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 ٨٧٨٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 یزي کز کف من بگریھله تا ظن نبر

  یزيله کم کن، نگذارم که به فن بگريح

  ن تو در قبضه و در دست من استيريجان ش

  ؟یزيند گر تو ز تن بگرجان چه کیتن ب

  د ساختي منت بایگر ھمه زھرم با خو

  یزي گر ز لگن بگریپس تو پروانه نه ا

  ت بستمين که گلوي زیخبریچون کدو ب

  یزيکشمت، چون ز رسن بگریبستم و م

  بلب=ن و ھمه مرغان خوش و شاد از چمنند

  یزي گر ز چمن بگریجغد و بوم و ُجَعل

  ، آن بهشينديله مي حیچون گرفتار من

  یزي مرده و در خلق حسن بگریکه شو

  ی گر چو َکه از جا برویاتو ُکه قاف نه

  یزي گر ز شکن بگریاتو زر صاف نه

  زار شونديجان مردان ھمه از جان تو ب

  یزيچون ُمخنّث اگر از خوب ختن بگر

   از کف نقّاش مکوشی، نرھیتو چو نقش

  ؟یزي چون ز کف ِکلک و َشَمن بگریَوثَن

  یيد تويا ماه گرفتم، ھله خورشمن تو ر

  یزين برج و بدن بگري گر از ایدر خسوف

  یمان برمي گر ز سلی نرھیويتو ز د

  یزي چون ز وطن بگری نرھیبيوز غر

  نه خمش کن، که مرا با تو ھزاران کار است

  یزيمن بگريلت نَِھلد تا ز يخود ُسھ

 

  ٢٨٣ تيب دفتراول، ،یمثنو ،یمولو
  

   دزد در انبار ماستیگر نه موش

  دم اعمال چل ساله کجاست؟گن

  زه صدق ھر روزه چرايرزهير
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  ن انبار ما؟يد درينایجمع م

  دي آتش از آھن جھبس ستارهٔ 

  ديده پذرفت و کشيوان دل سوز

   نھانی دزدیکيک در ظلمت يل

  نھد انگشت بر استارگانیم

  کيک به يُکشد استارگان را یم

   از فلکیتا که نفروزد چراغ

  ر قدمگر ھزاران دام باشد د

  چ غمي، نباشد ھیيچون تو با ما

  مياتت بود با ما مقيچون عنا

  مي از آن دزد لئیمي بود بیک

   از دام تن ارواح رایھر شب

   الواح رایَکنی میرھانیم

  ن قفسيرھند ارواح ھر شب زیم

  فارغان از حکم و گفتار و قََصص

  انيخبر زندانیشب ز زندان ب

  انيخبر سلطانیشب ز دولت ب

  اني سود و زشهٔ يم و اندنه غ

  ن ف=ن و آن ف=نيال اينه خ

  خواب ھمین بود بيحال عارف ا

  ن َمَرميھُم ُرقُوٌد ز: زديگفت ا

  ا روز و شبيخفته از احوال دن

  ِب ربي تقلچون قلم در پنجهٔ 

  ند در رقميآنک او پنجه نب

  فعل پندارد بجنبش از قلم

  ن حال عارف وا نمودي زیاشمه

   در ربودی حسعقل را ھم خواب

  
  ۴٩٧٣ تيب دفتراول، ،یمثنو ،یمولو

  
  م کوھم ز ِحلم و صبر و داديَ َکه ِن 

 د تند باد؟ي در ربایکوه را ک
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  ستي رود از جا خسیآنک از باد

  ستيزانک باد ناموافق خود بس

  باد خشم و باد شھوت باد آز

  برد او را که نبود اھل نماز

  اد اوستي من بنیکوھم و ھست

  م چون کاه بادم باد اوستور شو

  ل منيجز به باد او نجنبد م

  ل منيست جز عشق احد سرخين

 

  
  ٣٣٠٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
  من؟یامد رايمر شما را بس ن

   من؟ینست در اعطايظنتان ا

   منیتان از راي خرد و رایا

   منیآرا جھانی عطاھااز

  نقش با نقاش چه اْسگالد دگر؟

  د و خبريچون ِسگالِش اوش بخش

  سانه به منين ظن خسين چنيا

  مر شما را بود؟ ننگان زمن

  ن بِاlِ ظَنَّ السُّؤ رايظانّ 

  ندازم جدايچون منافق سر ب

  وا رھانم چرخ را از ننگتان

  ن داستانيتا بماند در جھان ا

 

  
  ١١۶ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 ش نقاش و قلمينقش باشد پ

  کودک در شکمعاجز و بسته چو 

  ش قدرت خلق جمله بارگهيپ

  ش سوزن کارگهيعاجزان چون پ
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  و و گه آدم کنديگاه نقشش د

   و گه غم کندیگاه نقشش شاد

 دست نه تا دست جنباند به دفع

  نطق نه تا دم زند در ضّر و نفع

  تير بيتو ز قرآن بازخوان تفس

  تيْ َت اِْذ َرمَ يْ ما َرمَ : زديگفت ا

  ر، آن نه ز ماستيم تيانگر بپر

 راندازش خداستيما کمان و ت

  

  
  ۵٣٩ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 خون آورديبر قضا ھر کو شب

  د ز خون خود خورديسرنگون آ

   کندین با آسمان خصميچون زم

   بر زندیشوره گردد سر ز مرگ

  زندینقش با نقاش پنجه م

  کندیش خود بر ميسبلتان و ر

* 

  

 : کنمیواِن شمِس مو�نا شروع مياز د ٢٨٧٨غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س=م و احوالپرس
 

 یزي کز کف من بگریبرن نَ له تا ظَ ھَ 

  یزيله کم کن، نگذارم که به فن بگريح

  : شودی گفته مینطورينواِن انسان اا بودن به ما بعي یاز زباِن زندگ

  !.ی که از کِف من فرار کنی فکر نکنینقدر آگاه باش که طوري، ایتا فکر نکن!. آگاه باش!. خبردار باش یعني، ھله

 دھم که تو به ترفند از ینکه من اجازه نمي ایبرا.  را کنار بگذار...له و يفکر تَرفَند و ح. له نکنيح"  اص=یعني له کم کن،يح

  . شودی گفته می انسانیِ اري به ھشی از زباِن زندگ.یزيمن بگر

 ی از خودش که دارد میبه قسمتبطور نماد گونه  ین زندگيم، بنابراي ھستیم و امتداِد زندگي ھستیما از جنِس زندگ :ميبارھا گفت

ت يم و آن وضعي که اxن داریتي کند به وضعیدار ميم، ما را بي شنوینکه ما مي کند و این صحبت را ميزد از خودش، ايگر

   :ن است کهيعبارت از ا

ن لحظه ھست با عمِق يا بگو از خدا، که اين لحظه ھست، ي فُرم است و از جنِس ای بیارين لحظه ھشي که در ایما از زندگ

  . شودیت تجربه مي نھای بۀشي با رمات، که در ي نھای با وسعِت بیيکتاي یِ ا فضايت، ي نھایب
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  .مي نشود از جا َکند، ما به خدا زنده شده اھر موقع ما را

 یست که ما مين ني اش ای، معن فُرمی بیِ اريھشم يي گوینکه ما مي فرم است و ای بیِ اريا خدا، از جنسِ ھشي یپس، زندگ

  .ن کلمات، فقط بخاطر گفتگوستي، ا!ميشناس

م، يم، مستقرتر بشويشه دارتر بشويم، ريق تر بشويم و ھر چه عميدا کنيق پيم عمِق عمي توانی ھست که ما مل شدنيتبد ۀليبوس

  . مي شویه خدا ميا شبيه خودمان يشتر شبينصورت بين لحظه، در ايدر ا

  :ميان کنيم بي توانیبه دو صورت م.  ستن لحظهيختن از ايگر. ختن به فُرم استي، گریختن از دسِت زندگيپس، گر

  زمان بر حسبِ  ـ

  بر حسِب مکان ـ

  .نده ستيبر حسِب زمان، گذشته و آ. ک فکر استي یِ ختن تويربر حسِب مکان، گ

  :دي گویم. ميد در کِف معشوق باشيم، بايزي، اگر قرار باشد نگریاريم بصورت ھشيزي گرینکه ما ميعلِت ا

   ".یزي گذارم از کِف من بگرینم" 

   .  ميستي نیول. نهارايم ھشيد از جنِس او باشيم، باين، اگر قرار باشد در کِف خدا باشيپس بنا برا

 یعني.  شوندین لحظه ھست، فرم ھا عوض مي در ایشه زندگيھمک فرم دارد، ي ست و ین لحظه که زندگيجه ايدر نت

 یبوجود م.  روندیند، مي آیبوجود م.  روندیند، مي آی شوند، بوجود میدار مين لحظه پدي که در ایيت ھاياتفاقات، وضع

 ی پنج تا حس مان و فکرمان، جھان را مۀلي بوسیعنيم، ي داری جسمیِ اريند، چون ما ھشي آی بوجود می روند و وقتید، ميآ

  !.ميني بین لحظه ست، او را نمين لحظه که معشوق از جنِس ايم، در ايني بیم، جسم را ميني بیم و فقط ھم جھان را مينيب

  .ميني بید، مي آی که بوجود میبلکه آن فرم

   :ميت ھستيم، دنباِل ھويم، دنباِل آرامش ھستي ھستیم، دنباِل شادي ھستیما دنباِل زندگ.  دھدی نمیآن فرم، به ما زندگ

ن ي ایِ د، آن را بجاي آید مي بعد پدۀد، لحظي آید مي بعد پدۀد و لحظي آید مين لحظه پدي که در ایزي و ما به آن چ،م؟ي ھستیک

  .ميچون از جنِس جسم ھست!. ميري گیلحظه م

  .یک زماِن توھمي شود، به ین لحظه مي کار، سبِب فرار ما از اکين ين، ھميبنابرا

م، نسبت يزه داريست، ما با او ستي ما نۀن لحظه، مورد ع=قينده، که اxن که جسِم اي در آیيک جايم به ي کنی، ما فرار م"مث=

  . داردینده زندگيز در آي چآن دھد، یا عقِل ذھن نشان مي دھد، ینکه ذھن به ما نشان مي ایم، برايبه او مقاومت دار

  !. استآندن به يمانعِ رس" نکه اص=ي ااي و آن ی شود برای اُفتد، اxن پله نمی که اxن میو آن اتفاق

 در یآدمک ي متنفرند، از کارشان ھا که از یمثل بعض.  زند و من ازش متنفرمی دارد به من ضرر میليخ" نکه اص=يا اي

  .ا خودشيا فکرش ي شود، ین لحظه ظاھر ميشه بصورِت اي ھماو شان متنفرند، و یزندگ

 یزمان در ذھن است و عل. ک فکر استي آن جا، یول. ندهي در آیيک جايبه .  کنندین لحظه، فرار مي از ا،نيبنابرا

  .ک فکر استيا}صول وجود ندارد، فقط 

   :دي گوی مینجا مو}نا از زبان زندگي ست که در ایزين فرار به توھم، چيو ا

   چرا؟.دي گوی میزندگ". ن خ=ِف قانوِن من است يا. ینکار را بکني گذارم تو ایمن نم "

  !.ی کنین لحظه، فرار ميا مقاومت در مقابِل فرِم اين لحظه، يزه با اي با ستی و دارینکه تو از جنِس مني ایبرا
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   ما به آنطرفیِ ري سرازیعني دارد، یومک مومنتي که به اصط=ح، ی جسمیِ ارين ھشيد و اي داری جسمیاري شما، ھشیوقت

ن يم، بنابرايم و جسم شدي شویم جسم مي داری رود، ما ھی میک سرعتي با یلينکه اتومبيم در آن، مثل اي است، سرعت دار

  .ميني آورد، ببید مي که پدیزيم و آن چيني را نبیا زندگين لحظه، خدا يم در ايل داريم

   کند؟یمقاومت، چکار م. مي کنی او مقاومت مدر مقابلِ . مي کنیزه ميو با او ست

  . کند و جسم ما ھم جزو جھان استین لحظه، جھان را جامد تر ميمقاومت در مقابِل فرم ا

 شود، از جنِس ی تر میواش جھان، جديواش ي شود، ی شود، با مقاومت ساخته می ساخته مینطوري، که این مِن ذھني ایعني

  .ن لحظه از جنِس گذراستيتفاقات در ا اۀکه ھمي شود، در حالیجسم م

  .ردي می شود و با}خره مین جسِم ما ھر لحظه عوض ميا.  رودید، مي آی میک فکري

  .  رودین ميد، از بي آیبوجود م.  رودین ميد و از بي آی بوجود میزيـــھر چ

ش ي که سه سال پیجانيک ھيشود و  یا عمرشان بلند مي.  بلند تر استیليد، عمرشان خي آیزھا بنظر ميدر اثر مقاومت چ

ن رفته يآن اتفاق از ب!. ن رفتهيکه ھمانموقع، از بيدر حال.  شدهیعمرش طو}ن. مثل رنجش!. بوجود آمده، ھنوز با شماست

  "!.  اص=

   :مييم بگوي توانی مینطوريپس، ا

 که جھان را ین مِن ذھني شود و ای م تری شما قویِ  مِن ذھنیعني.  شودی تر مید، فرِم، شما قوي کنیشما مقاومت م یوقت

 ندارد یرد و خدا به شما دسترسي گی شما و خدا قرار میِ ارين ھشيِن اي شما جمع کرده، بر اساِس آن من درست کرده، بیبرا

  جھان د، ي آی تر میقين لحظه، جسم تان بنظر حقيد در مقابل اتفاقات و اتفاِق ايشتر مقاومت کنيب، ھر چه بين ترتيگر و به ايد

 روند، ترس بر شما ین مي شما، دارند از بی و مھم اند برای که جدیيزھاي چون آن چی کند، ولی جلوه می و جدیقيحق

 ین مي رقصند و از بیند، مي آیزھا بوجود مي، چز در حاِل رقص استيھمه چن رقِص فرِم خدا، که ي شود و ای میمستول

ک ي انگار یريينکه ھر تغي ایم برايني بی خطرناک میک جايھان را ما  شود در ما و جیل به کشمکش بقا ميروند، تبد

  ".نکار غلط است يا. "  کندید ميقسمِت ما را تھد

  !. کردنی با ترس و کنترل زندگیعنين يا

   :ن است کهي حواِس حس ھاتان و فکرتان اۀشما، ھم

، ,, شود ینجا از کنترلم خارج مي کند، ایر ميي برند، آن تغی کنم، آنجا را مینجا را ول ميرم، ايرم، آنجا را بگينجا را بگيا,, 

، بلکه یا یت ندارد ھمچون زندگيفيد، کي بری نمیا ید، شادي بری نمی شما لذتیعني شود، ی نمی، زندگین زندگيو نه تنھا ا

د، ي آی که مین انرژينکه اي ایان کند، براي اش را از شما بیکي ندارد که خردش را و عشق اش و نیخدا ھم به شما دسترس

ن اسمش مقاومت است، اسمش يد، ايايرون بين ضخامت ممکن است بي از ایک نشتيِن شما و خدا قرار دارد و ين جھان بيا

   :دي گویم. م از مو}نايد بشنويداگما ھست، تعصب است، جھل است و ما با

  ،  ی شوی، دچار درد می از دسترِس من خارج بشو.یاز دسترِس من خارج شد. ینکار را بکنيد اين کار قدغن است، نبايا" 

  .دي گوینھا را از زباِن خدا ميا".  ات منم ینکه زندگي ایبرا

  !.یزيبگر ی توانیم  من  کفِ  که ازی بکنیمبادا ھمچون فکر، یبرن نَ له تا ظَ ھَ 

  !. ی، مبادا جسم بشویزي بگریجسم بشود ي، بایزياگر قرار باشد که از کِف من بگر
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  . ,,؟ميزي بگریچه جور,,  :م کهين فکر ھستي ایِ  ھمه اش تُو مایول

نده، زماِن يم به زماِن گذشته و آيي بگوهــنم و ياز جنِس خدا بشود ين لحظه بايا، مين را گفتيا" قب= ا}صول، ی ما، علیعني

   ست؟ي چیزماِن روانشناخت .یروانشناخت

  .  ستی، زماِن ساعتیقير از زماِن حقي غیزماِن روانشناخت

   : بطوِر ساده.مير افتادينکه در گذشته گينده، بخاطر ايش از حِد ما با گذشته و آي اشتغاِل ب:یعني، یزماِن روانشناخت

  . " مينده به ثمر برسيد در آيم و بايستي نیراض "

  !.ميستين لحظه نيادر " ست، ما اص=ي ست و زمان نین لحظه که زندگيم و اينده و گذشته ھستين، ھمه اش در آيپس بنابرا

  !.م به خدايي گویم به جسم و نه مين لحظه، زنده اي، ما در ایبه عبارت. ميزي گریم" پس، ما دائما

ھمه . ميھمه اش تو فکر فرار ھست. مي کنی عکس آن را عمل میعني. م به جسمييم به خدا و نه بگوييد بله بگوي که بایدر حالت

   .مينده ھستياش در فکر آ

   ".ینکار را بکني ای توانینم " :د کهي گویا امروز به شما م، مو}نیول

 دانم، از ینده مي را در آی دھم، من زندگیشصت سال ام است، کردم و ادامه ھم م.  کنمیمن م,,  :ديي گویُخب شما م

ت يظه را، وضعن لحيفرِم ا" نده، اص=ي کنم به آین لحظه فرار مي ھستم، پس از ایار ناراضين لحظه بسيت ام در ايوضع

 یت اش را مينم، وضعي بی اش را مفرمن لحظه خوب است، چون من ي دانم و ای پسندم و دشمن خودم مین لحظه را نميا

  .,,نده ي کنم برسم به آن آی را پله مآننم و يب

  ".ست ين درست نيا. نه" 

   :مي داشته باشیاريد دو تا ھشين لحظه ما بايدر ا " :د کهي گویپس مو}نا م

  . حضور، زنده به خدایاريھش یکي

   ".مي در ذھن حِس وجود نداشته باشیھم آگاه از ذھن، ول یکي

 فرق دارد، شما یقي، با زماِن حقی اشتغال به زماِن روانشناختیعني ما اxن، فرار کردن :م کهي گفتیحا}، زمان روانشناخت

  .  ستیقين زماِن حقيم، اي قرار گذاشتُخب. نمي گذارم شما را ساعِت شش فردا ببی من قرار م:ديي گویم

نکار را يم و اياxن آنجا، ما نشست ,, :ام فردا، تجسم کنمي کنم، مینجا نباشم، بروم در ساعت شش فردا زندگي، ااLن اگر یول

د و ي گویرا مو او، آن  مي کنیم و آن کار را مي کنین کار را ميم و اي وقت ام را بگذارم که آنجا نشستۀ، ھم,,... م و ي کنیم

نده و ي، به گذشته و آیم به زماِن روانشناختيزي گریم"  ست و ما دائمای، رفتن به زماِن روانشناختنيام، ي گوین را ميمن، ا

   :دييو شما اگر بگو!.  تواند برقرار کندی ارتباط اش را با ما نمینکه زندگي ایبرا. یست به لحاِظ زندگين مجاز نيا

  .    ,,د ي کشی دھم، درد میه منکار را اداميمن ا,, 

   :ميم، چھار تا بُعد داريبارھا ھم گفت. آن چھار بُعِد ما را.  اندازدی ما را از کار میِ واش، حس ھايواش يدرد 

  .مي کنی ماست که حس اش مجانِ ن ي ھم ھمیکي ماست، جاناتِ يھ یکيماست، تِن  یکي ماست، فکر یکي

، یک بُعِد معنوي ۀلين چھار تا بُعد، بوسيا.  ما جسم اندیِ باورھا.  ما جسم اندیفکرھا. دجسم ان.  اندین چھار تا بُعد، جسميا

 یِ ن انرژين لحظه، ارتباط قطع بشود، ايد از ايزي و بگرید به زمان روانشناختيد بروياگر شما بخواھ".   شوند دائمایه ميتغذ

  .  افتدی از کار مجسم اُفتد، یمھم از کار فکر.  تواند وارِد آن چھار بُعِد ما شودی نمیيخدا
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 شود مثل خشم، مثِل رنجش، مثِل کدورت، و ید با}، مياي که از اعماق وجوِد ما بیِف شادي احساِس لطیِ ما، بجاجاناِت يھ

  .گريم ديحال ندار. گريم دي شود، جان نداری میکيگر مثل پ=ستيما ھم دجاِن 

  ". اشد قدغن است، حواس ات ب " :د کهي گوی میپس، زندگ

   ست؟يله چيح. له نکنيحله کم کن، يح

  :ن است کهيله عبارت از ايح .!ن فکر من دار کردن استيله ھميح

مقاومت نشان ن لحظه، در مقابل، يرِش اتفاِق ايد، با پذي باشی با زندگید، موازيم باشين لحظه، شما تسلينکه در اي ایِ بجا

  !.ید از زندگيد و قطع شويبدھ

  !.دي فکر کنی تان وجود نداشته باشد، فقط با مِن ذھنیعنو آن بُعِد میعني

 کند، ی حِس نقص میمِن ذھن" دائما. متفاوت است" ِز کام=ي دو تا چیعقل اش با عقِل زندگ. ، عقِل خودش را داردیمِن ذھن

 یت را ميدود پسندد، محی را میابيش خوب است، کميشتر، بھتر، براي را کامل تر کند و ھر چه بیزيک چي خواھد یم

  .له ستيفکرش ح" جاد کند، دردھا را به خودش اضافه کرده، اص=ي درد ایاديزھا سبب شده، مقداِر زين چيپسندد و ا

 یعنين لحظه، يد در مقابِل اتفاِق اي بزرگ کردِن خودش بای بزرگ کردِن خودش است، برای، برایتماِم فکر و ذکِر مِن ذھن

  .ند که اxن ھست، مقاومت کیزيآن چ

  چرا؟!. ن لحظه، مقاومت در مقابِل خدا ھم ھستيمقاومت در مقابِل اتفاِق ا

  درشیھ که یزي ھم آن چیکي.  ستیيکتاي یِ رنده ست، فضاي در برگیِ ن لحظه، فضايا.  ستیکين لحظه، با فُرم اش يا

  . رودین ميد، از بي آیبوجود م.  رودین ميد و از بي آیبوجود م

  !.دي کنیزه مي آن ھم ستۀرندي در بَرگیِ ُخب پس با فضا. دي کنیزه ميد، با آن ستي آیشما ھر چه بوجود م

    .   له ستين حين ايبنابرا

م، ي کنیزه مينکه ستيھم!. دام است. له ستين حي، ای کردِن ماست، بعنواِن مِن ذھنی بزرگ کردن و قوی که برایفکرھر 

  .ميم بزرگ تر کني خواھی را میمِن ذھن

  ".با واکنش  " .! فھمد زنده ست؟ی میه جور، چیمِن ذھن

   .نکه بفھمد زنده ستي ایبرا.  کندیا مقاومت مي ،زه اشيست.  کندیزه مي ستیمن ذھن

". له نکن يح"  :دي گویم. له ستين حيش است و اي ھای شدگیواکنش بر اساِس کنترل و ترس و شرط. د واکنش نشان دھديبا

  .فکر کن"  تو من درست کنم، بعدای برایبُعِد معنوک ي فکر کن، بگذار ینطوريا ايتو ن

  :فکر نکن، دو جور فکر ھست" د اص=ي گوینم

 اش یست، انرژي نشيتو یچ برکتي کند ما را، ھی ما، که گرفتار می کند برایار ناقص اش فکر مي با عقِل بسیمِن ذھن یکي

  . د کنی درد را در جھان پخش میِ م، انرژيبارھا گفت. مسموم کننده ست

  . کندی را در جھان پخش می ما حضور است که برکت زندگیِ  ھم بُعِد معنویکي

نکه خرد ي ای برخوردار است براین بُعد زنده ست، فکرتان خ=ق است، از برکِت زندگيکه ايد در حالي کنی شما فکر میوقت

  !.له ستي حیکيآن . ستيه نلين حيزد به فکر شما و عمل شما، پس اي ری اش میيباي، برکت اش، عشق اش، زیزندگ

  ." نگذارم!. " له کنينکه کمتر حيله نکن، نه اي حیعنيله کم کن، يح". له نکن يح" اص="  :دي گویم
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 :یعني گذارم، ینم.  گذارمی، نمی تو باز ھست، اگر آن راه ھا را نروی برایيک راه ھاي"  :دي گوین غزل، ميمو}نا در ا

  .مه ھم درد است، از کار افتادِن چھار تا بُعدت استي و جری شویمه مي است، جرگر چراغ قرمزي، آنھا دیاگر برو

  : کندید ميين را دوباره تأي ا،نييپا و. ميله نکنيح. مين حرف گوش بدھيم که ما به ايري گیم ميم تصمياxن دار

  ن تو در قبضه و در دست من استيريجان ش

  ؟یزيجان چه کند گر تو ز تن بگریتن ب

  :دي گوید، به انسان مي گوید، خدا مي گوی می توست، زندگیبُعِد معنو" ِن تو، واقعايريِن تو، جاِن شيريجاِن ش :دي گویم

  ". در چنگِ من است " 

م ين ما و خدا، ضخي بۀن پرديا.  شودی تر مین لحظه، فرم مان قويم با اتفاِق ايزه کنيشتر ستيھر چه ب :ميي بگوینطوريما، ا

  !.ن خوب است؟يُخب ا.  شودیتر م

  . دي آینکه جان از آنجا مي ایبرا!.  شودیجاِن مان کمتر م

 را ین من ذھنيم و اي کنی ما مقاومت مینکه وقتيمثل ا خواھم بخوانم، ی ھم میم، اxن مثنويي بگوینطوريد، من، اي گویم

م، از ِخَرِد ي خوریرون شکست مي ب شود، دری برکت می ما بیِ گر، کارھايم دين ور، رمق نداريم اي افتیم و مي کنی میقو

ش دارد و ي به واکنش ھای، بستگینکه گفتم، زنده بودن مِن ذھنيم، کما ايستيم زنده ني کنیم، حس مي شویمن برخوردار یزندگ

  .مثِل خشم اش، مثِل ترس اش.  اشیجاناِت منفيھ

  . ستي نینھا زندگيخشم و ترس و ا

   :د کهي آید که بنظر ميني بیبعد، آنموقع پس، م

م، ما، مثل يم مسائل مان را حل کني کنیم به آنھا و مرتب فکر مي کنیم و فرار ميري گی می جدیليمان را خي ما فکرھایوقت

ن حالت از يک نقطه، و دارد مو}نا در ايم در َسرمان، در ي شوی، متمرکز میاريم بعنوان ھشي شوینکه از بدن مان جمع ميا

   :دي گوی میزباِن زندگ

م، آن ي کنید زندگي که ما باینکه زندگيم به تََوھُم، مثل اي روی ما می وقتیعني". ِش من است يرم، پي گی ات را می زندگمن" 

   . شودیار ما خارج مي چنگ خدا و از اختی افتد توین، ميري شیزندگ

ن يم، از اي کنیم و تند تند فکر مي حل کنیم مسئله را با فکِر مِن ذھني خواھیم، مين نقطه که در سرمان جمع شدينکه از ايھم

م از تماِم يست، جمع شده اينجا نيم، َسر ھم ھمينجا، در َسر متمرکزي ایک نقطه ايم، پس در ين ھستيفکر به آن فکر، خشمگ

  . دي آین آرامش ميم و اي بدن، مستقر شوۀم در ھميم، پخش کنيکدفعه آن حالت را رھا کنيبدن، 

  . یاريد سرشار شود از ھشيد، تمام ذرات وجود شما، از وجود شما باي کنیزندگد ي شما در تمام بدن بایعني

 یم، مقاومت مي کنی مقاومت میم، ھي کنی مقاومت میم؟، وقتي کنی جمع میاگر، ک. ک جايد به ينکه ھمه را جمع کنينه ا

  !. نکار خوب استيم اي کنیم، فکر مي کنیم، مقاومت ميکن

 جاِن تو، اگر قرار باشد من ید و حا}، تِن بي گویخدا م.  ُمشت در چنگِ من استیعنياست،  قبضن تو يريجان ش :دي گویم

ن اxن ين چھار تا بعد تو که ھمي، ای، و ندھم به تو تا تو متوجه بشویکه تو ھنوز زنده ھستين جان را از تو در حاليم ايريبگ

   جان چه کند؟یتِن ب!.  خواھند بکنندیگفتم، چکار م

  !. یستين تن ني ایِ گر توي تو که دیعني، یزي خواھد بکند؟ اگر تو از تن بگریم ات چکار مجس" مث=
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ن جان ي ایِ  توی، وقت...نطور يھم" نھا را اص=ي اۀر فکر تو، احساسات تو و جسِم تو و جاِن تو، اگر ھميحا} تن را بگ

  . دي گویاز زباِن خدا م.  ِکَشمیشتر مي بمنن را ي کند، ایزه ميشتر ستي بتونکه ھر چه ي ایست، برايست، روح نين

 که ین کاري را، که ایزيک چي ید، تا تو بفھمياي دھم بیشتر را، مي، بی کنی کنم، ھر چه کمتر مقاومت مینکار را ميمن ا

  .ی انتخاب کنی توانی، می آزاد دارۀ تو بعنوان انسان، ارادیول. گري دیادامه ندھ. ، غلط استی کنیتو م

ک خرد کل، يد به ي کنیا اعتماد مي؟، ین لحظه ست، بر اساس عقِل مِن ذھني انتخاب تان مقاومت در مقابل اتفاق احا} شما

  .دي که خودتان درست کرده این قفسي خواھد شما را آزاد کند از این چھار بُعِد شماست و مي اۀپشِت ھم. که پشِت ماجراست

  د؟يشتر اعتماد داري را بیکيکدام 

شتر ي و ھر چه بی ھا بر اساِس منافع مادی شدگیم و شرطياد گرفتين و آن ما يچ موقع کار نکرده و از اي که ھیھنعقِل مِن ذ

 کند و دارد، آمده به شما کمک ی جھان را اداره مۀ که ھمیا آن خردين بھتر است؟، ينھا؟، اينھا؟، ترس و کنترل و ايبھتر و ا

  کند؟

   بھتر است؟یکيکدام .  خواھد کمک کندیو ھر لحظه م

*  

  .مين موضوع را به اصط=ح روشن بکنيم که اي خوانی میت از مثنويک چند بيحا} ما 

نکه ساده ھست، اگر خوب درک ين مطلب که، ضمن ايد به ھميد توجه کني خوانم، بایتان مي که براین قسمت از مثنويدر ا

  .ِش خدا، دسِت خدايره پياِن مان مم، جي کنیشتر مي کند که ما ھر چه مقاومت بید، به ما کمک ميکن

 یِ ، در، رویم که زندگي دھید به تن مان و اجازه مي آیشتر ميم، جاِن مان بي کنیم، مقاومت مي کنیزه ميھر چه کمتر ست

 از آن یک قسمتي، کل، عقل کل و ما که یِن زندگيم بيجاد کردي با انتخاِب غلِط خودمان ما شکاف ایعني. خودش کار کند

   : کنم کهیادآورين ھم يو ا. ستين کار درست ني ا.ميھست

  ".م ما يت را درست نخوانديد، بيد بکني بایرييد که چه تغيدا کنيد پي توانیم و شما نمي خوانی ما می از مثنویتياگر ب" 

. نطوري ھم ھمیمثنو. ديد که حفظ بشوينقدر بخوانيشنھاد کردم من، شما غزل را ايم و بارھا پيم، بخوانيد دوباره برگرديبا

   . مي خوانیت که ما نميشتر از شصت، ھفتاد، بينکه ھر دفعه بي ایبرا

  :دي گویم. د که آن معنا در شما زنده شودينقدر بخوانيا. دينھا را بخوانيد ايک ھفته وقت داريشما 

  

   دزد در انبار ماستیگر نه موش

 گندم اعمال چل ساله کجاست؟

  :د کهي گویـ م٣٨٢ِت يدفتر اول، ب
  
 یم، به، منظوِر اصلي خواھیم؟ ميم بروي خواھیم، به کدام ور مي ِکشیم زحمت مينکه ما داري ای، برا!ک موش ھستينجا يا

م و بعد از آن با ي حضور بشویاريل به ھشيم، تبدي داری جسمیاري اxن که ھشیعني. یم در زندگيما، منظوِر اوِل ما برس

  .ن جھانيم به اياوري را بیعشِق زندگ. مي فکر کنیخرد زندگ

 یم و مي آوری ھست، گندم میک موشينجا يم، اي کشینکه ما ھر چقدر زحمت مي ھست، مثل ایک اشکالينجا ي ا:د کهي گویم

  ست؟يآن موش چ. راست ھم ھست!. دزدد
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 که ما یدر حال!. زهي با مقاومت و با ستیم، ولي کنیر ميم، کار خي کنیم، عبادت مي کشیما زحمت م.  ماستیِ موش، مِن ذھن

  . ميستيم نين لحظه تسليدر ا

  .مي کنیجاد مي حضور ایِ اري ھشیک مقداريم، يري پذین لحظه را ميم، اتفاِق اي شویم ميد که تسلين لحظه، فرض کنيما در ا

  !.جمع نشده!. م به آنجايديم نرسيني بیکه بعد از چھل سال، ميبطور.  بََردی زند، مید، قاپ مي آی میمِن ذھن

ن يبا فُرِم ا.  کنمی مین لحظه، آشتيبا فُرِم ا.  کنمی مین لحظه، آشتيمن با فُرِم ا: ديياز حاU، بگود ي اگر شما، شروع کنچون

  .قبل از وارد شدن به ذھن. دي که اول بودیاري کند به آن ھشیل مين کار، شما را تبديواش، ايواش ي.  ھستمیلحظه، آشت

  . دي کنینکار را ميارانه ايد ھشياxن دار

  . کندیاز جنِس خدا م.  کند، که اصِل تان از آن استی می فرمین لحظه شما را از جنِس بي با اتفاق ایآشت

د ي ادامه بدھینطوريھم. دي حضور دارۀيک سرمايد ي شویک سال، متوجه ميد، پس از ي کنینکار را ميد، اي کنینکار را ميا

د که مرکز ثقِل تان رفت به ي شویکدفعه متوجه مي حضور، یاريد به ھشيده اش از پنجاه درصد زنده شيد که بي حس بکنیوقت

د يگر داري به فکرھا، آن را دیعنيد به زمان و مکان، ي کردینکه فرار ميد و آن توھم، اي، از جنِس حضور شدیيکتاي یِ سو

  .ديد که فضادار شديني بیم. دي رویگر نميد. ديني بیم

  .د شماي دھی را انجام میبله گفتن به آن، عکِس آن کاِر مِن ذھنن لحظه و يرش اتفاِق  ايبا پذ

 دردتان را که ھنوز ۀيبق.  من تان راۀيبق. ردي گی را ھم در آغوش می که خوِد مِن ذھنیيک فضايد به ي شویل ميکدفعه تبدي

  . که حول و حوِش دردھا و مِن تان ھستیيد به فضايل شده ايتبد. ذوب نشده

  . ستین مِن ذھنيموش ھم. ن رفتيموش از ب

ن لحظه ين کار که، شما با فُرِم ايفقط با ا!.  دزددین موشه ميد، اي کنیجاد ميپس، شما حواس تان باشد، ھر چه حضور ا

  .دي کنی رود آشتیادتان مي!. دي کنیزه ميست

د، شما ي کنیا مقاومت م کند، شمی بعد، حواِس شما را پرت مۀرش، لحظي شود با پذیف تر مي، ضعین مِن ذھنيک لحظه اي

  . تر شدن، ھمانی قویواکنش ھمان و مِن ذھن. دي دھیشما واکنش نشان م. دي شوین ميخشمگ

  .دي گوین را ميادارد 

  دق ھر روزه چرازه صِ يرزهير

  ن انبار ما؟يد درينایجمع م

 ما درست است، چرا ذره ذره، یِ نون معي عبادت ما و تمریعنيم، ي دھیاگر ما، کار را درست انجام م : کندیاز شما سوال م

  !.  شود؟یجمع نم

. ن لحظه ستي با ایآشت. ستي نیگريِز ديچ چيھ. ن لحظهيم است در ايرش و تسلي، پذین معنويتنھا راِه تجربه و تمر" اتفاقا

  .      ن لحظهي با فرم ایعني

  م؟ي کنی میا ما آشتيآ

   ".نه. " ,, کند، یخدا کارھا را خودش درست م,,  :ميي گویم؟ مي خوابی مینطوريم، ھمي کنی میم، آشتين را ھم بگويا

  :ن استيشما اگر، خ=صه اش ا. مي اندازیما حداکثِر تواِن مان را بکار م". نه " 

   به ضررتان است، یزيک چيد که ي شوی بعد متوجه مۀفتد، لحظيد عقِل کل به کار بيد، اجازه بدھي را کنار بزنیعقِل مِن ذھن
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 درکار است، چون ی بزرگیليک عقِل خيد که ي دانی کند، واکنش نشان دھد، شما اxن می گوش نمیرِف مِن ذھن به حیول

  .د استي عقِل کوچِک شما، او خورشیعنين اگر شمع باشد، يا.  رسدیعقِل خداست و عقِل کوچِک شما به آن نم

  .ستي نیچين، در مقابِل او، ھينوِر ا

  .  خواھدیست، صبر مي نین سادگينکار به ايم، اي رویه ما جلو م کیين، در چالش ھايپس بنابرا

.  دھدی، و واکنش نشان م,,ه ام رفت، ضرر کردم، چکار کنم يسرما,,  :دي گویم.  کندی گذارد، قضاوت می نمین مِن ذھنيا

دان و چالش يد مياي بی زندگد فکِر خ=قِ يد، اجازه بدھيد کار کنيا بايد، شما ي آیت ھا ميد، محدودي آی چالش ھا می، وقتیول

 ید، در درون ميد عوض کني توانی را نمیزيک چيا نه، ي. دي شوینصورت فضا دار ميروز شود، در اي را پیروني بیھا

  .دي شوید، دوباره فضادار ميريپذ

  . ی شوی، باز ھم فضا دار می عوض کنی توانی را که نمیک کاريد يري پذی در درون میوقت

د کاِر ما را ي آیخدا م,,  :م کهييم بگويني بنشیک گوشه ايم يست که بروي نیکار. ن کار، کاِر فعال استياد که يني بیپس م

واش ي شود ید که دارد جمع ميني بیبعد از آن م... شرفت و بله ي پید، برايدر کار"  شما و خدا، دائمایعني، ,, کند یدرست م

  . شودیواش، حضور جمع مي

  ديھجَ  آتش از آھن بس ستارهٔ 

  ديشفت و کِ ده پذرُ يوان دل سوز

  .دي جھی زدند، آتش می سنگ و آھن را که به ھم میعني  آتشستارهٔ  زند، یک جرقه مي موقع ھا ھست که یليخ :د کهي گویم

...  ما را یِ ن مِن ذھنيرد اي گیک لحظه چرا نمين يُخب ا. مي رسیک لحظه، ما به حضور ميم، ي خوانی مو}نا را میوقت

  !.م؟ين برود و ما آسوده شويفتد، بسوزد و ھمه از بي بین مِن ذھنيآتش در ا!. ندبسوزا

  ". خورد ین جرقه ھا، ميرد، اگر دل سوخته باشد، اي گیموقع ھا م یبعض" : دي گویم

 سوخته.  از سوخته ھای خورد به بعضی موقع ھا، جرقه ھا میم، بعضي کنی که صحبت مینطوريم، اي خوانیات را مين ابيا

"  دارند، واقعایک راِه حل ھستند، محقق اند، اعتماد به خرِد زندگيده اند و دنبال يد درد کشيشا"  ست که واقعایھا ھم کسان

. ميستي نی ما آنطورۀ ھمیول.  سوزدی خورد به مِن شان، میکدفعه آتش ميک، ي. ن جور آدم ھا ھستنديتوکل به خدا دارند، ا

  .دي گویل اش را ميو اxن دارد دل. !ميدينکه نشنيم و مثل اي شنویم

 کردن یبا آشت" ا نه، اص=ين ھا، ي پََرد در شما، با خواندن ھمی مرتب میيجرقه ھا " :م کهيري گیجه ميت نتين بيپس، از ا

 یم. دي بخشیم.  سوزدیک قسمِت شما مي. ن ھمان جرقه ستيا. دي رسیک لحظه شما به حضور مين لحظه، يبا اتفاق ا

  . دي کنیقضاوت نم. دي کنیکم م. دي کنی میچي ق.ديانداز

. دي روی، نم,, را در من جستجو کن یا زندگي ھستم، بیمن زندگ ,, :دي گوی ِکَشد، میرون شما را مي در بیزيک چيکدفعه ي

  . دي ورزیحرص نم

د، ي گویرون مي در بیفاقک اتيد، ي گویرون مي در بیک جسمي، ,, من است یِ  ات تویا خوشبختير، بيت بگيا از من ھويب,, 

  .ديد برويد نباي دانیشما م

ن يم در خودمان، اي کنیينکه، شناسايبمحض ا.  ستیي شناسایِ ن جرقه ھا، جرقه ھايدر واقع ھم.  ستیينھا شناسايا

  .  که قابِل اشتعال استیزي سوخته، آن چ:دي گوی که مینطوري شود و البته مو}نا ای می، سبِب آزادیيشناسا
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 اگر نم داشته باشد، ی کند به شعله ور شدن ولی خورد، شروع مینکه جرقه ميزھا ھست که سوخته ست، بمحض اي چیبعض

   ".نه" 

   نھانی دزدیکيک در ظلمت يل

  ستارگاننھد انگشت بر اِ یم

 یرا م پََرد، انگشت اش ینکه جرقه ميھم.  ستین ھمان مِن ذھنيستاده، اي ایک دزدي، یکيدر ظلمت، در تار :دي گویم

   :د کهي کند و شما آگاه ھستیش و خاموشش ميگذارد رو

د، تا يايادتان بيکدفعه يقه، يادتان رفت پنج دقياگر . دين کار را بکني بعد ھم اۀد، لحظي کردین لحظه آشتين لحظه با فرم اياگر ا

  .فتدي، در شما جا بیعين کار طبيد که اين کار را انجام بدھينقدر ايا

 ید قوي دانی تان مید، مِن ذھنيد، غافل شويزه بکنياگر ست.  کندی کند، از جنِس خدا مین لحظه مياز جنِس ان کار شما را يا

ت يشتر ھم ھويد، بيشتر واکنش نشان بدھيھر چه ب. دي دھیشتر واکنش نشان مي تر شود، بی تان قویاگر مِن ذھن.  شودیتر م

  .دي شویر ميشتر اسيچ و تاب و ک=ِف َسر َدر گِم آنھا، بيپد در يت بشويشتر ھم ھويھر چه ب. زھايد با چي شویم

  .ميدا کنيم پي توانیم و خودمان را نمي شویمان گم ميو ما در فکرھامان و دردھا

  :مي گوین را، باز ھم دوباره ميا بارھا گفته ام من.  ساده ستیلي کار خۀپس چار

  ." ست یزد، کافي خین لحظه برميا که ین لحظه ست، فقط آن فرميدن به خدا، که اي رسی برا"

  . د، آماده دسِت شماستيشه راه حل و کليھم

  چرا؟. ديريد بپذيت را بايد که آن وضعي کنیدا مي پیتيک وضعي اxن ، شمایزي خی برمیک فرمياxن، : دي گویم

  .,,ست؟ ين چي، ا! پسندمین را نميمن ا,,  :دي گوی شما میمِن ذھن.  آوردی بوجودش م خدا دارد،تين وضعيا

  .  کندیِد جسم نگاه مينکه با دي ایبرا

   ".  اندازدیر ميم، خدا از ما تيما، کمان ھست " : خواھد برسد به آنجا کهیم، مو}نا امروز ميما ھر کار بکن

   :ن است کهير اين راِه انداختِن تيبھتر.  شودید، بد ميريُشل بگ.  اندازدید، کج ميريشما کمان را کج بگ

   ". ی بمانی و مستقر باقیحظه از جنِس او بشون ليا" 

   :م کهييد بگويم، بايي بگوین ھم بطور خ=صه اگر به زباِن امروزيو ا

   ".مي باشید آشتين لحظه بايشه با ايھم" 

  .ن موشيا. یمِن ذھنن ي، ا! نکن؟ید آشتي گوی میک

 دھد، گول یب مي ما را فریعني پََرد، ینھا را تا مي ایک دزدي پََرد، ی حضور میِ  جرقه ھایعني، ستارگاننھد انگشت بر اِ یم

   ما را گول زد؟یک!. ادمان رفتيکدفعه يم، ي کنیادمان بود آشتي آورد، ما یادمان مي یزيک چي.  زندیم

  .ین مِن ذھنيھم

  ست؟ينم، رفتارم چي بین آدم را ميم، حواس مان به خودمان باشد که من ايد صبور باشينقدر بايا

  . ھستمیزد، من باھاش آشتي خین لحظه برمي که در ایزينکه ھر چي ا. "نه!. " مي کرده باشیزيبرنامه ر"  قب=نکهينه ا

ن ِخَرِد ُکل، ي دھم که این است که اجازه مي اش ایر بدھم، معنييت ھا را تغي خواھم وضعیست که من نمين ني اش ایمعن

  . ت ھا کار کندي وضعیِ رو
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  .     نفع خواھد شدیک مدتي دانم که پس از ین لحظه، اگر ضرر است، مي اxن بعنواِن فرِم ا شودی که بلند میزين چيھم

اگر کار }زم . دم، حواس ام ھستياما من نخواب.  کنمیگر کار نميمن که د. شي کند روی کار میچون ِخَرِد زندگ.  مطمئنم

د بزنم، ي، اگر تلفن بایيک جايد پا شوم بروم ي، بایيجاک يد پا شوم بروم ي کنم، اگر بای کنم، اگر فکر }زم است میاست م

  . د بزنميبا

  کيک به يُکشد استارگان را یم

   از فلکیتا که نفروزد چراغ

م يدار نشود که در غزل ھم داري حضور، در آسمان پدیِ اريک چراغِ ھشي ُکَشد، تا ی میکي یکي ستارگان را ین مِن ذھنيا

  . یيد تويھله خورش ماه گرفتم، ، من تو راید ھستيتو خورش :گفت

م، ي کنی خودمان را روشن میم، ھم جلويک چراغ اي. ميديک خورشيم، ي متولد شوین مِن ذھنير کدام از ما، اگر از اپس ھ

 مردم را روشن کند، یِ  پایِ ن چراغ جلويم، ھم ممکن است ايد بکني بایم، چه فکريد بکنيم چکار باي دانیم، ميني بیدرست م

  . دزددی میکه ھنوز ستارگان شان را مِن ذھن یيآنھا

  گر ھزاران دام باشد در قدم

  چ غمي، نباشد ھیيچون تو با ما

ن بُعِد حضور در من ي ھستم و این لحظه آشتياگر با ا :م کهيي گویم. ميي گویبه خودمان م. ميي گوی میم رو به زندگيدار

  .ستيچ غم ندارم، اگر ھم ھزار دام باشد مھم نيمن ھ با ماست، یارانه، به اصط=ح، زندگيوجود دارد، پس ھش

ن لحظه، خرد يم در اي باشیار به زندگيم، ھشين باشي اگر ما راستی، ول,, ھست یادي زیِ دام ھا,,  :دي گوی می مِن ذھنیول

من ي ی با} ستیل، ستاره ايسھ، یزيمن بگريلت نَِھلد تا ز يخود ُسھ :دي گویت کند، گرچه غزل ھست مي ما را ھدایزندگ

نصورت ما را يم، در اي ست، در ارتباط ایيکتاي یِ من فضايمن، يم و با يم، خودمان ھستي که ما اxن راستیوقت.  شودیده ميد

  .ميزيگر به فُرم نگريم که دي کنی میيم شناسايما دار. ميزي گری نمیيکتاي یِ از فضا. ميزي گریمن نميما از .  کندیت ميھدا

   : کهیعنيختن ي، به زمان گر!گرين است ديمعادِل ا. مي کنیزه مين لحظه ستيم با فُرِم اي داریعنيم، يزيم بگرم که به فُري دانیم

  .,,نده ي خواھم بروم به آید و مي آی دارد که من خوشم نمین لحظه فرميا,, 

  مياتت بود با ما مقيچون عنا

  مي از آن دزد لئیمي بود بیک

 ما باز یِ  بُعِد معنویعني با ما باشد، یزدي  اگر توجھاِت ا٣٨٧ ـ ٢ :مين نوشتي ھمیبرا. ردت را نداين بي از نسخه ھا ایبعض

  .م است، خدايشان مقيد، پس توجه اين لحظه باشي با فُرِم ایباشد و شما آشت

  . م استي توجه شما مقیوقت، م است؟ي مقیتوجه خدا ک

  . مي ھستین لحظه آشتيا فرِم ابا ي م،ي ھستی ما با او آشتیوقت، ست؟ی با ما آشتیخدا ک

م، در ي ھستیکين لحظه يم که با اتفاِق اي ھستیي ما فضایعنيم ي ھستین لحظه در آشتي ما با اتفاِق ایوقت " :ادمان باشدي

 یکي ما یا خوب است، براين لحظه بد است يد اتفاِق اي گوی، و ذھن م! ما نداردی رویچ قدرتين لحظه، ھيآنصورت اتفاِق ا

  م، بايزي ستیبا بد نم. مي ھستیا بد است، با آن آشتيھر دو صورتش خوب است . ستيدو جور ن. ک جور استياسخ ما پ. ست

   ذھن،یِ گر بروم توينکار را بکنم ديستم ذھن وجود دارد که اگر من ايک سي دانم یمن م.  خوب استیليم که خيي خوب بگو
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   ذھن؟ی روم توی میک". ستم يرون نيب

  .ک اتفاق بدانمي یِ لحظه خودم را قربانن ي در ایوقت

   اتفاق ام؟یِ  قربانیک 

  .  کنمیا در مقابلش مقاومت مي.  کنمیزه مي باھاش ستیوقت

.  من، غلبه نداردیجه اتفاق رويدر نت.  امیکين لحظه را ھر چه باشد، باھاش ي، اتفاق ایک انساِن معنويپس من بعنواِن 

  . ممن آن را در آغوش گرفت. سلطه ندارد

  . آن بُعد، زنده ھستیوقت". من خدا ھستم .  امیمن زندگ"  ام؟، یکمن 

  ! ". دارم؟یميم، چه بي باشد من از آن دزِد لئینطوري ایوقت " :دي گویم

  .     دي ترسیش نمي و دردھایگر از مِن ذھنيشما د

   :ميي گویم. مي ھستیيدوستم يم، در سياگر تُو ذھن باش

خوبش "  :د کهي، بداناما. ,,بدش، بَد است . خوبش، خوب است. ن خوب استين بد است، ايا.  استن خوبين بد است، ايا,, 

  ".ن جھان يم به ايزي ری را ما می مسموِم مِن ذھنیِ نکه در دو حالت، انرژي ایبرا. ھم بد است

د خوب ي گوی منياب است؟، ،، من از کجا بفھمم خو.  ما، خوب استیِ  ما، فکرھاۀم، اتفاق بر اساِس گذشتيرون ھستيما ب

  .  نگفته خوب است کهیزندگ. ،،! است

  . ین مِن ذھنياز قوِل ا.  شودیکدفعه بد مي

م، پست، ين دزِد لئي دانم که اگر به خوب و بد بچسبم، ایمن م.  کنمی گوش میاز کجا بفھمم بد است؟، پس من به حرف زندگ

  . اندازدیدوباره سلطه اش را به من م

Uی، مقاومت می شما وقتیعني، "ِن ما، در دست اوست يريجاِن ش " :د، که گفتيني خواستم ببیمت را فقط من من قسي، احا 

ش يپ. ِش اوي رود پی شود، میِد قدرِت شما، خارج ميَ ، جاِن شما، از ی فکِر توھمیِ  تواي ید به زماِن توھمي روید، و ميکن

  !. رودیم، مي خوابی مینطور که وقتيھم. ِش خدايپ. یزندگ

   :دي گوین است که، مي کند و آن ای قرآن اشاره مۀيک آيا به ي و یليک تمثين قسمت، مو}نا به يدر ا

 یم، دوباره مي گردی برمیوقت.  شودیکنده م.  شودین لوحِ ذھِن ما پاک مي و ایِش زندگيم پي رویم، مي خوابیما که م" 

   ". مي گردی، برممي رویم. مي گردیم، دوباره برمي رویدوباره م. ديآ

   :دي گویم. ندي بی دارد خواب میاريند؟، ھشي بی خواب میم، کيني بیم خواب مي رویم" م، مث=ي روی می وقتیعني

  ".   گرداندیبرم برد آنجا، یم.  گرداندی، برم برد آنجاید ما را مي آیخدا م" 

   :د کهي گوی کند مو}نا می قرآن استفاده مۀيک آياز 

  ست؟يراز چ، و آن " دھد ی را نشان میک رازي متفکران ین کار برايا" 

د و مرده يد، زنده به خدا بشويديتان باز است، نخوابي که چشم ھاید در حالِت عادي توانیشما م " :ن است کهيو آن راز ا

  ". ین اوضاع احواِل جھانيد به ايا به خواب برويد و يبشو

   :ن استيو راز ا.  ستیوجه تان به زندگ اوضاع احواِل جھان، ھر چه باشد شما، تیعني

  . ستیند آدِم عادي بی، در خواب، شاه مدي گوین مييپام و در خواب، ي خوابی میما ھ "
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شاه، شاه . ند ھمان ماجرا ھستي بی گردد، میدوباره برم. پس، از ذھن خارج شده. رونيند از زندان رفته بي بی ھم میزندان

   : دھدین رفتن و آمدن به ما نشان مي ایول ".  زندانِ یِ  ھم تویاست و زندان

 ینطوري و اگر ا ستینطوريعارف انکه يکما ا. !مينسبت به جھان خواب باش و حا} ميش او باشيم پي توانیارانه ميھشما 

  .د در دسِت شماي آیارانه ميِن شما، ھشيري شیارانه، زندگي ھشیباشد، زندگ

   از دام تن ارواح رایھر شب

   الواح رایَکنیم یرھانیم

  . َکندیم.  ُکندی و لوحِ ذھن را پاک می آوری، روح را از داِم تن در میھر شب :د کهي گوی میعني. الواح، جمعِ لوح است

  ن قفسيند ارواح ھر شب زھَ رَ یم

  فارغان از حکم و گفتار و قََصص

 یوند از حکم و گفتار و تماِم اوضاع و احوال شی َرھند و فارغ مین تن مين قفس، از ايروح ھا ھر شب، از ا :دي گویپس م

   :دي گویپس م.  شوندیَکنده م. نجاي شوند از ایفارغ م. رون ھستيکه در ب

  ! ".   شود َکندیمن ي که از ای بدھی خواھی، به ما نشان می بَری، ما را می َکنیتو م" 

م، ي شوینھا قاطيد با ايِش تو و نبايم پيم آمده بودي شویم، متوجه نمي گردی برمیدوباره وقت!. ی گردانیبعد دوباره ما را برم

  !.مي شوی میقاط

  !.ی آوری، دوباره می بَریدوباره م

به ما . ی آوری، می بریم. ی آوری، می بری میھ. ميآن موقع ست که ما ُمرد. گريد ی آوری، نمی بَری ھم میک موقعي

  . ميجھان نباشن يِر اي درگیم وليم با تو باشي توانیما م که یبفھمان

ارانه به خدا ما زنده يست که اگر ھشين ني اش ایمعن.  نداشتنی مِن ذھنیعني. زه رو نبودني ستیعنين جھان نبودن، يِر ايدرگ

 در مام، ي شوی به خدا زنده میوقت" اتفاقا ". نه"!. " م اص=يد کار کنيگر نبايم، ديرون کار کنيم در بي توانیم، ما نميشو

  .مينسبت به جھان خواب بروم، حا} يني او را ببیاريم در ھشي خواھیم، حا} ميني بی او را مم،ي رویخواب م

  .  باشدین لحظه باشد و زندگي ما مھم نباشد، بلکه مھم ای برای اتفاقاِت زندگیعنيم، ينسبت به جھان خواب برو

خدا مھم .  ما تا حا}، اتفاقات مھم بودندیبرا. شود یجذِب اتفاقات نم" ستند و معتبرند، حواس مان تماماي اتفاقات مھم نیوقت

  . کنندی حواس ما را جذب مۀجه ھميدر نت!. ست، اتفاقات مھم اندين

 ست که ید تِن شما، آن موقعياين بيري شی که زندگیيم به جاي کنیت ميم شما را ھدايدار ما :د کهي گویاxن مو}نا دارد م

ر آن حکم و ي و درگیل کني را تعطی و من ذھنی با من باشی توانیارانه ميکه تو ھش ین راز و رمز را بفھميکدفعه ايشما 

  .یگفتار و قصه ھا و اوضاع و احوال نشو

  .ا نه؟يم؟، ي شوین را متوجه ميحا} ما ا

  . متفکرانی است برایين ستاندن و بازگرداندن نشانه ھايد در اي گویم.  ُزَمر ھستۀ سور42 ۀيه اش، آيحا}، آ

 یِ  انسان ھای ھست، برایين ستاندِن روح و جاِن ما، شب ھا و دوباره برگرداندن، نشانه ھايدر ا " : آن قسمِت آخرشۀترجم

   چه؟یعني، "تا بفھمند ار ھستند، ي که ھشیيانسان ھا. متفکر

  ني، بلکه ا,, اند اتفاقات ھست که مھم ,, :یيگر نگوي و دی به خدا زنده باشی توانیارانه تو ميھش"  :نکه، گفتمي ایعني
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ن زنده شدن، يارانه ايد اتفاقات را ھشي ھست، مھم است، اجازه بدھیارين ھشي ھست که مھم است، بلکه ایاري،  ھشیاريھش

  . دي خواھد بگوین را ميا ".اورد يبوجود ب

  انيخبر زندانیشب ز زندان ب

  انيخبر سلطانیشب ز دولت ب

 خبر است که تُو زندان یب. ند که آزاد شدهي بی خوابد، خواب می می زندانی وقتشب  :دي گویم.  دھدیح ميدارد آن را توض

 یپس ب. ستيپادشاه ن"  ست، اص=ی خواب، آدِم عادیِ  شود که تویکدفعه متوجه مياست و سلطان ھم که پادشاه است، 

   ". ھستند یِش زندگيپ" در شب کجا ھستند ھر دو؟، . در شب. خبرند ھر دو

ن يا،،  :دينقدر مھم است، بلکه بگويا خبر بشود آدم از جھان و اتفاقاتش، ی شود، بی م:د کهيھد برگردد بگو خوایدوباره م

  .دي خواھد بگوین را ميا.  ،،!ارانهيھش ست ین لحظه، آگاه بودن به زندگي که مھم است، در ایزي آن چیاتفاقات معتبرند، ول

  !. ندي بنشاند، اگر بنشیبه کرس

  اني سود و زشهٔ ينه غم و اند

  ن ف=ن و آن ف=نيال اينه خ

ن چه شد؟، آن چه يا,,  :م کهيي گویم، نه ھم ميان داري سود و زۀشيم، نه غم و اندي ھستیِش زندگيم ما، پيني بی خواب میوقت

  .,,شد؟ 

  بھتر است؟کدام اتفاق  .اتفاقات ما؟، یم نسبت به ذھن، چه مھم است برايداري بی که وقتی حالتدر .حِ آن استيتوض

  . آن استیِ کدام اتفاق بد است؟، آنکه ضرر تُو.  آن استیِ آنکه سود تُو

ن مرا در ي که سود دارد و ایزي چیِ  کنم، به سوین اتفاِق ضرر فرار مياز ا.  سود و ضرر، سود و ضرریِ ما ھمه اش تو

  .   یيدوستم يدر س.  داردیستم ذھن نگه ميس

   .جاد کند مو}ناي ما، ای برایداريآن خواب را در ب : کنم کهی خواھد، گفتم، مرتب تکرار میحا} م

  خواب ھمین بود بيحال عارف ا

  ن َمَرميھُم ُرقُوٌد ز: زديگفت ا

 یکي ست، با او ینکه خواب برود با خداست، زنده به زندگي ست و بدون ایعارف زنده به زندگ : ستینطوريحاِل عارف ا

  ؟چه گفته: ست و خدا گفته که

ا از آنھا ي، یآنان خفته گانند، مبادا آنھا را به اصط=ح، زنده فرض کن " : کھف استۀ سور18 ۀي، که آی بعدۀيآھمان 

  . ، آنھا خفته گاننددي گوین دارد ميا. تعجب نکن! ". یزيبگر

  ".ن جھان ي ایِ ھاآنان خفته گانند، عارفان، نسبت به جھان و کار : گفته کهقرآن، یعني،  شود کهیم  " :د کهي خواھد بگویم

  . ن استيخ=صه اش ا. رنده ستي در بَرگیِ ست، بلکه مھم آن فضاي اُفتد، مھم نی که اLن اتفاق میزين چيا یعني

 در بَر یِ ا شما با آن فضاين است که آيت ندارد، مھم اي شما اھمیست، برايد، اتفاق مھم ني کنید، قبول ميري گیم ميشما تصم

د با}، آنموقع ست که مِن ما ظاھر يي آی اتفاق و با اتفاق میِ د توي شویاگر اتفاق مھم باشد، جمع م. نها يد؟، ي ھستیکيرنده، يگ

  د؟ي آید مي که پدیا اتفاقين لحظه، خدا مھم است؟، يا.  شودیم

  نده؟يا آين لحظه مھم است؟، يو ا. ،، خدا ،، :ديي گویشما م
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  . ن لحظه ،،ي،، ا

   اُفتد؟ی که میا اتفاقياست؟، ن لحظه مھم ي شما در ایِ اريھش

  !.گرين است دينکته ا.  شمایِ اريِت ھشيفيک".  شما یِ اريھش" 

  د؟ي بودِن خودتان را با آن فضا نگه داریکيا يد؟ يد گوش دھي او بایِ  و قضاوت ھاین لحظه، شما به حرِف مِن ذھنيا در ايآ

  . ن لحظه ستي با اتفاِق این شامِل آشتيکه ا

   : کهیينکه بگوي، نه ای داری با آن نگه می در بر گرفتِن اتفاق و آشتیعنين لحظه، ياتفاق ا بودن ات با یکي

   :ميينکه بگوي، که درست مثل ا,, آن است ۀرندي در بَر گیِ ن لحظه مھمتر از فضاياتفاق ا,, 

  .!. ,,ن لحظه، اتفاق، مھم تر از خداست يا,, 

  .!. ن لحظه ستي در ایزندگن است که ي، مھم تر از انده ھستي در آیکه زندگ ی مِن ذھنۀديعقنکه ي، ای زماِن روانشناختاي

  .!. ,,ن لحظه ست يشتر از قدرِت اينده، بيقدرِت آ ,, اي

  .!.,,ن لحظه ست يشتر از قدرِت ايم، بي آی روم به گذشته و می میقدرِت گذشته، که من ھ ,, اي

  ". نده ھم توھم استي ست، گذشته توھم است، آین لحظه خداست و زندگيا" 

   :دي گویبه ھر حال م. مي شویدار ميزھا، بين چيم نسبت به ايما دار

 زنده ست، نسبت به ی بوده، فقط به خدا زنده ست، به زندگین لحظه آشتيل شده، از بس با اي اش تبدیاريعارف، که ھش" 

  اد کند در جھان؟جيرات ايي خواھد تغیا نميا خواب است، آيا و اوضاع احواِل دنياحواِل دن

 و خدا حفظ کند ین اتحادش را با زندگي موثر است که ای موقعیرات و سامان بخشيي داند که تغی می، ول! خواھدیالبته که م

."  

 یِ ، انرژیاگر بکن.  نکن، ترفند نکنیحقه باز " :گفت.  کندیجاد مي کند، مقاومت ای زھر آلود وارد جھان میِ اگرنه، انرژ

  :دي گویاز زباِن خدا م".  دارم ین ات را نگه ميري جاِن ش،من. دي آیمن نم

 یشتر مين ات بيري، جان شی کنیشتر مي، بی کنی مینجاست، ھر چه حقه بازين ات، ايري، من جاِن ش!ی کنی میحقه باز" 

  ".     و اد به تي کنم، بین را داغان ميشتر اي، من بی کنیھر چه خودت را درست م!. ید دست من، تو چه فکر کرديآ

 ی جمع مینکه تو داري ای، برا! شودیخودش جمع م" اص=.  کنمی، جمع می زنی، کلک می کنی میشتر زرنگيھر چه ب

  .ِش منيد پي آی افتد کنار، آن میجه جان ات مي که توھم است، در نتیيک جاي در یشو

ُخب .  شودیشتر ميم، بي کنی میھر چه آشت. د شوی مان کم میم، زندگي کنیزه مي خود ما ھم، ھر چه ستۀُخب، حا} در تجرب

  د؟ي گوین به ما چه ميا

  !.ن کار نھفته استي در ای متفکران رازیِ برا :د کهي گویم. دي گوین ِسر را مين به ما ھميا

  .اين لحظه و غافل از کاِر دنيارانه و زنده به خدا و آگاه به او در ايم ھشيم با خدا باشي توانین است که ما ميرازش ا

 دانم اگر یم. زه کنمي کنم بروم آنجا ستین اتحاد را من رھا نميست، بلکه ايا، ھر چه بشود، آن مھم ني کار دن: کهین معنيبه ا

د، چکار ي گوی غزل ھم میِ گر من چکار بکنم؟، تويقطع بشود، د.  شودین قطع مي شوم، ایآن مھم بشود، من جذِب آنجا م

  ؟ی بکنی خواھیم

  ؟یزيند گر تو زتن بگر جان چه کیتِن ب
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  ا روز و شبيخفته از احوال دن

  بِب رَ يقل تَ چون قلم در پنجهٔ 

 ھر لحظه، نسبت به یعني. روز و شب. دي کنی گوش نمیگر به حرِف مِن ذھني، دیارين عارف، شما بعنواِن ھشيپس، ا

  .دي چرخی گردِش خدا مۀ افتد، اما مثل قلم در پنجی مید، ھر اتفاقيا خفتياحواِل دن

  . سدي نوی شما مۀليد، خدا بوسي شما قلم ایعني

 به یدار، ...سد، ي نوی خواستم، نمینکه آن را که من مين، مثل ايا، ايسد، ي نوی مینکه چه جورياگر حواس ات برود به ا" 

  ".نکار را نکن يتو ا!.  توستیِ  که عقِل خدا کمتر از عقِل مِن ذھنی رسیجه مين نتيا

  ر رقمند ديآنک او پنجه نب

  فعل پندارد بجنبش از قلم

 ی، قلم خودش نم"نه " ، !سدي نوی کند قلم خودش میند، فکر ميسد پنجه را نبي نوی دارد میک قلميند، ي نبیکياگر پنجه را 

  .دي گوین را مي، دارد ھمی که از مثنویاتيم خواند، آن ابي که خواھیيامروز در غزل و آنھا. سدينو

سد و ھر موقع ذھِن شما يد بنوياجازه بدھ. ديني خدا را ببۀد پنجيسد و با ذھن نخواھي با قلِم شما بنویدگد زنيد اجازه بدھيشما با

  .دي کنی، آشت"ن لحظه ست اتفاقايسد، شما باز ھم با آن نوشته که اتفاق اي نویگفت بد م

م يم باشيد تسليسد، باي نوی مینطوريا چه یسد، براي نوی میند که خدا چه جوري تواند ببیم که ذھِن ما نمي شویما متوجه م

  .ميم ھستيکه ما تسليدر حال. مينيم ببي توانی ھست، گرچه که ما نمی زندگۀلين لحظه و جنبِش قلم، بوسيدر ا

  ن حال عارف وا نمودي زیاشمه

   در ربودیعقل را ھم خواب حس

 اش یِل عارف را به من، به مشاِم ما رساند، قسمتن حاي از ایيک بويا ين حاِل عارف را نشان داد، ي ایزندگ :دي گویدارد م

  .ھر دو درست است. ن حال عارف وا نمودي زیاشمه. ا عارف نشان داديرا نشان داد 

 ی نگاه کند، نمیمِن ذھن.  در ربودیعقل را ھم خواب حس کند، اما ی عمل می دھد که چه جوری نشان میعارف، تا حدود

  . ,,ست يبلد ن ,, :ميي گویم.  کندیمقاومت م. ن کاري با ا کندیزه ميست. ن کار رايپسندد ا

 مِن یِ م در قالب ھاييايپس حرِف مو}نا را ما ب!.  بلد استی مِن ذھنی، ول!ست حرف زدنش راي، مو}نا بلد ن!ستيعارف بلد ن

  .      شودین نميم، اي مان جا بدھیذھن

  ؟م که مو}نا چه گفت به ماي شویدار ميم بيما ا}ن دار

 ست، یاري ما، خواِب ھشیِ اِت مادي، تماِم آن تجربدهيتا حاU، نا آگاھانه خواب دند، ي بیخواب م یاريھش"  :مو}نا گفت که

  ." مينيم و دوباره خواب ببيدار شويم بي توانی وسط خواب م،مام، يه بشوين قضياگر متوجه ا

م، يت ايم، شخصيم شخص ھستي کنینکه فکر مين فکر، اي ام،ي کنی فکر میوقت :م کهي فرض کنینطوريم اي توانی ما میعني

  . ستیارياِت ما، ھمه خواِب ھشيت و تماِم خصوصيت و شخصّ يّ م، فرد و فرديفرد ھست

 دارد به یندفعه چون ِخَرِد زندگيم، اي کنی فکر مباز ھم، مي ھستیاريم ھشيبفھم، یاريم به ھشيدار شويحاU اگر ما ب

  . ن خواب خوب استيمن است، ايُ خواب، خوش ن ي ست، ایمان جاريفکرھا

  م،ي کنیم و تجربه ميني بیم مي، که دارِد مايخواِب جدن خواِب ما، ي گفت و ای که حافظ میم، ھمان آدميد ھستيما انساِن جد
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مِن  ۀليست که، ناآگاھانه بوسي کابوس نیند است، مثل قبلي، قشنگ است، پُر برکت است و خوشآمن استيُ ک خواِب خوش ي 

  .  شدیده مي دیذھن

  .ستيان چي مو}نا گفت جریول. دي آی، خوشش نم" رود فوراینھا را بشنود، خواب مي ایحا} عقِل مِن ذھن

   :ن است کهي کنم ایو آن راز، دوباره من تکرار م

م ي رویم مي ما دارن ھست کهي، نشان اميني بیم خواب مي رویم، دوباره ميي آیم، دوباره ميني بیم و خواب مي خوابیما م" 

  . ميِش او باشيم پي توانیارانه ميما اLن ھشن کار که يبا ا. مين راز را کشف کرديم، خدا، ما اييبگو" ِش مث=يپ

م خواب بوده، خواب يني بیم، مي شوی صبح پا می بود، در خواب، وقتیاريم، آن ھم خواِب ھشيدي دیم خواب مي رفتیم" قب=

ک ي"  در خواب، حتمایول. م خواب بودهي شویاگر خواب بد ھم بوده، خوشحال م. ن خواب بودهيام يي گوی، م"مث=. ميديد

  ! ".  ستیاريننده ھشيننده وجود داشته، خواب بيک خواب بي وجود داشته وگرنه خواب، ینيِز عيچ

ارانه آگاه يودش قائم بشود، ھش خیِ  پای تواند روی میاريھش " :مي کند که ما بفھمیاشاره م" ن موضوع ک=يمو}نا دارد به ا

  ! ". ارانه ستين خواب، اLن ھشياو . ندياز خدا بشود و دوباره خواب بب

ن فکر کردن ي، ا!مي کنیدارگونه فکر ميب بصورِت حاUم، ي شویدار مينکه بيم، ھمي شویدار ميپس انگار، وسِط خواب، ما ب

  .ميني خواب ببینطوري خواھد ما ای و خدا م ستیديواب جدن خيا یک جور خواب است، منتھين شخص ھم دوباره يھم، ا

  .!اگر مطلب، منتقل شده باشد

  د ساختيت بانَ  مَ یِ وھرم با خُ گر ھمه زَ 

  یزي گر ز لگن بگریه اپس تو پروانه نِ 

  ھَرم؟چرا زَ ". ن لحظه يدر ا" ؟، یاگر ھمه اش َزھَرم، ک :دي گوید، مي گوید، خدا مي گوی میپس از زباِن دوباره زندگ

  ".  با آنھا یتي، ھم ھوی، عاشِق آنھا ھستیرم که تو با آنھا انس داري گی را از تو میيزھاينکه دارم چي ایبرا" 

  .ید قبول کنيبا. ید بسازي من، بایِ ن ُخوين لحظه، با اياگر ھمه اش َزھَرم، در ا

  ".نه " م؟، ي شوار به حضوريرد و ما ھشي ما را نگیِ  ھایت شدگي، ھم ھوی شود که زندگیا ميآ

  ". شود یَزھر م"  شود؟، یرد، چه مياگر بگ

  !.ستي نین آسانيکار به ا :نجا کهيم به اي گردیپس حا} برم

 خواھم قبول ین لحظه، ھر چه باشد من مين لحظه که اتفاِق اي را پس بزند و توکل کند در اید، عقِل مِن ذھنيايک نفر بينکه يا

نطور در درون يرون، ھمي محاصره کرده شما را در بینکه زندگي ایبرا. نکه َزھر استي ایابر. ستي نین کاِر آسانيکنم، ا

  .   نفوذ کرده در درون. نطوريھم، ھم

  . خدا خودش را نفوذ داده.  ستی خالدروِن ما  %99, 99 :م بارھا کهيگفت

  . ,, ...من,,   :دي گویآمده با} م فُرم،ن ي، احاU. ک مقدار فُرميم، با يت ھستييخدا. مي ھستیاريھش" پس ما ک=

ن يده ام، به اينھا چسبيمن به ا :دي گوی ست، می، فکرش توھمخودش، فکر دارد گردد یحا}، برم". ست ين درست نيا" 

  .دي گوینھا را از زبان خدا ميا. ش ھستيکيش ھست، فکرھا، يکي، ی مادیِ زھايش ھست، چيکيدم، درد ھم ي که چسبیيزھايچ

  .  بودندین رفتني اUصول، از بیزھا، علين چي کنم که ایتو را آگاه مدارم به، . رمي گینھا را از تو مي انم :دي گویم
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  ن يد، ايد دست تان را باز کني خواھید و اxن ميدي و گذرا، چسبین رفتني از بیيزھايک چيد، به ي کنی میيد شناسايشما دار

  .  خدایِ ن خوي با اد،ي سازی میول... کار سخت است و َزھر است و 

  . کندیتا آزاد نکند، ول نم.  خواھد شما را آزاد کندیم

  . از آنطرف، آن ُچماق پشت است". ا يبله، ب. ايب"  :دي گوی میز است، ھي از اشعار ھمچون م=طفت آمیبعض

  !.ن مسئله ھست خ=صه، چماق ھستي، ایيايد اگر ني گویدارد م

  م؟يري گی میغاميحا}، ما چه پ

  !. یعني زده یزندگ.  َسِر مایِ  ُخب، حا} که ُچماق ھست و چند بار ھم زدند تویليخ"  :م کهيي گویمما 

م، پُر از يم، پُر از رنجش ھستيمان خراب شده، اxن پُر از درد ھستيم، فکرھايض شدي، مر!مي عدول کردیما از قانون زندگ

م يدي را ھم که چسبیيم آنھاي ترسیم، مي ترسین رفتند، اxن ما مي از ب...نھا ي، این رفتني از بیِ زھايم به چيديم، چسبيتوقع ھست

   .ستيت خوب نين وضعين، اي، ا!رنديآنھا را ھم از ما بگ

  !. کردی تحمل نخواھ...َزھر است ھا  :د کهي گویش، ميش، پيد، مو}نا پي کنین لحظه آشتيد با اي خواھی، حا} که شما میول

  .ید بسازي بایول

Uست؟يپروانه ک. یستي، پس تو پروانه نی، حباِب چراغ، نگرد) ُحبابیعنيلگن، (ن يگر تو، دوِر ا، احا  

 به یادي زۀع=ق.  داردشمع به یادي زۀن پروانه ع=قي ایدا کرده ولي پیک مقدار بال و پَِر مادين اصِل ماست که يپروانه، ھم

  ! ". کهیستيگر پروانه ني، تو دیزيآن بگر و از ین حباب نچرخياگر تو دوِر ا " :دي گویم.  داردنور

   ". مين لحظه بچرخيدوِر ا. مين بچرخيم، دوِر ايبرگرد" م؟، يد چکار کني، بادي گویا}ن مم، يزينکه بگري ایپس ما، بجا

، چرا ! کنمینجا چکار ميمن ا ,, :د کهيب بزنيد، به خودتان نھي روینده مي دھد که ھر لحظه که به آین به شما نشان ميو ا

  ... ن ي شود، اگر به ای مینطوريبه آن، ا دميحا}، اگر رس,,  :مي گوی، م,,!  کنمی میگر زندگيرفتم در شش ماه د

 شود، به ی مینطورين ازدواج کنم، اياگر با ا.  شودی میاگر بچه ام بزرگ شد، آنطور.  شودی مینطوريدم، ايخانه خر

 یواش زندگيواش يرون، من يم بزرگ شوند، بروند بياگر بچه ھا.  رسمیم م ایرم، به زندگياگر ط=ق بگ.  رسمی میزندگ

  .،،! ن لحظهي کنم از این فکرھا ھستم؟، دارم فرار مي ایِ چرا تو ،، ... . کنمیشروع م

  . کنمین کار را نميگر اي کنم، دی میيو شناسا

  ت بستمين که گلوي زیخبریچون کدو ب

  یزيرن بگسَ ت، چون ز رَ مَ شَ کُ یبستم و م

   :د کهي گویم.  دھدی میھر دو معن. ميھم بخوان"  َکَشَمت یم" م ي توانستیالبته م

"  آوردند، مث=ی آن را در میِ بعد تُو.  آن خشک شودیِ  کردند تا تویزان مي بستند، آوی گرفتند و گردنش را میکدو را م

  .ِش شاهي بردند مجلِس بزرگان، پی آن، میِ ختند تُوي ریشراب م

 یزانت کردم که، مي، آو! "؟ی نداراي یخبر دار. "  که من گردنت را با طناب بستمیتو خبر ندار :د کهي گوید مپس دار

   .  یبُکَشَمت، نسبت به مِن ذھن. خواھم بُکَشَمت

   :د به ما کهي گوی، عالم آشکارا میپس زندگ

  .  ی بکنیاريخت، مرگِ این مِن ذھني خواھم، تو نسبت به ای، من می داریتو که مِن ذھن" 
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   به یياي بی؟، نسبت به من ات؟، از زمان جمع و جور بشویريِل خودت بمين را؟، و با مي ایار کني اختی خواھیحا}، تو م

زد و يج، اضافات ات بريواش؟، بتدريواش ي ی کنین لحظه آشتي با ای خواھی؟، مین کار را بکني ای خواھین لحظه؟، ميا

 یِ زھاين چي؟، لحظه به لحظه تو از ایتينھا آفل است، تو با آنھا ھم ھوي در جھان ھست که ایزي چه چی کنیيھر لحظه شناسا

  ! ".ستي که آفل نی باشی که از جنِس آن شناسنده ای دھین اجازه را مي، به خودت ای داریگذرا دست برم

 ما، از جمله یِ  ما، از جمله فکرھا گذرا وجود دارد، از جمله بدنِ یِ زھايچ"  که، واقعای کنی میي شناسایواش داريواش ي

  .از جنِس جسم اند. ,,م يما مھم ھست,,  :ندي گویند مي آی میند، وقتي آینھا مينھا، ايجاناِت ما، ترِس ما، خشِم ما، ايھ

  .  کنند ،،یر مي،، چون ما را تسخ. ,,د ي مھم ھستیليبَه بَه، خ,,  :ميي گویما ھم م

  .د ،،يشما گذرا ھست. ،، نه :ميي گویمم، ي کنی به آنھا نگاه ماLنما 

را را دارد يآن نام. را وجود داردينام. ر گذرا وجود دارديز غيک چيدر من نکه ي ایص را از کجا دارم؟، براين تشخيو من ا

   :د کهي گویم.  کندیخدا زنده م

 ی خواھیگردنت بستم، م که ی از طنابیزم و تو چه جوريش بري خواھم تُنگِ شراب کنم و شراب تویمن تو را م" 

  ! ". ؟یزيبگر

م يد تسلي را ادامه بدھم، باین زندگي توانم ای نمینطوري ،، من ع=ج ندارم، من ھم:ديي گوی ست که شما، میين از آن جاھايا

  . شوم ،،

  !.یو شیده مي کشین، شصت سال است، ھفتاد سال است، که دارينکه شما ببي ایدرست است، براھم ت، مَ شَ کِ یبستم و م

ن سوال را يشما ممکن است ا. ميزين طناب بگريم از اي توانیما ھم نم.  ِکَشدی گردن ما انداخته، ما را میک طنابي یزندگ

  .  رسم؟ ،،ی نمی، چرا من به زندگ!شصت سال است ،، :ديبکن

ست که ما بدست ي نیزيگر چي، از سواد، دیوي موفق از مقاِم دنۀات، از بچي از ماد:ميم بدست آورديما که ھرچه خواست

  !. شود؟ی شروع نمیم، پس چرا زندگياورده باشين

  !. یتو خـــــــواب بود!. ، آنھا نبودندیت شده اي که باھاش ھم ھویي را به شما نشان بدھد، که آنھایزيک چي ِکَشد، یدارد م" 

، یاد، از جنسِ خدا شدين لحظه، با عمِق زي در ای به زندگیکه زنده ھستيدار گونه، در حاليب. ی به زندگیدار شويد بيتو با

   ". ی فکر کنی توانیاxن م

  . ستیِد مِن ذھني جاھا، عکِس دیلي حضور خیِ اريِد ھشيد" اص=.  شودی میگريک جوِر ديت يد که فکرھاي دیاxن خواھ

  !.د، چقدر فرق دارند با ھمين دو دي که ای شوی، متوجه می اگر زنده بشویک درجه ايبه 

  .  ستیِن مِن ذھنيب بيِن، عيِد ناقِص محدود بي دیکين يا.  خداستیِد فراوانيحضور، دِد يد

  .  عقل استی ندارد، بیکين يا.  ِخَرد داردیکين يا

  .  استی متکین جھاني ایزھاين به چي ست، بنابرای ندارد سطحیکين يا.  عمق داردیکين يا

  . شه داردير.  ستی زنده به زندگیکين يا

ن ي، این جھاني ایِ رک ھايرون ندارد، به گي در بیزياج به چي زنده ھست، احتیِ د، زندگي آی میت اش از زندگيو ھیکين يا

  .  داردین جھاني ایِ اج به ستون ھاي نه، احتیکي

  .ک آرامش استيرش يد با} و زي آی جوشد و می می از اعماق وجود و از زندگیشاد یکين يا
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  ، یم حتيرد که ما دوستش داري می میکي"  افتد، مث=یرون اتفاقات بد دارد مينکه در بيو ا رود، ولین نمين آرامش از بيو ا

 شود، آشوب ی کند آرامِش نداشته بدتر می خودش را گم میکين يا. مي دھی آرامش مان را از دست نمیم، ولي شویمحزون م

 ی کند، بدتر می میه و زاري، گر! کندی چکار م داندینم" وار، اص=ي کوبد به دی شود، سرش را می شود و گم میبر پا م

  .  شود

ک قسمت از وجودش ي فھمد ی افتاده، می فھمد چه اتفاقینم"  شود، اص=یادتر مي شود، ترس اش زیادتر مياسترس اش ز

  . ترسدیشتر مين رفته، دوباره بياز ب

  .ستيا نيپانکه جسم ي ای ست، برایعيک رونِد طبين ي فھمد که ایم.  ترسدی نمیکين يا

 فرار ی توانی ِکَشَمت، نمیا دارم مي، ی خواھم بُکَشم نسبت به مِن ذھنیا ميمن بستم تو را،  " :دي گوی میبه ھر حال، زندگ

  .یکن

  بلب=ن و ھمه مرغان خوش و شاد از چمنند

  یزي گر ز چمن بگریجغد و بوم و ُجَعل

ِق تو آواز يمن از طر. یآواِز مرا بخوان. یبلبِل خدا بشو. یمن بشو، تا بلبِل ی خواھم تو را بُکَشم نسبت به مِن ذھنیمن م

  . بخوانم

ل است، در فُرم شان اگر يِز اصيک چي یشاد. خوش و شاد : گفتمین که ميھم.  بلب=ن و مرغان، خوش و شادۀھم :دي گویم

  .  افتندیش ميه اتفاقات رون است کيري زۀنيچمن آن زم. از چمن اند.  ھستید، در اعماِق وجودشان شادي آی میخوش

   م؟يما اUن چه ھست

  . مي شویما بلند نم.  شوندیاتفاقات از ما بلند م.  افتندیم که اتفاقات در ما مينه ھستيما اLن، آن زم

 وجود دارد، فکِر خ=ق وجود دارد، ھر ی وجود دارد، خوشین فکِر ما و در جسِم ما و س=متي در این اگر خوشيپس بنابرا

  . چمن خداست. چمن اصِل ماست.  ستیيکتاي یِ چمن فضا. دي آین چمن مي وجود دارد، از ای خوبیزيچه چ

، یزي، چمن بگریزياگر از چمن بگر.  بلب=ِن خدا و مرغاِن خوش آواز، از آن چمن خوش حال اند و شادندۀ ھم:دي گویم

، با ی بشوی، اگر دوباره مِن ذھن,, کردم من، من, , :یي بگوی، اگر از چمن بلند شویچمن نشو!. ن اتفاقي ھمیکدفعه بشوي

  :ن صورتيفات، در اين ھمه توصيا

  . یجغد و بوم و ُجَعل

   ی ست، در ھر خانه ایراني ست، وی ا}صول سمبِل خرابیاِت ما و آن قسمت، علي ست، در ادبید، پرنده اي دانیجغد که م

  .  شودیران ميند، آنجا ويند بنشي گویم

ا انسان را يوان را ي حۀد که فضليني بید، ميابان خشک برويشما ب. ابان سر و کار دارديوانات در بي حۀفضلُجَعل ھم، با 

ن سر ين ُجَعل، که با ِسرگي بََرد و ای ذھِن انسان را که درد است، با خودش مۀ ھم فضلیمِن ذھن.  بََردیبرداشته، با خودش م

  . رانگر ھم ھستيار دارد، وسر و ک"  که با درد دائمایو کار دارد، انسان

  .زدي رید تو، اوضاع را به ھم ميايد، بي که آرامش دارد، راه بدھیک خانواده اي دردمند را به یِ  ذھنیِ ن من ھاي از ایکيشما 

ند، صلح ي تواند آرامش را ببی اندازد، نمین زن و شوھر دعوا مي زند، بین حرف مي کند، پشت این را به آن ميبت اي، غیھ

  .  برد با خودشیک خانه بشود، برکت مي که به حضور زنده شده، وارد یک کسي، یول. نديبرا ب
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  . سامان بخش استیِ آن انرژ" اص=. صلح و آرامش را دوست دارد، سامان را دوست دارد

 دارد ی در او ھست، روا می زندگیِ آن فراوان. فراوان گراست. دي آیک خانواده خوشش مي در ی از صلح و آرامش و شاد

.  کندی بَد پخش میِ ست، انرژيحواس اش ھم ن"  نه، اص=یکين يا.  باشندیک خانواده در صلح و آرامش و شادي" که مث=

مدفوع .  ستیز خوبي کند مدفوع چیفکر م.  دھدیآن مدفوع را به شما ھم م.  کندی، مدفوع با خودش حمل میمثل ُجَعل دار

  .   ھمان درد است

 یران ميو.  کندیخراب م.  دھدی رود و به ھمه مین ور، آن ور ميا.  درد داردۀ اندوختیر کرده، مقدار سال ھا کایمِن ذھن

  .نديشود ھر جا بنش

  هش، آن بِ ينديله مي حیچون گرفتار من

  یزين بگرسَ  حَ لقِ  مرده و در خُ یکه شو

  ".رون و در درون يدر ب"  :ممحاصره کرده، گفت.  کند ما رایول نم. ميما گرفتاِر خدا ھست. مي فھمیپس اxن م

  .مام يي گویم"  وجود ندارد، حا} اصط=حایيما" ، اص=مام يي گوینکه ميا

 ۀ ارادیم ولي ھستیم و از جنِس زندگيما چون امتداِد او ھست. مي ھستیاريم، ما امتداِد ھمان ھشي کنی میيم شناسايما اxن دار

 انتخاب یوان است، طوريِت ما نسبت به حين مزيم بعنوان انسان و ايتخاب کنم، انيريم بگيم تصمي توانی میعنيم، يآزاد دار

  .  باشدیاري از ھشیک قسمتيسبِب قطع شدِن . م که به ضررمان باشدي کنینم

  .ميد بکنينکار را نبايا. ن ما و خداي شود بین جسِم جامِد ما، پرده مي کند و ایجسم ما را جامد م" فورازه، ي ست:ميگفت

رفتن و ين لحظه را نپذي اتفاق ایعنيدن، يشيله انديح. شينديله ميح. شيندي نی، تو آنطوریچون گرفتاِر من ھست :دي گویدارد م

  .له ستين حي، ایھر چه آنموقع، فکر کن. فکر کردن

ته بشود ن ما و خدا شکاف انداخيم ما، بي که بکنیھر فکر. قت، که اصِل ماستين لحظه، از حقيز از اي گری ست برایله ايح

  . له ستين، حيا

  وانه شويوانه شو ديلت رھا کن عاشقا ديح

  وندر دِل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

  . ميريار خودمان بميبا اخت. ميريم، با انتخاب مان که بمي رسیجه مين نتيپس، بھتر است، حا} ما به ا

  .ميبد و خوب اش را نشنو. ميل کنيش را زاعقل ا. مي گوش بدھید به حرِف مِن ذھنينصورت، نبايم، در ايرياگر بم

نجا چه ھست، نکند خودش يند اي خواھد ببی کند، میا قضاوت مي کند ی کند و انتقاد میدا ميراد پي کند و اینکه قضاوت ميا

 به گريکدفعه غافل شود از بزرگ کردِن خودش، ما اxن دينجا ھست و ي که ایيزھاي تواند بزرگ کند با استفاده از چیرا م

  .له ستين حي را بزرگ کند، ای که مِن ذھنیھر فکر. ميم بزرگ کني خواھی مان را نمیم که مِن ذھنيديجه رسين نتيا

 ید، مِن ذھني کنی مین لحظه آشتي ست که شما با فُرِم این موقعي، ای کردِن مِن ذھنیيواش شناسايواش ي یعنيُمردن 

   :د کهييد بگوي ِکَشد و نبای و طول ھم مردي میواش ميواش ي

  ".د يد باھاش بکنيدعوا نبا. " ,, ُکَشم ی خودم را می ذھنمنِ ، من,, 

 به ما خدمت ی ،، تا حا} لطف کرد:م کهيي گوی ِبھش می در آغوشِ ِمھر و محبِت ماست، ولیمن ذھن. ديد بغل اش کنيبا

  . خواھم ات ،،یگر نمي، اxن دیکرد
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  . شودی تر می باھاش، قویزه کنيست

 ی خودم را می زنم َسِر مِن ذھنی با چماق میاريمن بعنواِن ھش,,  :دييد بگوي توانی، شما نمیزه کنيش است که ستيدا از خ

  . شودی تر می ات قوی، مِن ذھن,,شکنم 

  .ی ست، فضاداریيم، فضا گشايزيم بِھش بگري خواھیک، که ما مي نیِ ک، خويُخلِق ن، نسَ  حَ لقِ خُ 

.  دھدی شود و آن ستاره را در خود جا می متولد بشود، فضا گشوده میک ستاره ايفضا، ن يُخب اxن فرض کن که در ا

  . در آسمان. رون استيدروِن شما ھم، مثِل فضا در ب

زه، فضا ي ستیِ د، شما به جايد، با باوِر جديد، با رفتاِر جديد، با اخ=ِق جدي آید ميک آدم جديد، ي آید مي جدیک فکري یوقت

   .   دي کنیرا باز م

  . ماستیِ ِت اصليکه خاص.  ستیيفضاگشا :ک عبارتي، در یک جمله خ=صه کني را در ُخلِق َحَسن یاگر بخواھ

  . ستیِف مِن ذھنيمقاومت، تعر. مقاومتا يزه يست : شودی، میک کلمه خ=صه کني را در یمِن ذھن یاگر بخواھ

  . کندی فضا را باز می شده، ھی خالیِ جه فضايدر نت. د کنیگر مقاومت نمي، دی که مرده باشد نسبت به مِن ذھنیانسان

  ز بگنجدين بحر ھمه چين بحر دريدر

  .ديبان َمَدرانيد گريد مترسيمترس

ن است، آن ي دین بيست، اي آن جا نیست، براي آن جا نیست، براين جا ني ایبرا,,  :دي گویم.  َدراندیبان مي گریمِن ذھن

   :مي دانیکه ما مي، در حال,, کند ی سامان می کند، بی نظم مین جھان را بيان را من قبول ندارم، يکافر است، ا

 سامان ی ست که جھان را بی مِن ذھنیِ  آورد و انرژی بوجود مین لحظه ست که مِن ذھنيزه و مقاومت در مقابل اتفاِق ايست

  .ن جھانيبه اد ياي بی گذارد ِخَرِد زندگی اش است که نمی و فکرش و انرژین مِن ذھنيا.  کندیم

  . ستی مقاومتین بي خودش و ای برایھر کس. م در خودمانيدا بکني خدا را پۀنيِد قفِل خزين کليم که ايد کوشش کني ما، باۀھم

 یزد به ھر کاري را و عشق را بریکيد آنطرف، باز کند و ني آید و برکت مي آی می که انرژین لوله ايِر ايد شي بایھر کس

ر که ھمان يم و در باز کردِن شيد دست به دسِت  ھم بدھي ما باۀھم.  تواند جھان را درست کندی نفر نمکي.  دھدیکه انجام م

  .مي ما مشترک اۀدن است، ھمي ست، زنده شدن به عشق است و به وحدت رسی ما از زندگیمنظور اصل

 در یکيزد، ي ری میقي در موسیکي. زد که متفاوت استي ری میک کاريزد، در ي ری میک راھي را در یکين ني ایھر کس

  .زدي ریس به مردم مي در سرویکيزد، ي ری می در مغازه داریکيزد، ي ری می در ساختمان سازیکيزد، ي ریات مياضير

   برکت نباشد، َسمِّ مِن یوقت. زديست بريگر برکت نيِر بسته، ديش. مير را باز کنيد شي اول بایزد، وليد بري بایيک جايدر 

  . زدي ری میذھن

  .عدِم مقاومت است. ک کلمهيدر .  ستیيُخلِق َحَسن، فضاگشا. ميديپس ُخلِق َحَسن را فھم

  ی گر چو َکه از جا برویاتو ُکه قاف نه

  یزيکن بگر گر ز شِ یاهتو زر صاف نِ 

  . با باد، باِد حوادث، اتفاقاتی پَِر کاه، ِبپَراگر مثلِ 

   "!.نه" ا بخور؟، يند بيبگو... نھا ھمه ساده و پخته اند غذا را؟، ي، ایدگ شود در زنی ما گذاشته میِ  که جلویا اتفاقاتيآ

  ".ا ين کن و بيک ھفته تمرين درس را شما يبرو حا} ا"  :دي گوید، معلم ات ميرياد بگيک ساز را يد ي خواھیشما م
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  .ک چالش استين يک سال، دو سال، سه سال، ايدو ھفته، سه ھفته، .  نشدیچيد ھيني بید، مي رویک ھفته مي

  .نھا صبر و چالش استي اۀ، ھمی، درس بخوانی، مھندس بشوی دکتر بشوی بروی خواھیم

  ".  ست یي فضاگشایِ نھا ھمه برايا " :رون است، گفتميد که در بياي بیيچالش ھا

  . خواھدی میرِش درونيد که پذي آی میيچالش ھا

 ین چالش ھا، فضا باز ميشما با غلبه به ا.  شودی ما گذاشته میت و چالش، جلويا زود، محدودير يد. ستي چالش نیاما ب

  .گريش است ديک آزماين ھم يا. یستينصورت، کوِه قاف ني، پس در ایاگر، مثِل کاغذ جا برو. ديکن

  .ی ھستی، پس مِن ذھنی دھیاگر واکنش نشان م

  .ی، تو زنده ھست آزاد شده و اxنی ذھنی که از فرم ھای خالصیِ اريھش.  حضوریعنيَزِر صاف، 

 یم مي دونی باشیمِن ذھن. ی شویم نمي زرگر، دو نیِ چي، با ق)یچي قیعنيِشَکن، (د به حضور يا شما اگر زنده شديعارف و 

  .        یشو

  ؟ینم زِر خالص شدياجازه بده بب.  ُخبیليخ " :دي گویخدا به شما م. زرگر خداست

  .ی از جنِس جسم ھستچرا؟،. ی کنی دارم، تو فرار می را برمیچيتا ق

  . ,,من ط= ھستم  ,, :یي گوی، میاز جنِس ِمس ھست

  م؟يم کجا ھستيري خودمان بپذید صادقانه برايبا. مي خودمان کار کنید رويما با

  .شهي شود درآورد از ریم، ما را نمين لحظه ھست که از جنِس خدا شده ايِت ما در اي نھای بۀشيکوِه قاف، معادِل ر

  . کندیست که مھم است، ما را از جا نمي، نیروني اتفاقات ب مای برایعني

  م؟يزيم ِخَرِدمان را به آنھا بري توانیا ما مي آنھا؟، آیِ م روي اثری افتند و ما بین اتفاقات ميا ايآ

ن يد و اي مانی کنند و شما کوِه قاف میمردم خودشان را گم م. ميد کوِه قاف باشين کار است که باي ھمیبرا" اص= ". بله" 

 یِ  کند، انرژیشتر خراب ميزند که َسّم است، بي ری را می مِن ذھنیِ اگر ھمه ھم، انرژ. ديزي ری مثبت و سازنده را میِ انرژ

 دھم، چون یمن واکنش نشان نم. ،، من کوِه قاف ھستم :ديي گویم. ديزي ریابان است، شما نمي ست، بی ست و ُجُعلیجغد

  . رود ،،یَسمِّ آن م.  رود آنجای می ذھناگر واکنش نشان بدھم، عقِل منِ 

ن لحظه را چنان در آغوش ي گردد، که شما اتفاق ای من لحظهي در مقابِل اتفاِق ای مقاومتیبموضوع َسِر  :د کهيني بیپس م

  .َکنَد تواند از جا بِ یشما را نم.  شما سلطه نداردین لحظه روي حضور، که اتفاِق اۀرندي در بَرگیِ د بعنوان فضايگرفته ا

  . ی شوی، کنده می مقاومت کنتا

 ین مياز ب" نکه فوراي ای کند، برای میچين اتفاق را قي، خدا ای شوید که اگر بصورت اتفاق بلند مي دانین، ميپس شما بب

 یعنيد، ي آی میاتفاق بعد. دي آی میاتفاِق بعد. دي آی میاتفاق بعد. ن لحظهي شود در ایگر بلند ميک اتفاق دي. ن اتفاقيرود ا

  . روند به آنی شوند، دوباره فرو می عدم بلند میِ ، از فضا "یزينه چ" م که اتفاقات از يني بیما م

  . بلعدی شود، سکوت دوباره آن را میاxن، صدا، از سکوت بلند م

  .دي افتی درد م خواھد فرو ببرد، شما بهی عدم آن را مید، وقتياگر بچسب. د کهي چسبی که بلند شده بود، نمیيشما به صدا

  .  رفت ،،ی خوب بود، ولیلين آھنگ خي خوشم آمده بود ھا، ایلين صدا را خي ،، من ا
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؟ یند ھنوز تو پا بر جا ھستي خواھد امتحان کند ببی زرگر، زرگر میِ چي، قیچي از قیدياگر ترس. یزي گری نمیچيپس از ق" 

  ".؟ یل به فرم شديا تبدي

  : ٣٧٩۴ِت يدفتر اول ب. خوانم بیت مثنويک چند بيد ياجازه بدھ

  م کوھم ز ِحلم و صبر و داديَ َکه ِن 

  د تند باد؟يبا در رُ یکوه را ک

  .و صبر ،،)  ستین فضاداريِحلم، ھم(از ِحلم . ستم، من کوھمي،، من کاه ن :ديي گویشما م

  ".من َزھَرم، بِدان "  :در غزل ھم گفته

  . اد استي زیليکار، َزھر خن ي کند به ای که تازه شروع میک مِن ذھني یِ برا

  . کند، رھا کندیيد شناسايده و آنھا را باي چسبی توھمیِ زھايمتوجه خواھد شد که به چ

 تواند ینھا را نميا. ندازديد بينھا را بايا. نه دارد، ترس دارديده، کدورت دارد، کيده، به رنجش ھا چسبي به دردھا چسب:"مث=

ندازد، يد بيبت ھا را با. نھاي پرستد، بت اند ایمھّم تر از خدا ھستند، آنھا را م. شيد براار مھّم انيزھا بسي چیبعض. ندازديب

  .             خواھدی شود، صبر میت مشکل ميوضع. از قدرت اش ساقط است" ندازد، اص=ي تواند بینم

م که ي دھیاجازه م. ميم، ھم داد داريم ھم صبر داريپس ما ھم حلم دار. ن لحظه ستي اۀ خداگونیِ ن کاِر فضاي، ھمی، دادگرداد

 یتو نم.  به ضرر ماست:دي گویذھِن ما م. نکه اتفاق به ضرر ماستي را انجام دھد ولو این لحظه، دادگريفکِر خدا در ا

  .ديشما کوه ھست.  تواندیاما کاه را م. دي تواند در ُربای کوه را نمی زندگیِ و تند باد ھم، چالش ھا.  پشت اش چه ھستیدان

  .  لغزدیت مي پاین لحظه مھم شد، بدان داري اتفاِق ایديھر موقع د. ن لحظهي با ایبا آشت

  ستيسد از جا خَ وَ  رَ یآنک از باد

  ستيسزانک باد ناموافق خود َب 

  . ش گذاشته نشودين جھان و چالش جلويد به اياي بی محال است که انسانیعني. درست است" ن ھم کام=يا

 که بر یباِد ناموافق، حوادث. ن َخس استيک چالش از جا برود، واکنش نشان بدھد، مقاومت کند، اياز ک تند باد، يآنکه از 

  .اد استي زیليست، خيوفق مراد تو ن

  باد خشم و باد شھوت باد آز

  رد او را که نبود اھل نمازبُ 

  . خواھم آن راینکه من ميد حرص، ام، باي شناسیم، باِد شھوت ھم مي شناسیباِد خشم، باِد شھوت، خشم را که م :دي گویم

 ین مي که خشمگینکه کسينه در ما، ايري دیِ ا خشم ھاي، یا شھوِت جنسي شود، ی شروع نمیرم، زندگي میاگر ِبھش نرسم م

، واکنش ھر !م قدرت استين لحظه تسلي، در ا!ست، حلم قدرت استي کند، خشم قدرت است، خشم قدرت نیشود، فکر م

  . ستيو خشم آلود باشد، قدرت ند باشد يچقدر ھم شد

 ین بُعِد معنوي ادرش که یاھِل نماز، منظورش از نماز حضور است و کس. ست، او را بُردي که اھل نماز نیآن کس :دي گویم

م نتوانند ما را ي داشته باشی در زندگیشه ايک ريد ين لحظه ما باي ایعنيست، يشه دار، مستقر نشده و از جنِس کوه قاف نير

  . اورندين برويب
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حضور " د تمامايد، بايري گی ھم که می نماز معمولیِ ا حداقل اگر نماز را به معنيد ي با خدا ھستی شما در حاِل نماز دائمیعني

.  ماندی میحضورش باق"  در نماز حضور داشته باشد، واقعایبه ھر حال، در نماز، حضور باشد، اگر کس. در آن باشد

   :د کهي گوید، مي گوینجا، ھمانطور که در دفتر ششم مي در ایول.  رودین نميحضورش از ب

  پنج وقت آمد نماز و رھنمون

   دائمون الص=ةٌ ی فیبعاشقان را 

  .بله.  ھستندیکه عاشقان در نماِز دائمي پنج وقت است، در حالینماز معمول

  اد اوستي من بنیم و ھستوھَ کُ 

  م باد اوستر شوم چون کاه بادَ وَ 

   :دي گویم. جاد کندي در ما ایراتيي تواند تغیت، مين بيد که ايتوجه بکن

  .ستي نیاز جنِس مِن ذھن. از جنسِ خداست"  تمامایعنياد اوست، ي من، بنیِ شه دارم و ھستيمن ُکوھَم، کوِه قاف ام، ر" 

   ". یمرده ام به مِن ذھن

  .  بََردینور و آنور ميِد اوست که دارد مرا انکه باي ایرم، براي گی روم ساده، و ساده مین ور، آن ور مياگر مثل کاه، ا

تش يرو، ھر جا ھداي آن نیول.  پََردیر است، با اتفاقات نمي سھل گیلي که به حضور زنده ست، خی شود، انسانیپس معلوم م

  .ستنش اش خرِد کل ھي که پشتش آن ِخَرِد ُکل ھست، پشِت فکرش و بیوقت.  دھدی کند، در مقابل او مقاومت نشان نمیم

  ل منيجز به باد او نجنبد م

   منلِ يرخِ د سَ حَ ست جز عشق اَ ين

 یِل من نمي جنباند، عقِل ِخَرِد ُکل، مِ ی، که مرا می زندگیِ روي، نیر از باِد زندگي شود، به غیپس معلوم م.        )ِل منيخَ ا ي(

  . جنبد

ن لحظه که من، من را ي با ایبا آشت.  جنبدین لحظه مي ارِش اتفاقِ يِل من با پذيم.  جنبدی نمیِل من با قضاوِت مِن ذھني میعني

 و ی ھستم، آن انرژیکيکه با او يکتا شدِن من با او، در حالي یعنين عشِق اََحد، عشِق خدا، ي جنبد و ای کند میاز جنِس خدا م

  . د، آن، َسِر لشکِر وجوِد من استي آی که از آنجا می و آن لطافتیکيآن خرد و آن ن

  زار شوندي ھمه از جان تو بجان مردان

  یزين بگرتَ ث اگر از خوب خُ نَّ چون ُمخَ 

 و ی باشی ُختَنیِ با رويد ع=قمند به زينصورت، باي، در ای داری، مردانگیاگر تو َمرد :د کهي گویم.  زندیل ميدر واقع تمث

  . )زِن خوشگل. ک شوديزدک زن ني ترسد به ی اش اشکال دارد، می ست که مردانگیث مردنَّ خَ مُ (اگر مثل ُمَخنَّث 

  ک شود و ھر موقع صحبِت زنده شدن بهي نزدیبه خوِب ُختَن. ک شودي ترسد به خدا نزدی میمِن ذھن.  ستیِل مِن ذھنيو تمث

  .  کندیفرار م.  رودی شود، در می پا میم، من ذھني کنی را می زندگ

 را دارند، یي که ھم توانای گذارند به مردانیاحترام م دارند، ی و جنسی مردانگیِ ياما ھمانطور که در آنجا مردان توانا

 که به حضور زنده ھستند، بُعِد یيانسان ھا. ، چه زن، چه مرد انسان ھایعنينجا مردان يدر ا ھستند، ی که زنده به زندگیمردان

ن يزد از اي گریه م کی انسانی ھستند، ولین لحظه ھستند، عاشق خدا ھستند، عاشِق زندگي شان زنده ھست، عاشِق ایمعنو

  . ممکن است ادعا داشته باشندیين ُمَخنَث ھايک چني کنند و ی به او نمین لحظه، مردان حق، توجھي در ایزندگ
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 رود یم. ُمَخنَث ھم ادعا دارد.  ادعا دارد ُمَخنَّث استیھر ک" ش را دارد، اص=ي که زنده نشده به حضور، و ادعایکس

ش ينکه پي، غافل از ا,, خواھم بچه دار شوم یرم، مي خواھم زن بگیمن م,,  :دي گوید و م زنی َمرد جا میِ خودش را به جا

  . کندیبا رو آشنا بشود فرار ميک زيد که با ي آیم

ن آدم ناتوان است، ي اش، ایا دانش معنويا بخاطر دانش اش، ي دھد بخاطر حضورش، ی کند، پُز می که ادعا میو انسان

  .ده به آنجايھنوز نرس

  ت؟ين بي ما دارد ای برایده اين است که حا} چه فايصحبت َسِر او 

  .ميم به آنجا برسي توانی، نمیک َمستِر معنوين است که ما بدوِن کمِک يده اش ايفا

م، اگر يم، اگر تقلب بکني دانِش حضور جا بزنیِ ده به آنجا را به جاي دارد، اگر دانِش نرسیم، که من ذھنياگر ما ادعا داشته باش

  .           نھا ھمه، ع=ئِم ُمَخنَّث استيم، اييم، اگر دروغ بگوي بکنیم، اگر ُحقه بازي بکنیم، اگر زرنگيله بکنيح

  . طلبندیک تواضع را ميحداقل، . جاِن شان زنده ست. زار استيجاِن شان، ب.  کنندی به ما توجه نمی معنویِ و ُمرشدھا

  م؟يري گیاد ميحاU ما چه 

  .ميم باشي توانیم، متواضع که ميستيم که اگر ما به حضور نيري گیاد ميمن و شما 

  . ميبپرس. ميم، دنبالش برويم در آن راه، طلب داشته باشيم کوشش کني توانیم

خودمان را با آن . ميکتابش را انتقاد نکن. ميکتابش را بخوان. مي کند، گوش بدھی مثل مو}نا صحبت میک انساِن معنوي یوقت

  :ميي نگو.ميھم خط کن

  !. ميريراد بگي، و ا,,ده ي نفھمیده، فردوسيمو}نا نفھم,, 

  .راد من دارم ،،يست؟، ايرادم چينم اين نوشته و ببي کنم با اید خودم را موازي ،، من با:مييد بگويبا

 کند به ما که یمک مک" م، واقعايني بی خودمان را میِ رادھايم ايراد دارد، داريم و ايني بی را مین که ما ھر کسيه اين قضيا

  . مي شدن نکنیحِس قربان

ن لحظه ممکن است يفُرِم ا. دي کنین لحظه مقاومت ميبه فرِم ا" نصورت، حتمايد، در اي ھستید که قربانياگر شما حس کرد

  . تان نشستهيھمسر شما باشد جلو

با خود حمل کردِن . انواع و اقسام داردد، مقاومت ينيد ببيرنجِش کھنه، مقاومِت مجسِم و در واقع منجمد شده ست و شما با

ن مقاومت يد، ايد و کدورت و رنجش ھم با خودتان داشته باشيني شود شما ھمسرتان را ببینم. وسته ستيرنجش، مقاومِت پ

  . ن لحظهياست به فرم ا

 ما نشسته، یان جلوھمسرم. ميرنده ھستي در بَرگیِ ک فضاي ا}صول ما یعل.  شما نشستهیشانند که جلوين لحظه، ايفرِم ا

  ست؟ين مقاومت نيم، ايرنجش دار

د مقاومت يد داريد بدانين حس، به شما دست داد باياگر ا. دي بودن بکنی و قربانیر افتادگي شود شما حِس گین کار سبب ميا

، مقاومت بت کردنيا پشت سرش غيدن و گفتن و يگران را ديب ديمقاومِت جامد شده ست و ع. نه، مقاومت استيک. دي کنیم

ب زننده ين نھيا. ن دھنده ستين تسکي ماست، اۀنييم، در ما ھست، آن آيني بی که در او میيرادھايم آن اي بدانی وقتیول. است

  ."  خودت کار کنیبرو رو " :دي گویم. ست

  .ميگران را عوض نکنيم و ديگران برداري شود ما دست از سر دین عمل باعث ميا
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  .دا کن ،،يست، برو خودت پي ،، به ما مربوط ن:مييد بگويحت کن، بايرا نصا ما ي ب:اگر به ما گفتند

  .نمي بیرادھا را در تو مين اينکه اي ایت کنم، برايا من تو را به راِه راست ھدايم که بيما تن ندھ

  . ميم ُمَخنَّث بشوي خواھیما نم.  خودت استیيرادھايرادھا، ايآن ا

ن لحظه بشود، يک اينکه نزديبمحض ا.  نداردیمردانگ.  با درد و باورھا ُمَخنَّث استیت شدگي ھم ھویِ  با گرفتاریمِن ذھن

تا حا} .  رودیش ميک شود، آبروي نزدیک زنيھمانطور که آن مرد، اگر به .  رودیش مينکه آبروي ای رود، برایدر م

  .گريست ديد مرد نيمرد بوده، از حا} بگو

 کند بِھش، به ی، و جامعه لطف م,,ن اشکال را دارم يمن ا ,, :ديصادق باشد و بگو توانست یُخب، خودش را قالب کرده، م

  . ھر حال، با}خره قبول دارد

      .          تواند به انحراف بکشاندی ھا را میلين است، خي زند و دروغی خودش را بعنواِن َمرِد خدا جا می آدم وقتیول

  .رمي گیاد ميھمه مان، من ھم مثل شما، دارم . م مايري گیاد ميم ينھا را ما از مو}نا داريا

   از کف نقّاش مکوشیھرَ ، نَ یتو چو نقش

  ؟یزي چون ز کف ِکلک و َشَمن بگریَوثَن

، چرا  ,,یدينجا را بد کشيا ,, :د کهي تواند به نقاش بگوی نمی ِکَشد و نقاشی، تابلو، نقاش دارد می ھستی، نقاشیمثل نقش ھست

  ؟ینطوري ایديکش

  ! ".  ی ِکشی بد میي گوی ِکَشم، تو به من مین دارم تو را مم" 

ن جور ين لحظه، اي ایِ د در مقابِل نقاشيا مقاومت کنيد، يزه کني ستیعنيد، يشما اگر اعتراض کن.  کندی میخدا دارد ما را نقاش

شتر از عقِل يب.  کندیرا اداره من جھان يشتر از عقِل کل که تماِم اي دارد بیک عقلين است که فرم ينشانگر ا. دي آیدر نم

   : گفتیت ميدر آن ب. خداست، مکوش

   تو تومکوشیِ  کوشم پیمن ھم

  ک است خاُمش کم خروشيصبح نزد

  . مي کوشیم ميم، داري زنیم، حرف مي کنیھر دفعه ما مقاومت م.  تو تو مکوشیِ  کوشم پیمن ھم

شتر يب. مي افتیر ميشتر گي فُرم و بیِ م توي رویم ميما دار. یآزادم در جھِت يم و بکوشيزه کنين لحظه ستيم با اي توانیما نم

  .زهين ستيم با اي شوی میواکنش

م، آخر َسر فکر يم ھر روز گرفتارتر بشوي کنیم کوشش ميچطور ممکن است، ما دار!. م؟يچطور ممکن است ما آزاد بشو

  . شود، مکوشی نمیزين چيم شد، ھمچنيم که آزاد تر خواھيکن

 یعني، َشَمن. د مجسمه تراش استيھم فرض کن  و َشَمن ستیکلک ھمان قلم آھن، ِکلک در دسِت یمثِل مجسمه ھست، یَوثَن

  . بت پرست، مجسمه تراش

  :ميگفت. مين را بصورت فرمول گفتيا" قب=.  اندازدی ھا را می اش، مجسمه تراش که اضافی زند با آن قلِم آھنیسنگ را م

  .ريبگ در بَر ← شو ی جار←ر يبپذ

  .ري در بَر بگ← شو ی جار←ر يبپذ

   ". تو. "  بشود؟ ،،ی جاری،، ک.  شوی جار←ر يبپذ
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  .  بشودی شود که ِخَرد جارین سبب مير، اين لحظه را بپذيفُرِم ا ". تو. "  کند؟ ،،ین کارھا را مي دارد ای،، ک

   ".تو. "  شود؟ ،،ی می جاری،، ک

Uپردهی زد رویگريک نقش ديا ي. دي قسمت اش را زد، تراشکيخدا "  : بدست آمدیجه ايک نتي، حا .  

  .ن لحظه دوبارهيرفتِن فُرِم اي پذیعنيدر آغوش گرفتن، . ديري گیشما آن را در آغوش م

  .,,درست نکرده؟ ... م ھم ھستم، خدا چرا ي کنم، تسلیقه ست که دارم کار ميمن اxن پنج دق ,, :د کهي تواند بگوی نمیمِن ذھن

  . یري گی، در آغوش می شوی میجار. یري پذی، می شوی می جارفقط شما

 ۀآن مجسم.  شودیده مي تراشی زندگۀلي تو بوسۀمجسم. تمام شد رفت. یري گی، در آغوش می شوی می، جاریري پذیم

  . شودی می خوبیتابلو. َوثَّن.  شودی میخوب

م يم و درست بفھمي خوانی میت از مثنويت، چند ب زند و حرفش اعتراض گونه سی با نقاش، حرف مینکه نقاشيدر مورد ا

  !. مي کنین کار را ميم ھميست و ما دارين کار درست نيا

 ما را یِ  زندگیِ ت ھايھم فرم ما را، وضع. رونيھم در ب. ھم در درون.  تراشدیم که مجسمه ساز دارد ما را مي دانیما، نم

شه آن يھم. ی با} مقاومت کنیياي، نیجاني ھی فکرۀک باشنديرِت ن لحظه شما، بصويدر ا " : کهی تراشد، به شرطیدارد م

  ".           کن ین لحظه دوباره آشتيد با}، با اي آی دارد می مِن ذھنیدياگر د. سطحِ صفر را حفظ کن

  . مقاومِت خودتانیِ قربان. د شدي خواھید با}، شما قرباني آیبدان که اگر م

ن ي فرِم این است که شما برگردي کار اۀچار.  شودین لحظه ظاھر مي که در ایم به اتفاقي مقاومِت خودمان ھستیِ ما قربان

ک چشمه که مو}نا ھم ي مثل ید که شما از آنجا متولد شديني بیکدفعه مين کار، يبا ا.   ،، بله ،،:یي بھش بگوینيلحظه را بب

  ". شود یسنگِ در آن غرق م.  کندیرق مرد، غي گی شود، سنگ را در آغوش می میاز سنگ جار " : زندیل ميتمث

  . ردي گی را در بَر می شود که ھمه چی میيل به فضاي خالص ھست، تبدیاري شما، درون اش ھشیِ مِن ذھن

  . ی شوی می قربانی، حواس ات باشد، داری کنی شما مقاومت میوقت

 یفي حِس بد و ضعیلي بودن، خیحِس قربان و ی شوی می قربانی، داریني بیا مي و یري گی میکيراد در ي اینطور وقتيھم

  .ست

ست ي نیچي که ھیقدرت.  کندیصفر م" بايل به تقرين لحظه را تبدي در ایِت زندگي نھای، قدرِت بیعني.  دھد به شمایقدرت نم

  . و آن ھم که ھست، خراب کننده ست

  من؟یامد رايمر شما را بس ن

   من؟ینست در اعطايظنتان ا

  .ر و گرگ و روباه ستي مربوط به داستاِن شر اول، دفت٣٠٣٣ِت ي، بیعني

 از یم دراز است، ولييم خ=صه اش را بگوي توانیگر نمي دیول" م قب=يحا} ما قصه را خواند.  کندی میريجه گيمو}نا نت

   :د کهي گویم. ر رمِز خداستيش. د به ماي گوی میزندگ. دي گویزباِن خدا م

  ست؟ي شما بس نی کنم، برایمن و خرِد من که کل ھستم، ھمه جا را اداره مد ي من و ص=حدیِ فکِر من و را" 

   ." نست؟يظنتان ا

  ! ".ن است؟يدر مقابِل بخشِش من، فکرتان ا"  :دي گویم



                                                                  2014Sep                         522# Program ٢٢٢٢٢٢٢٢٥٥٥٥10  شماره رحضو گنج برنامه

33 

 

ا يشد، حسود است، آي اندیت مي کند، به محدودی که دچاِر نقص است و کمبود است، حِس کوچک بودن میبا مِن ذھن" قتايحق

  م؟يد در مقابِل خدا کار کنيا بان فکر، ميبا ا

  ! ". من؟یِ ن است؟ در مقابِل بخشش ھاين است؟ ظن تان ايفکرتان ا " :دي گویم

خدا ، دي گویدارد م، دي گویر دارد مير و از زبان شي سرشان زده در مقابِل شینکه آن روباه و گرگ، فکِر ُحقه بازي ایبرا

   :دي گویا من ري کند، ای اش فکر میبه بشر که با مِن ذھن

د ي کنی فکر مینطوريا"  کنم، واقعای در مقابلش مطالبه نمیزي ست و چی کرانی من که بر اساِس بیِ در مقابِل بخشش ھا" 

  ! ".شما

   منیتان از راي خرد و رایا

   منیآرا جھانیاز عطاھا

  ین لحظه را مي ایِ ما انرژ. استنطور يھم ھم" واقعا. نش تان از من استيِخَرد و فکِرتان و ب ۀھم :دي گویمشخص است م

  . مي کنی من دار میِ م، به درد و فکرھاي کنیل اش به مفرغ ميم در ذھن، تبدي کنی میه گذاريم، و سرمايري گ

  د؟ي آیآنھا از کجا م

  .  دھمیش مي من ھستم که دارم آرایعني.  من استۀندي جھان آرایِ د و از بخشش ھاي آی میآنھا ھم از زندگ

  ن لحظه؟ي با فُرِم ای کنی نمیچرا آشت

   بزندی ما را زندگیِ  ھایم که اضافي باشیم و مجسمه ايم و اعتراض نکني باشیم نقاشي توانیا ما مين است که آيصحبت َسِر ا

م، يد فعال بشويدر آن راه ما با.  دھد به مای راه نشان مین لحظه، زندگيم در مقابِل اي کنی ما مقاومت نمیادمان باشد، وقتي

  . ميد کار کنيبا

  .فکِر خ=ق، کار. ميم، کار کنيفکر خ=ق بکن. ميد کار کنيبا" م، دائمايکجا بخوابيم ينيست که بنشي نینطوريا

    .           خرج شودیيک جايد در ي باین انرژي ایعني

 خ=صه خدا خودش درست ست،يم، به ما مربوط نيني نشی میُخب ما گوشه ا!.  ستی راِه زندگیتنبل ,, :م کهييم بگوييايما ن

  ".   ست ي نیزين چيھمچن. " ,,گر ي کند دیم

  . شدنی کند به جاریو شروع م. ِر نَفسيد از گي کنیت تان را رھا مييد که خدايشما ھست. دي کنید که درست ميشما ھست

  ".؟، به کاِرتان ی شوی میکجا جار.  شوی جار←ر يبپذ" :  که گفتمیھمان

   گذارد؟ی ما میِ ت جلوين ھمه محدودي ایچرا زندگ.  تان ھست اxنی جلوھر چه. به آن چالش تان

 یوقت.  بشودی ما ھم قوی معنوۀن عضليع=وه بر ا.  بشودینھا قوي، جان، ایجاني، ھی، جسمی خواھد ما عض=ِت فکریم

  . کنمی زندگیواکنش منفک عمر با يا يرم ين را بپذيد ايا باين فرم با من تا آخر عمرم ھست، من يد که ايري پذیشما م

  !.ن را در مقابل تان کهي نگذاشته ایخوديب.  کندیع ميشما را وس. رش راِه خداستين پذيد، ايري پذی میوقت

   آورد تا به شما نشان دھد که شمایش مياتفاقات را او پ.  تان گذاشتهی جلوین را ھمان زندگيا. گران گذاشتنديد دييشما نگو

   :گفت!. ديدر کجا ھست

   ".یستيزِر خالص ن. یستينصورت تو زر ني، در ای زرگر بترسیِ چي اگر از ق"
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  ْسگالد دگر؟نقش با نقاش چه اِ 

  د و خبريچون ِسگالِش اوش بخش

  .دنيشي فکر کردن، اندیعنيدن ياِسکال  کند؟ی  بحث و جدل مینقش با نقاش، چه جور .د دوبارهي گوین را ميدارد ھم

  . خبر از آنجاست. اد دادهيبه نقش . اد دادهي ی نقاشکه فکِر کردِن او بهيدر حال

   : کنندیزھست که با ھم کار ميچند تا چ

  .ديستي نید و جدا از زندگي ھستید که شما زندگين بدانيقينکه شما بطور قطع و ي  اـ یکي

  و . شدنین لحظه و جاريرِش اتفاِق اي  پذـ دو

ن يکه استاده يوا یک خردي ش،يگذارد رو ی کند و اسم مید، قضاوت م کنین ذھِن من که اxن دارد خوب و بد مياـ سه 

  . ن خرد کار کندي ا گذاردینمخوب و بد کردن و اسم گذاشتن و قضاوت کردن، 

ش اxن در سِر يش گوش ندھم، صدايت نشوم، به صداياگر باھاش ھم ھو. یاريندازم، بصورت ھشيد از کار بين را بايمن ا

    .ز فکرفکر بعد ا. دي آیما م

ن درست يا. " ک فکريم به ي شویھر لحظه زاده م. گريک فکِر ديک فکر، از آنجا در آمدن رفتن به ي یِ فکِر بعد از رفتن تو

 ".ست ين

 از یک قسمتيد، ي شویده مييد و اگر ھم زايد، بھش زنده باشي خودتان نگه دارید براياِر خام، را باي از ھشیک قسمتي حداقل 

  .د آن تو، نه ھمه اش برویارين ھشيا

  !. ماندی ما نمی حضور برایِ اريچ ھشيم که ھي شوی ما می ذھنیِ نقدر جذِب فرم ھايا

   :م کهيي گوید و اxن ميايم خرد بي گذاریم و نمي کنیشه بحث ميھم. دي کنیپس، شما بعنواِن نقش، با نقاش، بحث نم

.  شومیدار دارم ميب. ن اشتباه استيستم، اي نیاز زندگ خبر ین قضاوت کننده و فکر کننده بر اساِس خودش و بيمن ا

 .  کنمی میيشناسا

  . امتحان کن.  کندین کار ميرم، اي گی شوم و در بَر می می جار←رم ي پذیھر موقع م

زه يبد است با آن ھم ست" د، حتماي آیجه آن ھم که بوجود ميدر نت.  شومی نمی کنم، جاری کنم، مقاومت میزه ميھر موقع ست

  .           کنمیم

 تو را من. من ھمسرم را عوض خواھم کرد.  ام را عوض خواھم کردیزه و مقاومت من زندگيبا ست ,, :مييم بگوي توانیما نم

      : کهیک آغوِش ِمھر داشته باشيد يشما با!.  شودی نمیزين چيچن. ,, نشانم یسر جات م

ن ي شود، آن، فرِم ای می که جارین خرد و عشقيا جا بشود بلکه ا، ھمسرت ھم در آنجز بگنجدين بحر ھم چين بحر دريدر

فعال " ، دائمای، جامد شده باشیر بگذارد روش وگرنه شما، مقاومِت منسجم باشيلحظه را که ھمسرت ھم جزوش است، تأث

ن لحظه يت اي وضعی خواھی می بشود، چه جوری جاری بشود و عشق زندگی جاری خرِد زندگی گذاریاست آنجا، شما نم

  !.؟ی، بھبود ببخشیت است، عوض کنيرا که جلو رو

  . ميم و آن را حذف کنيشينديم بي توانیما نم. اد دادهيدن را او به ما يشيت گفت که انديو ب

  سانه به منين ظن خسين چنيا

  مر شما را بود؟ ننگان زمن
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  !.د؟يه در مورد من داشتسانين فکِر خسيک چنيت بخشش ھستم، ي نھایمن که ب :دي گویاز زباِن خدا م

  .یانساِن مِن ذھن. ر از انسانيسانه به من فکر کند، غينقدر خسيدم که اي ندیتا حا} من موجود.  زمانی ننگ ھایا

  م؟يري گیاد ميچه 

  .ستيدرست ن" م، اصgي کنی، فکر میت و نقِص مِن ذھنيِت ِخسَّت و محدوديبر اساِس ذھنشما 

  :حا}، پس

ؤ رايظانّ                     .)دي بخوانینطوريا( ن بِاlِ ظَنَّ السُّ

  ندازم جدايچون منافق سر ب

  ت افتاده با ھمان يت شده، به محدودين جھان که با فرم ھم ھوي در ایاري برند، ھشی برند به خدا و ظَِن بد می که ظَن میکسان

م خوب فکر ي توانی میرد، چه جوري گیرا در بَر نم ی زندگیِ ن، فراواني کند، و َظِن کوچِک ای خدا فکر مۀت در باريمحدود

 ی که آنطوریم، تا زماني شویت مي نھای حضور، و مثل او بیاري به ھشی جسمیاريم از ھشي شویل مي تبدیم؟، وقتيکن

  ".ِن تو در دست من است يريجاِن ش"  : ست که گفتین ھمان معنيم  اينشو

 دھم، ی دھم، جان اش را بِِھش نمی دھم، عقل اش را بِِھش نمی را بِِھش نممن، سرش " :یعني، ندازم جدايچون منافق سر ب

  ". ؟ ی چیري پذی می وقتی دھم، ولینورش را بِِھش نم

من . ستمي من تنبل نی ولی کنیا بد است، تو ميخوب .  ندارمیمن اxن قضاوت.  کندی ،، فکِر توست که دارد کار م:یي گویم

  .  ،،ی کنیت ميدام ور تو ھدا را در کین انرژيمنتظرم که ا

  .ی رویش مي پینطوري و ایي گوی و ھم به خدا میي گویتو ھم به خودت م

   :یي گوی شود و می را که حاصل می ھر فرمی ِکشی در آغوش م← ی شوی می جار← یري پذیم

  .  ،،ستين دسِت من نيا،، 

 که ی کنین کار را مينقدر ايا. ی کنین کار را مي ھمدوباره. ی کنین کار را ميدوباره ھم. ی کنین کار را ميدوباره ھم

  . ن کار را بکنيشما ا.  کندیدا ميسامان پ.  کندیدا ميت برکت پيوضع

  وا رھانم چرخ را از ننگتان

  ن داستانيتا بماند در جھان ا

ن باشد که بشر يا. رندياد بگين ندگاين داستان، آيخته تا از اي ما را به ھم ریخدا اوضاعِ زندگ. ن کار را کردهيھم ھم" و واقعا

  :ست کهي نینطوريچکس ندارد و اي ھی کند و جا برای خودش به خدا نگاه میسي و خسیي که با چشم گدایتا وقت

  .        ندي بی نمید، رنگِ خوشي آین ب= سرش مينصورت، اي، در ا!ز بگنجدين بحر ھمه چين بحر دريدر

  . "ن داستان بماندي رھانم تا ایما من چرخ را از ننگِ شي ا" :دي گوی م،من

   :مييم، بگوي نکنیچکاريم دور، ھيندازيم وعقِل مان را بيد چشم مان را ببندي شود، ما نبایپس معلوم م

م خدا ي دانیم. در ُشکر. در صبر. ن لحظهيرِش ايم، در پذي کنیما، کاِر فعال م". نه . " ,, کند ید ما را درست مي آیخدا م,, 

  . ستيه نيگر. ستي نیزار. ستيخدا از جنِس ناله ن.  پسنددیناله را نم.  پسنددیمت را يرضا

ن صحبِت يا. وجود ندارد" توھم اص=. به توھم توجه ندارد.  ست، آرامش است و به جنِس خودش توجه داردیاز جنِس شاد

  . کندیر ميخدا از زبان ش
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  . ميت ايمان خدائم چون ما ھي کند که ما بفھمیا مو}نا از زباِن خدا مي

  

*  

  

  : خوانمیم.  شودی  شروع م۶١١ِت يگر از دفتر اول، بيک مطلِب دي

  .د حرف بزندينکه نقش، در مقابِل نقاش نبايا.  مختلفیايدر واقع ھمان مطلب است، از زوا

ک ي. ی مِن ذھنی کور دھم بهیتن نم. نشيم فعا}نه با بي کنیُشکر م. م فعا}نهي کنیصبر م. م و فعاليم ھستينکه ما تسليا

  :دي گویم. دي گویگر مي دیجور

  ش نقاش و قلمينقش باشد پ

  عاجز و بسته چو کودک در شکم

  .استي گویليل خين تمثيا

   در شکم مادر است، چه اندازه قدرت دارد؟یکودک وقت

  ند؟ي بیچقدر م

   کند از خطرھا؟ی او را حفظ میک

  ند؟يد مادر ببيا باين ور؟، يد، بدود برود اي آین ميند که ماشي تواند ببیا کودک در شکم مادر ميآ

  .ندي بیمادر م!. ندي بیند؟، نمي بی کند در شکِم مادر، کودک مید مي که کودک را تھدیا آن خطراِت احتماليآ

 ُمضر یِ زھايد چينکه نبايا. چشِم مادرش است"  که در شکِم مادر است، واقعای ست که چشِم کودکیار قويل بسين تمثيا

  !.ب نرساندي ضربه نزند، به کودک آسی کسیک موقعيب ھا نگه دارد، ين شکم اش را از آسيخورد و اب

 ثمر یم، مقاومت اش ھمانقدر بي کنی تراشد ھر لحظه و ما مقاومت میپس نقاش خداست و قلم ھم مثل آن مجسمه تراش م

  ".ند ي بیکه نم. " ,,ف من گوش بده نم و به حري بیمن م,,  :ديھوده ست که کودک در شکم مادر بگوياست و ب

   جمله بارگهلقِ ش قدرت خَ يپ

  ش سوزن کارگهيعاجزان چون پ

 ماند، با به اصط=ح، ی خدا و خلق، مثل بارگاه میعنين مخلوقات، ي، ایش خدا، قدرت زندگيپ :د کهي گویم. ل استي تمث... 

مثل سوزن و پارچه ست . ندازديد به کار بي اش را نبایھن انسان عاجز است و مِن ذیعني. نھا عاجزنديو ا.  کار استیِ فضا

ا نقش، چقدر قدرت دارند؟ يندازد، ُخب، پارچه ي نقش ھا را ب...  پارچه با چرخ، یِ اط رويخ.  اندازدیش نقش ميکه رو

  . فتديم بشوند، تا نقش خوب بيبھتر است تسل. ندارند

  و و گه آدم کنديگاه نقشش د

  کند و گه غم یگاه نقشش شاد

  ست؟        ير کين تقصيا بد شده، اي شود، یم دارد نقش مان بد ميديپس اگر ما، د

 نقش ینطوريچرا ا.  خواھمین نقش را نميمن ا ,, :دي گویِر آن پارچه و نقش است که ميتقص.  شکِم مادر استۀِر بچيتقص

  . ,,یزد
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م، ي شویطان ميم، از جنسِ شي کنیاگر مقاومت م. مي شویم، آدم مي کنیاگر مقاومت نم. مي شویو ميم، دي کنیاگر مقاومت م

 یدا ميم، ھم خودمان راه را پي شویوگرنه از جنِس حضور م. مي کنیگران را منحرف ميم، ھم دي شویھم خودمان منحرف م

  .دا بکننديد راه را پيگران با نوِر  ما شايم، ھم ديکن

      :ادمان باشدي.  کندین لحظه، دعوت ميِل اتفاِق ا در مقابی مقاومتین عبارات، شما را به بي اۀپس، ھم

ب است که شما ين ترتيد و به اي آی خدا ھم خرد خدا مۀاز خزان.  خداستۀِد خزانين لحظه، کلي در مقابِل اتفاِق ای مقاومتیب

  .ن لحظهينه با مقاومت در مقابِل اتفاِق ا. دي کنیدا مي پیبه آن عقل، به آن ِخَرد، دسترس

ک ي.  زندیچون نقش را او م. دي ھستید و راضي کنیشما، فعا}نه ُشکر م...  و غم یشاد. ن نقش استين لحظه، ھميااتفاِق 

  . برد شما رای میيجا

  ه تا دست جنباند به دفعدست نَ 

  ّر و نفعه تا دم زند در ضَ نطق نَ 

 َدم دارد، نه آن پارچه و ینه نقاش. م ندارداورد با} و دفع کند و دَ ينقش دست ندارد که دست ب. دست ندارد... . واضح است

  . زندین َدم نمي ھم دست مجسمه ساز است، بنابرایکي ھم دست نقاش است و آن یکياط است و آن ينقش َدم دارد، آن دست خ

 ی که من ذھنین ضرر و نفعين اين نفع است؟، بين ضرر است، ايد که چرا ايد َدم بزنين است که شما نطق نداريمنظورش ا

م، راِه ي شوی مقاومت میھر موقع ما ب.  کار ھم بکنیست صبر کن، ولي ھست، شما حا} بایک عقِل بزرگي دھد، ینشان م

  م؟يد کار کنيما کجا با ... :دييشما ممکن است بگو. مي رویراھه ميم، به بيھر موقع مقاومت بکن. ميني بیکار را م

  .کدفعه راه خودش را نشان داديد که يني بید، مي کنیزه نميتن لحظه سي با اتفاِق ایوقت. د شمايني بیآنجا م

زه گر آن راه ي ستیِ مِن ذھن!. یدي دی، نمی کردیاگر مقاومت م.  شودیده مي، آن راه دی مقاومتیچون ب. ن راه بروياز ا... 

ک يد يديت، شما دِر خودش اسي خودش است، تعمینگه دار.  حواس اش به بزرگ کردِن خودش استیمِن ذھن. ندي بیرا نم

  . ,, دانم یمن م,,  :نديبگو.  خواھند خودشان را نشان بدھندی، فقط میعده ا

گران راجع به ين است که ديتماِم حواس شان ا.  کنندیخودشان را درست نم.  خواھندیمعذرت نم.  روندیِر باِر اشتباه نميز

ر ين تصويد اير دروغ ھم شده، حا} ھر جور شده من با اگین را حا}، بطوِر مصنوعي ا... کنند، و ی فکر میمن چه جور

ست، کاِر يحواس اش به کار ن.  حواس اش رفته به آنجاۀ فکر کنند و ھمینطوري را در ذھن مردم درست اش کنم که ایذھن

  . ديد با ھوش باشيشما با!. ست کهي نیزديا

  تير بيتو ز قرآن بازخوان تفس

  تيْ َت اِْذ َرمَ يْ ما َرمَ : زديگفت ا

  . ت را دوباره بخوان از قرآنين بيتو ا :دي گویپس م

  ". کنم ی، من فکر می کنیتو فکر نم.  اندازمیر مي، من تی اندازیر نميتو ت"  :که خدا گفته است

م که شما ي کنی مین را معنينصورت ايم به ايم و اxن ھم داريبارھا ھم ما خواند.  آوردی قرآن را مۀين آيمو}نا مرتب، ا

د ير درست انداخته شود، باين تينکه اي ایم گفت براي قبل بود، داشتۀ ھفت...سست .  رودیر درست نمي، تیکه مقاومت کننيھم

د ين لحظه شما باي در ایعني.  لرزش بودِن شما، از حضور حاصل شودین کوِه قاف بودِن شما بين کمان راسخ باشد و ايا

  . ر درست برودين تيتا ا. دي کنین لحظه آشتيتفاِق اد با ايشه بايجاد ري ایبرا. ديشه دار بشوير
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  .      ر درست به ھدف برود بخورديھم ت" ايندازد، ثانير بيت" او}

 شود، یر انداخته ميت" ن لحظه، او}ي با اتفاِق اینکنزه ي ستیوقت. ن استي؟، ھمی؟، چه عملی؟، چه فکریري چه تی دانینم

    . یزه بکني ات را کانالید شما انرژي ور با شود، کدامیراه نشان داده م" ايثان

  

  ر، آن نه ز ماستيم تيگر بپران

  راندازش خداستيما کمان و ت

  ر را خدا يد، تي کنی ھم که فکر میشما با مِن ذھن.  ستینطوريشه ايم، ھمي اندازیر مياگر ما ت. ر آن استين ھم تفسيا

   اندازد؟ی می چه جوریمنتھ.  اندازدیم

  .  بشومیبنداز بخورد به من، من زخم ,, :ديي گویشما م. ندازي بینطوري اديي گویشما م

  . ,,نداز ي بین ورينداز که به ھدف نخورد، ھدف آنجاست تو اي بیر را طوريت

  !.گرين دي ھمیعنيزه يست. ديي گوید به خدا ميشما دار

 ی زند، ُخب نقاش چه جوری حرف م کهینقاش.  دھدی زند، نقاش کارش را انجام می حرف نمی ھست، نقاشیک موقعي

 شد ینطوري ایُخب تو حرف زد"  :دي گوینقاش آخر سر م.  کندی با}خره نقاش دارد کار می، ول!کارش را انجام بدھد

 ینطوري، ای بِِکَشم، تو از بس دخالت کردینطوري خواستم ای بشود، من نمی خراب بشود، آنطوری خواستیگر، تو ميد

  . شه خداستيرانداز ھميم، تي؟، کمان ما ھستیخالت کرد چه دیده شد، برايکش

 انداخته بشود که با فکر خدا و با طرحِ خدا انداخته یريد آن تيبگذار. دين لحظه حاضر باشي ست که درایر موقعين تيبھتر

  . ی شود، نه با طرحِ مِن ذھنیم

 یھر درصد.  شودی منحرف میک درصديد آنجا، با}خره ي آی، می، خلطیک اغتشاشيد ي کنینکه شما دخالت ميھم

  . مي کنی مزد میم کار بي ما داریعني.  شود، به ضرر شماستیمنحرف م

*  

  

  قضا، که اسمش قضاست، یم که ما در مقابل طرحِ زندگيرياد بگي ما ۀ است، تا انشاءهللا ھم٩٣۵ت ھم از دفتر سوم، ين بيا

د و باھاش دعوا يآورينکه ھجوم بيبمحض ا. ديم ھستيشما تسل. ن لحظه ستيک اتفاق در اي ست و حکم اش یقانوِن زندگ

  .ديزي رینصورت خوِن خودتان را ميد، در ايبکن

  .  شودی ست، دارد اجرا می قانون الھیِ قضا به معن" پس واقعا

 خون آورديبر قضا ھر کو شب

  د ز خون خود خورديسرنگون آ

 ید ميزه بکنيشما اگر ست. دي آیم، آن بوجود ميي بگوینطوريواھد، ا خی می، ھر چه زندگین لحظه، قضا، قانوِن زندگيپس، ا

د ي افتد بدانیھر چه اxن اتفاق م. د از قانونيِگله نکن. ديريد بپذيبا. دين کار را بکنيد اينبا. دي غلتین و به خون تان ميد زميافت

  .د باشدي باینطوريکه ا
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   کندیصمن با آسمان خَ يچون زم

  ندر زَ  بَ یشوره گردد سر ز مرگ

 ین کاريد، زميايد، از آسمان اگر آتش ھم بي آین مين با آسمان، چون از آسمان به زمي کند که زمیل ھم مين تمثيپس در ا

  .مي شوینصورت شوره ميم ما، در اي بکنیاگر با او دشمن.  ستیم، آسمان زندگين ما ھستيزم.  دفاع ستیب.  تواند بکندینم

م، که يري میو آخر َسر م. مي شویشوره زار م. دي روی در ما نمیچيم، ھيزين لحظه بستي، با اک استعدادياگر ما، بعنوان 

  !. م ماي شدینطوريا

  . استعداد دارند:ميچھار بُعِد ما، گفت

  !.ض کندينکه ما را مري ایده برايد که خدا ما را آفري آین به عقل جور در نميا. د سالم باشدي ما بایبُعِد جسم

  .ميآوريزه ما را شوره بکند و َسر از مرگ در بيم که آثار ستيزه کنين لحظه ستينقدر ما با اينکه ايمگر ا

 و خود نشان دادن و ادعا و یيزه و پُز و خود نمايھمه اش ست.  ما مفرغ شودیچھار بُعِد ما، ھر چھار تا فاسد بشود، فکرھا

   .   چرخد خودمان و دفاع از خود، بیر ذھنير خود و درست کردن تصويتعم

  ن شکوفا کردِن استعداد است؟يا

 یِ ِت خدا در روين خ=قير نگه داشتن است، اي ام است و تعمینکه من ھمه اش حواس ام به بلند نگه داشتِن مِن ذھني ایعني

  ن است؟يزم

  .    مشخص است!. ست کهين

  زندینقش با نقاش پنجه م

  کندیر مش خود بَ يتان و ربلَ سِ 

  اعتراِض ما، مقاومِت ما در مقابلِ .  ستینقاش زندگ. ميقش با نقاش اگر پنجه بزند، اxن نقش ما ھستن. مشخص است" کام=

  .  ستیبلوکه کردِن فکر زندگ. ن لحظه، پنجه زدن استي اتفاِق ا

 یِ ت ھاي کند در وضعیجاد مي اغتشاش ایعني. زدي ری َکنَد و صورتش را به ھم میل خودش را بَرميش و سبيدر آنصورت ر

  .شيزندگ

  یيد تويمن تو را ماه گرفتم، ھله خورش

  یزين برج و بدن بگري گر از ایدر خسوف

  :د کهي گویم. م به غزِل مانيبرگشت

  . کند با انسانی دارد صحبت میھنوز زندگ ". یمن فکر کردم تو ماه ھست" 

ن ي، و اگر از ا"ت را گرفته يرھا آمده رواب. ی ھستیدر گرفتگ" ، فع=ی، تو خوِد من ھستید ھستيآگاه باش، تو خوِد خورش" 

   :دي گویم.  ستیيکتاي یِ ن فضاي گردد و بدن، بدن ھم ھمید در بُرج ميخورش... بُرج 

نصورت ي، در ایزينجا بگري تو، از اید ھستي، خورشید بچرخينجا باين بُرج که در اين فضا و از اين بدن، از اياگر از ا" 

  !.نطور ھم شدهي، و ھم" شود ی نمگر نور از تو ساطعي، دیري گیم

   شود وطِن ما کجاست؟یپس معلوم م.  کندین، صحبت از وطن مييِت پايو در ب

  !.ستي نیست، زماِن روانشناختيست، توھِم ذھن نيوطِن ما ذھن ن
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  یمان برمي گر ز سلی نرھیويتو ز د

  یزي چون ز وطن بگری نرھیبيوز غر

ن لحظه ي اش در این لحظه زنده باشد، بُعِد معنويد در ايبا" د بداند که دائماي بایھر کس. ن لحظه ستي ایيکتاي یِ وطن، فضا

  :ميي گویم، باز ھم ميت است، بارھا گفتين بُعد ابدين بُعد زنده ھست، اي ای کند ولیزنده ھست، در جھان کار م

 ما یم، وقتيما چون از جنِس او ھست. ت استي ابدبُعدِ . ت استي نھایبُعِد ب. بين ترتي شود به ایخدا دو تا بُعد دارد، قابل فھم م

م و ين لحظه ھستين لحظه ست و ما در ايشه اي، که ھممين لحظه ھستيشه آگاه به ايھم یعنيت يم، حِس ابدي کنیت ميحِس ابد

  .داِت خي نھاینطور بي جاودانه ست و ھمیِ ِت خداست، زندگيِه زنده شدن به ابدين شبيم، اين لحظه ھستيدر ا" دائما

  . کوِه قاف:ن غزل گفتيم که در اي کنیشه مينقدر حِس ريا

ت عمق، ھر ي نھایب. شهيت ري نھایبد که يي، چه بگوکوِه قافم ييچه بگو. کوه قاف بلند است.  کوِه قاف:دي گوی مرتب میھ

  .مان رمِز خداستي، سلو اگر از!. ی َرھی نمیبيچ موقع از غريگر ھينده، ديم به ذھن، و گذشته و آي ست و اگر برویکيدو 

  . ن لحظه ست بازيز از ايد و معادِل گري شویطان مياز جنِس ش" د، دائمايزي گریشما از خدا م

  .ِت اول است دوبارهيھمان ب

  . ؟ميزي گرین لحظه مي از ایيم که به چه صورت ھايدا کنيد پيما با

  د؟ي بریپناه م، د؟يزي گری می فکریِ  به فرم ھایيشما به  چه صورت ھا

  .    ن لحظه ستيخز از ايگر.  کنندی میي فکرشان کارھایِ  تویھ. ی فانتریِ  روند توی اوقات انسان ھا میگاھ

  !. ميم ِبَرھي توانی نمیويم، از ديزي بگریم، از زندگيزيمان بگريما، اگر از سل

م، يت بشويم، با آنھا ھم ھويا قرار بدھ آفل و گذرنده را مبنیزھايم، اگر چيم، اگر مرتب قضاوت کنيزه کنين لحظه ستياگر با ا

م  ي چرخد، آن را زنده نگه داریشتر، ميبه خواستن و خواستِن ب"  را، آن ساختارش که دائمای مِن ذھنیسِم خواھندگياگر مکان

  !.مي َرھی نمیويما از د

  .,, خدا یکي من، یکي,,  :دي گویطان ميد، شي گویو ميد.  ستیت شدگيو ھمان ھم ھويد

 ما را آنقدر به درد یعني. ی بصورِت منفی باشد، منتھیکيطان با خدا يست شي نینطوريا.  کندی خدا کار میطان براي شالبته

  .م به خداي شویدار ميق درد بي ِکَشد، ما از طریم

  !.م کهيم راِه آن را بروي خواھیو ما نم

م يم از خدا، افتادي جدا شدیعنيم در ذھن، يب ھستي غرم،ي کنی میم و زندگياگر ما در ذھن، ھست. ميطان ھستي شۀنديما ھم نما

م، در ذھن يطان ھستي شۀندينما. ميو ھستي دۀندينصورت ما نمايم، در اي درست کردی تقلبیک خدايتو ذھن، و در ذھن مان 

  .ميي بگوینطوري ست، ایطان در ذھِن ما، مِن ذھني شۀندينما. مان

  ميک بشويمان نزديم به سلي خواھی ما مین است وقتي ھمیم که، براي گذارد ما برویم، چون نمي او باشۀو اگر ما ھمه اش بند

  . شودی بزرگ، ناراحت میِ نقدر مِن ذھنيا

طاِن بزرگ ما را ين شيا" ست، دائمايک راه، دو راه ني.  خودش را نجات بدھدیر افتادگين گي سخت است که آدم از ایليخ

   :دي گویم.  کندیمنحرف م

  ,,! یياين توھم در بياز ا ،!ی بشویکي با خدا ی گذارم تو بروی، من م!ی روی کجا میتو نوکر من. یگذارم برو ینرو، نم,, 
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   :ن گفت کهي ھمیبرا

 یھر دفعه که اشتباھت را م. ی دھم تو اشتباه کردیمن لحظه به لحظه، نشان م. ی من بسازیِ د با خوياگر من َزھَرم، با" 

  ". کنم یرون، نگو که من اشتباه نميا بي کن، بیيشناسا. شمتواضع با. ، خوشحال بشوینيب

  . ,, کنم یمن اشتباه نم,, : دي گویم ويد؟، دي گویو چه ميد

  .,, !ی شود تو اشتباه بکنیمگر م. بگو اشتباه نکردم,,  :دي گوید؟، مي گویو به ما چه ميد

  .دي گوی مینطوريو ايد. کارت درست است.  تویچ موقع اشتباه نکرديھ

 را یت شدگيم، ھم ھوي که ما اشتباه کردی کنین اxن اعتراف مي، ھم "نه. " مي زنین حرف ھا را ميو، ھميم ديما ھم شد

ک مِن دردناک ي ھم گذاشتن، حسادت کردن، انتقام گرفتن و ینه ھا را رويجاد کردن، رنجش ھا و کيادامه دادن، درد ا

 ی ذھن منعکس کردن، با او گفتگو کردن، ناله و زاریِ  توی تقلبیک خداي ن ماندن، بر اساِس آنيدر ا" درست کردن، دائما

مان ياگر از سل!. م ما کهي رھینھا که نمين شدن، توقع داشتن، از ايخشمگ.  ستیوينھا ھمه کار ديت کردن، ايکردن، شکا

  !. ميبَِرم

   :دي گویمان ميسل.  شودیمان روشن مي ما به سلیِ کدفعه چشم ھايرفتن، ي شو، پذی جار←ر يبپذ :ميي گوی می، وقتیول

  ". ه، بنداز ين اضافيا" 

  .مي روی، حا} ما نم! ِکَشدیو، دوباره ميد. ميستيو نياِر ديآن لحظه، در اخت. مي اندازیما م

  . ,,زه کن يمان ستيبا سل. زه کنين لحظه ستيبا ا,,  :دي گوید به ما؟، مي گویو چه ميد

  . م ،،ي کنی،، نم :ميي گویما م

  .م ،،ي خوریب نميما فر.  ،، نه:دي آیادمان مي دھد، دوباره یب ميدوباره ما را فر

  ". بله "  ِکَشد؟، ین طول ميُخب ا

  ".بله "  خواھد؟، یصبر م

  ".بله " د باشد؟، ي خودمان باینور افکن رو

  ".نه " ابت از طرِف ما؟، ي ما انجام دھد؟، به نین کار را براي تواند ای میکس

   :مينيد به خودمان باشد، ببيم، حواس مان ھم بايد خودمان انجام دھي بافقط ما

  م؟يو شدي دیما چه جور

   دارد؟یيت ھايو چه خاصيد

   ست؟یوي ما دیِ ت ھايکدام خاص

   به ما دارد؟یو چه سلطه ايد

  د؟ي گویو به ما چه ميم، دي کنین لحظه آشتيم با اياگر بخواھ

  . خواھم، اشتباه کردم ،،ین کار را کردم، شما را رنجاندم، معذرت مي،، من ا :ميي، بگومي معذرت بخواھیکيم از ياگر بخواھ

  د؟ي گویو به ما چه ميد

  .      ,,! ی شوی، کوچک مین کار را، تو نکردينکن ا,,  :دي گویم
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.  کوچک کند. خواھد کوچک کندیم.  دارد که ما را کوچک کندیي طرح ھایزندگ. ميد خودمان را کوچک کنيبا" ما اص=

   ". ید با من بسازيمن َزھرم، با " :گر، گفتيگفت د. کوچک

 یم، کوچک مييايم ِکش بي شوین نمي خشمگی کنند ما را، زودی، کوچک می، وقتیوقت!. ميم کوچک بشويُخب ما دوست ندار

واش ي. مي شوی مل به خاکيواش تبديواش يم، ي شویواش کوچک ميواش يم، ي شویدر آن قسمت، کوچک م" م، واقعايمان

  . ِکَشدیطول م. مي شویصفر م

  نه خمش کن، که مرا با تو ھزاران کار است

  یزيمن بگريلت نَِھلد تا ز يخود ُسھ

   :دي گویم. گرينه د

  .، خدا، با تو ھزار تا کار دارمیکه من، زندگ. ذھن ات را خاموش کن.  خاموش کن اxن"

. عشق ام را پخش کنم.  ام را پخش کنمیکي خواھم نیھزار جور م. زاران تاھ.  خواھم انجام دھمی تو مۀليمن کارم را بوس

  ". گذارد تو را یل نميت بکنم و سھي تو خ=قۀلي خواھم بوسیدر ھزار شعبه م. ِخَرَدم را پخش کنم. لطافت ام را پخش کنم

  .  چرخدی میيکتاي یِ  چرخد، حوِل فضایفطرِت ما، حوِل خدا م. ل، فطرِت ماستيسھ

گر ي دیِ جاھا.  شودیده ميمن ديل در ضمن، در افِق ي سھۀل، ستاري سھۀ ست و ما بعنواِن ستاریيکتاي یِ من، سمبِل فضايپس 

گر ي دیم، آره، از جاھايني بیل را ميکدفعه سھيمن، ي َسِر یِ م با}ي روی ما میوقت. ل را زدهين تمثين، ايبنابرا.  شودیده نميد

  .  شودیده نميد

  .  ستیمينھا صحبِت قدينند، اينھا ببين تلسکوپ ھا و اين است با االبته امروز ممک

  .ل، فطرِت ماستي سھیول

ت يما را ھدا. ت کننده ستيک نوِر ھداي.  دھدیم، خودش را نشان ميري پذین لحظه را مي اتفاق ایل، اصِل ما، وقتيسھ" اتفاقا

  .یيکتاي یِ  فضایِ  کند به سویم

ِل تو، تو را يخوِد سھ!.  کندیطان در تو کار مين حرف زدن، شيق اي ذھن ات را، از طرتو خاموش کن. نه"  :د کهي گویم

  ".نگران نباش .  کندیت مي ھدایيکتاي یِ  فضایِ به سو

  :ميم، بارھا ھم گفتيم، کمتر حرف بزنيما اگر ذھن مان را خاموش کن. مي ندارینگران"  که ما اص=یني بیپس م

  ".م ي کنیخاموش م. مي زنیرف مم، کمتر حيما کمتر قضاوت کن" 

  . ستيزھا ني در چیم که زندگي کنی میين لحظه، شناساين، امروز و ايقيم بطور قطع، يما دار

  .  ستید، اضافي گویرون است، ھر چه مي بیِ زھاي راجع به چی مِن ذھنیِ ن چون حرف ھا و صحبت ھايبنابرا

  .  رومینم رون، مني ببه جھانِ  ِکَشد ی که مرا مین، مِن ذھني ایيبا شناسا

ت يست، در آن ھوي نیدر آن زندگ.  رایرونيِز بياد کند آن چي خواھد فقط زی دانم که حرص میم.  زنمیمن حرص نم

  .آگاه شدم.  رومیمن نم. ستي نیست، در آن خوشبختين

   ھست به من اضافه بشود؟یِز خوبينجا چينم اي کردم ببیشه قضاوت ميھم.  کنمیقضاوت نم

  .  شودی، پس قضاوت، ھم کمتر م!واھد اضافه بشود؟ خیچه م
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 ین ميدم از بي دیزيپس اگر چ.  شودیره ميدم که ترس و کنترل به من چيدم، دي چسبیوقت.  آفل نچسبمیِ زھايبه چاد گرفتم ي

  .  پََرمیش ميرود، من از رو

   :ِل بزرگ؟، گفت کهيادتان ھست آن تمثي

  مرغِ جان اش موش شد سوراخ جو

  ان او عرجواه ک از گربديتا شن

  : کوچولو گفتندیِ  نشست، تا گربه ھایزي چین جھان نشست، روي در ای شاخه ایِ  انسان، مرِغ جان داشت، آمد رویعني

  ".  مرگ آمد یعنيم، يرين را بگيم با} ايبرو " 

  .بعنوان مرغ، یش ِبپَريد از رويشما با. ردي مید با}، مي آی شود، مید مين لحظه تولي که در ایزيھر چ

 بھش، ی، بچسبیاگر نَپَر. یش بِپَريد از روي رود، چون آفل است، بای، آن دارد میزيک چي یِ نشست رو... ن لحظه يا

  . ی کنید زندگيآنجا با. ِن فکرھا و دردھايِر زمي زی روی می شویھمراه آن موش م

   :دادت باشي، یني نشی که میزي ھر چی ست که روی مھمیليِل خين تمثيُخب ا

   ".       ردي مین مي ای، بزودید بِپَري ست، باین رفتنين از بيا" 

 توانم عشق بورزم به یگر، اگر ِبپَرم، مي دۀک مقوليم و عشق ي ِمھر ھستیا بيم، ي وفا ھستیست که ما بين نين نشانگِر ايا

  !.  توانم بورزمیاگر به جسم بچسبم که عشق نم. گري دیانسان ھا

  !.دمين، اxن به مفھوم اش چسبيِر زمي با آن رفتم زی، بصورِت مرغِ جان نشستم، منتھیک انساني یِ  رویمن اگر حت

  !.ست کهين، عشق ني ست ایچسبندگ!. دني طرِف مقابل، به ھمسرشان چسبیِ ِر ذھني اند، به تصویِر ذھنيشتر مردم، تصويب

  . او ھم زنده باشد. یني ببیھم زندگ، او را ین لحظه زنده باشي ات، در این است که بُعِد معنويعشق، ا

   . کند به کارینصورت، عشق شروع ميدر ا

  .! ترس و کنترل ھست که عشق وجود نداردی وقتیول
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