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478 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 گنج حضور، بخش دوم  885شمس، موضوع برنامه   وانید اتیو غزل  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ٣٩77 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جو جانش، موش شد، سوراخ  مرغِ

 از گُربگان او عَرِّجُوا   دیشن چون 

 دی: عروج کنعَرِّجُوا

  ی جابه   دیریو او را بگ  دیکه به باال بپر  دیقضاوقدر( شن  ی کوچک مرگ )یعن  یهااز گربه   کهنیهم  دهیجان انسان همان  مرغ

 . پنهان شود  های دگیهمان ریکه در ز گشتی م  یدنبال سوراخ شد و به   یبلند شود مانند موش  های دگیهمان ی از رو کهنیا

 ٣٩78 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و قرار  د یسبب جانش وطن د زان

 وارموش  ایسوراخِ دن  نیاندر

کرده و مانند موش وطن و قرار گرفت.   ریگ ها،ی دگیسوراخِ همان یعنی ا،یسوراخ دن نیدر ا  اشی سبب جان آسمان  نیبه هم

  ی زندگ  یکه ذهن جا  داندی و نم   کشدی کرده و درد م  یزندگ  های دگیموشِ همان  انسان در سوراخ   یِاریهش  گریعبارتِ دبه 

 . ستین

 ٣٩7٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرفت  یی سوراخ بَنّا نیدر هم

 گرفت یی سوراخ، دانا درخورِ 



   

  

 

478 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

آن به    یِ ستگیحدِ شارا بنا کرد و در  ی و پارک ذهن  های دگیمختلف همان  یهادر ذهنش خانه   یعنیموش    در سوراخ   انسان 

 خودش قرار دهد.  یرا سر جا یزیکرده و هر چ اد یمرکزش را ز یهای دگ یکه چگونه همان  افتیدست  یی درک و دانا

 ٣٩8٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیکه مر او را در مَز ییهاشه یپ

 دیگز د، یسوراخ کار آ نیکاندر

 ی ادت یو ز  ی: افزون دیمَز

 .شود ی مرکزش م  یهای دگ یشدن همان  ادیکه سبب ز کندی را انتخاب م ییهاشه ی پ ا،یسوراخ دن  نیدر ا دهیهمان انسانِ 

 ٣٩8۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شدن   رونیآنکه دل بر کَند از ب ز

 از بدن  دنیشد راهِ ره  بسته

  ست؛ یو چون اصالً به فکر خارج شدن از ذهن ن  کندی مرکزش بسنده م  یهای دگیتنها به همان  دهیکه انسانِ همان   لی دل  نیا  به

 است. بر او بسته شده  های دگ یو همان  یذهنشدن از من رون یراهِ ب نیبنابرا

 ۲٣85 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فَتا یکه: بر رزق ا  غمبریگفت پ

 ها ست و بر در قفلفروبسته  در

 جوان، جوانمرد   یمعناست به  ی : همان فتفَتا



   

  

 

478 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

زده    ییهابسته شده و بر آن قفل   د،یآی م   ییکتای  یحضور شما که از فضا  یِروز  و   فرموده است: درِ رزق   امبریانسان، پ  یا

  ی دگ یباز کند، اگر ما مرتب همان  تواند ی م  ی قفل را فقط زندگ   نیقفل است و ا  ک ی  ی دگیهر همان  گرید  عبارتبه   .است شده 

  م یتوانی م  م،ینیعدم بب  یاریلحظه با هش  نیاگر در ا   ی ول  م؛یشوی م   یزندان   درِ ذهن بسته شده و ما در آن   م،یرا فعال کن

 .میندازیکرده و ب یی را شناسا یدگیهمان

 ۲٣8۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اکتساب و آمد شدِ ما و   جنبش

 بر آن قفل و حجاب  یمِفتاح  هست

نگرفتن اتفاقات، عدم مقاومت و قضاوت،    یمطالعه موالنا، جد   ،ییفضاگشا  م،یتسل  ی عنیتالش، جنبش، حرکت و اقدام ما  

و پرده، در    آن قفل   شِیگشا  دِیکل  های دگیحضور از همان  یاریهش  دنیکش   رونیشده، بگشوده   یفکر و عمل برحسب فضا 

 .است   یو معنو یرزقِ ماد نهیزم

 ۲٣87 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ست یطلب، نان سنّتِ اللّه ن ی ب

  ست ین  نیو روشِ خداوند ا  شودی باز نم  یدرِ روز  نیو تالشْ ا  یحرکت و حداکثر سع   ،ییگشاطلب، جنبش، فضا  دِیکل  بدون

 بدهد.  یو معنو یماد  زیهر چ ایشده و گشوده  ی فضا ی عنیبنده به او نان  ی که بدون طلب و تکاپو

 ۱٩4۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَنا؟  یآنگاه  ، یدر مقامِ سنگ

 گشتنِ توست و فنا  نیمسک وقتِ 
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به فکر    یادهیاست، مدام از فکر همانپر شده   های دگ یمرکزت از دردها و همان  یعن ی  یقرار دار  یدر مقام سنگ  کهنیتو با ا  ایآ

فنا و کوچک    ،یوقت درماندگ  ؟یزنیمنم مباز منم  ، یو ظالم هست  رحمی ب  ،یبندی فکرها را کامالً م   نیب  یو فضا  یپری م  گرید

 .است ده یفرا رس های دگ یانو هم ی ذهنبه منشدن تو نسبت

 ۱٩47 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جاه و مال   شهیهم د یَزآن جو کِبر

 است گُلخن را کمال  ن یز سِرگ که

 .اسب و االغ و استر  لیاز قب انیچهارپا ۀ : فضلنیسِرگ

 حمام  ۀ : آتشخانگُلخَن

توجه، متعلقات،    د،ییاز مدفوعِ تأ  ،یذهنخانه حمام، منمقام و مال است که کمالِ رونقِ آتش   یا یرو جوانسانِ متکبّر از آن 

درد    ، یویبود، مقام و منصب دن  یمیقد  یهاحمام  سوختِ کوره یۀطور که مدفوع ماهمان  ی عنیاست.    ی دگیپول، درد و همان

 .داردی ور و پُررونق نگه مرا شعله  یذهنمن یهاتکبّر انسان  ۀ کور ز،ین یدگ یو همان

 ۱٩48 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پوست را افزون کند  ه، یدو دا نیک

 و لَحْم و کِبر و نَخوت آکنند  شَحْم

 ی چرب   ه،ی: پشَحْم

 : گوشت لَحْم

و    ندیافزای او م   یبر شکوه ظاهر یعنی  کنند،ی را اضافه و سفت م   یذهنمقام و مال پوستِ انسانِ من   ی عن ی  هیدو دا نیا  رایز

 .کنندی پر م  یدگیو همان ی نیتکبّر، خودب ی عنیو گوشت  ی درونِ او را از چرب
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 ۱٩4٩ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بر لُبِّ لُب نفراشتند دهید

 لُب پنداشتند  یرا زآن رو پوست 

کردند    الیحضور توجه نکردند پس خ  یاریشده و هشگشوده   یفضا  قتِیزده چون به جانِ جان، حقغفلت   یذهن  یهامن  نیا

  جه ینتانگاشتند و در  قت یعنوانِ حقرا به   های دگ یو همان  یذهنمن   ی عنیخالص است.    یاریهمان مغز، هش  ی دگیکه پوست، همان

 .نهادند های دگ یکردن همان ادیو هوسِ ز  یگام در راهِ هو

 ۱٩5٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راه را  نیبود ا  سیابل  شوایپ

 جاه را  که یشکار آمد شَب کو

 یادیّ: دام، تور صکهیشَب

  یاز هرکس، در دام مقام گرفتار آمد و با غرور و خودخواه قبل   رایبود؛ ز س یو درد ابل  یذهنمن جادِی راهِ همانش، ا نیا راهبر

 کرد.  جاد یگفت: من از او باالترم و درد ا ده،یخود را بهتر و باالتر از انسان د

 ۱٩5۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مال، چون مارست و آن جاه اژدها

 دو را نیمردان، زُمُرّد ا هیسا

 یهاانسان   ، یمردان اله  هیتر است و سابا مقام مانند اژدها بوده، خطرناک  یدگ یبا مال مانند مار است و همان  یدگیهمان

  ی ذهنها منزُمرد حضورِ آن   میها توجه کرده، عمل کنآن  یهابه آن دو مانند زُمرّد است، اگر به حرف کامل مثل موالنا نسبت 

 .کندی ما را کور م 
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 ۱٩5۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَهَد   دهیزُمُرّد، مار را د زآن

 گردد مار و رهرو وارَهد کور

  ی عنیو رهرو    شود ی و کور م   دیآی از حدقه درم  ،یذهنمثل موالنا، چشم مار، چشم من   ی کامل  یهاانسان   ه یزمرّد، سا  براثر 

 . کندی م  دایانسان نجات پ

 ۱٩5٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سیرَه خار بنهاد آن رئ نیبَرچون 

 س ی که خَست او، گفت: لعنت بر بِل هر

 کردن، مجروح نمودن  ی : زخم خَستن

خارها   نیا  ۀ لی وسکس که بههر   است،خته یر  نهیخارِ درد، رنج، خشم و ک  های دگ یراه همان  ن یدر ا  سی ابل  یعنی  س یآن رئ  چون 

 . طانی: لعنت بر شدیگوی شود فوراً م   یزخم

 ۱٩54 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  یغم بر من از غَدرِ و  نیا یعنی

 است  ی پرا آن مقتدا سابق  غَدر

 له یح  رنگ،ی: نغَدر

 کننده   شروع   شقدم،ی: پیپسابق 
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که   ییو دردها یذهنمن یهاله ی ح یاست؛ برا سی ابل رنگِیدارم از ن یذهنکه من در من  یغم نی: ا ستن یلعنت ا نیا یمعن

 .کندی م یرویاز او پ یذهنبوده من  قدمش یپ  س،یابل  یعنی شوا یآن پ کندی م  جادیا

 ۱٩55 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ازو، خود قَرن بر قَرن آمدند  بعد

 بر سنّتِ او پا زدند  جملگان 

 بر قَرن: نسل به نسل  قَرن

را به ما رساندند و    های دگ یشدن، دست به دستْ همان  دهیدرد و همان  جادینسل آمدند و با ابه ها نسلانسان   س،یاز ابلبعد

 .در راهِ او قدم نهادند  یهمگ

 ۱٩5۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فتا  ی بنهد سنّتِ بَد ا هرکه

 ی درافتد بعدِ او خلق از عَم  تا

  ن یبه زم  یکور  یکند، تا مردم بعد او کورکورانه تابع سنّت او شوند و از رو   جادیناپسند و بد ا  یجوان، هرکس که سنّت  یا

 .بخورند

 ث یحد

 «...وَ مَنْ سَنَّ سُنَّۀً سَیِّئَۀً، فعَلَیْهِ وِزْرُها، وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها»

 «.بر اوست  زیکه بدان سنّت عمل کند ن ی گناه کس  کار بر اوست، و نیناپسند بنهد گناه ا ی که سنّت یکس»
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 میبده  ادیها  بلکه به آن  م،یبعد و فرزندان خود منتقل نکن  یهارا به نسل   های دگ یماست تا دردها و همان  تیو مسئول  فهیوظ[

 ].رند یدر مرکز قرار بگ  توانندی که باورها و دردها جسم هستند و نم

 ۱٩57 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَزَه  ۀآن جمل  ی گردد بر و جمع

 غَزه دُم  شانیبودست و ا ی سر کو

 نیدُم و سر  خی: بغَزهدُم

سَر است و تابعان او    ۀ او به منزل  را یاست که آن سنّت ناپسند را نهاده است؛ ز  ی به گردن آن کس  های آن گمراه   ۀ گناهِ هم

 .دُم  ۀبه منزل

و    میدهی مان همان تسلسل را ادامه مها به فرزندان کرده با انتقال آن   جاد یا  ی دگیدرد و همان  سیکردن از ابل  ی رویما با پ[

و همان درد را به فرزندان    شوند ی م  یذهنمن   یهاحضور بشوند از جنس درد   یاریو هش  یاز جنس زندگ   کهنیا  یجاها به آن

 های دگیو انداختن همان  ییشناسا  ،ییگشاکه با فضا   یدرد ادامه خواهد داشت تا وقت   لسلسله انتقا  نیا  دهند؛ی خود انتقال م

 ].میرا قطع کن یدگیدرد و همان  جادیتسلسل ا نیا

 ۱٩58 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی آدم چارُق و آن پوست کیل

 نیکه هستم ز ط آوردی م  شیپ

 : گِل نیط
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را    نش یخداوند زنده شد، از همان اوّل، چارُق و پوست  تِیو ابد  تینهای بار به ب  نیاول  ی که برا  ی هر انسان  ایحضرت آدم  

ام و اکنون به  شده  دهیکه من از گِل آفر  کردی درست شده را نگاه م   ییایمیجسمش که از مواد ش  ی عنی  آورد،ی م   کینزد

 .امبه خدا زنده شده  یادرجه 

و چقدر    یتیچه وضع  میحضور و موالنا آشنا شدبا برنامه گنج   کهیزمان  مینیبب  م،یبه خودمان نگاه کن  ییگشابا فضا   دیما با[

 ].میاحضور و خدا زنده شده  یاریبه هش یاو اکنون به درجه  میدرد داشت

 ۱٩5٩ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن چارُقش مَورُود بود  ازیاَ چون 

 او عاقبت محمود بود الجَرَم

 .به خدا شد  لیتبد  یعن یبه سلطان محمود،   لیاو تبد ریناگز کرد،ی م  دیمرتب از چارُقش بازد ازیرو که اَآن  از

 : با تشکر

ه یسم
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 گنج حضور، بخش سوم  885شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۱٩۶٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست  ی ستی مطلق، کارسازِ ن هستِ

 ست؟ یچ ستیکُن جز نهست کارگاهِ

 دهنده  ی: هست کننده، هستکُنهست

  یی شناسا  ،ییگشاکه با فضا   ییهاانسان   ی عن یاست.    یست ین  ۀ خالص است کارسازند  یاریمطلق و هش  یکه هست  خداوند

درست    یخداوند کارگاه  یاند، در مرکزشان برافنا شده   یذهنبه منو نسبت   مرکز را عدم کرده   های دگ یو انداختن همان

م و  به   سازی هست  توانندی کرده  بوجود و  در  و  شوند  هستنندیآفریب  کین  یساختارها   زین  رونیآورنده  کارگاه    ی بخشی . 

 ست؟ یعدم و واهمانش چ ، یستیجز ن  خداوند،

 ۱٩۶۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یکس  سد یبنو  چیبر نوشته ه

 ی نِهاله کارَد اندر مَغرِس  ای

 : درخت نوکاشته، نهالنِهاله

 : قلمستان، محل کاشتن نهال مَغرِس

کاشته   یکه قبالً درخت ییدر جا یکس ای  سدینوی مسلماً نم سد؟ینوی م یزیشده چکاغذِ نوشته   یرو یکس  ایمثال، آ یبرا

 .کاردی مسلماً نم  کارد؟ی م یگر یآن درخت د ی شده رو

 ۱٩۶۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 ست یکه آن بنوشته ن دیجو یکاغذ

 ست یکه کِشته ن یکارد موضع  تخم

که    کاردی تخم م  یینوشته نشده باشد و کشاورز در جا  ی زیآن چ  یکه رو  کندی را طلب م  ی نامه کاغذ  سنده یبلکه نو

 بکارد.[  یزیدر آن چ  تواندی باشد، خداوند نم  ی دگ یمرکز ما انباشته از همان یدر آن کِشت نشده باشد. ]وقت یزیچ

 ۱٩۶٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناکِشته باش   برادر موضع  تو

 نابنوشته باش  دِیاسپ کاغذِ

و    یارا که خودت کاشته   های دگیهمان  نی ا  ی عنی.  ینانوشته باش  دینشده و کاغذ سف کاشته  نیمانند زم  دیانسان، تو با  یا

 .یندازیو دور ب  یاوریدرب یانوشته 

 ۱٩۶4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 القَلَم َ از نون و  یمُشَرَّف گرد تا

 بکارد در تو تخم، آن ذُوالکَرَم تا

 : صاحب کَرَم و بخشش، منظور حضرت پروردگار است. ذُوالکَرَم

و تا خداوند بخشنده در قلب تو تخم محبت    یاب یشرافت    نگارد،ی چه م»نون وَالقَلَم«، سوگند به قلم و آن   ۀواسط تا به 

خداوند با قلم صُنعش   م،یو تسل  ییگشافضا   قیازطر  تا یعن یشدن است.   میو تسل  دنینماد خم جان یبکارد. ]»نون« در ا

 .[ ی کن دایپ  یبکارد، و تو بزرگ   یدر مرکز تو تخم   سد، یبتواند در مرکز تو بنو

 ۱ هی، آ(۶8)سوره قلم  م،یکر قرآن
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 «.ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

 « .سندینوی قلم و آنچه م سوگند به   نون،»

 ۱٩۶5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریگ  دهیسیپالوده نال  نیاز خود 

 ریگ ده یناد  ،ییدهیکه د ی مَطبخ

 تیهای دگیبا همان یران و شهوت  ییجوافکار لذّت ی عنیفرض کن.  ده یرا نچش ها،ی دگیهمان ندیلذت خوشا ،یویدن ذیلذا

 . ریبگ دهیناد یادهیرا که د ایکن و آشپزخانه دن رون یرا از ذهنت ب

 ۱٩۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  های پالوده مست  نیزان کز ا

 رَود  ادت یو چارُق از  نیپوست

و چارُقت را    نیپوست  جه،یو درنت  شودی م  ده یکه مرکزت همان  شود ی بر تو عارض م   ییهای ها مستخوردن آن   اثرِبر  رایز

 .یکرده بود جاد یدرد و غم ا زان یو چه م  ،یابوده   یکس چه  یکنی فراموش م   یعن یکرد.  ی فراموش خواه

 ۱٩۶7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کن ینَزْع و مرگ، آه   دیدرآ چون 

 یکن  ی دَلق و چارُق آن گاه ذکرِ

 : کندن، جان کندننَزْع
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و چارقت    نیپوست  اد یگاه به  و آن   یکشی م   یحسرت و تأسف آه   ی. از رو رسدی موقعِ جان کندن و مردن فرام  کهنیهم

بوده است.    ارتیدر اخت  شه یهم  یاریهش  نیکه ا  ی خداگونه بود  یاریهش  ک یکه تو    یشویمتوجه م  ی عنیافتاد،    ی خواه 

 .یکرد جادیو درد ا  یذهنمن ،یتو غفلت کرد  هک ف، یدر جسم تو به خودش زنده شود اما ح خواست ی خداوند م 

 ۱٩۶8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یا  ی غرقِ موجِ زشت   ینمان  تا

 یا  ی پشت ی نباشد از پناه که

 .ینمان  بینص ی و از پشت و پناه خداوند ب  ینشو های دگیکه غرق امواج زشت همان یوقت  تا

 ۱٩۶٩ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیراست ۀنیاز سف  ینآر ادی

 نیدر چارُق و در پوست یننگر

هم به چارق    موقعچ یو ه  یشوی غافل م  ستییکتای  یکه فضا  نیراست  نهیاز سف  یشو  دهیهمان  یجهان نیا  یزهایاگر با چ

خودش در تو    ت یو ابد  تینهای به ب  خواهدی که خداوند م   ی ستین  نی قدرشناس و شاکر ا یعنی . ]یکنی نگاه نم   نیو پوست

 .[ یاته قدر درد داشچو   یاجسم بوده  کهی حالزنده شود در 

 ۱٩7٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به غَرقابِ فنا ی درمان کهچون 

 بر واِل  یظَلَمنا وِرد ساز پس 

 : گردابغَرقاب
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 .«می: »بر خود ستم کردییگوی م  یدرپ ی . در آن هنگام پییگرفتار آ  های دگیچون در گرداب دردها و همان و

 ۲٣ هی، آ(7) سوره اعراف  م،یقرآن کر

 «.ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَقَالَا رَبَّنَا »

که    ی[ و اگر ما را نیامرزى ]اگر به ما کمک نکن میارا از دست داده  ی: اى پروردگار ما، به خود ستم کردیم ]فرصت گفتند»

 « .دیدگان خواهیم بودزیان[ و بر ما رحمت نیاورى از میزیرا بر های دگیهمان

 ۱٩7۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خام را  نیا د ی: بنگردیگو وید

 را  هنگامی مرغِ ب  نیا  دیبُر سر

آدم    ن ی: »به ادیگوی راه کشانده با تمسخر م   نیبوده و انسان را به ا  نمازش یو پ  قدمش ی که پ  ی طان یحال همان ش  ن یا  در

که    ست ی محلی خروس ب   س، یسخنان ابل  ن یتوبه و ندامت راه انداخته است.« ا  وقالِ ل یکه هنگام مرگ ق  دیخام نگاه کن

 . دیآن را سر ببر دیبا

 ۱٩7۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از یخصلت ز فرهنگِ ا  نیدُور ا

 نمازی نمازش ب دیآ  دیپد که

اَ  ی ختگیو خصلت از فره  ی خو  نیا باشد و    س یابل  یرودور است که دنباله ها، بهانسان   ی عنی  ی طور کل به   از،یو فرهنگ 

 .همراه نباشد یی گشاو عبادتش با فضا   ،یق یاو را مسخره کند؛ نمازش نماز حق  سی ابل

 ۱٩7٣ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 ش ی خروسِ آسمان بوده ز پ  او

 ش یاو همه در وقتِ خو یِهانعره

از اول خروس    ندیبی و چارق را م  نیشده پوستگشوده   یکه دائماً در فضا  ازیا  ی با فرهنگ و سبک زندگ  یابنده  نیچن

 است. داده ی لحظه سر م نیدر ا ی عنیموقع، را به  بخش، ی زندگ یهاخود، نعره  یهابانگ   ۀبوده و هم  یآسمان 

 ۲٠۱4 تیدفترسوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هاوه یم نینوا و ی ها بکاروان

 خدا؟  ی چه سِحرست ا زد،یری م  پخته

کاروان   ی چه سِحر  گر ید  ن یا  ایخدا  شگفتا،  ب  ی در صحرا  ت یبشر  یِهااست؟  و  خ  آبی خشک  و  اوهام  علف    االتِیو 

انسان  یو خوشگوار آگاه  دهیرس  یهاوهیم  کهی حال . درروندی م  رانیسرگشته و ح  یذهنمن کامل   یهااز درختِ وجودِ 

ها متعهد  و شادمان کند و به آن   نیریها، شآن آموزه   از که کامِ دل خود را    ست ین  ی و کس  زدیری ]همچون موالنا[ فروم 

 .شود

 ۲٠۱5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق   دندیچی هم  دهیپوس  بِیس

 حلق ْ خشک   غمایافتاده به  درهم

غارت    گریکدیو از دستِ    دندیچی دردها را با حرص و ولع م  ۀدیپوس  یهابیس  ده،یمردمان سرگشته با مرکز همان  نیا

 بود.   یآب زندگ  حلقشان خشک و تشنه  کهی حال . درکردندیم

 ۲٠۱۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفته هر برگ و شکوفه آن غُصون 
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 عْلَمُون یَ یقَوْم تَ یْلَ ایدَم به دَم 

 شاخه   ی: جمع غُصن به معن غُصون

که به    ی هر انسان   ی عنی. ]دانستندی کاش قوم من م  ی : اگفتی دم مبه تأسف، دم   ی ها از روآن شاخه  ۀ برگ و شکوف  هر

  کنندی عمل نم   شنوند،ی ها را نمکه مردم آن   ندیبی م  کند،ی را پخش م  دارکنندهیب  یهاو آموزه   اتیاب  نیو ا  شود ی خدا زنده م 

 .است ی شفابخش ی و دارو  وهیچه م ن ی.« که ادانستندی کاش مردم م ی : »ادیگوی [ با خود م کشند؛ی درد م  جهیو درنت

 ۲۶ هی، آ(٣۶) س یسوره  م،یکر قرآن

 «.علَمُونَیَقَوْمِی  تَیْ لَ ایَادْخُلِ الْجَنَّۀَ قَالَ  لَیقِ»

 .«دانستندی کاش قوم من م ی. گفت: ای[ درآییکتا یشد: به بهشت ] »گفته

 ۲٠۱7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر درخت  یِز سو آمدی بانگ م 

 خلقِ شوربخت دییما آ یِ سو

که با مرکز   دییایطرف ما ببه  دیدار یذهنبخت که مننمردم نگو  یکه ا  آمدی مثل موالنا ندا م ی جانب هر درخت پربار از

 .میبه شما کمک کن میخواهی را آورده و م یزدیا یهاغامیپ م،یاوصل شده  ی عدم به زندگ

 ۲٠۱8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر شَجر رت یز غ آمدی م  بانگ

 کَلّا ال وَزَر میبست چشمشان 

 : پناهگاه، کوه بلندوَزَر
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  ی حقّاً که برا  م،یارا فروبسته   یذهن  یها: که خودت را ناراحت نکن، ما چشمان مندیرسی ندا م   اءیحق به آن اول  رتیاز غ

  دا یپ  یپناهگاه  ها،ی دگ یها و هماناز سوها، رنگ   خواهندی دارند و م   دهیها مرکز همانآن   کهی. تا زمانستین  یپناهگاه  نانیا

  دار یها را از خواب ذهن بدرد است که آن   نیوارد شوند و ا  ییکتایبه پناهگاه امن    دهدی اجازه نم  ی زندگ  رتیکنند، غ

 .کندیم

 ۱۱ هی، آ(75)   امتیسوره ق م،یکر قرآن

 «.کَلَّا ال وَزَرَ»

 «.ستین  یجز بارگاه حق( پناهگاه زی)در روز رستاخ هرگز»

 :با تشکر

 سمانه 
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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 ازطریق 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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