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 حضورگنج 58برنامه شماره 
 اجرا : پرویز شهبازی

 تاریخ اجرا : 

 
 

 آورند.های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم میحضور، که با حمایتبا سپاس و قدردانی از اعضای گنج
 و مادی شما خواهد بود. خوانندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما، عالوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی
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 393 شماره غزل ،غزلیات ، دیوانحافظ

 

 ورزیدنعشق به مشَهرَ هرۀشُ که منم

 دیدن بَد به امنیالوده دیده که منم

 

 باشیم خوش و کشیم مالمت و کنیم وفا

 رنجیدن ستکافری ما طریقتِ در که

 

 نجات؟ راه چیست که گفتم میکده پیرِ به

 پوشیدنعیب تگف و مِی جامِ بخواست

 

 چیست؟ ملَعا باغِ تماشای ز دل مرادِ

 چیدنگُل تو رخِ از چشم مَردُمِ دست به

 

 آب بر زدم خود نقشِ آن از پرستیمِی به

 پرستیدن خود نقشِ کنم خراب تا که

 

 نه وَر ،واثقم تو زلفِ سَرِ رحمتِ به

 کوشیدن؟ سود چه سو،آن از نَبْوَد چو کِشش

 

 مجلس زین تافت اهیمخو میکده به عِنان

 نشنیدن است واجب ،النعمَبی وعظِ که

 

 خوب رُخِ با مِهر بیاموز یار خطِ ز

 گَردیدن استخوش خوبان عارضِ گِرد که

 

 حافظ مِی،  جامِ و ساقی لب جز مبوس

 بوسیدن خطاست زُهدفروشان دستِ که
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 .کنممی آغاز حافظ از غزلی با را امروز حضورگنج برنامۀ پرسیاحوال و سالم با

 
  ؛است لحظهاین فعالِ و زنده زندگیِ به شدنزنده حضورگنج دانیدمی که طورهمان

  ؛هست هم آفریدگاری ،لحظهاین فعالِ و زنده زندگیِ این که دانیممی ما و
 .هستیم آن ما و

 
  ،ندازیمبیَ کار به را مانآفریدگاری و ،بشویم زنده زندگی آنبه ما کهاین برای

 بشویم؛ رها کاریکج و کژبینی این از ما وبکند  کار بتواند که

 .بپذیریم را خودمان تغییرِ مسئولیتِ باید

 
 ؛کردن کاربه کندمی شروع ما در زنده و فعال انرژیِ این بپذیریم، را مسئولیت این کهاین محضِبه
  ـ؛ داریم ما که هست نعمتی واقع درـ که  ،ما در انتخاب قدرتِ یا استعداد ۀعالوبه ،لحظهاین در آفریننده انرژیِ این و
 . افتاد خواهد کاربه ـ هست حیوان با ما بین فاصلۀ که ـ انتخاب تواناییِ این و نیرو این کنیم، کوشش جهتآن در اگر و
 
 :بشویم آگاه باید مطلب دو از ،دیگر عبارت به

 ست؛ما خود شخص ۀعهدبه ،ذهنیمنِ کژبینیِ از ما درونِ داشتنِهنگ تمیز و ما درونِ حفاظتِ مسئولیتِ کهاین یکی

 برگردیم. خودمان به باید ما که ستا راهنمایی عالمتِ یک اتفاق این ،اُفتدمی اتفاقی هر بنابراین

 
 ؛شویممی گینخشم اگر یا ،رنجیممی ما اگر

 . ندیگرا به نه ،کنیم نگاه خودمان به ما که راهنماست عالمت یک همان

 
 .رنجیدن به کندمی اشاره غزل این در حافظ ،دیدید که طورنهمی

 نجیم؟برَ ما]که[  شودمی باعث و نجدرَمی که هست ما در چیزی چه

 نیست؟ ذهنیمنِ این آیا

 کند؟نمی عمل ولی ،زندمی حرف که هست ما در چیزی چه
 
 

 مجلس زین تافت خواهیم میکده به عِنان

 نشنیدن است اجبو عمَالن،بی وعظِ که
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

  ؛رویممی میکده به مجلس این از ، وگردانیممیبر را اسب هنۀدَ گویدمی
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 است. واجب ،النمَعَبی گفتارِ یا موعظه به ندادنگوش کهاین برای

 
  ؛نیست شخصی موضوع یک این و ،باشیم ما خود ستا ممکن النِمَعَبی آن از یکی
  .است شریبَ ۀعارض یک ـ ذهن با شدنهویتهم یعنیـ  فکری هویتِ ،ذهنیمنِ بلکه

 
 بشوم؛ ناراحت و بگیرم خودم به من که ،نشده گفته من شخصِ برای هم غزل این بنابراین

  ؛ستا ها[]انسان شرهابَ تمام به خطاب بلکه

 .خودش باورهای های خودش،فکرش، خود ذهن با شدنهویتهم نامِبه است، ایعارضه یک دچار امروز شرِبَ
 

 

 باشیم خوش و کشیم مالمت و کنیم وفا

 رنجیدن ستکافری ما طریقتِ در که
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 ـ شودمی خشم سبب رنجشـ  شود؟می ما رنجش باعث چیزی چه

  نجیم؟برَ ما شودمی باعث چیزی چه

 ما. قعاتِتوَ ما، انتظاراتِ
 
 است. باور یک ما در عقتوَ

  ؛ستا حقیقت ،داریم باور ما که چیزهایی این که ایمکرده باور ما
  .ایمشده عجین هاآن با و
 

  ؛خواهیممی چیزییک یکی، از مثالً وقتی بنابراین
  ؛بده انجام من برای را کار این یا ،بده قرض پول من به قدراینگوییم[ ]می مثالً یا

 .هستیم عجین هستیم؛ هویتهم نآ با ما که ،درآمده باوری صورت هب]در ما[  توقع آن
  ،شودمی هلِ پا زیر ما باورِ این که آیدمی نظر به ،دهدنمی انجام را کار این او وقتی

  شویم.می هلِ اریمد ما که ستا این ثلِمِ ،ایمشده یکی باور این با ما چون و
 

  ،باور با شدنهویتهم بنابراین
  ـ؛ هستیم آن ما اوقات بیشتر کهـ  هیجانیو  ذهنی رمِفُ یک به شدنیلتبد و

 بشویم. خالص آن از خواهیممیما  که ،ماست عارضۀ این
 .گذارندمی ما پای پیش موالنا و حافظ را هاییراه چه و جوریچه که کنیم صحبت خواهیممی امروز
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  ؛ببینید ما در را اصرار این ،روزمره ذهنیِ تبادالت و روزمره گفتگوی روزمره، مکالمات در حتی

  .بپذیرند را ما حرف دیگران و ،باشد ستدرُ ما حرف و ،باشد ما با حق همیشه که داریم میل ما چقدر که
  ؛باشند ما هایبچه ،باشد ما همسرکه  ستا ممکن دیگران این و
 [.باشد] دیگری کس هر یا و ،باشند خانواده اعضای ۀبقی یا

 
  ؛باشد ما با حق ،داریم تدوس ما
  ،بزنیم دست آیندخوش و ساده مکالمۀ یک به کهاین جایبه و

  ؛کنندنمی قبول را ما عقاید وقتیکه  یمبینمی
  ،ایمشده هویتهم و عقاید باورها آن با ما چون
 .شویمیم هلِ پا زیر ما، شویممی روبهرو مخالفت با ما و کنندنمی قبول را ما حرف وقتی انگار

  
 .رنجیممی اصطالحاً ما

  .هیجانی و ذهنی رمِفُ یکایجاد  یعنی رنجش
  .کنیممی تبدیل جسم یک به را خودمان ما

  نیست؛ آهنی ،دوربین این مثل یا میز مثل جسم این مُنتها
 .است فکر از

 
  ؛بکنیم اشمشاهده ببینیم، توانیممی ما البته 

  ؛بینیممی را آن داریم ،یمکنمی گوش مانفکرهای به که همین

  ؛نیست روَآن ]و[ روَاین به انداختن (دانمنمی) و لمس قابل ولی
 است. نقش یا رمفُ

 
 «:قشن» گویدمی حافظ جااین در 

 

  آب بر زدم خود نقشِ آن از ستیرَپَمِی به

 پرستیدن خود نقشِ کنم خراب تا که 
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

  ؛زدم آب به را خود نقشِ من دلیل این به ،پرستی یمِ طریق زا یعنی
 .بکنم خراب منـ  هستند باورها مورد این در کهـ را  خودپرستی نقشِ که
 
 را، خودپرستی نقشِ این توانستیممی ما اگر و 

  ،را خود داشتن ،را خود این 
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  ؛کنیم خرابش و ریمببَ ازبین ،است هیجانی-ذهنی ۀباشندیک  که

 ؛خوردنمی رددَ به و است زاید موجود یک ،موجود این که دید خواهیم روزام
  .بچسبیم آن به ما نباید و
 

  ،را هلحظاین شیاریِوه جورییک که است این ما کار تمامِ پس
 ـ هست لحظهاین ۀزند زندگیِ همان واقع در کهـ 
  .بکشیم بیرون مانباورهای از
 
 ؛شودمی ساده گوهاوگفت ،ایمشده ادآز ما که دید خواهیم موقع آن
  ؛بزنیم یکی به ،کنیمنمی مانحرف سوارِ را خودمان ما و

 .یمشکست و افتادیم ما کنیم فکر ،شد مخالفتی اگر که

 
  ،"شکستن دل" االصولعلی 

  ؛شد شکسته ماندل گوییممی ما کهاین
  ،کندشِنمی حقیقی دلِ

 .ندکشِمی که ماست ذهنیمنِ این بلکه

 ست.ذهنیمنِ کارِ رنجیدن پس
 

 ذهنی است، رنجیدن کارِ منِ

 است. ذهنیمنِ کارِ نکردن وفا

  .ستا ذهنیمنِ کارِ ،دادننشان واکنش و پریدن و شکستن و کردن برخورد مالمت با یعنی ،نکشیدن مالمت

 است. ذهنیمنِ کارِ هم نبودنخوش
  .است ذهنیمنِ کارِ هم آن ،کنیمنمی عمل زنیممی حرف کهاین و

 
  ؛بینیمنمی را هازیبایی این]ما[  و ،زیباست جهان کهاین
  ،یماهشد هویتهم فکری هویتِ یک با ما که است دلیل این به
 ـ منفی چیزهای هم غالباً وـ  ؛بیندمی خواهدمی که چه هر آن و
 .کندمی برخورد جهان با واکنشی و

 
 
 
 



 

  

ه | 7 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

  58ره    ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

5 

 

 ورزیدنعشق به شَهرَم شُهرۀ که منم

 دیدن بَد به امنیالوده دیده که منم
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 
 ؛«من» :گویدمی پس
 .باشد انسان تواندمی باشد، خودش حافظ تواندمی جااین

 
 . است رزانوَعشق سرآمدِ انسان
  .رزدبوَ عشق تواندمی ،ورزیعشق حقیقیِ معنای بهاست که  انسان فقط

  .است انسان به منحصر معنا این رد عشق
 
  ؛هستم رزیوَعشق به مشهور من :گویدمی و
  .است پیچیده جهان تمامِ در امآوازه و
 

  .بزند را حرف این تواندمی هم انسان
  ،کنممی رزیوَعشق که هستم ایباشنده من گویدمی انسان

 .امنکرده آلوده دیدن، جکَ دیدن، بد به را چشمانم که هستم من و

 
  ؛نیست ما اصل ،بیندمی جکَ که ما در ایباشنده آن

  .بیندمی جکَ را دنیا که ذهنیمنِ نام به ستچیزی یک بلکه
  دارد فکری ساختمان این که است این تعلّبه
  ؛کندمی خطر احساس ،برود بین از ترسدمی چون فکری ساختمان این و

 دهد.می نشان جمَعووجکَ او به را دنیا ترس، همین
 .است بدبین است، بینجکَ است، کارجکَ بنابراین
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 باشیم خوش و کشیم مالمت و کنیم وفا

 رنجیدن ستکافری ما طریقتِ در که
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 
 ؛ لحظهاین با بودن خطهم یعنی اعتباری به کردن وفا
  ،زندگی به نکردن خیانت و نکردن قهر

 .زندگی به نکردنپشت و

 
 باشیم خوش و کشیم مالمت و کنیم وفا

 رنجیدن ستکافری ما طریقتِ در که

  ؛شویممی لحظهاین فعالِ زندۀ و زنده انرژیِ به تبدیل وقتی ما سپ
  شویم،میلحظه  این در ونشاننامبی جوهرِ یک به تبدیل و دهیممی دست از را فکری هویتِ این وقتی

  .گیریمنمی خود به را متمال موقعآن در
 
 .کنیممی زندگی دیگری واقعیتِ یک در اصالً واقع در

 ؛کنیمنمی حس اصالً را مالمت
 .کردیمی را کار این نباید تو و ؛کاریگناه تو کردی، تو کهاین یعنی مالمت

 
 .است ذهنیمنِ کارِ هم آنبه واکنش و ،استذهنیمنِ کارِ مالمت،
  .کردم من بگویی تو ،کردی تو بگویم من ؛بیندازد همبه را ذهنی هایمن که ،استذهنیمنِ ارِابز اصوالً مالمت

 . داد خواهم نشان واکنش مالمت مقابل در ،باشم ذهنیِمنِ من اگر
 

 .شدبکِ مالمت و باشد داشته منیّت نفر یک ندارد امکان

 ؛کنممی تحمل دارم کنم،می حوصله دارم حاال من ،کنیدمی مالمت را من شما بگویم من که نیست این از عبارت شیدنکِمالمت و
  .نیست کشیدن مالمت این. بشوم منفجر من و ،بشود لبریز صبرم کاسه است ممکن روزییک ولی

 
  .کنیدنمی حس را مالمت اصالً شما که است این از عبارت شیدنکِمالمت بلکه 

 . شودمی رد زیر این از مالمت و نیدکمی زندگی باال طبقۀ در شما کهاین برای
 . هستید شاد دلیل این به و ،کنیدمی زندگی دیگری فضای یک در کهاین برای .دخورَرنمیبَ شما به اصالً
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 . یداهشد لحظهاین ۀّزند انرژی به تبدیل شما کهاین برای

 . یداهشد عشق به تبدیل رزیوَعشق طریق از شما
 

  ؛لحظهاین در شما در زنده زندگیِ نآ حسِ یعنی ورزی،عشق
  ؛بروید فرو خودتان وجود اعماق به واقع در اآلن توانیدمی شما یعنی

  ؛تانجسم اعماق در کنید نزول ،است مشغول فکر به دائماً که رتانسَ از و
 ؛ددهمی بودنزنده دهد،می شدنزنده توانایی شما به  اآلن که، را حضوری آن که، را فضایی آن و

  .کنید حس را آن
 

  .بشوید آن به تبدیل توانیدمی کردید، حس ،تپدمی دارد که تانیهاسلول تمام در را زندگی یک آن وقتی

 .ندارد نشان ندارد، نام آن ندارد، کلشِ آن
  ؛کنید حس اصطالحبه توانیدمی هم دیگر انسان یک در را انرژی همان صورت این در شدید، آن به تبدیل وقتی

  بشوید. آگاه انرژی آن به و
 

 
 

 حس وجودتان اعماقِ در ـ آوردمی وجودبه را معالَ تمامِ که ،را زندگی یک آنـ  زندگی این و خودتان در را انرژی این وقتی بنابراین
  .ایدشده عشق نیروی به تبدیل ،کردید

  ؛آمده وجودهب وحدت و عشق ،کنید حس دیگریکی در را انرژی همان اگر و
 این. یعنی ورزیعشق

 
  .بشنوید توانیدنمی شما را مالمت اصالً ،آییددرمی حالت این به شما وقتی

  ؛بینیدنمی را دیگران بینیبد بینید،نمی را دیگران کاریبد بینید،نمی را دیگران کاریکژ و ؛بینیدنمی کهاین نه

  ،ببینید کژ ،ببینید بد توانیدنمی خودتان ولی
  .کنیدنمی حس هم را تمالم و
 

  .کندنمی خوردبر شما به قدراین ؛توست تقصیر ،کردی تو گفت آمد کسی اگر
  ،نیستید جسم دیگر چون

 .کندنمی برخورد شما به و ،شودمی رد فضا آن از
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 :گویدمی موالنا

 

 جو این در درآییم تو،بی تو و منبی من

 نیست ستم و ظلم جزبه خُشک، این در که زیرا

 

 مَرد نکُشد ولیکن غَرقه، کُنَد جوی این

 نیست کَرَم و لطف جز به ،ستحیات آب کو

 (33۱ شماره شمس، غزل دیوان  )مولوی،

 
  ،بشوم منبی من یعنی

  ،بشوی توبی تو

 .جو این در آییم در ما

 
  ؛روان آبِ یعنی جو

 :گویدمی خودش که روانی آبِ همان روان؟ آبِ کدام

 
 روان و جان یآدم وجود در

 روان آب چون غیب از رسدمی 
 (2202)مولوی، مثنوی دفتر اول، بیت شماره 

  ؛کند عبور خواهد می شما از و ،شودمی میدهدَ شما در اآلن که زندگی همان که آبی همان

 اید؛شده روانی و جسمی مریض ما دلیل این به و ،ایدگرفته را آن جلوی ذهنیمنِ با شما و

  او. به ویمشَ زنده یعنی «درآییم بآ این در»
 
 . نیست «ستم و ظلم» از غیرـ  کنیممی زندگی داریم اآلن که ذهنیمنِ این در ـ« شکخُ» این در کهاین برای و
  ؛شودمی شروع عشق ،شویمی توبی تو [و] شوممی منبی من که وقتی و
 . کندمی بروز شدتش کمال در عشق و

  ،بشوی منبی تو [و] بشوم منبی من وقتی پس
  ست؛زندگی به زندگی خداست، به خدا ورزیِعشق نوعیبه درواقع این که بینیدمی

 .یماهشد غرق آن در ما ،ستزندگی همان هم عشق و
 

 : گویدمی

 ردمَ شدنکُ  ولیکن رقهغَ دنَکُ جوی این

 .شدکُنمی را انسان یا را مرد و کندمی غرقه جوی این پس
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   ،ستتحیا آبِ کو
 .نیست دیگری چیز زندگی آبِ از غیر؛ است زندگی آبِ آن که

 نیست مرَکَ و لطف جزبه ،ستحیات آبِ کو

  ؛نیست دیگری چیز مرَکَ و لطف جزبهـ،  خدایی عنصر اینـ  ما به شودمی میدهدَ اآلن که چیزی آن پس
 .شویمب غرق آن در باید ما

 

 باشیم خوش و کشیم مالمت و کنیم وفا

 رنجیدن ستکافری ما طریقتِ در که

  ؛شویمب زنده آن به و کنیم پیدا را خودمان وجود در ۀزند زندگیِ ما که ،روش این (در)پس 
 . است «طریقت» همان این ،برسیم خدا و زندگی به خودمان طریقِ از و
 

  ،داشتن وجود جوراین در که
  ؛شدن هیجانی و ذهنی رمِفُ به ،نشد نقش یک به تبدیل با است معادل واقع در که رنجیدن

  کردن؛ انکار را خدا حتی و را زندگی ترتیب این به
 . است فرکُ این
 

  ؛شویممی خشمگین و رنجیممی ما وقتی پس
 .کنیممی ذهنی رمِفُ یک به ،کنیممی نقش یک به تبدیل را خودمان

 
 :گویدمی پس

 

 نجات؟ راهِ چیست که گفتم یکدهمِ پیرِ به

 پوشیدنعیب گفت و یمِ جامِ بخواست
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 
 . است پوشیدنعیب راه، که گفت و ؛خواست را یمِ جامِ او چیست؟ نجات راهِ که پرسیدم یکدهمِ پیر از پس

 . پوشیدن راز اندگفته جاها بعضی یا
 . خوردمی پوشیدن عیب بیشتر ما کارِبه حاال

 
 . کردم عرض االن که بود چیزی همین «خواستن را یمِ» و «پوشیدنعیب»
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  ؛شودمی همیددَ ما وجودِ در لحظهاین زندگیِ بودنِزنده و حضور از که ،است ایزنده و مثبت انرژی آن «یمِ»

 .ماست درون در که ،است زنده انرژیِ همان «پیر» و
  ؛هست کسهمه درون در پیر

  ؛هست همه رونِد در همآن ،هست جهان در استاد یک
  .بپرسیم را مشکل هرلحظه آن از توانیممی ما و
 
  مم؛دَ می تو وجود در من که است انرژی همان آن که گویدمی و

  ؛نبین را عیب و بگیر را این
 «.پوشیدنعیب»
 

 . بپوشاند تواندنمی دیگر ،ببیند را عیب بتواند کسی اگر
  ؛نبینیم زندگی در را بد چیزهای و ،نبینیم را کاریجکَ ما که نیست این اشمعنی این
  ؛بکنیم وجود حس آن از ما و ،باشد مهم خیلی ما برای کهاین ولی
  .بپوشانیم توانیمنمی دیگر باشد یطوراین ،]دیدن[ این اگر

 
  ؛کنممی شدنبزرگ حس ،آیدمی قضاوت به اصرار یک دنبالِ به که، شما هایعیب رشمردنبَ از من اگر

 . بپوشانم را این توانمنمی دیگر
  ؛بپوشانم توانمنمی را شما عیب
  ؛نباشد مهم برایم ببینم اگر یا ،نبینم را شما عیب باید یا من

  ،هستی شدرُ خاصِ ۀمرحل یک درتو  که کنم فکر را این و
 .بکنی رفتار طوریاین و ،بزنی حرف طوریاین شما که است طبیعی این و
 
  ؛بدهد قرار فضا آن در را دیگران آدم که ،خواهدمی پذیرش فضای یک این و

 ؛کند حفظ را آرامشش و ،کند قبول هست که طورهمان را رفتارشان و
 . برسند خودشان شدِرُ به نهاآ پذیرش فضای این در بدهد اجازه و
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 چیست؟ معالَ باغِ تماشای ز دل مرادِ

 چیدنلگُ تو خِرُ از چشم مِردُمَ دستِ به
 (393یوان غزلیات، غزل شماره )حافظ، د

 
  ؟چیست ،معالَ این گلستانِ م،عالَ این باغِ تماشای از دل منظورِمنظور،  گویدمی
 

  ذهنی؛منِ منظورِ نه دل، منظورِ
  ؛بیندمی جهنم یک را معالَ باغِ اصالً ذهنیمنِ
 . بیندنمی معالَ باغِ را معالَ باغِ
 

  چیست؟ جهاناین تماشای از ـ شما در زنده انرژیِ همانـ  دل مراد
  ،چشم مکردُمَ دستبه یا وسیلهبه یعنی «چشم مِردُمَ دست به»
 «.چیدنلگُ تو خِرُ از»
 

  زندگی؛ روی شویدمی آگاهی یک شما واقع در یعنی
  ،شما چشم مکِردُمَ ،شما چشم مِردُمَ این

  ؛شودمی رخورداربها زیبایی این از و چیندمی را هازیبایی معشوق همان رخ از
  .است این از دل مرادِ و
 

  ،آمدن وجودبه از ما منظور و ما مراد پس
  بگذرد ـ ما بیرونی زندگی کهاینبرای ،یاتمادّ ریسِ یک آوریجمع و کارکردن اصطالحبه از نظرصرف االحـ 

  ،مانچشم مردمک ۀوسیل به که است این
 
 
 ،دارد ما در خودش از زندگی که است آگاهی همان واقعدر که

 ؛است حضور آگاهیِ همان
  ،شدن برخوردار و چیدن یکییکی را زیبایی هایگل ،زندگی و حضور همین روی از
 خوردن. را انرژی آن و

 خشم؛ و دیدنعیب ،مالمت منفیِ هایانرژی نه
 .نیست جهان این از دل منظورِ هااین
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 آب بر زدم خود نقشِ آن از رستیپَمِی به

 رستیدنپَ خود نقشِ کنم خراب تا که
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 
 .ماهشد آن به تبدیل و پرستممی را لحظهاین ۀزند انرژیِ همان من یعنی

  ؛امشده زنده حضورِ]تبدیل به[  ،امشده حضور به تبدیل ،امشده انرژی آن به تبدیل
 .کنم بذو ،را نقش این ،را ذهنیمنِ این توانستم طریق این از بنابراین و
 ؛امکرده غرق زندگی آب این در را خودم نقشِ یعنی ،«زدم آب بر را خودم نقش» و

 
 :گفتمی موالنا که طورهمان

 ردمَ شدنکُ لیکن و ،رقهغَ دنَکُ جوی این
 (33۱ شماره شمس، غزل دیوان  )مولوی،

 .شودب غرق آن در ذهنیمنِ خواهیممی ما ؛کندمی لقخَ و آوردمی وجودهب را ما لحظههر و داریم وجود االن آن در ما که زندگی آبِ این
  ؛است اضافی وجودش این ،برود بین از این و کنیم ذوبش و بتابانیم من روی خواهیممی را آن نورِ ،دیگر عبارتبه
  .بکنم خراب ،است ستولیمُ من به که االن را پرستی خود نقشِ این من تا که
  .موبش خالص پرستیخود نقشِ از که ،ماهکرد غرق بخشش و کَرَم آب این در را نقش لیلدنای به
 
 :گویدمی جریان این در و

 

 ... قمواثِ تو زلفِ سَرِ رحمتِ به

 .هستم مطمئن من تو زلف رِسَ مهربانیِ و فقتشَ به؛ هستم مطمئن یعنی «قمواثِ»

  .نیست دیگری چیز کَرَم و لطف جزبه ،جوی این آب، این  :گفت هم موالنا کهاین برای 
 ما در که ذهنیمنِ این شویم،می غرق آن در وقتی بنابراین ؛تاس کَرَم و لطف همه زندگی یا و خدا یا معشوق که هستیم مطمئن ما

 کردنرانفوَ به  شروع ما از حیات آبِ و مرَکَ و لطف آن و شودمی آشکار زندگی بودنِزنده و ؛رودمی بین از ،است اضافی چیزیک
 .کندمی
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 نه وَر ،واثقم تو زلفِ سَرِ رحمتِ به

 کوشیدن؟ سود چه سو،آن از نَبْوَد چو کِشش
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

  :کنیممی ما که اقداماتی این ،ذهنیمنِ هایکوشش با آیا
 هایباور ۀسلط زیر خواهیممی را همه و ،گیریممی ایراد دیگران به ،ماست با حق کنیممی فکر اشهمه هستیم، مشغول لفاظاَ به

  ؛بیاوریم در خودمان
  ؛برسیم توانیمنمی ،نه برسیم؟ خدا به توانیممی طریق این از
 .دهیممی دست از را سوآن ششِکِ و

 

 کوشیدن؟ سود چه سو،آن از نَبْوَد چو کِشش

  ؟دارد ایفایده چه ما کوشیدنِ ،نباشد ششکِ سوآن از اگر :گویدمی
 ؛دارد وجود ششکِ سوآن از حقیقتاً ولی

 .رودمی ،کنیممی رها را این ؛ندارد وجود ذهنیمنِ نامبه چیزی که شویممی آگاه وقتی ما لیکُ طوربه اصالً 

 
 

 مجلس زین تافت اهیمخو میکده به عِنان

 نشنیدن است واجب ،النعمَبی وعظِ که
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 .یکدهمِ به رویممی جااین از ،گردانیممیبر را مانسبا ۀدهان که گویدمی

 .رویممی یکدهمِ به مجلس این از یعنی 

 
 حرف و ،کندنمی گوش هم را دیگران حرفبه و ،است من با حق بگوید خواهدمی کسیهر که مجالسیـ  ؛ذهنیمنِ مجالسِ این از 

  ؛یکدهمِ به برویم؟ کجا به مجلس این از که ستا بهتر ـ کندنمی عمل ،زندمی
  .برگردیم یکدهمِ این به است، لحظهاین ۀزند فضای یکدهمِ
 
 

 :گویدمی بعدی سطرِ در چون

 گوید:می .ردیمبگَ معشوق ۀچهر حول باید ما «یار خط مثل»
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 خوب رُخِ با مِهر بیاموز یار خطِ ز

 گَردیدن استخوش خوبان عارضِ گِرد که
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 
 .بیاموزی باید یار ۀچهر ورِدُ خطِ از شما
  .دکنمی ایجاد خطی یک و پوشانده را یارۀ چهر که نرمی اصطالحبه هایمو و ،مو و صورت بین مرز اصطالحبه همین یعنی یار خطِ

  .گرددمی معشوق ۀچهر وردُ دائماً خط این
 
  ،یماهشد دور خیلی ما ولی ؛بگردیم معشوق ۀچهر وردُ دائماً خط این مثل توانیممی هم ما
  .یماهشد پرستخود ما؛ گردیممی خودمان دُورِ ما و

  .گردیمنمی زندگی حوشوحول کهاین برای ،یماهشد خبربی زندگی از ما بنابراین پس
  ؛برگرداند زندگی این ورِدُبه راهنما عالمت ثلِمِ دوباره باید را ما ،افتدمی اتفاق که چیزیهر
 .کند راهنمایی و شاندبکِ لحظهاین در معشوق حسِ و لحظهاین یِزندگ بودنِزنده]به[  و
 

 
  ؛ نشنویم را النمَعَبی عظِوَ که است واجب ما :گویدمی پس
 .هستیم خودمان ما النمَعَبی آن از یکی

 
  ؛ندهیم گوش هم خودمان هایحرف به]الزم است[ 

  ؛گوییممی یچ که دانیمنمی و ؛کنیمنمی عمل و زنیممی حرف ،کنیممی کار ذهنیمنِ با وقتی کهاین برای
 ، کنیمنمی عمل کهاین دلیل به

 .هستیم دوربه بودن از اینکهبرای

 
  ماست، بودنِ همین معشوق این و

 .ستا چیزهمه بودنِ همین
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 حافظ مِی،  جامِ و ساقی لبِ جز مبوس

 بوسیدن خطاست زُهدفروشان دستِ که
 (393)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 
  که: گویدمی و

 ماش جسمی وجودِ که است حالتی همان این ؛دادنقرار خود مرکز را معشوق و گشتن معشوق ورِدُ همیشه و ،گشتن یار خطِ ورِدُ این در
 .بشود لقخَ آن از باید بکنید، که جسمی بودنِ حسِ هر شما و ،شودمی لقخَ آن از هم
 

 ؛بوسیدمی را مِی جامِ و ساقی لبِ اشهمه شما اینبنابر
 ـ  باشیم خودمان یکی است ممکن کهـ  را فروشانهدزُ دستِو 

 است، مهم فروشهدزُ برایش و ،بوسدمی را فروشهدزُ دستِ که است فروشهدزُ

 
  ؛باشد مذهبی باورِ است ممکن باور، یک با شدنهویتهم یعنی «فروشزهد»

 .کند اشاره آن به حافظ است ممکن جااین در خصباالَ
  ؛شوید آنبه زنده بخواهید و ،بشوید هویتهم آن با شما که ،سیاسی باورِ ،لمیعِ باورِ ثلِمِ ،ریباوَ هر ولی

  ؛بگیرید آن از را وجود حسِ ،بگیرید آن از را وجودتان و
 .بفروشید را همان هم خودتان به ،بفروشید مردم به را هاناهم یدهست مجبور صورت ایندر

 
 !مبوس را هاانسان جوراین دست :گویدمی حافظ

 
 
 
 
 
 
 

 
 ؛گویدمی دیگری جوریک موالنا ،کردیم صحبت که موضوع همین به راجع
 :خوانممیتان برای

 
 

 



 

  

ه | 18 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

  58ره    ربانهم شما          شدهپیاده   متن 

5 

 

 شد رونبُ و ریّخَ رِسَ ،ستانبُ زِ خشم گرفت

  شد زونفُ زشت خویِ به ،صورتبه بود زشت چو

 
  شد هسیَ و دید کوره قلب، و بُد سیاهْدلْ چو

 شد گوننِ خانه کُنجِ به ،بُد هیتُ غانِقازْ چو

  
 اصلی ۀزند نبود نبش،جُ به بود ژیوه چو

 شد کونسُ و رفت باز ه،عاریّ نبشِجُ نمود

 
 چهراَ بهَبولَ فرْکُ زِ احمد صیقلِ نیافت

 شد خون ۀنینق شدلَ ،کرشمَ ز و رکشیسَ ز

 
 تکرَفِ خِرُ آینه چو ر،دَ دمَنَ به شمکَروفُ

 شد رونحَ هک شد، رام هک م،نمایَبِ آینه چو

 
 را خود واطرخَ جزبه ،نگویم وجْهَ که منم

 شد نونجُ گاه و گشت عقل سیفَنَ خاطرم که

 
 خود سَرِ به رمُش جدا شهری تو رونهدَ مرا

 شد کونیَفَکُن به ،من شهرِ آن نشد لگِ و آب به

 
 بیرون از من دبَ و نیک با ندارم سخن

 شد چون سهسوَوَ زِ این و رفت کجا و کرد چه آن که

 
 نادان دلِ شدکَ خود به را هِجا که کن خموش

 شد نونکُ هنَ گر،نِژکَ هاینظر بود همیشه
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)
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 :گویدمی موالنا بینیدمی که طورهمین

 نادان دلِ شدکَ خود به را هِجا که کنخموش

 شد نونکُ هنَ گر،ژنِکَ هاینظر بود همیشه
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

  ؛دشنام فحش، رنجش، همین یعنی ؛هِجا که باشیم خاموش یعنی
 .کنیممی حساب توهین و رنجیممیو  ،خودمان به کشیممی هوا از را این ما ؛کندمی رفتارییک ،زندمی حرف یکی که همین

 :گویدمی 

  نادان دلِ شدکَ خود به را هِجا

  ؛کندمی نادان را ما که ،گرفته قرار ما دل که است ذهنیمنِ همان نادان دلِ
 ]است[. نیامده وجودهب امروز این گویدمی؛ بوده همیشه نگرژکَ هاینظر این و

 
 

 شد رونبُ و ریّخَ رِسَ ،ستانبُ زِ خشم گرفت

  شد زونفُ زشت خویِ به ،صورتبه بود زشت چو
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

 
 .بیرون آمد و ،گرفت خشم بوستان از خَری سَر یعنی

 ... واقعاً و بیاید؟ بیرون و کند قهر هازیبایی و ستانبُ از انسان که است درست این و

 شد رونبُ و ریّخَ رِسَ ،ستانبُ ز خشم گرفت

  ؟بوستان از بهتر جایی چه ،بیاید بیرون و کند قهر ستانبُ از]اگر[  رخَ
  .شودمی رخَ رِسَ اندازه به هم شعورش یعنی ؛شودمی رخَ رِسَ به تبدیل ،کند قهر اگر ولی

 
 ، دهدمی هشدار دارد موالنا و

  ؛بگیریم انتقام خواهیممی و ورزیممی ینهک و کنیممی قهر و گیریممی خشم ما وقتی که
  ؛شده طوریاین گذشته در بکنیم، خواهیممی را کار این آینده در

 .شودمی رخَ رِسَ ۀانداز ما دانایی و شعور

 
 ... صورتبه بود زشت چو

  .باشد داشته وجود نباید اصال؛ است زائد وجودش که ،شویممی هیجانی_ذهنی نقشِ یا رمفُیک  به تبدیل ]حالت[ این]در[  و 
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 شد زونفُ زشت خویِ به ،صورتبه بود زشت چو

 .نیست هجّوَمُ صورتش ؛باشد نباید اصالً کهاینبرای ،است زشت صورتش 
 .است مُوَجّهغیر و جهتبی و موردبی و خواستهنا نقشِ ،بیاید وجودهب کینه و هصّغُ و رنجش از که چیزیآن و مَنیّت

  ... صورت به بود زشت چو
 . باشد داشته وجود این نباید اصالً یعنی

 

 :گویدمی رسَ آخرِ و

 

 

 خود سَرِ به رشمُ جدا شهری تو رونهدَ مرا

 شد کونیَفَکُن به ،من شهرِ آن نشد لگِ و آب به
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

 
  ؛دارد وجود جدا شهری یک من درون در یعنی

 .بیاور حساببه ،شمارب جدا شهرییک  مراتو 
 
 ؛نشده درست لگِوآب به این که خودم سَر به سمقَ و
  .نشده درست لگِوآب با ،نشده درست هیجانی هایفرم با نشده، درست ذهنی هایفرم با
 .]است[ نشده درست هااین از شدن،هویتهم آن با و چسبیدن این به و الفاظ و کردندرست رمفُ با ،من زیبای شهر این عنیی

 

 ؛شد کونیَفَنکُ به
  ؛رودمی بین از ،شودمی ستدرُ که چیزیهر یعنی «کونیَفَنکَ»
 .رویممی بین از لحظههر و ،شویممی لقخَ لحظههر واقعدر ما و
 .دلعبَمی ،را ما وجود را، ما لحظههر ؛کندمی لقخَ را ما که جوهری نآ و
  .[شویمزیر و رو می] واقع در لحظهبهلحظه مایعنی[ ] این و
 
 ؛شدنرو  و زیر [یعنی]دانید که میطورنهما «یَکونفَنکُ»
 ؛باشدمی پس عنیی «کونیَفَ» ،باش یعنی «نکُ»

 .شویممی روَوزیر لحظههر ،شدن رووزیر یعنی اصطالحدر این
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  .است ندیرِ بنیانِ نای

  ؛دکنیمیل وِن را آ، آوریدیم وجودهب که یزیچهر
 .دکنینمی ستدرُ من آن ساسابر ،دچسبینمی ه آنب

 
 :ویدگمی موالنا پس 

  ؛ـ لحظهندگیِ اینبودنِ ززندهاین ـ  مکنکه در آن زندگی میزیبایِ من ِ شهر این 
 ؛ها دُرست نشدهفُرمبا  ،نشده]دُرست[ ه آب و گِل ب

 ، شده «فَیَکونکُن به»
  ام.جا رسیدهبا زیر و رو شدن من به آن

 

 ت:گفجا میحافظ در آنو 

  آب ربدم ز خودِ نقش آن از پرستیمِی به

 رستیدنپَ ودخ نقشِ، کنم خراب تا که

 
 :که گفت]را موالنا[  آب این و

   نیست کَرَم و لطف جز به و است حیات آب کو

 
  ؟یمشومی چی ؛شویممی غرق نآ در ما وقتی
  .هست زندگی بودنِزنده ،دمانَمی باقی که چیزیآن و رودمی ذهنیمنِ این

 

 
 :گویدمی عدبَ

 

  شد هسیَ و دید کوره قلب، و بُد سیاهْدلْ چو

 شد گوننِ خانه کُنجِ به ،بُد هیتُ غانِقازْ چو
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

  ؛کندمی قهر ،بُستان از ،زندگی از کند،می قهر ذهنیمنِ. گویدمی ار ذهنیمنِاین  

 .ندکمی پیدا ر راخَ شعورِ ،گیردمی خشم وقتی نتیجه در و

 شد برون و خری سَر بُستان ز خشم گرفت

 . برویم ستانبُ از بیرون و ،کنیم قهر زندگی از کنیم، قهر بُستان از خواهیمنمی ما 

 یعنی تقلّبی ـ  بقل بود؛ ـ تقلبی و سیاه دل این چون :گویدمی
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  شد هسیَ و دید کوره قلب، و بُد سیاهْدلْ چو
  ؛شویممی کوره واردِ ام

  ؟هستیم اصل یا هستیم بیقلّتَ ما مببینی ، ]تا[است کوره کی ما برای ،اتفاقی هر ،روز هر
 
  ؛کندمی ما از زندگی کند،می ما از را آزمایش این هستی لحظههر

 .کندمی ما از خدااگر خواستیم 
 

  هستیم، بقل و سیاهدل چون ولی

 شد هسیَ و دید کوره
 .میآیمی بیرون سیاه ما کوره از

 

 شد گوننِ خانه کُنجِ به ،بُد هیتُ غانِقازْ چو

  ؛کردندمی استفاده هااینبه[ شبیه ] و احسان این در قدیم وقتی که ،بود بزرگ هایدیگ ثلِمِ

 .نهاخ نجِکُتوی  کردندمی دَمَر ،شدمی تمام استفادهوقتی  کردند،می استفاده آوردندمی
 

  ؛ستا خالی دیگِ این مثل ذهنیمنِ این :گویدمی
 .ستا سرنگون دائمـ  هست لحظهاین بودنِزنده که ـ ما ۀخان کُنجِ نتیجهدر

 
 .هست هم دُرستاست، سرنگون 

  ؛است سیاه او روی کهاین برای
 .تسا سرنگون کهاین برای ؛رودنمی آنتوی  هیچی ،بسته را دَرَش عالوهبه
 

 .شویمنمی متوجه ما ،گویندمی ما به چیهر
 ؛شودمی صحبت زندگی به راجع یچهر
  کنیم،نمی حس ما ولی است، بیدارکننده بسیار موالنا اشعار اینطور مثال[ ]به
 .بشویم زنده او به و شود جذب ما اعماقِتوی  اصطالحبه گذاریمنمی ما

 

 اصلی ۀزند نبود نبش،جُ به بود ژیوه چو
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

  ،دندار زندگی ،دندار حرکت خودش از یوهج .بود جیوه ثلِمِاین 
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 ؛نبود اصلی یک به زنده و بود جیوه مثل نبشجُ در
 .دندار خودش از زندگی خودش ذهنیمنِ این نبود، زنده خودش

 

 شد کونسُ و رفت باز ه،عاریّ نبشِجُ نمود

 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

 .کرد واکنشی]جنبش[  کرد، قرضی جنبشِ یک یعنی 
 ست؟ا جیوه مثلِ ما حرکت ؟هستیم طوریاین ما ببینید

  .داریم عاریه جنبشِ ریم،پَمی ما ؛گویدمی ما به بَدی چیزیک ،کندمی مالمت یکی تا
 .دارد واکنشی جنبشِ همیشه ذهنیمنِ این

 شد کونسِ و رفت ازب
 . شد سکون و رفت دوباره

 

 

 چهراَ بهَبولَ فرْکُ زِ احمد صیقلِ نیافت

 شد خون ۀنینق شدلَ ،کرشمَ ز و رکشیسَ ز
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

  .دهدمی نشان ما به هاانسان قالب در ،را حضور و ذهنیمنِ مجدداً موالنا دیبینمی که طورنیهم 
 

  بوده، پیغمبر عموی بولَهَب: گویدمی
  ؛گیردمی زنده زندگیِ و حضور نمادِ را پیغمبر

 د؛گیرمی ذهنیمنِ ـ هبود انکار و کرمَ و ستیزه اشهمهـ  بوده پیغمبر یعمو که را ـبهَبولَ و

 
 ـ اسالم پیغمبر یعنی احمد؛ ـ نیافت را احمد صیقلِ ،فرکُ از بهَبولَ که طورهمان که گویدمی

 که ـ انداختنبیرون را همان و کردن توهین حسِّ و، نشد مشغول الفاظ به اشهمه]از[  مکر، از زرنگی، و سرکشی و انکار از چهگر و
 ؛ شد خون ۀشیش دلش ـ ستا ذهنیمنِ کارهای
 ؛شده خون ۀشیش ما دلِ که است درست
 .رسید خواهیم زندگی به ما کشیدن،استرس و کشیدننجرَ و شدنخوندل طریقِ از که نیست این اشمعنی]ولی[ 

 
  ؛نیست راهشاین  بگوید خواهدمی

 .دهدمی توضیح دارد را راهش
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 تکرَفِ خِرُ آینه چو ر،دَ دمَنَ به شمکَروفُ

 شد رونحَ هک شد، رام هک م،نمایَبِ آینه چو
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

 .شوممی آیینه مثل و شمکَمی خودمبه نَمَد ثلمِ ،را فکر در موجود هوشِ این من گویدمی 

 
 کن، مشاهده را فکرهایت که، یماهکرد صحبت ما بارها را این 

  گویی؟می چی ببین ،بده گوش فکرهایت به االن 
  کنی؟می کارچه و دهدمی دست تو به هیجانی چه احساسی، چه دنبالش به و

 .بکش بیرون فکرهایت از را خودت

 
 

 تکرَفِ خِرُ آینه چو ر،دَ دمَنَ به شمکَروفُ

 ... منمایَبِ آینه چو

 ؟ستا ـ شرکِسَ یعنیـ  حَرون کسیچه دهم،می نشان آیینه ثلِمِ

 ست؟ا تسلیم کسیچه ست؟ا رام کسیچه و

 
  ؛بکنید را کار این شما اگر
  ؛بکشید بیرون ،شودمی گذاریسرمایه ـ باورهاـ  فکری هایرمفُ در که را لحظهاینۀ زند هوشِ ،را هوش اگر

  .شودمی حضوربه تبدیلاین 
 

 .هستید تسلیم موقعچه ؛هستید سرکش موقعچه]که[  ،دهدمی نشان شما به که ستا ایآیینه حضور این

 
 ؛هستید زندگی این با موازی یعنی ،هستید تسلیم

 .کنیدمی قبول ،هست که طورهر ا،ر لحظهاین چنینیآن و چنینیاین ، یارا لحظهاین هست، که جورهر را لحظهاین یعنی

 
 

 را خود واطرخَ جزبه ،نگویم وجْهَ که منم

 شد نونجُ گاه و گشت عقل سیفَنَ خاطرم که
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

 .کنمنمی فینَ را چیزی ؛منادنمی معنیبی ار چیزی خودم، اتِهنیّذِ از غیربه من :گویدمی
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 .ندارم کاری دیگر ،مردُمَ عقاید به ندارم، کاری کسیبه اصالً من ست،ا ایبیهوده هایحرف هااین گویمنمی

 
  ؛ستا معنیبی هایحرف هااین گویممی و گویم،می دبَ دارم هم اگر

 . گویممی دبَ دارم را خودم ذهنی یهارمفُ ست،ا خودم اتِهنیّذِ ست،ا خودم هایخاطره
 

 ؟گویدمیها را این چراکه 

 ؛است جنون گاهی ،کنممی صحبت دارم خودمذهنیمنِ با وقتی کهاین برای
 .باشد ما با حق ستا ممکن تصادفاً ،کنیممی صحبت مانذهنیمن با وقتی هم گاهی و
 

 .آیددرمی راست حرف جورییک ؛ وماست با حق شانسی هم، هاموقعبعضی

  ؛نباشد اصیل و باشد تقلیدی ستا ممکن بودنراست این لیو
 ؛باشد منطبق راستی با حتّی یا ،باشد ما نفعبه که کندنمی کاریهیچ ذهنیمنِ
 .ریمبپَ بیرون ذهنیمنِ این از باید ما

 

  

 خود سَرِ به رشمُ جدا شهری تو رونهدَ مرا

 شد کونیَفَکُن به ،من شهرِ آن نشد لگِ و آب به

 
 بیرون از من دبَ و نیک با ندارم سخن

 شد چون سهسوَوَ زِ این و رفت کجا و کرد چه آن که
 (906، غزل شماره شمس، دیوان مولوی)

 
  .ندارم کاری بیرون از دبَ و نیک با من گویدمی 

 .باشیم نداشته کاری ،مردُمَ کارهای یا ،مردُمَ دِبَ و نیک با کهاین به ،بشویم تبدیل توانیممی هم ما
  

  ،بینیممی بیرون در که کاریهر
 بدهیم؟ انجام نخودما در باید تغییری چه ما ببینیم ؛کند هدایت ماندرون به را ما

 
  ،شاندبکِ ناخودم مسئولیت به را ما باید چیزیهر
 بدهیم؟ خواهیممی خودمان در تغییری چه اآلن ما که

 
 



 

  

ه | 26 ح ف ص       

  

 گنج حضور رپوزی     شهبازی 

  58ره    ربانهم شما          شدهپیاده   متن 
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  ،ندارم کاری بیرون از بد و نیک بامن  پس 

 رفت؟ کجا و کرد کارچه این که نیست مهم هم برایم و

 آمد؟ سرشبه بالیی چه؟ شد وریجچه وسوسه از یکی و

 
 

 
  رسیده، پایان به ما برنامه

 .فرمودید توجه برنامه این به که کنممی تشکر شما از

 
 . کنممی خداحافظی بعد هفتۀ تا شما با فرمان، اتاق در عزیز اِمیل از تشکر با

 .دارهنگ خدا
 
 

 
 
 
 

 
 


