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808 پیغام عشق قسمت خانم شهین از کرمان  

 حضور  و بزرگوار و عاشقان گنج  زیعز یشهباز  یبا سالم و عرض ادب و احترام خدمت آقا

 8۹۷از برنامه  ی اتیاب

 ۵۶0شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 چرا بُوَد؟   ایعاشقِ دلبرِ مرا شرم و ح

 بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟   نیجمال ا  چونکه

  ی ذهنمن   یایشرم و ح  دیچرا با  ستی زندگ   ای که عاشق خدا    ی انسان   یعنیعاشق دلبر    دیگوی م  ست،ی زندگ   اینماد خدا    دلبر

وفا به    ی وحدت مجدد با خدا و برا  ی برا  یآداب و رسوم ذهن   ی عنیباشد، رسم وفا    ن یچن  نیکه جمال ا  یداشته باشد؟ وقت 

  ی تصنع  ی آبرو  کی حیا    شرم و   ن یدارد و ا  ی ذهنمن  ی ایشرم و ح  کهی انسان  نینچ  نیا  ی عنیوجود داشته بود؟    د یالست، چرا با

به آن هم    دنیرس   یو برا  شودی و عاشق آن م   کندی هم خلق م  یذهن  یخدا  ک یخودش هست و    هدیعاشق آفر  ست،ی و بدل 

ا  کند،ی م  ف یرا تعر  یراه خاص   ک ی  یکسهر با باورها و    دنین از هما  تیمحدود  کند،یم  جاد یا  تیراه و رسم محدود  نیو 

لحظه    نیلحظه است ا  نیجمال خداوند ا  م، ینیبی جمال خدا را نم   یپس ما با راه و رسم ذهن  شودی م   دایعبادت پ  یهاراه

و شرط قبل از رفتن به ذهن    دیلحظه را بدون ق  نیلحظه اتفاق او هر  میپس ما اگر مرکزمان را عدم کن  ت،ینهای جاودانه و ب 

  ی عاشق واقع   میبا خداوند به وحدت برس  ،یو با مرکز عدم با زندگ   میو ناظر باش  میباش  میو تسل  میکنب  ییو فضاگشا  میریبپذ

 .میاشده  ی قیو حق

 ۵۶0شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی لذّتِ ب 

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده



   

  

 

808 پیغام عشق قسمت خانم شهین از کرمان  

و    میشوی جهان م  نیما با مرکز عدم وارد ا  یعن ینامش عشق شده است،    میکه ما هست  ستانتهای لذت ب   ک ی:  دیگویم

آمده  میشنو هستو سکوت   نیبعدم  کن  ن یا  میاو  را تجربه  م   میعشق  ب   شدنی ک یعشق،    نیا  دیگوی و  و   ت ینهای با خدا 

 . انتهاستی لذت ب  ک ی ، ییفضاگشا

چون قاعده و اصول    یدار  ایچون شرم و ح  دیگوی م   دهدی و خودش جواب م  د؟یآی من نم   ریاز خودم بپرسم چرا گ  پس 

با ذهنمان، ولو    مییگو ی چه که ماست و هر  تیشکا یاهر قاعده   ،یا. چون هر اصول نوشته شدهی چون رسم وفا دار ،یدار

  نیو چون در ا  می را قبول ندار  ی لحظه حرف زندگ  نیو در ا  م،یراست، و از خودمان حرف دا  تی افتاده است شکاجا   کهنیا

  د؟ یزدی چرا حرف م د ینبود  یلحظه اگر شاک

هم خداوند، پس   ی کیهست،    یذهنمن   کیلحظه   نیدر ا د،یلحظه را دوست ندار نیچون ا  د،یمقاومت و قضاوت دار  چون 

  د یرا دار  کرانهی لذت ب   نی. پس اکندی را اداره م  زیچهمه   کهی دارد، به آن کس  ت یهست که بشر به خدا شکا  نیا  اشیمعن

اگر    د یبرخوردار شو  د یتوانی م   کرانهی لذت ب   ک یکه شما از    کندی م  آگاه  دهد،ی پس موالنا واقعاً هشدار م  د،یکنی خراب م

  شود، ی به جفا مو منجر  شودی حساب م  تیماست شکا  یذهنو منشأش من   میکه با ذهنمان بزن  یحرف  . پس هردینکن  تیشکا

 .کندی آن هم جفا م میجفا عکس وفاست. پس اگر جفا را انتخاب کرد

 ۱۹00 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من کم کنم ، ینترازو کم کُ از

 من روشنم ، یتو با من روشن تا

  م،یزنی اصالً ما دائماً حرف م  م،یآوری حتى به صفر م  م؟یکنی تا کجا کم م  کند،ی خوب کم م  دیترازو را کم کن  د یخواهی م   شما

 م یکنی را تبدیل م کرانهی ما لذت ب  د؟یهست  دهیکه با آن همان دینگو یز یذهنمان چ م؟ یلحظه شده که ما حرف نزن کی دینیبب

اگر    ها،ن یو، مقام و ا  ادیخانه بزرگ و پول ز  دانمی شده مثل غذا خوردن، سکس، نم   فیرباکرانه، که تع  یماد  یهابه لذت 

. میکنی را محدود م  کرانه ی پس لذت ب  شود،ی به جفا مو منجر  شود ی حساب م  تیشکا  م،یزنیکم بشوند ما حرف م  اهنیا
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پس    م،یریگی م  یها را جد و آن   میدهی م  تی اهم  یچون به قواعد ذهن   م؟یکنی که چرا محدود م  می خوب ما از خودمان بپرس

 .میخواست  یخوشبخت   یذهن  فیتعر  اساسِو بر  کند،ی احوال ما را خراب م 

 ۳۱8۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم  به  دَم یِهاغُصّه   نیتوست ا فعلِ 

 الْقَلَم قَدْ جَف    یِّد معن و ب نیا

به جفا  است و منجر تیشکا  میهست  دهیهم که باشد که ما با آن همان  ی ولو عال  یو هر اصول   یاهر قاعده  میریگی م  ادی  پس 

  گر ید  زیو هزار تا چ  سببی ب   یشاد  اش ی مثبت است، معن  جان یلذت در ا  نیعشق است. ا  کرانهی شدن ب جفا کم    شود، یم

  هانیهمة ا  ییبایز   ، یعشق، خوب  ، یبرکتِ زندگ   سبب،ی ب   ی شاد  قدرت،  ت، یعقل، هدا  ت،یحس امن  دهد،ی که خوب است م 

لطف   خواهد ی که م است  ن یا اش ی عبوس هم است معن ی حتى وقت  ی که زندگ  دیگوی م  ی است، ول   کرانهی لذت ب  نیدرون هم

را به او نسبت    مانخود  یانسان   یهاتیخاص  دیبماند. ما نبا  ادشیکند.    ییجونهیکه او جفا کند و ک  ست یموقع ن  چیببارد، ه

 .میبده

 ۵۶0شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 چنان تُرُش کند   یخود رو از سرِ ناز و غَنجِ 

 فزا چرا بُوَد؟ او روح   یِرو یِّ تُرُش  آن

  م، یندازیکار بخودمان را به   ی خداوند منتظر است که ما شعور خداداد  ی عن یمعشوق منتظر است    ی عنیسرِ ناز و غَنجِ خود«    از»

ما در    ی مصنوع  یی حالت خودکفا  ن ی. امیندار  اج یما احت  مییگوی م  ی عنیناز کردن ما    م،یناز کن  میتوان ی که ما نم   میبشو  داریب

هست مگر نه    یذهنبه خداوند ندارم در هر من   ازیمن ن  کهن یبه خداوند ندارم. ا  ازیمن ن  یعنی  شودی ناز حساب م   یذهنمن

که    م یودمان بپرسو حاال ما از خ   م،یکردی را عقل خودمان نم   یذهنمن  ی ما عقل جزو  م،یشدی بلند نم  ی ذهنصورت منما به 
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هست که    ن یبرداشتمان ا  قتاًیاست؟ اگر حق  ی کاف  م خود  یذهنعقل من   این من به عقل خداوند احتیاج دارم  اآل  قتاًیحق  ایآ

برحسب    کهنیا  مثل  زهاست،یعقل چ  یذهننظر بکنم! چون عقل من دِی تجد  دیاست، پس فوراً با  یکاف  مانیذهنعقل من 

 .ستیعقل ن نیا  م،یگردی ها محول آن  م،ینیبی ها ما مآن  دیو د زهایچ

  ش یرا سرجا  هانی ا  توانمی خودم، و م  یِذهنبا نظمِ من   دم،یکه چ  امی ذهنآن پارکِ    توانمی که من خودم م  کنمی فکر م  من

 .است  ریمغا ،یاریهش یِبا قانون تکامل  نیا کهن یا ی است. برا رممکنیغ  نیرا کنترل کنم، ا زیچدارم و همه نگه  

 ۳008 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا؟ افراشتن مِیتعظ  ستیچ

 داشتن  یرا خوار و خاک  شتنیخو

 ۳00۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا؟ آموختن  دِیتوح  ستیچ

 واحد سوختن شِ یرا پ شتنیخو

 ۳0۱0تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چو روز  یکه بفْروز  ی خواه  یهم گر

 همچون شبِ خود را بسوز  یِهست

  ا ی   ی شمع را روشن کن  نیا  ی عنیچه؟    یعنی   ییگشاشدن، فضا   میبه خدا، سجده به خدا، خم شدن، تسل  میتعظ  دیگویم

شدن به    م یتسل  یعن یافراشتن،    ی عنیچه؟    ی عنی  می. سجده به خدا، تسلیذهنصورت من نه به   یصورت حضور بلند شوبه 

خوار    ای شودی صفر م یذهنمن  میشوی حضور بلند م یاریهشصورت به ی حضور، وقت یاریعنوان هشبلند شدن به   یعنیخدا 

 .شود ی م  یو خاک 



   

  

 

808 پیغام عشق قسمت خانم شهین از کرمان  

 ۳0۱۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 * نوازیْدر هستِ آن هست اتی هست

 * اَندر گُدازایمیمِس در ک همچو

 . نوازندی هست یعنیخداوند، است   ،یتعال منظور حق  نواز،یْ هست*

 .کنندیم  لیمس را به طال تبد له یوسکه بدان  یدانش   بخش،اتیشربت ح ر،ی: اکسایمیک*

 ۳0۱۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو دَست   یمن و ما، سخت کردست در

 از دو هست  ی خراب ة جمل ن یا هست

  ات یذهنمن   یعنی  اتی هست  کند،ی م  لیحضور تبد  یرا به طال  یذهنشده است که منگشوده   یآن حالت فضا  ایمیاز ک  منظور

تو هم در گداز، ذوب کن. پس   شود، ی م لیبه طال تبد شود، ی گداخته م  ایمیمانند مس که در ک نوازندهی را در هستِ آن هست

و گداخته بشود. گداختن    میکن  یی آن را شناسا  مانی دگ یهمان  یعنی  مان،ی هست  ه کردن بو نگاه   یی با فضاگشا  میتوانی ما م

کنستین  یذهنمن  لة یوسبه  نگاه  اگر  فقط  ا  م،یبشناس  م،ی.  هم  یزندگ   ییشناسا  ،یی شناسا  نیچون  با    ی ول  ،و شماست 

 .هم ما ی کیمن خودت است،  ی ک یتو دوتا مؤلّفه دارد:  یذهنمن  ،دیگوی متأسفانه م

بقا داشته   تواند ی نم   یی تنهاما هم وجود دارد که من به   ک ی  ی وجود آمده است، ولبه   ی شخص   یزهایها با چی دگ یاز همان  من

ها و  از آن  د یو تقل  یجمع   یباورها ، یجمع  یهامخصوصاً در اشتراک با باور  رد،یگی خودش را از ما م  ت یاز تقو ی باشد. قسمت

 ن یو ا  یدیدوتا چسب  نیسخت به ا  دیگوی . موالنا میمجاز  تیتوسل به حسّ امن  وهمه مردم پشت من هستند  نیا  کهنیا

خودمان    ی شخص   یهای دگ یما همان  کهن یا  دوتا هست. پس ضمن  ن یخاطر اتو به   ی در زندگ   ی همه خراب نیا  ی عنی  ی خراب   جمله 

ما    ی عنیسخت است؛    اریبس  اریبس  ماچون رها شدن از    م،یجمع هست  یدر خدمت ما  ایکه آ  مینیبیم  م،یکنی م  ییرا شناسا
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باورها را    ن ینفر ا  ون یلیکه مثالً صد م  مییگوی م  م، یشوی م   کیشر  ی جمع  یما در باورها  ی . وقت میکار کن   د یدر آن جنبه هم با

 دیآی م  یی از فضاگشا  یی دانا  د،یآی م  ی نندگیاز ذاتِ آفر  یی دانا  کهیحالتدانش است. در   ن یقبول دارند، من هم قبول دارم، ا

 .ماندی و شک در ما هم م دیتقل نیا  جهینتنه از مردم، در

 8۹۹از برنامه  ت یدو ب  نیا و

 ۱۹۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ررَشَ  انیپا  ،ل وو آهن اوّ   سنگ

 ر رَجان شَ  ،هر دو تنند و نیا کیل

 ۱۹۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ترست ر گر در زمان واپس رَشَ آن

 صفت از سنگ و آهن برترست  در

. و خداوند را هزاران مرتبه  ستی زنده شدن به زندگ  نیهم  ، شرر هست  نیجهان هم  نیمنظور از آمدن ما به ا  ن یبنابرا  پس 

  ی شهباز  یاآق  شائبهی از خواب ذهن و قدردان و سپاسگزار زحمات ب  دارکنندهیبرنامة ب  ن یخاطر بودن ابه   میگوی شکر م

  ی لحاظ معنوو هم به   ی لحاظ مادکه هم به   یو بزرگوار   زیدوستان عز  زارقدردان و سپاسگ  نیچنو بزرگوار هستم و هم  زیعز

 .هستم کنندی م یاریبرنامه را  نیا

 احترام  با

از کرمان نیشه  شاگردان 
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 و دوستان همراه گنج حضور  زیعز یشهباز  یسالم خدمت آقا

 ۹۱۳از برنامه   ۲۱۱0 غزل

 دل  خرابات 

 .ذهن ةختیم رهوجود انسان خراب شده باشد، پارک به  یهانیّ که تمام تع ییها، جاو خرابه  هارانه یو ی عنی خرابات 

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 برآمد ز خراباتِ من   بانگ

از آن زندگآن  ایآ باز کردم و هرچه در ذهنم آمد که  ها خراب  یجا  ی عنیشده  باز  یرا داخل فضا  رمیبگ  ی قدر فضا را 

 م؟یایبلند حضور خدا را با گوش جان بشنوم و به خود ب  یانداختم، که از درون صدا 

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دوتا شد ز مناجاتِ من  چرخ

به رکوع رفتم؟ و اگر    ی عنیخم شود؟    یذهنرا ادامه دادم، تا قدّ بلند من   یی فضاگشا  ی عنیمناجات کردم    یکاف   ةانداز به   ایآ

  که یطوره سجده کردم؟ ب  یعنی»دوتا« خم شود؟    یذهنجبرانِ آن، من  یباز کرده تا برا  ترش یباز هم بلند شد فضا را ب

 است، شوم؟   ظهلح نیچه جزو اآن هر برابرِکامل در مِیتسل

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یظفر دررس االَمرعاقبةُ 

نفس غلبه کرده و در امتحان خدا قبول    یهافضا را تا آخرِ کار و تمام شدن امتحان، باز نگه داشتم تا بر خواهش   نیا  ایآ

 شوم؟  روز یو پ
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 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 درآمد به مراعاتِ من  اری

 را کردن، نگهداشت، محافظت  گریکدیحال   ت یرعا یعن ی مراعات

منطبق شد تا جان من از    یاریبر هش  یاریهش  ایکردم؟ آ  یزندگ   نیقوان  یدرونم را با اجرا  تِیی مقام خدا  تیمن رعا  ایآ

 من باشد؟  ی خدا بودم تا خدا هم برا  یمن برا ایشود؟ آ  یمحافظت و نگهدار  ،یذهن یهاشر و آفات من 

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کند ی رب که چه سان م  ایرب  ای

 مکافاتِ من  کُفوی ب  دلبرِ

 : پاداش، مزد مکافات*

 ر ینظی : بکُفوْی ب*

! به  دهد؟ی که چطور پاداش و مزد مرا م  ر،ینظی مهربان و ب  فیلط  یدهنده و مالک من، در عجبم از کار زندگ پرورش   یا

 .کامل شدم مِیکه اگر درست مناجات کردم و تسل  دهدی پاداش م  صورتنیا

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ایمیکند آن ک مانیطاعت و ا

 من اتِیو انکار و جنا غفلت

 یفرمانبردار ،یرویپ  ،یاطاعت، بندگ   ش،یای: عبادت، نطاعت*



 

 

 

808قسمت پیغام عشق  آباد از نجف   هیمرضخانم    

 میهای دگیاز حضور خدا در درون و انکار روز الست و گناه و همان  امیخبری ب   ی را رو  تش«ی»نظر و جذبه و عنا  یایمیک  آن

خودش را    یرو   یعنی  کند،ی م   مانیو ا  یفرمانبردار   ، یرویپ  ، یاطاعت، بندگ   ش، یایبه عبادت، ن  ل یکار برده و همه را تبده ب

 .ییکتای همان بهشت  کنم،ی بودن با او در درون م ی کیو حس  اندینمای م مای اریبه هش

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 من  رِیتقص یِقصر دهد از پ 

 زَلّاتِ من یِ دهد از پ هلِّزَ

 کردن یکارکم دن،یورز  یکردن، جرم و گناه، سست ی: کوتاهریتقص*

  ن یرا به او بفروشم و اقرار به ا  هان یا  ةمن، اگر هم  «یِکارو کم  دنیورز  ی کردن، جرم و گناه، سست  یمقابلِ »کوتاه در

  ی عن یقصر    نیکه خدمتگزاران ا ی طوربه   دهد،ی را م  «اش ییکتایمقابل »قصرِ  و در خردی کنم، همه را م  میهاو نقص  بیع

 .ندیآی درم مایار یو همه در خدمت هشپاک و همه   یهایاریشفکان، قضا و قدر، کائنات، هکن

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زَلّاتِ من یِ دهد از پ زَلِّه

چه از  با خود ببرد، آن  افتیاز مجلس ض  همانیکه شخص م  ینگهدارند، طعام و خوردن  یچه از طعام بَهر کس: آن زَلّه*

 .دارندی خود برم  یاقوام خود برا ایدوست  ة سفر

 ها : خطاها، گناهان، لغزش زلّات*

با مالمت و حس    کهن یاو ببرم و اقرار به اشتباه کرده و توبه کنم، نه ا  ش یرا پ  میهاباز اگر گناهان و خطاها و لغزش   و

را در    سبب ی ب  یِ شاد  ة ها، سفرخطاپوشِ خطابخش بابتِ فروش آن   ی تر شود، خدابفروشم تا بزرگ   یذهنگناه به من 
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سامان و  ه ناب  یهات یوضع  یتا برا  دهدی فراوان م   یِقدر شادشوند. آن  ندمتا چهار بُعدم از آن بهره  کند،ی درونم پهن م

 .ببرم و جبران کنم  یشاد  یهم غذا دند یکه بابت اشتباهاتم درد کش ی انیاطراف

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و کوه اینهد در دلِ در  جوش

 تبشِ روزِ مالقاتِ من  از

 هنگامه، شورش  وند،ی: اتصال، پجوش*

دارد که سبب افتادن شورش و    یچنان تابش و گرما و نور  «،یو مالقاتم با »من اصل  «یمن از »من تقلّب  یی جدا  ةلحظ 

. و  شکندی سفت و سخت ذهنم را درهم م  یهای شدگ ی باورها و شرط  ةهم  شود،ی در دلِ کوه ذهنم م  یجانیهنگامه و ه

.  کندی م  تیهدا  ییکتایبلند آن مرا تا ساحل امن    یهادرونم شده که موج   یایدر دلِ در  ی سبب برپا شدنِ طوفان  طورنیهم

  ی چنان گرما و تابش و نور  ،یمرض   یراض  نیو ا  یهاد  یمهتد  نی ا  ،یاریبر هش  یاریانطباق هش  نیا  گر،ید  یریبه تعب

پ  کندی م   جادیا از    تو برک  تی . خالقشودی و کوهِ فرم م   یفرمی ب  یایدر  انِیم  وندی که باعث جوش خوردن و اتصال و 

 .شودی م یبه فرم جار ی فرمی ب

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خلق االتِیپرده، خ  ینبد گر

 من االتِیز خ ی بود  سوخته

 ی عنیخلق  االتِیخ

 .پندار، گمان، وَهم  د،یبه ذهن آ  یداریب ایکه در خواب  یصورت  -۱

 .شودی م ایو اح  دیشده، در ذهن تجد دهید   یکه در زمان  ییهاآن صورت  ة لیوسکه به  یی روین -۲
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 :یعن ی سوخته

 آتش گرفته  -۱

 .ردیگی آتش م عیچه سرآن  -۲

که خلق شده در ذهنم    یاالت یخ  ینکنم، تمام  جاد یسرِ هم و مقاومت و قضاوت« را اپشت   ی»فکرها  ةلحظه پردمن هر  اگر

خودشان را هم به    گرید  یحت   روند،ی م  نی مرکزِ عدم سوخته و از ب  االتیتوسطِ خ  کنند،ی وآمد مو از خلق در ذهنم رفت 

است و آن هم نورِ نورِ نورِ نورِ نور    الیخ  کیعدم هم تنها    االتِیوسوسه شوم. خ  ایکه کالفه    دهندی نشان نم   مایاریهش

محض است. همه کاره خودم    قت ی! حقی، خاموش آن و توهّم در درونش ندارد   یهااز ذهن و حرف   ی کیتار  ةذر   چ یاست، ه

نگه دارم،    یازینی و ب  قرنکرده و مرکزِ توجه را در عدم و ف  جاد ینگرفتن فکرها ا  یپندار را با جدّ  ة پرد  د یتنها با  .هستم

  رند، یگی آتش م  عیهستند، چون سر  زهایچ  ن یکه گذراتر  االتیخ  ن یهم  ی و همه سوخته شده و حتهمه    االتی! خنیهم

 .شوندی ور شدن و گرفتنِ آتش عشق در درون م باعث شعله 

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زلزله  یسِپَهِ جان زَنَد در

 من  هاتِ یو عَلَم، نعره و ه  طبل

 : پرچم، عالمت، نشان، مشهور، معروف عَلَم*

 : افسوس هاتیه*

ترس، خشم،    ی عنیو ابزارش    انیبا تمام لشکر  یذهنطرف سپاه جانِ من   ک یلحظه، از    نیا   ی رون یو ب  یاتفاق درون   در

 :با یی خدا  یاریهش گریشده و از طرف د  دان یحرص، حسادت، مالمت و ... واردِ م  ،ینگران 

 دوستان  امیو پ یشهباز  یاشعار موالنا، سخنان آقا یعن ی داران«یطبلِ ب» -۱
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 .شودی م دهید  ییو فضاگشا  میکه همواره در دستِ تسل «یروزیپرچمِ پ» -۲

 .است ن یدست دادنِ آفل  از ی برآمدن بر گردون، برا ة جانم آماد ی در گلو  شهیکه هم ر«یالض ة نعر» -۳

 .در حال عبور را دانستن  ةلحظ  نیدر غفلت و قدرِ ا  زیعمر عز ة دست رفت افسوس« بر لحظات از» -۴

  کار یانداخته و او را ب  یذهنبر سپاهِ جانِ من  یازلزله   یلشکر  نیچن  ة. مشاهدشوندی م  دانیطرف، وارد م  ن یو همه از ا  همه

آماده به پ  نی. فراهم آوردنِ چنکندیم تعهد، مداومت، صبر و شکر    ، یقیدر گرو همّت، طلب حق  کار،یلشکر با عظمتِ 

 .قوا است دامن اِت  ریبه ز داری ماندن، و نگه داشتن دل ب دار یشدن و ب دار یداشتن، ب

 ۲۱۱0 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هاشعله   یافقِ چرخ زد در

 من  قاتِیشبان آتشِ م مین

 : کرانه، چشم انداز، دورنماافق*

 گاه: وعده قاتیم*

و    ی کیظلمت جهل و تار  خورد، ی جانِ پاک م   ةبر چهر   یذهنمن   یِ حماقت و ناسپاس  یسوز و سرما  ده، یرس  مه یبه ن  شب 

  ی گرفتن زندگ  یبرا  یدیروزن ام  چیه  گری بسته و د  اریها را  تمام راه  ده،یرس  شیبه انتها  یها در ذهنِ بشرامتحان کردن

 .نمانده است دهد،ی چه ذهن نشان مآناز هر

  ک یتا » م،یاز جهان نگه دار یازینی و فقر و ب   یچارگی و ب  یدیناام  ی عنیحالتِ مرکزِ عدم  نیقدر خودمان را در ا آن  دیبا 

و حق از المکان قدمش    دیایب  چ«یو من و دگر ه  جان یو ا  لحظه  نیو سرِ قرارِ »ا   قاتیالوعده به ممعشوقِ صادق   «یناگهان

  ام یرا الت  دهیدبگذارد، تا آتشِ حضورش در درون را برافروزد و جانِ سرد و رنج   «»خراباتِ دل و مرکزِ توجه  ن یرا بر ا

اشعار،    یِادآوریمرتب آبِ    م،یسراغمان آمد و در حال چرت زدن هست  خوابِ غفلت به   ی وقت  دیمنظور با   نیا  یببخشد. برا
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ناکرده آن ناگهان    یتا نکند خدا  میزنبجان   ةرا بر چهر  میاچه آموخته کار بردنِ هرآنه و ب  یبودن در جمعِ دوستان معنو

 .میو ما در خواب باش دیایگاه بمعشوق به وعده 

تمامدر درون، در چشم   ی پنهان   ة و مالقات معشوق   یی کتایپرقدرت حس کردن    یهاشعله    ی زندگ   یهاتی وضع  یِ اندازِ 

  ا یو خشنود هستند. گو  دهیکس پسندو همه  زیچنباشم و همه او باشد، چقدر همه   گر ی. من که دشودی م  ده ید  ی خوب به 

  دنیمن رس  ةف یگو را هم ندارد. وظوارزش گفت   یحت   گر یکه د  ییبوده در توهّم جدا  یاتنها افسانه   ش یو دردها  یذهنمن

چرخ    دنِ یرا از چرخ  بایندازِ زاچشم  ن یشدن در جسم و فرمِ است، تا ا  تیو ابد  تینهای ب   یعن یبه منظور خلقتِ انسان  

 .ببرم  هیعنوان هدمهربان به رینظی ب  ی پاک و زندگ  یهاکائنات و جان  یجهان، برا   نیدر ا مای زندگ

    . دیو سالمت باش  شاد

 آباد از نجف  هیمرض
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  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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