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 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ٢٢١٩

 چ مگوير قمر ھيرم غمَ من غ�م قَ 

  چ مگويکر ھش من جز سخن شمع و شِ يپ

  سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

  چ مگوير ھبَ  رنج مَ یرخبین بيور از ا

  د و بگفتيوانه شدم عشق مرا ديدوش د

  چ مگوير ھدَ زن جامه مَ عره مَ آمدم نَ 

  ترسمیز دگر مي عشق من از چیگفتم ا

  چ مگويست دگر ھيز دگر نيگفت آن چ

   نھان خواھم گفتیھامن به گوش تو سخن

  چ مگوير ھ جز که به سَ یسر بجنبان که بل

  دا شدي پ دلهِ  در رَ یفت جان صِ یمرقَ 

  چ مگويفر ھف است سَ يدر ره دل چه لط

  کردین دل اشارت ميست اه دل چه مَ یگفتم ا

  چ مگوين بگذر ھيکه نه اندازه توست ا

  شر استا بَ يست عجب  فرشتهین رويگفتم ا

  چ مگويست و بشر ھر فرشتهين غيگفت ا

  ر خواھم شدبَ ر و زِ يست بگو زين چيگفتم ا

  چ مگوي ھر و زبرين زيباش چنیگفت م

  الين خانه پرنقش و خي نشسته تو در ایا

  چ مگويخت ببر ھن خانه برو رَ يز از ايخ

  ن وصف خداستي کن نه که ای دل پدریگفتم ا

  چ مگوي جان پدر ھین ھست وليگفت ا

 

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره  ۴۵١

 

 وفاستین خاک بي که رنگ بست از اینقش

   که رنگ بست ز باA مبارکستینقش

  في تو امشب شود حریھر دل که با ھوا
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 ن بدان تو که فردا مبارکستيقياو را 

  

  بفزا شراب خامش و ما را خموش کن

  اء مبارکستيرون نھفتن اشکاندر د

* 

        : کنمیوان شمس موAنا شروع ميد از    ٢٢١٩٢٢١٩٢٢١٩٢٢١٩غزِل با را امروز حضورِ  گنجِ  ۀبرنام ،یاحوالپرس و س�م با

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ٢٢١٩

 چ مگوير قمر ھيمن غ�م قمرم غ

  چ مگويش من جز سخن شمع و شکر ھيپ

  :دي گوی ماست، می برايی حضور که الگویِ اريک زنده به ھشيک انسان، بعنواِن يپس، موAنا بعنوان 

  . من غ�ِم َقَمر، غ�ِم ماِه شِب چھارده ھستم

  . امیت و غ�ِم عشق و زندگيست و مِن انسان، رع يیباي، سمبِل خدا، َسمُبِل عشق و زیَقَمر، َسمُبِل زندگ

توجھش به آقا و " ک غ�م، دائمايرا، يز. )ل استين تمثيالبته ا( برد؟ یچرا موAنا عبارِت غ�م، بنده، را بکار م

  ).ل استيتمث(.  کندید، دائم به دھاِن واA مقاِم خود، نگاه مي خواھد بگوی اJن چه میارباِب خود است که و

 توان از جنس ذھن و ید از جنس او شوم، نمي شوم، ابتدا بایک انسان، اگر بخواھم غ�ِم زندگيم بعنوان من ھ

  .  شدی بود اما غ�ِم زندگی جسمیاري و ھشیزمخت

ا ي یم که از جنِس خاموشي شوی میا زندگيه خودمان يشتر شبي بی ُفرم است و ما وقتی بیاري از جنِس ھشیزندگ

  .  ما، ساکت شود و فروکش کندیِ ، جسمی ذھنیِ اريھش. ميسکوت بشو

ع تر خود را از نوع وجود و يرم که ھر چه سري گیاد ميستم، حداقل از موAنا يت نيحال، من اگر در آن وضع

  .  از جنس لطافت کنمیِ اريھش

ن کند و اي خواھد بی را میزي، از دروِن من، چه چی زندگیِ  عشقیِ نم که انرژيحساس و گوش بزنگ، در صددم بب

  ن جھان بپردازد؟ ي در ای زندگیِ  و ِخَرد و شادین انرژي خواھد به پخِش ای میقيبه چه طر

  . ردي صورت گی زندگی، ممکن است بصورت حرف و ک�م نباشد بلکه بصورت ارتعاِش انرژین عبوِر زندگيا

 منِ ن ي امننکه ي و تظاھر به ای به نام مِن ذھنیک مِن توھميجاد يا بعکس، با رفتن و اقامت کردن در ذھن و اي

  .خواھد حرف بزند و واکنش نشان دھدب ی و مصنوعی روانشناختیازھاي ھستم، بر اساس نیذھن

  .  کندیِر َقَمر صحبت ميامروز موAنا در مورِد غ

�   ھستم؟ ی کمنم که ينيم ببي خواھی، ما م)ت اوليم بين(ن مصرع اول يدر رابطه با ھم" پس، فع

 يی خدایاري فُرم، از جنِس ھشی بیاري، از جنِس ھشی از جنِس زندگمنستم، ي نذھن در ی مصنوعنِ ممن از جنِس 

 .ستميِر قمر نيغ�ِم غ.  کل ھستمین، من غ�ِم ھمان انرژيبنا برا. ھستم
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 یزيد چيبا" م و حتماي پردازیبه آن م" م و دائمايرش ھستي ست که ما اسیر قمر، مقوله ايست؟ غير قمر چيغ

  !.مي بکنیم، اظھاِر نظرييبگو

  ست؟ ير قمر چيم غيم بداني خواھیپس م

   ھم وجود دارد؟ یگريز دي، رمِز خداست، چینجا، رمِز زندگي که در ایر از قمريا غيآ

  .وجود دارد" حتما. بله :دي گویذھن ما م

  .ن است که وجود ندارديقت اي حقیول

 و یاِز روانشناختي دھد، نیاز به ما نشان ميذھن بعنواِن ن را که یزي ست اما چیقياِز حقياز به آب و غذا، نين

 یازي اضافه شود، نی دھد، تا زندگی را که ذھن نشان ميیزھاياِز به خود اضافه کردن چين.  ستیمصنوع

  .  اندی روانشناختیاز ھايت کردن، نيدن، شکايدن، رنجي حرص ورز. ستی و مصنوعیروانشناخت

ست، ي نیقياِز حقير قمر است، نياِزغين ،يیانتقام جوگران جھِت خنک شدِن دل، ي دی برایجاِد گرفتاريُغر زدن، ا

  .ر قمر استيما، غ یوجود توھم" اص�.  ستیاز روانشناختين

 بصورت مفھوم درآوردن یِ  انجاِم کارھا، برایِ  شناخِت جھان، برای ست، برای مجازیک فضايما به ذھن که 

  . مياج داريم، احتي بسازیک مِن ذھني مان از خود ی زندگیِ نکه در ابتداي ای برایزھا و حتيچ

  . ميم تا آنھا را بشناسي بسازیگريگران ھم، مِن ديم که از دياز دارين نيھمچن

 ین شناخت برايد به دھان خودم بگذارم، ايد بدانم که بلحاظ فرم و بلحاِظ جسم، با تو فرق دارم، غذا را بايمن با

  . من Aزم استیِ بقا

 را تفاوِت دو منم ي توانینم" قتايم، اما حقيص دھيم تشخي توانیک ساختمان و عکِس آن ساختمان را ميفاوِت ما ت

  !. م؟يص دھي را تشخ فُرمی ب حضورِ یاريمن بعنوان ھش و عکِس من در ذھنبعنوان 

  .  ذھن است ام، جدا ازیقي ست، اما مِن حقیعکِس من، مِن ذھن. اگر ساختمان عکس دارد، من ھم عکس دارم

  . ستي ام نیقي، مِن حقی مجازیِ ن فضايعکِس من در ا.  ستی مجازیِ ک فضاي دانم ذھن یم

  .رمي ام بگی خوِد اصلیِ  عکسم را بجایعني، ی شود مِن ذھنینم

 ید به او برمي به او بگویزي چی ھا شکل گرفته، اگر کسیت شدگيات و ھم ھوي ام از انبوِه خصوصیچون مِن ذھن

  .  رنجدی شود و می از او کم میزي کند که چیاحساس ما يخورد و 

  . نم، به اشتباه افتاده امي ببیکي ام را با او یقياگر من، خوِد حق

  . ستيده نيچيپ.  ھم ساده ستیليم و خين اشتباه شويدار شدن، مانِع افتادن به ايم با بي خواھیما م

  . ميدار شويا خواب بين اشتباه ياز ام ي خواھیر مي دیليب است که ما باصط�ح انسان ھا خيعج

 ی بیِ اريھستم، ھش من ست، یقين لحظه وجود دارد و حقي که در ایتيفيک.  ستی مجازیر قمر مقوله ايپس، غ

  .رميفُرم، و نه عکس و تصو

ان کند و سخن عشق و يق من خودش را بي خواھد از طری ھم ھست که از جنس من است و میک شعور و زندگي

  . سر دھديیابي و زیشاد
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  !.ان کنديِق من، خودش را بي خواھد از طری؟ می چگونه؟ به چه صورتیاما زندگ

 ی، در مِن ذھنیقي حقیِ  و زندگی لحظه، متوجه عدِم گستردگیِ  و تمرکز و توجِه خود رویاري با حفظ ھشیوقتـ 

   د،ي اُفتی و مشتقاتش نمی مِن ذھنۀد و به تلي شویم

  د،  ـي دارینجا، در جھاِن مادي ای شود، رو به آن Aمکان و پای می شما زندگۀليبوست يفين لحظه با کي ایوقتـ 

 ی گرفته، در جھاِن ماديیکتاي ۀ را از گستری زندگیِ اري و عشق و ھشی با اتصال به شعوِر کل، ِخَرد و انرژیعني 

   . کندیان مي بشما ۀلي، خود را بوسیزندگد، ي کاری و آرامش مید و تخِم شادي کنیپخش م

  !.  و صحبت کندی و تجلیِق من، زندگي، از طراصِل منم، ساکت شوم، تا ي نگویچي خواھم ھی، میمِن توھم، پس

  ". دھد ی، مجاِل حرف زدن نمیقيمِن حق زند، به ی حرف میمِن مجازن ي که ایتا زمان" 

به اصِل مان  من ھان يگر اي دم،ي بافی ممن و من و منم، ي زنی حرف می و مجازینکه ما، بعنواِن مِن توھميھم

  .  دھدی نمیمجاِل ظھور و تجل

  . نگویچيھ :دي گوین مي ھمیبرا. د فرو ِکش کندي بامنن يا

 یاگر نم" ده شوند، مث�ي تلنباِرمان جویِ م من ھاياجازه دھ. ميه ھا را ببافيد انواِع من و Aينکار، ما نباي ایبرا

م ي توانیم، اگر نميم، پس تحمل کني را تحمل کنیگري دیِ م باورھاين توایم، اگر نميم، پس ببخشيم ببخشيخواھ

م، پس جدا يم از او جدا شوي خواھی بزرگ دارد و نمی، مِن ذھنیاگر دوست. ميندازيم، پس بيندازيدردمان را ب

  ...م، يم، پس از دست بدھي را از دست بدھیم مقامي خواھیم، نميشو

   :مي شویم، متوجه مي و نگاه کنیاگر ھمه را جمعبندم؟ يي گوی چه میما بعنواِن مِن توھم

 ست که ھمواره به یِت مھِم مِن ذھنين خاصيت و کمبود و نقص است و ايراموِن شکايم پي زنی که میھر حرف

  .  و کشِف نقص و کمبود استیابيدنبال و رد 

  : ديي و بالفعل بگویحال، شما به راست

  . را گرفتی زندگۀ زندیِ  توان انرژی، نمیر ذھنين عکس و تصويستم، از اي نذھن در یِ مِن توھمن يمن ا

واش ي ،یمِن ذھنن ينصورت، ايدر ا. دي نکنیه گذاري سرمامن ھا تان را در بافتن آن ید، انرژين، دقت کني بنابرا

را يز. ديل به کشِف نقص ھا و سخن گفتن از آنھا را نداريگر ميد که شما ديني بیکدفعه مي کند و یواش فروِکش مي

خوِد ماه . ديقمر. ديد و نقص ندارين لحظه کامل ھستي در این لحظه کامل است و شما ھم بعنوان زندگي در ایزندگ

  .  تواند بزرگ شود، کامل استیگر نميماه شِب چھارده د. ديشِب چھارده ھست

  .  تواند کامل تر شود چون کامل استی نمیزندگ

ز يچ چيد، حال، به ھيافت کرده اي و آرامش را از قبل دری شاديۀر ماين لحظه، خمي در ایشما ھم بعنوان زندگ

   .ديھمان آرامش است و شما ید، ذاِت زندگياج نداري آرام گرفتن احتی شاد بودن، برایبرا

  . دي بافی را مید، مِن ذھني اگر حرف بزنیول

  . شودی شما مدلِ  ید، زندگيف را نبایاگر مِن ذھن.  شودیشما مدِل  ید، مِن ذھني را ببافیاگر مِن ذھن

   . کندین دو دل اشاره ميِت بعد، موAنا به ايدر چند ب
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 که در رابطه یتيت با فکرھاست و ما ھر َدم با حرکِت ھر فُرم و وضعي که ھم ھویدل، مياده يکه بافته و تنرا  یدل

   کند؟ی صحبت مماهبه کدام  ست راجع ی دل، که زندگیکي پرسد که آن یاز ما م م،يزي خیبا ماست، با آن برم

  ." چ مگويھ بگذر ،ستيست، در حد فھم تو ني تو نۀ از آنچه که انداز"

   :ميري گیاد مين صحبت ھا ياJن، ما از ا

  ن  ـي ایِ م و براي برگردیم و به زندگيم از آن خارج شويم و ھنوز نتوانسته اي کنی می که در ذھن زندگیتا زمان

 یده ميي زایک صندوِق فکريم و در ي شویم، بقول موAنا، ھر لحظه از عدم بلند مي کنین بازگشت، مقاومت ميا

  !.ست؟ي چیست، زندگيم خدا چيم بفھمينخواھ...  شود، یم، فکرمان دائم عوض ميشو

م، دروِن صندوق بسته ي کشیستم و ما در صندوق درد مين فکرھا ني امنم که ي شوی متوجه مینکه روزيولو ا

 و بدن، در یِت جھان مادي محدودیِ م با عدم و درعدم، وراي توانیم که مي ھستیاني پایما بحِر ب. ميست و ما آزاد

  . مي را حس و تجربه کنیخود ارتعاِش زندگ

رون، يز، در درون ما و در بي نفوذ داده و در ھمه چی خود را بصورت عدم و خ�ء در تمام ذراِت ھستیزندگ

  .ميم تجربه کني توانیت، نمي ذھن، در محدودنھمه را با دلِ ياما ا. افتهيوسعت 

  . کندید ميار تأکي بسی خموشین موAنا روي ھمیبرا. مي برومن یِ  را حس و فرای، ارتعاش زندگیدر خموش

  . مي برگردانی زندگی از جھان به سویم و رويد ذھن را خاموش کنيبا

 و ی و اقبال قرار گرفته، شادیکبختي نیدر روفرو نشسته و در سطِح خ�ء و عدم رو  من که از فراِز موِج یکس

 و  و آرامش را از دست دادهی، شادميبعنوان و در قالِب من، بلند شو یاما وقت.  کندی را تجربه میقيآرامِش حق

  . مي گردیدوباره به ُفرم برم

  .خموش

  !.ی آوری مجاني با ھی از ذھِن قاطی آوری نمیخ�ء زندگو در آن حال، از  ی شوی دور می حرف بزن

   :ن است کهي صحبت اۀعصار

" ت کنم و کام�ين اصول را رعاي ھستم و ایم و بدانم از جنِس زندگي نگویچي توانم ھی توانم ساکت شوم، میمن م

  . را به اجرا در آورماو ی باشم و دستورالعمل ھای زندگیِ رم و منتظِر دستوِر معلم و آقاي قرار بگیار زندگيدر اخت

  ...  دھد، ی می خواھم بفھمم که چه دستوری نم زنم،یحدس نم

  .ن لحظه قبل از قضاوتيرش اتفاق اي پذیعنيم يتسل. ديم ھستي ست که شما بطور کامل تسلین موقعي و ا"

  . ديستي شما غ�ِم قمر نیعنيقضاوت . دار و فعال شدهي بی که مِن ذھنی موقعیعنيقضاوت 

  . "بلهو شود و فکر کند که غ�ِم قمر، غ�ِم خداست؟ ي در قمر، غ�مِ يا ممکن است که آدم غ�ِم غيآ

  . ت استين وضعياJن بشر در ھم

جاد ي قاعده و مرام وحکم، در ذھنش ایکسري ساخته و ی ذھنیک خداي، و بر اساس آن ھم یک مِن ذھنيدر ذھنش 

اده و ما بعنواِن غ�ِم او  را ديین قواعد و احکام و دستورالعمل ھاي چنی ذھنین خداي کند که ایکرده و فکر م

  .!.ميه شويد تنبين دستورالعمل ھا اجرا نشود، باي ایکيم و اگر يد انجام دھينکارھا را بايا
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  ". ست ينطور نيا" 

  .ميدي به َشر اصرار ورزیلي کند که ما در ذھن، خی میادآوري، موAنا یِت بعديدر دو ب

 ام در َشر َقدم تر افشرده سخت

 ت دم به دم خسرم ز قھریکه لف

 ام  تو َکر بودهیحتھاياز نص

  ام گر بوده  و بتیشکن دعو بت

   :ميي بگون است کهيمانند ام، يري بگی زندگۀ زندیِ م، و تصورات خودمان را بعنواِن انرژي ما در ذھن باشیوقت

  !.. ,,عکِس ساختمان، خوِد ساختمان است,, 

   :جهيم در نتيکنم خلق ي توانیما م. ميت را دارين خاصيما انسان ھا ا

  !.مي مان قلمداد کرده ای ست، خوِد اصلی، مِن توھمیما عکِس خود را که ھمان مِن ذھن

 از ی در ذھن، حس وجود داده،  انبوھین جھاني ایِ ت ھايده ھا و مقوAت و وضعي به پدیمِن توھمن ي، ایعني

  .  ن مجموعه جان دادهيمتصل و به ا به آنھا يی نامریزھا را بصورت مفھوم در آورده و خود را با نخ ھايچ

 موقع ھا جنگ ی کند، بعضیت مي جنگد، شکای رنجد، میرد، مي گی می، تصورات خودش را جدیمِن توھمن يا

  . )اشتباه ست( !. داندیرا افتخار و برکت م

  . ره ستيِر قمر، ستي غموضوعاتِ  از یکي

  .ستر قمر ايداد، غيرفتِن رويداد و نپذيھر نوع مقاومت به رو

  . ميده اي اصرار ورزجاِد َشر،ير قمر بودن، در ايغ�ِم غ ما در ۀھم

  !.ام در َشر قدم تر افشرده سخت. ميدار شدن ھستيدر حاِل بحال، 

 یِ  ُفرم، انرژیِ ت، انرژيَ  من بِد یِ انرژرا يَشر است، ز،  بافدیم ی که مِن ذھنی اهيAو ھر من ست؟ ھر يَشر چ

  . شودیدآلود، وارد آن م دریِ  و محنت، انرژیشانيپر

 ین جھان انرژي، در ای بودِن مان با زندگیز و صبر و ُشکر و موازيم و پرھي که از باA، در اثِر تسلیزيو ھر چ

  .برکت دارد. ر استي کند، خیجاد ميا

نکه ي ایبرا. دارددر َبر  برکت  وی، سعادت و جاودانگديني آفرین جھان ھر چه ميد، در اياگر شما غ�ِم قمر باش

  .  شودی می در آن جار،ی زندگۀ زندیِ انرژ

ھم اضطراب و با انواع و اقساِم  درد و یانباشتگ ذھن و در یارھايد که با ارزش ھا و معيريدر نظر بگ ، شماحال

 َدم به َدم، در  ولحظهن حالت، ھر يدر ا ،!ديبورزاصرار د ھم ين تولي و در ادينيآفريد بيا، بخواھھ یت شدگيھو

  . !ديگران ھستي به خود و دینان رساي و زیارانکيز

  .") غلط است( ".  دانندی را غ�م خدا بودن م روشني ھا ایلي، خ اماو بودن استين غ�م ديا

   ".از تو جدا ھستم " را، ي، ز! ستیان کاري انسان در زیعنيم، سرَ  خُ یفکه َل 

  .  توانم بِکََنمینم، جاد کرده اميم ادر ذھن اکه  ی مفھومۀن باشندياز انکه ي ایچرا جدا ھستم؟ برا
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  .مييايرون بي کند که چگونه از ذھن بیممان  يی، راھنمای ساده از مثنويی غزل و قسمت ھانياامروز موAنا با 

  الين خانه پرنقش و خي نشسته تو در ایا

  چ مگوين خانه برو رخت ببر ھيز از ايخ

  .  "دي داری جسمیاريھششما در آنجا " . ال، ذھن ماستي ُپر نقش و خۀخان

  . عکس است م،ي کنی که نگاه من خانه راي اھر طرفِ م، ي ذھن ھستۀ در خانیوقت

دشوار مان يبرارون رفتن از ذھن، يب .مينيم ببي توانی نمیگريز دير از مفھوم، چير از فکر، غير از عکس، غيغ

  .مير ھستکَ ، ی زندگیِ حت ھاي نص موAنا، ازیِ حت ھاي، از نص اویحت ھاي از نصل،ين دليبه ھم . شودیم

  .مي کنیر ميم، تفسي شنویما سخنان بزرگان را نم

   .ميدر حاِل بافتنم، ييگوب یزيچم و يينکه به حرف درآيھم

  .مي بافیمم، ي سازیم بت را ،که با گفتنيم در حالي کنی می بت شکنیِ ما ادعا

   .ديفبباد و يبساز بت ،د ھر لحظه با قضاوت و گفتاري توانیشما نم

 ید و ميري گی که اJن میتين ھوھما. ديري گیت مي ھوھا،از حرکت فکرشما   ودن گذری مھااز ذھِن تان فکر

  . دي ُبت گر و شما بت است،ديساز

   !.. ,,من ُبت ِشکنم ,,  :دييھم بگو"  و بعداديدھنکار را ادامه ي اديتوان ینم

به ذھن برده و که را  يیزھاي، تمام چیِق مِن ذھني از طرما.  ستی در دروِن مِن ذھنی اصلبتِ . ستيرون نيبت ب

  . مي پرستیمم، ياوصل شده به آنھا 

 ی واکنش نشان م ودي آیغ تان در مي برسد، جیبي از آنھا آسیقسمتبه  یحتد، يده اي که چسبيیزھاياگر به آن چ" 

  . "دي پرستی ھا را میوابستگ آن ۀ پس ھم،ديدھ

  !. گذاردیشما اثر م یِ وابستگ یِ  از آن قسمت ھایکيبه را يزچرا؟ . مھم است شما ین لحظه برايداد ايرو

د و يي نگویزيچد ي توانیا ميآ گذارد، یاثر م شما ی ھایا وابستگي ی از دلبستگیکي ی رو،ن لحظهي ایداديرو

  د؟يم باشيتسل

  .ن لحظه ستي ایِ  ھم فضایکيک اتفاق دارد و يک محتوا و ين لحظه، يا

  د؟يريد و بپذينيببد، يفھم کنن مورد را يد اي توانیم. ديستيد، اتفاق نيشما فضا ھست

  . ديکه بت ساز ھستي در حال،دي کنی می بت شکنینصورت ادعاي در ا،ديد از جنس اتفاق باشيخواھبشما اگر 

   :پس .مي گردیبه شعرمان برم

   .مي شناسیر قمر را ميغما 

ست يکاف،  " قمر مشغولمرِ يغمن اJن به " که  يیشناخت و شناسا نيھمم، ي شویر قمر مشغول مي به غنکهيبمحض ا

  . ر قمر جدا کنديشما را از غتا 

 که  رسدیم ی موقعاما. مي کنیگر فکر رد و بدل ميکدياJن، با . ميرون ِبَپريکدفعه بي، یاز مِن ذھنم ي توانیما نم

  .  باشمید غ�م زندگي من با ".دميفھم"  :ميي گویم
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 ...د، و ي بگویچيد ھيِر قمر باشم، آدم نبايد غ�ِم غينبا باشم، ید غ�ِم زندگي من با:نکهيگفتن و به زبان آوردِن ا

  .فکر است

 ی که فرم ندارد و از جنِس بی منبه " قتاي حقر قمر وي به غ�ِم غل شدنيتبدتـــــــا  ،ن فکرھايدن ايفھمِن ياما ب

  .  شود، فاصله ھستی نمی ذھنیِ  داده ھایِ ند و قاطي بیر قمر را مي ست و غی و در خدمِت زندگیفرم

ر قمر و توھم  يِر قََمر و توھم، فاصله وجود دارد و ما از جنِس غي وغیارين ما بعنوان ھشيم که بي متوجه شویوقت

  . مي ھستی مِن ذھنیِ وارھايم، در حاِل شکستِن ديستين

  .   مانمیخاموش م.  مانمی بافم، پس ساکت مین مم، با گفتيد بگوي نبایچي ھ: متوجه شدمیوقت

  ".  ھا فقط در حِد فکر باشد يین شناسايم اي خواھینم" 

Aر قمر است، زمان جزِو ذھن است؟ي زمان غ:ميي گویچرا م" مث  

د و ياشن لحظه بيد در ايا شما تا بحال توانسته ايآ. نده فکر استيمفھوِم گذشته و آ. ندهي گذشته و آیعنيرا، زمان يز

  د؟يتجربه کن" نده را ھم عمAيد؟ آيگذشته را تجربه کن

  . ، که آن ھم از فکر ساخته شدهی بناِم مِن ذھنینده فکر است، ابزاِر باشنده ايمفھوِم گذشته و آ

. دي کند که از جنِس مجازنباشی به شما کمک ميین شناسايا. دي شناسینھا را ميشما ا.  ستیر قمر و مجازيھر دو غ

د، ي شوی، قائم به ذات، زنده میقي و حقین لحظه، براستي اید و به زندگيني بینده را مي بودِن گذشته و آی مجازیوقت

  . دي شویآرام م. دي آی در تماِم ذراِت وجوِد شما به ارتعاش در میزندگ

اتفاقات شما را از جا . ديستيند که از جنِس اتفاق ي دانید و ميني بیاتفاق را م.  کندی افتد شما را از جا نمی که میاتفاق

  . کنندینم

 و ی و ِخَرد و  سAمتيیر از سخِن شمع و ِشکر، سخِن  نور و روشنايگر غي شما د: اُفتدی ھم میگريحال، اتفاِق د

  .ديي گوی نميیباي و زیت و شاديخAق

 ی را ميین روشنايد و شما ايري پذیان کند، نمي و ِخَرَدش را بینيريِق شما، شي از طرین لحظه زندگينکه اير از ايغ

  . ديشناس

  . دي کنیل شود، شما آن را دنبال نمي تبدی مجازی خواھد به موردی ميین روشناينکه ايھم

  . رونيجھاِن ب. جھان مجاز کنند؟ یک مي شما را تحريیزھايچه چ

   :دي گویرون به شما ميجھاِن ب

د به شما بَر يد باعث ناراحت کردن شما شود، بايشود، با ی که به شما زده می زنم، حرفی را که به شما میحرف,, 

ت خود دفاع يد، از شخصيد عکس العمل نشان دھي؟، شما با!ديرت نداري خورد؟ مگر غیچرا به شما برنم!. بخورد

 یل را افراد متشخص و سطح باZ سوار مين اتومبيد، ايت خود را ثابت کنيد تا فرديل را بخرين اتومبي ا...د، يکن

    ...، ,, دھد ین لباس، تشخِص شما را نشان ميدِن ايند، پوششو

  . دي کنیگر توجه نمي ھا دید، به آگھي کنیگر قبول نميشما د

  ".د يدار شده ايب"   :د، چوني کنیت کند، دنبال نمي خواھد شما را ھدای را که میل ارتباط جمعيوسا
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   :ندي گوی به شما میل ارتباط جمعيوسا

  . ,,د ي ما را بخری مجازديد عقاييايب,, 

  .  فروشندی فروشند، سخن رنج می را می منفیِ دادھاي، روی از وسائل ارتباط جمعیبعض

دار و يما خر. ميت شده اي و ناله و از جنِس شکایت شدگي از ما از جنِس درد، رنج، ھم ھوی اaن بعض:دي دانیشما م

  .   ميم و از ھمان جنس ھم شده اين کیم، چون آنھا را دنبال مي بد ھستیِ  خبرھاۀپخش کنند

، تعداد یعده ا!.  دھدیم که جنگ را شکوھمند نشان مي کنی را نگاه میلميم، في روینما ميم، به سي دھیپول م

 که به مخلوق يیبه دست ھا!. مي بریم و لذت مي کنی کنند و ما ھم تماشا می ُکشند، نابود می زنند، می را میگريد

  !. ميمرض دار!. مي خوریسوس نم رساند افیخدا صدمه م

نھا چه يند که اي گوی کنند، نمینند، تعجب نميند و ما را ببياينجا بي به ایگر، باشنده گاني دید از کره ايفرض کن

 ـ                  ۀکه عد نندي بی از ھم جنساِن خود را میلم عده اي روند و فینما مي کنند، به سی ھستند که سخت کار میموجودات

  !. کنند؟ینھا ھم نشسته و تماشا مي ُکشند و ای را میگري د

؟ ینند کجا؟ کي کنند تا ببی خودشان را صرف میِ  شوند و وقت گرانبھاتر از طAی منتظر میھر روز عصر عده ا

  !.  شوندی شوند، اگر نشنوند، نگران میدِن اخبار ميمنتظر شن!. ُمرده

  . شوندیپس از آن جنس م

Aما از جنِس . ميستيکه ما از آن جنس نيدر حال. ميما از جنِس توھم شده ا. ن رابطه ھاستين غزل ھم در ايا" اص

  . مي ھستی، ِشکر و عشق، از جنِس زندگيیبايآرامش، ز

  !.م؟ي دھیم، به آن ُشکوه و جAل مي دانی، م!زه، و باZتر از آن، جنگ را خوب و برکتيست" و جمعا" چرا ما فردا

  . ميم، اشکال داريشه دارينکه خرده شي ایبرا

   :دي گویامروز به شما م.  دھدیاشکاِل مان را موZنا نشان م

 ین را بگو، از سامان بخشي زمی و عشق و خلق برکت بر رويیبايسخِن شمع و شکر و ز. شما سخِن گنج را بگو

  . ستيزه ني از جنِس ستیزندگ. ستي از جنِس جنگ نیزندگ.  از جنس شمع و ِشکر استیرا زندگيبگو ز

  . ستیر قمر و مجازيرد، از جنس غي گیرد، غم  و درد را اصل مي گی کند، عزا می که ناله میھر کس

 ین اقAم را به زندگياشتباه بوده که ا. ستندي ما نیزه، جزو زندگي درد و رنج و ست:مي شویدار ميما اaن به مجاز ب

  .ميمان اضافه کرده ا

  و جز سخن گنج مگوسخن رنج مگ

  چ مگوي رنج مبر ھیخبرین بيور از ا

  . ر توستير خدا و غير قمر، غين غيم و اي ھستيیبگوي وعیابيب ي وعيیبجويما از جنِس انتقاد، از جنِس ع

  . مي شویدار مير به ما غالب شده، حال، بين غيا

  . تو از درد نگو

  .  نگویچي؟ به خودت زحمت نده، ھی خبرین بيتو از ا
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ر از سخِن گنج ير از سخِن شمع و ِشکَر و غي،غی اگرغ�م قمر نباش:نکهي ای؟ برایچرا به خودت زحمت ندھ

  !. ی ِکشی، پس، چرا زحمت م!ی کنید نمي جز درد تولی ولی کنی می، کاری ِکشیزحمت م، يیبگو

  ؟  "د يريجه نگي نتید وليد سخت زحمت بِکِشيشما حاضر" 

 ی، موقعی دھیجاِد درد تن ميدن و به اي و به درد کشیري پذی متوست و تو کند ی م وانمودی توھممنِ  که یموقع

 ی و دشمنی دانی که قھر را حِق خود می، موقعی اندازی و نمی کشی بدوشش می کنیت ميکه رنجش ات را تقو

 یِ ارھاي معنھا مشخصه ويا. یستي غ�ِم قمر ن...، ی برتر باشی خواھی که می، موقعی کنیزه مي و ستی ورزیم

  .  ستیمِن ذھن

  . یز کنيد از آنھا  پرھيبا

  .دي کنيیر قمر است؟ آنھا را شناساي غیزيد در شما؟ چه چينيد و ببي برداریشما قلم و کاغذ

 از آنھا یکي. مي را انجام ندھيیم کارھايرياد بگيد يم، باي را انجام دھيیم که کارھايرياد بگينکه ما يقبل از ا" اساسا

  . داشته باشدید کارُبرِد عمليحرف نزدن با.  استحرف زدن و یت ذھنيفعالن يھم

�گر يدند، دي بوسیگر را موقع آشتيکديا ي کنند، دست دادند ی خواھند آشتی که با ھم قھرند و می دو انسانیوقت" مث

   :د به عقب برگردندينبا

 که يی آن حرف ھا...د ي را که انجام داديیا آن کارھايد، آي ظلم کردیلي، خ!ديم چکارکرديحاA اجازه بده بگو,, 

   ... ، ... ، ... ، و ...د يپشت سرم زد

  .دي بخشید وبه دردھا قوام مي بافیدوباره م

  . "د ي بافید، ميي گویھر چه که م. نگو" 

   .ديق، نپردازياِن حقاي به کار و به بید، پس، از موضِع مِن ذھنيد، سالم باشيد عشق بورزي خواھیاگر شما م

 کند که اگر شما به اصِل ید مي خوانم، موAنا تأکیتان مي که برا٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١واِن شمس، از غزل شماره ين دو سطِر ديدر ا

د، ي کنیفا مين خلق و اي را که از باA، از آنطرف الھام گرفته و در زمید، نقشيوند خورده اي پیخود، به زندگ

  .مبارک است

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره  ۴۵١

 وفاستین خاک بي که رنگ بست از اینقش

   که رنگ بست ز باA مبارکستینقش

  في تو امشب شود حریھر دل که با ھوا

  بدان تو که فردا مبارکستن يقياو را 

  ش و ما را خموش کنفزا شراب خامُ بِ 

  اء مبارکستيکاندر درون نھفتن اش

  . وفا ھستندیالبته نقش ھا ھمه ب.  وفاستی شود، بی ساخته می مِن ذھنۀلي که بوسینقش

  . )ن غزليمثِل ا(.  زاستین جھان برکت دار و شادي در اید که چه نقشي خواھد بگویموAنا م
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 ۀب کنندي تخریا انرژيد؟ ي ورزیا ھر لحظه به او عشق ميد، آي دھی شما بچه تان را پرورش میِن مثال وقتبعنوا

  د؟ ي کنی را به او القاء میمِن ذھن

سه و رقابت و جنگ قدرت يزه آلوده باشد، زن و شوھر با ھم در مقاي به بحث و جدل و ستی خانوادگیِ اگر فضا

  . گذاردی ھمه اثر می رو مخرب خانوادهیبسر ببرند، انرژ

  .  شودی وفا میابد، بي ی کند و پرورش می که ُرشد میان بچه اين مي کند و در ایلحظه را مسموم وآلوده م

  . مي دھیاد ميگران ي را به بچه ھا و به ديی وفایما درد و ب

  . شود، مبارک استیان ميان دارد و از شما عبور و بي از باA جری زندگیِ  انرژی وقتیول

  د مبارک قدم استي گذاری�ن دارد، ھر جا قدم ميق شما عبور و سي از طریزندگ. مبارک، مثل قدِم ِخضر

  . فتدي تواند اتفاق بیَشر نم.  اُفتدی خوب میو اتفاق ھا

ن يد از ذھن خارج و با خدا ھمنشيل داريد و مين جھان، در ذھن ھستياگر شما در شِب ا. دي آیر از آنطرف ميخ

  . شما مبارکیدا، روز است و براد، فريشو

  .دينيدِن گل ھا و محصوAتش را ببييد، فردا روين لحظه عشق بکاريا

 رسد، در یبه ھر کس که م.  کاردی مینکه لحظه به لحظه، تخِم ُگِل شادي ایشه شاد است؟ برايک نفر ھميچرا 

  .  پراکندی میشاد. د کاری میوجوِد ھمسر و فرزند و دوست و مردم، تخِم ُگل آرامش، تخِم شاد

 جز درد برداشت نخواھد یچ محصولي کارد و ھی کند، تخِم پوک می اش فکر و عمل می ھم که با مِن ذھنیکس

  .کرد

م؟ ما را خدا يم، خاموش باشين جھان ھستيکه در ايا ممکن است در حاليآ، ش و ما را خموش کنفزا شراب خامُ ِب 

  خاموش کند؟

  . چ مگويھ :دي گویده کننده ست و امروز موAنا به ما من شراِب زني، ھمیشراِب خاموش

ن ھمان يد در شما جا شود و اي، باین جھاني ایِ ت ھايد، وضعي در جھان بوجود آوریرييد تغي خواھیاگر شما م

  .ماِه شِب چھارده، فضا دار است.  ستیمصداِق فضا دار

د ين قرار دھيِر ذره بي لحظه به لحظه خودتان را زن لحظه به بعد،يد، از ايد خودتان را امتحان کني خواھیشما م

  ا نه؟يد ي کنیدادھا فضا باز مي رویا برايد آينيبب

د، چون، به دروِن فضا داِر شما وارد شده،  ي آوری را که به درون میتيد، ھر وضعي کنی در درون فضا باز میوقت

  . زدي رین فضا نمي به ایر از ِخَرِد زندگي شما محاصره شده، غیِ  فضا دارۀليو اJن بوس

  .  ھمان عشق استی و اتحاد و وحدِت شما با زندگی اتحاِد شما با زندگیعني شما یفضا دار

  !. ستين لحظه، ني ايیِ کتاي یِ وند با فضايرون آمدِن شما از محدوده و حصاِر ذھن، جز پي جز بیگريِز ديعشق چ

  م؟ ي ھستیم که در وحدِت با زندگي فھمیاز کجا م
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 آن اتفاق، در دروِن خود، فضا باز ی اُفتد، برای میم، ھر اتفاقي اندازی ھا و دردھا را می وابستگۀجا که ھماز آن

 شان را در ی شخصیِ  آدم ھا با باورھاۀان، ھمي ادۀ باورھا، ھمۀز را، ھميھمه چ. مي شویفضا دار م. مي کنیم

  . مي دھیخود جا م

   .دي کنید، فقط فضا باز مي نداریشما کار

  .دي بندیبا گفتن، فضا را مچون .  کندی، ختم م نگویچيھ را موAنا، به یھر سطر

فضا بسته شود، شما .  بنددیراِد شما، رنجش و واکنِش شما، فضا را مين قضاوِت شما، مقاومِت شما، ِشکوه و اياول

  . ديد انجام دھي توانی نمیکار

    :ن است کهيم ايرياد بگيم ي خواھی که میزيچ

Jشتن يد خوين حالت، بايم، در اي کنی مان زندگیم که در ذھن و با مِن ذھني باشیتين ممکن است در وضعما ا

  : را به ما عطا کندیم که شراِب خاموشيم و از خدا ھم بخواھيي نگویزيم، چيم، ساکت باشي مان را حفظ کنیدار

 شده و انبار شده در ی شرطیِ  واکنش ھارم،ي پذین لحظه را مي کنم، اتفاق ای زنم، فضا را باز می من حرف نم"

  اد داده اند، نشان ـي را که پدر و مادر و معلم ھا و دوستانم و جامعه به من القاء کرده اند، يیذھن را، واکنش ھا

  . " شود یخته ميِت من ري، به وضعی، ِخَرِد زندگيی، ِخَرِد خداین فضاداريِق اي دانم که از طریم.  دھمینم

   :دي اُفتد، شما دو راه داری که میتفاقدر رابطه با ا

  .ديري گی، در َبر می و تحت ھر عنوانی اتفاق را در ھر فُرم.دي کنیفضا باز م ـ١١١١

ن يد و با اتفاق اي کنی استفاده مینصورت از ِخَرِد زندگيد، در ايد و قضاوت نکنيريد و اتفاق را بپذياگر فضا باز کن

  .دي کنید تمام مت را به نفع خويق شده و وضعيلحظه رف

  . دي دھیواکنش نشان من اتفاق يد، به اي که از قبل در ذھن داريی با الگوھاـ٢٢٢٢

ج و يگ. دي دھید به اتفاِق لحظه واکنش نشان مي که در ذھن داریشه اي کلیِ د و با استفاده از الگوھاي رویبه ذھن م

ز ي نی قبلیِ رد، غم و غصه ھاي گیبر مد، اضطراب شما را در ي کنید، خودتان را گم مي شویمنگ و دردمند م

  .دي کنیزه ميد، ستي بندید، فضا را ميد انجام دھي توانی نمی شوند، کاریفعال م

  !. ھم ھستیز با زندگي قھر و ستین لحظه ست وليواکنش به اتفاِق ا"  گر چه ظاھرایزه ايھر قھر و ست

  .  آن استاتفاقِ  آن ۀافي ک�ه و قی ست ولین لحظه زندگينکه اي ایبرا

  ".د ينکار را نکنيا. " دي جنگی می ست که با خوِد زندگین معنيد، به اي اتفاق بجنگۀافيشما با ق

  د و بگفتيوانه شدم عشق مرا ديدوش د 

  چ مگويآمدم نعره مزن جامه مدر ھ

  . ميون دار که در ذھن جنین معنيبه ا. ميوانه شده اي نسل ھا و ھزاران سال دیِ ، طیما انسان ھا بطور دستجمع

  . شناسدی شناسد، فکر را که جسم است، می، فقط جسم را می جسمیِ اريھش. مي داری جسمیاريدر ذھن، ھش

  .  رودیم... گر و ي دیگر و فکري دیگر و فکري دی فکریِ  و از آن به سوی فکریِ ن، به سويبنابرا

  .نکار را کرده اندي ایستجمعانسان ھا د.  کندی میر افتادن در تسلسِل فکرھا، ما را در ذھن زندانيگ
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  . ، دوش، شب بودهی، دستجمعی انسان ھا ھم ھمگيۀ بقی و برای من، بصورت فردیپس برا

  .د، شب بودهيدار نشده اي تا به امروز اگر بی زندگیِ  شما ھم از ابتدای، برا)ھزاران سال شب بوده(

 جنگ یا در حاِل آماده شدن برايو جنگ و زه ي، در ستیخ، ھمواره و تا بحال، بطور دستجمعيبشر، در طول تار

  !. ن صورت استيبه ھم" باياJن ھم تقر. بوده

 نشده ی بشری تئاتر اوقات تلخیِ  مثل موAنا، قاطيیانسان ھا.  عموم قرار نگرفتهیني مورد بازبیوانگيھنوز آن د

ه را در َبر گرفته ي آن ناحیم عمویز و اوقات تلخيسته، جنگ و ستي زی مغول مۀموAنا خودش در زماِن حمل. اند

  .ت و اتفاقات نشده بودهي آن وضعیبوده، اما موAنا قاط

  ط و اوضاع نشده؟ي آن شرایاما چرا موAنا قاط

  . کنندیزه مي از ُشعرا، با ک�م و قلم خود ستیکه بعضيدر حال

  .!. ,, زده ام ھدفرم، به اويزه را به شعر در بيراد و ستياگر من ا ,, :مي فھمینطور مي ایبعنواِن مِن ذھن

  ". ست ينطور نيا" 

  .  کندیِت بد، اوضاع را بدتر ميک وضعيِت بد، انتقاد از يک وضعيِح يتشر

د، ي روی شما به ذھن میم که وقتين موضوع باشيد متوجه و فھم ايما با.  کندیاد ميب ھا را زيب ھا را گفتن، عيع

 یزه ھم بعضين َجَدل و ستي کند، ایره مي دھد و با آنھا ستیمت ھا و نقص ـ ھا را نشان يب ھا و وضعيذھن، ع

چ يتا بحال از ھ.  اندازدی کند و جنگ راه میانق�ب م" رد، مث�ي گی صورت میموقع ھا بصورِت دستجمع

  . گرفته نشدهی مثبتۀجيچ نتي، ھیجنگ

د، با شعر و با زبان ي خواھیو مد يني بیت را ميد و وضعي روید، به ذھن ميحاA اگر شما سِرنِخ مطلب را گم کن

  .ديح کنيت را تشريزه کردن اوضاع، وضعيس، اوضاع بد را َپر و بال داده و با دراماتيسل

 و لطافت یِق ما انرژي تواند از طری میم که زندگي ھستی ما باشنده ا:مي شویم، متوجه ميدار شويکه اگر بيدر حال

  . کندزه يرون کانالي را به بیزديوعشق و ِخَرِد ا

  .مي شویدار مي ھم ھست که مانند موAنا بیموقع

وقتش را تلف . ک غزل در نکوھِش مغوAن، تن در ندادهي که داشته اما به سرودن یانينھمه قدرت بيموAنا، با ا

  . نکرده

زه يت ھا بپردازم و با آنھا ستي توانم به وضعی کند، من نمی از من عبور میر و برکت زندگي اJن، خ:دي گویم

  .!.کنم

   اوضاع، بکار َبَرد، خوب است؟ یت و بديِح وضعي، تماِم تواِن و وقِت خود را در تشریاJن اگر شاعر

  !. کندی خود را تلف میانرژ. نه

غ و نعره مزن، عکس العمل نشان مده، يراھنت را پاره مکن، جي پ:ده و امروز موAنا گفتي عشق شما را دیول

  .مگوجز سخِن گنج . سخِن رنج مگو
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 من سوالم یول. د عوض بشونديبا" د عوض بشوند؟ حتمايت ھا نبايت ھا درست اند؟ وضعيم وضعيي گویا ما ميآ

 شدِن مان با آھنگ و یا موازيح کردن؟ ي وضع را تشری و خرابی کند؟ بدیت را چه عوض مي وضع:ن استيا

  ؟یبرکِت زندگ

  . ستیجواب، برکِت زندگ

 شود، مرِض جنون، مرِض یوانه مي اش دی شخصیانسان در زندگ. وانه شدميد دوش :امروز موAنا به ما گفت

   :دي گوی عشق به او میول. ردي گی میمِن ذھن

    . نگویچيھستم، ي من از جنِس گفتگو نیول. راھنت را ھم پاره نکن، من آمدميپ. غ و داد نکنينعره نزن، ج

آنقدر جا .  تو جا ندارمی من، برا:یعنيزه يست. ِن فضاستزه، بستي ست و ستیف، فضاداري انسان بنا به تعر:ميگفت

  .  زنمی بر سر خود مینم، از تنفر، دو دستي بی تو را میندارم که وقت

  . ، کاِر عشق، کاِر خداستيی و فضا گشایفضادار.  ست که جا نداردی مِن ذھنیِ ن از مشخصه ھايالبته، ا

 ید در روز، چقدر براينيد؟ ببيه اصِل خودتان ھستي، چقدر شب و خداگونهيید که چقدر خدايد بداني خواھیشما م

  د؟يد فضا باز کني توانید؟ چقدر مي کنی کنند، فضا باز می که ميیاشخاص و کارھا

   :دي گویموAنا م. ندي آیت ھا به درون شما ميد، وضعي کنیفضا را که باز م

  ). شود؟یباورتان نم(.!.  شودی جا م که تمام کھکشان و ھر چه در عالم ھست، در شمایبه اندازه ا

  ترسمیز دگر مي عشق من از چیگفتم ا

  چ مگويست دگر ھيز دگر نيگفت آن چ

  .  ما، ترس استیِ ِر قمري وغیِر زندگي، غیير خداي از اق�ِم غیکي

م و چون يه ا وابسته و دلبسته و متصل کردین جھانيجاد شده که ما خودمان را به اق�ِم اين علت در ما ايترس، به ا

  . بناِم ترس در ما بوجود آمدهیجاني روند، ھین ميزھا از بي چۀبنا به تجربه ھم

م، مانند مثِل پوِل مان، يت شده ايم به وجود مان بسته اند و با آنھا ھم ھوي کنی را که فکر مین مقوAتي اۀھم

 دردھا مان، جزو متعلقاِت مان یاِت مان، حتھمسرمان، فرزنِد مان، پدر و مادِر مان، دوستاِن مان، مقاِم مان، متعلق

م و ما ينکه وانمود کرده اند که ما برابر با آنھا ھستي ایبرا. مي ترسی خورند، می که مین تکانيھستند و با کوچکتر

  .!. ميرفته اي غلط را پذۀن ادعا و داديھم ا

   : شوم کهیدار و متوجه مياJن ب بوده که ذھِن من، از من ساخته و ینھا عکسيا. مي شویدار مياما اJن ب

  . ترسمین نمي فُرم ھستم، من از جنِس کل ھستم و بنابرای بیِ اريمن از جنِس عشق، ازجنِس خدا، از جنِس ھش" 

  .نه ترسم؟ یم، باز ھم ميايرون بيا اگر از ذھن بيآ.  ترساندی، مرا مین انباشتگيکِل ا

 کامِل کامِل کامل ینھا ھم از دستم برود، ھنوز زندگي اۀستم، ھميننھا ي فھمم که من ایرون از ذھن ھستم، مي بیوقت

  .  و آرامش ام باشندیاج ندارم که باعِث شاديات احتين جزئيچ کدام از ايمن به ھ. است

  م؟ي شوین موضوع را متوجه ميا ما ايآ
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د آرامش داشته ي توانی نم شماپس، ,, اج دارمي و آرامش ام به آنھا احتی شادینه، من برا ,, :ديي گویاگر شما م

  . ستي نیل و دروني ست، اصیمصنوع" د، آن آرامش حتماي، آرامش داریاگر شما به خاطِر تعلق. ديباش

  رند،  يم، از ما بگي را که داریزي، ھر چ)ن خواھند رفتيھم از ب" حتما(ن بروند يزھا که از بين چيھر کدام از ا

  .رندي توانند از ما بگینم و آرامِش ما را که اصِل ماست، ی شادیول

  .شه کامل استيرند، ھمي توانند از ما بگی را که نمیزيآن چ

  .  ترسمیگر مي دیزي ترسم از چی من از تو نم:به عشق گفتم) ھنوز در ذھن ھستم(من 

  .ستيگر نيد )ميرون آمده باشي که از ذھن بیموقع(، اJن یدي ترسی که از آن میزي آن چ:گفت

  .دي آیرون مي از ذھن اش بی، لحظاتیلي، به دلیھر کس. دييايرون بيد از ذھن بين توایم"  حتماشما

  . فھماندیرا به ما ممھم ن ي اوقات با درد ای، گاھیعشق، خدا، زندگ

ن موقع ست خودش را به ما يرد و درست ھمي گیم، از ما مي کنی به آن افتخار میلي را که خیزي ناگھان، چیزندگ

  . خواھد خودش را آشکار کندیم. ردي گی اوقات ھم ده تعلِق مان را با ھم میگاھ.!.  دھدینشان م

  . دي نکنین سازيگزيشما جا

   .,, گذارم ی آن میِ  را جایکين ين دلبسته و مورد ع�قه ام را گرفت، ايحاA که ا ,, :ندي گوی میبعض

  .  زندی حرف متون خ�ء، عشق با  آن، در آیِ  خالیِ به جا. ديآرام باش. ديعجله نکن. دينکار را نکنيا. نه

 از یا دسته اي ید ُگلي ندارد، بای چاره ایم، زندگيرِت مان را بسته ايم، گوِش دل و چشِم بصي شویدار نمي بیوقت

  ...م يدا نکني پیم و درمانيج شويرد، تا گيز را با ھم از ما بگيا چند چي یزيند، چي مان را بچی زندگۀُگل ھِا باغچ

  :یعني!. ینيگزيجاا ي سهيمقا :مي بوده این جھانيافتِن درمان ايصدِد شه در يما ھم

   ـیزي که گرفته شد، چیزي ھر چیِ ، نگھدار، بجای آنھا ھستی کنی ھا را که فکر مین وابستگيدر ذھن بمان، ا,, 

  .,,نه کن يوصله پ. گر بگذاريد

  ".د ي شویھمان آدم م" 

  !. ميدار شوينھا را گرفتند تا بيا!. رندي گینھا را ميم، اي ا بزرگان کر بودهیِ و چون نسبت به رھنمودھا

د به يينگو. ديت و ناله نکنيقضاوت و شکا. ديي نگویزيچ. ديد، ھول نشوي دھی را از دست میزي چیوقت" حال، 

 پغام را باي رسد، آن ی شما می برایغاميت چه پيد که از وضعينيد، ببيت باشيبا وضع. ديحرف نزن. من ظلم شده

  ".م يدنش را ھم داريما استعداد شن. ديگوش دل، بشنو

   نھان خواھم گفتیھامن به گوش تو سخن

  چ مگوي جز که به سر ھیسر بجنبان که بل

 یيباياِم عشق و زينطور بمان، من به گوش تو پيت نکن، ھميجامه َمَدر، ناله و شکا.  نگویچي ھ:عشق به من گفت

  . بله بگو. د کنيي، فقط با َسرت تأی شنوینھا را که ميا.  زنمی را زمزمه و َدم میو ِخَرِد زندگ

 داده و ی خوبیِ زھاي لطف کرده و به ما چیبله، بله، زندگ  ,,:یيرا اگر با زبان ات بله بگويز. با َسر، نه با زبان

  ...، ,,مي ھستی راضیليما خ
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  .   !ت استي در حاِل کار و فعالین است که ھنوز مِن ذھنيانگر ايب 

  .دي، با عمِل  تان جواب دھ"د يينھا را نگويا" 

رد و در ي گی را از شما میزي تلخ دارد، عشق، چیلي خی دھد که ظاھریتان ُرخ مي برایيت ھاي اوقات وضعیگاھ

 . نھا را ول کني ا:دي گویگوش تان م

 ی، عمق دار می کنیدا مي پیي، رھای، از مخمصه ای شویسالم تر م. یتو در حاِل آزاد شدن ھست.  نگویزيچ" 

   ".ی کنی بودن را رھا می، سطحی بوده ایسطح" ، قب�یشو

د که يني بید، مي زنید و حرف ھم نمي کنید و قضاوت نميي گوید و بله ميري پذین لحظه را ميپس، شما اتفاق ا

ِق يا از طر خدیعنيست، ي نی ما با زندگیِ يکتايعشق، جز وحدت و جز .  کندیِق شما کار ميعشق، خدا،  از طر

  . کندیشما کار م

!. ن موضوع را بفھمم؟ي فھمم، چطور ای من نم:ن است کهيد اي خواھد بگوی که اJن ذھن میيزھاي از آن چیکي

  ".  نگو یزي اما چی فھمیاگر ھم نم " :دي گوین است که مي ھمیبرا

  !.ذھن تو سوال خواھد کرد، یعني ست؟يچ مگو، چيھ یِ معن

  دا شدي دل پ در رهی جان صفتیمرقَ 

  چ مگويفر ھف است سَ يدر ره دل چه لط

  .  شودیمان آشکار ميم، راه براي روی میقي ما به راِه دِل حقی کند، وقتیفي توصی خواھد از آن وصف ناشدنی م

  یعني م،ي دھی را از دست می جسمیِ ارين ھشي رسد که ای میک موقعي. مي داری جسمیِ اريما اJن در ذھن، ھش

  .ميري، در وحدت با کل قرار بگمن یم و بيآن را از دست بدھم ي شویحاضر م

  .   شودیرون قطع مي تمام اتصاAت به جھان ب

  . ستی، مرِگ مِن ذھنليتبد شدن و یآرام شدن ذھن، از جنِس زندگ. مي شویر و ِزَبر مي ما ز:خواھد گفت" بعدا

م و ي مشغول نباشید که اگر ھر لحظه به فکري آیم، بنظرمان مي داری جسمیاريم و ھشي اJن که در ذھن ھستیول

  !. ميستي انجام نشود، زنده نیادينکار با سرعِت زيا

 ست که تا ی نابیاري ما به ھشیِ ، جسمی ذھنیِ اريِل ھشي تبدیِ  که صحبت آن را خواھد کرد، معنیر و ِزَبر شدنيز

 ی برای ست که زندگیاري ناب از ھشیدست، ُبعي نیواني و حی درختیاريھش. ن جھان ارائه نشده بودهيبحال به ا

  . از داردي آن، بدان نۀلي شدن بوسی متجلیاِن خود، برايب

  .ميم، تعجب نکني زنده شدیم، اگر ذھِن مان آرام شد وبه زندگيم که متوجه باشي گذاریما اJن با ھم قرار م

 را که به فکرھا و به اعماِل تان یندگد، عبوِر برکِت زي کنیشتريِت بيشتر شود، حِس امني شما بیِ  زندگیِ اگر شاد

ردر جھِت سامان گرفتن گذاشتند، يي اطراِف تان بطور معجزه آسا رو به تغیِ ت ھايد، وضعيزد، حس کني ریم

  .   ديد و خودتان را گم و ناراحت نکنيشگفت زده نشو
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 ی می و ِگرِد آن سازماندھ مان را بر اساسِ یِ  زندگۀ، دِل ما شده و نحوی جسمیِ اريم، ھشي در ذھن ھستیما وقت

 ی می و سرخوردگی کنند، از آنجا که جزِو دِل ما شده، احساِس خواریر مي مان را تحقیِ  باورھایوقت" مث�. ميکن

  .مي شویم، ُخرد ميد نشوييد جزِو دِل ما شده، اگر تأيف و تمجي تعریوقت" مث�. ميکن

  .  ستین دل مصنوعياما ا

رِت ما را گرفته بودند، فروکش ي بصی اجسام، که جلویبندگيجانات، فري غباِر ھم،يي آیرون مي از ذھن بیوقت

 و ین حالت، شاديدر ا.  ماستیقين دِل حقي شود و ای، آرامش و زنده بودن، دِل ما می زندگیِ اريکرده، ھش

د و يد و تمجييم، تأي کنیرون صرفنظر مي از جھاِن بیم، از گرفتِن زندگي کنی را نو به نو تجربه میآرامش زندگ

  . مي ھستیم، زنده به زندگي پسندیگران را نميِف ديتعر

  .دا شدي، پی، جان صفت)ماِه شِب چھارده( ی مان، َقمری، دِل اصلیقيدا کردِن دِل حقيپس، در راِه پ

.  افتدیر مين نقطه، گينکار را بکند در ھمي ایاگر کس. ميف کني ذھن توصۀليم خدا را بوسي توانیادمان باشد، ما نمي

 ی فکر مفھوم م، ستین جھاني راه انداختن اموِر ای برای خوبۀليفکر وس.  دست دوم استیِ اريک ھشيذھن 

�  .مفھوِم ُگل، مفھوِم درخت، مفھوِم آدم" سازد، مث

  .  شناساندی آن را به ما میرونياِت بي سازد و خصوصیک جسم مياز آدم 

  ...  دارد، یيت ھاي برگ خاصم درخت شاخ و برگ دارد،ي دانیما م" ا مث�ي

 زنده در درخت را ی شناسد، زندگیت آنھا را مين ذھن که درخت و برگ و خاصي ھمی ست ولینھا دانِش ذھنيا

         :)دفتر سوم(.  آن را بشناسدیِ ت ھاي تواند خاصی می تواند حس کند ولینم

  یران جوھر خود چون خي                در بیت ھر جوھريداند او خاص

به ج يبتدر تان دلِ د يبگذار. ديي نگویچي خوب و قشنگ است، ھ،فيم که َسَفر در راِه دل، لطي شویما اJن متوجه م

   . است نگفتنیچـــــــيھِق ي از طر،نيشود و ال ي، تبددلآن 

  .مبادا، ھمان از دست رود. ديي نگویزي شود، باز چید که ذھن ساکت و آرام ميني بیاگر م

   :دي بعد، محاسبه نکنۀد، لحظي شدی لحظه آرام و از جنِس زندگنياگر شما ا

  ".د ينطور بمانيھم. " ...,, سم ين را بنوي بود، ھمین چه حالتيا,, 

  . ميم و سوال نکنيرياد بگي کند که ی مان میادآورين موارد را موAنا يا. ديآن کار را ادامه دھ

 ی را که شما نمیزيچ. اما سوال مفھوم و در رابطه با ذھن است. ھمه سوال دارند. مي داند ما اھِل سوال ھستیم

  !. دي پرسید، چرا ميد بشناسيتوان

ر و جسم، ي ُفرم و نامحدود را در قالب تصوی بیتناھي تواند Aیت کوچک و محدود، چگونه مي بغایمحدوده ا

  !.دي فھمی که داده شود، چه میحياز توض!. بشناسد

   "!. . ؟... سوال را ھم یکين ي را ھم، ایکين يد، اين سوال را جواب دھي ا:کنند یمرا با سوال بمباران م" 

  .ميسوال و جواب ندار.  حرف زدنیعنيسوال کردن، . ديد بپرسيست، شما نباي نیسوالــــــ
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م از دِل ياھ خویما اJن م). مي زنیم و حرف مي مان سرو کار داریبا دِل ذھن" م، حتماي زنی ما حرف میوقت(، ! دلیگفتم ا

        :ميمان که ذھِن ماست، بپرس

  کردین دل اشارت ميست ا دل چه مهیگفتم ا

  چ مگوين بگذر ھيکه نه اندازه توست ا

   :؟ کردهی به کدام ماه اشارت م،یدِل زندگآن 

   .)مينکار را نکني ا تا مادي گویمن مطلب را ياموAنا ( ؟ ستی ماهن چه يا

ُپر از ُفرم و ُپر از جسم و ُپر از جنس و ُپر از  ُپر از فکر و یست، دِل ذھني نیذھن دِل ۀدازتو، ان دِل ۀن اندازيا "

 ی که در اندازه جا نمیزيچ ،!ميگذار یمک قالب يم دريني بی ھر چه م، ستی فکریِ قالب ھا ُپر از قضاوت و

  ."ن بگذر يست، از اي تو نۀن اندازيا ،!ستيشود، متعلق و در رابطه با ذھن ن

  .د؟ي کنیتوجه م

 یچيھ. آرام باش و حرف نزن.  سوال نکنی کنم راجع به خدا، راجع به زندگی خواھش م:دييشما به ذھِن تان بگو

  .نگو، نُپرس، نترس

 یول.  کندی داند که ما را ِول نمی میزيھم چذھِن من دارن يا. ل به پوسته شودي خواھد تبدی، ممن دارالبته ذھِن 

، به ی مطابِق قضاوِت ذھنیِت فعلينکه وضعيم ولو ايي نگویزيم و چيه خودمان را ساکت کننکيم جز ايچاره ندار

"  نگو، مخصوصایچيم، اما ھيت را دوست نداري، وضعیم، بلحاِظ ذھني دھی را از دست میزيضرِر ماست، چ

   ست؟ ی ماهن چه ينگو ا. سوال نکن

  . نُپرس!. ف کندي آن را توصی تواند چگونگیه شود، نم، زندیتناھي Aیِ  حضور، در آن فضایِ اري به ھشیاگر آدم

  !.ستي آن نیيھر چه بگو. ستي، ھمآن نیف کني تعری و بخواھینکه اگر بپرسي ایبرا

 شود، ین راز بر او کشف و آشکار مي که ای در ارتباط است، در ھنگامه ایيکتاي حضور و یِ  با فضایاگر کس

  !. ان کندي را بیزندگ آن ۀ تواند تجربینم. ان کنديف و بيرا توصگر نخواھد توانست با دست و زبان آن يد

 . چ َنُپرسي ھ.خموش

ت ي خود ھدایِ  را در بازگشت به وطِن اصلی تواند آدمی که میديتنھا کل. ، سکوت استی خدا، زندگیقيزباِن حق

  . شودی و شکوه خداوندی روِح آدمی تواند منجر به آزادیفقط سکوت است که م. کند

  . یي نگویزير است چبھت

   : صحبتم گفتمیِ ابتدا. ميم فقط به فکر قناعت کني خواھیم؟ ما نميد باور کنيزھا را ما باين چيا ايآ

 در شما وجود دارد، که او ھم یاريھشک ي، یشعورم، فکر است، اما ي کنیم، صحبت که ميي گوینھا که مي اۀھم

  .دينترس.  کندی ترِس شما را کم می به آرامن تکرارھا و تکرارھا،ي شنود و این مطالب را ميھم

 . ديد و نترسانينترس
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چرا پشِت . باِن شماستي، پشت و پشتیارين ھشين شعور، ايد که ايبدان. ديشما فقط ترس و قضاوت را نگاه کن

ه ديرون کشين ذھن بياز ا " یزندگ " ۀليد بوسي خواھی میشما بعنواِن زندگ". شماست" نکه خودِ ي ایشماست؟ برا

  .ديد، نترسيد و متولد شويشو

 دانم یمن ھم نم. دي دانی شود؟ نمید چگونه ميشما نپرس. م که عقلش محدود استيما اJن در ذھن و پوسته ھست

   ". شودیم " ی شود، ولیچگونه م

ارد از  گذیچ ھاست که نمير و پين گينکه ھمي ای زند، برایق مين  مثاِل دقي کند و چندین گفتگوھا را ميموAنا، ا

  !.ميذھن متولد شو

د يد ديد، خواھيِض بنده ھم دقت کنيد و به عرايد و نکات آن را درآورين غزل را اگر شصت، ھفتاد بار بخوانيشما ا

  . شودی شما مليتبدِش شما از ذھن، سبِب ين غزل سبِب زايکه ھم

  ا بشر استيست عجب  فرشتهین رويگفتم ا

  وچ مگيست و بشر ھر فرشتهين غيگفت ا

   : کندی، سوال مآن دل، از ماه ماست، از آن دلِ  که ذھنا ي ،یمِن ذھنن يھم. مي کنیما سوال م

   ...؟ !... نکه ي ا...؟ !دياي خواھد بینکه مي ا...؟ !نکه آمدهيا

د که از آن جنس، از آن قِسم، از آن يد، فقط اجازه دھيف کنيف و توصيد که آن را تعرياگر آمد، شما نخواھ" 

  ".د يايشتر بي ب،یستيچ

  ا بشر است؟ي فرشته ست؟ یِ ن رويا ايشگفت زده شده ام، آ

  .!ِر فرشته ست و بشريغ بصورت شما، ی شما، خوِد زندگۀلي بوسی زندگۀ زندیِ اري حضور، ھشیِ ارين ھشيا

  .دان کنيق خود را بيده ست، ساخته که بتواند از آن طريچيار پيار بسي جسِم ما و مغِز ما را که بسیاريھش

 از جسِم ما و از مغِز ما، یاريم، ھشين جھان زنده ھستي و در ایکيزين جسِم في که ما در این، تا زمانيپس بنابرا

اگر ما .  کندی حضور است، استفاده میِ  که اسمش انرژی و انرژیک نوع شعور متعالياِن خودش و پخِش ي بیبرا

  . ن مھم را به اجرا در آوردي تواند ایم نمينباش

 ۀلي بوسید که زندگي شوی مید، باشنده اينداشته باشمن شما اگر . مي شوی زندگیِ م دھان و دست و پاي خواھیما م

  . مين جھان آمدين به اي ھمیبرا.  کندی و ابراز میشما، خود را تجل

است،  آنھاست، سوادش کمتر از من ۀ ما بزرگتر از خانۀشتر از او دارم، خانيده ھزار دAر ب ,, :سهي مقایبرا

  .ميامدي، ن ,,...مقامم باAتر از اوست و 

  جاد و شما را به آنھاي خودش بلد است که چگونه شما را در زھداِن ذھن، پخته کند، درد و غم و فکر ایپس، زندگ

   ...، یداري، درد ـ بیداري، درد ـ بیداري، درد ـ بیداريجاِد درد ـ بي متصل کند و بعد شما را از آنھا کنده و با ا

  . ديدار شوي زند  که شما بیضربه م

ِر انسان و فرشته ين غيد و اي شویده ميرون کشيد، شما از آنجا بي آزاد داری و شما که اراده ای زندگیبا ھمکار

  !. ست



                                     2012Feb --  386# Program 01 ٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦ شماره حضور گنج برنامه

                

 

21 

 

در .  گذاردی وجود مۀن جھان، پا به عرصي انساِن زنده، در اۀليست و آن بوسيه آن نين جھان شبي در ایزيچ چيھ

  . رودین مي از بیياگر بگو. چ مگوي ھ.ن جھان ھستيا

ن ھم وجود يامکان ا.  رودین ميد، از بيياگر بگو. ديي نگویچيت، در شما بوجود آمد، ھيفين کي، ایستين چياگر ا

  . گر نروديد آنکه انشاء[ ديد و ترِک تان کند، به اميايد و باز ترِک تان کند، سراِغ تان بيايدارد که به سراِغ تان ب

  ر و زبر خواھم شديست بگو زين چياگفتم 

  چ مگوير و زبر ھين زيباش چنیگفت م

  ست؟ ين چي من در ذھن ھستم، بگو ا:گفت

ز را حل کنند و دوِن ي فکر ھمه چۀلي خواھند بوسی می اُفتند، بعضیر مي، گین کند و کاِو ذھنيشتِر مردم در ھميب

  ز ي کنند ھمه چی بندند، فکر می را می شوند، راِه زندگیافسرده م.  بدھدیين رھنمودھاي چنیشأِن شان است که کس

  : دي گویموAنا م!. دي شود فھمیرا م

 یگري و علوم دیاه شناسي، علم گی، علم روانشناسیاضي، علم ریالبته ما علم پزشک. دي شود فھمیز را نميھمه چ

دن و ي آن را کشی را شناختن و منحنی خوِد زندگی اجسام اند ولۀ خوب و معتبرند، و دانش در باریليم که خيدار

  . کردید زندگي را بایزندگ. مي توانی را نم...

  !.ی شوی، از آن فضا دور می کنی و سوال میي گوینکه ميھم.  نگویچي ھ: دھدیموAنا دائم ھشدار م

  .چ نگوي ھ:دي گویآخر سر م

  !. شومیر و ِزَبر مي دانم چه کنم، زی نم روند وی دانستم، از دستم می که میيزھاير و رو شدن ھستم، چيدرحاِل ز

 .  وصل شدی توان به عمِق زندگی کوتاه، نمیشه ايرا با ريم، زي شویر و ِزَبر مي زیما بعنواِن مِن ذھن

د و سر ياي آن باA بۀشي کند تا ریر و رو ميل آن را زي با بی کوتاه دارد، باغباِن زندگیشه اي که ریاِه ھرزيمثل گ

  . ن فرو رود و خشک شودير زميآن به ز

  ! ". ستمين،  کردم ھستمیفکر م که تا بحال پوستهن ي امن!. خودم را بشناسم!. ؟ ھستمیکآخر من بفھمم " 

 . چ مگوير و زبر ھين زيباش چنیگفت م

 ل شدنِ ي تبدیعنير و رو شدن يز(ل شدن است ي تان در حاِل تبدیِ اريد، ھشي شویر و رو ميد که زيني بیگرشما ما

   .دي شویل ميج تبديبتدر. دييچ مگويھ، )یاريشھ

 کند، چون یر و رو نمي، آنھا زیمي کنند، متوجه شده اند که اتفاقاِت قدین برنامه را دنبال مي از دوستان که ایليخ

  .  ر و رو شده اندينسبت به قبل متحول و ز

  . ستندي دانند که از جنِس اتفاق نیم

 کنند که ی زن و شوھر فکر میم، در حالت عادي نداریل به اوقات تلخيم، مي کنیم که دعوا نمي شویما متوجه م

   من از کجا بفھمم که زنده ام؟: ُپرَسدی میگر را دوست ندارند، چون مِن ذھني ھمدیعنياگر دعوا نکنند، 

  !. سازندی مواکنش، بناِم ی شبه زندگین مقوله ايبنابرا

  .مي گذاشته ای زندگیِ  را بجایم، شبِه زندگي شناسی را نمین ما زندگچو. ستي نیزندگ.  ستیشبِه زندگ، واکنِش ما
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  !.ميم زنده اي فھمیم نمياگر دعوا و قھر نکن

 یم، با عشق براي رویم، با عشق خانه مي روی با عشق به محِل کارمان م:مي با جھان برخورد کندرعشقاگر ما 

. مي رویابان راه ميم، با عشق در خي کنیازه دار برخورد م با مغیيم و جانانه، با نگاِه خداي روید به مغازه ميخر

مِن . مي کنی، نگاه و برخورد میيد و رفتاِر خدايب، در عشق و لطافت ، در ھمه جا و به ھمه جا با دين ترتيبه ھم

  .ن نوع برخورد را نداردي تحمل ایذھن

  وجود دارم؟"  از کجا بفھمم که اص�برَتَرم؟ اگر برتر نباشم" من از کجا بفھمم اوA:  پرسدی میمِن ذھن

  اگر دعوا نکنم، از کجا بفھمم که ھستم؟ 

  .  کندین است که دعوا مي ھمی، برا!از کجا بفھمد".  د ي گویراست م" 

قھر . ھستمشتر ي، ھر چه جدا َتر، پس بھستم، جدا از تو من یعنيقھر، .  کندی ذھن را ِسفت میروني بۀقھر، پوست

  . ستین از مِن ذھنيا.  کنندیِن شان قھر ميکتريشتر انسان ھا با نزديب.  دارم من با تو فرقیعني

   : دھدیجا مي دائم شعار بی دارد ولی احساِس زندگی، برای عوضیِ  راھھایمِن ذھن

 خواھم برکت یت بکار َبرم، مي خواھم در جھان خ�قی را دوست دارم، می من آرامش را دوست دارم، شاد,,

  ... ، ,,افشانم، خداپرستم ين ب را در جھایزندگ

  . تواند آرامش را تحمل کندین است که نمي ای برایوجوِد مِن ذھن" اص�.  تواند آرامش را تحمل کندیکه نميدرحال

  .ستي نی ست، راِه زندگیيِت وجود بر اثر جداي تثبی و قھر، که برایعکس العمل و اوقات تلخ

  ا نه؟ينطور بوده يد اينيد، ببياوريادتان بيذشته را  گۀد، تجربي خودتان نگاه کنیشما به زندگ

 شصت یفرد. اد گرفته باشد و اJن خودش پخته شده باشدينھا را ي مختلف خودش ایِ  در فازھاینکه کسيمگر ا

 شود یبخواند، متوجه م) از موAنا(ن مطالب را ينکه ايده، ھمين موضوعات را دي، ایساله، ھفتاد ساله که به فراوان

  .  نکردهیزندگ کرده، یبِه زندگشکه 

  . ديچ مقاومت نکنيد، ھي کنیر و ِزَبر شدن را حس مين اگر شما حالِت زيبنابرا

  الين خانه پرنقش و خي نشسته تو در ایا

  چ مگوين خانه برو رخت ببر ھيز از ايخ

   :مي کنیم و مرتب تکرار ميدر ابتدا ھم گفت

  . ال، ذھن استي ُپر نقش و خۀخان

 را بشناسد و یينکه جداي ایبرا  شود،ید وارِد ذھن مي آین جھان مينکه به ايه از جنِس وحدت است، ھم کیاريھش

  .  رودی ادامه دھد، به قالِب فُرم مین جھان به زندگينکه بتواند در اي ایبرا

اِن خود ي و بی تجلین مغز و بدن، براي تواند از ای نمیاريم و ھشين بدن را نگه داريم اي توانیاگر ذھن نباشد ما نم

  .استفاده کند

 یبرا.  داردی ست که معنی شما فقط شادید، براي شوی حضور زنده میِ اريرون آمده وبه ھشي شما از ذھن بیوقت

  . ستي نیگريز دي، چی جز شادینکه زندگيا
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  !.کجا آمده؟م، از ي کنیم و ناله مي زنینھمه به سرمان مينھمه عزا و غصه خوردن و ايا: ديشما ممکن است بپرس

   .مين ذھن مانده ايش از حد در ايما باز آنجا که 

رون ينجا بين است که از اي درد ایِ معنم، ي شویر مي با انواِع دردھا درگیم، پس از مدتي شوی وارد ذھن میوقت

  !.برو

  ... ال، ي ُپر نقش و خۀن خاني نشسته تو در ای ا:دي گویموAنا، م

  د؟ يه ا نشسته اند؟ شما نشستیچه کسان

  . ديرون برويد و بيبلند شو

 محصور در ذھن که ما یِ اريپس ذھن، ھش. ال، ذھن ُپر از فکر است، نقش ھم، صورت استي ُپر نقش و خۀخان

 را به ی ذھنیِ الگوھا.  شناسدی را می ذھنیِ الگوھا. ندي بیم، فقط عکس ھا و نقش ھا و جسم ھا و فکرھا را ميباش

 :ديي گوید که مي داریيد، شما اگر باورھايت اي ھم ھویياگر شما با باورھا.  شودیت ميخود مربوط وبا آنھا ھم ھو

  . ديست، شما در ذھن ھستي نیقتينھا حقير از ايقت است و غينھا حقيا

 یم، پس چرا ميم خدا را بشناسي توانستی ذھن و باور مۀليد که ما بوسي گنجیاگر م.  گنجدیقت در باور نميحق

  .!چ مگويھ :مييگو

  .، بگویي گویخوب م.  بگو: گفتیم که مي ذھن و باور خدا را بشناسۀليم بوسي توانستیاگر ما م

� شدن ی و از خالبگو، ی با آن عدم، آن عدن و انبار و آن بھشت، متصل شدی وقت:موAنا به ما گفت" البته قب

  .، ساکت باشی که در ذھن ھستیتا زمان یول. ترس نداشته باش

د کرده و من ھم چند بار يتأک" قب�. ، ساکت باشیاما اگر ھنوز در ذھن ھست. ، بگویرون آمده اياگر از ذھن ب

  .تکرار کردم

  .نقِل مکان کن. ن خانه برويل ات را جمع کن و از اي بطور کامل وسایعنيرخت ِبَبر، . ن خانه برويز از ايپس، خ

نجا ي شود؟ اگر از این فکرھا و باورھا چه ميپس ا چرا بروم؟ :ی مانی، میينکه اگر بگوي ای ھم نگو، برایچيھ

  !. دھمیل ام را از دست مي دھم، فامیبروم، دوستانم را از دست م

  ".رون برو ينجا بياز ا. ی دھی از دست نمیچيھ" 

رون ين ذھن بي نگو، از ایچيد، تو ھي سرای میزندگ. ده بدهي گوش و دل و دی زندگیِ ، به ندایشما به حرِف زندگ

  .برو

  . به شما داردیا نه؟ بستگيد؟ ي کنیا شما، گوش ميآ

 یِ د، که به خرابکارياج داريشتر احتي و غم و قھر و اضطراب بیدن و عذاب و گرفتارياگر شما ھنوز به درد کش

   . ديد، پس بمانين جھان ادامه دھيتان در ا

  !.د؟ي را ھم که مانده، جھان را آبادان کنید با چند سالي خواھید؟ شما نمينکارھا را بکنيد اي خواھی چه می برایول

Aی وجود ندارد، ھمکارینکه جھاِن عشقي ایبرا. مي شوین موضوعات نمي متوجه ایتا چھل، پنجاه سالگ" ما معمو 

   :اد داده اندين الگوھا را منتقل کرده و يسه و حرص بنا شده و به ما ھم ھميست، جھان بر اساِس رقابت و مقاين
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  . ,,یفتي جلو بیکي شده از آن یمتي ھر قد بهيتو با,, 

  .ميرون بروين اتاق بيد از ايم که باي فھمی ما امروز میول!. مي شدیدار مي متوجه و بیکاش در ده سالگيا

*  

  

  . ر استي ذھن پر از تصو: کندین مطلب کمک مي خوانم که به فھم ایتان مي برای ھم از مثنویمطلب

 [ [ زان دز ذات الصور

 د از خطريد و بترسي باشدور

 رو و پشت برجھاش و سقف و پست

 جمله تمثال و نگار و صورتست

 خا پر صوري زلچو آن حجرهٔ  ھم

  وسف بناکامش نظريتا کند 

  . ا ھوش ُرباستي ُھش ُربا : کند که اسمشیمف يتعر ی ُبرجازدر دفتر ششم، موAنا 

ن ذھن است، ي ھوش ُربا که ھمۀن قلعياگر درون ا.  استدني ُربودن، دزدیعني و ُربا ی شعوِر زندگیھوش به معن

 ی و فقط جسم می کنیدا مي پی جسمیاري، ھشی به آنجا رفتینکه وقتي ای شود، برای، ھوش ات ربوده میبرو

  .ی شوی، طلسم مینيب

  !.ی ِبَپررونيد بي، بای ُھش ُربا ھستۀ که در ذھن، در قلعیدياگر فھم. ینکار را نکني[ [، مواظب باش، ا

  . ديد و از خطر بترسياز آن دور باش.  ست که ذاتش از صورت استیآن ِدژ

نکه رو و پشت و سقف و کف اش ي اید، براين ذھن دور باشي از ا: کندیحت ميپادشاه، خدا، به ما، فرزندانش، نص

 که یجھت و شش یج حواِس جسم بدن، و پنۀل دھنديموAنا ھم به چھار عنصِر تشک(. ھمه از جنِس صورت و فکر و نقش است

 ی نمیگريز ديچ چيال، ھي ما در ذھن جز نقش و فکر و ُفرم و خیعني) م، اشاره ھا کردهي کنی می جسمیِ در آن زندگ

، عشق، َسمُبِل ھر یيبايوسف َسمُبِل زي، یخا سمُبِل مِن ذھنيزل.  زندیخا را ميِل اتاِق زليبعد ھم تمث. مينيم ببيتوان

  .تک در ماسيِز نيچ

  .  دادیوسف تن در نمي. وسف را داشته باشدي) یاز نظر زندگ( نامشروع یقي خواست به طریخا، ميزل

.  را که ھمه جا عکس خود را زده، بسته بودیخا درِب اتاقي آمد، زلیرون مين چاه بيد از اتاق و از ايوسف باي

  .دي دیخا را مي انداخت، عکس زلیوسف به ھر طرف که نگاه مي

  خا ـي از زلیک جنبه ايبه  د،ي کنی که میم، شما ھم اJن ھر فکري کنی ذھن، به ھر طرف که نگاه مما ھم در

 . دي اندازینظر م

، یخا، مِن ذھنيم که زلي دانی حضور، میِ ارينکه اصِل شما، ما، بعنوان ھشي ایخا ھم از شما ناکام است براين زليا

 گسترده و یتي محدود و کوچک خود نگه دارد، ما با ماھۀر محفظ خواھد نامشروع از ما استفاده کند و ما را دیم

  .خا مسلط استي زلیم ولين اجازه را به او بدھيم اي خواھیق و آزاد، نميعم

  !.ی مِن ذھنیِ  ھایوسف، گرفتاِر اغواگري کند و شما، ی میخا درب را بسته، قفل کرده و حکمرانيزل
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� یم(، بترس )دي شوین ميخشمگ(ن شو ي، خشمگ)دي رنجیم( بَِرنج : کندی سلطنت میم و مِن ذھنيما در ذھن ھست" فع

  ). دي مانیم. چشم(نجا باش ي، ھم)ديترس

  .ديني بیخا را مي از زلی، صورِت خاصید، جنبه اي کنیا به ھر طرف که نگاه ميد، ي کنی میشما اJن ھر فکر

م کند، ينکه باAخره شما را وادار به تسلي ایبوده، برانکه تا بحال از شما ناکام ي اینکار را کرده؟ برايخا ايچرا زل

  . ديريخا را در آغوش بگيزل!. ديخا ھستيزل" د که اص�يريبپذ

ت ي توجه ما ھستند، وضعۀ کنند و تشنی خواھند، ما را رھا نمیرون، از ما توجه مي ھا با جھاِن بیت شدگيھم ھو

  .  ِکَشندی ما را میِ اري از دامِن ھشیک گوشه ايھر ... خاھايلل به دست آوردن ھا، دوستان و زي، تمای خواستنیھا

درِب را بسته و توجه به .  استی دردناکۀن، عرصيبنابرا. دي شویکيخاھا ي کند که با زلیجاب نمي ذاِت شما ایول" 

  ". د ي کشی کند، شما درد میخا رھا نميزل. جاد شدهيدرد ا.  کندیوسف رد مي کند و یخودش را طلب م

  : زندیموAنا مثال م. مي داریتين وضعي چنما

 خا پر ُصَوري زلچو آن حجرهٔ  ھم

  وسف ِبناکامش نظريتا کند 

  .  مراجعه کنند٣٣٣٣٦٦٦٦٣٣٣٣٥٥٥٥ دفتر ششم سطر ی به مثنو،ن مطالب را بخوانندي خواھند ای که میکسان

  .ميخواند" ن قصه را قبAيا

 :دي گوی درب را بسته و میمِن ذھن. مي آنجا ھستیاريھشاِن ، ما بعنوذھن وجود دارد بنام یاتاق  :مين را بفھميفقط ا

 .  شودی درب بطور معجزه آسا باز میول. ، درب را قفل کرده امیرون نروي، بید با من باشيتو با

 یرون ميباZخره ھم او را ب. رون بِِکَشدي اش کرده، بیخا زنداني که زلیوسف است که او را از اتاقي ھم دنباِل یزندگ

  .دِکشَ 

  . شودیخا کور و پوسته ميزل. ستي نیخا کاره ايزل

  .  داردی بر مما باZخره دست از سر یمِن ذھن

  ن وصف خداستي کن نه که ای دل پدریگفتم ا

 چ مگوي جان پدر ھین ھست وليگفت ا

 :گفتممن 

ن جان صفت و اصِل ما ين َقَمر، اين وصف، ايا اي، آیاد بده، تو پدِر ما ھستي به ما یزي کن، چی دل، تو پدریا"  

  !. ؟"ست ين خوِد خدا ني، ا!ن وحدت ما با خدا؟يو ا

  !.ی روی دوباره به آنجا میياگر بگو.  نگویچيھا جاِن من، ي تو را به جاِن پدر، ین ھست، وليا: گفت

  .  شودیخا مي زلۀشتر آلوديد، با حرف، بيايرون بي تواند بیخا، با سکوت ميوسف از اتاِق زلي

  . خواھد حرف بزندیخا ھر چه ميزل. خا را ندھديجواِب زل" وسف در اتاق، اص�ين است که يار ان کيبھتر

  .دي آیرون مين، بياگر ساکت بماند، بطور معجزه آسا، از آن درِب آھن. وسف ساکت بماندي
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 در د شد ويشتر زنده خواھيد و بي حضور است، زنده ھستیِ اري، که ھمان ھشی، جان صفتیشما ھم به َقَمر

  . دينصورت، جاِن پدر، حرف زدن را کنار بگذاريا

  .ديگر حرف نزنيان کند، شما ديِق شما خود را بي از طرید زندگياجازه دھ

 خودش یِ ستيشتر به جنس و به چيشتر سکوت کند، بي که ھست اگر کمتر حرف بزند، بی در ھر مرحله ایھر کس

  . شودیودش مشتر از جنِس ذات و فطرِت خي ببرد و بی تواند پیم

 . شودی میخا، از جنِس مِن ذھنيشتر حرف بزند، از جنِس زليھر چه ب

 

*  


