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 ٩٠۵وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

 
 دن گرفتيم باز پرمرغ دل

  دن گرفتي جان قند چریطوط

  وانه سرمست منيشتر داُ 

  دن گرفتيسلسله عقل در

  نھاريزیجرعه آن باده ب

  دن گرفتيده دويبر سر و بر د

  نظر با سگ اصحاب کھفرِ يش

  دن گرفتيخون مرا باز خور

   روان گشت آبین جويباز در ا

  دن گرفتيبر لب جو سبزه دم

   باغباد صبا باز وزان شد به

  دن گرفتيبر گل و گلزار وز

   مرایبيد به عيعشق فروش

  دن گرفتيسوخت دلش بازخر

  راند مرا، رحمتش آمد بخواند

  دن گرفتيجانب ما خوش نگر

  د که با دوستميدشمن من د

  دن گرفتياو ز حسد دست گز

  د از دغل روزگاريدل برھ

  دن گرفتيدر بغل عشق خز

   غماز اشارت کنانیابرو

  دن گرفتيجانب آن چشم خم

  ش خواندي خویعشق چو دل را به سو

  دن گرفتيدل ز ھمه خلق رم

  خلق عصااند، عصا را فکند

  دن گرفتيقبضه ھر کور که د

  ريرند، رھا کرد شيخلق چو ش

  دن گرفتيطفل که او لوت کش
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  ران شودست که پَ يروح چو باز

  دن گرفتي شه طبل شنیکز سو

  را که حجاب سخنيبس کن ز

  دن گرفتينپرده به گرد تو ت

 
 ٧٧٩٣ تي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

 
 جومرغ جانش موش شد سوراخ

ُجوايچون شن   د از ُگربگان او َعرِّ

  د و قراريزان سبب جانش وطن د

  وارا موشين سوراخ دنياندر

   گرفتیين سوراخ بَنّايھم در

   گرفتیيدرخور سوراخ دانا

  دي که مرورا در مزیيھاشهيپ

  ديد، گزين سوراخ کار آيکاندر

  رون شدنيزانک دل بر َکند از ب

  دن از بدنيبسته شد راه رھ

  یعنکبوت ار طبع عنقا داشت

  ؟ی افراشتیمه کي خیاز لعاب

 
 ٢۶۴ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

 
 خوبر مثال عنکبوت آن زشت

   َگنده را بر بافد اویھاپرده

   نور کردش پردهٔ ياز لعاب خو

   ادراک خود را کور کرددهٔ يد

 
 ٣٨٩٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

 
  قفسگربه کرده چنگ خود اندر

  نام چنگش درد و َسرسام و َمَغص

  گربه مرگست و مرض چنگال او
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  زند بر مرغ و پّر و بال اویم

   دوایجھد سویگوشه گوشه م

   ُگوایست و رنجوريمرگ چون قاض

  ن گواهي آمد ای قاضادهٔ يچون پ

  خواند ترا تا حکم گاهیکه ھم

  

 ١٠٣٢ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

 د رسوليآیدردھا از مرگ م

   فَضولیاز رسولش رو مگردان ا

  

 ٧٨٩٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو
 

 زي در گری از ویخواھی میمھلت

  زيخ: رد، شد، و گرنه گفتيگر پذ

  ھاجستن مھلت دوا و چاره

  ھاره تن پا بر خرقهٔ یکه زن

  وار خشمید صباحيعاقبت آ

  چند باشد مھلت؟ آِخر شرم دار

   پرحسدیعذر خود از شه بخواه ا

   رسدیش از آنک آنچنان روزيپ

  یوانک در ظلمت براند باَرگ

  یکبارگيبرَکنَد زان نور دل 

  زد از ُگوا و مقصدشيگریم

  خواندشی قضا میکان ُگوا سو

 
 ٠٣۴١ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

 
  سر بجنبد ُدم بُودی بھر که او

  ُجنبشش چون ُجنبش کژدم بُود

  کژرو و شب کور و زشت و زھرناک

   او َخستَن اجسام پاکشهٔ يپ
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  ن بوديَسر بکوب آن را که ِسّرش ا

  ن بودي مستمّرش ایُخلق و خو

 
 ۴٣۴ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو

 
 ميزنیما که کورانه عصاھا م

  ميلھا را بشکنيmجرم قِند

  ک خطابيده يما چو کّران ناشن

  اس خود جوابي قان ازيھرزه گو

  

 ۵۵٣٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویولوم
 

 ب ھستي که سیند کودکيتا نب

  از گنده را ندھد ز دستياو پ

 
 ٨۶۵ت ي ب، دفتر اول،ی، مثنویمولو

 
 ديفکرت شویگوش و بیحس و بیب

  دي را بشنویتا خطاب اِرِجع

 
 ١٨۴٣ت ير ششم ، ب، دفتی، مثنویمولو

 
  که بر سازد ُحصونیيپاک بنا

  ب از گفت و فسونيدر جھان غ

  بانگ در دان گفت را از قصر راز

  ا فَراز؟ين يتا که بانگ وا ُشدست ا

  بانگ در محسوس و در از حس برون

  ن بانگ و در m تُْبِصرونيتُْبِصرون ا

  آواز شدچنگ حکمت چونک خوش

  ز شد؟تا چه در از َرْوِض جنت با

  شودیبانگ گفت بد چو دروا م

    شود؟یاز َسقَر تا خود چه در وا م

   از درشیبانگ در بشنو چو دور
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   خنک او را که وا شد منظرشیا

  یکنی میکي که نینيبیچون تو م

  یزنی بر میات و راحتيبر ح

  رودی میر و فَساديچونک تقص

  شودیات و ذوق پنھان ميآن ح

  اند خسيد خود مگذار از ديد

  ن کرکسانيکه به ُمردارت َکَشند ا

  ؟ی که چیچشم چون نرگس فروبند

  ؟ی اَچین عصااَم کش که کورم ايھ

   در سفریديوان عصاکش که گز

   باشد از تو کورترینيخود بب

  دست کورانه به َحْبِل ّهللا زن

   َمتَنیزداني یجز بر امر و نھ

  ُ◌هللا؟ رھا کردن ھواست َحْبليچ

  مر عاد را ین ھوا شد َصرَصريک

  خلق در زندان نشسته از ھواست

  مرغ را پرھا ببسته از ھواست

   گرم از ھواست اندر تابهٔ یماھ

  ان شرم از ھواستيرفته از مستور

   نار از ھواستخشم ِشحنه شعلهٔ 

  بت دار از ھواستيخ و ھيچارم

  ني بر زمیدي اجسام دِشحنهٔ 

  ني احکام جان را ھم ببِشحنهٔ 

  ھاستجهب خود اشکنيروح را در غ

   شکنجه در خفاستیک تا نجھيل

   اشکنجه و دماریني بیديچون رھ

  زانک ضد از ضد گردد آشکار

  اهيآنک در چه زاد و در آب س

  او چه داند لطف دشت و رنج چاه؟

  م حقي ھوا از بیچون رھا کرد
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  م حقيدر رسد َسغراق از تسن

  : کنمیوان شمس مو!نا شروع مي از د۵٠٩را با غزل  گنج حضور امروز ۀ، برنامیس�م و احوالپرسبا 

 دن گرفتيمرغ دلم باز پر

  دن گرفتي جان قند چریطوط

 ست، به مرغ یت است، از جنس زندگي فرم است، از جنس خداست، خدائی بیاريموmنا دل انسان را که از جنس ھش

  . دي مرغِ دِل من، دوباره پر:دي گویم. ه کردهيتشب

  .شان نشسته بودي، رویم ذھني جھان، که بصورِت مفاھی رود؟، ازياز کجا پر

.  شودی، وارد ذھن میارين ھشيده شود، ايي، از مادر زایک تن ي در یوقت. دي آین جھان ميم، به اي که ما باشیاريھش

 است و ند، اسمش درخِت جھاني نشی آن میِ  رویارين ھشيم، اييا بگوي شود، یل مي که به آن تحمین مفھومي اول:ميگفت

  . ندي نشی آنھا ھم میا دوباره  روي شود و یگر بصورت مفھوم، بصورت فکر، به آن اضافه مي دیزھايبعد چ

  .دي نشسته ایيزھاي چه چید که بصورت مرغ روينيد در خودتان ببي توانی میشما به راحت

  . خواندتان خواھمي بارھا خوانده ام، دوباره برای را که از موmنا در مثنویليامروز تمث

ند تا  ي نشی درخت میھمانطور که مرغ، رو. ديني نشید مي آی که خوشتان میزيک چي ی، رویاريشما بصورت ھش

  . بلند شدن استۀر است، ھر لحظه، آمادين انجيمرغ، که در حاِل خوردِن ا.  را بخوردیريانج" ، مثxیوه ايم

ا ھر لحظه يد، آيني نشی بصورت مفھوم میزي چیجھان، رون ي در ایاري شما که بعنوان مرغِ ھش:ن استيحاm، سوال ا

  د؟ي بلند شدن ھستۀآماد

 شما را به ۀ تمام توجه زندیزيک چين است که ي اش اید ھم معنيني نشیمد، يني نشی میزي چیِ ، رویاري شما بعنواِن ھشیوقت

ا باشد، يز که ممکن است پول باشد، مال دني آن چیِ رو شما، ۀ، تماِم توجه زندیاريد که تمام ھشي دھی کند و شما اجازه میخودش جذب م

 ی موقع ھا آدم چنگِ خودش را روید؟، بعضيد بلند شوي خواھیگر نميا، ديآ. خانه باشد، بچه باشد، ھمسر باشد، متمرکز شود

  . ,,ن مال من است يا ,, : اندازدیآن م

گر حاضر ي زند که دی به آن چنگ مید و طورني نشیم یز ماديک چي ی مرغ دل شما رو:دي گویموmنا م" اصطxحا

  .      ست بلند شودين

  . ديد بلند شوي بایک موقعيد که يد بدانيد، بايني نشی میزيک چي ین لحظه رويشما، ا

   ". ی بلند شوی که نتوانینيد بنشينقدر محکم نبايا" 

  د؟يد که بلند نشده اي نشسته ایيزھاي چه چین است که شما رويحاm، سوال ا

ر را ي خواھد انجی درخت نشسته و می که رویم؛ مثل آن مرغيم بخوري خواھیم و ميني نشی می ذھنۀوي میِ ما رو

  !. ما نهیول.  شودیر تمام شد، بلند مير افتاد، انجيست، انجير نيبخورد، ھر لحظه بفھمد انج

ن ي ُخب به ایلي خ: گذاردیش مي جلو،ی، مصنوعیکير پxستيک انجي، یر تمام نشده، زندگيمرغ اگر اصرار کند که انج

  ". ر تمام نشده يم انجيي گویما م. مي کنین کار را ميما ھم ھم. " نوک بزن
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گر ير است و آن ديي در حال تغیزينکه ھر چي ایبرا.  شودیوه تمام ميم و ميني نشی میوه ايک مي ین لحظه، رويا

  . کندیر ميي دھد؛ مثل داشتن بچه، تغی ما لذت مم و بهي شناسی که در جھان میيوه ھايتمام م. وجود ندارد

  . ما تمام نشدهیبرا. مي زنی آن نوک میکي ھنوز ما به مفھوم پxستیول.  رودی شود، میبچه بزرگ م

ک ي یاري ھشیعنيم، ي کنی درست میک من ذھنينصورت يم، در ايم، بلند نشوين لحظه، کار را تمام نکني ما در ایوقت

  .  رودید و دروِن آن م کنی درست میمن ذھن

  :دي گوی، مبارھا ھم خواندمتان خواھم خواند، ي که برایليدر تمث .ن بلند شدن مرغ استيل ھمين تمثيبھتر

 ست که ما ین حفره اين ھمير زميز.  رودین ميِر زمي دھد، به زی شود و قدرت پروازش را از دست میمرغ، موش م

  . مي کنی فکرمان درست مۀليبوس

 خودتان یشما اگر نورافکن را رو.  تواند بپردیپرنده م. ديايرون بي تواند از mنه بینم. ترسوست. استموش زرنگ 

د يستيد و ھنوز حاضر ني نشسته ایيزھايچه چ یرود، ي که خودتان را شناختی از موقع:دينيد ببي توانید، ميروشن کن

  د؟يبلند شو

ک ي و بچه را ھم به یک من ذھنيد، که شما را به ينيبچه تان بنش ید روي توانیا مرغِ دل، ميشما بصورت مرغِ جان، 

جه ترس و کنترل ي خواھد و در نتی میند و از آن زندگي نشیک مفھوم مي ی رویر ذھنيک تصوي.  کندیل ميمفھوم، تبد

، آن د، ھمان موقع ترس و کنترل شروع شدهيد بلند شويد و حاضر نشده اي ھر چه نشسته ایشما رو.  شودیشروع م

  . دي آینده افتادن ميبه گذشته و آ. دي آیتوھم م. دي آیدرد م. دي آی برنمیاز آنجا شاد. ستي نیگر زندگي دیزندگ

   :ن است کهيک خرد ايپس 

  . نم که نتوانم بلند شومي ننشیطور :دييد، بگويني نشین شما، بصورت مرغ دل ھر جا ميبعد از ا

در  که Hummingbird موقع ھا مثل یبعض. نميننش" ، کامx"ا اصxيد شوم و ع بلنينم، که بتوانم سري بنشید طوريبا

 یکه پَر ميدر حال.  ھستندیار سبک و پر انرژيبس. ديده اين مرغ ھا را ديند، شما اي گوی به آن مرغ مگس، میفارس

         .            خورندی برند و می کنند، نوکشان را در گل ھا فرو میزنند و در آسمان پرواز م

د مثل آن پرنده، در حال ي، با تواند باشدی میوه ايوه، ھر مين مياد، ين جھان بخوري را در ایوه ايد که ميني نشی شما میوقت

   :دييد به خودتان بگويبا" د، دائمايد، اگر نشستينيد، ننشي توانیم" اصx. ديپرواز باش

نکه آن ي اینم، براي توانم بنشی نمیچي ھیرو. نميشه بنشي ھمیا توانم بریچ جا نميھ. د بلند شومي شوم؟، بای بلند میک

. ستمي نین رفتنيمن خودم از ب. ت ھستميمن خدائ.  ھستمیاريمن ھش. ن رفتن استيدر حال از ب. ر استييز در حال تغيچ

که اگر يلن برد، در حاي شود مرا کشت، از بینم.  شود مرا سوزاندینم.  ھستمیاز جنس زندگ. ساکن و مستقر ھستم

 توانم درست کنم، پس ی شود، من مثل خودم را نمی می، من ذھنیر ذھنين، تصويبخواھم مثل خودم را درست کنم، ا

  .  ھم در حال پرواز استفاده کنمین جھاني ایروھايدر حال پرواز باشم، البته از ن" د دائمايبا

ن ين ھميا. ديداشته باش" ک بُعد حضور ھم دائماي د،ي کنیکه با جھان مراوده ميشما در حال :ن است کهين معادل ايا

 یزياز چه چد ي گویبه شما م.  کندین بُعِد حضور شما، تعادل را برقرار ميا. دي از جھان ھم بخوریول. پرواز است

د، خودتان يد و به توھم بروينياد بنشيد و زين بُعد را ببندي اگر ایول. دي کنیط نميتفر. دي کنیافراط نم. ديد بخوريچقدر با
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ل به ينصورت تبدي جذب شود، ا�ن، توجه زنده در شما نماند، در ایاري ھشۀد که ھميد، اجازه بدھيندازيب یزي چیرا رو

  .  کندیشرفت مي پیلي خیک جھتيکدفعه از ي حساب کتاب ندارد، عقل ندارد، یمن ذھن. دي شوی میمن ذھن

 ی ندارد، نمی کند، عقل درست حسابیند، روابطش را خراب م کیض مي کند، تنش را مریاردھا دmر ميليپولش را م

  .م کردين موضوع صحبت خواھيامروز راجع به ا. ستيحواس اش ن. د برداردي، چقدر بایزيتواند بفھمد که از چه چ

،  اندازمی من است را به ھر جا که مینيمرکز ثقل من است، مرکز سنگھم دل من  مرغِ دل من، که :دي گویپس موmنا م

  .  افتدیآنجا، م

   چه انداخته ام؟یا�ن رو

ش ي کند، ھمسرش برای خودش می از وجوِد ذھنیک قسمتي اندازد و یم  ھمسرشی اش را رویني که مرکز سنگیکس

د ي او بایتمام کارھا.  رودین مي، نَشو و نَما، از بی، آزادی و آرامش زندگیشاد.  شودی و کنترل و ترس شروع ممھمّ 

 خوب را از ۀد، رابطي برین ميت را از بيد، خxقيريراد بگيد اي توانیز او، شما ميبه ھر چ. ترل شما باشدر نظر و کنيز

د که يني بیک دستگاه مي. ديني بی نمیگر او را زندگيب، شما دين ترتيد، به اي برین مي را از بید، زندگي برین ميب

  چرا؟. دي ترسیشه ھم ميد و ھمي کنیکنترل م

  .  شودی شود تمام مین لحظه شروع مي که ایزيھر چ.  شودیر تمام مين انجيد که ايستيتوجه ننکه مي ایبرا

 یات به شما زندگيآن خصوص. دي خواھیا خانم مين آقا ياِت اي را از خصوصی، شما زندگین من ذھني اmصول با ایعل

  .ديد بلند شويباپس . لط استن غيا.  کنندیر ميي دھند و دائم تغی نمی دھند، خوشبختیت نمي دھند، ھوینم

  م؟ي ورزیم؟، عشق نمين است که ما دوست نداري اش ایا بلند شدن معنيآ

  . شودی آنموقع شروع میت و عشق ورزي و توجه و حس مسئولیدوست داشتِن واقع" اتفاقا

ط کنترل و  فقیمن ذھن.  شمای دھد، نه من ذھنیگر صورت مي دیکي را بُعد حضور شما، به بُعد حضور یعشق ورز

  .ديز که نشسته بود، پري ھر چی مرغ دلم، از رو:دي گویپس موmنا اول م.  بلد استیترس و نگران

  .  توانم بپرمیدم، نمي من چسب:دييممکن است بگو. دي پرید، مي ھر چه نشستیشما ھم بعنوان مرغ، ا�ن رو

د و ي داریز بطور کامل برمي آن چیان را از روشما حواس تان و تمرکز تان و توجه ت. دن معادل انداختن استين پريا

ست، حس ي نیست، خوشبختيت نيست، ھوي نیدم، زندگي که من به آن چسبیزين چيد که در اي کنیبه خودتان القاء م

      .                    تمام شد رفت. ستيت نيامن

   :دي گویرد، موmنا ميبگن کار صورت ياگر ا. ن انداختن، معادل بلند شدن استياد، ي انداختیوقت

   :ميرين چھار بُعد مان را در نظر بگيم ھمي توانیم. ن جان حرف زننده ستي جان من، ھمی، طوط جان منیِ طوط

  .دني من، شروع کرد به قند چرجانِ  من و یِ جانيھ من، بُعِد یِ ذھن من، بُعِد یجسمبُعد 

. ستميگر نگران نيد.  خوب شدیليحالم خ. دي اوج خود رسجانم به.  شروع شدینيري من، شیِ  در زندگ:یعنيدن يقند چر

 ی نمیش نشسته بودم، زندگي که رویيزھايگر از آن چي دیعنيدم، ي پرینکه وقتي ایبرا. لي دلیشادم ب. آرامش دارم

!. دهيرده چسب مُ یزھايک جسِم ُمرده به چيک آدِم ُمرده، ي. نھا ُمرده انديکدفعه متوجه شدم اي.  نداشتندیخواھم، آنھا زندگ

 که ی و ُمرده ای مفھومیزھاي آن چ: کهن مطلب استي ایيرھا  کردن ھم در واقع شناسانکه آنھا را رھا کردم، ي ھمیول
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د و اگر من قند ي آی جوشد و باm می از اعماق وجودم میزندگ.  ندارندیدم، زندگيدر ذھن ام تجسم کردم و به آنھا چسب

  .  کندی دھم ھمسرم ھم زندگیاجازه م. گران ھم قند بخورندي د دھمیبچرم، قند بخورم، اجازه م

 یگر را مجسمه نميھمد.  کندیم، زندگيبچه ام ھم، آزادانه، در پناِه عشِق من و ھمسرم که ھر دو به حضور زنده ھست

جاد ي ای، برا ,,من,, جاد ي ایگر بعنوان قطب، براياز ھمد. ميديبه مفھوم ھم نچسب. مي خواھی نمیزيگر چياز ھمد. مينيب

 پر از عشق که به آن ۀک خانواديم و بچه مان ھم در ي دادیبه ھم آزاد. مي خواھید نميياز ھم تأ. مي کنیدرد، استفاده نم

  . شودیاج دارد، بزرگ مياحت

 از اعماق ی شادیعنيد و جان تان قند نچرد، يد، نپريشان نشسته اي که روی مصنوعیوه ھاين مي ایاگر شما از رو

  .  کنندیگران زندگيد دي گذارید و خودتان حال تان خوب نباشد، نميزين چھار بُعد نريودتان به اوج

  . ميد به آن زنده شوي ما باۀ زنده ست، ھمی کرد، زندگی شود زندگیبا فکر نم

 گذارد ی نمیواِت مثني موقع ھا، ادبیبعض.  خوانمیع مي دو بار خوانده ام، سریکي را که تا به حال، یآن قسمت از مثنو

ن يا، اDن من چه گرفتم؟ خب :د کهييد بگوي دھی گوش میوقت. ديرون بکشيغام را بيد پيشما با. ميرون بکشيغام را بيما پ

 خواھم انجام بدھم که تا حاG انجام ی میدياز فردا چه کار جد ؟، آوردیرفتار من بوجود مفکر و در  در یرييچه تغ

  . مي بکشرونيد بين را بايا؟،  دادمینم

ن برنامه، ي ا: بارھا گفتمیم، ولي کنی بسنده می ادبۀ سادیم و به ھمان معني کنیات را معنيم ابي روی موقع ھا میبعض

 بصورت ، که اDنیزي ھر چیِ رو از :ديرياد بگيم، شما فقط ي موmنا را بخوانۀست که ما ھميست، mزم ني نی ادبۀبرنام

  . دي بلند شو،ديمرغ دل، نشست

د، يايد که بيده اي را دیشما مرغ. قانوِن نشستِن مرغ است.  ستیقانون زندگ. دي گوی میزندگ. دي گوی را موmنا منيا

  .                 ديديند!. ديدير نگاه کند؟، نديند و به آن انجير بنشيک انجي یِ ک سال، دو سال، روي

  . ز ما را بکشديم و ممکن است ھمان چيشو یم و بلند نميني نشیز ُمرده و گذشته، ميک چي ی ما، رویول

 که دوسِت دوستم بود، با من ھم یيک آقاياط ھوا بخورم، يرون رفتم در حي که دوستم دعوت کرده بود، بیک مھمانيدر 

   حالت چطوره؟:ست، گفتمياد حالش خوب نيدم زيد. ميم و نشستيخوش و بش کرد. دي کشیگار ميآشنا بود، نشسته و س

  . بله؟، یني بین خانه را مي مھندس، ای آقا:گفت ز به خودشين آمي توھیبا زبان

 به مِن احمق یکس. ون دmر استيليده بودم، ا�ن شش ميون دmر بود، اگر آن را خريليش دو مين خانه چھار سال پي اـ

. ک است، دست نزدمن خانه بدھم، ھنوز در باني خواستم به ای که می، ھمان پول!؟ین کار را نکرديد که چرا اي گوینم

  . ون دmر از دست دادميليچھار م

  !.ديستيِز ُمرده، ا�ن نايک چي یِ شما، رو. نکه گذشته، ا�ن تمام شدهي ا:گفتم

ھمان شب، ساعت حدود چھار صبح سکته کرده بود، او را . گار به دست، بلند شد راه رفتيآنقدر ناراحت بود که س

   :دم، گفتيکه زنگ زدم احوالش را پرس" بعدا. مارستان برده بودند و درستش کردنديب

  .  شما درست بودیحرف ھا. دمي اورژانس آمد و مرا برد، مرگم را دیوقت



                                                                 2014Sep                                  524#Program 24 ٤٤٤٤٢٢٢٢٥٥٥٥  شماره حضور گنج برنامه

 

11 

 

اد او نرفته ي از یده و تمام شده بود؛ ولي آمده و خانه را خریکي مفھوم ُمرده و تمام شده نشسته بود، یآن دوست ما، رو

  .بود

  وه، ين مي نشسته و ایوه اي می، روی درخت زندگین است که انسان، روي ایند، معنتان خواھم خواي که برایتيدر چند ب

  .  ستین رفتنيھر چه ھست، گذرا و از ب

 چون مرغ محکم نشسته، یزھا را بخورند، ولين چيند، اي آی کوچک می گربه ھا:ن است کهي معادِل ا،دي گویموmنا م

  !.  رود بپردیادش مي

  . دھدیح مين موضوع را توضي مختلف ایبصورت ھاموmنا،  تين چند بيدر ا

   :ن است کهيم اي خوانی که مین مطلبي اغامين پياولپس 

ن ي از بیزي چیوقت.  ستین قانون زندگيا. ديد، بپري که نشستیزي ھر چیا مرغ دل از رويشما بصورت مرغ جان 

  .  کندیل مي کند، شما را از مرغ به موش تبدی، تمام توجه شما را جذب میرفتن

ن دانش ھا ي ا.دن کنی نمیروي پین زندگي از قوان کهمي کنیدا مي پیي دانش ھایک سريکه ن است، يش اگريغام ديپ

سوراخ .  آبادان کردن ذھن مانیعني. مي کنیم مربوط به سوراخ موش است؛ و شروع به آبادان کردن سوراخ موش

  . ستذھن ماموش ھمان 

م به آبادان ي کنی شروع میبا من ذھن!. مي کنی را اجرا مین من ذھنيم و قواني کنی می، زندگآن در یاريما بصورت ھش

رد، در آن يت صورت بگيّ  و با منی که با من ذھنینکه ھر آبادان کردني ای خورد، براین آبادان کردن بدرد نميا!. کردن

   : زندی میگريل ديتمث. ن استيگرش ايغاِم ديک پي. درد خواھد بود

ھر . ردي گی نور را می رود و جلویمآن  و در  بافدیم کند، که با فکر یه مي، به عنکبوت تشبیلِت مِن ذھنما را در حا

     .   کندیشتر مي شما را از نور، از خدا،  بۀ، فاصلیھر مقاومت. ک مقاومت استي معادل یبافتن

  .ستين کار درست ني، ا شودیشتر مي من دار باشد، فاصله ات از نور از خدا ب،ن فکرھاي و ایھر قدر با فکر بباف

  .موش شده. که عنکبوت شدهي فرم ھا برود، در حالۀ ھمیِ د وراي مرغ دِل ما عنقاست که با:دي گویم

د، به ي آی که میھر درد. غام آور استيک پي، ک رسول استيد، ي آی که میھر درد :نکهيد، اي گوی که میگريمطلِب د

  . یريد نسبت به آن بميبا. ید بپري کند که بای میاد آوريشما 

 یگار ميا تند تند سي خورم و ی برد، از فرط فشار مشروب می کند، شب خوابم نمی کند، معده ام درد میسرم درد م

د ي، بایدي، از آن خدا، و از مرگ است، که نپریغام آور از آن قاضينھا پي اۀ کنم، ھمیا مواد مخدر مصرف ميکشم 

  .یبپر

  !. ک قفسي در ی شوی می آخر سر، مرغ:دي گویگر، مي دیھيدر تشب یھيتشب

ت ي حس امنی توانید کند و شما نميد که تو را تھدي آی دست گربه مرتب می، ولی، راحت شدی که آزاد شدی کنیفکر م

   :دي آیم. ن دردھاستيھم، ی قاضمأمورِ . یکن

 اگر یي گویخب م. ید بپريبا تو :ستن اي اش ھم ایدگيرس.  کندیدگيت تو رسي خواھد به وضعیا، ميب یِش قاضيپ

   َکنَم، چکار کنم؟یر دل نمين انجيبپرم، از ا
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 درد ی کنیياگر درست شناسا. ید درد را بِکشي با:دي گوید، خدا مي گوید، مرگ مي گوی میقاض. ن دل کندن درد دارديا

  . ی نداری، راھی بپرديبا یول. ی کشیک مقدار درد ميمشکل شد،   اشیياگر شناسا. ی اندازیفقط م. ندارد

  .دي آیقانون ھا پشت سر ھم م.  ساده ستیليخ

 ٧٧٩٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو
 جوغ جانش موش شد سوراخمر

ُجوايچون شن   د از ُگربگان او َعرِّ

  . ميم بخوري برو: کوچولو گفتندیگربه ھا.  خوردیر را مي نشسته بود، انجی درخِت زندگی مرغِ جاِن انسان رو:دي گویم

چ يستش به ھ پرد، گربه دیراست مي کند؛ وگر نه جان شما که نامیدش مي کوچولو تھدۀر بچسبد، گربياگر مرغ به انج

  . ر استييگربه مرگ است، گربه تغ.  رسدیجا نم

  . ید دل ببنديز گذرا و آفل نبايبه چ :ن است کهي اش ای رود، معنید مي بندید که به ھر چه دل ميني بیشما م

  .د آزاد باشدي، مرغ جاِن شما، بای ابدۀشيت ري نھای بآن

 افتد، قفس راحت یمرغ که به قفس م. ت استيا، حِس عدم امن از آنھیکي. دي آیش مي، ھزار مسئله پیفتيب یزي چیرو

 خواھد مرغ را ی برد، مین طرف دستش را مي بََرد، از ای پرد، از آن طرف دستش را میست،  گربِه مدام باm مين

  .  پردیر را رھا کند، ميرد، اگر مرغ انجيبگ

  . کندیرست م من داِر ما دیقفس را فکرھا.  ستی وجود ندارد، قفس موھومیقفس

  .دين کنيد تمري توانیشما م.  کوچولواندی کوچک، مرگ ھایپس گربه ھا

 قشنگ است؛ و تمام توجه شما یلي، بَه بَه بَه، خیزيد چيني بید، ميني بنشیزي چید بعنوان مرغ، روي خواھیشما فردا م

  . نه :یي گوی خواھد جذب کند، میرا م

 یک خرده از توجه ام، ده درصد را به آن مي کنم، ی م...ن ي ای رویمرکز کنم، تی م...ن ي، به ایک نگاھيمن ا�ن 

      . ترسمیم.  شومینم، خورده ميش بنشيرو. نمي نشی آن نمیِ د بپرم، روي دارم، بایه را نگه ميدھم، بق

  !.  خواھد باشدیھر چه م

  .  در پرواز باشد،مرغ جان در ھوان ي ا: ست کهیعشق موقع. ستيدن، عشق ني و چسبیزيک چي ینشستن رو

 یخانه اش نشسته استراحت مرفته  ھم ھست که مرغ یيک جاي.  پرواز استۀآماد"  خورد، دائمایم ر راي انجیمرغ وقت

xستير نيبه فکر انج" کند، اص.  

ا  توجه شمیزيچ، چي، ھیچيد، ھيد، آرامش داري کنیلکس ميد ريد، نشستيستيا نيد، به فکر دني شب خانه آمدیشما ھم وقت

 یم تا موقعياد کردن باشيم به فکر زينکه ما صبح بلند شوينه ا. دي زنده ھستیک زندگيشما .  کندیرا به خودش جلب نم

     :دي گویبعد م!.  شودی نمین که زندگيم، اي خوابیکه م

  د و قراريزان سبب جانش وطن د

  وارا موشين سوراخ دنياندر

!. دا کردهين ذھن، قرار پيدر ا ا،ين سوراِخ دنين است که جان ما در اي ھمیبرا.  تواند موش بشودیچ موقع، مرغ نميھ

  . ن ذھن ماستيا ھميسوراخ دن
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 ترسد گربه ھا او را ینکه مي ایدا کرده؟، براي شود؟، قرار پیده نميي ذھن رفته، مانده و زای ما تویاري چه ھشیبرا

   :ديري گیاد مي ا�ن شما یول. ادش رفتهيپرواز . رنديبگ

  . ستي نیگريز دين است چيھم. ديندازيمفھومش را ب. دي آن بپریِ د از روي توانید، مي ھر چه نشستیرو

   گرفتیين سوراخ بَنّايھم در

   گرفتیيدرخور سوراخ دانا

امروز موmنا در .  دارندیآنھا ھم من ذھن. مي رویمردم به ما داده اند، در ذھن م"  که معموmی ذھنیما، مطابق الگوھا

  .  َرَمدیافت از مردم مي که به عشق دست ی ھر کس:دي گوی شما مغزل به

 ینطور طفليھم.  اندازدیدا کرد، عصا را مي آدم چشم پیاج دارد، وقتي خلق مثل عصا ھستند، کور به عصا احت:دي گویم

  .  شودیل مي میگر بير، دي دندان درآورد، توانست نان و غذا بخورد، به شی خورد، وقتیر مياورده، شيکه دندان ن

  .  کشدیم دست مي به حضور زنده بشود، از خوردن مفاھیھر کس

 ین مي این را پھلويا. مي کنیما در ذھن، در ذھِن من دار، شروع به آبادان کردن م.  آبادان کردنیعني کردن یيبنا

م، بُعد ي کنیاخ موش کار مکه در سوريم، باmخره، در حالي گذاری آن مین را رويم، اي گذاری آن میم، آن را پھلويگذار

  .  سوراخ موش استۀستيست؛ و دانش ما ھم در خور آن است، شايحضورمان زنده ن

ز که در مرکز شما يعقِل آن چ. ديگر نداريز را ديد، عقِل آن چي شوی بلند میزيک چي ی پرد، شما از روی مرغ میوقت

  .  خوردیقرار گرفته، بدرد نم

  خانه "  باشد، مثل مثxیزماديک چيد، اگر مرکز ما ي آید، خرد ما مي آیعقل ما م ست که یي ست، جایزيمرکز ما چ

 ندارد و ی که دل ماست، قدرتیزي، عقل ما ھم مطابق آن چ) تواند خدا باشدیمرکز ما فقط م(باشد، ھمسر باشد، بچه باشد، 

  .  ترسمیم" ن رفتن اند، دائمايدر حال از ب"  دل من است دائمای که تویيزھايچون آن چ

ن ي از بیزھاي اگر مرکز آدم از چ.رند، درست بشود؟، نهيي که در حال تغین رفتني از بیزھاي شود، مرکز آدم، از چیم

                  . ترسدیم" ر درست بشود، دائمايي و در حال تغیرفتن

ست و ي نین رفتنيست و از بشه زنده ھي ھمیزندگ. دي دھی را قرار می ست که شما در مرکزتان زندگیت موقعيحس امن

  !. دي دھد؟، بپرید؟، خودش را به شما نشان مي آی بوجود مین کيا. آن، اصل تان است

 یا خودمان را رويد يندازيد بي که گرفتیزيدن ھم ساده ست، فقط آن چيپر. ديد بپري با:دي گوی مختلف میبه زبان ھا

  . ميم، بلند شويه اا، حاm ھر چه، انداختي، مال دنی، ھمسری، بچه ایزيچ

  دي که مرورا در مزیيھاشهيپ

  ديد، گزين سوراخ کار آيکاندر

ھر .  دھدی را میھردو معن. مي کنی دھد، معنی که مزه میزيا ھر چي کند یشتر مي که بیزيم، ھر چي توانید را ميدر مز

 ی ما، حرفه ھایشه ھايپ. مي کنید مايآنھا را ز. مي روی آنھا میِ  دار است، ما به سوی که در آن سوراخ موش، معنیزيچ

  . ن لذت نداردي ھمیما بر اساس آن است، برا
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 ید و به آن کاري آید، عشق مي آید، عقل مي آید، خرد مي آی میست که از اعماق وجود ما انرژين نيحرفه، بر اساِس ا

شتر شود؟، يش مردم بيعتبارم پادتر کنم که اي چه را ز:ن است کهيبر اساس ا. نه شود، ی میجار م،ي دھیکه انجام م

  . ستاده امي آنھا ای من ھستند، روینکه مردم عصاي ایبرا

  ستاده؟ي مردم این مِن ما، رويا ايم که آي مھم است بدانیليخ

نکه درد ي ای خواھم؟، برایجاِد قطب مي ایسه کنم؟، مردم را براي خواھم که خودم را با آنھا مقاین مي ایا مردم را برايآ

   خواھم؟یجاد درد مي ایا من ھمسرم را برايکنم؟، آجاد يا

   ابراز عشق؟ یا نه براياج دارم؟، يبه او احت

 دارم، ، مِن او را قطب ی خواھم، مِن ذھنی درد میم، براي کنی میم، آشتي کنیکبار دعوا مي یاگر ھفته ا. دينيشما بب

  . کرده ام

  م؟ي کنیاد ميموش ز را ما در سوراخ یزي اند؟، چه چیيشه ھاينھا چه پيا

  .ميريد بگييم، تأي را که بصورت مفھوم به ما اضافه شود، در چشم مردم مھم جلوه کنی اعتباریزھايچ

  .د مردميي دھد؟، تأی در سوراخ موش، به ما مزه میزيچه چ

  م؟يسه کني مقایم، نباشند، خودمان را با کيسه کنيم خودمان را با آنھا مقاي خواھیما مردم را م

د به ي شود؟، شما زنده ھستیچگونه م.  فرم استی بیاري از جنس ھشیزندگ!. ستيسه ني، قابل مقای، زندگ...آھان 

  . ستيسه نين قابل مقايا تو؟، ايشتر دارم ي بیمن زندگ. ستيسه نين قابل مقاي، ا�ن ایزندگ

نصورت ي؟، در ای ارزیتو چقدر م ارزم؟، یم من چقدر مينيا ببيد بي شود آدم خودش را به پول کاھش دھد، بگوی میول

  .یخودت را به جسم کاھش داد

د يم؟، نبايد کار کنين است که نباي اش ایا معنيآ.  خوردی ماين سوراخ موش دنيبدرد ام که يني گزی را میيآن حرفه ھا

  ".ست ين ني اش ایمعن" م؟، يپول داشته باش

  .  چه خبر استیني، تا ببید بپري با:ن است که ھمان اول گفتمي اش ایمعن

چکس يھ!. ، دردسر شروع شدی، تو مال منین مال من است، تو مال مني ا:دينشست یوي دنیوارھاي دیکه رويتا زمان

 تواند به ما یا نميت بدھد، مال دنيگر را خوشبخت کند، به او حس امني دی تواند کسیچکس نميھ. ستيچکس نيمال ھ

  :دي گوین غزل ھست مي، در ا!ميا را بخوريد گول دنيت بدھد، ما را خوشبخت کند، چقدر بايحس امن

  د از دغل روزگاريدل برھ

  دن گرفتيدر بغل عشق خز

 ست، ین لحظه را که زندگي شود که ما، اینجا شروع ميدغل روزگار از ا.  روزگاریست؟، حقه بازي چدغل روزگار

 ی زندگیِ  کند، را بجایحظه به ما ارائه من ليت اي که وضعیزين لحظه، آن چين لحظه، جسم اي، فرم اميکنار بگذار

        .مي شود که ما خودمان از جنس جسم شوین کار سبب ميم، ايريبگ

 که من از یزيک چي شود ی ست، موهيمک يت ھم که ي، آن وضعیک من ذھني، یر ذھنيک تصوي شوم یآنموقع من م

در د، ي آیش مي خورم، زمان پیب روزگار را مي روم، فریدنبال آن مھم من .  کندیر ميي تغآن.  خواھمی میآن زندگ
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 خواھم از آن ی کند؟،عقل ام را به آن دادم، چرا؟، میر ميي رود، چگونه تغی، کدام طرف میز کين چيا : افتمیمنده يآ

من ھم . ستي کند، نین لحظه ارائه مي که ایتي در وضعیزندگ. ن لحظه ستي ایزندگ. ن اشتباه استيا!. رمي بگیزندگ

  . فھممینپرم، نم.  فھممی، اگر بپرم من لحظه ھستميمن ھم از جنس ا. ستمي نیر ذھنيمن ھم تصو. ستميفرم ن

  . ميم بلند شوي توانید و ما ميد، مگر بلند شويد فھميد، نخواھي انداخته ایيزھاي چی که شما خودتان را رویتا زمان

 یو قانون زندگ  گفتیم، نمي توانستیم، اگر نميم بلند شويتوان یم. ميد که ما بعنواِن مرغ، بلند شوي گوینھا را موmنا ميا

  .  قضا:دي گویت مين چند بيآخر سر، در ا. ست

  .ه ھم اندي شبیلينھا خيقضا، خدا، مرگ، ا

زھا يتوجه تان را از آن چ. دي شویرد، شما آزاد مي می میمن ذھن. ديري می مید، به من ذھني شوی بلند میشما وقت

د ي شویمتوجه م.  شودیآنموقع چشم تان باز م. دي شوی میارياز جنس ھش. دي پریم. دي شوی آزاد م.دي کشیرون ميب

!. ا کار را درست کني ترسم بلند شوم، شما بینھا افتادم، مي اید من روييد بگوي توانید، نمي تا نشستیول. ستيان چيجر

  .ید درست کنيم، کار را خودت بايم کار را درست کني توانیما نم

  .  شودی نمیزين چيچن.  شومینھا بلند مي ای شوم، از رویدم درست ميا حاm مرا سالم کن، شاد کن، من اگر دينه، شما ب

  رون شدنيزانک دل بر َکند از ب

  دن از بدنيبسته شد راه رھ

  !.ود شی توانند باm بپرند، مگر میادشان رفته مرغ ھستند مي" نقدر گرفتارند، اصxي ھا ایليخ. واضح است

 یزي، ھر چ!خبط ھا و اشتباھات تمام شده. مي خبط ھا بپرۀم از ھمي توانیم. مي ھا بپرین گرفتاري اۀم از ھمي توانیما م

از اقxِم .  رودیم د، با شما به سوراخ موشينپر. ديش بپريد از رويد، باي آیش مي پیتيک وضعين لحظه يا.  شودیتمام م

  . مھمِّ سوراخِ موش، درد است

ک مأمور ي یم، قاضيقد.  فرستادهی که قاضیپاسبان. ک پاسبان استيد، ي آی که می ھر درد:دي گوی ا�ن موmنا منيھم

  . اورينجا بي را ای برو فxن: گفتیم. ی قاضۀادي گفتند پیداشت، به او م

  .  خواھدی تو را میا، قاضي ب: گفتی رفت و میاو م

  . ر، برو بگو نبودين پول را بگي آقا، شما اـ

گر، که ي دی، معده درد، دردھایج شدگي فرستد، سر درد، گی ما میک درد را برايخدا !. مي کنیما ھم ھمان کار را م

  .  اندی قاضۀادينھا پي سخت است؛ مثل سرطان، ایليخ

xینه درد است، استرس درد است، شب خوابت نميد که ترس درد است، رنجش درد است، کي دانیم، ميصحبت کرد" قب 

  ند؟ي گوینھا به شما چه ميد درد است، ابر

   :ن است کهي اش اید، معني خوریک قرص ميھر دفعه شما . یش قاضيا پيند بي گوی ھستند، می قاضۀادينھا پيا

  . به ما مھلت بده. دميبرو بگو من ندـ 

  .، بپریمھلت ندار!. یمھلت بدھم دوباره بچسب

   :ميي گویم!. د بپري گوی که به ما میأمور خدا، مأمور، مأمور مرگ، میما به ھزار زبان به مأمور قاض
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  .خانه نبود. نبود. دمير برو بگو نديبابا حاm، پول را بگ.  توانم بپرمینمـ 

  .                                ید بپري خواھد، بای تو را میقاض. نه

  یعنکبوت ار طبع عنقا داشت

  ؟ی افراشتیمه کي خیاز لعاب

  .مرغ استيعنقا س.  رودی بافد و در آن میم.  ستیعنکبوت من ذھن

ک ي کنند، ی درست میمردم زندگ.  خوردی به ھم میک باديمه اش با ي خی کند ولیمه درست ميعنکبوت از لعابش خ

 یي بنّایبا من ذھن.  عنکبوت است و لعابش درد استۀخان. زدي ریزش به ھم مي، ھمه چی ِکشی را مین زندگيِز ايچ

 عنکبوت ۀست؛ مثل خاني محکم نیول. ش، درد استين آجرھايمان بيش فکر است، سيآجرھا. ش درد است، لعابیکن

 ینھا حوادث زندگي رود و ای کند می زند سوراخ مید، مي آیک زنبور ميد، ي آی، باد می ِکشی را میزيک چي. است

  . ست

  : خوانمیت از دفتر چھارم ميدو ب

 ٢۶۴ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو
 

 خوبر مثال عنکبوت آن زشت

  ر بافَد او َگنده را َب یھاپرده

 را مثل عنکبوت، ین چگونه زندگي بب.مي پردازیم، به کنترل مي بترسی وقت.مي شویم، بلند نمي ترسیم، ميني نشی میوقت

م، يت شدي که با آنھا ھم ھویيفکرھا.  فکر و دردۀلي ست بوسیدر واقع پرده ا َگنده، یھاپردهم؟، ي بافیآن زشتخو، م

   شود؟یبعد چه م. مي بافی حاصل از آنھا می و دردھای ذھنیالگوھا

   نور کردش پردهٔ ياز لعاب خو

   ادراک خود را کور کرددهٔ يد

ش يزھا بوده که روي چیليم؟، خيم؟، چقدر بافتيما چقدر از نور فاصله گرفت.  کندی نور درست مۀپرد. لعابش درد است

  .بلهم؟، يم بپري توانیا ميآ.  نور شدهۀش پرديم، دردھايدين رفته، ما درد کشيز از بيم، آن چينشست

   :ت اولي گردم بیبرم

 خبط ھاتان، ی دردھاتان، از رویاز رو. ديد بپري توانید، ميشما ھر لحظه که اراده کن. دن گرفتي مرغ دلم باز پر:گفت

  .  انتظارات تانی احساس گناه تان، از رویاز رو

  . گري دیديپر. چکس ندارمي از ھیچ توقعين لحظه به بعد، ھيآقا، من از اـ 

  .نه : بگو...ند، يد ببياي دو بار بید تو را ھفته ايد تلفن بزند، باي بچه ات با:مد گفت آیاگر من ذھن

نه از مردم توقع دارم مرا . نه از ھمسرم توقع دارم مرا خوشبخت کند، نه از بچه ام توقع دارم. توقع ندارم.  خواھمینم

  .بپر. دميپر شانياز رو. خانه شان دعوت کنند، به من تلفن بزنند، توقع ندارم

 .یيبر اساس ھمان بَنّا. قضاوت بر اساس ھمان آجرھا. چشم ادراک به چه؟، به قضاوت.  ادراک خود را کور نکنۀديد

  . اين دنيبر اساس ا. بر اساس دانش سوراخ موش
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 مقاومت ن لحظهيت ايم در مقابل وضعيري گیم مياز حاm به بعد ما تصم. ميد بپريم، بدون مقاومت بايديبه ھر چه که چسب

 تو از نور، از خدا، ۀ، فاصلی کنیجاد ميشتر درد اي، بی دھیشتر مقاومت نشان ميبم، ھر چقدر يبارھا گفت. مينشان ندھ

 یک تر مي رسد، شما به خدا نزدی شود، مقاومت به صفر می شود، کمتر میھر چه مقاومت کمتر م.  شودیشتر ميب

   .                 دي شویت ميشما خدائ. ديشو

 خواھد ی، گربه می که بچسبیزيشما به ھر چ. ندي آیگربه ھا م. ید بپريبا. ندي آی گربه کوچولوھا می وقت:امروز گفت

  ".نچسب . " ر نکندييست که تغي نیزيچ چيھ. گربه مرگِ آن است. آن را بخورد

در سوراخ موش که ا�ن . خ موش سورای رویم" ، موقتای، اگر بلند نشوید بلند شويبا. م بلند شوي، گفتیني نشی میوقت

  . مييآيم، بھتر است به خود بيما در آن ھست

 من موش را چه :دييشما نگو.  کندیم، ما را از سوراِخ موش، دوباره پرنده مينکه ما در سوراخ موش ھستي ایيشناسا

  . ستم، پرنده ھستميمن موش ن که ی ست بشناسیل به پرنده کنم؟، کافي تبدیجور

"  تو واقعاۀنکه پرندي ایبرا. ردي تواند تو را بگیگربه ھم نم. ی رویم. ی پریم. یي آیرون ميراخ موش بکدفعه از سوي

  . مياز جنس خدا ھست. مي ھستیما از جنِس زندگ.  تواند ما را بخوردین جھان نميز در ايچ چيھ. ستي نیگرفتن

 یاگر نم. ردي گیم، گربه مارا مي چسبیر مي به انجاتم، ينکه بچسبيھم. ستين جھان نيِر ما در اي نظ:دييد بگوي خواھیم

  !. سوراخ موشیم تويرد، ما رفتيتازه، نتوانسته بگ. دي رسیم، گربِه دستش به ما نميديچسب

 .را، در سوراخ موش، ھنوز با ماستي آن جنس نامیعني

  

   :گريل ديک تمثيا�ن ھم 

 ٣٨٩٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو
 

  قفسگربه کرده چنگ خود اندر

  نام چنگش درد و َسرسام و َمَغص

  ,,من,,  خواھد، ید ميي تأیمن ذھن.  مرض سرسام داردیمن ذھن. ی من ذھنیِ ضين مريھم.  ستیسرسام، مرض عصب

 یر کند، واکنش نشان ميد تعمي شود، خودش را با یکوچک م  شود،ین مي توھبه او بشود، یزيد بزرگ شود، چياش با

 سرسام م،يکن جمع با ھمنھا را ي کند، ھمه ای مصبرود، حس نق ندهي عجله دارد به آ،ور استش گم و گيدھد، در فکرھا

 یروز به روز بدتر م.  ماستی ذھنید منظور موmنا دل درد و گرفتاريواقعا ھم شا. ن دل درد استي َمَغص ھم.شوديم

 من ،یکه ھر کس گر،ي دیام درد ھاتم"  ما و کxی مرض عصب، ماۀجي سر گ، سر درد ما،دل درد ما از استرس. شود

 . درد استی نگران. حسادت درد است.نه درد استي ک. رنجش درد است. گفتم ترس درد است. داردد داشته باشیذھن

   . مxمت درد است. احساس گناه درد است. حس خبط درد است.توقع درد است

 ی میاگر کس. چنگ گربه ستترس ن يسد، ا تری میاگر کس.  گربه استن مxمت چنگِ ي کند، ای مxمت میاگر کس

  . کندید مي گذارد، تھدیرا راحت نمدائما ما . چنگ گربه سترنجش ن يرنجد، ا
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 ،ک پرندهيو ک قفس است يد ي شما فرض کن.مي شویات ما گم مي ادبدر مي گوینجا ھاست که مي ا.دي چنگ اش توجه کنبه

 ی قاضۀادين  پي ھم اش،چنگ :دي گویم . کندیمدر قفس  را د و گربه ھم مرگ است و چنگ اشين پرنده شما ھستيا

نه و ھر چه ين درد و سرسام و َمَغص و دل درد و استرس و خشم و کي اۀھم.  خداستۀن ترس ھا، فرستادي ھمیعني. ست

  . یر نسبت به من ذھنيبم. بپرست؟، يد؟، حرف اش چي گوی چه م، خداستۀم، ھر کدام فرستاديزھا دارين چيکه از ا

 ،mح اش است، بپر زي نياحاxستینطوريا "مائدا .ی بپری توانی م.بپر. با تر استيک اصط .     

  گربه مرگست و مرض چنگال او

   زند بر مرغ و پّر و بال اویم
   : گربه مرگ است و مرگ دو جور است:دي گویم

 برد و چون ید، ھر دو را جلو مرين تن ما بميد اي گویکه موmنا به موازات مرگ تن، م ستی مرگ به من ذھنیکي

 منظور آن ی کند، ولی میاد آوري را به شما یکيد، آن ي گوین را مي شناسند، ای و مرگ تن را خوب میضيمردم مر

، یر انداخته اي انجین حالت تو که خودت را روي ا:دي گوی و م ما، چنگال گربه ستی ھاین گرفتاريتمام ا.  ستیکي

که امروز در اول غزل .  زندیبعنوان مرغ جان، مرغِ دل، به پر و بال ما م.  زندیمرغ مست وبه پَر و بال يخوب ن

  . ديپر :گفته

  .دي توانید؟، البته که ميد مثل موmنا بپري توانیا شما ھم ميآ

   دوایجھد سویگوشه گوشه م

   ُگوایست و رنجوريمرگ چون قاض

  . زندینطرف و آنطرف ميبه انکه بپرد، در قفس، خود را ي این مرغ بجاي ا:دي گویم

 ست، ینھا ھم مأمور قاضيزه کنترل ھا، که ايزه ريم؛ و تمام آن ري ترسیا نه؟، البته، ميم ي کنید ميما ا�ن حس تھد

م، گربه، مرگ، ي پریم نجا به آنجاي، در قفس از ا!مي پریاما ما نم. بپر :دي گویمأمور خداست، مأمور مرگ است، م

  !. مي چسبیم یکي خورد، ما به آن ین را ميند، ا کیدستش را در قفس م

  .نهست، ينھا درست نيم، اي گذاری، را مآنش يرد، بجاي گی را م،نيا

 اش ین قرص خوردن معنيا. ,,م، خوابمان ببرد يد بخوريبه ما قرص بدھ ,, :ميي گویم مي روی برد، میشب خوابمان نم

 ی پری دوا ُجستن، نمیچرا بجا. !یستندن و دنبال دوا جُ يوشه پرن گوشه به آن گياز ان است که ي اش ایست؟، معنيچ

 آن، ی زنی نوک میکير پxستيک انجين سال است به ين است که شما چنديتمام مسائل ا. ی شوی راحت میبپر!. باm؟

گر درست ين د ا�ی؛ ولیدا کنيگر پير ديک انجي، ی بپری توانیِد پرواز، ميبا عقل و شعوِر پرواز، با د!. گر مردهيد

  .یند نه آن من ذھني ببی زندگیبگذار. یبخور

  :ت ما شاھد است چونيوضع.  ما شاھد استیضي شاھد و مریعنيگوا .  ُگوایست و رنجوريمرگ چون قاض

  ن گواهي آمد ای قاضادهٔ يچون پ 

  خواند ترا تا حکم گاهیکه ھم
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 ست که فرستاده، ینھا مثِل پاسباِن قاضيس، ھر ترس، ا، ھر استرین رسول، ھر گرفتاري و ای قاضۀادين پين گواه و ايا

  .  خواندی، تو را به حکم گاه مید بپري با:اور، بگوي را بیبرو فxن

  .  بپر:دي گویبه تو م. ن لحظه ستيحکم گاه ھمحکم گاه کجاست؟، 

  .  بکن:دييگو یشما م.  کنمیمحکوم م ، من تو را به سوراخ موشی اگر نپر:دي گویم.  پرمی نم:یي گویتو م

من تو را . ید بپريبا" ؛ حتمای بودی کافۀ سوراخ موش به انداز:دي گوی به تو مید بپرم؛ ولي اجازه بدھ:ديي گویا شما مي

  .  کردمیدر سوراخ موش زندان

د ي گوی، به ما می زندگی، جھت تکاملی کرده، ضربان زندگی ما را در سوراخ موش زندانیمدتک ي ھم یباmخره قاض

  .ید بپري، بای چاره ندارا�ن

 یم، اmن رويديم، به آنھا چسبي درست کردیر ذھنيم، تصويم وارد ذھن شدي آمدیاريما بصورت ھش. مي نداری راھیعني

  . ید بپريباد؟، ي گوی چه مید؟، قانون زندگي گوید؟، خدا چه مي گوی چه میقاض. ميآنھا افتاد

ان کنم؛ وقت را يق تو بي خواھم خودم را از طریم. یتو من ھست. اج دارميمن به تو احت. یيايرون بين ذھن بيد از ايبا

  . ستين درست ني ایول!. ؟ی دھیبه آن مأمورھا رشوه م!.  نه، بگذار من در سوراخ موش باشم:یي گویم. تلف نکن

  .یگر باشي گذارم دینم. اي پاشو پاشو ب:دي گویم

  

  :ت ھم از دفتر اول استين بيا

 ١٠٣٢ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

 د رسوليآیدردھا از مرگ م

  ول فَضیاز رسولش رو مگردان ا

  :ميدو تا مرگ دار.  آوردی، از مرگ خبر میدرد ھر.  ستی مھمیليز خيدرد، چ

 ید، مي آی که میھر درد. رندي گی می جدیلين را خي که مردم امرگ به جسم است ست، یِ مرگِ سطحن يھمد ي شایکي

 ی، ھر دردیتيعدم امن، ھر ی، ھر ترسید، ھر استرسي آی ما می به زندگی ذھنی ھر گرفتاری ُمرد؛ ولی تو خواھ:ديگو

   :دي گویم.  آورندینھا رسول ھستند از مرگ خبر ميا.  دارندیغاميک پيم، ي دھیگران ھم ميم و به دي ِکشیکه ما م

  . ھوده کاريھوده گو و بي بیعنيفَُضول . یريد بمي بایستم من ذھنين سي فَُضول، به ُکِل ایا

 ی کارمان بدرد نمیعنيم، يھوده کاريھوده گو و بي، بی من ذھن ما، در:دي گوی جالب است؛ میلين، فضول، خي ایمعن

. م، بر اساس دانش سوراخ موش استيي گویھر چه ھم م. مي کنیجاد ميم، درد اي کنی که مینکه ھر کاري ایبرا. خورد

ق ما ي از طریم، زندگيم مقاومت نکنين  لحظه، حاضرباشي، در ان است که ماين گفتار اي تریعين گفتار و طبيبھتر

  .صحبت کند که موضوع غزل ماست

  

 ٧٨٩٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو
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 زي در گری از ویخواھی میمھلت

  زيخ: رد، شد، و گرنه گفتيگر پذ

  .مي پاشو برو:دي گوی آمده می، مأمور قاضی قاضۀاديھنوز آن پ

غام يک ذره مشکل است، پي ینھا از نظر ادبي ا:مينکه گفتي ای کنم، برایست؟، باز ھم تکرار ميم چي گفتیمأمور قاض

، مأمور یتي، ھر حس عدم امنیر ترس، ھی، ھر نگرانی ھر استرس:ن است کهيغام ايپ.  شودی گم می ادبین معناھايدرا

  ؟یديا نپري یدينم که تو پرياmن بب.  کنمیدگي خواھم به حسابت رسیا مي ب:دي گویم . ستیقاض

  .  دھدیاو ھم قرص م.  قرص بده، من نگرانم:ميي گویم مي رویم، دکتر مي خواھینھا مھلت مي ما از ایول

  . ن مھلت خواستن استيا

لو مواد ين ھزار کيد، چندي شود و شایا مصرف مي در دنیتر مشروب الکليونھا ليليشب مھر . مي خوریا مشروب مي

   : خواھندینھا ھمه مھلت مي شود، ایمخدر مصرف م

  .,, توانم ی ام سخت است، نمی توانم تحمل کنم، زندگی را نمیمن شxق من ذھن,, 

  .وچولو شده بودن محروم است؛ مثل عنکبوت، در دام افتاده کیِ چون از آن شاد

ا�ن . بوده,, من ,, چکدام به او وفا نکرده، با يش ھم در ذھن بوده، ھي ھایدانش اش، دانش سوراخ موش است و آبادان

  .,, توانم بپرم ینم ,, :دي گوی خواھد میھم مھلت م

  !.گريک مھلت بده دي به ما ھم :دي گوی می قاضۀاديدر حال فرار، به مأمور پ

  ھاجستن مھلت دوا و چاره

  ھا تن پاره بر خرقهٔ یکه زن

 من یچاره ھا. و چاره نکن، بپر. قرص نخور. ند، مھلت نخواهيم تا به جان مان بنشياد بخواني زیليد خيات را باين ابيا

  .  خوردی بدرد نمیذھن

ک ي. یر کني را تعمی من ذھنۀ خرقی خواھی ست؛ ھنوز می من ذھنین دوا خوردن و چاره ھايمھلت خواستن، ھم

.  تن، سوراخ شودۀن خرقين کار را نکن، بگذار ايا. یر کني آن را تعمی خواھی، میدي رنجیيک جاي پاره شده، یيجا

 ما ی گریموذ. ر استيک جور تعميخشم ما . ر استيک جور تعميواکنش ما . واکنش نشان نده. یبگذار کوچک شو

 خواھد پاره پوره کند، شما را از آنجا یتن را خدا م. ست تن اۀِر خرقيتعم. ر استيد مردم، تعميي جستن و گرفتن تأیبرا

  !.  داردی چه چاره ای، من ذھن! ستی من ذھنۀن چاري، ای خوری، دائم دوا می کنیر ميآورد، تو دائم تعميدر ب

  .                بپر. ن کار را نکنيا

  وار خشمید صباحيعاقبت آ

  چند باشد مھلت؟ آِخر شرم دار

گر به تو مھلت ي چقدر د:دي گوین است، ميکه خشمگيد، در حالي آی می، مأمور قاضیک صبحي. مي ھستیاريما ھش

م يم، وقت داريري می که میم تا موقعي شویده ميي که زایما از موقع. د آن روز، روز مرگ ماستيشا!. یديبدھم، نپر

   :دي گویا ممکن است مي. دي گویممکن است آن را م. ، فرصت تمام شدی، فرصت خواستیمدام فرصت خواست. ميبپر
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  . ديد بپري توانی شما میعني، باز ھم صبح است، ! زندی به تو می، چنان ضربه ایزي، چیک صبحي

چقدر .  ستیکينھا ھمه يا :.دي گوی به خودش میزندگ د،ي گوید، مرگ به تو مي گوی به تو مید، قاضي گوی به تو میزندگ

 خواھد خودش، ی، میم، زندگي آزاد دارۀک اراديما . مي ھستی جنس زندگما از!. ، خجالت بِکش!ی خواھیمھلت م

  ".  ست ين درست نيا. " ن کار را بکنديم اي گذاریخودش را آزاد کند، نم

   پرحسدیعذر خود از شه بخواه ا

   رسدیش از آنک آنچنان روزيپ

  . عذر بخواه. د، شاه خداستي گوی به ما م...آھان 

 یوه ھاي مید که رويني بید، مي شنویا ميد، ي کنین برنامه را تماشا ميد حاm، اي که داریاريھشن ياگر ا�ن شما، با ھم

  ن رفته، ا�ن بهيده شده، از بيا پوسين دني ایوه ھايد، مينشسته ا اين دنيا

  ھمان بکشد، مأمورش را فرستاده، مأمورش  رونين مخمصه بي خواسته شما را از اید؛ و بارھا زندگيدي مفھومش چسب

. ی، پر از حسد ھستیسه ھستي و در مقایدار,, من ,, چون،   ھا بوده، خشم بوده، ترس بوده، استرس بوده، شمایگرفتار

 در یست که پر از حسد نباشد، ما از حسد من ذھني نیچ من ذھنيھ. ف کردي شود تعری حسد مۀن کلمي را با ایمن ذھن

   چگونه زنده ست؟، چگونه ارزش دارد؟ی داند که زندگینم. ع است قطینکه از زندگي ایچرا؟، برا. ميستيامان ن

  . مي خواھین، ما مردم را مي ھمیسه کند، براي خودش را مقایکيد با يبا

 ۀا بچي ما زرنگ تر است ۀ آنھا؟، بچۀا خاني ما قشنگ تر است ۀم خانينيم، ببي، خانه شان برو"م مثxي خواھیمردم را م

ملک ماست و ينھا جزو ماي ست؟، ایا آشپز بھتري خوشگل تر است؟، ی تر است؟، ھمسر ک شاگرد اولی کۀآنھا؟، بچ

  . مينکه خودمان را به جسم کاھش داده اي ایبرا. ميسه اينکه در مقاي ایبرا. ميجسِم ماست، مِن ماست، ما پر از حسد

.  شومینھا نشسته ام، ا�ن بلند مي ایرواشتباه کرده ام .  خواھمی معذرت م:بگو.  از شاه عذر بخواهیارين ھشيحاm با ا

  !. گريمأمورھا ھم ھستند د. چشم

نھا ينھا ھمه چه ھستند؟، اي ھم ھست، توقعات ھم ھست، حس خبط ھم ھست، ای استرس ھم ھست، نگران:یمأمور قاض

" ا اصxيبرسد  بزرگ ۀقبل از آن که، آن ضرب!.  پُر حسدی خواھم ایبگو عذر م. به آنھا بگو.  اندیھمه مأمور قاض

 را ین من ذھنيِب ايما فر. ميم، داشتي خواستیم که ھر چه از اول ميم، تازه بفھميري می که میروز. گريم ديريبم

  .د از دغل روزگاري برھ:گفت که. ميخورد

ن يِت اي بود، خدا بود، وضعین لحظه را که زندگي بود، ای جسمیاري چون از جنس جسم، از جنس ھشین من ذھنيا

ب يما فر!.  دھدی مین لحظه به ما زندگيت ايفقط وضع. !ن لحظه ھست فقطيت ايم وضعيما فکر کرد!. دي دلحظه

    !.              بزرگ برسدۀا نه، آن ضربيِر خاک، ي زی برویريبم" دار شو، بپر؛ قبل از آنکه واقعايحاm ب. ميخورد

  یوانک در ظلمت براند باَرگ

   یکبارگيبرَکنَد زان نور دل 

  :دي گویگر موmنا ميک بار دي
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 ی نشستن روۀلي شود، بوسیجاد مي ما ای قضاوت ھاۀلي شود، بوسیجاد مين لحظه اي مقاومت اۀليظلمت ذھن، بوس

  .  بَردینھا، ما را به ظلمت مي اۀھم.  شودیجاد مي آنھا، ایِ  آفل و گذرنده و بلند نشدن از رویزھايچ

م، ظلمت ي کنیم و به آنھا افتخار مي که ما با درد، آنجا کردیي ھایست؛ و آبادان، که ماِل سوراخ موش ایدانِش من ذھن

  .  ذھن، ذھن من دار، ظلمت استیفضا" اصx. است

   :دي گوی خوانم که میتان ميبرا عيم؛ ا�ن سريدر غزل ھم دار. است,, من  ,, یم که ذھِن بيک جور ذھن ھم داري

  . با سگ اصحاب کھف، نظررِ يش. اسمش را گذاشته سگ اصحاب کھفن ييپا.  خوب استیلي، خ,, من یب,, ذھِن 

  . کندیمعجزه م.  کندیار شماست ا�ن و با ذھن ساده شده، غوغا مي، توجه زنده ست که در اختیِر زندگيِرنظر، شيش

  ش را با آني کرده باشد، عادت کرده و کارھای، رانده باشد، زندگ اسبیعني، ی، باِرگی که در ظلمت من ذھنیاما کس

" اصx!. ديايرون بي تواند بیگر نمي کند دیفکر م!. گر دل از نور، کندهيدانش انجام داده باشد و عادت کرده باشد، د

  .ستيادش ني

   :دي گویتان خواھم خواند که مي برایک مثنويامروز، در 

شه با درد ھمراه است، آن آدم چه يم، که ھی جسمیاريد، با ھشي آیا مي چاه ذھن بدنیعنياه، ي که در چاه، در آب سیکس

 و استرس و چه کنم؛ ی و گرفتاری که به نگرانیست؟، کسي چیست؟، راحتي چیست؟، آزادي دشت چی فھمد که صفایم

نھمه ي ایزندگ" ، اصx!ستي چی، آرامش زندگ!ستي بودن چی، شاد!ستي چی داند راحتین آدم نمينھا عادت کرده، ايو ا

  .ميم، ما، از نور و از خدا و زنده شدن به خدا ھنوز دل نکنديري گیاد مي ندارد؛ و ا�ن ینھمه گرفتاريدردسر و ا

   :دي گوی میگر، ھمان قاضينجا ديد که ايندازم، بداني توانم بی توانم بلند شوم، نمی نم:ديي گوید، مي اگر شما دل کند

.  ید ترک کنيادت را باياعت. ی معتاد به جھان شده ا؛یتو معتاد شده ا. یندازي، تا بیک مقدار درد بِکشيد يخب حاm، با

. دينيد ببي توانی انداختن را شما میست؛ ولي در کار نیمرغ. ی شوی، َسبک تر شده و بلند می اندازی که میبه موازات

  . ردي گیِرنظر صورت ميو ش,, من  ,, ی انداختن، با ذھِن ب:دي گویم

د، يري پذین لحظه را قبل از قضاوت ميت ايد، وضعي شویم مين لحظه تسلير اد، دي شوی مین لحظه موازي شما با ایوقت

!.  ستی عالیي، شناسا!ِرنظري، ش,,من  ,, یذھِن ب.  شودیم,, من  ,, یذھن، ب.  شودیِرنظر آزاد مي شود؟، شیچه م

  ل است؟ي اصیزي ست؟، چه چی تقلبیزين جھان، چه چي در ا:دي فھمیم" فورا

  .  ستید، تقلبي آی، از آن مفھوم میروني که از آن جسِم بیخوش. ل استي اص بودنیِ  و شادیزندگ

                       .       امده بودياز فکر خانه در ن!. د؛ مثل آن دوسِت ماي شوینده جمع ميتجه از گذشته و آيد و در ني شناسیم" فورا

 مفھوم آن ۀ ُمردیھنوز رو!. گري خانه فروش رفته تمام شده دنيا. ده بودي آن، نپریِ از رو.  دادیخبط اش زنده بود؛ دردش م

  . ون دmر ضرر کردميلي چھار م:!خبط. گاريگار پشِت سيد؛ سي ِکشینشسته بود و زجر م

، ی بپری توانی بپر، م:دي گوی به او میقاض.  آن بپردی توانست از روینم. مرغ را حس خبط و احساس گناه گرفته بود

  . ز گذراستين چياز نور دل نکن، ا

  .گري دی تمام شد مھلت ندار: آمد و گفتی قاضۀاديک روز پي بردند، ی برانکار می سکته کرد، رویوقت... آھان 

  زد از ُگوا و مقصدشيگریم
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  خواندشی قضا میکان ُگوا سو

  ن گواهي آمد ای قاضادهٔ يچون پ

  خواند ترا تا حکم گاهیکه ھم

 شما، ا�ن یِ  شاھد، استرس و گرفتاریعنين گواه، يا. ديزي گری نمی قاضۀادي شما از پ.دين کار را بکنيد اي خواھیشما نم

  د؟ي داریشاھد است که شما چه وضع

وه خودش را انداخته و ي می که رویا مرغيد، يد، موش در سوراخ ايد، شما، مرغ در قفس اي ھستیر ذھنيشما، تصو

   کند؟یدش ميست بلند شود و گربه تھديحاضر ن

  . ید بلند شوي بلند شو، با:مي گویم مي آی میوقت. بلند شدن استمقصد 

  !.ی چه آمدی استرس، برایآقا.  چشم:ز، بگوي نگری، از مأمور قاضی قاضۀادياز پ

  . ايب یِش قاضيپ.  استرس نِکش:ميآمدم به تو بگو

  . ،، چشم ،،

.  قضاستیمقصدش سو.  بپر:یي گویم ست، تو ی؛ و زندگی ھم خودت ھستیقاض. یش قاضيد پيبرو. ق شويبا او رف

  . ید بپريبا . ... مرغ جانش :ھمان اول گفته.  بپر:دي گوی ست، میقانون زندگ.  ستیقضا فرمان الھ

 جان تان یِ  چه؛ وطوطیعنيد ي دانیدن گرفت، قشنگ مي مرغِ دلم باز پر:یشما ا�ن معن. م به غزل مانيپس، برگشت

  .            یدگ زنی ھاینيريدِن شيشروع کرد به چر

   منرمستِ وانه سَ يشتر داُ 

  دن گرفتي عقل درۀسلسل

   :دييد، بگويد، بچسبيندازيش بيست که خودتان را روي نیزيچ چيھ!. ديديد، پريدم من؛ شما انداختي پر:ن حالت کهيدر ا

  . مست استۀواني دد، که مثل شتري شده ایاريک ھشيل به ي تبد:جهي، در نت,, خواھد داد ین ا�ن به من زندگيا,, 

  .وانه ستيھم سر مست است، ھم د.  شود کنترلش کردی شکند، نمی زند میز را ميگر ھمه چي مست، دۀوانيشتر د

 بودن، یِ م، شاديدينکه پريھم.  ستینکه از جنس زندگي ای ست؛ برای اش از زندگیم، سرمستي که ما داریارين ھشيا

ک يد، بدون قضاوت، ي شوی می با زندگید و موازيري پذیه را من لحظيت اين لحظه، وضعي شما ایحت. شروع شد

  !.ستي چیوانگي و دید که سرمستي فھمیلحظه م

ک سال ي داند که ممکن است ی ھشتاد سالش است، نمیک کسي. ن سوراخ موش استي، پشت پا زدن به قوانیوانگيد

 خورد، ھنوز که ھنوز است، استرس ی بدردش نمن، پوليگر بعد از ايرد و ديگر بميگر، پانزده سال ديگر، ده سال ديد

 ۀگر به اندازي، من د!وانه بشوم؟ي خواھم دی من م:د کهيند بگويد بنشيآخر نبا. ض استياد کردن دارد، خودش ھم مريز

ن بشوم، بھتر است ورزش کنم، حال خودم را ي خواھم خشمگی خواھم استرس بِکشم، من نمی بالغ شدم، من نمیکاف

 من قند یجسم من قند بچرد، احساس ھا.  که سبب بشود من قند بچرمیزيالعه کنم، موmنا بخوانم، ھمان چخوب کنم، مط

  !. د استيين باشد، ھنوز به فکر تأي من شاد کننده و شکریبچرد، فکرھا

  ! ".  شود آدمیوانه ميد" 
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  .  ستی زندگیِ ، سرمستی و سرمستیوانگين ديا

  . ,,شتر بھتر ي آدم عاقل آن است که ھر چه ب ,,:ن کردهيي که جامعه تعینيقوان

. شتر پول دارد، عاقل تر است، معتبرتر استي بی کند، او عاقل تر است، معتبرتر است، ھر کیشتر جمع مي بیھر ک

ست؟               ي ات چیت زندگيفي پرسد کی نمیکس. ی معتبر تریشتر داشته باشي، ھر چه ب!گرين است دين زمان اين ايقوان

  "!.                       ن است ي گفته آدم عاقل ایک" 

م، پُر از ي ھستی خوشبختۀند ما خانواديد بگويم، بايم، چون مردم را mزم داري ارائه کنیروني بۀک جبھيما فقط به مردم، 

  . ميم، معتبرياد داري، پول ھم زیعشق و راحت

   ما گذاشته بود، ی بر دست و پای که عقل من ذھنیزي سرمست، سلسله زنجۀانوين اُشتِر ديست و اي نین سرمستيا .نه

د، نگاه ي، عقب بکشیاريا بعنوان ھشيد ي بپرین جھاني ایزھاي چینکه از رويبه محض ا. ديد بدري توانیشما ھم م. ديدر

 معتبرند ین جھاني ایزھايد که چي شویمتوجه م. دي کنی نگاه میي باmیک جايک نظاره گر حضور، از يد، بعنوان يکن

د بلند ي بایحاG که نشستد،  ي نشستی میزي چیرو" د اصxيدر ضمن، در حال گذرند، شما نبا. ستنديمھم ن"  واقعایول

  . ست کنيد بلند شوم و بپرم؟، لي بایزي چه چی من از رو:ديسيد، بنويد قلم و کاغذ برداري توانیشما م. یشو

ست؛ ي نی اش ترک عشق ورزی مفھوم بچه، معنیرد، گفتم، بلند شدن از روي زمان بگممکن است.  ھمه بلند شویاز رو

  .     ميدي کند، ما آنھا را دریکته مين سوراخ موش دي که ایزيھر چ. بلکه آوردِن عشق به رابطه ست

  نھاريزیجرعه آن باده ب

  دن گرفتيده دويبر سر و بر د

   شود؟ید، چه مين لحظه شديد، از جنس ايدا کرديشه پيد، ريضور، زنده شدد، به بُعد حيا بلند شدي دنی از رویشما وقت

، نا ی مِن ذھنیِ کي، تاری امان است، به جھل من ذھنید، بي آی می که از طرف زندگی شرابیعني امان، ی بۀن باديا

 یک الگويشما  ینگران.  دھدی شما امان نمیبه نگران.  کندی دھد، ھمه را ذوب می ھا، دردھا، فرصت نمیھماھنگ

   :دي گوینکه مي، ھم" دھد؟ ی امان نمیچه جور. "  ستیذھن

د ما، طرز ي طرز برخورد ما، طرز دیعني.  رود به چشم مای ذھن ما، می رود تویم. دن گرفتيده دويبرسر و بر د

، یندگن شراب زيدن گرفت؛ و ايده دويبر سر و بر د.  شودی ما عوض میفکرھا.  شودینگاه ما به جھان عوض م

 یار ساده ميد، بسي کنی، نگاه مین جھاني ایزھاي به چیگاه بلنديک جاي شود؛ و شما از ی می جاریشراب بودن، وقت

  .دين جھان خودتان را خxص کني ای ھاین جھان، از پستي ایت ھايشود از محدود

  .ديکن، خودتان را خxص ی بد فھمینه، از الگوھاي کی، از الگوھایي انتقام جویاز الگوھا

 را و آن ی عقل من ذھنۀ سرمست شده، سلسلین جان ما؛ مثل شتر سرمست، که از زندگيم ايدي پریپس، مشخص شد وقت

، شروع کرد ی، برکت زندگی زندگیکي، نی، عشق زندگی، خرد زندگید و باده، شراب زندگيدانش سوراخ موش را در

  !.                                    م چه شدينيحاm ببختن، ي ما ریِد ما و به حس ھاي ما و به طرز دیبه فکرھا

  نظر با سگ اصحاب کھفرِ يش

  دن گرفتيخون مرا باز خور
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  :دي آیش مي پیيک شناساي

 ماست بصورت ۀنظر توجه زند. ده ستير از عقينظر، غ. دي ست که بعنواِن شما، باm پریارين ھشيِرنظر، ھميش

 خواھد ید، مي رسید به ھر چه که ميد نگذارين شايشما بعد از ا.  شدی میجھان ماد ما، جذب ۀتوجه زند" قبx. یزندگ

د يد نگذارين، شايد، بعد از ايني بیا باشد، پول باشد، ھر چه که مي خواھد جنس مخالف باشد، شھوت دنیا باشد، ميمال دن

 ی که میزي ھر چی نظر است؛ و رود،ي اندازی، میزي چیتوجه زنده تان را که رو.  شما را جذب کندۀکِل توجه زند

  .ِرنظري شود اسمش را گذاشت شیم. دي کنیجاد ميا. دي کنید، آن را خلق ميانداز

  . ل شديتبد م، به سگ اصحاب کھفيدي آن پری از روین ذھن ماست وقتيبا سگ اصحابِ کھف، سگ ھم

  .  را نگه دارندیيکتاين ي خواستند دیکه م ،ھفت نفر بودند، یانوس، گروھيد که در عھد دقي دانیم

سگ به . ا، برو، ما را دنبال نکني ن: گفتندیمدام به سگ م.  کردینھا را دنبال ميک سگ، دنبال شان راه افتاده بود و اي

   :آنھا گفت

   چه؟یعني. د، من ھم عاشق خدا ھستمياگر شما عاشق خدا ھست

اش ,, من ,, ن ذھن، يم، اي بپرین جھاني ایزھاي چی روم و ازي بشویيکتايم، از جنس يِرنظر بشوي اگر ما ش:نکهي ایعني

ار خدا قرار يرد، در اختي گیار ما قرار ميندازد، بصورت ذھن ساده شده، در اختياش را ب,, من  ,, یوقت.  اندازدیرا م

  . ِرنظر شماين سگ اصحاب کھف است، با شيپس ذھن ساده شده، ھم. ردي گی قرار میيکتايار يدر اخت. ردي گیم

رد، ي گی ست که درک در آن صورت میي نظر، که ھمان توجه زنده ست و در واقع فضا:دي کنی میيا�ن شما شناسا

   :نکهي اید برود، براي گذاری نشسته و ا�ن شما، ھمه را نمی میزي چی رفته روی شده میشه با ما بوده، جمع ميھم

   :ديي گویا توجه زنده ام را بدھم، مينم ين بنشي ای رو:ديي گوید، ميني بید، ميري گیھر چه را م

 ی دھم میست درصد را مي دارم، بیھشتاد درصد توجه زنده را نگه م.  دارمیک مقدار نگه مي دھم، ی،، نه، ھمه را نم

  . گريم ديديامروز فھم. ن بلند شوم ،،ي ایشه ھم آماده ھستم از رويرود و ھم

نکه ي اید براي ست، بلند شویز خوبيد چي گوی که ذھن تان میزيچک ي، یوه ايک مي ید از رويشه آماده ھستيشما ھم

  . ديھشتاد درصد ننشسته ا

 ۀ زند، ھرلحظه، آمادیند، نوک مي نشیم. ندي نشیر را بخورد، محکم نميند انجي نشی میيک جايد، ي آیگر، مرغ ميد

  !.  ستی خوبینجا چه جاي به به، ا:ديش را دراز کند، بگويست که بخوابد، پاھاي نینطوريا. بلند شدن است ھرلحظه

م، متوجه ي کنی به ذھن نگاه میِرنظر، وقتي ما بعنوان شیعني.  ستیزمان روانشناخت.  زمان استیخوِن من ذھن".  نه" 

 یو با عجله م,, نده ست ي در آی زندگیِ ن جايھنوز بھتر,, نکه يد ما به ايل شدي میعني یم که زمان روانشناختي شویم

  ". ن غلط است يا" م،  يستين لحظه مستقر نينده؛ و در ايم به آيرو

 توانست ی که ما را ھنوز در گذشته نگه داشته؛ مثل آن دوست ما، که نمیزيآن چ. مي کنی میيشناسا. مي کنی میيشناسا

که با ني، در آن است، درد در آن است و بمحض ا,,من ,,  ست که ین فکريا. ن توھم استي، ا...خانه را فراموش کند 

  .  شودید، خونش خورده مي کنیيست، شناساي که در آن زمان نیِرنظر و با ذھن ساده شده، ذھنيش
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ن يا. نھا وجود ندارندي ا:یعني. نده را روشن کردنيزمان گذشته و آ.  زمان را خوردنیعني را خوردن یخون من ذھن

  .        ا درد در آن استيدر آن است ,, من ,,  که یفکر. ر افتاده امي که من در آن گیفکر. ک فکر استي. ک توھم استي

د و ھنوز يديگر، رنجي دیا از کسيش که از ھمسرتان يست سال پي ب:دي شویمتوجه م. مي اندازیواش دردھا را ميواش ي

  !. دي کنیزمان را با خودتان حمل م. ک توھم استيد، ي کنیآن رنجش را حمل م

خود آن را ي انداختم، از آنموقع تا حاm، بید رنجش ام را مي من آنموقع با: کهیياسان شنيفقط با ا. دي اندازیرنجش را م

 یِ  ھم ھست که من رویگري دیزھاينم چه چي بی شوم، تازه میک ذره که بلند مي.  شومیدار ميحمل کرده ام و ا�ن ب

  .  کنمی میيشان نشسته بودم، شناسا

ن ي ای پاین لحظه، رويم در اياي شوم، بینده، جمع و جور مي گذشته و آاز.  شودی اندازم، زمان کوتاه تر میھر چه م

  . ت ھستميمن از جنس ابد.  من استۀت است، خانين لحظه ابدين لحظه ذات من است، ايا. لحظه، قائم بشوم

  . ديد بخوريشما با.  خورمی را میت، خون من ذھنين بيدرست با ھم.  ھستمیيدر حاِل شناسا

ِر يکدفعه، چراِغ  شي توھم ھا، ی رویيبا انداختن نور شناسا. ِرنظرش بخوردي اش را با شی من ذھند خونِ ي بایھر کس

ذھن .  کندیذھن ساده شده به ما کمک م. البته ، ذھن ساده شده، خxق است. نظر، به کمک ذھن ساده شده، روشن شود

اصل .  ھست، اصل کار استیدر فارس functional .است functional. ستيدر آن، ن,, من ,,  که ی ذھنیعنيساده شده، 

  در,, من ,, " قبx. بود  disfunctionalنااصل کار بود،" قبx.  باشدینطوريد اين ساخته شده که باي اینکه براي ایعنيکار 

  . آوردي توانست خرد را بصورت فکر در بینم.  توانست خلق کندیآن بود، نم

xناي توانستینم" ما قبmقیک فکريد، يي بگویک شعريد ھم يد، شايديم، ا�ن شما که پري صحبت کنم مثل موxی خ 

، یپس، خون من ذھن. دي به فکر مردم نداریاجياحت. دي خودتان را خودتان خلق کنید فکرھاي توانیگر ميد، ا�ن ديبکن

  . ، زمانیعني

م، ي کنی میم، بررسي رویم ندهيذشته و آ ما به گ:یعني یزمان ساعت. ستي نی ست، زمان ساعتیزمان، زمان روانشناخت

  .مينجا ھستيشه ايھم.  ستین زمان ساعتيم، اي گذاریم، قرار ميري گیاد مينده ي آی از گذشته، برایزيچ

ن توھم يم، اي کنی مینده زندگيا در آيم و ي رویم، به گذشته مي شوینجا کنده مين است که ما از اي ایزمان روانشناخت

ن ي؛ و نوِر امينجا مستقري، ما در ای، زمان واقعیکه در زمان ساعتي رود، در حالیل مان، به ذھن م مرکز ثقیعني. است

. مي رویر آنجا نمنده و گذشته و مستقر شدن دي کردن، به آی زندگیچ موقع براي افتد و ما ھینده و گذشته مياستقرار، به آ

ک کدورت و يد، ي از گذشته داریک رنجشياگر . بله ِکشد؟، ی مد که شما را به آنجاي شما داریيزھايا در گذشته ا�ن چيآ

     .دي شویده ميد، به گذشته کشيد، اگر احساس گناه داريديد که نبخشي دارید، اگر حس خبطي داریک دردي

   روان گشت آبین جويباز در ا

  دن گرفتيبر لب جو سبزه دم

  ؟ی کدام جو.ین جوي درا:دي گوی افتد؟، می میچه اتفاق

ن يد، اي آی مید، شادي آیشراب بودن م. دي آیب، از طرِف خدا، از طرِف خرد، مي از آن طرف، از طرف غیِ جو

 شود؛ و به فکر و به عمل ی از شما ساطع میک انرژي. ديني بی را مین انرژيد، عبور ايجوست، اگر شما ساکت باش
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 یآب دارد از جو. ردي گیجان تان اوج م. زدير یم به جان تان. زدي ریم به بدن تان، به احساس تان. زدي ریتان م

 یزھاي چیعني. دني کنند به دمی، گل ھا و سبزه ھا شروع مین جوي افتد؟، کناِر ای میچه اتفاق.  گذردی شما میماد

  .     ی مالیي شکوفایحت.  خوبیت ھايوضع. خوب، اتفاقات خوب

 ی انرژیِ  ست که در کنار جوینھا ھمه سبزه ايت فکر، ايق روابط شما با ھمسرتان، بچه تان، دوستان تان، خxیيشکوفا

  .ديايش بين حالت پيد، اگر اي کارید؛ و شما ا�ن تخم ُگل مي رویم. دي آی شود، بوجود مین لحظه رد مي که ای زندگۀزند

  .  کندید و در طول زمان رشد مي کارید باm، تخم ُگل مياگر شما بپر

م؟، دانه ھا را يادمان برود کجا کاشتيم، ممکن است ي کاریھر چه ھم که م. ديکاشت ,, من,, ممکن است شما در گذشته با 

د کجاھا چه يد ديد، خواھيد نگاه کنيشما برگرد.  کندینھا را سبز ميد، اي آی باران میم، بعد از گذشتِن ما، وقتي کاریکه م

  ده؟ ييا خار رويده؟، ييا گل رويده؟، آييکجاھا، چه رو. ديکاشته ا

 . اندي روی باران میده؛ ولييد، گل روي حضور کاشتیارياگر با ھش. دهييد، خار رويکاشت,, من ,, گر با ا

، چرا !چرا من خار کاشتم ,, :دييد بگويد برگردينبا. ديد بپري توانی آن مید، از روي به ھر صورت، اگر خارھم کاشتیول

، چرا فxن کار ! فھممینھا را ميرا ا�ن که شصت سال ام است ا، چ!، چرا من موmنا را اول نخواندم! دانستمیآنموقع نم

 یت را در خودمان جارين بيم و ايم بپري توانیم، مي شویار ميھر لحظه ما ھش.  ستینھا مال من ذھني، ا,,! را کردم

  .ميکن

  باد صبا باز وزان شد به باغ

  دن گرفتيبر گل و گلزار وز

 ی ست که ما مینجا سمبل ارتعاشيدر ا.  کندید و گل ھا را باز مي آیال شرق ما از شمي ست که از شرق یباد صبا، باد

ک ي کند، از ما ی خرد بصورت فکر و بصورت برکت از ما عبور میِ نکه، انرژي شود، عxوه بر ایپس معلوم م. ميکن

   :دي کنیست که ارتباط برقرار ميشما در خانه، فقط با حرف ن.  کندی ھم ارتعاش میانرژ

  .دي کنی بد ارتعاش مید، انرژي کنید، سّم ارتعاش مي دارین ذھنا مي

 ی ساطع می عشقی سازنده، برکت دھنده، انرژید؛ و انرژيدي جھان پرید، از رويد، زنده به حضور ھستيا حضور داري

و شوھر که با زن . رندي گی ما، ارتعاشات ما را میبچه ھا. رندي گیمردم ارتعاشات ما را م. مي کنیما ارتعاش م. ديکن

   :ندي گویم.  دارندیک ارتعاش خاِص َسمّ يھم قھرند، 

مردم فکر !. ستيفقط به زبان ن. مي داری ارتباطۀلي، ما ھزار نوع وس!ستي، به گفتن ن,,م يي نگویچيدر مقابل بچه ھا ھ,, 

          . گر تمام شدي کنند زبان شان را نگه دارند، دیم

 که مردم را به واکنش یا یسازنده و برکت دھنده، سامان دھنده، زنده کننده، انرژ یِ ن انرژيم، ايدي پری وقت:دي گویم

  .                                      شودی کند، از ما ساطع می دارد، مردم را آرام تر میشتر وا نميب

  .ردي گیم  راین انرژيا. د شوی که در حال واکنش است، آرام تر مید، آن کسي را با خودتان حمل کنین انرژيشما اگر ا

 که ی کسیممکن است برا.  آوردی، آن فرکانس مخصوص را در آنھا به ارتعاش در می عشقی انرژآن، ی انرژنيا

ن باد ي، این انرژيا. ردي پذیر مي تأثیدار نشود؛ ولي شما بی نباشد، با ارتعاش عشقی کند، کافی درد حمل میاديمقدار ز
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د و يد، در دل ھمه گل کاشتي خانه تان را گل کاشتی جاۀگر ا�ن شما، ھميد.  وزدی ھم مصبا، به گل و گلزار خودتان

  .  کندین گل ھا را باز ميد که اي فرستی را مین ارتعاش عشقيھم ا" دائما

  .  کندی چگونه کار مید، زندگي گوید که موmنا ميني بیشما م

   مرایبيد به عيعشق فروش

  دن گرفتيسوخت دلش بازخر

  . مي ھستیکيشه با او يما ھم. ادمان باشد عشق، وحدت ما با خداستي. ب فروختيک عيد، ما را به ي گویمعشق، 

  . ب ماستيآن ع. مي شویم، از او جدا مي کنیدرست م,, من ,,  که ی مدتیم، براي شوین جھان مي وارد ایوقت

دار ماندن، معادل وحدت با يدار شدن و بيپس ب. مي شوی میکيم، با او يدار شوي توھم، بۀ از آن خواب و تجربیوقت

  .  ما با خداستۀاراني بودن ھشیکيعشق حالِت د عشق، ي گوی میوقت. خداست

  !. کوچولویبيم، عيدا کردي پیبيک عيم، فقط، يآمد ن جھاني ما به ایوقت

,, من ,, ک يدند، يچسب که بصورت مفھوم به اسم مان یيزھاياول با اسم مان و چ. ميت شدي ھم ھوین جھاني ایزھايبا چ

  !. آن قسمت خودش به :یعنيبه ما، .  نداردید به ما دسترسيخدا د. ب استيک عين يا. مي درست کردیبعنوان من ذھن

  . آرهم ييم، بگوي کنیما ا�ن انتخاب م. نه :ميم، گفتي آزاد دارۀما اراد

 ی ھم جمع مین آره ھا رويا. آره. آره. د آرهيين لحظه بگويت اي به وضعیعني. د آرهيين لحظه بگوي ست به ایشما کاف

  .  دھدی را ھم نشان مین قانون زندگيا. دي عشق دلش سوخت و دوباره ما را خر:د کهي گویشود و م

شه شما را يچ وقت نکرده، ھميھ.  کندی شما را رھا نمی زندگ:د کهي گویت مين دو بيست؟، در اي چیقانون زندگ

، خدا، مرگ نسبت به یم که قاضي کرده، ما انتخاب کردی شما کار می کرده، رویماشا مت" محاصره کرده بوده، دائما

  . قاصد ھا از جنس درد بودند.  نسبت به ما قاصد بفرستدیمن ذھن

  . خرد باشدۀ باشد، بستی انرژید قاصدھا از بسته ھاي کنیا�ن انتخاب م

.  خواھد بخردیدوباره م. ديدوباره ما را خر.  سوزدیا مبه حال م" ا وحدت ما با خدا، دائمايپس دِل عشق، دل خدا، 

د از ي توانیشما م.  ستین رفتني شما از بیدردھا. پس شما را فراموش نکرده. ن است که دوباره شما را بخرديقانون ا

د؛ و ي آن پری شود از روید، ميني بی بد میھر چقدر اوضاع خراب است و شما با چشم من ذھن. ديتان بپري دردھایرو

ن لحظه ي تان با ایاگر آشت!. ديدار بمانيد، بيدار شوياگر ب.  دھدی شما سامان میِرنظر با سگ اصحاب کھف، به زندگيش

  . کنمید آشتي من با:د کهيايادتان بيد، ي کنیا مقاومت ميزه ين لحظه ستيد با ايديھر موقع د. رديمرتب صورت بگ

ن کار را ي اگر شما ا:د کهي گوی منييپا.  با عشق ھم ھستیآشت.  خدا ھم ھست شما باین لحظه، آشتي شما با اتفاق ایِ آشت

  .   نگردید، عشق به شما خوش ميبکن

  راند مرا، رحمتش آمد بخواند

                      دن گرفتيجانب ما خوش نگر
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زھا يم چي مفاھین جھان، روير ا ذھن ات، دۀلي و بوسیياي، قرار نبود بین کار را بکني قرار نبود که تو ا:گفت. اول راند

مردم . ق کردندين کار تشويمردم ھم ما را به ا!. م ،،يدي،، ما نفھم!.  ست؟ین چه کاريا!. ی خبر بمانی، از من بینيبنش

         !.مياشتباه کرد"  اmصول، جمعایما عل. به اشتباه افتادند

 اش ی توجھیشتر از بي اش است، بیشتر از کم لطفيبشتر از خشمش است، يشه بياما رحمتش ھم. پس عشق ما را رانده

 را ما. رون بکشدين مخمصه بي را از ا از خودشیک قسمتي خواھد ی میم، باز ھم زندگي بکنما ھم که یھر کار!. است

 از یما، قسمت.  ھستیاريک ھشي.  ھستیيکتايک ي.  ھستیک زندگي.  وجود نداردیيما.  توھم استمان يا.  ِکشدینم

  . مي گذاری ما نمی ِکشد؛ ولیم رونيم، دارد خودش را بيآن ھست

  با چه؟. ديد بگذاريري گیاد ميحاm شما 

" قبx.  نگردی ما خوش می، بسواDن.  خودش خواندی رحمتش آمد، دوباره مرا به سو:دي گویم. ن لحظهي با ایآشتبا 

  ... اDن ". ست؟ ين چيا " :ن نگاه کرد، گفتي خشمگیک کمي

  . ميم بپري خواھی ما م:ميي گویم، مي شدینطرفيما ا�ن از ا. مي کنیگر آن کارھا را نميما د. مي خودمان آمدما ھم به

  .گريم دي کنی صحبت مینطوريا. ا به ما کمک کنيخدا

xفھم. ,,من ,, ، ,,من ,, ، ,,من  ,, :مي گفتیم" قب mمن ,, آن .  وجود داردیفقط زندگ!.  وجود نداردی,, من  ,, :ميديحا,, ،

م؛ و سال ھا يم، موش شدياگر نپر. ميم، بپريش انداخته اي که خودمان را رویوه اي می از رو:مياد گرفتيامروز . توھم بود

. ميم بپري خواھی م:ميي گویا�ن م.  ترساندیدست گربه ما را م. م در قفسيدر سوراخ موش، مرغ بود!. ميموش بود

  .ميم، بپريندازيز را بيھمه چ

  د که با دوستميمن ددشمن 

  دن گرفتياو ز حسد دست گز

  . دنيم به پريخب، ما شروع کرد

   :ادمان باشدين ھم يا. دي آین کارھا خوشش نمي ما، از ایمن ذھن.  ماستیم که آن، مِن ذھنيک دشمن دارينجا يا

  .  ستی ذھن منیکي.  ستیکيز ھم، يک است، در دو چيگر شري دیانسان، ھمانطور که در بدن، با انسان ھا

  .  اندینطوري ای ذھنیتمام من ھا. ت شده با دردھاستيزھاست، بافِت ھم ھويت شده با چي، بافت ھم ھویمن ذھن

 با یت شدگي ھم، ھم ھویمن ذھن.  دارندینھا ھمه، من ذھني ا...ست، ين شان چياه اند، ديدند، سي سف:د آدم ھاييشما نگو

  . زھا فرق دارنديط چفق.  ستین جھاني ایزھاي، با چیجھان ماد

ت شده اند، باورھاشان، فرق ي که ھم ھویيزھاي، چه فرق دارد؟، فقط چیني چی، با من ذھنیراني ای من ذھن:دييشما بگو

 محتواھا ی ذھن شان است، منتھی با محتوایت شدگي ست، بر اساِس ھم ھویيشان بر اساس جدا,, من ,, دارند و گرنه 

  . ستیکي ست، دردش ھم یکيت شدن يستم ھم ھوي سیفرق دارند؛ ول

ن ي رنجد، خشمگی ھم میيکاي شود، آمرین مي رنجد، خشمگی ھم میراني شود، این مي رنجد، خشمگی میني چ:یعني

 با جھان، از خدا جدا ھستند، فقط آن اقxم، با ھم فرق یت شدگي، بر اساس ھم ھویراني، ایني، چیيکاي شود، آمریم

  . ارندم با ھم فرق ديمفاھ. دارند
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 ھم آن با یرانيران ارزش دارد، اي در ایزي چچه. ت استي ھم ھوآن با ینين ارزش دارد؟، خب آن چي در چیزي چچه

  . ، با ھم تفاوت دارندبلهد، ي آی باm می وقت...ن با آن و يکا ارزش دارد، اي در آمریزي چچه. ت استيھو

. ميم،  بلکه دشمن ھم ھستيم، از ھم جدا ھستيم، با ھم اختxف داري که ما با ھم داریادي زی بر اساس تفاوت ھا:ندي گویم

            . با دردش استید، من ذھنيآوريک جور به حساب بينھا را ي اۀ شما ھمیول

؛ و تمام حضورا يم ي داریمن ذھنا ي :پس.  ستی ست، زندگیکي آدم ھا ۀحضور ھم. ستيشتر نيز بيک چيحضور ھم 

 یکي.  با دردھا، در آدم ھا فرق داردیت شدگيزھا و ھم ھوي با چیت شدگيت اش، ھم ھونسب.  درد دارندی ذھنیمن ھا

  . شتر استي با باورھا بیت شدگي ھم ھویکيشتر است، يدردش ب

 ی زندگۀ زندین جھان بپرد و بر اساس حضور، قائم شود، زنده شود و بخواھد انرژي، شروع کند از ایا اگر کسيحاm، آ

 زند ی، دست م! کند؟یند و تماشا مي نشینطور مي ھمین من ذھنيآورد، اين جھان بي را به ایزندگ و عشق یو خرد زندگ

. نه. نه!. ؟ی کنی مین، بارک هللا، چه کار خوبي آفر:ندي گویگر، مي دی ذھنیا من ھاي، ! زند؟یو به به و چه چه م

  .  کندیتحمل نم

  . گري دی ذھنیبعد ھم من ھا. ودم است خی دشمن اول، من ذھن: دانمی میاريپس، من بعنوان ھش

 ی بودن را تجربه می زنده شدم، ا�ن شادی من به زندگ:دي بگویکياگر .  کندیتحمل نم. ديد مواظب خودتان باشيشما با

  . یي گوی شود خxص شد، دروغ مین درد نميد از اي گوی داند، می که دردمند است و درد را اصل میکنم، من ذھن

  .  شودیدشمن ات م

.  شودی کند، ناراحت میده، حسادت مي، به عشق رس با خدایعنيبا دوست  با دوست، با خداست، یکيند ي ببیپس، من ذھن

 و درد دارند؛ مثل عقرب، مثِل ی که من ذھنیيد که آدم ھاي گوی؛ و موmنا مبلهد؟، يري گیاد مي یزين، چيخب، شما از ا

  . خواندم تاني بران رايا"  کنم قبxیفکر م.  مانندیکژُدم م

  

 ٠٣۴١ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو
  

  سر بجنبد ُدم بُودیھر که او ب

  ُجنبشش چون ُجنبش کژدم بُود

    کژرو و شب کور و زشت و َزھرناک  

   او َخستَن اجسام پاکشهٔ يپ

ن جھان ي خواھد درد را در ایم.  گرددی بجنبد، با َسِر درد بجنبد، دنبال درد می با َسِر من ذھنیھر کس :دي گویبله، م

 یت شده، کج مي که درد دارد و ھم ھویکس.  رودیکژ م.  کندی می که زنده به حضور ھستند دشمنیاد کند؛ و با کسانيز

  .  پر از درد است، پر از زھر است:نکهي ایزشت است، برا.  زندی میند به کي بینم. کور است. رود؛ مثل کژُدم

 ی حرف میش، وقتي با دردھایمن ذھن.  شما، بانگِ شما، بانگِ در استین حرف ھاي ا:دي گوی م.م خوانديخواھ امروز

 ی از بھشت باز میک دري زند، یک عارف؛ مثل موmنا که از حضور حرف مي.  شودی از جھنم باز میک دريزند، 

  .  حرف شما: بوددر ین صدايا.  آمدیيک صداي. ديني بید و اثرش را ھم مي شنوین بانگ را ميشما ا. شود



                                                                 2014Sep                                  524#Program 24 ٤٤٤٤٢٢٢٢٥٥٥٥  شماره حضور گنج برنامه

 

31 

 

  ا دِر جھنم؟ ي، دِر بھشت باز شد، ا دِر بھشت؟يد دِر جھنم بود، ينيبب

   :ادتان باشدي.  جالب استیليا باز شدن؟، خي بسته شدِن در بود ین صداي اول، بب:دي گویم

 یِ  انرژاي آورد؟، ی درد بوجود م: داردیک اثراتي عمِل شما اين حرف يد، اي کنی میک عمليد، ي زنی میک حرفيشما 

  زد؟ي رین جھان مي را به ایعشق

   بسته شدنش بود؟ی صدااي بود؟، ی اسرار الھۀ باز شدن دِر بھشت، خزانیصدا. دي آیش ميصدا

 و درد دارد، یت شدگي که ھم ھویکس.  کردنی زخمیعنيَخستن . دي گوین را مينجا ھم ھميدر ا. دي فھمیشما از اثرش م

  . جسم پاک، اول، حضور شماست. ش بزندي خواھد جسم  پاک را نیم

   :ش بزند، مدام مxمت کندي خواھد نی دشمن آن قسمِت حضور شماست، مدام م شما،ی من ذھنیعني

م، يم، مxمت کنيريب بگيم عيا برويب. ا بابا توجه کن به منيست؟، بيچ... ن يا"  چه؟، اصxیعني... ست؟، يچ... ن يا

، ! کنمیا من درستش ميبست؟، ي بودن چیست؟، شادي سازنده چیست؟، انرژيم، عشق چيم، انتقاد کنيجھان را درست کن

  . جاد کنديمسئله ا.  خواھد بِکشد، مxمت کندیمدام م

          . خوِد شمایِ گر، ھم من ذھني دی ذھنیھم من ھا

  دوَ ن بُ يَسر بکوب آن را که ِسّرش ا

  دوَ ن بُ ي مستمّرش ایُخلق و خو

.  زندیش ميبه ھمه ن. ب است کند؛ مثل عقری با دردش حرکت می بر اساس َسِر من ذھنیھر کس. سر کژُدم را بکوب

  . ین کژُدم را بکوبيد َسِر اين است که بايِسرش ا. ن کژُدم را بکوبيد َسِر اي گویم.  زندیش مي پاک ھم نیبه انسان ھا

، پس، کژُدم ديمنصف باش تان، درد زاست؟، یا حرکت و گفتگويآ. دي شما به گفتگو و حرکِت خودتان نگاه کن:یعني

  . ديھست

  . ِرنظر و سگ اصحاب کھفيبا چه؟، با ھمان ش. مي کنیيد شناساي اول بایم، ولي بپریم از کژدمي توانیما م

د يديھر موقع د. دي آین لحظه به دست مي با این توجه زنده با آشتيا. ار شماستي ذھن ساده شده و توجه زنده در اختیعني

ھر . ديد بکنيد، نباي کنید قضاوت من دار ميدي ھر موقع د.دي کنید آشتيد که بايايادتان بيد، ي کنین لحظه مقاومت ميبا ا

  .  وجود داردید، در شما اشکاليري گی میراديد ايد داريديموقع د

  . ش زدن استين عقرب، ني مستمر ایُخلق و خو

، م، با ذھن ساده شده، با حضوِر زندهير نورافکن خودمان ھستي کند؛ و ما چون خودمان زی درد حمل م:دي گویحاm م

,, من دار ,, ندفعه، قضاوت ي کند، اما ایذھن ساده شده قضاوت م.  حضور ھستیيم و ھم روشناي کنی ھم فکر میعني

 اسرارش را باز ۀ زنم، خدا دِر خزانی حرف میوقت" ا واقعاي من عقربم؟، : قضاوت شما در مورد خودتانیعني. ستين

  .ديص بدھيد تشخي توانیشما م.  زنمی کند و از آنجا من حرف میم

  د از دغل روزگاريدل برھ

  دن گرفتيدر بغل عشق خز

  .  خوردیب روزگار را مي جھان نشسته بود، فریِ  روی ما، وقتیني دل ما، مرکز ما و سنگ:دي گویم
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 ین لحظه را که به لحاظ عمق، بي شود که ما اینجا آغاز ميب ھا از ايد، مادر فريروزگار، اشاره به زمان دارد و شا

ن دو تا ين لحظه، ايکه در ا ن استي اش ای است، معنتي نھایعمق ببه لحاظ ( ،ت استيست، به لحاظ زمان، ابدت اينھا

 یت فضاداري نھای ب،ت فضاستي نھاین لحظه، بيا. ت است، خواص ما ھم ھستيت و ابدي نھایت خدا، که بيخاص

 شکل ھا ۀ باورھا و ھمۀز بگنجد، ھميحر ھمه چن بين بحر در اي در ا:ت ِکش آمدن استي نھایم بيياست، بھتر است بگو

ت و ي نھایب. مي کنیدا ميت را پين دو تا خاصي ا ومي شوی میکي ما با خدا یوقت.  دھدی فرم ھا را در خودش جا مۀو ھم

ت در ي نھایب" م و عمxي ما ھم ھست، ما ھم از جنس او ھستیت اصليت خاصيت و ابدي نھایت خداست، بيت خاصيابد

  .  ستیيت فضاگشاي نھایما، ب

xیم، بيت عمق داشته باشي نھاین فضا؛ و اگر ما بيمثِل ا.  ستی و جا باز کنیيت و انسان، فضاگشايف انسانيتعر" اص 

ن لحظه، چنان مستقرم که اتفاقات ين است که من در اي اش ایعدم واکنش معن. ت عمق، معادِل عدم واکنش ھم ھستينھا

  .  دھمیواکنش نشان نم. آوردي تواند مرا از جا در بین لحظه، ھر چه باشد، نميا

   : شود کهیبش شروع ميد و فري آیش مي پیروزگار، موقع

ان ي زمان قابل بۀليا بوسين لحظه يان لحظه، يِت اي نھای بیا بجاين لحظه، ي ایم و بجاي شوین لحظه را، ما متوجه نميا

ت عمق ي نھای، ھمان بیفضا دار.  ستیت فضا داري نھایبت عمق است، ي نھای، بیاز لحاظ مکان. ا مکانياست 

ن يشه ايھم. ن لحظهيت اي نھایب :یعني!. ستين ندهيت آي نھای اش، بیت زمان، معني نھای بی ست؛ ولیکياست، ھر دو 

  چکس،يز و ھيچ چين لحظه بوده و ھيشه ايھم. لحظه ست

  . ِت خداي نھایه قرار دارند و در بن لحظيتمام فرم ھا در ا. ن لحظه فرار کندي تواند از اینم

ن ي تواند ایھم م.  داردارانهيھشت را ين دو تا خاصي به نام انسان، ای باشنده ا:ن است کهيب ايب و غريموضوعِ عج

، ی مرگیحس ب. ی مرگی حس بیعنين لحظه، يت در ايحِس ابد. ت بکنديت شود، ھم حس ابدي نھایارانه بيلحظه ھش

  .رندي که مرگ پذیيزھايچدن از تمام ي پریعني

ن لحظه يت اي، که ابدمار از يغ. ر استي تواند نشان دھد، فنا پذی که ذھن میزيھر چ.  دھدی که ذھن نشان میزيھر چ

  .ن لحظه ستيم و خانه اش ھم ايھست

  .ديب روزگار شده ايد، دچار فرينينده ببي را، زمان گذشته و آی ابدۀن لحظيحاm اگر شما، ا

د، اتفاق ينين لحظه را ببي ست، فرم ایشه داريت ري نھای و بیت فضا داري نھای، بین لحظه، که بلحاظ مکاني ایبجا اگر

 یند، فقط جسم را مي  بی، فقط اتفاق را می جسمیاريھش. دي داری جسمیارين است که ھشيد، بخاطر اينين لحظه را ببيا

  . نديتواند بب

ن يم، ايم، از جنِس فرم شدي ما به ذھن آمدی وقتیم؛ ولي بشوی فرمینس بد از جين لحظه، بايت اي نھایدِن بي دیبرا

ِرنظر با سگ اصحاب کھف، به ما يم، شينيم، اگر خوب ببينيد خوب ببيم که بايشتر نداريب بيک عيما . اِشکاِل کار ماست

  .مي کند، که آزاد بشویکمک م

 یر ذھنيک تصويم، يدي آن تنیزھا را رويچ. ا گذاشتند می رویک اسميم، ي وارد ذھن شدین است که وقتياِشکاِل ما ا

مان، مثل ي حس ھاۀلي تواند بوسی دارد، فقط می جسمیاري ھشیمن ذھن.  ستی، من ذھنیر ذھنين تصويم، ايدرست کرد
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دا ي پن کار مومنتومين اِشکاِل کار است و ما ھم در اي شود، ااز خدا آگاه تواند ی نمشود،از اجسام آگاه دن، يدن و شنيد

م جسم يلومتر، دوست داري رود و ما با سرعت صد کیلومتر مي با سرعت صد کیلينکه اتومبي درست مثل ایعنيم، يکرد

  . مينيم و جسم ببيباش

م و ي ھستی جسمیاريم، ھشين لحظه از جنس جسم ھستينکه اي ایبرا. مي توانیم، نمينيم خدا را ببي خواھیحاm ما م

 تواند به او ین لحظه، نمياتفاِق ا.  خواھدی مین لحظه زندگيند و از اتفاق اي بیظه را من لحي اتفاق ای جسمیاريھش

  .  کند، دعوا داردی کند، مقاومت می ندارد و با آن، مخالفت می دھد، چون اتفاقات زندگیزندگ

  . ن لحظه آگاه بشوميتِ اي نھای خواھم از بی من م:ديي گویحاm شما م. مي داریتين وضعيما چن

.  ردي گیم صورت مين کار با تسليا. ديجاد کني ای فرمی بیاري حضور، ھشیاريک مقدار ھشيد ين کار، شما باي ایبرا

ک لحظه يِرنظر است و ين حضور ھمان شيا.  کندیجاد ميک مقدار حضور اين لحظه، قبل از قضاوت، يرش اتفاق ايپذ

                .   کار استۀن چاريا.  شودیم,, من  ,, یذھن شما، ب

  . شه دعوا داردين لحظه، ھمي با اتفاق ایم، چون من ذھني کنی مین لحظه آشتي افتد، با ایادمان ميھر موقع 

ک يبا ,, من ,, .  داردیرا نگه م,, من ,, ن مقاومت است که سرعِت يا. شه مقاومت دارديھم. شه مخالفت دارديھم

  !.ستي که نیک موضوعِ واقعي.  رودین ميفد، از ب بافد، اگر نبای کند و میر مي خودش، خودش را تعمیسرعت

 ،mسرعِت . دياين بييِن مقاومت، پاين ماشيم، که سرعِت اي کنین لحظه آشتينقدر با اين است که ما ايک راھش ايحا

 شود، ما به نور یھر قدر سرعت مقاومت کمتر م. ميدا کنيا خدا، فاصله پي ین مقاومت ما، سبب شده ما با زندگيماش

زه يبا عدم ست. دي آین ميين لحظه، پاي با این مقاومت با آشتين مقاومت، سرعت ماشيسرعِت ماش. مي شویک تر ميدنز

  . دي آین مييپا,, من دار ,, با عدم قضاوِت . دي آین مييپا

  . دياين بيي کنند پاینھا ھمه کمک ميا. دي آین مييز آفل نچسبم، پاي من به چ:نکهيبا روشن شدن به ا

   شود؟یروزگار از کجا شروع مدغِل 

نطور سبب ي و ھمیش من ذھنيداين کار سبب پيم و ايني بین لحظه را مي ست، اتفاق ای فرمین لحظه که بي ایکه ما بجا

ن يت ايت و ابدي نھاین لحظه، به بينکه در اي ای شود و ما بجاینده مي زماِن گذشته و آیعني، یش زمان روانشناختيدايپ

  .مي افتینده؛ مي بنام زمان گذشته و آی و سطحی افقیده اي، به پدميلحظه قائم باش

ن لحظه يشه ايھم.  وجود نداردینده ايکه گذشته و آي از شما، گذشته زنده ست، در حالیلي خید، برايشما تجربه کرده ا

  .ميم نسازيرياد بگيد يم، باي سازی میک سرعتي را با یما، من ذھن. ست

ن ي آورد؛ و ایل را از ھشتاد، صد، به صفر مين است که سرعت اتومبي اش ایلند شود، معنکدفعه بي بتواند یکياگر 

  .  رسدیما به صفر م,, ِت يّ من ,, یعني رسد، ی به صفر مین است که من ذھنينشانگر ا

  .  شودی کوچک می، وقتیِر من ذھني وجود دارد؛ مثل عدم تعمیيراھھا

xد، ي عقل اید، بي سوادین شده، گفته شما بيد توھي گوی میھن کند، من ذین مي به شما توھیکي :"مث ...  

م، ي باشینطوريم و ھميم، نرنجين نشويم و خشمگير نکنيم و تعميم، واکنش نشان ندھيم واکنش نشان بدھي خواھیما م

   !. افتدی میم چه اتفاقينيبب
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  . رسدیشود، به صفر م ی شود، باز ھم کوچک می شود، کوچک می کوچک مین من ذھنينصورت، ايدر ا

   :دي نگاه کنیه اياز ھر زاو

 ی میم زندگي، که مرتب با آنھا مراوده داشتی زندگیِ از فرم ھا,, م، ي ما به دغِل روزگار، به دغِل زمان، افتادیوقت

ما  دل ، شود، دوبارهی که مھم میزي شوند، ھر چی مھم مین جھاني ایزھايچ.  شوندیمان مھم ميم، اتقاقات برايخواھ

 ی رود، حواس اش به زمان روانشناختینده مياد به آي دارد، با سرعت زی زنده و توھمۀک گذشتي، که ما .ردي گیقرار م

  . ب استين کار غلط است، فريا .,,ست که خودش را به ثمر برساند 

  . ديب رھين فري ما، مرکز ثقِل ما از ااما مرکز

  . م، دغِل روزگار کمتري شویار مديبِ زمان و روزگار، بين فريھر قدر ما، به ا

  . ميري گیشتر است، به ھمان اندازه، ھمزمان در بغل عشق قرار ميب ن موضوعاتي ما از ایيھر چه شناسا

وحدت . مي رسیبه وحدت م. مي شوی میکي یدار و با زندگيواش ازخواب ذھن بيواش ي :یعنيبغل عشق قرار گرفتن 

  . مي آورین جھان بدست ميست که ما در اي نیزين چيست، اوحدت با خدا، اصل ما. حق مسلِم ماست

xشده، گذشته، مھمتر یني مان عینده برايگذشته و آ !.ميبه علِت دغِل روزگار، به زمان افتاد. مياز جنس او ھست" ما اص 

، ن است که ماده مھمتر از خداستيگرش ايک اصطxح دي. ن لحظه ستينده ھم مھمتر از اين لحظه ست، آياز ا

نکه، خدا به ما زنده شود، خدا از چشماِن ما به جھان نگاه ي، ا حضور استیِ ي خدایِ اريشتر از ھشي، بی جسمیاريھش

نھا ھمه اش ي ا:دي گویموmنا م. مي بخواھیم و از ماده ھم زندگينيم، ماده ببين است که ما ماده بشويتش کمتر از ايکند، اھم

    .دار کننده ستيب

       . ه ستين قضي ھم ھم دنبالِ یِت بعديب

  از اشارت کنانمّ  غَ یبرواَ 

  دن گرفتيجانب آن چشم خم

 من در آغوِش عشق ین باشد که وقتي تواند ای اش میک معني.  اشاره کننده و غمزه کننده و آشکار کنندهیعنيَغّماز، 

  .ميستي نی ما من ذھنگر،ين حالت دي، در ا شدن با خداستیکي ما از خواب ذھن و یداريم، بيعشق گفتقرار گرفتم، 

  .  اویِ  شود اَبرویم و تمام جسم ما ميت خدا ھستيت و ابدي نھایآن ب

 کند، غمزه یکه مرتب اشاره مي شود، در حالی من، ُدوِر چشِم او خم می تمام فرم ھایعني.  ستیکيچشم ما و چشم او 

  .  تواند باشدین مي اش ایک معني.  کندیم

 شود و مدام به من اشاراِت ی چشم خودش خم می دلدار مرتب به سویاشد که اَبرو تواند بین مي اش ھم ایک معني

   : پسندم کهی را مین معني من ای کند؛ ولی میعشق

 ۀ جسم ما، ھمیِ  اجزاۀ ما، ھمی فکرھاۀھم.  کندیدا مي، حول و حوِش آن چشم و آن مرکز سازمان پین جھانيز ايھمه چ

که اشارات برکت ي دارد، در حالیکه اشاراِت ِخَردي دارد، در حالیکه اشارات عشقي جاِن ما، در حالۀاحساساِت ما، ھم

  . ردي گی را دارد، در خِط او قرار میزندگ
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 را در جھان ی کند، اشاراِت عشقیم، که ازما عشق را در جھان پخش مي شویل مي غماِز معشوق تبدیپس ما، به اَبرو

حول و حوِش او " م و دائماي شوی چشم او، خم میِ به سو "م و دائماي شویل ميما به آنتن پخش عشق تبد.  کندیپخش م

  .  شدهی و ماده بود، ا�ن، مرکِز ما زندگیمن ذھن" مرکِز ما، قبx. ميھست

  ش خواندي خویعشق چو دل را به سو

  دن گرفتيدل ز ھمه َخلق رم

 خودش ید عشق دِل ما را به سوي گوی میتوق.  راحت استیليامتحانش خ. ميار مھم است که ما خودمان را تست کنيبس

 یست که ما عشق مان را در جھان پخش نمين ني اش ایمعن. مي َرمینصورت ما از مردم ميد و دِل ما عشق شد، در ايکش

  . مي به مردم نداریاز روانشناختي نیم؛ ولي کنیم، عشق و خرد را در جھان پخش ميکن

د؟، ي چه mزم دارید، شما مردم را براي دھد و شما از خودتان بپرسیح مي توض، موmنایت بعدياز به مردم را در دو بين

 خودش نگه دارد؟، یر کند و در جايد کند و تعميي شما را تأیک قطب است که من ذھني یِ جاِد درد است؟، براي ایا برايآ

من .  داردیبا آن، خودش را نگه مزه يجاد قطب و ستيست، با اي وصل نیي ماند، به جایشه ندارد؛ مثل اَبر مي ریمن ذھن

  .  کندی تواند بدون دشمن زندگید دشمن داشته باشد، نمي بایذھن

اج به ين احتيُ  تَعَ یبرا.  کندین مييتع.  کندیف مين را تعريزه ايزه کند و ستي و ستیل به دشمنين اختxف ھا را تبديد ايبا

  د؟ي خواھین ميا شما مردم را بخاطر ايآ. ک قطب داردي

شتر مردم ھمسرشان، بچه يب.  ابراز درد؟یا براي ابراز عشق است؟، یا برايد؟، آياج داريما چرا به ھمسرتان احتش

  اگر آنھا نباشند، چکار کنند؟. آنھا ابزاِر دردشان ھستند.  خواھندی درد میشان را برايھا

  ,,مِن ,, م و ي کنیجاد ميم، درد اي کنیوا مم، دعي کنیزه ميزه کنم؟، در خانه مفت ستي ستیمن اگر ھمسرم نباشد، با ک,, 

ست و چھار ساعته ي، ب,,من ,, ن يا. زدي ریما فرو م,, مِن ,, م، يزه نکنياگر ست.                      مي کنین ميمان را ُمعَ 

  .ن نگه داردي کند؛ بلکه خودش را معیکار م

 یمردم نباشند، شما م. مي خواھیسه مي مقایمردم را برا!. دي خواھیسه مي مقایبرا" ، حتما!د؟ي خواھیسه مي مقایبرا

د که خودتان ي نداریاجيد، به مردم احتي باشیاگر زندگ. زدي ریآنموقع حسدتان م!. د؟يسه کني مقاید خودتان را با کيخواھ

  . ديسه کنيرا مقا

د ياز خودتان با. ديجاد کنيد که درد اياج نداريگر به مردم احتي، د"د، واقعايد، از جنس کژدم نباشيجاد نکنياگر شما درد ا

    :دي گوی میِت بعديھمانطور که در ب. ديبپرس

  خلق عصااند، عصا را فکند

  دن گرفتيقبضه ھر کور که د

 زنند و یکورھا عصا را تَق تَق م.  افکندیش باز شود، عصا را ميدسِت ھر کور، که چشم ھا.  چنگ، دستیعنيقبضه 

اج يگر به مردم احتيدا کند، دي، اگر چشم خدا را پندي که چشم ندارد ببی من ذھنیعنيند، يند بباگر کور بتوا.  روندیجلو م

   :دي گویقانون جبران م. ميد کنياز آنھا تقل" م، اوmي خواھی میما مردم را بعنوان من ذھن. ندارد
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م ي خواھی ما قانون جبران را نمیلو. ديد نکنيتقل. دي خودتان را خودتان خلق کنید، فکرھايد به حضور زنده شويشما با

خلق را . ميد کنيم تقلي خواھیم؟، ميند چکار کنيم؟، به ما بگويم، چکار کنيم مفت از مردم بپرسي خواھیم، ما ميانجام دھ

  . مي خواھین مي ایبرا

گر نه ي د.آرامِش بودن است.  بودن استیِ د، شادي آی اش از اعماق وجودش می قائم بشود، شادی زندگی رویاگر کس

بله، تو ,, ند ي خواھد که بگویرد، نه مردم را ميت بگيرد، حس امنيت بگي بشود که از آنھا ھوی خواھد عضو گروھیم

  . نھا را mزم ندارديچکدام از ايرد، ھيد بگيي، تأ ,,ی ھستیآدم معتبر

، ممکن است از !ش وادارند خواھند شما را به واکنی دارند، میشتر مردم من ذھنيند، چون بي آیتازه، مردم که م

م، ممکن است واکنش يجاد کرديک مقدار حضور ايم، يکار کرد  خودمانیرو!. ميستيما که پھلوان ن. آورنديحضور در ب

 یکي که عشق را پخش کند، نیکس. ميرير قرار نگيم؛ و تحت تأثيم که عشق را پخش کني باشی قویليد خيبا!. مينشان بدھ

 کنند، یگرفتارش م. ندي گوی دھند، ناسزا می ھستند که به او فحش میک عده ايخش کند،  را پیاريرا پخش کند، ھش

  . چون از جنِس دردند. ديآنھا دوست دارند شما درد پخش کن. تحمل ندارند

  !. ديستيد، شما آنجا نيد با مردم باشي خواھید که اگر شما ھنوز با حرص مي گویپس، موmنا م

  . دي باشید که به آن متکي خواھین عصا را ميھنوز ا

 سوءاستفاده ید من از مردم چه جورييد، بگويک قلم و کاغذ برداريزد؟، شما ي ری شما فرو میا مردم نباشند، من ذھنيآ

، یک کسي. دي کنیند با آنھا مقاومت مي آی میک عده اي. دي کنیزه مي ستیک عده ايد با يني بیم!. دي کنیدا مي کنم؟، پیم

 کند، من ی کند، مقاومت میزه ميجده نفرشان ستي کنند، با ھیست نفر به او مراجعه مي بیست، روز یک کاريمصدِر 

 ی کنند، راه میدو نفرشان را که التماس م.  اندازدیکارشان را راه نم. ,,!  شودینم,, د ي گویم.  کندیف مي اش کیذھن

زه يجده نفرشان را ھم که رد کرده، ستيھ. س کردندچون التما رود، ی آن، باm مۀلي اوست، که بوسیمِن ذھن. اندازد

  د؟ي خواھین مي ایشما مردم را برا!. ف ھم کردهيجاد کرده، کيکرده، درد ا

.  خواھد خدمت کندی دھد، میس به آدم دست ميد باm، حس سروي آی جوشد می، عشق م! کندین کار را نميعشق که ا

جھت .  خواھد سامان بدھدیم.  خواھد برکت را در جھان پخش کندیم.  کندی خواھد خرد ورزیم.  کندیکي خواھد نیم

  .                 ردي گی صورت می خرد زندگۀلين کار بوسي بکند، ایک کاري خواھد یم" حتما.  داردیسي سرویِ ريگ

س از جھان م، ھر کي و در غزل خواندیدر مثنو. ی شویبلند م. ی افکنید، عصا را مي زنده شوی پس اگر شما به زندگ

  .  افکندی مردم را می شود، عصایش باز ميبلند شود، چشم ھا

  :دي گویم.  کندید ميين را تأي ھم ھمیت بعديب

  ريرند، رھا کرد شيخلق چو ش

  دن گرفتيطفل که او لوت کش

  .  شودیمل ي میر بيگر به شيآورد و بتواند نان و غذا بخورد، ديطفل که دندان در ب. یِر خوردنيش. رنديخلق، مثل ش
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تِ ي نھاین بودن از اعماق وجود ما، از بي بودن، آرامش بودن؛ و ای شادیِ م به غذاي کنی شروع میوقت. ميطفل ما ھست

 یم براي دھی خواھند ما را به واکنش وادار کنند، واکنش نشان نمی مردم میم، وقتي مستقر ھستید، وقتي آیخوِد ما م

  . مي به خلق نداریاجيگر احتيورت دنصيم، در ايت آرامش ھستي نھاینکه بيا

  . بله شود؟، یا خلق از ارتعاِش عشِق ما، بھره مند ميآ

م ي خواھیم، نمي کنیحت نميم، نصي نداری با خلق کار:ميندازي خودمان بید نورافکن را رويبارھا صحبت شده که ما با

  . مي را عوض کنیکس

   : کندی میحت شخصيو نص که در به در دنبال مردم است، آنھا را عوض کند یکس

اورد و ين آدم، دندان در بياگر ا.  ستین آدم، گرفتار من ذھني، ا,,تو برو آن کار را بکن، تو برو آن کار را بکن ,, 

آن کارھا را .  کندیچ موقع آن کارھا را نميآورد، ھي را از ذات خودش در بیي بودن و آرامش خدای بودن و شادیغذا

 پرسد من چکار کنم؟، نشسته، منتظر ید از او مي آی میکس.  ستی کند که مصنوعی میروان ۀري گرفتِن شیفقط برا

چون من .  کندیران ميحتش، خانواده ھا را ويچه بسا نص.  کندیحت ميشروع به نص. ن را از او بپرسندياست که ھم

چه بسا . ران خواھد کرديو ه ھا راد که او خانواديحت کردن دارد، بداني به نصیاِج روانشناختي احتیھر کس.  داردیذھن

 و پنج سال ی سال ات است، سیدخترم، پسرم، س. دياز من نپرس. ستيبه من مربوط ن.  دانمی من نم:دييبھتر است بگو

  . ی دانیات است، خودت م

  .فکر کن حاm تو خودت ی کردم؛ ولین کار را مي تو بودم، ای اگر من جا:مييبگو" م، مثxيحت کنيم نصيا اگر خواستي

  

   : خوانمیتان مي برا۴٣۴ت ي از دفتر دوم، از بیتيدو ب کي

 ۴٣۴ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو
 

 ميزنیما که کورانه عصاھا م

  ميلھا را بشکنيmجرم قِند

ن کوراِن راه رفتن، چه بسا، يم، در اي رویم و راه مي زنیم و کورانه عصا ميري گی خلق را میھر دفعه که ما، عصا

  . مي کنین لحظه را کور ميم، نوِر اي شکنی، چراغِ نور را مۀِل، چراغ قوّ يقِند

ت شده ي پُر درد و ھم ھویِ  رود، مِن ذھنی رود، کورانه راه میآن کژدم ھم که کج راه م. ل ممکن است عارفان باشنديقِند

 ی در میم و از کوري کنیدا مي پیک چشم زندگين لحظه، قبل از قضاوت، يرش اتفاق ايم که با پذيديامروز ما فھم. ست

م و ي رویکورانه راه م" م، حتمايم و بلند نشوي جھان افتادیم، اگر رويت ھستيم، اگر ھم ھوين ھستي اگر خشمگیولم؛ ييآ

  !. ميمثل موmنا، برنجان  کند؛ی را که ِخرد پخش میکس. ميم، آنھا را بشکنين عصا را به چلچراغ ھا بزنيچه بسا ا

  !.  مي شکنیم، مي روی کورانه راه می، که وقتل، حضوِر خودمان، چراغِ خودمان استين قِندي اولیول

  ک خطابيده يما چو کّران ناشن

  اس خود جوابيان از قيھرزه گو

  . ضيادت کردنش از مري آن کر و عۀمثل قص.  شنوندیکرھا نم. مينطور باشيم اي خواھیما نم
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ن ي کند، جوابش ایسوال را م ... ني کند که، ایده، فکر مي شنیش نميچون گوش ھا.  رودیه اش ميادت ھمسايکر به ع

  !. شودیوضع خراب م... . د، يبگو... ن يد جوابش را اين باي شود، بنابرایم... 

 یم، از من ذھني بشنوی از زندگینکه خطابير خودمان، از قضاوت خودمان، بدون اياس، از تفسيان، از قيھوده گويما ب

م، ي کنین لحظه آشتيکه اگر با ايم در صورتي شنوی را نمیزندگ یم و صداي ما َکرّ یدر من ذھن. مي کنیمان صحبت م

  !.مي شنوی کند، ما می از ما عبور میخرد زندگ

 یاد رد ميد، زي کنید رد شود و قضاوت نمي کنید، تماشا ميستي ای شود، شما مین جو رد مي آب از ا:امروز موmنا گفت

 :ه اش رفت و گفتيادِت ھمسايد که به عي شوی آن کر نمد؛ مثلي شنوی را می شود و خطاب زندگیا کم رد ميشود 

  حالت چطور است؟

  . رمي می دارم مـ

  ؟ی چه خورد.الحمد هللا

   . زھرـ

  ست؟يدکترت ک. نوش جانت

   .لي عزرائـ

  .  خوب استیليم خيقدمش مبارک، ما امتحان کرد

  . ش درست نبوديش، رفتارھاي جواب ھاچکدام ازيگل کاشته بود، ھ" ال خودش واقعاي به خی کرد ولیض را عصبانيمر

 و جواب یاس من ذھنيبا قم، يري بگی از زندگیک عقلي، یک خردينکه ين لحظه، بدون ايد که ما در اي گوین قصه ميا

  .ستيکار به نفع ما ن نيم و اي داری خودمان، کورانه قدم برمیش ساخته براي از پیھا

  

 ۵۵٣٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو
 

 ب ھستي که سیند کودکيتا نب

  از گنده را ندھد ز دستياو پ

  .  اش واضح استین ھم معنيا

ب را يم و سي باشین لحظه آشتين لحظه، با فرِم ايک مقدار با اينکه يم و بمحض ايديا را چسبين دني و اقxم ایما، من ذھن

  . مي اندازیده را مياز گندين پيم، اينيبب

ب قشنگ تر يس. ديرياز را از او بگيد پي توانید، نميندھ مز را به اوب قريند، سيب را نبي سی تا کودک:دي گویموmنا م

  .است

 را شما ی زندگیِ  شود که آن آرامش و شادیسبب م" ات واقعاين ابيد، خواندن اياي به دھاِن مان بی زندگۀد مزيما ھم با

 ی ھمزمان، در آغوش عشق م،ی َرھی از دغِل روزگار که م:گفت. دي را رھا کنی من ذھنۀدياز گندين پيد و ايحس کن

 که یيزھاي که آن چی شویمتوجه م. ب استين ھمان سيا. آغوش عشق گرم است، پر مھر است، آرامش دارد. یرو

  . نبودهی، زندگیده بوديچسب
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  ست که پَران شوديروح چو باز

  دن گرفتي شه طبل شنیکز سو

  . دهيطبِل بازگشت را شنا�ن از طرف شاه، .  شودی ست که پَران می روحِ ما باز:دي گویم

د که خدا، بعنوان باِز ي دانیم. دي شنوی شاه را مید، طبِل بازگشت به سوي شنوین  برنامه را مين ا�ن ھم که شما ايھم

 یِ د رويد، آمدي شاه، خدا، پَران شدیِ د که از سوي ھستید، عقابي ھستیشما باز.  زندی، طبل بازگشِت شما را میشکار

   :دي گویگر ميت ديک بيدر . دي شنوید ميشما دار.  زندی او طبِل بازگشت مد، ا�نيا نشستيدن

  

 ٨۶۵ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

 ديفکرت شویگوش و بی بحس ویب

  دي را بشنویتا خطاب اِرِجع

   :دي شوی صدا مید که شما ھر لحظه از طرف زندگي گوی میخطاِب ارجع

  . اين دنيبپر از ا". بپر  " :دي شنوید، صدا را مي کنی مین لحظه آشتينکه شما با اي من؛ و بمحض ایبرگرد به سو

ن خطاِب يتا ا. مي ست که بدون حس و بدون گوش و بدون فکرت بشویقعن مويا.  بشویکيا با من يب. ا در آغوش منيب

  . دي باشی و مرضید از جنس راضي شما با:دي گویدر ھمانجا م. دي من را، بشنویبرگرد به سو

ن منطبق شدِن ي کند و ای می و ھم از جنس َمرضین لحظه، شما را از جنِس راضي با ای شود که آشتیپس معلوم م

   :یعني.  ستیاري ھشی رویاريھش

د، حس ما ين کار باي ای برایول. ه ستي و ھم مرضی خودش است، ھم راضیِ  پای که از خودش آگاه شده و رویاريھش

م؛ ي کنیم، فکر مي بری، و به ذھن مان مدنيدن و شنيد، مي کنیحس مکه ما يتا زمان. باشد,, من  ,, یو گوش ما و فکر ما، ب

   :مي زنیم ،برچسب ، label، مي کنیقضاوت مکه يور، بطميت ايھم ھون فکر يو با ا

  ,,بد است ... ن يخوب است، ا... ن يا ,, .,,بد است ... ن يخوب است، ا... ن يا ,, .,,بد است ... ن يخوب است، ا... ن يا,, 

  . ، منطبق نخواھد شدیاري ھشی رویاريھش

  . ميکن ین کار را ميم ايم که داريم، حداقل آگاه باشيد عقب بِکشيبا

گر به ي خودش قائم باشد، دی پای تواند روی که از خودش آگاه است، میاريک ھشيم، از جنِس ين کار را ادامه دھياگر ا

  . مياج داريشتر ما، در جھان، به مردم احتيب. مي شویاج ندارد، مياج ندارد، به مردم احتيجھان احت

اگر مردم را !. ستادهي مردم ایستاده، روي اجسام ناینقدر روي شما، این من ذھنيد که ايد ديد، خواھيشما اگر دقت کن

ک ي شریک عده ايد، با ي داری آشتیک عده ايد، با ي دعوا داریک عده ايشما با . دي کنیرون بِکشند، شما سقوط ميب

  .ستدي تواند بای خودش نمی پای روید، مردم نباشند، من ذھني کنیزه مي ستیک عده ايد، با يھست

  را که حجاب َسُخنيبس کن ز

  دن گرفتيپرده به ِگرد تو تن
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صحبت و .  شود؛ مثل آن عنکبوتیده مي تنیاريم، حرف دوِر ھشي زنی حرف مینکه وقتي ایرا. بس کن :دي گویم

  .  تَنَندی پرده میاريحرف ھا، دوِر تو بعنواِن ھش

  

   : خوانمیتان مي برای از مثنوی کوتاھۀقص

 ١٨۴٣ت ير ششم ، ب، دفتی، مثنویمولو
 

  که بر سازد ُحصونیيپاک بنا

  ب از گفت و فسونيدر جھان غ

گر ي حواس و تمرکز و توجه ما، جذِب حرف ھا شده، دیک موقعي.  شودی، بُعِد حضور، کمترمی اگر حرف بزن:گفت

  . تَنَدین حرف زدن، دوِر تو پرده مينصورت، اي شود، در ایِت ما، قطع مي نھایآن بُعِد ب

  . یگر، به آنجا برگرديد ید بس کنيواش بايواش ي

 که یزي آن چیِ م و از روي خودمان قائم بشویِ  پایم رويد برگرديم، دوباره باي کردیانيم، بي زدی ما حرفی وقتیعني

        .    ,,!  گفتمیزيبه به عجب چ ,, :مييم، بگوينيش بنشيمبادا که رو. ميم؛ بپريبوجود آورد

  .  سازدیب، از گفت و فسون، قلعه مين خداست و در جھان غي ھست، که ھمیِد پاک، استایي بنا:دي گویم

، در یک ِدژي، یک قلعه اينصورت يم، در ايبچسب ی اگر ما، به گفتارمان، به باورھامان و فسون و افسوِن مِن ذھنیعني

    . ستین ھمان من ذھنيا. ن ھمان پرده ستيا.  سازدیب، دور ما ميغ

   را از قصر رازبانگ َدر دان گفت

  ا فَراز؟ين يتا که بانگِ وا ُشدست ا

xب است، قصِر خداستيقصر راز، غ.  وجود داردیک قصِر رازي :دي گوی کردم، میک اشاره ايھم " ھمان که قب.   

   . دِر قصِر راز بدانیِ ، صدایي گوی را که میزين چيا، ن گفت رايا :دي گویم

  . قصر دِر نه بدان؛ و آن  قصر دِر یِ صدا

   بسته شدِن قصِر راز؟یِ ا صداي باز شدن است یِ ن صدا، صدايا

.  شودیقصِر راز، باز م. م؛ قبل از قضاوتيري پذین لحظه را مياتفاق ام، ي ھستین لحظه آشتي ما با ا:ن لحظهيپس، ا

  !.  شودی ما گفته مۀليم و راز بوسيم، مقاومت نداريزه نداريست

ن رفتار، يا اين حرف که از دھان شما در آمد، ي در که آمد، ایِ ن صداي ا:ديد بدانياشما ب.  است دریصدان گفت، يحاm ا

  .  مھم استیليا باز شدنش؟، خي بسته شدِن دِر قصِر راز بود، یِ صدا

  بانگ در محسوس و در از حس برون

  ن بانگ و در m تُْبِصرونيتُْبِصرون ا

، گفتاِر ما را ميي گوی ما میوقت :نکهي ایبرا. ن را حس کرد شود آیم. محسوس است.  ستیدني، شندر بانگ :دي گویم

  . ميني بی را ما نمدِر خدارون است، ي از حس بدر ی شود حس کرد، ولید و اثرش را ھم مي شود شنیم

  . ن استي اش ایمعن تُْبِصرون.  شودیده نميدر د ی شود، ولیده مي شود و دین بانگ حس ميا
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  آواز شدچنگ حکمت چونک خوش

  ا چه در از َرْوِض جنت باز شد؟ت

 شما حرف ی وقتیعني داد، ی آواز خوشی چنگِ ھّمت، ساِز انساِن عارف، شما بعنواِن انساِن عارف، وقت:دي گویم

   از باغِ بھشِت خدا باز شد؟یم که چه درينيد ببي گوید که از آن طرف آمد، مي زدید، حرف خردمندانه اي زدیقشنگ

 از باغِ یک َدريد؛ مثل موmنا، ي زنی میک چنگِ گفتاريد و ي ندارید و من ذھني حاضر ھستن لحظهيپس اگر شما در ا

  . شودیجنت، باغ بھشت باز م

  شودیبانگ گفِت بد چو َدروا م

  شود؟یاز َسقَر تا خود چه َدر وا م

، از جھنم چه  جھنمیعنيَسقَر  ، شودی ظاھر میعني شود، یَدر وا م شود، یدا مي ھوی، گفِت بد، وقتی بانگِ من ذھن:دي گویم

   باز شد؟درم از جھنم کدام ينيد ببي شود؟، بای باز میَدر

نکه ي کند؛ مثل ای سامان می شود، اثرش درد آور است، بی ظاھر می گفِت بد، رفتاِر بد، که از من ذھن:دي گوی میعني

  .دي آی میزي شود و از آنجا چی از جھنم باز میدر

 یبھشت باز مَدِر ست؛ بلکه يگر درد آور نيد، دي زنی حرف میاِن زنده شده به حضور، وقتعارف و شما بعنوان انس

  . شود

    ا از بھشت؟يد ي آیزد؟، از جھنم مي خی برمیيد، از چه فضاي زنی که مین حرفي ا:دينيد ببيپس شما با

   از َدَرشیبانگ در بشنو چو دور

   خنک او را که وا شد منظرشیا

  . ی بشنوی توانی بانگش را می، ولیني بی قصِر راِز خدا را نمَدرِ که  درست است :دي گویم

 آورد؟، جھان را    ی را به درد میک عده ايا ي دارد؟، آیچه آثار" ، واقعای زنی که مین حرفي ا:ی بفھمی توانیم

  .  کند؟، بانگش را بشنوینابسامان م

   :دي گویبانگش به شما م

  .  شودیاز مراز بقصِر َدِر  باشد، کيبانگ ن

  .  شودیاگر بانگِ بد باشد، َدَرش بسته م

  ا باز شد؟ ي، بسته شد؟، درن ي، ا! آمدیيک صداي

   چه؟یعنيدش باز شده يد. دش باز شدهي دیعني.  که منظرش باز شدهی خوشا به حاِل کس:دي گویم

ا يند و يست که فقط آن را ببيه ندگاھش باز است، دلش ماديا رفته و دي تماِم دنیباm. ستيدش سوراخ موش ني د:یعني

   !.نديبرحسِب آن بب

  یکنی میکي که نینيبیچون تو م

  یزنی بر میات و راحتيبر ح
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 ی و راحتینصورت زندگيک است، در اي، نی کنی که می، آن کاری ھستی و زنده به زندگی حاضری وقت:یني بیتو م

 از یوقت. گرانيم و ھم ديم، ھم خودمان راحتي کنیعمل م حضور یِ م، از فضاي تسلیِ  از فضایما وقت. دي آیبوجود م

  .گرانيم و ھم دي شویم، ھم خودمان ناراحت مي کنی عمل می من ذھنیِ  بد، از فضایفضا

  رودی میر و فَساديچونِک تقص

  شودیات و ذوق پنھان ميآن ح

   آن قصِر راز،َدرِ م و ي شویجدا م ی از زندگیم ، وقتي شویت مي ھم ھوی ما با جھان مادی وقت:یعنير و فساد، يتقص

  .  شودی بسته مدر.  رودیم.  شودی، پنھان میات و ذوق، آن خرد و شادينصورت آن حيدر ا.  شودی بسته م

، بسته نشود و آن دِر قصِر رازم که ي باشین لحظه آشتيبا فرم ا. مي بشوین لحظه، موازيپس چقدر مھم است که ما با ا

م، تمام توجه ما يکه اجازه دھيل شود، در صورتي تواند زایم" ت ما فورايابد. ِت ما پنھان نشوديا ابدي یاِت ابديذوق و ح

  .ده شوديرون بلعي در بیزيک چي ۀليبوس

  د َخسانيد خود مگذار از ديد

  ن کرکسانيکه به ُمردارت َکَشند ا

د مردم را عصا و ي، نباید کنيد تقلي، نبادي آیخرِد تو از دروِن تو م. یاج نداريد تو به خلق احتي گوینجاست که ميدر ا

  . ی ات بکنی من ذھنۀيپا

 را ی من ذھنیِد انسان ھاي، دی، با مِن ذھنیِد حضورت را وا مگذار، از دست مده که در ذھن بروي تو د:دي گویم

  . ید کني و از آنھا تقلی و مال خودت کنیريبگ

ن يُمردارھا ھم.  ِکشندین کرکسان شما را به ُمردارھا ميد، ايدست بدھِد خدا را، از يِد بودن را، دينکه اگر شما دي ایبرا

  .  ُمرده ستیِ زھايخوردِن چ

م ينشست  درختیِ م بعنواِن مرغِ جان، رويم، ما آمدي کنین کار را مي کند، ما این کار را نمي مرغِ آمده، البته، مرغِ ا:گفتم

 آن،  یِ ، جایِر ذھني بناِم انجیکيِر پxستيک انجيا برداشته اند، ر ريانج. ستيگر آنجا نير ديم، انجي خوردیر را ميانج

  !.  نداردینيرين که شي ا:ميي گویم، مي زنیدائم نوک م. مي خوریگذاشته اند، ما دائم آن را م

  !. ميِد خودمان را گذاشتينکه دي ایبرا. دنديما را کرکسان کش"!. گر يُمردار است د" 

  . د کنديگران تقليش را بگذارد و از دِد حضوِر خوديد ديچکس نبايھ

  ؟ی که چیچشم چون نرگس فروبند

  ؟ی اَچین عصااَم کش که کورم ايھ

  !. که چه؟ی بندی تو چشِم حضور را که مثل نرگس است و قشنگ است، فرو م:دي گویم.  برادریعني یاَچ

 ی توانی، تو که میدا کني را پیِد زندگيو د؛ ی کنین لحظه آشتيا با اتفاق اي، ی باشین لحظه موازي با ای توانیتو که م

 یيھوده گوي، با حرف و بید نکني، تقلی، کرکسان را دنبال نکنی خود نکنی خود و عصای من ذھنۀي مردم را پایِ مِن ذھن

ه و  از خود آگای توانی، تو که میِب روزگار و دغِل زمان را نخوري، فری و بُعِد حضور خود، پرده نتنیتي نھایبر بُعِد ب

، تو که یب را، دِر بھشت را بشنوي بانگِ دِر قصر راز را، دِر غیِ  صدای توانی، تو که می ناظِر خود، قائم باشیِ بر پا
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ل به ي، میِد حضور خود را نبندي دی توانی، تو که می؛ و آن را پرواز دھی مرغِ جان را به سوراخ موش نبری توانیم

 عشق و خرد ی توانی، می کنیامش بودن، از اعماق وجود خود ارتزاق م و آری چون شادیِ ي و از غذاھایر نداريش

  !.   ر بِِکش؟ي مرا بگیِ ا عصاي، ب!، که من کورم! که چه بشودی بندی را مديدن ي، تو ای را در جھان بپراکنیزندگ

   در سفریديوان عصاکش که گز

   باشد از تو کورترینيخود بب

ت را بِِکشد، آخر سر ي که عصای خدا، انتخابش کرده ایِ ، بجای زندگیجا ِکشد و تو بی تو را میِ  که عصایآن کس

  !. از تو کورتر استکه د ي دیخواھ

م، بعد از ده سال، ي کنیم و حرف آنھا را گوش مي روی راه می دنبال عده ایما بعنوان من ذھن. نطور استيھم ھم" واقعا

  . ,,! ن رفتم؟يآخر چرا من دنباِل ا,, بوده، کودن تر بوده،  کردم، از من کورتر ید مي که از او تقلیم، آدميني بیم

  : د کورانه چکار کني گویحاm م

  دست کورانه به َحْبِل ّهللا زن

   َمتَنیزداني یجز بر امر و نھ

  . سماِن خدا دست بزنينصورت به ري؟، در ای کورانه کار کنی خواھیتو م

xکه از یاِن زندگين جرين نور، اين ارتباط، اي، ادي کنی مین لحظه آشتيشما با ا ست که ی، وقتسماِن خداير :ميگفت" قب ،

  . ستي نیسماِن خدا از جنِس طناب مادير. سماِن خدا، نور استير. سماِن خداستي کند، ریشما عبور م

  !.رِف کرکساند، انجام بده؛ و نه حي آید و از آنجا مي گوی، میم باش و ھر چه که او، خدا، زندگين لحظه تو تسلي ا:یعني

 یز را مي وجود دارد که ھمه چی گنده تریک من ذھني من ھستم، یک من ذھني. گر ھستندي دی ذھنیکرکسان، من ھا

  ". ست ين حبل هللا نيا. نه. "  کنمید گوش مي روم، ھر چه بگویداند و من دنبال او م

  ُ◌هللا؟ رھا کردن ھواست َحْبليچ

   مر عاد راین ھوا شد َصرَصريک

 نفس، رھا ی رھا کردِن ھوا:یعني، یرھا کردِن ھو. ن طناِب خدا، رھا کردِن ھواستيست؟، اين طناِب خدا چيد اي گویم

  . دنيا چسبي در دنیزيق آن به چي و از طریو رفتن به من ذھن,, من ,, اق و حرص، به رفتن به ذھن و يکردِن اشت

ن دغل، در دغِل ين فکر که درايرص؛ و بلند نشدن، با ا با حیزيک چي ی، به نشستن رویاري ھشیاِق نابجاي اشتیعني

   ".ستين!. "  ھستیروزگار، زندگ

 در جھان که یز ماديک چي، به یارين حالت، که تمام توجه ات را بعنوان ھشي، رھا کردن اید که رھا کردن ھوي گویم

  .  نفس استی، ھوایبدھ  دھد،یذھن نشان م

 که یک طوفاني. مي داریم که من ذھنيپس، قوم عاد ممکن است ما باش.  شدیِد بد قوم عاد، بای، براین ھوي ا:دي گویم

  . بََردیز را ميھمه چ

رون، ي و ماده و جھاِن بی ذھن و من ذھنی را رویاريم، تمام توجه و تمرکز ھشي نفس داشته باشی اگر ما ھوایعني

نکه ي ایبرا. ر، طوفاِن روزگار، او را خواھد بُرد رود، باmخره طوفاِن َصرصَ ین کار مي دنبال ایم، ھر کسيمتمرکز کن
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ت است، وجوِد ين را خواھد بُرد و چون ھوس مند، با آنھا ھم ھوي شود؛ و باد آفلیت مي ھم ھوین رفتني از بیِ زھايبا چ

    :دي گویحاm م. مين طوفان ھا شده ايشتر ما دچار ايب. ن خواھد رفتياو ھم از ب

  واستَخلق در زندان نشسته از ھ

  مرغ را پَرھا ببسته از ھواست

  .  را به زندان انداختندیکي :دي گویم. ن ھم مشخص استيا

 آمد و  ی نمیمرغ اگر حرص نداشت، دنبال دانه ا!. ن به زندان افتادن، از ھواستي، ا در آنجا باشدیقانون درست" اگر واقعا

   . افتادیبه دام نم

  !. ما ا�ن بسته نبودیِ م، پَرھاي دادینم ري را به آن انج، اگر تمام تمرکزمانیاريما ھم بعنوان ھش

   گرم از ھواست اندر تابهٔ یماھ

  ان شرم از ھواستيرفته از َمستور

، آمده آن ! آنجا افتادهیر، طعمه ايگي از ماھ:چاره فکر کردهين است که بي کند، بخاطر ای که در تابه، جلز و ولز میماھ

  . ا برود و خودش شکار کندي توانست به دریم.  کندیر ُسرخش ميگيا�ن ماھافتاده و  را قاپ بزند، در قxب

 شيآبرود، يني بیزيچ را در ی که زندگیآدم پاک دامن.  ستین ھم از ھوي رود، ای پاک دامن ھم، شرم میاگر از آدم ھا

                !. بََردیرا م

   نار از ھواستخشم ِشحنه شعلهٔ 

  بِت دار از ھواستيخ و ھيچارم

، اگر آن کارھا را یک عده اي :یعني.  نفس استیھوا.  ستی آتش از ھوۀ، شعلی معمولیِت داروغه ھايو عصبانخشم 

  :دي گویحاm م. ، از ھواستیک عده اي دار رفتِن ین به باmي افتادند؛ و ھمچنی نمی کردند، در گرفتارینم

  ني بر زمیدي اجسام دِشحنهٔ 

  ني احکام جان را ھم ببِشحنهٔ 

 یول.  کنندین را اجرا مين قوانيس اير پا بگذارد، داروغه و پلي قانون را زی وجود دارد، اگر کسینين قوانيزم یدر رو

  .  کندیه مي، آن ھم تو را تنبی گذاریر پا مي زین، که وقتي را ھم ببیتو قانوِن جان و قانون زندگ

 ما یقانون جبران در تمام شئوناِت زندگ.  جبران است از آنھا قانونِ یکي. مي صحبت کرده ایليخ" ن قبxيدر مورد آن قوان

 یگرين ديمربوط به قانون جبران است؛ و قوان" ک قسمت اش حتماي دارد، ی گرفتاری ست و اگر کسی و ساریجار

 اش را در ی انرژۀ تواند ھمی نمیمن ذھن.  تواند صبر کندی نمیمن ذھن. م، مثل قانون مزرعهيح دادينجا توضيکه ا

  .ندازديه کار ب، بیکار

  . ی و صبر کنی بگذاری توان ات را در کارۀد ھمي با:دي گویقانون مزرعه م

 .ميح داده اين، که توضي قوانی شناسد؛ و برخی نمیم را من ذھنيقانون تسل

  ھاستب خود اِشکنجهيروح را در غ

   شکنجه در َخفاستیک تا نَجھيل
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  .مير درد ھستي، ا�ن زیاري ما بعنوان ھش:یعني.  ِکشدیب، شکنجه مي در َخفا و در غیاري روحِ ما بعنوان ھش:دي گویم

 از یعني، ی رود، اما اگر نجھین مي شان دارد از بی شان، فکریستم بدني تمام سیول.  دانندی نمیر دردند ولي ھا زیليخ

  . یني شکنجه را ببی توانی، نمی ھا به باm نپریت شدگين دردھا و ھم ھوير ايز

   اِشکنجه و َدمارینيب یديچون َرھ

  زانک ضد از ضد گردد آشکار

 آمد و ی داشت به سرت میي که آنجا، از شکنجه و رنج، چه بxی فھمیم" ، بعدایستم بپرين سي ایِ  فرای وقت:دي گویم

  !.ن کجا و آن کجاي که ای شوی، متوجه مین آرامش و راحتي، در ای، بپریاگر بَِرھ!. یدي کشیچقدر درد م

  اهي زاد و در آب سآنک در َچه

  او چه داند لطف دشت و رنج چاه؟

  !.ميزاده شده ا"  که در چاه زاده شده، که ما در چاه واقعایآن کس

اِن ما ھستند، ما را در چاِه ذھن و ين مردم، پدر و مادر و اطرافيوسف، که ھميم، برادران ينکه زاده شديبمحض ااول، 

که يبطور. ند، انداختندي بی ست، که فقط جسم را می جسمیاري پُر از درِد ھشن آبِ ياه، که ھميفکر و باورھا، در آِب س

   :دي گویم. مييايرون بيم از آن بي توانی نمیبه آسان

 حضور، تِ ي نھای ھاست، از لطِف دشت، که ھمان بیت شدگي که در چاه زاده شده، در چاِه فکر و درد و ھم ھویآن کس

 ی وقتی اند؛ ولی ھا در درد و گرفتاریليخ که در چاه است، در درد است، ی کسآن!. است، چه خبر داردِت خدي نھایب

  !.ستي داند رنج چیرد، اما نمي میدر رنج است، در رنج م. ستيم نيچي ھ:دي گوی؟، می چطوریي گویبه آنھا م

  م حقي ھوا از بیچون رھا کرد

  ِم حقيدر رسد َسغراق از تَسن

         :دي گویم

 رود که از ی در جھان میزيک چي یکه سو ست یاق و حرص من ذھنيھمان اشت ی، ھویز کرديھپر یکه از ھو یوقت

 در ی کند زندگیست، فکر مي جلودارش نیرد و کسي بگیرد، خوشبختيت بگيرد، حس امنيت بگيرد، ھوي بگیزندگآن 

     ... بخاطر ترِس حق، یدي پری، وقتیآن است، رھا کرد

  .  دھدیم" ر يتدب " ی جاھا، معنی در بعضترس. ر استين ترس، ترِس تدبيا

م را که يمان و تسليزھايپرھ"  ما واقعاید، وقتي آیِر حضوِر شما، با سگ اصحاب کھف، ميِرنظر، شيش  آن ذوق ویوقت

 شراب، از طرف خدا و ۀالي جام شراب، پیعنيم، در آن موقع، َسغراق، ي کنی میي ست، شناسای بھشتی از چشمه ھایکي

  . رسدی میيکتاي یور و فضابھشت و حض

 ی به تو می بھشتۀھمان لحظه از چشم ی، شراب زندگیز کنار گذاشتير و پرھي را بخاطر تدبین ھوينکه ايبمحض ا

  . رسد

  

*  
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