيدن! .چسبندگی ست اين ،عشق نيست که!.
ﺑيشتر مردم ،تصوي ِر ذھنی اند ،ﺑه تصوي ِر ذھن ِی
ِ
عشق ،اين است که ﺑُع ِد معنوی ات ،در اين لحظه زنده ﺑاشی ،او را ھم زندگی ﺑبينی .او ھم زنده ﺑاشد.
در اينصورت ،عشق شروع می کند ﺑه کار.
ولی وقتی ترس و کنترل ھست که عشق وجود ندارد!.
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