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  ۴۴٠١ شمارهٔ  غزل شمس، وانی،دیمولو

  

 منگر مست در درنگر یساق به

 منگر دست در درنگر وسفی به

 قالب شست در جان یماھ ایا

 منگر شست در را اديص نيبب

 یبود کغاز نگر یاصل بدان

 نگرم وستيپ کنون کان یفرع به

 کن نظر انیپایب گلزار بدان

 منگر خست تیپا که یخار نیبد

 افکند تو بر هیسا که نيب ییھما

 منگر جست تو کف کز یزاغ به

 کن با8روش سنبله و سرو چو

 منگر پست یسو وار بنفشه

 وانيح آب شد روان تیجو در چو

 منگر اشکست گر کوزه و خم به

 بگرو بخش یمست و بخش یھست به

 منگر ھست اندر و ستين از منال

 رو سبک و نرست که نيب قناعت

 منگر آبست ماده طمع به

 دندیدو با8 بر که نيب صافان تو

 منگر بنشست بن به کان یدرد به

 یقدس یھاصورت ز نيب پر جھان

 منگر بست راھت که صورت بدان
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 شگرفند مرغان عشق دام به

 منگر رست دامش ز که یبوم به

 ھست نيکم اندر یناطق تو از به

  منگر خاموشست لحظه نیکا آن در

*  

  806 شماره غزل شمس، وانید ،یمولو

 نستیا من عجب و یعجب در یکس ھر

  دیآیم انيم به چون انيم به نگنجد کو

*  

  637 شماره غزل شمس، وانید ،یمولو

 بگنجد زيچ ھمه بحر نیا در بحر نیا در

  ديمدران بانیگر ديمترس ديمترس

*  

  

 یم شروع مو8نا شمس وانید از 1044 شماره غزل با را امروز حضور گنج برنامه یاحوالپرس و سMم با
  :کنم

  منگر مست در نگر در یساق به 

  منگر دست در نگر در وسفی به

 در دارد ما یزندگ در یاساس اريبس یکاربردھا که را یزندگ و یعرفان اصول نیتر مھم از یکی مو8نا 
  .دھد یم حيتوض ما به امروز غزل گرید یجاھا در نيھمچن و تيب کی نيھم

  . نکن نگاه دست به و کن نگاه وسفی به و نکن نگاه مست به کن نگاه یساق به دیگو یم 

 نقدريھم ديدان ینم را وسفی ی قصه اگر و.  کند یم اشاره وسفی ی قصه به ديدان یم که ھمانطور
 یزمان و کرد دعوت را ھا آن بدھد، اننش یمصر زنان به را وسفی خواست یم خايزل که یوقت که ديبدان
 در از وسفی که یزمان بود، دستشان در چاقو و کندند یم پوست پرتقال مثM و بودند نشسته ھا آن که

 نیا از مو8نا و ست قصه نیا. دندیبر را دستشان پرتقال یجا به افتاد وسفی به که چشمشان و شد وارد
  .کند یم استفاده قصه
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 که دیگو یم. است موضوع به ما توجه جلب واقع در برد یم کار به را یسميسمبل نينچنیا نکهیا علت
  . برندار ست ییبایز ی سرچشمه که وسفی یرو از را چشمت تو ،)کيسمبل (یبر یم را دستت اگر

 خدا را آن یسنت طور به است؛ یاريھش ای یزندگ سمبل و دھد یم شراب  که ست یکس" یساق"
  .مينام یم

 دیگو یم و دھد یم شراب دارد یساق که ست نیا ليتمث و. ماست یرونيب تيوضع ا،م فرم" مست"
 که بوده میقد که یرسم به ست یا اشاره ھم دیشا. بدھد شراب تو به تا کن نگاه یساق به تو که
 زدیبر شراب تا ديچرخ یم ُدور که یساق و آورد یم را خودش جام یھرکس  و نشستند یم ُدور یوقت

  .ختیر ینم شراب شیبرا ھم او کرد، ینم نگاه یساق به که یھرکس

 ذھن است، ات یرونيب فرم که" مست "به و کن نگاه یساق به که دیگو یم. ست نیا اصل نیبنابرا و 
 طور چه گران،ید و خودم نظر از من  و ست یطور چه کارھا تيوضع که دھد یم نشان تو به که ست تو
  .نکن نگاه نیا به ھستم؟ مست گونهچ ھستم؟ مست قدر چه م؟یآ یم نظر به

  . میبرندار یساق یرو از را چشممان که م؛یريادبگی ميتوان یم ما که ست یدرس نیبزرگتر نیا قتايحق و

 و ھاست تيوضع سمبل دوباره که ت "دست "به و کن نگاه وسفی به تو که دیگو یم گرید قسمت در 
 آن به شماست؛ یروانشناخت وجود ای گذارد یم" قالب "را اسمش نيیپا در که ست یزيچ ھمان سمبل

 از یقسمت و یشو یم مست ،یکن یم نگاه یزندگ به ،یکن یم نگاه وسفی به یوقت رایز. نکن نگاه
  .است نیا شیھا علت از یکی انداخت؛ یخواھ و دیبر یخواھ را آن

 یشدگ تیھو ھم از اش عمده قسمت که ديکن نگاه تان یروانشناخت فرم ای تان یذھن من به شما اگر
 چشمش اگر یول. نجاستيھم ھم ما کار اشکال. دیاندازيب ديتوان ینم شده، ليتشک گذشته یدردھا و

 که ،یريبگ او از را تیھو  و یشاد و را  یزندگ و) خداست و یزندگ رمز" وسفی ( "باشد، وسفی یرو به
 تیھو م،یريگ ینم تیھو او از ما نکهیا یبرا م،يیگو یم ما حا8 یول است غلط یريبگ تیھو او از البته

 کند، ینم دايپ یمعن ميھست یکی یزندگ با ما یوقت کردن تیھو حس ماست؛ منِ  و مست به مربوط
  . میشو یم یفرم یب ای یاريھش جنس از و میشو یم یزندگ جنس از ھم ما

 خودتان از ديتوان ینم د،يدان یم خودتان جزو را فرمتان چون د،يکن نگاه فرمتان به شما اگر نیبنابرا
 رنجش مثل د،یاندازيب خودتان از ديخواھ یم را زھايچ یليخ شما که ست نیا علتش دیشا. دیاندازيب

 د،یدار یشدگ تیھو ھم یليخ که دیا شده متوجه ھم دیشا و تانیدردھا مثل تان،یھا خشم تان،یھا
 را آنھا مرتب شما که عمل یوھاالگ ای دیاندازيب خودتان از ديخواھ یم که یفکر یالگوھا از یبرخ مثل

  .دیاندازيب ديتوان ینم یول ديکن عمل ديخواھ ینم گرید و ديکن یم عمل

 یساق به اگر. دیريگ یم تیھو ھا آن از و ديکن ینم نگاه یساق به نکهیا یبرا د؟یاندازيب ديتوان ینم چرا 
 شهيھم حالتان او8 د،یريگ یم او از را وجود وحس ییبایز و آرامش و یشاد و یزندگ چون ديکن نگاه

 و. دیشو یم او جنس از ديکن یم نگاه یساق به یوقت نکهیا یبرا. دیدار آرامش شهيھم است؛ خوب
 از یساق پس ست مرتعش آرامش یشاد که ميگفت. ست یشاد او جنس د،یشو یم او جنس از یوقت

 به یوقت و است آرامش یاريھش ذات که ميگفت بارھا. ست یاريھش جنس است،از آرامش جنس
  .شود یم یشاد شود، یم ایپو و دیآ یدرم حرکت
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. ست ما با یشاد م،يکن یم حرکت ما م،يکن یم نگاه یزندگ به ای یساق خدا، به که یزمان تا پس 
 ینم یزندگ و تی،ھو عمل یالگوھا ای و باورھا ای و رونيب در یزيچ ای و طیشرا و ھا تيوضع از ما پس

 خودمان از را ھا آن ميتوان یم راحت م،يخواھ ینم یزندگ ھا نیا از ما ونچ و. است درست. ميخواھ
 ینم ما دردِ  به که ست یزيچ نکهیا یبرا افتند، یم دارند ھا نیا که شد مينخواھ متوجه اصM. میاندازيب

 ینم شما یول خورد؟ یم دردتان چه به تانیھا رنجش تان،یھا ترس تان،یھا خشم که ديکن فرض خورد،
 کيسمبل( ھستند مست جزو آنھا. ديکن یم نگاه مست به نکهیا یبرا د؟يتوان ینم چرا. دیاندازيب ديتوان

  .ھستند شما جزو ،)ميکن یم صحبت

 آب  ا8ن نيھم یعنی دھد، یم شراب دارد خدا د؛یشو مست که است قرار یعنی. ديھست مست شما
 شراب مدام و ديکن نگاه یساق به نکهیا یجا به شما. دیشو مست است قرار شما و دھد یم یزندگ

 ھر افتد؟ یم یاتفاق چه رونيب در حا8 شود، یم چه اتيجزئ که ديباش نداشته یکار و دیبخور دیريبگ
 یم شانیا از را شراب و ديکن یم نگاه دیدار یساق به شما که ست نیا اصل! افتديب خواھد یم یاتفاق

 یزيچ شود، یم ادیز شود، یم کم رونيب حا8. ديکن یم یزندگ دیدار شما ا8ن را زنده یزندگ. دیريگ
  . است اتيجزئ ھا نیا شود، یم اضافه یزيچ افتد، یم

  ."است اتيجزئ اش هيبق بدانم، را خدا ذھن خواھم یم من: " گفت یم نيانشت

  . افتد یم اتفاق رونيب در که یزيآنچ یعنی چه؟ یعنی اتيجزئ

 درون در یشاد و ديیآ یم در حرکت به و ديھست آرامش از پر و ديکن یم نگاه یساق به شما یوقت یول
 نيھم ھم رونيب در کردن، ارتعاش یشاد با کند یم شروع شما وجود یاجزا تمام و شود یم زنده شما

 یم شما اگر. شماست درون انعکاس رونيب. است درون انعکاس رون،يب نکهیا یبرا. دیآور یم وجود به را
 شده منعکس رونيب در و ست خراب درونتان که ست نیا اش یمعن است، خراب رونتانيب که دينيب

  .است

 اتيجزئ با و ديدھ یم انجام دیدار را کارتان و ديکن یم نگاه یساق به شما یوقت آسا معجزه طور به
 ھا، کين و ھا خوب و افتند؛ یم خورند، ینم شما درد به و ھستند وناجور بد که ییھا آن د،یندار یکار
 یم باشند شما با که داند یم صMح یزندگ که ییھا آن ست، ھماھنگ یزندگ خرد با که ییھا آن

 ، کل خرد با شود؛ یم کم یزيچ چه و شود یم اضافه شما به یزيچ چه که ديستين نگران شما. مانند
 بارھا (باشد ادمانی د،يکن یم ا8ن که یھرکار نیبنابرا و د؛يکن یم کار دیدار خدا خرد و یزندگ خرد با

 سالم بادام ميکن یم نگاه یساق به یوقت م،یکار بادام کی م،یکار یم یزيچ لحظه نیا ما که) ميگفت
" من "صورت نیا در م،يکن یم نگاه مست به و میدار یبرم یساق یرو از را چشمتان یوقت و میکار یم
 مست خود یعنی ،یکار یم یذھن من با ت،يمن با اگر. است پوک یکار یم که یزيآنچ و یکن یم دايپ
 از معلمش، از مادرش، و پدر از که ست یزيچ آن عقلش ست؛ یشدگ یشرط عقل عقلش کارد، یم

  .دارد عادت ست؛ شده یشرط است، گرفته ادی فرھنگش

 به کنند ینم تیرعا را آنھا گرانیود م،یشد یشرط م،یا ادگرفتهی ییزھايچ م؟یشو یم نيخشمگ ما چرا
 به م،يکن یم نگاه یساق به یوقت. ميکن یم ترس احساس م،يکن یم خطر احساس خورد، یبرم ما

 از ترس ترساند، ینم را ما گرید افتد یم که یاتفاق ھر ست،ين مھم اتيوجزئ ميکن ینم نگاه ھا تيوضع
 ما شود یمستول ما به ترس یوقت. ست یذھن من یاساس جانيھ که ترس جانيھ رود، یم نيب

  .شود یم ومعوج کج اننگاھم و ميکن یم گم را خودمان
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 نیا در گفت دیبا درواقع که لحظه ھر در دیبا ما که ست یاصل" منگر مست در درنگر یساق به "پس
  .ميکن تیرعا لحظه

 ايدن به ما چشمان از یزندگ. ديھست یزندگ به زنده د؛يھست لحظه نیا در زنده ميکن یم تیرعا یوقت
  … محتاج ر،يحق یما ،یذھن من یما ھمان ،یھنذ من ی"ما "آن. ميستين گرید ما. کند یم نگاه

 یوحت یندار و کمبود نقص، گاهیپا از" من "نیا حا8. ميکن یم دايپ" من "ميکن یم نگاه مست به یوقت
 یشدگ یشرط یرو از ھم واکنشش و است واکنش یرو از رفتارش نکهیا یبرا. نديب یم یعقل یب

 شوند، یم یعصبان نجایا کنند، یم را نکاریا نجایدرا که است گرفته ادی است، شده یشرط. است اش
 یعصبان دیبا نشود برآورده انتظارات نیا اگر باشد، داشته را انتظارات نیا دیبا آدم رنجند، یم نجایا در

 نیا. خورند ینم درد به ھم اصM نھایا. است ادگرفتهی زيچ تا ھزار. باشد داشته توقع دیبا برنجد، و شده
 ھرلحظه. شوم نو دیبا من. ست کھنه نھایا. خورد ینم من درد به ا8ن اما بوده ديمف یزمان کی دیشا ھا
 دوھزار عقل به برسد چه خورد ینم من ا8ن درد به من قبل قهيدق پنج عقل خواھم؛ یم نو عقل کی من

  !شيپ سال

 از و رود یم نيب از حسادت نیبنابرا ھستم، یفراوان و تینھا یب جنس از کنم یم نگاه یساق به یوقت
 کنم، نگاه یذھن من به خودم، به ھا، تيوضع به مست، به نکهیا محض به. کنم ینم نگاه کمبود گاهیپا

 ھستند، ھا نيھم دوروبرم دارم، را پول نيھم ش ھمه من خوب دیگو یم شود؛ یم زنده یذھن من
 گاهیپا از باشم؟ هداشت عقل یچطور من تيوضع نیا با خوب نگرانم، شود، یم چه ستين معلوم کارم
  .نقص

 ایآ. ديکن نگاه خودتان به شما. یکن ینم یستگیشا و ییتوانا احساس یکن یم نگاه مست به یوقت
 به اگر. ديھست ديکن یم نگاه یساق به اگر د؟يھست تيفيک با یزندگ و آرامش و یشاد ستهیشا شما

 دیگو یم دارد تو به یذھن من نیا رایز. ستمين نه، که ديیگو یم حتما ديکن یم نگاه مست ای یذھن من
 مگر ؟یبرس یشاد به دیبا تو چرا ؟یبرس حضور گنح به دیبا تو چرا ھست آدم ھمه نیا نيبب حا8 که
. نخواندم کتاب که من. ستمين اش ستهیشا اصM که من ست؟ دهيرس یکس چه حا8 د؟يرس شود یم

  . شوم کار نیا ی ستهیشا…تاا بکنم را کار آن بکنم، را کار نیا دیبا من بروم، کMس دیبا من حا8

 حس ما نکهیا علت. ديھست ستهیشا. ديکن دايپ یستگیشا ستين 8زم یزندگ به شدن زنده یبرا شما
 نگاه مست به یوقت مست، تيوضع یعنی ت،يوضع نیا که است نیا ميستين ستهیشا که ميکن یم
 نقص. مينيب یم نقص ما م،يکن یم نگاه ھا تيوضع به یوقت م،يکن یم نگاه دست به یوقت م،يکن یم
 را دانش آن  ميکن یم نگاه مست به ما یوقت که ست نیا کار نیا اشکا8ت از یکی. کند یم نگران را ما
  . میم،نداريبدان را قدرشان و مينيبب را زھايچ دیبا که

 یم را ھا آن ایآ صMا د؟يدان یم را دیدار که ییزھايآنچ قدر ا8ن شما کنم، سوال طور نیا ديدھ اجازه
 به که یکس. ديکن ینم نگاه یساق به و ديکن یم نگاه مست به دیدار که ديبدان دينيب ینم اگر د؟ينيب

. است یقدرشناس دانش جنس از. است حضور یاريھش جنس از کند، یم نگاه یزندگ ای یساق
 یم نگاه یساق به دارد نچو کند یم یزندگ دارد تيفيک با لحظه نیا ند،يب یم را شيسMمت نیبنابرا
  . است حاضر لحظه نیا نیبنابرا. ست زنده دھد، یم او به را شراب یساق و کند
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 در شما که شود ینم. دارد لحظه نیا در شما حضور زانيم به یبستگ لحظه نیا در یزندگ تيفيک
 شما لحظه نیا در یزندگ داشتن تيفيک یبرا. ديباش داشته یزندگ تيفيک ا8ن د،يباش ندهیآ ای گذشته

 از که ست یساق درواقع و ديکن یم نگاه یساق به که ديھست حاضر یموقع شما. ديباش حاضر دیبا
  .ديھست نيعج یساق با د،يستين گرید شما. کند یم یزندگ شما قیطر

 ھرچه من م؟يبرس یساق به چگونه ما حا8 میديفھم را ھا نیا ما خوب که ديکن سوال است ممکن شما
 د،یآ ینم خوشم و است ناقص که نميب یم را تميوضع گر،ید ھاست نقص نيھم اش ھمه مکن یم نگاه

 د،یآ ینم خوشم آن از د،یآ ینم خوشم نیا از د،یآ ینم خوشم روابطم از د،یآ ینم خوشم کارم از
  ست؟يچ ست؟يک یساق اصM. ميکن نگاه او به که کجاست یساق نیا ھستم، یعصبان

. جاستيب ھم و جاست به ھم سوا8ت نیا. میا افتاده روز نیا به که میا دهيسپر را سوا8ت نیا ما خوب 
 جستجو ذھن قیطر از یوقت یول کند یم کردن جستجو به شروع آدم که یزمان جاست به سوال دیشا

 را سوال نیا ديتوان ینم شما. ست یاريھش جنس از یساق. کرد نخواھد دايپ که بداند دیبا کند یم
 وخدا ستيچ جنس از خدا که سوال نیا به ديبخواھ نکهیا محض به! ست؟يچ خدا ای یساق که ديبپرس

  . ديکن یم نشيدروغ ديدھ پاسخ ست؟يچ یاريھش ای ست؟يچ یزندگ و ست؟يچ و ستيک

 یزندگ با ميتوان یم که دارد را دهیفا نیا سوال نیا یول. بدھد جواب سوال نیا به تواند ینم ذھن 
. ديکن لیتبد یساق ای خدا ای یزندگ به را خودتان دیبا شما. ميکن لیتبد او به ار خودمان که ميکن یھمکار

 یناراحت نيھم جنس از شما شود ینم. دينيبب را یساق که دیشو یساق جنس از دیبا گرید عبارت به
  کنم؟ کار چه که ديیگو یم حا8. دينيبب ھم را یساق و دیشو ینگران و خشم و ھا

 نیا را، یفعل تيوضع یعنی. ديکن یفعل تيوضع با شدن یمواز به شروع. ست ساده اريبس راھش
 ھم است، بد کار ھم است، بد خانواده ھم است، بد روابط ھم است، بد یليخ شما یبرا که را لحظه
 که گرچه. دیریبپذ را ھا تيوضع و ھا فرم نيھم لحظه نیا ھستم، ضیمر ھم ام، دهيرنج وھم دارم خشم

  . میریبپذ ميتوان ینم ما را یزيچ نيمچھ دیگو یم یذھن من

 آن را، یساق ذره کی. ديھست یساق جنس از لحظه آن د،یشو یمواز نکهیا محض به. دیشو یمواز شما
 جنس که ديدھ ادامه. ديدھ ادامه را کار نیا دیبا شما و نديب یم شده یساق جنس از که یجنس
 آن و دیشو یم یساق جنس از پس شود، یم دایز شما در یساق جنس. ديکن ادیز خودتان در را یساق

 در یساق جنس از قدر ھرچه. ديکن نگاه یساق به چشم، آن با جنس، آن با. نديب یم را یساق جنس
  .دیشو یم آگاه یساق از ھمانقدر شود، یم ادیز شما

 جنسش از دیبا فقط. دينيبب ديتوان ینم را یساق چشم نیا با. دینگرد یساق دنبال ذھنتان در شما پس
  . دیشو

 جنس از" نگر در یساق به. "شو یساق جنس از که است نیا شيمعن تيب نیا گرید عبارت به پس
 چشم به یتوان ینم را یساق. یکن یم حس را یساق یشو یساق جنس از فقط. بشو یساق

  .ميکن یم صحبت میدار ذھن زبان به کيسمبل یول. ینيبب

 درون در فضا ذره کی د،یریپذ یم را لحظه نیا تيوضع یعنی د،یشو یم یمواز لحظه نیا با شما یوقت
 لیتبد سرمان در یا نقطه کی به نکهیا مثل درست ما. ست شده بسته فضا ا8ن. شود یم باز شما
 ای خدا جنس از. است تینھا یب جنس از فضا نیا. شود یم باز ما درون در فضا. میشد جمع. میشد
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 به. شود یم شتريب تان رشیپذ و تان داشت روا یینوانا ماش شود یم تر عيوس فضا ھرچه.ست یساق
. ديبدھ جا خودتان در را زيچ ھمه ديتوان یم شما و شود یم تینھايب و شود یم باز فضا نیا که یطور

  :دیگو یم مو8نا

  806 شماره غزل شمس، وانید ،یمولو

 نستیا من عجب و یعجب در یکس ھر

  دیآیم انيم به چون انيم به نگنجد کو

 ھم انسان بیغر بيعج زيچ انسان، عجب و دارد یعجب کی یا باشنده ھر دارد؛ یعجب کی یھرکس 
 که یبيترت نيھم به د؟یآ یم انيم به چگونه شود ینم جا فرم در شیبرا که یزيآنچ که ست نیا

 یم یساق جنس از شما لحظه نیا با شدن یمواز با. شود یم باز درون در فضا. ميکن یم را صحبتش
  .دیدار یبرنم دست بودن یساق جنس از و دیوش

 شراب من به یساق حا8 خوب یليخ که دينيبب و ديکن نگاه خودتان به دیبرنگرد که ست نیا کار ديکل
 یبرا ندارند؟ ای دارند قبول مرا مردم ھستم؟ مست قدر چه شدم؟ داريب قدر چه من نميبب بگذار داده،

 از شد، یم مست داشت درواقع که را مست دوباره یکن گاهن مست به یبرگرد نکهیا محض به نکهیا
  . یبند یم را آن شد، یم یساق جنس

 گرید یھا تيوضع ھا، آدم یزھايچ به را شما. کند یم کردن سهیمقا به شروع دوباره یذھن من
  .یھست نیا تو دیگو یم و کند یم دايپ یریتصو کی فوراً  یعنی. کند یم سهیمقا

 که ميیگو ینم ما. دينکن ريتفس ذھنا را نیا شما ،"درنگر یساق به "ميیگو یم یوقت که باشد ادمانی 
 آدم کی دیبا من! دميفھم که ندیگو یم ھا یبعض. ديکن یزندگ یذھن ریتصو کی طبق بر ديیايب شما
 در که یمشخصات کی با یذھن ریتصو کی دیبا من. ستين نیا. بکنم ريخ یکارھا دیبا من. باشم یمذھب
 برطبق من ای. است لياص ريغ یزندگ ھا نیا. کنم یزندگ آن برطبق و کنم درست را آن تھس ذھنم

 ھستم، نيام ھستم، راستگو من کنند یم فکر گرانید کنم؛ یزندگ اند ساخته من از گرانید که یریتصو
. ستمين نطوریا من که ندینگو گرانید که کنم یزندگ یجور دیبا من ھستم، آنطور ای ھستم نطوریا من

  .است لياص ريغ یزندگ ھا نیا

 یساق به ميباش ذھن در ما اگر اصM. ستين ذھن جنس از ست؛ين باور جنس از" درنگر یساق به "
  .ميکن نگاه ميتوان ینم

 جنس از یساق. ستين باور جنس از اصM دارم، یعرفان ای ینید یباورھا من ديیبگو ديتوان ینم شما 
  . تسين باور جنس از خدا ست؛ين باور

 را نیا دیبا ما. لحظه نیا شرط و ديق یب رشیپذ یعنی ميتسل. است ميتسل راه از خدا یسو به چهیدر
 لحظه نیا شده ميتسل انسان. دارد یمعنو قدرت که ست شده ميتسل انسان فقط !ميتسل. میريادبگی

 دبع ی لحظه ھست، که ھست نطوريھم دیآ یم بعد ی لحظه. ردیپذ یم ھست که ھست نيھم را
  .ست یمواز لحظه نیا با… ھست که ھست نطوريھم ھم

  ! نه…ینطوريھم افتد یم که یاتفاق ھر ما… که شود ینم که نیا آقا ديیبگو ست ممکن شما
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 را یرونيب یھا تيوضع شدن، یجار شما از کند یم شروع یزندگ خرد د،يھست یمواز  شما یوقت
 یزندگ فرمان من آقا ديیبگو و ديکن نگاه یساق به شما که ستين نطوریا. کند یم کردن عوض به شروع

   ‼؟؟…کنم نگاه یساق به اش ھمه من شود؟ یم چه نیا کردم، رھا را

 و ريفق شما مثM و ديکن نگاه یساق به شود یم مگر. کند یم کار دارد کل خرد ديکن نگاه یساق به شما
 فيضع یماد نظر از یحت ماش اگر. شود ینم یزيچ نيچن د؟يافتيب یا گوشه کی و ضیمر و زيچ یب

 اندازه به ھم پولتان شما که کرد یم یطور یزندگ خرد گرنه و د،يکن ینم نگاه یساق به حتما ديھست
 ست؛ یذھن من یآقا شعار بھتر ادتریز ھرچه. بھتر شتريب ھرچه نکهیا نه شد؛ یم ديخواست یم که یا

  ". بھتر شتريب ھرچه " دیگو یم یذھن من

 نگاه وسفی به و ديکن نگاه یساق به دیبا شما داند، یم بد ای خوب را آن ذھن که یطیشرا ھر در شما 
 ولو. شود یم دهیبر دارد تانيروانشناخت وجود تان،یمجاز وجود یعنی دستتان از یقسمت نکهیا ولو ديکن
  . دیآ یم دردتان نکهیا

 ميبفھم یذھن من عقل و یجزئ عقل با ميتوان ینم ما.دیاندازيب دیبا را ھا قسمت کدام ديدان ینم شما
 نگاه دست به ديکن نگاه وسفی به دیبا نیبنابرا. دیاندازيب را قسمت کدام و میدار نگه دیبا را قسمت کدام

  .دينکن

 یساق یرو از را چشمتان. دينکن تیشکا و ناله شما شود، یم کنده شما یرونيب قسمت کی دیدید اگر
. شود یم چه نميبب میگو ینم یزيچ من حا8 است، مصلحتم حتما ديینگو یحت و د،یبرندار وسفی ای

 به ديکن یم نگاه یساق به یوقت ديدان یم واقعا ایآ دينيبب ديبپرس خودتان از. ديبفھم ديتوان ینم شما
 ديخواھ یم را کجا است؟ ناجور شما یزندگ یھا تيوضع یکجا ای ھا کدام ديکن یم نگاه فرمتان

  . شود ینم د؛يتوان ینم. دیاندازيب

 دیآ یم وجود به زهيست عدم نیا از یبرکت د،يکن ینم زهيست و دیشو یم یمواز لحظه نیا با یوقت شما
 دايپ کار نیا از ذات، آن از یکين کی ،یخوب کی ،)بگذارم چه را اسمش گرید دانم ینم" (برکت "نیا که
 آنچه و افتد یم افتد یم که ییزھايآنچ و. دھد یم رييتغ را شما یزندگ یھا تيوضع کل که شود یم

 مذھب و نید به ھم یربط و ديکن یم  یزندگ د،یشد ميتسل ینطوريھم شما. ماند یم ماند، یم که
 ھمان که دیآ یم رونيب یاصول کی شما درون از نديب یم دفعه کی د،يکن ینم زهيست لحظه نیا با. ندارد

 انسان درون از د،یآ یم رونيب اشم درون از ییخدا نظم. ست ییخدا نظم ای divine order اسمش
 اعماق از ییخدا نظم. دارد قبول جامعه ای نوشته کتاب که ستين یزيآنچ ییخدا نظم. شده ميتسل
  .ديکن یم نگاه یساق به یوقت دیآ یم رونيب شما یعنی شده ميتسل انسان وجود

  قالب شست در جان یماھ ایا

  منگر شست در را اديص نيبب

  .یريگيماھ تور و تله دام، یعنی" شست"

  .شما اصل یعنی جان یماھ که شد معلوم پس
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 به. دیآ یم ايدن از یشاد که اددادندی ما به نکهیا یبرا میکرد نگاه ايدن به ذھن، به مست، به شهيھم ما 
 که اند گفته لفظاً  ینطوريھم. دیآ یم یساق از. دیآ یم با8 ما وجود اعماق از یشاد که اند نداده ادی ما
 صورت به نه دھد یزندگ شما به خواھد یم یعمل طور به ا8ن نيھم خدا! نه". است زرگب خدا"

  !میندار" است بزرگ خدا. "باور نه کتاب، نه ،یتئور

 به و مست به فرم، به که یوقت یول. دھد یم یزندگ شما به و دیشو یم یمواز خدا با ا8ن شما
 رازهيش ھمه کدفعهی و ميکن رھا را ھا تيوضع فرمان کدفعهی که مينگران چرا ما ميکن یم نگاه ھا تيوضع

 درست! نه! میا کرده درست زور به م،يکن درست ميتوان ینم گرید زدیبر ھم به اگر! بگسلد ھم از امور ی
 ھرچه رونيب کن، نگاه یساق به. یباش فشار ریز که ستين 8زم اصM. یھست فشار ریز م،ینکرد ھم

  . شود یم خوب رونيب و بشود، خواھد یم

 من د،يدھ یم قول من به شما اگر که ديینگو شما. بشود خوب رونيب که یکن ینم نگاه یساق به یول
  . شود ینم نیا… یموقع کی که دارم شک من. کنم نگاه یساق به

 یروانشناخت" من "کی شود، یم شروع صفر هيثان از و ميیآ یم جھان نیا به ابتدا ما که ميگفت بارھا
 کی کرم درون از و دیآ یم وجود به کرم اول نکهیا مثل درست. ميبمان یباق ميبتوان که ميکن یم درست

 یبرا نه ميکن یم درست" من "م،يکن یم درست یذھن من ھم ما. شود یم متولد پروانه کی شاپرک،
 است، شست در ا8ن. دیايب رونيب جان یماھ دیبا نیا درون از. میببر خودمان با را نیا گور لب تا نکهیا
  .است قالب تور در دام، در یعنی

 وجود به پروانه آن درون از که میدار 8زم را کرم. میدار 8زم را نیا. ماست یروانشناخت فرم نيھم قالب
 باشند داريب مادر پدر اگر ست، یسالگ ھشت یبرا ست، یسالگ پانزده دوازده، ده، یبرا کرم نیا. دیايب
 را زهيست اددھندی را عشق او به و است اصل عشق ستين اصل ییداج که بدھند ادی بچه به توانند یم

  .نه را ییجدا نه، را بتيغ نه،

 یم را مردم بتيغ نشستند مانیھا بچه! م؟يکن یم تيترب چگونه را مانیھا بچه ما که دينيبب شما 
 یم دعوا باھم وشوھر زن م،يکن یم زهيست گریھمد با م،يکن یم توطئه م،يیگو یم را مردم یبد م،يکن
 که اونطور… نجایا که است واضح. دھند یم وگوش نشسته ھم ھا بچه م،يدھ یم فحش ھم به م،يکن

 ما در عشق یعنی د،یايب رونيب شاپرک آن درون از بعدا و ميباش کرم ما یسالگ دوازده ده، تا بود قرار
 روابط ی هيکل اصM انسانھا، ھا شوھر و زن م،یشو متحد ھم با عشق نیا قیطر از ما شود، متولد
 جدا ما م،يادگرفتی را ییجدا ما که ھستند؛ جدا که گریھمد با یذھن ریتصو دو با ا8ن… ھم با یانسان
 یباورھا و ھا روش براساس ن،ید براساس خانواده، ،یاجتماع تيموقع براساس ميھست جدا. ميھست

  .است شست نیا! ستين! تسين! ست ییجدا نيھم ما اصل. ميکن حفظ دیبا را مانيیجدا و یاسيس

 را نظم آن اگر. ست ییخدا نظم اديص. خداست ھمان اديص. با8ست آن اديص نکن، نگاه نیا به دیگو یم 
 که یدھ اجازه دیبا نظم. ست یجار ا8ن نظم ست؛ين یذھن من در ست،ين تو در ھم نظم د،ينکن تیرعا
 یم یجار دارد تو در ا8ن  divine order ییخدا نظم. است یصورت کی به لحظه ھر نظم. شود یجار

 جان یماھ که ست تور کی انوسياق در تور، درون رفته جان یماھ تو، یوقت یول. رينگ را آن یجلو. شود
  . زند یم وپا دست مدام نیا تور نیا در. نديب ینم ھم را انوسياق اصM و ست رفته آن درون ما
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 طور به ستين ھم با8 د؟يکن نگاه را با8 ديتوان یم شما ،میشنو یم را ھا حرف نیا که شما و من حا8
 و ديکن نگاه اديص به دارد تور اديص د؟ينيبب را اديص د؟يببن را یساق ديتوان یم. ميیگو یم با8 کيسمبل

  د؟ينينب را شستش

 لبتها. کند ديص را شما که امدهين اديص. ديافتين شست در که ديکن یکار چه که دیگو یم شما به اديص 
 به را اش ییبایز را، عشقش را، ش یشاد که ست نیا یبرا شما جان دارد 8زم را شما جان اديص

  . است ھماھنگ ما ینوروز سفره با قدر چه نیا و کند پخش جھان نیا در شما لهيوس

 یم شنا آب داخل که یماھ کی و نهیآ کی ھست، شمع کی ینوروز سفره در که دیآ یم ادتانی شما
  . دھد یم را یمعن نيھم دروافع تا 3 نيمھ و. کند

 ،یزدیا ییروشنا پس). creation (است فرم نيھم نهیآ و یاريھش خدا، ،یزندگ یِ یروشنا رمز شمع
 درمورد د،يشناس یم شما را انعکاسش. شود یم منعکس و خورد یم انسان به انسان، در مخصوصا

 سفره در که ست حضور خالص یاريھش نيھم شما در انعکاسش م؛یکرد صحبت اريبس انعکاسش
 انسان، که. ست انسان رمز شراب. ست شراب سمبلش) میگذار ینم گرید ا8ن ما البته که (ینوروز

 شاپرک و پروانه نیا درونش از و کند یم رشد یذھن من صورت به اول که ميگفت انسان ميیگو یم یوقت
  . کند یم شنا یزندگ انوسياق در که ست آزاد جان شاپرک،. دیآ یدرم

 یم داريب ا8ن ما نکهیا مثل شود، یم منعکس د،يباش شما که د،یآ یم ییخدا یاريھش نیبنابرا پس
 صورت به و میشو یم داريب ما یوقت خورد، یم یزدیا یاريھش یوقت. ست قالب زندان در ا8ن. میشو
 از حضور یاريھش نشد جدا ندیفرآ ای پروسس دارشدنيب که ميگفت که م،یشو یم جدا فکر از یاريھش
. ست حضور ی تجربه نيھم نیا فکر؛ از استفاده بدون دیدار وجود که ديکن یم حس شما و ست؛ فکر

 که. ست خالص یاريھش نیا. فکر از استفاده بدون بودن اريھش فکر؛ از استفاده بدون داشتن وجود
  .ھستند نیا سمبل یماھ و نهيیآ و شمع

 در یماھ صورت وبه گردد یبرم خالص یاريھش صورت به و ردخو یم ديباش شما که نهیآ به شمع 
 یم خدا از را شراب مست، انسانِ . ست مست انسانِ  درواقع شراب و کند یم شنا یزندگ انوسياق
  . کند یم پخش جھان نیا در و رديگ

 که دھد یم نشان که ؛)سنگ ای سکه (جماد ،یسبز مرغ، تخم: میدار ھم گرید زيچ 3 ما سفره یرو
 یزندگ نوع کی که نباتات. ست نبات سمبل یسبز. ھستند زنده نھایا که دانستند یم میقد انيانریا

 یجانور یزندگ سمبل که مرغ وتخم. ست یجماد یزندگ یعنی جماد سمبل که سکه ای سنگ. ست
  .ست

 ھماھنگ ھم ینوروز ی سفره با حضور گنج یمعنا ا8صول یعل و غزل نیا قدر چه که دينيب یم پس
  .ست

 جنس از ست، مست ییخدا ناب یاريھش به ا8ن که یمست مست، ،یانجيم عنوان به انسان پس
 شيزندگ اصل یول. ست آن سمبل مرغ تخم که دارد ھم یجانور یزندگ. ست فرم در یول خداست

  .کند یم شنا ییکتای آب در یماھ مثل ست یماھ
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 شما ی نهيیآ در ا8ن که افتد یم نهيیآ در که ست کل یاريھش ،ییخدا یاريھش سمبل شمع پس
 ناب که حضور یاريھش نیا و آمده وجود به شما در حضور یاريھش یادیز مقدار و ست شده منعکس

 تن در کهيدرحال ديکن یم شنا دیدار یزندگ آب در یماھ مثل حضور یاريھش صورت به شما ، ست
  .ديھست

.. و ريسمنو،س مثل آوردند که را نيس تا تھف نیا من اعتقاد به. شناختند یم را موضوع نیا انيرانیا 
 در تواند یم یزدیا یاريھش که بزرگ یمعنا نیا نکهیا یبرا. بزرگ یمعنا نیا یبرا ست یروپوش نھایا

 یم را نيھم اش ھمه ھا نید. دھند حيتوض را نیا اش ھمه که آمدند انیاد که شود، منعکس انسان
  . ندیگو ینم یگرید زيچ ندیگو

 به حضور یاريھش نیا. حضور یاريھش صورت به شود یم منعکس انسان در دیآ یم ییخدا یاريھش
 و ديباش حاضر ديتوان یم دينوش یم آب د،یخور یم غذا د،یدار فرم که یحال در شما یعنی یماھ صورت

 یساق به دائما د،يمست چون. شماست یمست رمز شراب و ديکن شنا یزندگ آب در یماھ صورت به
. ديکن یم پخش جھان در را شراب نیا شما و دھد یم شما به را شرابش یساق د،يکن یم نگاه

 رمز که سبزه ست، یجانور یزندگ رمز که مرغ تخم به یعنی جانوران اھان،يگ به و دیخور یم خودنان
 یم پخش آنھا به ست یجماد یزندگ رمز که یگذار یم که ھرچه ای سکه ای وسنگ ینبات یزندگ

  .ديکن

 جانداران، به شود یم پخش جھان در که یاريھش نیا ،ییروشنا نیا که گفته ما به بارھا مو8نا
  .برسند یاريھش به ھم آنھا که کند یم کمک گرید باشندگان

  . کنديم یادآوری ما به حضور یاريھش عنوان به مارا تيمسئول ھم ینوروز سفره پس 

 یماھ آن ا8ن. دیگو یم شما به" قالب شست در جان یماھ ایا "که دیگو یم غزل نیا در مو8نا حا8
 باور با یشدگ تیھو ھم عمدتا که یروانشناخت منِ  قالب، اتيجزئ به و رفته کند شنا آزاد دیبا که

  .است دهيچسب ست، گذشته یودردھا

 میدار یفارس در ما. ستين ھم لياص باور. ستين اصل باور که ست نیا باشد ادمانی دیبا که یزيچ کی
. است باور شست ای زندان در که یانسان کی یعنی باورمند. ست باورمند یفMن ميیگو یم". باورمند"
 غزل نيیپا در که ھمانطور که باشد وحاضر باشد ميتسل انسانِ  نکهیا مگر. باشد متعصب تواند یم یعنی
  : که دیگو یم

  وانيح آب شد روان تیجو در چو

   منگر اشکست گر وکوزه خم به  

 آب شیجو در و باشد ميتسل یکس اگر. ماست یذھن یالگوھا ،یذھن ھا قالب انھم کوزه و خم نیا
 ندارد، دگم ندارد، تعصب. بشکند عملش ای یفکر یالگوھا نیا که ترسد ینم نیبنابرا است روان یزندگ

  .میندار یزندگ انوسياق در ما یزيچ نيچن. ھست که ھست نيھم دیگو ینم

  یبود کغاز نگر یاصل بدان

  منگر وستيپ کنون انک یفرع به
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 یاريھش ما. یاريھش م؟یا بوده چه اول از ما. یا بوده اول از که کن نگاه یاصل آن به که دیگو یم پس
   ست؟يچ فرع نیا. نکن نگاه وستهيپ ما به ا8ن نيھم که یفرع به. میا بوده

. میا بوده ییداخ یاريھش ھم اول از. ميیآ یم جھان نیا به ییخدا یاريھش صورت به ھم لحظه نیا ما
 فرع آن شده، اضافه ما به دار من ذھنِ  اسم به یزيچ بعداً  نکهیا. ست تَي من ست، یذھن من" فرع"

  . شو اصل آن جنس از بازھم یعنی" نگر یاصل بدان "نیبنابرا. ست

. شود ینم نیا. ديکن نگاه ھم اصل آن به و ديباش یذھن من یعنی ديباش فرع صورت به ديتوان ینم شما
  .ست یفرع شما شخص یزندگ در نیا و ست وستهيپ ما به راً ياخ نیا

 Mیزندگ جنس از م،يباش لحظه نیا در دیبا نکهیا یکی خودمان، یزندگ به میبرگرد م،يیبگو نطوریا اص 
 با م،يبمان جدا شهيھم و میشو جدا ذھن از و فکر از یعنی م،يبمان داريب و میشو داريب یعنی م،يباش
  . ماست زِ يچ نياول و نیتر یاصل و نیتر مھم نیا م،یشو یکی یاريھش با م،یشو یکی یساق

 ما فکر و عمل. باشد نیا تابع دیبا. ست بودن نیا نوکر ما فکر و عمل. ماست فکر و عمل زيچ نيدوم
  .ست منظور نياول دارد؛ را تياھم نياول یاريھش و است اصل بودن. باشد اصل تواند ینم

  .کنم فکر بعد شوم، اصل دیبا اول کنم؟ کارچ دیبا اول ديیبگو شما 

 اصل به ميتوان ینم فرع از م،یشو فرع اگه کند، یم فکر اصل کند، یم کمک اصل م،یشو اصل یوقت 
. کنم یم نگاه نقاش به بعد و شوم یم ینقاش روم یم من ییبگو که ست نیا مثل درست. ميبرس

 داده دنيکش موقع نقاش اول، که دارد یعقل. ردندا عقل ینقاش ندارد؛ جان ینقاش رایز شود ینم نیا
 اصل ديادگرفتی وآنجا نجایا از که ھرچه تان،یھا یادگرفتگی تان،یھا یشدگ یشرط ھم شما. است

. ندیايدرب جور شما بودن با که ھستند درست یزمان ھا رسم و راه و ھا عادت تمام. فرعند آنھا ستند،ين
  .ست ليواص اصل ست، صادق شما بودن

 ديھست آن یوقت. ديحاضرھست است، حضور نیا د،يکن یم یزندگ بودن ھمان راه از لحظه نیا در اشم
 نیا به آمدن از شما یاصل منظور. است حاضر شما قیطر از خدا و یزندگ د،يستين حاضر شما. دیحاضر
 ھا نیا باشم، داشته ھم را آن باشم، داشته را نیا ميیگو یم که ست نیا فرع نیا. ست نيھم جھان

  .دیآ یم بودن نیا از تعادل و یھماھنگ. بگذارم ھم یرو را

 وستيپ کنون کان یفرع به "یا بوده اول از که شو جنس آن از یعنی ھم باز" نگر یاصل بدان "نیبنابرا
  ".منگر

 شما در حضور یاريھش زانيم تا دیشو ميتسل دیبا مدام دیا نکرده حضور حس شما اگر که باشد ادمانی
 یمواز لحظه نیا با و ديکن باز جا باورھا و ھا آدم یبرا شتريب ھرچه. شود باز درون یفضا و دشو ادیز

 که ھرچه از. رواداشت پشت رواداشت. شود یم شتريب حضور ناب یاريھش نیا دیشو ميتسل و دیشو
  . باشد آنطور آن، که دیبدار روا د،يکن باز جا شیبرا دیآ یم بدتان

 را لحظه نیا تيوضع با که دیبگذار را تان غم و ھم تمام پس د،ينيب ینم د،یندار اگر د؛يکن نگاه یساق به
 ھرجور بکنند، خواھند یم یھرکار گرانید که دیروابدار. است رواداشت د،يکل. شود باز فضا که دیریبپذ
  .شود یم بسته وگرنه کند یم باز را شما درون یفضا نیا باشند؛ خواھند یم که
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 و ديکن یم قضاوت و است؟ طور نیا چرا نیا ست آنطور چرا آن ديیگو یم و یزيچ به ديکن یم نگاه اگر 
 شما شد، نخواھد باز شما درون در یزندگ. دیبند یم را فضا دیدار دیگذار یم اسم و ديکن یم ريتفس
  . ميخوان یم نيھم یبرا را نھایا. کرد ديخواھ تلف را عمر شما کرد؛ دينخواھ یزندگ

 زندان در قدر چه نکهیا نه ديھست حاضر قدر چه نکهیا به دارد یبستگ لحظه نیا در اشم یزندگ تيفيک
  . ديستين حاضر ديھست باورھا زندان در اگر. ديھست ھا باور

  کن نظر انیپا یب گلزار بدان

  منگر خست تیپا که یخار نیبد

 یوقت ديکن یم شنا ییکتای فضا در یماھ مثل و ميکن یم نگاه یساق به که یموقع" انیپا یب گلزار"
 ھم تینھا یب ستين 8زم شد، تینھا یب فضا نیا و دیشد باز درون در د،یندار بدن نکهیا نه دیندار فرم

 ولو ديھست حضور یاريھش جنس از ديکن حس اگر درصد پنجاه از شتريب که یا اندازه به شما شود،
 ديتوان یم شما. دیا گذشته مرحله نآ از شما د،يباش داشته ھم من د،ينيب یم ھم را تان منِ  نکهیا

 گلزار به حواستان یول ديباش داشته توجه ھم خارستان وبه ديببن را گلزار ديتوان یم شما. دينيبب را گلزار
 ینم رھا مارا ھم خار م،ينيب یم را گلزار م،یشو یم رد مراحل نیا از ما یوقت ھا موقع یليخ. باشد
 حالتان که دينيب یم ميھست بیغا که یوقت. ميھست بیغا قهيدق دو م،يھست حاضر قهيدق پنج ما کند،

 نیا. ديدھ یم قرار لهيوس و پله دیدار را لحظه نیا یعنی دیآ یم استرس که یوقت. آمد استرس شد، بد
  .است اصل باشد؛ لهيوس تواند ینم ست یزندگ که لحظه

 دیا رفته شما یول دينکن یزیر نامهبر که ميیگو ینم د،یا نشسته لحظه نیا د،يکن نگاه خودتان به شما
. ديھست آنجا نکهیا مثل د،يکن یم مگو بگو و زهيست او با دیدار و کرد ديخواھ مMقات را یکس که فردا در

 استفاده لهيوس عنوان به لحظه نیا از. دیا داده قرار پله را لحظه نیا د،یا پوشانده را لحظه نیا شما خوب
  . بودن خارستان در یعنی نیا! یکی با دنيجنگ یبرا ديکن یم

 نیا تيموفق فیتعر اصM. دیشو موفق لحظه نیا در که ست نیا ديبکن ديتوان یم شما که یکار نیبزرگتر
. ستين شدن جنس از است، بودن جنس از تيموفق. شود یزندگ کامل تيفيک با لحظه نیا که ست
 جمع پول یادیز مقدار حتما نکهیا یعنی بودن موفق کنند یم فکر مردم. دیشو موفق ديتوان ینم شما

 یحساب آدم ،یباش بلد را کارھا ،یاندوزيب دانش یادیز مقدار ،یبرس یخواھ یم که آنچه به ،یکن
 جینتا که ست ممکن ھا نیا ،یباش داشته موفق یھا بچه و ھمسر ،یباش داشته یبزرگ خانه ،یباش
 یزندگ شما توسط تيفيک با کامل، طور به لحظه نیا نکهیا یعنی تيموفق یول باشند تيموفق یفرع

 تيفيک ديباش بیغا شما.ست تيموفق نیا شود؛ یجار شما به یزند یشاد نیا که یطور به شود
  . ندارد

 یم تيمن با یعنی دیکار یم پوک بادام یوقت. دیکار یم پوک بادام شما ديباش بیغا اگر ميگفت عMوه به
. دیدار راه دو لحظه نیا در شما. کند یم کار دارد تيمن د،ينباش یزندگ جنس از د،ينباش حاضر اگر د،یکار

 با انوسياف آن در یماھ مثل د،یکار یم گل که ديکن یم نظر گلزار آن به ای. شما اصل ای ست" من "ای
 یبرا ندهیآ در نیا و یکار یم مغزدار بادام ،ینيب یم را گلزار د،یندار من حس د،یشد یکی یزندگ ای خدا

 رز گل لحظه ھر شما. بکار ،یکار یم نطوریا لحظه ھر و دھد یم ادیز یھا بادام و گل رونيب در شما
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 ولو یکار یم من با لحظه نیا اگر یول شود یم رز گل اطرافت تمام که ست معلوم خوب ،یکار یم
  .کرد یخواھ جادیا درد ھم باز یکار یم خوب قصد با نکهیا

 که را شما ، ست خوب ام زهيانگ من. ستين زهيانگ و قصد ممھ. است قصد مھم که کنند یم فکر مردم
! کنم یم تيترب ،یشو یحساب آدم خواھم یم دارم، دوست را تو که است خاطر نیا به زنم یم کتک

 تيترب یدار یکن وفکر ،یکن تیاذ ،یکن مMمت ،یبزن را یکی ات من با یتوان ینم شما لحظه نیا !نه
  . یخواھ یم را اش یوخوب ،یکن یم

 اگر. یکار یم یدرست تخم یدار بله، ،یکرد یزندگ عشق با و تيفيک با خودت را لحظه نیا شما اگر
 ام زهيانگ و است تيترب قصدم نگو یکن ینم یزندگ تيفيک با و یستين عشق جنس از خودت لحظه نیا

   ‼چه؟ یعنی ام زهيانگ. ست درآمده بد حا8 و است خوب ام زهيانگ من. است خوب

 نیا مستلزم نیا. یبکار عشق که ست نیا دھد یم محصول یبکار لحظه نیا در اگر که یزيچ تنھا
 آرام نباشد، روشن نباشد، شاد درونت خودت اگر. یکن یزندگ تيفيک با خودت را لحظه نیا که ست

 یذھن من خوب قصد نیا ؟یدار خوب قصد واقعا یبکار خوب قصد با که را یزيچ یکن یم فکر نباشد،
  . ست

 یفکر ای کار یعنی میکار یم خوب قصد با و ميکن ینم تجربه را بودن ما لحظه نیا در اگر که ميبدان دیاب
 خودش درد نیا. آمد خواھد وجود به درد کار نیا از. میکار یم درد میدار م،يدھ یم یدستور م،يکن یم
 یم" کارما "آن به رقش در که ست یزيچ ھمان نیا. آمد خواھد با8 یروز کی و داد خواھد ادامه را

 و را درد نیا و ینکن نگاه یساق به که یزمان تا آمد؛و خواھد رونيب شما از واکنش کی صورت به و ندیگو
  .ماند خواھد یباق تو در نطوريھم یندھ شفا را حالت نیا

 از و اخد ھمان ،یساق به نگاه با دیبا را ھا درد نیا. شود یم درمان مردم آ8م که ستين زهيست قیطر از
 ینم. ديباش بخش شفا دیبا شما. دھد یم شفا را دردھا نیا و دیآ یم جھان نیا به شراب شما قیطر
  !بود خوب غرضم ديیبگو و ديکن درد جادیا خوب وغرض قصد با ديتوان

 یزخم را تیپا ا8ن که یخار نیا به شما که ست نیا دیگو یم شما به تيب نیا در مو8نا که یزيچ کی
  .کردن یزخم یعنی" َخستن. "منگر کرد،

 را اسمش و کردن عوض و کردن جبران جذب شما یانرژ و توجه چقدر کنم، یم سوال شما از من
 یبد شما به یکی د؟يھست کردن عوض دنبال شما شود؟ یم گرفتن، انتقام ظشيغل حالت در میبگذار
  .ديکن یم تلف وقت دیدار که ديبدان ديکن یم را نکاریا دیدار اگر د؟يبکن را آن عوض دیبا کرده

. ديکن نگاه یساق به دیبرگرد دیبا شما د،یکار یم درد دیدار د،يکن یم یزندگ نطوریا شما که لحظه ھر 
 میشنو یم مرتب ما. ست شده تمام آن گرید رفت! ست؟ کرده ظلم شما به یکس که دیدار  کار چه
 باعث او و دادم دست از داشتم پول نقدریا من کرده، را کار نیا یفMن کرده، را کار نیا ھمسرم که

 دھد یم شفا را درد آن یساق نور ،یساق کن، نگاه یساق به برگرد! است شده تمام گرید… شد،
 نیبد "که دیگو یم دارد. ديکن یم یزندگ ميتسل با لحظه نیا د،يکن یم نگاه یساق به شما یوقت
  ".منگر خست تیپا که یخار
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 م،یدار خار ما. ميکن یم یزخم خودمان ما کنند ینم یزخم ھم گرانید ،یھنذ من خارِ  نیا ميگفت بارھا 
  . میشو یم سبب که ميھست خودمان ما

 کن، نگاه یساق به فقط نکن، جواب و سوال نکن، مMمت نکن، نگاه آن به کرد یزخم را تیپا اگر حا8
 تو دیشا ست خار صورت به که یکس نیا ھم و یکن درمان را زخمش ھم که دھد یم خرد تو به یساق

 تو ؛یونديپ یم ھا گل با شد لیتبد گل به تو خارِ  یوقت. کن درمان را خودت خارِ  اول. یکن درمان ھم را او
   ؟یدار کار چه خار آن با

 خوب بکشد؟ را مار تواند یم ديببن که کند مار دنبال او و بگزد را یکس یپا مار که ست نیا مثل درست
 زھر که یببند را جا آن سمانیر با اول که ست نیا شما کار نياول. شود یم پخش بدنش تمام در زھر
  . یکن رونيب آنجا از را زھر و نرود با8 بدنت تمام و قلب به

 محاصره یکن یم باز درون در که ییفضا با یصورت ھر به دیبا شما. ست یذھن خاِرمنِ  نيھم زھر، حا8
 چه که نيبب و شود باز فضا که کن نگاه یساق به! یبدھ َدَمش به َدم مدام که نکن نگاھش ،یکن

 خرد و یاريھش ھمان یساق نور که کند یم ذوب یساق نور را تو یھا یناجور. دارد ییھا یناجور
 لحظه نیا در یساق نور ،یباش یمواز لحظه نیا با اگر که شود یم شروع نجایا از ھا نیا ھمه. ست

  .ستين ندهیآ و گذشته جنس از و دیآ یم

  افکند تو بر هیسا که نيب ییھما

  منگر جست تو کف کز یزاغ به

 ھما میقد… است افکنده شما بر را اش هیسا آمده، وجود به شما در ناب یاريھش نیا اگر ديببن شما
 ند،يبنش یکس شانه یرو اگر که است یا افسانه مرغ ھما افکند، یم یکس یرو را اش هیسا اگر

 ی ھمه شاه. ديھست خودتان مملکت شاه شما است، افکنده ماش یرو را اش هیسا. شود یم شاه
 شما یرو را اش هیسا ھما نیا یشخص طور به رایز ديھست خودتان یزندگ طیشرا و ھا تيوضع اتفاقات،

 ھم نیا از را خودش که ست یکاف فقط دارد را خرد آن به یابيدست انسان. ديھست انسان است؛ افکنده
  .کند رھا ھا یشدگ تیھو

 شما که یدرحال برود و شود رھا و بپرد اگر یذھن من نيھم زاغ، نیا د،يکن یم نگاه ھما نیا به یتوق
 من نگو زدیر یم تیدردھا یدید اگر. نرو دنبالش د؟یشو یم ناراحت ديکن یم نگاه ھما، به ،یساق به
  . داشتم 8زم را درد نیا

 نیا و که، ميکن یم فکر م،یکرد صحبت مردم با و میا نشسته و میشد تیھو ھم دردھا نیا با بس از ما
 که میدار دست در ما که ییزھايچ نيھم که ميکن یم فکر بوده، یذھن من نیا به دادن دم خاطر به ھم
 یم چه مردم ميبدھ دست از را ھا نیا مان، من کردن بزرگ یبرا ميکن یم استفاده ابزار عنوان به
  !چيھ م؟يیگو یم چه خودمان ند؟یگو

" ند؟یگو یم چه مردم "که بMست واقعا که بM نیا شر از ضمن در د،يکن یم نگاه یساق به یوقت شما
 تجربه اول دست را یزندگ شما. دیشو یم لياص شما! ندیبگو خواھند یم که ھرچه مردم. ديرھ یم
  .ديکن یم

  . ميکن یم استفاده یذھن من ديیتا یبرا ای یذھن من کردن بھتر یبرا حداکثر مردم دیعقا از ما 
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 از من… دیسواد با د،يھست یمھم آدم شما کنميم فکر من…د؟بلهيکن یم فکر چه من به راجع شما آقا
  خورد؟ یم درد چه به نیا …کنم، یم استفاده خودم ديیتا یبرا قطب عنوان به شما

 کار چه مردم حرف به شما د،یدار تيفيک شود، یم یزندگ شما قیطر از لحظه نیا یزندگ یوقت شما 
 درون که دیکرد درست یذھن ریتصو کی شما چون. اندازديب عقب را شما تواند یم مردم حرف د؟یدار

 گنج به من اگر ند،یگو یم چه کنند، یم فکر چه من مورد در که مردم دیعقا یادیز مقدار یذھن ریتصو
 ای ام شده نطوریا که ندیبگو کنند، عوض من مورد در را نظرشان مردم و شوم عوض نکند برسم حضور
   ‼ام؟ شده آنطور

 نیا. برود زاغ دیبگذار. ديکن یزندگ لياص دیبا دیدار یزندگ سال چند د؟شمایدار کار چه ھا نیا با شما
 دیبگذار دیکرد یزندگ آن با حال به تا که است خودتان از شما یذھن ریتصو. ست زاغ نیا جزو مردم حرف

  .افتديب یذھن ریتصو نیا

  کن روش با8 وسنبله سرو چو

  منگر پست یسو وار بنفشه

  . نکن نگاه نيیپا به کند، یم نگاه را نيیپا که بنفشه مثل برو، با8 طرف به تو سرو مثل

 است، وزن کاھش ی جلسه مثل درست حضور گنج نید؟ایرو یم با8 دیشو یم سبک دينيبب شما
 یم ھارا نیا د،یشنو یم مو8نا از اگر کدفعهی م،يکن یم یزندگ مانیھا یشدگ تیھو ھم با یوقت

. میرو یم با8 طرف به رود یم دستمان از که زاغ آن. شود یم کم وزنمان نکهیا مثل درست م،یانداز
  .است صاف سرو. یشو یم صاف

 شما. دیگو ینم دروغ یآدم نيچن نیا د؟يکن یم یزندگ راست قصداً  یعنی د؟يھست راست شما ایآ
 تيوضع به ديکن نگاه نيیپا به اگر د؟ينباش ھم نيدروغ و ديینگو دروغ یزندگ و خودتان خاطر به دیحاضر

 کی حا8 ھم آنجا د،یآ یم رمانيگ یزيچ ميکن یم کج  نجایا حا8 خوب یليخ ییگو یم ،یزندگ یھا
 مثل ديباش راست که ست نیا اصل است، حاکمتان بودنتان یوقت یول شود؟ یم چه مگر. …یدروغ

 ینم وگرنه ستين زانیآو یزيچ ھم سرو از ست زانیآو شما از قدر چه که ستين نیا اصل سرو،
  .ستدیبا راست توانست

  وانيح آب شد روان تیجو در چو

  منگر اشکست گر کوزه و خم به

 ذرات که دیدید کدفعهی کرد، شدن یجار به شروع شما از یزندگ آب و دیشد ميتسل ا8ن که یوقت
 صرفه دارد تيفيک لحظه نیا یزندگ د،يکن یم حس را یگزند و کرد یزندگ به ارتعاش به شروع وجودتان

 لحظه نیا در یزندگ د،يدھ ینم تياھم رونيب اتيجزئ به گرید و افتد یم یاتفاق چه که رونيب از نظر
 د،يدان یم را یزندگ قدر و دينيب یم را تيفيک نیا و دارد تيفيک نکهیا یبرا شد مھم شما یبرا

  . ديھست جنس نیا از که حضور نیا از ديکن یم یقدرشناس

 نیبزرگتر. دينکن رھا را حالت آن و ديبدان و ديباش حضور جنس از شما که ست نیا یشناس قدر نیبزرگتر
. افتديب خواھد یم که یاتفاق ھر د؛يبرنگردان را تانیرو و ديکن نگاه یساق به که ست نیا یقدرشناس
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 دینشو جنس آن از شما. دیآ یم آنجا از ھم ھا یقدرشناس ی ھمه. ست یقدرشناس نیبزرگتر نیا
  . ديبدان را قدرش که دينيبب ديتوان ینم را یرونيب یزھايچ

 خوب یھوا و آب دارند، خوب نيماش دارند، خوب ی خانه دارند، خوب دانش دارند، یسMمت ھا یليخ
 دست از را ھمه بعداً  ننديب ینم را کدام چيھ دارند، زيچ ھمه درواقع و کنند یم یزندگ خوب یجا دارند،

 ا8ن که یبرکت نیا بودند جنس آن از اگر. کنند ینم نگاه یساق به نکهیا یبرا نند؟يب ینم چرا. دھند یم
 نیا شم یم سوار من که خوب لياتومب نیا ت،يامن نیا ،یشاد نیا آرامش، نیا ،یسMمت نیا م،یدار ما

 را نیا قدر من شود، یم انيب من از هک یشاد نیا دارم، که یآزاد نیا کنم، یم یزندگ که خوب خانه
 نميبب کنم ینم نگاه من کنم، ینم رھا را یزندگ من ست، نیا یزندگ کنم، ینم رھا را نیا دانم، یم
  . شوم یم منحرف و رفتم راھهيب بروم، آنجا اگر نه؟ ای کنند یم ديیتا را من یمست گرانید

 یھا کوزه ما. بشکند دیبا" کوزه و خم "،یکرف یالگوھا نیا شد، روان تیجو در یوقت دیگو یم حا8
 است، ميخانوادگ دیعقا ی کوزه نیا است، نمید ی کوزه نیا ست، استميس ی کوزه نیا. میدار مختلف

 گرید که ديکن محافظت را ھا نیا شما اگر خوب! بشکند گذارم ینم را ھا نیا ست، من یعلم دیعقا نیا
  .شود یم قطع جو

 ھا نیا که منگر بشکست، اگر. بشکند بگذار بشکند، دیبا ھا نیا شد، روان ماش یجو در که یزندگ آب 
 و کند روان را جو نیا نکهیا یبرا خداست، ايدن شکن کوزه نیبزرگتر. بشکند دیبا نھایا شکند یم دارند
  .بشکند را ھا کوزه دیبا کند یغن را شما

  بگرو بخش یمست و بخش یھست به

  گرمن ھست اندر و ستين از منال

 که ست یتینھا یب یفضا ھمان لحظه نیا ،یھست. ست یساق ھمان بخش یمست و بخش یھست
 در دیعقا و باورھا ی ھمه د،یدار رشیپذ باورھا و دیعقا ی ھمه بر د؛يھست فضا آن شما و دیا کرده باز

  :شود یم جا شما

  637 شماره غزل شمس، وانید ،یمولو

 بگنجد زيچ ھمه بحر نیا در بحر نیا در

  ديمدران بانیگر ديمترس ديترسم

 در ما که ستين ییزھايچ آن یھست. دھد یم یکس چه را یھست که ديدان یم. ديدان یم را نیا
  .میريبگ تیھو آنھا از ميخواھ یم و میا کرده جمع ذھنمان

 مرتب شما. شود یم تمام تان أسی ديکن نگاه یساق به و دينکن نگاه مست به اگر که ديدان یم شما 
 یم وسیمأ آدم یوقت و دیا شده وسیمأ و اند نداده شما به د،یريبگ یزندگ زھايچ از که دیا تهخواس
 در تمام و تام لحظه نیا یزندگ که یدرحال خورد ینم درد به یزندگ که دیگو یم شود، یم ديناام شود،
  . دشينيبب اگر شود؛ یم یزندگ دارد شما
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 یم نگاه ھست به و نالم یم ستين از دارد، یفMن ارم،ند ميیگو یم و ميکن یم نگاه ھا تيوضع به ما
" ھست. "بدھد ما به یکس که است قرار کجاست؟" ھست. "ست ندهیآ در کجاست؟" ھست. "کنم

 اتفاق شوم، شاد من شوم، خوشحال من که افتديب دیبا یاتفاق کی پس. اورنديب دیبا اتفاقات کجاست؟
  :دھد یم حيتوض را نیا نيیپا… نکهیا یبرا شوم ینم خوشحال من و افتد یم ھم

  رو سبک و نرست که نيب قناعت

  منگر آبست ماده طمع به

 د،يکن یم حس را خودتان لياص یشاد و ديکن یم نگاه یساق به چون شما لحظه نیا یعنی" َقناعت"
 آن با د،يکن یم قبول را نيھم. ديکن ینم ھم تیشکا د؛یبر یم را لذتش اد،یز ای کم دارد، وجود که آنچه
  . ست قناعت نیا. ديھست یمواز ھم

  را نیا اصM دارم؟ ید8ر پانصد فرش من و دارد ید8ر ھزار ده فرش یفMن چرا دينيبب ديکن ینم سهیمقا
 ھست که ھرچه حا8. دينيب ینم را اتيجزئ آن اصM که ديھست شاد آنقدر درون در نکهیا یبرا دينيب ینم
 درست که رمیپذ یم نقدریا. رمیپذ یم ھست ھرچه. ست قناعت نیا. دارم تیرضا آن از من نجایا در

 یم را غذا نیا من ديیگو یوم گذارند یم را رستوران یمنو یوقت شما. کردم انتخاب خودم نکهیا مثل
 من که ست ییغذا چه نیا که ديکن ینم تیشکا که گذارند یم تانیجلو آورند یم یوقت خواھم،
  دادم؟ سفارش

  . یبود داده سفارش خودت تو نکهیا مثل درست ریبپذ یطور را لحظه نیا 

 ھم َمرَدش ،ییابتدا بشر م،یقد در که کند یم سهیمقا. ست حامله ست، آبستن حرص و طمع نیا
 ینم و شدند یم نيسنگ و شدند یم حامله ھا خانم و بدود خوب توانست یم ھم و بود یقو

 را ھا خانم که ديرس ینم آنقدر عقلش که ميخوان یم ھا کتاب در که هياول بشر. بروند راه توانستند
 یھا لهيقب ای و کنند یم حمله واناتيح مثM. دیبدو ديتوان ینم و دیشو یم حامله چرا که نکند مMمت

  . ديکن یم ُکند را ما و دیبدو ديتوان ینم شما کنند یم حمله گرید

 که ميھست ندهیآ در یزيچ کی منتظر یتوق ما. ست حامله حرص و طمع که دیگو یم مو8نا ليتمث یول
 ھا حامله مثل درست شود، ینم یزندگ نشود آن اگر و ميزن یم را آن حرص بدھد، یزندگ ما به

 یزندگ گرید و شده دهيیزا نیا که ميیگو یم شد دهيیزا که یوقت. شود دهيیزا آن که یوقت تا ميھست
 مان بچه شود، دهيیزا مان بچه م،یريبگ را مان سسانيل: ميداشت انتظارات اقسام و انواع ما. شد شروع
. نکرد خوشحال مارا ھا نیا از کدام چيھ … رد،يبگ زن مان بچه برود، دانشگاه مان بچه برود، شود بزرگ

  . ميکن یم صحبت کيسمبل میدار …بچه از منظور البته … شد دهيیزا که ھم بچه نیا

. ديھست ھا حامله مثل شود شروع یزندگ که ديبرس ندهیآ در یزيچ کی به ديخواھ یم شما یوقت
 را نفر کی ستين آزاد حامله . ست آزاد لحظه نیا که ست یکس سبک.  باشد سبک تواند ینم حامله

 کی آنجا که میرو یم ندهیآ به یا عجله چه با ما که دیا دهید شما. دیبزا زودتر ھرچه که کشد یم خود با
 نکند که ميھست نیا نگران بچه، ھمون مثل شد دهيیزا که یوقت. بدھد یزندگ ما به که ميیبزا را یزيچ
  . ميکن یزندگ ما که گذارد ینم آن ینگران تازه بشود، یزيچ که نکند ببرند، را نیا
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 خوب. ميبدھ دست از را آن که ميھست نگران حا8 ست نداده یزندگ ما به میآورد دست به که آنچه ما
  . میدار یمشکل اريبس تيوضع ما

 ندهیآ به و مينکن یزندگ کامل تيفيک با را یزندگ کامل طور به و مينکن نگاه یساق به لحظه نیا در اچر
 باشد من کار روش نیا که یوقت و! شد؟ خواھد شروع یزندگ اورميب دست به را نیا اگر که ميکن نگاه

 یم شروع شينگران زاد، یم نکهیا یبرا. است یشاد عدم ، تيموفق عدم یبرا یکامل اريبس نسخه
 ما به را یشاد نیا او مينيب یم بعد شود یم شروع آن یکنم؟دردسرھا مواظبت طور چه که شود
 بلکه که…میشو یم حامله… میشو یم حامله مدام… میشو یم حامله گرید یکی یبرا دوباره! نداده

  . گور لب تا کند شاد مارا او بلکه که ميیبزا یزيچ

  .ميکن یزندگ نطوریا ميخواھ ینم ما

  دندیدو با8 بر که نيب صافان تو

  منگر بنشست بن به کان یدرد به

Mکه یشاپرک آن. دندیپر و دنديرس حضور به که بودند ییھا انسان صافان. شد واضح ش یمعن کام 
 شراب ی شهيش ته ست، شراب لِرد ھمان ُدرد. شدند ُدرد ھم یا عده کی. کرد رھا کرم از را خودش

 کدام ديخواھ یم شما. ندينش یم لِردش و دیآ یم با8 شراب صاف قسمت شراب، یصاف. نشستند
 که ییزھايچ آن از و تھايوضع از و یماد و ینيزم یھا تیھو از را خودشان که صافان مثل د؟يباش

 به را ھا زيچ. کردند ادتریز را شان یدگيچسب نه ای شدند، صاف و رفتند با8 و کردند رھا بودند دهيچسب
 ھمسر به ،یمذھب باور باور، به سواد، به ا،يدن مال به بچه، به دند،يچسب آنھا به و کردند فهاضا خودشان

  . ست شما با ميتصم د؟يخواھ یم را کدام. شدند لِرد و دنديچسب دندید که ھرچه. اند دهيچسب

  یقدس یھا صورت ز نيب پر جھان

  منگر بست راھت که صورت بدان 

 زيچ ھمه بالقوه یعنی. دينيب یم را یزندگ یکس ھر در و یزيھرچ در د،يکن نگاه یساق به شما اگر
 دهيرس ثمر به یقدس صورت مو8نا مثل که دارند وجود ھم ییھا انسان قتاً يحق یول ست یقدس صورت

 یقدس صورت و کنند یم یزندگ ما زمان در ا8ن که ییھا انسان از یليخ مثل ، حافظ مثل ھستند؛
 شما! ست؟يچ آب که پرسند ینم. کنند یم شنا ییکتای آب در ینوروز یماھ مثل یول دارند صورت. اند
 با لحظه نیا با شدن یمواز با ستيچ خدا که دينپرس. دیشو یکی آب با! ست؟يچ آب که دينپرس ھم
 تواند ینم گرید ستيچ آب نیا که بپرسد اگر یماھ ست،يچ آب که ديبپرس اگر چون. دیشو یکی خدا
 خدا در ھم شما کنند، یم شنا آب در که دیگو یم پرسد، ینم یماھ. دیآ یم نرويب آب از کند؛ شنا
 در بMفاصله ديکن دايپ را جوابش چون ستيک و ستيچ ديپرس ینم د،یشو یم یکی آن با د،يکن یم شنا

 بدان. "بندد یم را ما راه صورت ھمان حا8. است کرده بشر که د،يکن یم درست یریتصو یخدا ذھنتان
  " .منگر بست راھت که صورت

 زنده شما در یزندگ درواقع ینيبب را یقدس صورت اگر. نيبب را یقدس یھا صورت کن، نگاه یساق به
 یم ناب یھا انسان در را یناب و خلوص و یپاک و تيقدس و کند یم نگاه شما چشم از یساق شده،
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 ننديبب دشمن را شما ھمه که ست ممکن. دينيب یم ھمه در ديکن نگاه یساق به اگر شما البته. نديب
  .مو8نا مثل. دينيب یم را یزندگ آنھا در شما

 بوده، مغول ی حمله زمان. ست بوده خیتار اعصار نیبدتر از یکی که گفته را غزل نیا یزمان مو8نا
 دينيبب یول آمد، یم ھا خبر ساختند، یم تپه ھا انسان سر از ھا مغول آمده، یم یبد اريبس یخبرھا

 مشکMت حل یبرا که داند یم کند؛ یم نگاه یساق به دارد چرا؟. نداده یمغول به فحش چيھ مو8نا که
  . کند پخش جھان در دیبا را یعشق یانرژ. کند پخش جھان در را حضور ناب یانرژ دیبا یبشر

 دهیفا چه. بندد یم را راه که ست یصورت ھمان. بندد یم را راه که کردن زهيست گفتن، بد دادن، فحش
 نیا در و رديبگ را یانرژ تواند یم انجا از و داد را عالم آن به یدسترس مو8نا مثل که یانسان که رددا

 نداده که! بدھد؟ فحش مغول به و بگذارد کنار را کار نیا دیبا حا8 دھد، شفا را دردھا و کند پخش جھان
   د؟يکن یم ديباش شما بدھد؟ چرا! است

 فحش یکی به تا ديکن یم وقطع شود روان دیگذار ینم شما شده، نروا یزندگ آب تانیجو در اگر شما
 را تیرو تو که دیگو یم دارد گفته را غزل نیا که یکس که ديدان یم که یحال در بشود؟ چه که د؟يدھ
 کند یم ییبدگو یکی به که یکس. دیآ ینم ییبدگو از که یزندگ. دیآ یم آنجا از یزندگ. برنگردان او از

 راه نیا. ببندند خودشان یبرا را یزندگ راه ھم گرانید که خواھد یم و ست بسته اش یزندگ راه
  است؟

 من به ديکن نگاه شما. منگر ست، یذھن من بسته مارا راه که یصورت ". بست راھت که صورت بدان "
 یم زنده ديکن نگاه شما آنجاست، مرده کی انگار. شود یم زنده بMفاصله دارد، من که ذھنت به ،یذھن

 من گذارم یم کنم ینم  خودم را یزندگ من ديیگو یم شما. ديھست یزندگ شما نکهیا یبرا. شود
  .یکرد نطوريھم حال به تا یخواھ یم نطوریا اگر. نکنم من کند یزندگ تميمن م،يذھن من! بکند

  شگرفند مرغان عشق دام به

  منگر رست زدامش که یبوم به

  .جغد یعنی" بوم"

 چه مانند؟ یم داريب و شوند یم داريب یکسان مانند؟چه یم و افتند یم عشق دام در یکسان چه
. ندیآ ینم رونيب دام آن از و کنند یم یکی یزندگ با را خودشان و شوند یم ییکتای یفضا وارد یکسان

 ھا نیا دارند؟ ینم بر یساق یرو از را چشمشان ديکن یکار ھر و کنند یم نگاه یساق به یکسان چه
 یم ھم شما. ستين ینطوریا یمرغ ھر. ھستند ینادر مرغان ھستند، بيعج. ھستند طرفه مرغان

  . ديباش ھا مرغ نیا  از ديتوان

 من افتادهين عشق دام به نیا چرا که ديیبگو دينکن نگاه یھرکس به شما که دیگو یم را نیا مو8نا
 با ھستند، نادر ھستند، رفهط که افتنديم ییھا انسان عشق دام در! نه. برود کMه سرم نکنه افتم؟يب

 به کرده نگاه با8 آن از یکی که ميخوان یم را ھا نیا ھم ما و شناسند یم را یزندگ ھستند، دانش
 ھا حرف به اگر م،يکن گوش خوب اگر م؟یريادبگی یزيچ ميتوان یم ھم ما که ميبدان ميخواھ یم یزندگ
 نگاه جست عشق دام از که یجغد به تو دیگو یم. شود یم روان ھم ما یجو از یزندگ م،يکن عمل
  .نکن
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  ھست نيکم اندر یناطق تو از به

  منگر خاموشست لحظه نيک آن در

 میدار که ما از بھتر که دیگو یم شما و من به و خودش به. ست یمعن با اريبس اريبس ھم تيب نیا
 نيھم نیا و دزن یم حرف ما از بھتر که نشسته نيکم در ھست، پنھان ییسخنگو کی ميکن یم صحبت

 خود. ست یزندگ خود. ستين یذھن من ست؛ين ذھن. شماست اصل ھمان ھست، حضور یاريھش
  .مينزن حرف ما اگر زند؛ یم حرف بھتر ما از یزندگ

 که مينيبب ميخواھ یم اگر. ميستين خودمان ميکن یم سکوت که یموقع از بھتر و شتريب موقع چيھ ما
 نکهیا یبرا. ميھست تر هيشب اصلمان به خودمان، به م،يکن تسکو شتريب ھرچه م،يھست خودمان یِک 

  .زند یم حرف ما قیطر از یزندگ میشو یم ساکن و ميکن یم سکوت یوقت

 خاموش لحظه نیا که نیا در دیگو یم. دارد یمعن دو تيب دوم تکه. دیگو یم را نيھم دارد ھم ا8ن 
  . ست یخوب ناطق ست، یخوب حرّاف او نکن، نگاه شيخاموش به نشسته

 حرف ؟منیزندگ کو حا8 دينپرس شما. ست یخوب یسخنگو است، ساکن که است درست یزندگ
 است، خاموش لحظه نیا ا8ن که قتيوحق مطلب آن در آن، در بزند؟ حرف طور چه یزندگ حا8 که نزنم

  .نکن نگاه او به

 داشت یزندگ ،یدز یم حرف یداشت تو) ست یکی یمعن ھردو (که ست نیا ھم گرشید یمعن کی 
 او به بود، خاموش یذھن من یزد یم حرف تو که یحال در گفت، یزندگ را ھا حرف نیا زد، یم حرف
  .شود یم داريب یکن نگاه یذھن من به اگر نکن، نگاه

 نگاه یذھن من به چون. نکن نگاه یذھن من به زد، حرف شما قیطر از یزندگ که دیدید اگر ھم شما
! زدم؟ ییھا حرف چه نيبب دیگو یم و شود یم زنده. گفتم من را ھا نیا. میگو یم من دیگو یم یکن
 به یخوب فکر د،ينوشت ای ديگفت یخوب زيچ اگر. ديزن ینم شما را ھا حرف نیا که ديدان یم شما یول

 به یول. ديدان یم را نیا شما. ديستين شما که ديبدان کرد کمک شما به تيموفق در یحت آمد ذھنتان
 یم و دیشو یم او شما کدفعهی ،یدھ َدمش به َدم یکن نگاه ،یذھن من به ده،يخواب آنجا نا8 آنکه

. گفتم یخوب غزل چه نيبب. میگو یم را ھا نیا که ھستم من که کند یم را نیا یادعا.  کردم من ديیگو
 نستتوا ینم را یبعد غزل گرید گفتم، یخوب غزل چه گفت یم کرد یم نگاه غزل نیا به اگر مو8نا

  .دیبگو

 


