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548 پیغام عشق قسمت پویا از آلمان  آقا  

تمام    تیحکا  رد،یگی مورد تجاوز قرار م   شیجانابه   یخواسته  یذهنش که برا  یکیانسان گرفتار در تار  ایغالم هندو    تیحکا

خود    ی موالنا مقصود اصل   ی گاه   ی عنی  برندی سر م به   ییایاز پو  ی در بستر  یمثنو  یهااست. داستان   نیزم  ی ها بر روما انسان 

. با در نظر  کندی م   انیبد ب  تیذهن ما شخص  ریاز زبان باز به تعب  یخوب و گاه  ت یشخص  اداستان از زبان به زعم م  انِیرا از ب

 آشنا کند.   امشی داستان ما را با پ یکنندهزنده میتا آن نس میداستان قرار بده اریخود را در اخت  میتوانی اصل م  نیداشتن ا

جهان انتخاب    نیما در ا  یاصلِ گرفتار  انیب   یها را براصحنه   نیرگذارتریتأث  یول   نیتراز دردناک   ی کیداستان    نیدر ا  موالنا

  ی برا  کند؟ی قالب را انتخاب م   نی. چرا موالنا اخبری کجا ب  چی از ه  یبه غالم  کل یه  ی قو  یتجاوز مرد  یکرده است. صحنه 

  ی ول  میپردازی م تی به معنو گر یبه طُرُق د ای مینینشی درس موالنا م  یو در پا  مینیبی حضور را م ها برنامه گنج ما سال  کهنیا

خود   یی و فضاگشا میتسل  تیفیکه ک  میریگی قاطع نم   م یتصم  ک ی.  میخارج شو یذهنکه از من   می ریگی قاطع نم   م یتصم  کی

  ی . داستان پردازدی داستان م   نیا  انیو به ب  سنجدی موضوع را م  نیا  نشیبز یشدّت ت. موالنا با نگاه به میقرار ده  نیبذرّه   ریرا ز

را    یفراموشکار  یداستان پروانه   یذهنخارج شدن از من  ی ما برا  می تصم  تِ یثابت کردن عدم قطع  ی برا  ش یکه در انتها

 . کندی و هر بار فراموش م  زندی که خود را بارها و بارها به آتش م دهدی ارائه م

ام و برنامه  نشسته   ونیزیتلو  یچه در پا  یبرا   کهن یا  یِاست. فراموش   یفراموشکار  یآدم  نیخطر موجود در کم  نیتربزرگ

انسان را    یکلمه   یشه یر  ی خغلط نباشد که بر   د یدارد. شا  ی و فراموش   انی. انسانِ گرفتار در ذهن اصواًل نسکنمی را نگاه م 

شدن به   ل یاست. تبد  ل یتبد  ی حضور و دروس موالنا برا گنج   یبرنامه  یهاالش . تمام ت دانندیم ی همان فراموش  ا ی  انینس

به شکست انسان  منجر  نیاز اریغ  یگریهر محرّک د  ،یگریهر مقصود د  ،یگریخالص رها شده از ذهن. هر هدف د  یاریهُش

 و گرفتار ماندن آن خواهد شد. 

  فرطِ ها و اوج داستان فرج ازسکانس   نیتری از اصل   یک یاز داستان و    یی داستان فَرَج است. در جا  نیغالمِ هندو در ا  نام

فر و  نعره  نه تنها به گوش ه  یا. نعرهزندی م  اد یدرد  برا  ی ان یپا  یی بلکه گو  رسدی نم   کسچ یکه  نآن متصو  یهم  .  ستیر 

 است.   یچارگ یکه از فرط ب یانعره
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 307و  306 ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 و فغان کردی م  ادیفر کوَهندُ

 زنانکس از دف  دیبرون نشن از

 دفّ و کفّ و نعره مرد و زن  ضربِ

 زنپنهان نعره آن نعره  کرد

خالصم مورد تجاوز    یاریرها شده است که هُشبارها و با  یام ول قرار نگرفته  ی مورد تجاوز جسم  سندهینو  نیشخصه ا  به

متوجّه    ی خوبزن به هنگام تجاوز را به نعره  یواژه   یزبان معنا  یفارس  کیاو قرار گرفته است.    یهولناک ذهن و ابزارها

عنوان  مجبور به انجام آن شده است. من به  صالیتصور که انسان از سر است ل قاب ریغ  یادیبلند. فر یاادزننده ی. فرشودیم

ذهن به ذهن رجوع کردم و ذهن    یله ی وسخود به  ف یخواستن و تعر  تیّ هو  ی برا  ی ام. وقتساله بارها نعره زده   ۲8جوان    کی

اند،  م  ی ام. نه تنها مشکلم حل نشده باقرو شدهه روب   د یاز انجام آن با درد شدرا ارائه داد و من پس   هودهیب  ی حلناقصم راه 

 یناآگاه بودم. مسئله   ی اصل  یاز مسئله   کهنیا  یجا ماند. چرا؟ برابه   زی ن  ی به دست زندگ   ی دگیشدن آن همانبلکه دردِ کَندِه

 ندارد.  تینهای از ب   یاست که درک  یذهن یله یوسلحظه به  نیاست در ا ریناپذ  فیحضور که تعر یاریهُش فیتعر یاصل 
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.  شنود ی موالنا را در آثارش نم   یهانعره   کسچ ی راه را اشتباه رفته است و هنوز هم که هنوز است ه  ی کلبه   یبشر  یجامعه 

  ی ام. از مدارک آموزش بوده   یرونیب  یهاگرفتن از خواسته   تیّدنبالِ هوبه  دنیآموزش دُرُست ند  لیدلبه   امی زندگ   یمن از ابتدا

  د ی اسات  د یو تمج فیخواستم ندادند. از تعر یزندگ   ی دوران نوجوان  ینی زم  یها. از عشق دخواستم ندادن  ی زندگ  یو دانشگاه

  م یکه برا  ینیماش  نیخواستم ندادند. از اوّل  یها زندگبا آن   یخواستم ندادند. از دوستانم و وقت گذران   ی ام زندگو خانواده 

خواستم نداد. از از    ی گریکردن در کشور د  ی زندگ خواستم نداد. از    ی زندگ   ی جنس   یخواستم نداد. از رابطه   ی زندگ   دند یخر

از    ایپو  د ینبود که به من بگو یکس   یسالگ و سه   ست یت که تا باس  زیانگ شگفت .  بدهند  توانست  نخواهند  و ندادند …از از ا

  ی گزند   رون یاز درونت به ب  د یکه با  ی تو هست  نینخواهد شد بلکه برعکس ا  یاز جسم به تو جار  ی نخواه. زندگ   یجسم زندگ 

  ی عن ی. زندی تجاوز به روح من کفّ و دف هم م ی قالب یدر پشت حجله   یبشر یاست که جامعه  ن یا زتریانگ. شگفت یزیبر

  ق ی ها تشوشدن با آن   دهیو همان  ییایدن  نیشدن با اقالم ا  تیّهودنبال خالص شدن باشد را به هم به   دیکه با  یایاریهُش  کی

بشوند.    ده یهمان  شتریها هرچه بتا آدم   کندی پول خرج م  ی میعظ  اس یدر مق ی دگیمانه  ی روی. بشرِ گرفتار در دستان نکندیم

تنها   م،یکنی را استفاده م  نیبه نام زم  یاست که تمام منابع جواهر  نیا  زتریانگ. شگفت زنندی کف موف موالنا د  ریبه تعب  ایو  

کار    نیا یهودگ یب قی . فهم عممییتا برتر درآ  مینشان ده  گر یکدیرا به    هامانی دگیهمان  کهن یشدن و ا دهیهمان  ی و تنها برا

  دهیهمان  یِ جشن ساختگ یاهویدر ه  یزدیپاک ا   یاریهُش  یفغان و نعره   ی نخواهد بود. و صدا  ریپذبا ذهن تا ابد هم امکان 

 .  ردیگی و مورد تجاوز قرار م  شودی شدن گم م
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که من از جنس عشق    زندی با نگاهش، با سکوتش، با حرکاتش نعره م  گذاردی م  نیزم  یکه پا بر رو  یهر کودک  کهن ینه ا  ایآ

که    میشنوی را م   مانی آن ناظر درون   یما نعره  ای. آدیمرا به جسم نبر  ستمی. من از جنس جسم ندیکن  یی هستم مرا شناسا

انسانِ گرفتار در    م؟یشنوی فکر و عمل بس است، را م  یتکرار  یالگوها  رد  ی شدن بس است و زندگ  دهیهمان  زندی نعره م

را نخواهد شن  ن یا  یذهنمن آخواهدی نعره گوش عدم شنو م  نیا  دنی. شندینعره  ا  ای.  انسان نینه  به که  ذات ها  به    یطور 

درصدد    کنندیخود را عدم م  کزکه مر  ییهاآن   اینه متعلقاتم را. آ  دیکن  یی که عشق درون من را شناسا  زنندی ه منعر  گریکدی

 . ریالض یاز جنس نعره   یا. نعره ستمین های دگیهمان ن یکه با مرکز عدم نعره بزنند که من ا ستندین نیا
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گم    انیرونیدف بو کف  یاهویمان در هنعره  کهنیا  یرا برا  یایحل کاربردبخش راه   نیا  یانیپا  یهات یاز ب  یکیدر    موالنا

خودمان و    یذهنو خطابه گفتن من  رونیدر ب  یکوب یجشن و پا  یمان بتواند از سد صدانعره   کهنی ا  ی . برادهدی نشود ارائه م

 رد بشود.  گران ید یذهن یهامن

 380 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اِسْتَفْتُوا القُلوب  :گفت مبریپ پس 

 وبطُخُ  د یبرون گو  تانی مُفت گرچه
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  ی برا  یی جز فضاگشابه   ی راه  چ ی. هیرونیب  یمفت  یهاو نه از خطابه   دیر یگفته است که فتوا را از قلبتان بگ  ن أالش میعظ  امبریپ

کننده و خسته   یتکرار  ش یبرا  ییفضاگشا  یواژه   کندی که احساس م  یاننده یدُرُست گرفتن از قلبمان وجود ندارد. هر ب  یفتوا

تا از ذهن    میبه چنگ بزن  میتوانیرا هم که ما م  یسمان یتنها ر  نیاست تا ا  نیدر کم  ویمراقب باشد که د  دیبا  کندی جلوه م

  یی هر لحظه در حال سخن گفتن است که فضاگشا  رون یاست که در ب  گران یما و د  ی ذهنمن   ی. مفتردیاز او بگ  م،ییایب  رونیب

  ی جهان   نیا یهاو مصرف نعمت  ی ا از زندگ م  مقصود گونه حرف زدن نشان از هنوز گرفتار ذهن بودن است! تنها ن یا ؟ یتا ک 

از    یکیو آثار موالنا    حضور  گنجما و زنده شدن ما بشود.    لیکه باعث تبد  یایی است. فضاگشا  یی فضاگشا  یخاک  یو کره

با    های دگ یو قاطعانه به همان  م یبده  انیپا  مانی اشتباه زندگ  یبه چرخه   م یکه ما بتوانن یا  ی است برا  ییهافرصت   نینادرتر

ا  مینخواه  تیّها هواز آن   یعن ی.  میدو دست دَه بده وارد شوند.    مانیی که به مرکز پاک خدا  می داشته باش  نیو انزجار از 

ذهن خارج کند. موالنا با شش   یها را از گرفتارانسان   تواندیم عیسر اریکه بس یآن را قدر دانست. فرصت  دیکه با یفرصت

وجود ندارد تا    یگری د  زیبس است. چ  دیرا بخوان  هانیکه ا  زندی بس است. او در آثار خود نعره م  ات یاران غزلدفتر و هز

 .   شودی غالب بر ما گم م  یدگ یهمان ی رویکف ن ودف   ی صدااش در . افسوس که نعره دیآن را بفهم دیبخواه

با    یعن یمجموعه از اشعار بپردازم. طلب    نی از ا  ت یاز سه ب  شتریاست و من نتوانستم باز هم به ب  ده یرس  انیبه پا  مطلب 

کردن    یزندگ   گریاست. د  یکاف   دن یدرد کش  گر یکنم. د  یفرج باشم و در ذهن زندگ   خواهم ی قاطع گفتن که من نم  یصدا

تو   دیتو و کل دیدر باز نخواهد شد مگر با کل  نیرا ااست. پروردگا  یکاف  یی ایدن ن یگرفتن از متعلقات ا ی زندگ  یتوهّم   دیدر ام

 کردنم.   ییمگر با طلب رها دیهم به دست من نخواهد رس

 ۲387 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا دیکلی ب

 ستی نان سنت اهلل ن طلب ی ب

 آلمان  -  ایپو
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 به نام خدا 

و از نور حضورشان، شمع حضور ما هم روشن    میشوی عشق و خردشان م  نیموالنا و احترام به بزرگان قر  اتیبا تکرار اب

  ی با صبر و خاموش   م،یهنوز شوق زنده شدن به خدا را دار  ایو    میمتحرک هست  یامرده   ،یذهناگر در من   ی حت   شود، یم

 .کندی را جذب م  یاله  یهامرکز ما رحمت

 ۲7۲5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رحمت است  جَذوبِ ی صبر و خاموش 

 است  نشان جستن، نشانِ علّت  نیو

 .است  یذهنما در من  یماریگَشتن نشان ب نیکه هم میدنبال خدا و حضور و نور شمع بزرگان نگردبا ذهن به  پس 

 74شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 راند یمجلس صد شمع بگ نیشمع از ا کی

 با ما یوَر زنده، هم زنده شو یی امرده گر

  رسد، ی که با صبر و تالش و عشق به گنج حضور و نور عدم م  یانسان  کند،ی شمع روشن هزاران شمع را روشن م  کی

که    ی که طالب نور باشد و چه کس   یچه کس  رسدی م  انش یشدن به اطراف  ده یتابش نورش بدون حرف زدن و اصرار به د

 .شودی زنده م ی ندگکم به زدر شب ذهن مرده و افسرده باشد کم 

 ۲481 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ندارد جان و فَر  ندهیچونکه گو

 بود برگ و ثمر؟ ی او را کَ گفتِ
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ا  میکنی م  یی فضاگشا  ی وقت حسب  اگر بر  ی ول   شود، ی م  رگذاریثأما ت  یهاو سخن   زدیری به جانمان م  ی زدیفرّ و شکوه 

تا   میخودمان کار کن  یرو  دیپس با  شودی ثمر می نمک و ب ی سخنان ما ب  م،یحرف بزن  یجسم  یاریشو ه  های دگیهمان

 .گرانید  یخودمان اثر بگذارد و بعد رو یما اول رو  یاهدَم بکشد و گفته   یمثل چا ی صبر و خاموش  یسخن ما در فضا

 ۲835س، غزل شمارة شم  وان ید  ،یمولو

 جان  یندارد ا ی نمک ،یاریهوش سخنم به 

 ی دو موهبت کُن، چو ز من سخن سِتان  یقَدح 

را    ی شراب موهبت اله  میو خاموش باش  میاگر صبر کن  ی نمک است ول ی ب  یذهنو من   ی جسم   یاریشما با ه   یهاسخن 

 .دیگوی ما سخن م  طرفِ از ی و زندگ   مینوشیم

 ۲505 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وار م یابراه رمیگ  یشکست  بت

 ؟کردن به نار ا تن را فد تِ بُ کو

که نماد انسان    میخدا به ابراه  یوقت   م،یشوی آزاد نم  م،یرا در آتش عشق نسوزان  های دگیو همان  میرا نشکن  یذهنبت من  تا

زار رضا شد  او سَمَن  ی آفل را دوست ندارم، رُخ آتش برا یزهایمن چ  ی عنی  ن یاالفلاست گفت: ال اُحِب   ده یبه حضور رس

 باشد؟   شیهای دگیبه فدا کردن همان ی زنده شدن به خدا راض یبرا ه ک یکو کس  د،یعدم رس ی و به گلستان جاودانگ

 184۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جلوه نباشد ماه را   ،به شب جز

 مجو دل خواه را  ،به دردِ دل جز
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ما حامله به    رایز  م؟یکشی همه نعمت، ما درد م   نیچرا با وجود ا  می از خود بپرس  کند،ی است که نور جلوه م  یک یتار  در

حضور خود را    یاریشو ه  حیزاده شدن مس  ی و با مقاومت جلو  میبکش  ارانه یشدرد ه  میستین   یراض   ی ول  میحضور هست

 .میاگرفته

 ۲4۹6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یچنان کردش ذلخوردن آن حرصِ

 ل یزبونش گشت با پانصد دل که

خدا در مرکزمان   ریچه غوجود دارد که هر  ل یو هزاران دل  میشد  دهیهمان  غلط   یزهایبا چ  میدان ی م  یاریشعنوان ه به   ما

و از هر   رودی دنبال جمع مبه کندی کار م یخواه  ادهیکه با حرص و ز  یذهناما موتور من کند،ی باشد ما را زبون و پست م

 .ستی و خشم و درد و حسرت ن یجز حرص و خوار  اشجه یپس نت رد،یگی درد م  کی ی انسان 

 ۲533شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 کردن  ییکوین یِتو خوابِ من؟ برا ی چرا بست

 یو اندر قصدِ اظهار  یگنجِ پنهان  رایاز

بوده که گنج عشق و    ن یقصد خالق از خلق بشر ا  را یز کند؟ی و خواب ذهن ما را آشفته م  دهدی به ما درد م  ی زندگ   چرا 

  ن یا  انمانینیشی خاطر آموزش غلط په ما ب  ۀ هم  رایز  م،یاظهار کن  ییو فضاگشا  میر ما نهان است با تسلخِردش را که د

 .میاگنج را گم کرده 

 30۲۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شنو   اًیّکُنْتُ کَنزاً گفت مَخْفِ

 خود گُم مکن، اظهار شو   جوهرِ
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گنج درونت را نپوشان و آن را گم نکن بلکه با    یرو  های دگیبودم بشنو مخلوق من، با همان  یمخف   یگفت: من گنج   خدا 

 .لحظه فضا را باز کن و گوهر حضورت را آشکار کنبهخداست آزاد شو و لحظه  ریچه غاز هر یی شناسا

 ۲86۲ تی بدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 چاک کرد  یبُد ز پُرّ  یگنجِ مخف 

 تر از افالک کردرا تابان  خاک

بود که از پُر بودن شکافت و مُشتعل شد، و در    یمخف   ی گنج  دینهی چه که نام مو هر  ی اتیح  ی بودن، انرژ  ،یزندگ   خدا، 

  م یپوش کرد، تا بتوانآورد و ما را سلطان اطلس   دیپد  ی و آسمان   دیبود، دَم  یی ایمیما که از جنس مواد ش  ی جسم خاک  ة ذرّ

 .مینیافریو خرد و عشق را ب ییبایز یی با فضاگشا

 ۹1۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِبَست و دشمن اندر خانه بود  در

 افسانه بود  نیز ، فرعون ۀ لیح

درها را بست    ۀ فرعون است که دشمن خود را نشناخت و هم  ۀمانند اَفسان  کندی که خدا را انکار م  یانسان   یزندگ   داستان

و پرورش    میریگی م   یرا جد  مانی ذهنو من  میبندی رحمت خدا را م   یاش پرورش دهد، ما هم درهارا در خانه   یتا موس 

 .کند بود ما را فلج و نا  یتا قدرتمند شود و زندگ  میدهیم

 ۹10 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیتند و ت یقضا پنجه مَزَن ا با

 زیهم قضا با تو سِت رد ینگ تا
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آسمان درونمان    میکنی م   ادیو داد و فر  می شوی م   نیخشمگ  م،یزیستی برابر اتفاقات و حکم قضا و قدر م در   شتریچقدر بهر

  یی گشاو فضا  میجز تسل  یاچاره   یهم سو شدن با زندگ  یبرا  م،یشوی قطع م  یاز برکات زندگ  شتریو ب  شودی بسته م

 .میندار

 577 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میکه تسل جز

 یاخواره خون  نرِ  رِیش  کفِ در

 ۲61۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَدَمی قطره خود را ب ی ا ،دهبِ نیه

 میَ ،قطره یِ در بها  یاب یب تا

 ی مان یپش:  نَدَم*

 ایدر: میَ*

  ی مان یپش چیتا ه م،یبسپار ییکتا ی یایخود را به در یاو چون قطره  میرا کوچک کن مانی ذهنمن  یبا صبر و خاموش   پس

 .ما نماند یبرا  یو حسرت 

 771شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 د ییدل و جان به آب حکمت ز غبارها بشو

 خاکدان نماند  یتا دو چشم حسرت سو هله
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  مییاگر مرکزمان را از گَرد و غبار فکرها، باورها و دردها بشو  ست،یجار  یعشق و خرد زندگ   ۀحکمت همواره از چشم   آب

با    های دگیبه خاک همان  ی ذهنبا چشم من   گریتا د  شود ی ما باز م   نیبو چشم عدم   کندی آب از چهار بُعد ما عبور م   نیا

 .میحسرت نگاه نکن

       یگرام  ارانیهم سپاس از برنامه گنج حضور و  با

از کرج  باید
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 با سالم 

 ۲814خالصۀ غزل شماره 

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 یرحمت سَرِ عشّاق بِخار خُنُک آن دَم که به 

 یز خزان بادِ بهار دیآن دَم که برآ خُنُک

انسان   یاحال لحظه   به   خوشا ما  و لطف زندگ که همۀ  نوازش،  بگ  ی ها مورد رحمت،  از    . مرکزمان رامیریقرار  آگاهانه 

حالت بدون نوازش و رحمت    نی. امیشو  لیپاک کرده، و دوباره به اصل خودمان که جنس خداست، تبد  های دگیهمان

  دن یشروع به وز یزدیکنندة او دم زنده  یباد بهار  ها،ی دگیهمان  زییکه از پا  یابه حال لحظه   خوشا  .امکان ندارد یزندگ

 .سازد یرا در درونمان جار  یزندگ  ی را شفا ببخشد، و عشق، آرامش، شاد مانیبه تله افتاده و دردها ی کند، و زندگ 

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ن یعاشقِ مِسک  ایکه: ب ییخُنُک آن دَم که بگو

 ی ندار اریسَرِ اَغ ، ییما ۀتو آشفت که

را به گوش ما   ی زندگ   غام یپاک شده، و خداوند از مرکز عدم پ  های دگ یکه مرکزمان از خزان همان  یابه حال لحظه  خوشا

.  یکنی و عشق را در ذهنت تجسم م  یکنی جو مومرا جست   یذهنکه در من   نوا یعاشق ب  ی. که امیو ما هم بشنو  دیبگو

خاطر زنده  بلکه به   ست، ی... ن  مانند پول و همسر و فرزندانت   تیهای دگ یخاطر همانتو به   ی و آشفتگ  یقراری ب   ن یبدان که ا

 .خواهد آمد  شیلحظه پ نیاست، و ا ی از زندگ  یینشدنت به من و جدا
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 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 در دامنِ لطفت   زدیخُنُک آن دَم که درآو

 ی مَستِ نَزار ی ز من، ا یکه: چه خواه ییبگو  تو

و مرکزمان از    م،یکنی است که فضا را باز م یابزند به دامن لطف تو، و آن لحظه   که انسان چنگ   یابه حال لحظه   خوشا

آن دم که   ست،یاتو است. چه مبارک لحظه   ی و فقط لطف و مهربان  م،یرا ندار  های دگیسَر همان گرید شود،ی جنس تو م

  م، یخواهی که فقط تو را م  م،ییو ما بگو  ، یخواهی از من چه م  ،یریبم  ی ذهنبه من  ی خواهی مست من حاال که م  ی : اییبگو

 .مییجوی م یاریو از تو 

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 مجلس  یِخُنُک آن دَم که صاَل دَردهد آن ساق 

 ی قدحِ باده سوار ی کند بر کفِ ساق که

 ی باق  ة تَنِ ما، خوش از آن باد یِ اجزا  شود

 ی خواردهیز غمِ ما طامِع تَنِ  نیا بِرَهَد

مجلس کائنات خدا است، و همۀ    یو ساق   ، یزندگ  یکه ساق   م،یبفهم  ی پدری پ   یی که با فضاگشا  یابه حال لحظه   خوشا

مانسان  را دعوت  آگاه  کند،ی ها  بگ  دهد،ی م  ی و  را  لطفش  دامن  به همۀ  میریکه  و  را در دستش گرفته،  . جام شراب 

اند،  جامد شده   یذهنکه در افسانۀ من  ی. کسانکندی نم شراب محروم    نیکس را از اچ یو ه  دهد،ی ها و کائنات مانسان 

عشق وارد ذرات    ی درون باز شد، مِ  یلحظه فضا  نیا  ی وقت  نیبنابرا  . المنون استبیها رآن  ی نامۀ خداوند برادعوت 

کار طمع  یذهنمن   نیو ا  د،یآی م   یزندگ   طرفِاز  ی بادة باق   نیو عشق و ا  ی به ارتعاش شاد  کندی شروع م   شود، ی وجود ما م

 .شودی و موتور خواستنش خاموش م شود، ی ها رها ماز غم خواستن   خواست،ی م  یزندگ  زیچکه از همه 
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 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 خُنُک آن دَم که ز مستان طلبد دوست عوارض 

 ی عِذار و خوب  کَش بِستانَد گرو از ما به 

و    ل یم  ی را از رو  هانیدرک کنم که ا  قاًی را از من بطلبد، و من عم  های دگ یهمان  مه یکه خداوند جر  یابه حال لحظه   خوشا

دوست دارم    شتریرا که ب یدگیباشم آن همان ارینماند. هش یدگیهمان چیبدهم، تا در مرکزم ه یمشتر نیرغبت به بهتر

خودش را    یدرونم باز شود، و زندگ   یخوش از من بستاند. فضا  ی وو ر  ییبایهم به ز  یبدون مقاومت بدهم، تا زندگ

 .نخواهم کرد  افت یرا در یزندگ یک یطور نبخشم، ن نیآشکارا به من نشان دهد. ا 

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 سَرِ زلفِ تو بِشورَد  ی خُنُک آن دَم که ز مست

 یشمار  هوس حلقه  به  رد یبگ چارهیب  دلِ

جدا    های دگیهمان   نیبه تله افتاده از ا  ی زندگ   ، یو مست  یی فضاگشا  اثرِ خواهد آمد، که در  ش یکه پ  ی ابه حال لحظه   خوشا 

را    های دگیهمان  ی کیی کی  ، یو با شور و مست  د یایشده است، به ذوق ب  چاره یگرفتار و ب  ی ذهنشود، و دل من که در من

 .را شکفته کند رمگل حضو ی و بهار زندگ ندازد،یکرده و ب یی شناسا

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 به تو دل: کِشت ندارم  د یخُنُک آن دَم که بگو

 ی تو آنچه بکار  یِپ  د یَکه: برو ییبگو  تو

لحظه   خوشا انسان   یابه حال  که هرکه همه  بشوند،  متوجه  با من ها  مانند خشم،    ی ذهنچه  کنند،  بکارند، فکر و عمل 

ا و    یی گشافضا  اثرِکه دل من بر  یااست، لحظه   یچه لحظه مبارک  خداوندا   .خواهند کرد  جادی حسادت، رنجش... درد 
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اول که کامل است،    یاریهش  یاست رو  ی را که کشت ثانو  میهای دگیهمان  خواهمی که نم  م،یباز شود، و به تو بگو  م یتسل

 . دییدنبال تو خواهد رو یکه، بکار هرچه بکار ییبکارم. آن لحظه بگو

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 که: شبت خوش  دیخُنُک آن دَم که شبِ هجر بگو

 یآن دَم که سالمت کند آن نورِ نهار خُنُک

  ر یشده، شب بخگشوده   یو فضا  یاریعنوان هش به ما به   یذهنشب منِ  ی عنی  ، ییکه شب جدا  یابه حال لحظه   خوشا

با فضاگشادیبگو مبه لحظه  یی.  ما صفر  و قضاوت  مقاومت  م  ی. فضا شودی لحظه،  ما وسعت    یذهنمن   و  ابد،یی درون 

. و  کندی درون است، به ما سالم م  دیصورت خورشو نور روز که به  رسد،ی م  انیبه پا های دگیتر شده، و شب همانکوچک 

  ع یرا ضا  کوکارانیاست. خدا تالش ن  کی لحظه نزد  نیو ا  م،یشوی منطبق شده، و ما به خدا زنده م   یاریهش  یرو  یاریهش

 .کندی نم

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ت یبه هوا ابرِ عنا دیخُنُک آن دَم که برآ

 یاز آن ابر به صحرا گُهرِ لطف ببار  تو

سوزان   یتو، کرم و لطف تو به صحرا تیلحظه، از ابر عنا نیدر اطراف اتفاق ا  ییکه با فضاگشا یابه حال لحظه  خوشا

 . را شفا بخشد یذهنمن  یدردهاتمام  یزدیکننده و دم ازنده یرویباران لطف ببارد، و ن های دگیهمان

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 اهست یس  گِیتر از آن رخاک که تشنه   نیخورَد ا

 ی غبار چیو نکند ه   اتیتمام آبِ ح به 
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 زد، یری سوزان تشنه هستند، م  یهاگیما که مثل ر  یهای دگیهمان  یرو   ی زندگ   لۀ یوسآب باران به   م،یکنی فضا را باز م   ی وقت

 .ندینشی م ما فرو یبحث و جدل و دردها ها،ی دگیبشود، غبار همان یاریآب جذب هش نیو اگر تماماً ا

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 بِکُؤُوسٍ وَ عُقارٍ نایْدَخَلَ الْعِشْقُ عَلَ

 مُتَوارِ  بٍیلِحَب نایْالْسُّکْرُ عَلَ ظَهَرَ

 .شد  دایپ یما سَر مست ینهان شده برا  اریما آمد، از آن  ش یپ  شیهابا شراب و جام  عشق 

 ۲814شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 زد که گُهَرها بفشاند  ی موج هم  ی سخن

 ینگذار نَشیکردن، چو دَر  دیبا  خمشش

و ما    کند،یما زنده م  دةیرا در جان خزان د  یو باد بهار  یگوهر زندگ  زد،یخی موالنا و بزرگان برم   یهاکه از غزل   ی موج

و آرامش و    یو انرژ  ، یموج شاد  نیاکنون اباشد.    ی لحظۀ مبارک  تواندی م   ییلحظه با فضاگشا  نیکه ا  م یشوی متوجه م

در    میتوانی چون نم  م،ی. سخن را خاموش کنمیجا اقامت نکنو آن   م،یزیو به جهان بر  م،یاوریببه فعل در   دیعشق را با

 .نخواهد گذاشت که در ذهن بماند  یرا زندگ  یانسان  چ ی. چون همیبمان یذهنسخن، در من 

  سپاس با

ل یاز اردب هیرق
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 .«  جا گرگ هست هر کجا بره هست آن »

 .من نفوذ داشته باشند یرو ه یکه بق دمی اجازه م  نم،یبی م فی من خودم رو ضع یتا وقت 

  ی دادم بره باشم. بره بودن منه، که باعث گرگ بودن برخ   ح ی من ترج  هستند که  ی که من تو ذهن هستم، مواقع   ی مواقع 

و ناتوان   فیعنوان بره خودم رو ضعکار هستم و به  ریتقصبدهند. پس من خودم  بیاز افراد شده که تونستند من رو فر

 ! خوردم ب یام که فرام و فکر کرده حس کرده 

بره بودن    .شده است  تیتقو  شتر یب  مای ذهنکامالً حق دادند و من هم البته به قصد کمک به من، بهم    گرید  یذهن  یهامن

 .اهیزننده هر دو مقصرند و رو سخورده و گول در ذهن بودن هستند .گول  اتیو گرگ بودن از خصوص

 361۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شمار  و مفعول در روزِ فاعل 

 سنگسار  فِیو حر  ندااه یس ورُ

  یمرس

از المان  هیهان



 

 

 

548قسمت پیغام عشق   

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


