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 با سالم، 

ب  ،یزندگ  یهادر چالش  م  ترش ی هرچه  نظاره  ب  کنم،ی در خود  باور   جانات،یه  ترش ی و هرچه  و  آن   یهافکرها  را  پشت  ها 

وجودم    شماری ب   یهازیاست و در دهل  یی که در درون من چه غوغانیاز ا   ران ی. حشومی م  ریمتح  ترش یب  کنم،ی م  یی شناسا

که    ران یکنم. ح  یاست تا رشد کنم و رها شوم و آزاد زندگ   ی طرح زندگ  گذردی چه م هرآن  کهنی ! و استیها که نچه خبر 

.  حوصلهی منقبض و ب   گرید  یروز فضاگشا و صبور، و روز  ک یغرق در غرور.    گر ید  یروز غرق حضور هستم و روز  ک ی چگونه  

  ک ی روز شاد و    کی .  شودی هم بند نم   یرو  زیچ چ یه  ییگو  گرید  یو روز  ردیگی سروسامان م  زنم،ی روز به هرچه دست م  کی

 . القبرلهیروز ل ک یو  القدرله یروز ل ک ی. شهیاند یرودنباله  گری روز قالووز راه عشق و روز د کیروز فسرده از غم. 

  ۀ ی و سا  کردمیبه اتفاقات نگاه م  یچراکه پشت به منبع نور زندگ  د،یو گاه ناام  شدمی م   جیهمه تضاد گن یگذشته از ا  در

و    بردی در حکمت »او«، که چگونه خود م  رانی. اما اکنون رو به نور و حنمیحکمت هر حال و اتفاق را بب  گذاشتی ذهن نم

م  ۀ جام  دوزد یم تنم  بر  و  را  حکندی حضور  چگون   ران ی.  »ب   که  در  سر    «یچارگی »چاره«  از  سوزاندن«اش  »دل  و  است، 

فرمان    نیا  ِ سروصدا درمقابل  و چگونه نفس پر  خواندی مرا به راه م  روم،ی م  راههی به ب  یکه چگونه وقت   رانی. ح«ی»دلسوز

کار، در    ۀ جینت  ۀدغدغ ی ب   وقت ! و آن زنمی دست به کار محال م   ت،یو رضا  نان یو من با اطم  شود، ی ناگهان رام و ساکت م 

  کو یجا بگذارم، نکنم، هرچه از خود به   هیسخنان بزرگان تغذ  حانیاز گل و ر  یکه تا وقت  دانمی و م  چرمی چراگاه عرفان م

 . خواهد بود

 :گنج حضور ۹۱۰ ۀشمار  ۀشمس، برنام وان یموالنا، د ۲777غزل شماره   ۀخالص 

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 ی کن یآموزکه جان را چاره یآن صبح   شاد

 ی کن یروز یچارگیکه تُش ب ابدیاو  چاره
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و استقالل    یازینی ها، در ب از چالش   ییرها  ۀ که راه چار  ابمیو در  میشوم، چشم بگشا  دار یآن صبح که از خواب ذهن ب  خوشا

 .است  ی و اعتبار اجتماع  یمال یهاها، پشتوانه و کمک نخواستن از افراد، جمع

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 زندی م  هیعقل بخ  درانَد، ی جامه م عشق 

 ی کن یدوزدو را زَهره بدّرد چون تو دل  هر

.  سازد ی نو م   یو چگونه ذهن باور  دردی کهنه را از هم م  یهاباور   ۀو نظاره کنم که چطور عشق جام  نمیزمان که بنشآن   خوشا

قطع و   ن یبا ا وستن،یگسستن و پ ن یکه چطور با ا نند،یبی خود م  ۀدست تو را پشت اراد  ی هر دو را، وقت نیا ی ران یح نمیو بب

از حضور و به    پارچهک ی  ی تا دل یکنی اند، پاره پاره جمع مها و اتفاقات به تله افتاده در باور  که را  امی زندگ  یهاها، تکه وصل 

 .یکن  ایمه میزنده، برا یتمام

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 گردم همچو دود  ست یبسوزم همچو عود و ن  خوش

 ؟ ی کن یاز سوزش چه باشد، چون تو دلسوز خوشتر

غرور    ارانه، یدر آتش درد هش  تیبا رضا  زیمن ن  پراکند،ی خوش م  یو بو  سوزد ی چون عود که بر آتش مهم  نش، یب  نیبا ا  و

م« و  رَدل سوزاندن و ترساندن »او«، از سر »کَ  نیا  دانم ی . چراکه مشومی م  ست یچون دود نو هم   سوزانم ی خود را م   تیو من

 .است، نه خشم و انتقام «ی»دلسوز

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 ی و راهِ دل زن  ی لباسِ قهر درپوش گه

 ی کن یقالووز یی لباس، آ ی بگردان گه
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و ما   کندی و گاه چهره عوض م کندی منحرف م ریو ما را از مس شود ی ما، گاه در لباس قهر ظاهر م ییراهنما یبرا  یزندگ  که

در سر ما شکل    هاشه یاتفاق، اند  ک ی  ۀواسط هستند که به   ییهاهمان لحظه   یقهر زندگ   یها. لحظهگرداندی را به راه برم

و از    میشویرها م  شهیاندگاه است که از  ... و لحظه وصل آن  برندی و ما را با خود م  زنندیبه هزاران جا سر م  رند،یگیم

 .میروی م ش ی و پ میکنی اتفاق عبور م

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 گاوِ عنبربخشِ نَفْسِ مطمئن  یبچَر ا  خوش

 ی کن یپوز  ساحل حالل است ار تو خوش  نیچن در

  تواند ی و در ساحل تا م  کندی م  ی و پرتوافشان  دیآی م   رونیب  ایشبانگاه از در  ندیگوی همانند »گاو عنبربخش« که م  وقت آن

از تالطم    م،یکنیگاه که فضا را باز مآن   زیما ن  دهد،ی م  رون یمعطر عنبر ب  ۀ و ماد  کندی م   هیمعطر تغذ  اهیو از گل و گ  چرد یم

  م یکنی را جذب م   میآموزی چه مهرآن  نانی. با اطممیکنی غرق م   یمعنو  یهااشعار و آموزه   درو خود را    میشوی ذهن خارج م

 .و صلح نباشد  ی جز حسن و شاد  جهی. و محال است که نتمیآوری به عمل درم تیو با رضا

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 ی کن یکه طمعِ اسب و مرکبِ تاز ،یای طوط

 ی کن ی توز ۀجامشَعر و  لِ یکه م ،یایماه

در ذهن است    ی وقت   ی . انسان حتیدارد و هم بعد ماد  ی که هم بعد معنو  ی است، تنها موجود  یزیانگموجود شگفت   انسان 

  ی معنو  ریدر عمق وجود خود در طلب سوار شدن بر اسب حضور و تاختن در مس  کند،ی ها را تکرار مباور   ی چون طوط و هم

دارد    ی اجامه  دنیبه پوش  لیم  کند،ی شنا م  ی آگاه  یایدر در  زادانه آ  یو چون ماه  بردی سر مگاه که در حضور به است. و آن 
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سبک و   ی افکار انسان معنو ۀ . هرچند جامکندی هم فکر م ی انسان معنو ی ساخته شده است. حت  شه ی که تار و پودش از اند

 .ردیگی او را نم  یی ایحرکت و پو  ینازک است و جلو

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 رمست یو شکارت آهوانِ ش ی مست رِیش

 ؟ یکن یوزی کجا  ی فان  ۀگند  رِیپن با

  ر یو شکار تو آهوان مست از ش ی مست حضور هست ریخود را فراموش نکن. فراموش نکن که ش  ی وجود قت یو حق ایب پس 

  وزپلنگ یمنابع. تو مثل    نیترآن هم از مرغوب  ، یخود را نو به نو و تازه شکار کن  ی معنو  یهر روز، روز  د ی. تو باتیمعنو

 !ی کن ریس شوند، ی که زود فاسد و مضر م  هکهن یباورها ۀدیگند ریکه شکم خود را با پن یستین

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 است  یارا قبله  یکیقبله؟ کِامشب هر  میگو چند

 ی کن  یافروزگر تو شب  ،یک یگردد  هاقبله 

شب    ن یکند؟ که در ا  تیهدا  یسعادت و خوشبخت   یسوبگردم که مرا به   یمکتب و راه   گانه یدنبال قبله، آن  به   دیبا  ی ک  تا

از    ی هرکس دست فکرش قسمت  ک،یاتاق تار  نینمازگزار است. در ا  ییبه سو  ،یاصل   ۀاز قبل  خبری ذهن، هرکس ب   کیتار

  نندیتا بب  یافروختی نور حضور را در دل همگان م   کاشیآن اوست. ا  از قتیکه حق  پنداردی را لمس کرده است و م  تیواقع

 !شود ی م انینما های شدگ ت یهوقبله، وجود دارد و آن هم در دل پاک شده از هم ک ی قت، یحق ک یکه تنها 

 ۲777 ۀغزل شمار شمس،   وان ید  ،یمولو

 یاه یما یابی ب یزیز لعلِ شمسِ تبر گر

 ی کن یروزیفرازِ چرخِ پ هیپا نیکمتر
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  ن ی»او« قر  ارانی. اما اگر خود را با  شودیدشوار م  ،یواقع   ۀکردن قبل  دایهمه تضاد، شناخت راه درست از غلط، پنیبا ا  ،یآر

 ی روزیپ  نیتر. و کمیریگی و اوج م  یکنی و پرواز م   یجنبانی باالخره پر عشق را م   ،یو ارتعاش حضورشان را حس کن  یکن

 .ینیفلک بنش فوقو در   ی است که طوق قمر بشکن نیتو ا

اصل روان هستند. از   کی هر دو از  نیهمه در وجود ما هست. اما ا ن،ی رینور، تلخ و ش و  هیسا با،ی خوب و بد، زشت و ز پس 

تا ما را به خودش زنده کند.    آوردی م  وجودبه   ی که همه را زندگ د یعبور کرد، و د  دیبرزخ خوب و بد کردن و قضاوت کردن با

 .طپدی که م است  یقلب زندگ   ن یگاه قبض و گاه بسط، ا

 مهر و احترام،  با

      شکوه 
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 داستان سه دوست 

 تان یرا برا  شانیهانام   یکم  دیو مَشک بودند. بگذار  نهیجَرّه و قِن  یهابه نام   یم یسه دوست صم  م،یقد  اریبس  یهادر زمان

شراب هست    ی برا ی ظرف  ایو  ی صُراح  یمعناهم به  نهی. قِندیریکوچک درنظر بگ ۀ کاس کی ایسبو و    ی عنیمعنا کنم. جَرّه 

انداز  بزرگ  ۀکه  جَرّه  از  بزرگآن  مَشک  و  است.  ب  انیم  نیترتر  حجم  که  بود  خود    یترش ی دوستان  با  را  شراب  از 

 .حمل کُند  توانستیم

بخوابند.    توانستندی بود که خوابشان آشفته شده بود و راحت نم  نی مشکل مشترک داشتند و آن ا  ک یسه دوست    نیا

شروع کنند، آشفته بودند و گرفتار و    یبا شاد   خواستند ی را که م  ی از زندگ  یالحظه   هر  میبهتر است بگو   ا یهر شب  

مجلل    یهاستاندند و خانه  بایاندوختند و همسران ز  اریبس  ول را گشتند و پ   ایها تمام دن! آنست ی حل چراه   دانستندی نم

را عوض    تشانیرا عوض کردند و هو  تشانیو مل  افتندی  اریباال جمع کردند و دوستان بس  یو مدارک دانشگاه   دندیخر

را امتحان کردند    زیچه همآوردند و خالصه    یرا عوض کردند، به مواد مخدر رو  ی مختلف  یاس یو س  یمذهب  یرهاکردند و باو

رنج    اریمزمن بس  ی خوابی ها از ب مشکل خوابشان برطرف نشد. نشد که نشد. آن   ی مشکلشان برطرف شود. ول   دیتا شا

رو  ه حضور روب  گنج  ۹۰5شده در برنامه    ریموالنا تفس  3۰۸کردند تا با غزل    یسپر  ازیو ن  یدر درماندگ  ی. مدت بردندیم

آن درد اصالً از ابتدا وجود نداشت. پس   یی در خواب نبود. گو  یآشفتگاز آن  ی خبر گر ی، د3۰۸غزل  افتن یشدند. بعد از 

ما هم    دیدگرگون شدند. شا  گونه ن یکه ا  افتند یو چه    دند یها چه دآن   مینیتا بب  میکنی را مرور م  3۰۸ما هم با هم غزل  

 :که کنمی ها را تکرار م از آن  الوگ ید  ک ی ت یهر ب انیو من در پا میآن را تجربه کن  میبتوان

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا
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 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قمر نقاب  ی بگشا ا ،یاببسته   خوابم

 آفتاب شتیشُکر کند پ یِهاسجده  تا

  رسد ی م   یما زمان  ۀ هم  ی. در زندگ کردندی و مَشک با آن دست و پنجه نرم م   نهیبود که جَرّه و قِن  یبسته شدن مشکل   خواب

رو به پروردگار    تواندی م  یاتفاق، آدم   نیاز ا  شی اصالً پ  ایحالت اتفاق افتاد و    نیا  ی. وقت شودیو فضا تنگ م  دیآی که قضا م 

  ی تا تو ا  دهمی هُل م   ه یرا از مرکزم به حاش  ی دگیهمان  یعنی.  کنمی شکر م   ۀ ش تو سجدی من در پ  ایکه خدا  دیکند و بگو

 . است ی همان طلوع کردن آفتاب در درون آدم ن ی. اییو به مرکزم آ یاز رُخ خود نقاب بردار ، یزندگ

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی تو گرفتم و دستم بتافت دامانِ

 از وفا متاب یرو  دم، یدست درکش نیه

غافل   یو حضور و خداوند بزنند. ول  یسه دوست خواستند که با ذهن خود به خدا زنده شوند و دست در دامان زندگ  آن

  ی مرکز خال   دی . برودیاوریدل ب  د یها را برگرداند و گفت برودست آن   ی . زندگ مودیبا ذهن پ  توانی راه را نم   نیا  کهن یاز ا

  ی ها به زندگ . آندیو هر لحظه ناظر اعمال خودتان باش  د یو تالش کن  دیخود کار کن  ی و رو  دی . برودیاوریو عدم شده ب

 . ستیخوابمان ممکن ن  یاز آشفتگ  ییزنده شدن و رها توی برمگردان که ب   یاست. از ما رو کویرب، سخن تو ن ایگفتند 

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا
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 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 و ی: مکن شتاب که آن هست فعلِ دیگفت

 تو شتاب یِسو   نکندی او بُوَد که م  وید

را    ی است که آدم  یبا ذهن، مقاومت  ی که هر زنده شدن  دیشتاب نکن  ل یگفت که در راه زنده شدن به حضور و تبد  ی زندگ

راه عجله    نیاگر در ا  د،یافتیکه راه دُرُست را    یآن هنگام  یاست. ول   و یخطرناک د  ۀتل   نیو ا  اندازد ی دوباره به ذهن م 

دارد کار خود    هیحاشی سال است که ب   ۲۰  از  شی به لطف پروردگار ب  حضورگنج   ونیزیتلو  م،ی. ساده بگودیهست  وید  د،ینکن

کرده باشد.    یرا ط   یهست که روند مشابه   ی گرید  یِشخص   ونِیزی چه تلو  میاده یحال از خود پرس. تابه دهدی را انجام م 

  ت یپس رمز موفق  وبخُ  پُرسد،ی و از خود م  رودی به فکر فرو م   ی! آدمستین  یگرید  زیچ  م،یگوی من به شما شنوندگان م

خود کار کردن و هرچه    ی و در راه رو  میکار خود کن   ۀ را سرلوح  ونیزیتلو  نیا  ۀ تجرب  دیما نبا  ایآ  ست؟ یچ  ون یزیتلو  نیا

  یاهر لحظه   م؛یهست  وی د  م،ی. اگر نکنمیبکن  دی. بله که بامیشتاب کن  ریمس  نیدر ا  ون،یزیتلو  ن یهمراه شدن با ا  ترش یب

و انبساط    ییرا که در فضاگشا  یالحظه   ن ی. امیهست  و ید  م،یموالنا شتاب نکن  اتیرا که در حفظ کردن اب  مانی از زندگ 

 .میهست وید م،یشتاب نکن

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از یبر درگهِ ن  نمیرب کنم، بب ای

 رب، مشتاقِ آن جواب ایهزار  نیچند
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با    ،یانشسته   ون یزیتلو  ی که در پا  ی کس  ی ا  گریپاشو د  ی عنیرب گفتند و خدا را عاجزانه صدا زدند.    ایسه دوست    آن

ا  ای  ک ی  ،یا کردم؟ اگر هنوز نکرده   ییفضاگشا  ی خود بگو من ک   یکه با چالش   یالحظه   ن یرب محکم با خود بگو. در 

آرام    یو ذهنش را کم   دیآدم توانست فضا را بگشا  ی. وقت تاس  ازی درگه ن  نیدر مقابلش فضا را بگشا. ا  ،یرو هسته روب

خود کار   ی که دارند بر رو ی. عجب مشتاقان گفتندی حضور چه م  گنج گریدهندگان د  امیپ گر،ید  یها.. آدم اِ . ندیبی کند، م

 . به ارمغان ببرند  یزندگ یرا برا یصاف  ۀنیخود را بشناسند و آ یهای دگیهمان نیترتا کوچک  کنندیم

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن یآتش یِهادل و جان   شتریخاک ب از

 کوزه گرفته که آب آب انهیمُستَسق

ندانند. کاف  دی. شاتی روح و معنو  یغذا  ۀاند. تشنتشنه   ایدن  نیا  مردم به سر کار    یخودشان  است هر روز صبح که 

از مردم،    یشماری که تعداد ب  یشوی رو مه روب  یا. با صحنه یناظر و شاهدگونه تماشا کن  یدیرا تنها با د  گرانید  ،یرویم

  ن یاز ا  ی کیدر    ی امیاز پ  د یتا شا  کنندیم  ن ییانگشت صفحه را باال و پا  با تلفن همراه خود دارند و تنها    ایو    ی سر در گوش 

هم   شانی نخواهد شد، بلکه اندک زندگ  خته یر یزینه تنها چ کهنی . غافل از ازدیبر ی ها زندگبه آن   ،یاجتماع  یهاشبکه 

  د یبا  ی از ما است که زندگ  م؟یامدهکه راه را اشتباه آ  میدانستی حضور و موالنا نبود، ما از کجا م  خواهد شد. گنج   دهیدزد

اگر    م؟یکردی م  رابیمان را س. اگر موالنا نبود، ما از کجا جان تشنه ینستاگرامیا  یهاشود، نه از پست   یجار  رونیبه ب

 . ام، آب کو؟ موالنا آب بدهمن تشنه  یزن ی م ادیاعماق دلت با خودت فر  در یپس تو هم دار  ،یون یزیتلو یهنوز در پا

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا
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 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چار عنصر او  ن یخاک رحم کن که از ا بر

 و انقالب ری دست و پاتر آمد در س ی ب

چون آب و  و هم م؛یچون خاکما هم  ،یزندگ  ی گفتند: ا  ی به زندگ   شد،ی کم داشت چشمانشان باز م سه دوست که کم   آن

خضوع را در    ی دم جاست که آ  ن ینکته ا  ی . ول میباش  عیسر  لیتبد  ری که در تحول و منقلب شدن و س  میستیباد و آتش ن

  ن ی اتفاق ا  و تنها درمقابلِ  امموده یرا اشتباه پ  یجا راه زندگ   نیمن تا بد  یزندگ   یکه ا  ندیبی م   یزندگ   درمقابلِ  تیب  نیا

راه    خواهمی و هرچقدر هم آرام م   میمایرا بپ  ی قبل   ریمس  خواهمی پس نم   نیاز ا  ی ام. وللحظه قضاوت و مقاومت کرده

 .پا بگذارم ق یعم  ییِکنم و در راه فضاگشا یرا ط  دیجد

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اوست   یِکه او سبک شود، آن باد، پا ی وقت

 سحاب یِ پ  یبرجهد دو سه گام  لنگانه

  ی هم که سبک شدند زندگ  ی بود که راه نجات و سبک شدنشان شد. وقت  یبه زندگعجز آن سه دوست نسبت  انیب نیا

ها بدانند  آن   کهآنی را ب  شانیکارهاو    دی آی م   شودی قضا با ابزار بشو و م  یعن یها بشود.  آن  یتا پا   فرستدی باد خود را م 

ها بود که  راه زنده شدن، تالش کردنِ آن   ن یدر ا  ی عنیها،  آن   دن یدو  زان ابر بارا  ی لنگانه در پ   نی . اکندی چگونه، دُرُست م

روزمره    ی در زندگ  مینیاست که بب  نینه، ا  ای  میجهی ابر م   یما در پ   کهن یا  ی سنجش برا  نیها کرد. بهترآن   یباد را پا

 .میگذاری م یو آموزش معنو یی فضاگشا  یخود را برا  یچقدر از زمان و انرژ
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قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از تکِ آن لنگ برق را  ردیخنده گ تا

 خطاب آن رعدِ خوش  د یاندر شفاعت آ و

اش  و خنده  د یو مَشک را د  نهیجَرّه و قِن ی عنیبار در لباس رعدوبرق، آن لنگانه قدم برداشتن آن سه دوست    ن یا  ی زندگ

دست گرفتن و کمک    یخود هستند. پس برا  ۀخواب آشفت  یبرا  یدنبال پاسخ ها بدون شک، به گرفت. دانست که آن 

  ده یحال از خود پرستابه   یکس  ایخطاب؟ آفرستاد. چرا خوش   راخطاب  خوش   ۀهمان صاعق  ایرعد    ی ها، زندگکردن به آن 

برخورد رعد را    قیجا و مکان دق  تواند ی م   یکس   ایآ  زند؟ی م   یو در چه موقع   زندی به کجا م   زندی است که صاعقه که م 

 د یبا  د،یآی م  انکه دردم  ییبه جاها  زندی صاعقه م   یما هم، وقت  یباشد. در زندگ  ی پاسخ منف  کنمی کُند. گمان م  ینیبش یپ

 یِ گرفتار  ایاز رنجش ما    ی دُرُست  یجازمان است، بلکه صاعقه در    نیکه نه تنها زمان اتفاق افتادن آن اتفاق، بهتر  میبدان

 . ما اصابت کرده است یشدگ تیهوو هم   یدگ یهمان ایما و 

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیکه: برجَه دیابر بگو انِیساق با

 اضطراب  دیتشنگانِ خاک بجوش کز
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خود دست  خودبه  ند،یجوش و حرکت تشنگان را ببطلب و جنب   یعنیکه اضطراب،    ی دنینوش  ۀکنندپخش  ایو    ی ساق  هر

دنبال  به   گریها دکه آن   د ید  ینبود. زندگ  نیاز ا ریو مَشک هم غ  نهی جَرّه و قِن یها آب برساند. براتا به آن  شودی به کار م

  لنگد ی کار م  ی جا  ک یاند که  برده  یها پ . پس دانست که آن ستندین   های دگ یو در همان  رون یخوابشان در ب  ی پاسخ آشفتگ 

ها را بشنود و  آن  یهم توانسته بود صدا  یساق   کی. پس به مرکز خود رجوع کرده بودند که آن دهدی نم  یزندگ  رونیو ب

 .را بفرستد شیزاباران  یابرها

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رسدی آخر نم  م،یکه من نگو رمیگ

 دلِ کباب؟ یِمشامِ رحمت بو اندر

ا  یراو  موالنا ا  میریگ  د،یگوی سه دوست م   نیداستان  نبود، آخر ا  نیکه  و    ییو کارافزا  یی همه دردافزانیداستان هم 

چه هدف    نی. آخر ادیگوی معلوم است که م  لنگد؟ی کار م  یجا  کیکه    دیگوی ما در جهان به ما نم   یدر سخت   یزندگ

دل آن   ی بو د،یگوی و زخم با خود جمع کُند؟ موالنا م رنجش اش درد و سال عمر کُند و همه   ۹۰ ی است که آدم ی نشیآفر

به  و نسبت   ندیگشای لحظه فضا را م  نیها چگونه در ا که آن   دید ی. زندگ دیرس  ی سه دوست که کباب بود به مشام زندگ

ا   ی دل کبابمان به مشام زندگ  ی بو  شود ی ماست که باعث م   م یو تسل  ت یرضا  نیکامل دارند. ا  ی لحظه رضا  ن یاتفاق 

 کباب ندارند؟  یق یحق  یبو های دگ یهمان گریکه د یدان ی و م  ی کاف ۀ اندازدل تو کباب شده به   ایبرسد. سؤال آ

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا
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 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ابر همان دم روان شوند  انِیساق پس 

 و با مَشکِ پرشراب نهیجَرّه و قِن با

دنبال پاسخ بودند که چرا خوابشان آشفته  در به و دربه   یگریقدر پو مَشک آن   نهیشد. جَرّه و قِن  دیبای چه مشد، آن   پس

شده    ی کی  ی نداشتند و با زندگ  یذهنآن سه دوست من   گر یآمد. د  ی همان زندگ  ا یدهنده و  دهنده و شرابشده که آب

بشکه.    ک ی  ۀاندازبه   یگریانگشتانه، د  کی  ۀ اندازبه   ی ک یشدند.    یدگشراب زن  ۀکنندبودند. پس خودشان آورنده و پخش 

قِن  گریبود که دجا  نیا و  نبودند. آن   یی فضاگشا  دن یدنبال فهمبه   نهیجَرّه  بودند و  گشوده  ی ها همان فضابا ذهن  شده 

و   یو محبت و شاد عشق  ی زندگ نیاست که من به چه مقدار در ا ن ی. سؤال اییبود پس فضاگشا نیبابا، ا  یدانستند ا

  کنم؟ی را پخش م یی فضاگشا

قِن  جَرّه نم   یی گفت: چگونه فضاگشا  نه یبه  به مَشک گفت: چگونه فضاگشا  نهیقِن  توانم؟ی کنم،  نم   یی هم    توانم؟ ی کنم، 

 !دیرا با ذهن معنا نکن ییمَشک گفت: فضاگشا

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گنجِ عشق  یجوی و در خراب هم  خاموش 

 از خراب دییگنج در بهار برو نیکا

  نه یجَرّه و قِن تیبه سکوت شده است. رمز موفق  ییآمدگووقت خوش  گری. ددیرس انیجا به پا نیسه دوست هم داستان

  دانستند ی که م  رایبودند. ز  ییدنبال معنا و راه نجات و رهااکنونشان، به   یِزندگ  یهابود که در خرابه   نیو مَشک در ا

شنونده که    یا  د، یناام  یادنبال خواهد داشت. پس چه نشسته   به  عاًخود بهار را قط   یزمستان اگر آمده است، پس در پ 

 . یاب یو فضا را بگشا تا گنجِ عشق را ب  آزاردی را که تو را م   یلحظه آمده است. خاموش کُن، هر آن فکر  نیبهار تو هم هم
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خوابشان    یِکه قفلِ درِ آشفتگ  دانستندی ها مطلب بود. آن   قیبا گنجِ عشق، از طر  شانیی آشنا  ۀما نحو   ۀدوست قص  سه

 ا ی  نیبا هم  رد،ی گی طلب دستت را م   نیاست. با هم  نیطلب داشته باشند. سنت خدا هم هم  کهنیباز نخواهد شد، مگر ا

 .رب گفتنت

 ۲3۸7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنت اهلل ن طلب، ی ب

آلمان  -  ایپو
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 ۹۰5برنامه شماره 

 3۰۸ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قمر نقاب  ی بگشا ا ،یاببسته   خوابم

 آفتاب شتیشُکر کند پ یِهاسجده  تا

 :شمس موالنا  وان ی از د  3۰۸شماره   غزل

 .شده از خواب آشفته ذهن  داریشکر انسان ناظر و ب یهاسجده   حاصل

چون ترس،    ییهای از مقاومت و قضاوت که ناظر و مراقب آشفتگ  ی حضور و خال  دیشکر انسان با د  یهاسجده   حاصل

 .ها استدست آوردن ه ، و شتاب و عجله در بخشم  نه،یحسادت، رنجش و ک سه،یمقا

 .لحظه نیسجده شکر آفتاب حضور از مرکز موزون انسان آگاه به ا  حاصل

کاذب رها    یهای دان و راه   هایی و راهنما  ی جسم   یارینفوذ هش  ریکه انسان را از ز  ی دگ یاز همان ی خال   یشکر مرکز سجده 

 .کندیم

 ۴5۱  ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بتافت  هانه یآفتاب کز دل در س آن

 عرش و فرش و گنبد خضرا مبارکست  بر

  ی خود و سعادت و مبارک  یو زنده شدن به جنس اصل  ییشناسا  یسعادت و مبارک  م،یآفتاب از درون انسان تسل  طلوع

 .را به همراه دارد زیشکر و صبر و پره

 .ییو فضاگشا میتسل تیاستفاده از خاص  یی شکر توانا د، ید رییتغ یی توانا  شکر
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 .هاستی و جمله خوب  تیطلوع قدرت و هدا ت،یطلوع خرد، حس امن ی سعادت و مبارک م، یدرون انسان تسل آفتاب

 ۴۴۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بتابد  نیچون بر زم   یآفتاب خوب  آن

 بهتر ز آسمانست  ، یخاک نیدم زم آن

 .بودن است یدگ یماندن در ذهن و گرفتار درد و همان یکاهل انیآفتاب حضور از درون انسان، غروب و پا طلوع

و گشودن در    زیشکر و صبر و پره  د یمقاومت و قضاوت به د  دید  رییطلوع تغ  م، یآفتاب حضور از درون انسان تسل  طلوع

 .است  یزندگ  ی به رو

 5۴ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روشن کو؟  روزِ  :ییو گو  یفروبند  دهیدو د  تو

 گشا من، تو در بُ نکیبر چشمت که ا د یخورش دنَزَ

لحظه    نیخود و گشودن فضا اطراف اتفاق ا  یسبب تمرکز و کار کردن رو  م،یآفتاب حضور از درون انسان تسل  طلوع

 یهااز گردش   زیو سجده شکر است. ناظر ذهن بودن و پره  سبب ی ب  ی و شاد  تیاست. طلوع آفتاب حضور سبب رضا

نفوذ گردش ذهن و    ریکه انسان را از ز  تاس   یآن سجده شکر  جانات یاز ه  زیو پره  گریبه فکر د  ی از فکر  یدرپ ی پ

 .دهدی قرار م  یزندگ  اریو در اخت کندی مضر آن آزاد م  یهاحل راه

 5۹۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دمانَگردش فرو   نیازمن  وجودِ  چرخِ اگر

 د س که گردون را بگردانَمرا آنکَ  دبگردانَ
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 نیقر یاریرا به  یدگیاست که انسان گرفتار ذهن و همان یشناس دان و راه تنها راه میحضور از درون انسان تسل آفتاب

 زیدر راه صبر و شکر و پره  ارانه یهش  ی. طلبکندی م  ترش ی هرچه ب  ییصادق، طالب شناسا  انیو مصاحبت بزرگان و راهنما

 .افزا جان  دیو شتاب در راه زنده شدن به خورش

 ۶۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 افزا  جان   دیبدان خورش  ما،یره پ راهِ یا  برو

 را  یپرسودا ببر آنجا سالم   مجنونِ نیاز

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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 


