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1019قسمت پیغام عشق  نم فرزانه خا   

 گنج حضور  939شمس، موضوع برنامه  وان ید  1794خالصه شرح غزل 

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باغبان، آمد خزان، آمد خزان   یباغبان، ا یا

 شاخ و برگ از دردِ دل بنگر نشان، بنگر نشان  بر

باغبان، بر    ی:[ ا دیگوی م  د یاست که امتداد خداست و با تأک  ی به باغبان که رمز خدا و رمز انسان  کندی ]موالنا خطاب م

  ی خرد زندگ   کهنیا  یجااست و به باشد خزان درد آمده   درد ی مثل بهار، شکوفا و شاد و ب   د یشاخ و برگ وجود انسان که با

که درخت وجودش بدون   یپردرد منعکس کرده تا حد ییساختارها  اشدهینغم از مرکز هما و ید زدیبه فکر و عملش بر

  ی اریهش  تیفینکردن از ک  ی و پاسبان   یذهنعمل برطبق عقل و نظم من   یهااست. نگاه کن و نشانه بهار خشک شده   دنید

 .نیبب ی انسان  نیرا در چن

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کن نوش  درختان  ۀ گوش کن، نال ن،یباغبان ه یا

 زبانی صد ب زبان،ی از هر طرف صد ب کناننوحه 

 دن یکردن: گوش کردن، شن نوش*

نال  یباغبان، ا  یا مانده در ذهن را درک کن.    یهاانسان   وجود  درخت  ۀ انسان، درست گوش کن. آگاه باش و کامالً 

. کنندی دارند ناله م   ، یو چه جمع  ی صورت فردشان چه به با وجود پژمرده   یکنی هر طرف نگاه م   که به  نیو بب  دارشویب

 .است  یمعنی که ب  کنندی صحبت م   یذهنو به زبان من  ستندیآشنا ن  دانم« ی زبان سکوت و زبان »نم   ، یبه زبان زندگ   هانیا

زبان تو را که زبان سکوت است    کسچ یکن که ه  نگاه  ای: »خدادی گوی خطاب به خداوند م  ت یب  نی]موالنا درواقع در ا

 .«[ندیگوی چه م   فهمندی که خودشان هم نم  کنندی صحبت م  یگر به زبان خاص و نوحه   زبانی ب   یذهن  یهامن   نی. اداندی نم
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 لب دو چشم و خشک   انیگر سبب ی هرگز نباشد ب

 دل رخ زعفران، رخ زعفران   دردِی ب  ی کس نَبْوَد 

از    شیهااست و لب  انیو دو چشمش گر  ندیبیغمناک م  یزهایبا نگاه به هر طرف چ   رمقی انسانِ پژمرده و ب   کهنیا

است.    و عدم در مرکز ی زندگ  یجابه   ی ذهنبلکه سببِ آن، گذاشتنِ من   ست ی ن  سبب ی خشک شده ب  ی آبِ زندگ   دن ینرس

  ی جارا به   یذهن  یِدرآوردبه خداست گم کند و نظم من   دناز آمدن به جهان را که زنده ش  یکه انسان منظور اصل  یمادام

و حرص    کندی رخ او را مانند زعفران زرد م   های دگ یو همان  یذهنمن  یِماریدرد نخواهد بود. ب  یبگذارد هرگز ب   ینظم زندگ 

 . و دردِ عشق را در مرکزش خواهد گرفت  ییفضاگشا یو دردِ انباشتن، جا

ا  یِبه منظور اصل   ییانسان با فضاگشا  یباشد که وقت   نیا  تواند ی رخِ زعفران م   گرید  یمعنا   ی جهان پ  نیآمدنش به 

 .دیآیو رخ او از شدت عشق به رنگ زعفران درم شود ی م  یعاشق خدا و زندگ  برد، یم

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قدم  کوبدی درآمد زاغِ غم در باغ و م   حاصل،

 به افسوس و ستم، کو گلستان؟ کو گلستان؟   پرسان

در باغ جهان    ، یروزیانسان، زاغ غم که حکمران رنج و درد است بر او مسلط شده و با احساس پ  ی دگیهمان  ۀ جینت  در

و عدم به مرکزش   ی و آوردن خرد زندگ های دگ یپاک کردن همان ۀش یکه در اند ی. انسان کندی م یی و فرمانروا زندی قدم م

سؤال    خوردیاست و افسوسِ تلف شدن عمرش را م  ی ذهننکه غم بر او مسلط شده و تحت ستم م  ی نباشد، درحال 

 کنم کجاست؟  جادی ا ییکه قرار بود با فضاگشا ی : گلستانکندیم
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اسمن؟ یو الله و سوسن و کو نسترن؟ کو سرو   کو

 سبزپوشانِ چمن؟ کو ارغوان؟ کو ارغوان؟  کو

باشد؟    یزبان زندگ   تواندی از من که م  یا:[ کجاست آن جنبه دهدی ها را ادامه م]موالنا سپس از زبان انسان پرسش 

زار رضا؟ کجاست الله و سَرو  شق و سمن کجاست داغ ع   ؟ یعمق من در زندگ  تینهای کجاست ب  اش؟یی بایکجاست ز

  دهیحضوررسکجاست انسانِ کامالً به  ست؟ ین  ی وشجوو خشک شده؟ چرا جنب   ست یپوش نچمن سبز  ن یچرا ا  اسمن؟ یو  

 باست؟ یدارد، هم تَروتازه است و هم ز ی که مانند ارغوان، هم قشنگ یاو شکوفاشده 

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گان؟ یکو شهد و شِکّر را گان؟یرا دا هاوه یم کو

 ردان یهر ش ردان، یروان هر ش رِیاست از ش خشک

خراب شوند؟    یذهنمن  ها را پرورش بدهد و نگذارد با آفت وجود انسان   ۀ ویکه فرزندان و م  یاه ینگهبان و دا  کجاست

شود؟ مگر قرار    دهیمرکز همان  یدن گل وجود انسان از دردهاو پژمرده ش  یاریکه مانع فاسد شدن هش  ی کجاست باغبان

است زنده گردد؟ چرا شهد و شکرِ    یو خوشبخت  یکه از جنس شاد  ییشود و انسان به خدا  گانیرا  سببی ب   ینبود شاد

؟  است  متیقو عقل گران  تیامن  ت، یعشق، هدا  ،یانسان بودن، مهربان   ت،یخالق  ،یآزاد  ،یمانند شاد  یتمام نعمات زندگ 

و عشق    یزدیخرد ا   یِمقو  یو غذا  اتیو آب ح  ی زندگ  یجار  ریو خود را از ش  شودی خارج نم   یذهنچرا انسان از نظم من

  کند؟ی محروم م
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کوکوزنم؟  ۀکو فاخت فنم؟نیریبلبلِ ش کو

 ان؟ یکو طوط ان؟ یخوبِ چون صنم؟ کو طوط طاووسِ 

و مثل    زند؟ یحرف م  بایدارد، ز  نیریش  ی که صنعت   ی مثل بلبل زندگ  شود ی درونش باز م  یفضا  ی که وقت  ی انسان   کجاست 

  ش ی پرها  بایز  یشده به حضور که مانند طاووس چرا انسان زنده   رود؟ ی کو؟ و به طرفشان م   ی خدا کو؟ زندگ  دیگوی فاخته م 

  باستیز  اش ی و درون   یرون یب  یهاو تمام جنبه   شود ی به مرکز عدم شکوفا م  یدگ یشدن از همان  ی و با خال   کندی را باز م

بخورد و خداوند    سبب ی ب  یکجاست تا شاد  کندی صحبت م  بایاست و هم ز  نیریخداوند که هم ش  یطوط   ست؟ین  جانیا

 او حرف بزند؟  ق یاز طر

  ا یبشوند    فننیریمثل حافظ بلبل ش  ییرا دارند که با فضاگشا   ییقوه و توانا   نیا  هاانسان   ۀهم  دیبگو  خواهدی موالنا م [

 ].درون را منعکس کنند ییبایمثل طاووس ز

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی اافتاده از کاشانه  ،یاچو آدم دانه  خورده 

 افتنان  نیافتنان، ز  نیشان زتاج و حلّه  دهیپرّ

 ی خوردگ  ب یافتنان: فر*

حضور و   یکار از بهشت و فضا نیرا خورده و با ا ی ذهن دانش   و قضاوت  ۀو دان ی دگیدرخت همان ۀ ویآدم م کهییجاآن  از

و لباس    یکه بر سرش آمده تاج پادشاه  ییو بال  یزیانگفتنه  نیخاطر ااتصال به خداوند رانده شده، به   یاز مقام باال 

 .استحضور را از دست داده ریحر
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گر، هم منتظرمستضرّ، هم نوحه چو آدم  گلشن 

 ذواالمتنان  ذواالمتنان،  تَقْنَطُواگفتشان ال  چون 

 ده ی: ضرر دمستضرّ*

 ( (39) زمر ۀ، سور ۵3 ۀ ی. )اشاره به آدیمباش دینوم:  تَقْنَطُواال *

 ذوالمِنَن ، یتعال یخدا یها: صاحب منّت، از نام ذواالمتنان*

خدا زنده شود، درحال    تِیو ابد  تینهای انسان و جهان بوده و منتظر است که انسان به عشق و ب   یرونِ یب  ۀکه جلو   گلشن

به  ز  یها ی دگ یهمان  لیدلحاضر  و  شده  متضرر  آدمْ  خود  مثل  زار  دهیدانیانسان  م  کنانیو  انسان  کشد ی انتظار  اگر   .

انتظار    نیکرده و ا  یی. اما اگر فضاگشارسدی م  ی انتظار به ضرر و بدبخت  نیرا حفظ کند و در انقباض بماند ا  اشیذهنمن

  ل یدل نیهم به.  شد خواهد مرکزش در عدم ۀو جلو   یشدن خرد زندگ  یکند، شاهد جار یرا با رضا و صبر و شکر همراه

 .« دیرا از من نبُر دتانیو ام  دینشو  دیرحمت من ناامفرموده: »از  ی منتظران نیاست که خداوندِ صاحبِ منت به چن

 ۵3 ۀی، آ(39) زمر ۀ سور م،یقرآن کر

 .«لرَّحِیمُا  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِیعًا  الذُّنُوبَ  یَغْفِرُ  اللَّهَ  إِنَّ اللَّهِ  رَحْمَۀِ  مِنْ تَقْنَطُوا  لَا  أَنْفُسِهِمْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى  قُلْ»

آمرزد.  اید، از رحمت خدا مأیوس مشوید. زیرا خدا همه گناهان را مى : اى بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده بگو»

 .«اوست آمرزنده و مهربان
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 1794 ۀزل شمارشمس، غ  وان ید  ،یمولو

 زدهماتم  ه، یزده، جامه سدرختان صف  جمله 

 گر زان امتحان، زان امتحان و زار و نوحه   برگی ب

زده و منتظرند. هنوز غم به  و عزاست، ماتم  یدگ یکه نشان همان  اهشانیس  یهاو با لباس   ستادهیها در صف اانسان   ۀهم

  اَلست به  اقرار ۀخاطر امتحان سادبه  ینوحه و زار  نیندارند. ا  دیایب   ی که از زندگ  ییبرگ و نوا چیها مسلط است و هآن

دارند و در عمل و    یذهننظم من   کنند،ی نم  یی چرا که فضاگشا  شوندی م  فوزهها راما آن   ردیگی م   صورت   هرلحظه   که  است 

 .دهندی گفتار، از جنس خدا بودن را نشان نم

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بازده  ی لک و ساالرِ ده، آخر جواب لک  یا

 آسمان؟ بر آسمان، بر  یشد ای ، یقعر رفت در

بکن.    یبده و فکر  یانسان مانده در ذهن، سرانجام جواب  ی:[ ادیگوی دارد م  یذهنکه هنوز من  ی]موالنا خطاب به انسان

و به قعرِ    نییبه پا   یدار  دیخشم و انکار، شک و تقل  ،یناله و زار  ،یدگ یو با همان  ی هست  ذهن  ۀدهکد   یو کدخدا  سیرئ  ایآ

لحظه    نیصاحب ا  شود،ی از خودت، فضا در درونت باز م  ی و پاسبان   ارانه یهش  ییِبا فضاگشا  ای  ؟یکنی طوفان سقوط م   نیا

 ؟یکنی و به باال و آسمان صعود م  ی شوی م امتش یو ق

را که    یامانت  لحظه   نیو اقرار به الست در ا  یی با فضاگشااست که    ینماد انسان   تیب  نیمثبتش در ا  یلک در معنالک [

و آمدنش مقارن    داند ی را ازآنِ خود نم   یتی مالک  چیو ه  کندی خداوند اقرار م  یبه پادشاه  شود، ی م   میدارد واگذاشته و تسل

 ]. با آمدن بهار است
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به جو  دیزاغِ عدو، آن آب بازآ ی: اگفتند

 شود پررنگ و بو، همچون جنان، همچون جنان  عالَم

  ، یرا تو با مقاومت بست  ات یمن آگاهم که آب ح  ،یذهنمن   یزاغِ دشمن، ا  ی گفتند: »ا  شانیذهنها به من از انسان   کیهر

دم    ای  اتیتا آن آب ح  سپارمی م   یو تو را به دستِ زندگ  کنمی من در اطرافِ تو فضا باز م  ی . ول یتو دشمن من هست

  ۀ وست یو پ  ارانه یاست. با اقرارِ هش  ی آزاد  یِمساو  یی و شناسا  ام شناختهتو را    را یشود. ز  ی ه جارکه قطع شده دوبار  یزدیا

  شوم ی وارد م  یبه همان بهشت  یعن ی  شود،ی خوش م   یرنگارنگ و بوها  یهامن مثل بهشت پر از گل   رونیمن به الست، ب

 .«امکه از آن رانده شده 

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صبر کن  گریسخن، سه ماهِ د  هودهیزاغِ ب یا

 جهان   دِیجهان، ع دِ یتو، ع  یِّدررسد کور تا

و از    ست یدر آن ن  ی ندارد و خِرَد  یآثارِ درست   چیه  تیهاحرف   ،یزنی مُفت م   یهاکه مدام حرف   سخن هوده یب  یِذهنمن   یا

من و آمدن عدم به مرکزم،   ییگشاصبر کن که با فضا   گر ید  ی هپروتِ پندار کمال برخاسته است. مدت  ا ی  ی منف  جاناتیه

من به حضور    ی خواهی نم   ی و کارشکن   زهی چشم تو که با ست  یِ شود و به کور  ادیحضور ز  یی کم و روشنا  ی دگ یهمان  یکیتار

 .کنمی صورت حضور جلوه م و به  رسد ی من فرا م دیبرسم، ع

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ما  لِیما، روشن شود قند لِ یافآوازِ اسر ز

 از مردنِ آن مهرجان، آن مهرجان  میشو زنده
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 : مهرگان مهرجان*

و از آوازش    کندی م   یزدیخِرَد و عشق ا  انیحضور در ما شروع به ب  لِ یاسراف  ، یبا آغازِ زنده شدن به زندگ  بیترتنیبد

و از مردنِ    ردیمی تا باالخره م  شودی تر متر و کوچک ما کوچک   یذهنوقت من آن   شود؛ی مرکز ما روشن م  لِیشمع و قند

 .میشوی زنده م  ی داشت، ما به زندگ دوست را   زییبود که پا  یجان  ی عنیاو که »مهرجان« 

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و نمک   نیب ی انکار و شک؟ کانِ خوش  نیاز ا ی ک تا

 نردبان ی ب  نردبان،ی مردمک، ب  چرخ پَر چون بر

بلند    یذهنصورت منبه   ی نه؟ تا کِ  ای  یهست  ی که از جنس زندگ   یو شک دار   یکنی الست را انکار م   ی انسان، تا کِ  یا

فضا را باز    ؟یهست   اتی نظم در پارک ذهن  یو برقرار  زیچدنبال کنترل همه  یتا ک  ؟یآوری رو م  یذهن   یو به خدا  یشویم

خوش معدنِ  و  زندگ  ی کن  نمک  بب  ی و  مرنیرا  مانند  م   ی چشم   دمک.  نگاه  را  باال  رو  کند،ی که  از  و  برو  آسمان    ی به 

 . کن یینباش، فقط فضاگشا ی و نردبان ذهن  لهیصعود، دنبال وس  نیا  یبپر. برا های دگیهمان

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 لگد  ی خزانِ همچو دد، بر گورِ او کوب ردیم

 پاسبان   یپاسبان، ا یا   دمد،ی صبحِ دولت م نک

و پژمرده    دهیتو را در  ی وحش   ی وان یکه مانند ح  یزیی[ پایدیپر  های دگی همان  یو از رو  ی دست از انکار و شک برداشت  ی ]وقت 

  ی در روشن  شه ی هم  ی و تو برا  شود ی م  دهیدم   ی بختک ی. با مرگ او صبح دولت و نیکوب ی و تو بر گورِ او لگد م  ردیمی کرده م

 .ی باش   اتیاریهش تیفیپاسبانِ ک دیبا  یفهمی و م  دیآی که از درونت باال م یریگی قرار م یدیخورش
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هندوان را دور کن  نیجهان پرنور کن، ا صبحا،

 دهر را مَحرور کن، افسون بخوان، افسون بخوان  مر

 .است  یاهیاز شب و س هی: کناهندوان*

 .شده از حرارت آتش و تب: آنکه مزاج گرم دارد، گرم مَحرور*

نور کن. »هندوان« پر   گرانید  یخودت و هم برا  یو باز شو و جهان را هم برا  نی بودنت را ببْ صبح   ،یخود صبح هست  تو

خودت و زمانه و دوران را از    ی است از خود دور کن و زندگ   ی رونی ب  ی ذهن  یهامن  ا یخودت    یهای دگ یرا که نماد همان

افسونِ زنده شدنت    یتوان ی م  یحرف بزن   یاکلمه   کهنیا ونعشق حرارت ببخش. تنها با ارتعاش حضورت و بد   یگرما

 .ی را بخوان  ی به زندگ

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 برجِ حَمَل  ی مل، بازآ سوآفتابِ خوش ع یا

 وَحَل، عنبرفشان، عنبرفشان  ی گذار و ن خی ی ن

 : برّه؛ حَمَل*

 .ن یگانه، برابر با فرورددوازده  یبرج از برجها نیحَمَل: اول  برجِ*

 ی : گل و ال وَحَل*
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و   یصبح بهار ،یزیری را به فکر و عملش م ی و نور و خرد و نظم زندگ ییآی که از مرکز انسان فضاگشا باال م یآفتاب  یا

ببر و با زنده شدنش    رون یباز مرکز انسان ب  ی را از فضا  های دگیهمان  ی را آغاز کن، سرما و درد و آلودگ   یاریهش  یی شکوفا

 .ه گردان پراکند  جارا به همه  ی خوش عشق و زندگ  یبه خدا، بو

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن  گلزار

 ان یالع  ن،یه ان،یالع ن،ی حشر را تابنده کن، ه مر

رنگارنگ و پُرخنده    یهاکن و گل   یمنته  بایساختار ز  کی را به    ی :[ هر فکر و عملدیگوی ]موالنا خطاب به انسان فضاگشا م

 امتتیمرده را زنده کن. ق  یذهن  یهاو هم خودت و هم من  ندازیرا ب  تیهای دگ یبده. همان  شی نما  اتی زندگ   رونیرا در ب

 .هم برسد  هیبه بق  ،یو نه ذهن  ی نیطور عکن تا نورش به  ندهرا شکوه و جالل ببخش و آن را پرنور و تاب

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هاانه ها، ما هم ز کنجِ خحبس رَسته دانه  از

 صد ارمغان، صد ارمغان ها،ب یباغ از غ  آورده

ما    کنند،ی و شروع به رشد م شوندی م  رها  است  دورشان که  سفت   ۀ از حبسِ آن پوست  اهانیگ ۀکه در بهار دان   طورهمان

. میپری م   رونیب  ذهن   ۀ و از کُنج خان  میکنی از م ب  ی دو فکر را چون روزن  نیب  ۀ »انصتوا« فاصل  ت یو رعا  یی هم با فضاگشا

کننده و  زنده   یسازنده، فکر خالق، انرژ   غام یو پ  آوردی م   هیهد  مانی برا  رتب م  ب یاز عالم غ  یکه باغ زندگ   مینیبی بعد م

 .کندی م بمانینص گر یصدها ارمغان د
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کاسِد شود  نیپر از شاهد شود، هم پوست گلشن 

 و والد شود، دورِ زمان، دورِ زمان ندهیزا

 شدن، ارزان شدن   رونقی کاسِد شدن: ب *

 بای: زشاهد*

  ی مثل سرو رو  دهیحضوررسو انسانِ به   شود ی م  بارویانسان موفق شد فضا را باز کند، گلشن پر از شاهد و ناظرِ ز  ی وقت

. درعوض انسان با پخش دانش موالنا  دیآی به کار نم   گرید نشیو پوست  افتدی نق ماز رو یذهن. من ستدیای م ی زندگ  یپا

 . شودی وضع خودش و زمانه بهتر م روزکه روزبه  ندیبی و م کندی را تجربه م  یندگیزا

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چون فلک   یبر قصرِ عال   دک،یبا   دیایب لکلک 

 مُستَعان  ایمُستَعان،  ایکنان، کالمُلْکُ لَکْ،   لکلک 

 .از آنِ توست   یرگیو چ  یلَکْ: پادشاه  کالمُلْکُ *

 .ها و صفات خداونداز نام  خواهند،یم  یاری: آنکه از او مُستَعان*

 رایز  دیآی م  خوردی است و به درد نم   یدکیکوچک که    یذهناست که ابتدا با ابزار من  ینماد انسان  تیب  نیدر ا  لکلک 

افتاده  نیپوست از رونق  بعد از آن که اذهنش  باز م  نی است.    ی فکرها  ۀندیخالق شده و والد و زا  کندی انسان فضا را 

و    ی که »پادشاه  کندی و خطاب به خدا اعتراف م  رودی هم باالتر م  ن از آسما  قصر او   یحالت  نی. در چنشودی سازنده م 

 .دینمای »از آنِ توست« را تکرار م  نیا انیگولک من، و لک  اوریمُستعان و  یاز آنِ توست« ا  یرگیچ
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زنان، وان فاخته کوکوکنان رسد بربط  بلبل 

 مطربِ بختِ جوان، بختِ جوان  گرید مرغانِ

. زاغ  درسیاز راه م  زندی بربط م  کهی نوا شده درحالخوش   یمانند بلبل   یکه با زنده شدن به زندگ   یلحظه انسان   نیا  در

ها انسان   گریبه او زنده شوم کو؟« د   خواهمی که م   ی: »خداوندپرسدی که کوکوکنان م  دیآی م  ی او فاخته   رودی م  یذهنمن

شده به خدا مرتعش شده و از  زنده  یها شدن با انسان   نیاز قر  اند ده یفاخته شدن نرس  ای  بلبل   ۀ که هنوز به مرحل  زین

 .شوندی ها مطرب و شاد مآن  ک یبختِ جوان و ن

 ].شده به حضور استانسانِ زنده   قیکردن خودش از طر  انیکوکو کردن فاخته، نماد حرف زدن خدا و ب  ایبربط زدن بلبل  [

 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هلمی حاملم، گفتِ زبان را م  امتیق نیز من

 ر زبان دلم، اندر زبان، اند ۀ شیاند دینایم

 : گرانبار، حامله حامل*

است درون من است و هر لحظه ممکن است با    ی زندگ  یرو  ستادنیمن که زنده شدن به خدا و ا  زیو رستاخ  امتیق

  ی به زبان  ییرا پس از فضاگشا  امشه یاند  توانمی چون نم   گذارمی اقرارم به اَلَست از من زاده شود. اما گفتِ زبان را کنار م

  یزبان   ای  یزبان زندگ  ست یزبان مدام به من ضرر زده و بلد ن  نی. اودهخودساخته ب یِذهنمن  ار یدر اخت  شه یکه هم  اورمیب

 .کند انیآن ب قیباشد که خدا خودش را از طر

  ی مسئله، دشمن و مانع   چ یا هشوم ت  ی و دردها خال   های دگ یاست که بتوانم از تمام همان  ی وقت  امت یق  ن یا  ش ی زمان زا[

 ].نماند ی باق
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 1794 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پدر، از باغ و مرغان نو خبر  یو بشنو ا خاموش 

 پرّان آمده از المکان، از المکان  کانِیپ

 قاصدان  ها،ک ی: پکانیپ*

باغ کائنات و    دیبرِ جدو گوش تو به خ  یخود که سکوت است شو  یدوست بزرگوار من، خاموش شو تا از جنس اصل   یا

پروازکنان از    هاک یو قاصدان و پ  خوانند ی و کوکو م   زنندی فضاگشا بربط م  یهاشنوا شود و بشنود که انسان   گر یمرغان د

 .آورندی م ت یسکوت و خالق  غامیالمکان پ

 : تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 939: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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