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488 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه   

 گنج حضور، بخش چهارم 886شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۵۵8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن نِشاف یزاهد: نه، سزا گفت

 از گِزاف مانیتیخورد مالِ  کو

 ی وانگ ی: جنون، دنِشاف

است؛   یضرور های دگ همانی خوردن دانه یکنی به تو گفتم اگر فکر م ی)من تو را گول نزدم، حت ستی ن نیگفت: نه، چن زاهد

  هوده یرا به ناحق و ب  مانیتیاست که مالِ    یمغزو سبک   وانه ید  یذهنمن  یِ (، بلکه آن سزایکن  زیباز هم بهتر است، پره

 .شود  ده یهمان یجهان  نی ا یزهایبا چ ی عنیبُخورد 

 ۵۵۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آغاز کرد یگراز آن نوحه   بعد

 لرزان شد ز دَرد   ادیّفخ و ص که

و    ه یاز ذهنش خارج شود چنان به گر  دیندارد و با  یادهیفا  چ یه  گرانیمالمت د  گر یمتوجه شد که د  ی آن مرغ، وقت  سپس 

 ها ی دگ یتمام جهان از درد لرزان شدند و همان  ی عنی  ادیّکرد که دام و ص  ییگشابا صداقتِ کامل فضا   ی عنیفغان پرداخت،  

 .مرکزش عدم شد  نیبرانتوانستند درمقابل او مقاومت کنند؛ بنا گرید

 ۵6٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل، پُشتم شکست  یِتناقضها کز

 دست مالی م  ایسرم جانا ب بر
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که با    ییزهایاز آن چ  ام،ی : از تناقضاتِ درونگفتی و عدم کردن مرکز به درگاه خدا رو کرده و م   ییگشافضا   قیازطر  مرغ

ب  کشند،ی م  ی کدام مرا به سمتام و هرشده   دهیها همانآن به    ی عنیبر سرم،    ام،یی گشابا فضا   ا یکمرم شکست. خداوندا، 

 .و عدمِ من، دستِ لطف، رحمت و نوازشت را بکش  فرمی قسمت ب 

 ۵6١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یلومو

 ست   یدستِ تو سرم را راحت  ریز

 ست   یتی آ یتو در شُکربخش  دستِ 

به تو وصل هستم در مرکزم اغتشاش، اضطراب و تناقض ندارم.    ی وقت  ی عنی  کند،ی دست تو احساس آرامش م   ر یز  سرم

نعمت    دنیچراکه دست تو در بخش  شود؛ی شاکر شده، چشمان دلم باز م  شودی و مرکزم عدم م  یکنی تو مرا نوازش م  یوقت

 .گر استو شکرباره شدن من معجزه

 ۵6٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خود از سرِ من برمَدار  یۀسا

 قراری ب  قرارم،ی ب  قرارم،ی ب

 . هستم ذهنیمناز تله   ییزنده شدن به تو و رها قراری خود را از سر من برمدار، من ب  تیلطف و عنا هیسا  خداوندا، 

 ].دیمرکزتان را عدم نگه دار شه یهم دیبا  ندازدیبر سرِ شما ب شه یخود را هم هیخداوند سا  دیخواهی اگر م[

 ۵6٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد از چشم من  زاریها ب خواب

 اسمنیرَشکِ سَروْ و   ی غمت، ا در
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ها از چشم  تو، خواب  تیو ابد  ت ینهای در غم زنده شدن به ب  ، یهست  اسمن یمورد حسادت سرو و    ییبایاز زکه    یی خدا  یا

و در   رومی نم های دگ یبه خواب ذهن و همان گر یمرکزم را عدم کرده، د  ، ییگشالحظه با فضا به من لحظه  ی عنیشد،   زاریمن ب

 .است یی بلکه از شدت فضاگشا ست، ین ی ذهن  ظارو انت  یقراری ب نیو ا  قرارمی به تو ب دنیرس

 ۵64 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی چه باشد گر دَم  ق،یام ل  ی ن گر

 ؟ یدر غم   یرا بپرس  یی ناسزا

مثل   یادهیدغم  قِیهم که شده احوال آدم نال  یالحظه  ی که برا شود ی چه م  ستم،یتو ن تیلطف و عنا قیل  یذهندر من  اگر

 ؟ یمرا بپرس 

 ].در راه زنده شدن به خداست ی از موانعِ ذهن یک ی نی. استی زنده شدن به خدا ن قیفکر کند ل   دینبا یذهنانسان در من [

 ۵6۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عدم را خود چه استحقاق بود  مَر

 درها گشود؟  نیبَرو لطفت چن که

باز کرد؟    ش یبه رو  گونهنیداشت که لطف تو درها را ا  ی ستگ یو شا  تی که عدم بود و اصالً وجود نداشت چه قابل  ی انسان 

داشت که به او    یت یّبود چه قابل  امدهین  دیکه هنوز پد  ی لطف باشد، انسان  افتیو سزاوار بودن شرطِ در  یستگ یاگر شا  یعنی

درست است که انسان در    ،یکنی م  داریب  ی دگیسپس او را از خواب ذهن و همان  ،یلطف کرده او را به جهان وجود آورد

 .است  یزنده شدن به زندگ سته یاز جنس خدا بوده امتداد اوست سزاوار و شا کهن یاز نظر ا  یناسزاست ول  یذهنمن

 ۵66 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد ب یرا کَرَم آس نیگَرگ خاکِ
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 کرد  بی گُهَر از نورِ حس در ج دَه

 .است  حاصلی و ب   ریاز خاک حق هی: کنانیاست. خاک گَرگ ی کچل یماریکه مبتال به ب  ی : کسنیگَرگ

درست شده را    یی ایمیها بدنِ انسان، از مواد شکردن آن   بیبرخورد کرد و با ترک  حاصلی و ب  ری و کرم تو با خاک حق  لطف

حضور زنده شود    یاریانسان به هش  ی و پنج حس پنهان )که وقت  یپنج حس ظاهر  ی عنیخلق نمود و ده گوهر از نور حسّ  

 .خاک، در وجود انسان نهاد  بانیدرک کرد( را در گر  شودی و با ذهن نم  کندی ها استفاده ماز آن 

 ۵6۷ تیتر ششم، بدف  ،یمثنو ،یمولو

 حسِّ ظاهر و پنجِ نهان  پنج

 مُرده از آن ۀ بَشر شد نطف که

 .شود ی به انسان م لیتبد  یو پنج حسِّ باطن یمُرده به برکت پنج حسِّ ظاهر ۀ نطف

 ].سازدی را م یذهنو سپس من تندیجسم بشر را م  مقدار،ی ب یا از نطفه  یاریدرواقع هش[

 ٣۷ هی، آ(١8)  سوره کهف م،یکر قرآن

 « .أَکَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَۀٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُلًا  ...»

 «؟یاراست بال کرد، کافر شده  یو مرد دیافریبر آن کس که تو را از خاک و سپس از نطفه ب  ایآ ...»

به او کافر    میتوانیم  م،یکنی درست م   یذهنو بعداً من   میبافی امتداد خدا، خودمان را م   ،یاریصورت هشما به   کهن یا  یعنی

  م؟ یرا در مرکزمان بگذار میاکه ساخته  یزیو چ  میشو

 ١۹ هی، آ(8٠)   سوره عبس م،یکر قرآن

 « .نُطْفَۀٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ مِنْ»
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 «.آورد  دیو به اندازه پد  دیآفر یانطفه  از»

 ].جاستی و ب تناسب ی در مرکز ما کامالً ب یذهنمن  یول  سازدی متناسب م  اریانسان را بس  یاجزا یاریهش[

 ۵68 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور بلند ی ا قت یتوفی ب  توبه، 

 شخند؟ یتوبه ر شِ یجز بر ر  ستیچ

 . ستیجز مسخره کردن توبه نبه  یزیو کمک تو چ  قیمرتبه، »توبه« بدون توفی نورِ عال  یا  ،یزندگ  یا

حرکت انسان از    صورت، ن یا  ریدر غ  گرددی حضور برم   یاریبه هش  یذهنموجب آن انسان از من که به   ستیاده یتوبه، پد[

آن،    یجاو به   دینداز یباور را ب  ن یکه شما ا  ست ین  ن یدر ذهن است. توبه ا  گریحالت د  ک یبه    یذهن   ت یّموقع  ایموضع    کی

 ].دیرا ترک کرده و فضا را باز کن یذهنمن  یطور کلّ است که به   نیا واقعی بلکه توبه   دیرا بگذار گریباور د کی

 ۵6۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی بَرکَن  کی ک یتوبه  سَبلتانِ

 ی و تو ماهِ روشن ست هیسا  توبه 

کس  اگر توف   ی فرضاً  بدون فضاگشا  قیبدون  با من   ییتو،  و  به مرکزش  آوردن عدم  کند، سب  یذهنو  را  توبه   لیتوبه  اش 

ماه، خداوند است که    ن یا  ی عنیاست و تو ماهِ تابان؛    هیتوبه همچون سا  ؛یاندازی او را به درد م   ی عنی  یکنی م  یکیی کی

توبه بدون عدم کردن مرکز و وصل شدن مجدد به    ی عنیتابعِ او باشد    دیبا  ن انسا  ه، یو سا  اندازدی م  یی کار بوده، روشنااصل 

 .معنا ندارد ی زندگ

 ۵۷٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 دکان و منزلم  رانیز تو و یا

 دلم  یفشاریننالم؟ چون ب چون 

  ی چرا وقت  ،یدهی کرده و خودت را در مرکزم قرار م   رانیرا و  میهای دگیو پارک همان  دمانیچ  ،یذهنکه دکانِ من   یا  خداوندا، 

نکنم    ییگشاچگونه ممکن است در اطراف اتفاقات فضا   ی عنیناله سر ندهم؟    افتمی و من به درد م   یفشاری که دلم را م

 .و جدا شدن از تو به درد افتادم  یعلت فضابندبه  کهی وقت

 ۵۷١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یتو زنده ن ی زآنکه ب زم؟یگر چون 

 ستیبودِ بنده ن  تیخداوندی ب

بدون وجودِ تو    کهی ها را در مرکزم قرار دهم؟ درحالپناه ببرم و آن   ها،ی دگ یها و همانتو، به جسم   ر ی: چگونه به غخداوندا

وجود ندارد،    یاتو، بنده  یِمرده است. بدون مقام خداوند  یذهناو در من   ی نباش  ی وجود ندارد و اگر تو در مرکز انسان  یازنده

 .تو را کند یبندگ  تواندی او نم ی انسان نباش زاگر تو آشکارا در مرک  یعنی

 ۵۷٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان را اصول   یمن بِستان، تو ا جانِ

 ام از جان مَلول گشته  تو ی ب  زآنکه

 ن ی: افسرده، اندوهگمَلول

من از جانم    ی ستیتو در مرکزم ن  ی وقت  رایز   ریمن را بگ  ی ذهنجان منِ  ، یها هستجان   ۀ هم  شه ی که اصلِ و ر  ی خداوند  یا

 . شومی خسته و ملول م 

 ۵۷٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 ی وانگ یمن بر فنِ د عاشقم 

 ی و فرزانگ   یاز فرهنگ رمیس

  ،یذهنمطابق اصول منِ   یعنیباشم    ختهیفره  کهن یفکر و عمل برحسب مرکز عدم هستم و از ا  یعن ی  یوانگ یعاشق هنر د  من

 .امشده   ریباشم، س شوریخردمند، دانشمند و اند

 ۵۷4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راز فاش  میبدرّد شرم، گو چون 

 و ارتعاش  ریصبر و زَح نیاز چند

 : ناله ریزَح

 .و اضطراب است  ی شان یپر یمعنبه   جان ی: لرزش، در اارتعاش

را    های دگ یهمان  تی شرم و محدود  ۀ پرد   ،یذهنفکر و عمل با مرکز عدم و خاموش کردن عقل من   ی عنی  ی وانگ یکه د  ی وقت

  را تحمّل کنم؟  ی شان یناله و پر ،یذهنمن  یصبر بر دردها نیا دیمن با ی. تا ککنمی پاره کند، راز را آشکارا فاش م 

 .به خدا زنده شوم  ییگشارا رها کرده با فضا  یذهنآور من اضطراب یهادردها و تالش  خواهمی م گر ید 

 ۵۷۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پنهان شدم همچون سِجاف   ایح در

 لحاف رِیز نیبِجهَم از ناگهان

 .کنند زانیکه بر در آو یا: پرده سِجاف
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و ترس از    یبدل   یایح  نیپنهان شده و ا  یذهنمن   یبدل   یِایدر شرم و ح  زیمن ن  شوند؛ ی که پشتِ پرده پنهان م  طورهمان

برا پرده   لیتبد  م یقضاوت مردم،  نم   ی شده که زندگ  یابه  با فضاگشا  نم،یبی را  از ز  یهایی پس    ی ذهنلحاف من   رِی مکرّر 

 .پردازمی اَسرار م  ی و ناگهان به افشا  پرمیم

 ۵۷6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ار یراهها را بست   قان،یرف یا

 شکار  رِیو او ش میلَنگ یِآهو

  .رساند ی نم   ییجاما را به   های شدگ ی و شرط   شده دهیهمان  ی از الگوها  کدامچ یها را بسته است، هدوستان همراه، خداوند راه  یا

لنگ است، چگونه    ی آهو  نیکه دنبال ا  ستی نر  ر یما، مثل ش  یاصل   تی و خداوند، جنس  میلنگ  یآهو   ینذهصورت من به   ما

 م؟یفرار کن کندی م  جادیا ی که زندگ یاز دست درد ی جهان نیا یزهایبه چ زیبا گر میخواهیم

 ۵۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میکه تسل جز

 ؟یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

 دارد؟  یگر دیچاره   ییگشارضا و فضا  م،یخداوند، جز تسل  یعنینَرِ خونخواره  رِیش  ۀدر پنج  ،یذهنلنگِ من یآهو

 ].شود ی م مانت ییخدا  یعنی ی اصل   ت یبه جنس  یذهنما از من  ل یو رضا سبب تبد  میتسل[

 :تشکر با

 فاطمه 
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 گنج حضور، بخش پنجم  886شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۵۷8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ندارد خواب و خور، چون آفتاب  او

 و خواب  خوردی ب کندی را م روحها

منظور   جانی. ]در اداردی باز م  دنیاز خوردن و خواب  زیانسان را ن یاری. هشخورد ی و نه م  خوابدی مانند آفتاب نه م خداوند

و نرفتن    های دگیهمان  یغذا  یجابه   ینور و شاد  یدرون، خوردن غذا  یباز شدن فضا  یاریهش  دنِیاز نخوردن و نخواب

 .[ هاستی دگ یبه خواب همان

 ٢۵۵ هی، آ(٢سوره بقره) م،یکر قرآن

 «...لَا تَأْخُذُهُ سِنَۀٌ وَلَا نَوْمٌ...»

 «.[ی ]و طولن  نیو نه خواب سنگ ردیگی [ نه خواب سبک او را فرا م دهی]در ذهن همان»

 ١4 هی، آ( 6سوره انعام) م،یکر قرآن

 «...  یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ وَهُوَ»... 

او از همان به   زیندارد و ما ن  یازین  های دگی]به همان  ست ین  ازیو به طعامش ن  خوراندی م  و» امتداد   ازینی ب  های گدیعنوان 

 «....[میهست

 ۵۷۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من  یِ همخو ایمن باش  ایب که

 من  یِرو یدر تجلّ   ینیبب تا
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  تیابد  ، یمرگی ب   ، ییمن که فضاگشا  یِلاقل به خو   ،یاشو و اگر کامل زنده نشده   ل یبه من تبد  یی با فضاگشا  ا ی: بدیگویم

  ی توان ی م  یشد لیکنم. آنگاه که به من تبد  انیتو، خودم را ب  قیطرکنم و از   یتا در تو تجل   ؛یمن است، درآ  تینهای و ب 

 .ینیمرا بب یرو

 ۵8٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یشد  دای ش  نیچون چن  ،یدیند ور

 یشد   ایطالبِ اح ی بود خاک

  یی گشابا فضا   ی ول  یتو در اصل خاک بود  ؟یکنی و مرا دنبال م  یاشده  دا یش  نیچنن یطور اپس چه   ،یادهیمرا ند  ی رو  اگر

 .یاده یمرا د یرو نیبنابرا ؛یحضور شد یاریخواهانِ زنده شدن به خدا و هش م یدر اطراف اتفاقات و تسل

 ۵8١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست او علف  نداده   تیسوی ز ب  گر

 ست آن طرف؟ جانت چون بمانده    چشمِ

به تو غذا نداده است، پس چرا چشمِ جانت    -دهندی به ما جهت نم   های دگ یکه همان  ییجا  -خداوند از لمکان، از عدم    اگر

دوخته شده  طرف  فضاگشابدان  با  زندگ   یی،  م  یاز  همان  یریگی غذا  از  تأ  های دگ یو  ا  دییو  توجه  زندگ   نیو    ی جهان 

  ؟ یخواه ی نم

 ۵8٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر سوراخ زآن شد مُعتَکِف گُربه

 از آن سوراخ او شد مُعتَلِف  که

 .نشستهن یدر کم یمعنبه  جانیدر ا  ن،ینش: گوشه مُعتَکِف
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 .خورنده است یمعنفقط به  جانی خورنده، در ا: علف مُعتَلِف

و آن   دهیبه او رس ییکه از آن طرف غذا کندی و به سوراخِ موش نگاه م ندینشی م واریرو کنار دمثال، گربه از آن  عنوانبه 

 .استرا خورده 

 ۵8٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به بام گردد ی هم گرید  ۀگرب

 او طعام  دیابیشکارِ مرغ  کز

که دوباره    کندی و گمان م   زندی بام گشت م  پشت   یباشد دائماً رو  شکار کرده  یابام پرنده   پشت  یکه رو  یگرید  ۀگرب  و

 .آوردیدست مبه   ییجا غذااز همان

دنبال گرفتن موش، که موش نماد ذهن است، و پرنده    گرید  یکیدنبال گرفتن پرنده است،    ی ک ی  زند،ی مولنا مثال م[

 ].حضور  یارینماد هش

 ۵84 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را قبله شد جُولهِگ ی کی آن

 ی جامِگ ی حارِس برا  یک ی وآن

 ی نسّاج  ، ی: بافندگیجُولهِگ

 .و خادمان دهند انیکه به سپاه یو مستمر ی: مقرّریجامِگ

ها را در قبله و مرکز  و آن   شود ی مند مسخت عالقه  ش،یو فکرها و دردها  ،یذهنمن   یبه حرفه بافندگ  یک ی  گر،ید  مثال

 .آوردیدست مو مرکز عدم خود به   یاریهش ی خود را از نگهبان  یحقوق و مستمر  گریو شخص د  دهدی خود قرار م
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 ۵8۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و رُو در لمکان کاریب  یک ی وآن

 تو قُوتِ جان  ش یاز آن سو داد که

  ی ذهنکرده و کارِ من  ییگشامرتب فضا   ی عنیاست  به عالَمِ لمکان کرده  یرو  کهی حالاست، در   کاریظاهراً ب یگریآن د  و

 .یاشده داده گشوده  یجانَش را از فضا یکه تو غذا رایز دهد؛ی را انجام نم  مزدی و ب 

 ۵86 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یاو دارد که حق را شد مُر کار،

 د یبُر یکارِ او زِ هَر کار بهرِ

در اطرافِ اتفاق    ییکه طالبِ فضاگشا کندی م  یرا کس  یقیامّا کارِ حق شود ی م  افتی یامورِ فراوان  ایاست که در دن  درست

 های دگیو همان یذهنمن  یداشتنِ مرکز از تمام کارها  خاطر عدم نگه لحظه باشد و خدا را مرشد خودش بداند. و به   نیا

 .ندیگز یدور

 ۵8۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روزِ چند   نیچون کودکان ا  گرانید

 کنند ی م یبه شب تَرحال باز تا

 .استیاز دن دنیمنظور کوچ جانی. در ادنی: کوچ کردن، کوچتَرحال

را تا شبِ مرگ به    ایچند روزِ دن  ن یمانند کودکان، ا  کنند،ی فکر و عمل م  ها،ی دگ یها که برحسبِ هماناز انسان   یاریبس

 .کنندی م یذهن سپر یهایباز



 

 

 

488قسمت پیغام عشق   خانم جیران  

ا  گرید  یاعدّه  حضور و    یاریو بالخره به هش  کنندیمرکز را عدم م  کنند،ی م  ییلحظه فضاگشا  نیدر اطرافِ اتفاقاتِ 

 . شوندی م ل یتبد ییکتای یفضا

 ۵88 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهدی م قْظَت یَکو ز  یخوابناک

 دهدی ش م وسواس عِشوه   هیدا

 یداری: بقْظَتیَ

 دادن  ب یدادن: فر عِشوه

 های دگیبدونِ کنترل همان  یهافکر   ،یذهنمن  یها. وسوسه جهدی و درد از خوابِ ذهن م  یداریب   اثرِکه بر  یآلودخواب  آدمِ

  دار یموقتاً از آن خواب ب  بردی که در خواب غفلت ذهن به سر م   یهرگاه کس   یعنی. ]بدیفری او را دوباره م   یاه یمانند دا

 .[بدیفری او را م  یطان یش یاهرسد، باز هم وسوسه  یشود و به آگاه 

 ۵8۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما میجان که نگذار  یبخسپ ا رَوْ

 از خواب بِجهاند تو را  ی کس که

تو را از    ی کس  میگذاری ادامه بده. ما نم   یذهنچنان به خوابِ غفلت در من جانِ من، برو بخواب و هم   ی : ادیگوی او م   به

  داریاز خوابِ ذهن ب  دفعه ک ی ما را    ندیآی ما م   ی که با قانون قضا در زندگ   ییهاکند. ]دردها و چالش   دار یخوابِ ذهن ب

 .[میرویم های دگ یما دوباره به خواب همان یول  کنند،یم

 ۵۹٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواب خِ یاز ب ی تو خود را بَرکَن هم
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 تشنه که شنود او بانگِ آب همچو

  یذهنخواب من   ۀ شیخود را از ر  یاریهش  یتوان ی باشد فقط خودت م   دهیکه بانگِ آب را شن  یاانسان مانند تشنه   یا

 .یو مرکزت را عدم کن یندازیب رونیرا ب  های دگیهمان ،یاوریدرب

 ۵۹١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آبم من به گوشِ تشنگان  بانگِ

 از آسمان رسمی باران م   همچو

چون باران  آب هستم و هم  یچون صدا:[ من در گوش تشنگان خودم همدیگوی خطاب به انسان م   ی ]مولنا از زبان زندگ

 .زمیری از آسمان فرو م 

 ۵۹٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عاشق، برآور اضطراب  یا  بَرجِه

 آب و تشنه و آنگاه خواب؟   بانگِ

.  یو به خدا زنده شو  ی را بشنو  ی آب زندگ   ی تا صدا  ی و تالش کن فضا را باز کن  زیانسانِ عاشق از خوابِ ذهن برخ  یا

 کند و بخوابد؟  ییاعتنای به آب ب  یآب را بشنود ول  ی شدت تشنه، صدابه   یمگر ممکن است که شخص 

 :تشکر با

 ران یج
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغامهمراهان عزیز گنج حضور، لطفا  

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 م عشق گروه تهیه مجموعه پیغا
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