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 نام خدا به 

 .داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 ادان یو ص ی، داستان سه ماه۹۱۳ برنامه

 .ندیآی برم  دشان یدر تدارک ص  عیها، سرآن  دنیبا د  ادانیص یکه روز کردندی م  یزندگ  یریدر آبگ یماه  سه

انسان   یهانماد گروه   یماه  سه  ما  و  مختلف  انسان  یهشیارمراحل مختلف    ایها  که    ی دگینماد هر همان  اد یو ص  ست ی هر 

انسان    ی لحظه برادام هر  نیو ا  گسترد یم  یهشیار  نیا  ی برا  ی و هر لحظه دام  کندی ما را به انحاء مختلف جذب م  یهشیار

 .شود ی پهن م 

 268 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن رسول سوءالظَنّ گفته  حزم

 فضول   ی ا دان ی قدم را دام م هر

 .ردیگی م ش یدر پ گرید یهامختلف با گروه  ی خود، راه یهشیار زانی هر انسان بسته به م حال

  گران یاضافه و شور و مشورت با د  یگووگفت  یبرا  یرار کند و بداند، وقتدام ف  دنیبا د  ،یکه هر انسان عاقل   ستی عیطب

و   وقفه ی که قصد شکار سگ شده است، ب  یی دهد و چون آهو ح یترج شک ی را بداند و فرار را بر قرار ب  زیندارد. ضرورت گر

 .زدیو بگر زد یفقط بگر  یفکر چیهی ب

 22۳6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او سگ بود  ی آهو کز پ همچو

 رگ بود  ک یتا در تنش  دودیم
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 22۳7 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خطاست   ی خرگوش و سگ اندر پ  خواب

 خود در چشم ترسنده کجاست؟   خواب،

و با    ندیبی پرخطر و ناامن م  یذهن را جا  ری. آبگدهدی م  صیرا تشخ  مت یعز  نیضرورت ا  درنگ،ی و ب   وقفهی عاقل ب   انسان

  وستن یتنها مأمن و پناه امن، پ  داند ی که م   اندازد؛ ی نم   ریو سفر خود را به تأخ  افتد ی نم یآفل، به کاهل  یو شاد  ی اندک خوش 

 .دوست است  ی و ابد  یو ازل  کرانی ب یایبه در

 ۱۱۴۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گه نگون  ره،یگاه چ ی جزو عقل 

 المنونب یاز ر من یا یکل  عقل 

 :گذاردی م  دانیو پا به م کندی عزم راه م  پس 

 22۰6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عاقل بود عزم راه کرد  آنکه

 راهِ مشکلِ ناخواه کرد  عزم

دشوار و صعب در   ی متوجه هست که راه  ابد،یی سالک عاقل، که ضرورت رفتن و نماندن در ذهن را با عمق جان درم یعنی

 .شواستیفضا، او را پ  نیا مثالی گشوده و کششِ ب  یدارد؛ اما عشقِ فضا   شیپ

کند؛ چون    یپرپنهان  ان،یبدون صحبت و مشورت با اطراف  دیشکار اوست و با  یجهان در پ   ادیکه ص   داند ی عاقل م  سالک 

گرفت    ی را به همسر  ی گریکردند و زن او، شخص د  دیاش از او قطع اماو را ربودند و خانواده   های عبدالغوث که نُه سال، پر

اگر پنهان از چشم ذهن    یعنیکردند و دست از سرش برداشتند؛    دیاز او قطع ام  انش یخودش و اطراف  یذهنو در واقع من 
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با پذ کردن خود و شور و    اسیاتفاقات در صلح و آرامش، بدون قضاوت خود و بدون حرف زدن و ق  رشیخود، همواره 

  م، یکن  یپرو پنهان  میداشتن مرکز، ادامه دهه آرام و در خفا به راه خود، با تعهد به عدم نگ   ،یذهن  یهامن   گریمشورت با د

 .میابیی و سکون م   میشوی م جهان در پناه امن خداوند، مستقر یهای دگیباألخره از وسواس ذهن و همان

عقل را و خرد را از    زند،ی دم نم   یذهنیهامن  ش یو سلوک خود در پ  ریاز س  رک،یز  یعاقل، چون عبدالغوث و ماه  سالک

اتفاق، بدون قضاوت و مقاومت    رشیشده؛ با پذ  یو شرط  دهیکهنه و پوس  ینه از عقل و باورها  رد؛یگی درون م   ۀگشود   یفضا

شدن با نور دورن    نیبود که بر من آمد! اجازه قر  ی بتیچه مص گرید  نی کردن که، چه بدشانسم! و ا  ی ذهن، بدون ناله و زار

  گر یخود و د  یصحبت و قضاوت اضافه با ذهن شاک  چیهی ب   ر،یفرمان حرکت بدون درنگ و بدون تأخو    ابدیی را م  ش یخو

  درنگ، ی اش، ب العاده  ق و قدرت خار  رو ین  ریتحت تأث   ، یکه ماه  ی فرمان  شود؛ ی کاهل و سست، از نور درون صادر م  یهایماه

 .کندی م  ییکتای یایدر ی بر مشکالت راه، او را راه ی با آگاه

 22۳2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راه کن  نیوقت مشورت ه  ستین

 تو آه اندر چاه کن ی عل چون 

  ی ذهن و راه ریو کندن از آبگ  ده یچراکه مِهر زاد و بوم بر جانشان تن زند؛ی راهش را م   ها،ی ماه  گریکه مشورت با د  داند یم

که   کندی و رو و قضاوت نم ریذهن خود، داستان را ز ش یپ  یسخت و دشوار است؛ حت  شان یبرا اریشدن، بس  کرانیب یایدر

  زش یعز  یهای دگیوداع با همان  ز یانگغم  یویچشمش به صف بکشد و سنار  ی جلو  را  های دگیذهن او را بترساند و انواع همان

  میو با تسل  ت،یو بدون ناله و شکا یقضاوت ی با ب  زیو در رفتن او را کاهل و سست کند؛ از ذهن خود ن  ندیتدارک ب  شی را برا

 .شمرد ی م متیو وقت را غن  افتدی و راه م کندی م یپرتمام، پنهان 
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 22۰7 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ندارم مشورت هان یبا ا گفت

 سستم کنند از مَقدرت نیقی که

 یی مَقدِرت: قدرت و توانا*

 22۰8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان تَنَدزاد و بوم بر جانش مهر

 و جهلشان بر من زند  یّکاهل

 22۰۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نکو   دیبا یارا زنده  مشورت

 تو را زنده کند وآن زنده کو؟  که

 22۱۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زن ی مسافر با مسافر را یا

 زن  یِلنگ دارد را تیپا  زآنکه

 22۱۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی الوَطن بگذر ما  دم حب  از

 ست ین ی سو نیسوست، جان ا وطن آن  که
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  ادان یص  دیکه هر لحظه ممکن است ص  ستی ن  یک یکوچک و تنگ و تار  ریکه وطن او آبگ  داندی م  ادانیص  دنیبا د  رکیز  یماه

ا  زد یآورد و بگر  ادیرا به   شی خو  یذهن بگذرد و حب و عشق وطن اصل   ۀاز الن  د یکه با  ندیبی شود؛ م  کوچک    ریآبگ  نی از 

 .پرخطر 

 22۱2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو یمولو

 شَط  ی گذر زآن سو ،یوطن خواه  گر

 راست را کم خوان غلط  ث یحد نیا

که    داندی و م  کندی خالصه نم   های دگیرا در همان  زیچغلط، همه   یجمع و باورها  ریتحت تأث  رک،یز   یحازم، چون ماه  سالک

  ی قیوطن حق  گریاست؛ او آمده تا بار دبشر آمده  یی ابتدا  یازهاین  گریو د   دن یباالتر از خوردن و خواب  اریبس  ی مقصود  یبرا

و    طلبدی مدد م  داریب  یها؛ پس از نور جان بکشد   رونیرا ب  یتینهای ذره، ب  نیتجربه کند و از دل ا  ی جسم خاک  نیخود را در ا

و اسباب ذهن، با    سببی و ب   خردی و خطرات راه را به جان م شودیم  ترک یو نزد  کینزد  ایدر  نیهر دم به ا  ،ییبا فضاگشا

 .رودی م ش ینور جان پ

 22۳۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن حَذور   رفتی را پا ساخت م  نهیس

 مقام با خطر تا بحر نور  از

 کننده زیپره اریحَذور: بس*
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و در سکوت، دور از    یبر حرکت پنهان   وستهیپ  د؛یگوی و از خطرات راه م   کندی حال حضرت موالنا، هردم سالک را آگاه م   و

و از عمق   دهد یانذار م  یذهنیهامن گر ید زیو ن دهدی و ناله سر م   کشدی م اس یچشم ذهن خود که هر لحظه انسان را به ق

 .میعاقل عزم راه کن  یو چون ماه میی در آ  یعقل ی تا بلکه از ب  د؛ی گوی عشق م ۀ کرانیو لذت ب  انتهای و ب  دیناپد ۀو کران 

   22۳۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است بس  ابیآن آه، کم محرم

 کن چون عَسَس  یو پنهان رو روشب 

 22۳۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریآبگ نیعزم کن ز ایدر ی سو

 ریگرداب گ نیجو و ترک ا  بحر

  یهشیارو از    آوردی عمل م   ۀ به مرحل   افتیپس از درک و در   درنگ، ی ها را ب ضرورت   ن یتمام ا  دار،یسالک ب  ا یعاقل    ی ماه  و

ناگهان    یهشیاراز    یهشیارو    شود ی مستقر م  کران، یب  یایدر  نیو در ا  کندی حضور م   تینهای به گنج ب  متیقصد عز  یجسم 

  ندیبی م  یزدیاز انواع نعمات ا  ختهیآم  یسفر را جَزا، بهشت  نیو رنج ا  دیزدا ی تن م  ازغبار    ،یزدیو خرد ا  یآگاه و غرق در شاد

 .ماندی و ثابت و استوار برجا م  آورخ یو چون درخت سِدره ب شود ی نم یدگرگون  چ یکه در رهگذار باد حوادث، دستخوش ه

 22۳8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرفت ایره در ،یآن ماه رفت

 دور و پهنه پهنا گرفت  راه
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 22۳۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و عاقبت   دید اریبس هارنج 

 تی امن و عاف  یآخِر سو رفت

  ی او چاره  رودی به فکر م  ادانیو آمدن ص  رکی ز  یاما در اثر رفتن ماه  ابد؛یی زود ضرورت رفتن را درنم  عاقل،مه ین  یاما ماه  و

که اکنون هست دست به کار    یط یو شرا  جانیدر هم  درنگی ب   دیتلف کردن ندارد و با  یبرا  یکه وقت  داندی و م   شدیاندیم

بوده    نیکه بله! قسمت ا  شودی و جبر ذهن نم  یو دچار کاهل   زدیپرهیاندوه و ندامت م  و مرحله از حسرت    نیدر ا  زیشود. او ن

 !دیآی از دستم برنم  یوضع رضا دهم و کار  نیبه ا  دیو با

خود طمع کرد و    نعمت ی کار، چون فرج که بر دختر ول  نیو در ا  میاکار را از حد گذرانده  های دگیانباشتن همانها در  انسان   ما

از خواب    یداریب   ی برا  ، یزندگ   یجان یتا بد  ز یما ن  خت، یگری م  زیدختر ن  ۀ یاز سا  گر یادب، که د  یاگونه او را به   نعمتش ی ول

  م،یاخود باز مانده  نعمت ی به ول  ی و از خدمت و بندگ  میاجهان و هرچه در او هست شده   ریاسشوم ذهن، که جسارت کرده و  

  ی و آرزو  میاغفلت سر داده   نیها از او چون فرج ناله   میاقرار گرفته   ایو مورد تجاوز کِنگِ اَمرد دن  بر خود جفا کرده   اریبس

  ی حالج   ریمدتها اس  نکهیبدون ا عاقلم ین  یچون ماه   ایاما آ  م،یادهیسر خود د یرا بر باال   ایدن  ادانیص  زی. ما نمیامرگ کرده

 م،یزیکاش و اما و اگر در کار خود بر  یو هزار گونه، ا  میرا مالمت کن  گرانیو خود و د  میو حل و فصل اتفاقات گذشته شو

و داستان    میتابه سرخ شو  یماه  درشد،    ادانیکه شکار ص   عقلی ب  یچون ماه  دینه! با  ای!  م؟یامرده  های دگیاز همان  کبارهیبه  

 !فرج دوباره و دوباره تکرار شود؟ 

  ی چون سرگذشتِ فراموش   ان،یماه  گریبا د ینیخبر داشت، اما در اثر همنش  ییکتای  یایدر  کرانی عاقل، از وسعت و ب  یماه

 ن یبود که با کوچکتر  داریسپرده بود؛ اما آنقدر جانش ب  یغلط، آن را به دست فراموش   یهاو آموزش   ایدن  نیانسان به ا

  ی راه داند ی را بردرد و تمام خطرات را به جان بخرد چراکه م ی فراموش   ده و پر  د یبه خود آ  ادان،یگذر کردن ص  ی عن یعالمت 

 !ستی ع یو وس  کرانیب یایچه در
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 .که عزم راه کند ندیبه خود بب  کینزد اریبال را بس دیبا  عاقلمه ین  یماه اما

  دهد، ی رخ م  زانمانیما و عز  ی و درشت که برا  زیمره و تلخ و خشک حوادث رروز   ی در زندگ   ها،یمرادی اتفاقات و ب   انواع

  ست؛ ین  یسو  نیکنند که وطن ا   مانی که ما را متوجه منظور اصل   ستادهی به ما ا  ک ینزد  اریهستند که بس  ی ادانیهمان ص  دیشا

 !خود بازگرد  یوطن اصل  ی سو

که در حسرت و اندوه    داند ی که خطا کرده و همچنان م   رد یپذی و م  شود ی ابتدا متوجه از دست دادن فرصت م   عاقل م ین  یماه

 .ردیبگ دانم«ی و اقرار به »نم  رشیاز نور پذ ش، یراه را از نورِ درون خو ۀعمل کند و چار دی ندارد و با یاده یماندن فا

 22۴2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ، من فوت کردم فُرصه را آه گفت

 نگشتم همره آن رهنما؟ چون 

 فرصه: فرصت *

 22۴۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چونکه رفت  کن یرفت او و، ل ناگهان

 به تَفت   یشدن در پ  ستمیببایم

 تَفت: با شتاب*

 22۴۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گذشته حسرت آوردن خطاست  بر

 آن هَباست اد یرفته،  د ینآ باز
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 .است  هوده یب  یمعنبه  جان یهبا: گرد و غبار پراکنده، در ا*

  داند ی اما باز هم م  شود،ی م  نیغم  اریبس  ند،یبی عاقل جدا م  ی ماه  ییعاقل که خود را از نور مصاحبت و راهنما  مهین  یماه

بر خود زند و به    دیعزم راه کند. با  ترعیسر  هرچه   دیبماند و با  ی دوست عاقل   ن یچن  ی در حسرت گذشته و قدرناشناس   دینبا

  خوانند، ی بهتر م  ی که او را ماه  ادان یاز نظر ص  کهیدهد و خود را مرده سازد؛ طور  ستعفا ا  ی و زرنگ  ی و چاالک  ی کُل از روند قبل 

 .ابدیتا نجات  ندیرا بب ادان یص دیقطع ام دیبا زد، یرا برانگ ادانیحسرت و تأسف ص دی. باردیبم دیبا

 2266 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر وقت بال  یّ ماه گفت

 عاقل جدا  ه یماند از سا چونکه

 2267 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قیشد و از غم عَت ایدر  یسو کو

 قیرف  کو یشد از من چنان ن فوت 

 : آزاد شده قیعَت*

 2268 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بر خود زَنَم   شمیزآن نند کیل

 زمان مرده کنم ن یرا ا شتنیخو
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 226۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برآرم اِشکم خود بر زَبَر پس 

 بر آب بَر  رومی و م  ریز پشت، 

 اشکم: شکم *

 227۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چنانکه خَس رود  ی بر و رومیم

 چنانکه کَس رود  ی به سَبّاح  ی ن

 : شنا کردن شناگرانیسباح *

.  دهمی کِش نم   نقدریزمان کار را ا  ک یو    چرمی از آن رنج نم   ی گنج و دم  نیاز ا  ی باشم، دم  عاقل می ن  یحال اگر من چون ماه  و

وقت  ذرهک ی با همان    عاقل م ین  یماه از ماه  شود، ی م  ادان یمتوجه خطر ص  ی عقلش،  کُل  و مرده    دهدی بودن استعفا م  یبه 

او را در انتظار،    ی گرم   ۀتابی چه ماه  داند ی که م   خواهد ی را نم   دانند ی بهتر م  ی را ماه  او که    ادان یچه صبه و چه به   گر ی. دشودیم

 !کند؟  یدر آب سَبّاح  شیاهاگر بخواهد چون روال سابق با ورجه وورجه 

سوم که شکار    ی نه! چون ماه  ایذهن نجات دهم    اد یخود را از دام ص  عاقل،مه ین  ی چون ماه  خواهم«ی »م   ایآ  پرسم ی خود م  از

ها نبرم؛ و در روز حسرت، که پرده   یزیبسوزم و جز حسرت و اندوه با خود چ  ایسوزان دن  ۀتابی در ماه  دیشد با  ادانیص

ام و جزو  اسراف کرده و کار را از حد گذرانده   ش یبر خو  انیو عص  انیو األخِرۀ« باشم که در ز  ا یدرافتد جزو »خَسِرَ الدّن

 !و در ذهن ماندگان باشم؟   انکارانیو رحمت خداوند را روا نداشته و جزو ز  ریو خ  ی باشم که در دو عالم بر خود خوش  یکسان
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 2272 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فَت ی از مرگ، امنست ا شی مرگِ پ

 ی فرمود ما را مُصطف نیچن نیا

 : جوانمرد یفَت*

 227۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : مُوتُوا کُل کُم مِن قَبلِ اَنگفت

 الموتُ تَموتوا بالفِتَن   یأتی

 :ثیحد

 «وتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوامُ»

  د، یاچه جز خداوند در مرکزتان گذاشته آنو هر های دگیاز همان ی عنی دیری(، بمی مرگ جسم یعنی)   فرمود: قبل از مرگ امبریپ

 .دیریبم

   227۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُرد و شکم باال فگند همچنان

 و گَه بلند ب ینش  بردشی م آب

 227۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زآن قاصدان بس غصه برد  یکی هر

 بهتر بمرد  ی ماه غایدر که
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 .نخواهد شد  ادان یشکار ص  گریشد و د  دیعاقل چقدر خوشحال که از او قطع ام  مهین  یماه و

 2276 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غیاو از آن گفتِ در  شدی م  شاد

 غ یرستم ز ت ام،ی باز نیرفت ا شیپ

 2277 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارجمند  ادیص ک یگرفتش  پس 

 بر او تف کرد و بر خاکش فگند  پس 

 .سر داد و قصد توبه کرد یفغان و زار  تابهی که گرفتار دام حُمق و جهل ذهن شد و در ماه عقل ی ب  یاما ماه  و

   228۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افگندند و اندر دام ماند  دام

 او را در آن آتش نشاند   یاحمق 

 228۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاسر آتش به پشت تابه  بر

 ی اخوابهحماقت گشت او هم  با

عاقل    یکه ماه   ی غامیپ  شد؛ی برشته م   نقدریا  دیبا  ، یزندگ   غام یپ  دنیشن   یو برا  سوخت ی حرارت آتش ماز    عاقل، م ین  یماه

تابه برشته    یگونه در ماه  نیا  دیاو با  د،یعاقل شن  یسر خود و رفتن ماه  یبر باال   ادیص  دنیبا د  عاقلمه ین  یماه  اد،یبا گذر ص
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نزد تو    یادهنده و هشدار دهنده  میب  ایخداوند را که، آ  غامی! پستین  یسو   نیا  سوستتا بشنود و بداند که وطن آن    شدیم

 !دیشنی را اکنون م امدهین

 2282 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ری از تَفّ سَع  دیجوش  یهم  او

 ر؟ینذ  أتکی الم  گفتشی م عقل 

 تف: حرارت، التهاب*

 تش زبانه آ :ریسَع*

 امد؟یتو ن  شی پ ای: آأتکیاَلَم *

 : هشدار دهنده، ترسانندهرینَذ*

فکان کوس  به طُرق مختلف با قضا و کن  م،یاذهن، جا خوش کرده ریگاه که در آبگدهنده همان اتفاقات است که آن   هشدار

و وقت دُرّ و گوهر و گنج حضور را از دست    میکنی ذهن، همچنان امروز و فردا م  یاما ما با جهل و کاهل   کوبد،ی را م   یداریب

 .میدانی و نم  میدهیم

   22۵۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نبود  ات ی دُر که روز یکرد فوت 

 نباشد مثل آن دُر در وجود  که
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 22۵6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو بخت فرزندان تو  دولت 

 آن گوهر به حق جان تو  بود 

آن هنگام که در    ادان،یو گذر ص  دهیاو رس  یبرا  یزندگ  یها! که تمام کمکحاصلی ب   ییمانی! و البته پشمانیاو نادم و پش  و

  ر یاگر دوباره به آن آبگ  شکی و ب   ریحمق و جهالت ذهن رفو ناپذ  ۀو اما پرد   میجا خوش کرده بود، همان انذار و ب  ریآبگ

 .کردی گرم که جانش را برشته کرده بود را، فراموش م  تابهی بر سرش را، ماه  دهیبار  یهابتیمص  یبه دم   شد،ی برگردانده م

   226۴ تیر چهارم، بدفت  ،یمثنو ،یمولو

 گفتن با جهول خوابناک پند

 خاکافکندن بود در شوره  تخم

 226۵ تیر چهارم، بدفت  ،یمثنو ،یمولو

 رفو   ردیحمق و جهل نپذ  چاک

 پندگو ی حکمت کم دهش ا پند

 و جهالت  ی حمق: احمق*

 رفو: درست کردن و اصالح لباس *

  ۀ نه تنها سود ندارد که ذره اندوخت  یپند  چیرا، ه  زدیاز خواب ذهن برنخ  ا یگرم و سوزان دن  ۀتاب ی که با ماه  ی انسان   پس 

 !کندی انبار گندمش م  ی و موش را راه دهدی به باد م  زیانسان را ن
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ان، با گرفتن دامان بزرگان و زندگان به عشق، به سالمت، ره به  در جه  ی و آگاه ی داریهمه ب نیدر پرتو نور ا   زیکه ما ن دیام

 .می دوست بر انیپای ب یایدر

 .شاءاهللان

 والسالم 

             رازیبا احترام، سرور از ش
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 با سالم و احترام 

 از یچارق ا

 7۵۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو دارد  ی تو دارد، سرِ سودا یمن را دلِ

 تو دارد  یفرسوده زردم غمِ صفرا رخِ

طرح و برنامه    ی هر کس   یبرا  یرا داره. زندگ   ی زندگ  یو سودا  یرا  یهر انسان   میگذاریم  یکه پا به جهان ماد  یروز اول   از

را داره.   ب  ی سالگ   را در سن چهارده   یک یمخصوص خودش  اون    کشاندی م   یداریبه  پنجاه و هفت    ی ک یو  را در سن 

از خواب ذهن   ی با تلنگر ی کی. دهیاز خواب ذهن پاسخ م  یداریدرونش به ب ی وان و آمادگ ت  یبه اقتضا  ی . هر کس یسالگ 

ذهن فرو رفته و    ق یدر زمان بدود و درد درست کنه تا متوجه بشه که در خواب عم  دیاونقدر با  ی کیو اون    شه، یم  داریب

 .ستیداریوقت ب

 ۹۱۱از برنامه   2۵82شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی بگرفتَسْت  م یپا نجا،یکه روم ز خواهم 

 ی در دل بِنشَسْتَسْت ،یرا بربودَسْت  دل

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شد  پای و ب  سری سُخره سودا شد، دل ب   سر

 ی زان راز که گفتست  ،یمه که نمودست زآن
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بلکه اشک شوق و    ،یشد، اما نه اشک من ذهن  یاشک از چشمانم جار  دم،یشهر را شن  نیاز مشک   یمهد  یآقا  غامیپ

  ن ی. با اکردی چشمانم عبور م  یاز جلو  نمایپرده س  یبر رو  یلمیگذشته همچون ف  گهید  کباری.  یاز زندگ  یسپاسگزار

  ی دار یاز درون در حال ب  یپر از عشق. انگار  ی چهارده ساله، جسور و دانا با دل   ی کردم. دختر  یرا مرور  ازمیچارق ا  اتیاب

از راه و   ی رویاز جمع و پ  دیتقل ، ییجورا کرده بودم، ماجرا  ی لحظه ابد ن ی. قصد رفتن از اخبری خود ب   ی بود اما از من ذهن

چ و  من پو   یبرا  نداشت  انمیرا که همه اطراف  یعاد  یکرد. زندگ   دایپ   شهیخدا را در اون راهها م  کردمی که فکر م  یروش 

  ی من ذهن  م،یاما راهنما کردمی عشق را تو درونم حس م  یبودم. انگار یعاد  یفراتر از زندگ   یزی. بدنبال چبود  یمعنی ب

فاضله    نهی. مقصودم به غلط مدبود   یاز جمع و ناآگاه  دینشسته بود اما قالووزم تقل  دمیبود که در دل و د  ی زندگ  نیبود. ا

. راز من  دانستمی راز را نم  یکرده، ول  دای او را پ  یسودا  مایهشیارکه  دانستی بود و م  دهیچسب ت پام را سف  یبود. زندگ 

 .ییداشتن، راز فضاگشا  یذهن

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روزهیگنبدِ پ  نیبه پَرِ روزه، ز برپر

 ی سودا بس شب که نخفتست ن یآنکه در ا یا

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گفتا که قالووزم  سوزم، ی که م دید چون 

 ی کان راه نَرَفْتَسْت اموزم،یب تیراه

خواب و خوراک نداشتم. سفر را آغاز کرده بودم اما سفرم در ذهن و زمان بود. فرار از    یبه زندگ  دن یرس  یسواد  در

د.  کرده بودن   ری و پاداش در بهشت و جهنم برام تفس  ی و تشنگ  یروزه را گرسنگ   ی. معنندهی بسمت آ  دن یگذشته و دو

.  یبرس  یکن تا به آگاه قیخودت برو تحق نکهیا یعنیروزه  ن،کرد  دیاز تقل زیپره یعنینداده بود که روزه   ادیبهم  یکس

به او خودم را به در و دیوار   یداریکه چطور در عشق ب  دیدی در خود ما بوده و با ماست. م  شه یهم  ی چقدر خوبه که زندگ 
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گفت: خودم    مخاطر به   نیبهم  سوزم،ی که چطور م  د ی. دیمن ذهن  یرد و گرفتاراما به اشتباه به در و دیوار د  زنم،یم

از درون خودت،   کنهی عبور م ق یو اون از راه تحق  یوقت اون راه را نرفت  چی که ه دمیم ادیبهت  یراه کنم،یم تییراهنما

 .یاحساسات من ذهن ی از رو ایاز جمع و جامعه،   دینه از تقل

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 یواریتوام حاضر، گرچه پسِ د شِ یپ من

 ی توام، گرچه با جور تو جفتست  شِی خو من

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 طالبِ خوش حمله، من راست کنم جمله  یا

 ی که پختست گیهر د ی دستیخواب که د هر

  نیبه ا  یتا برگرد  دمیبال بهت م  ی که بگه، بهم گوش کن واال اونقدر از هر طرف  کردی استفاده م  ی از هر فرصت  یزندگ

تاث  ی لحظه. ول  اونها را خو  نیقر  رات یمن پس دیوار  قصد داشت با هر خطر و    ی . زندگ دانستمی خودم م  ش یبودم و 

زمان    ک یکه    شد یباعت م  ی به من ذهن  ی ناآگاه  ی . ول یرگردب  یقدر دور نشو که نتون   نیبهم بگه من کنارتم، ا  ی تیوضع

  ی کردم. در اصل طالب زندگ  یسپر  یرا با جور و درد من ذهن  یادیز  یهاخاطر سال   نیها طول بکشه. به همکار سال 

  ش ی فکان او پرا اراده قضا و کن  زیکه همه چ  دانستمی . نمکردمی حرکت و حمله م   ، یبودم اما بر اساس طلب من ذهن

 .یو جمع  یفرد ینه زور من ذهن  بره،یم

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کزو فرد ستیعمر  ،یه گم کردک اری آن

 ی در خانه نجُستست  ،یبجُستست  رونْش یب
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 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جُستن نیطُرفه که آن دلبر، با توست در ا نیا

 ی ست او، هرجا که بگشتستتو گرفته دستِ 

  دار یاز خواب ذهن ب نکهیبودم، قبل از ا  ی، پانزده سالگ که در دوران چهارده   یاز خواب ذهن در حال  یداریب  ریدر مس بله

و کبر و غرورم، همه دست به دست داده بودند که به    ،یجمع، شور و عشق جوان   یبشوم وارد راه شده بودم. من ذهن

سفر کردم، در    ار یعمر بدون    ک یاون را گم کردم.    اریکردن    دا یاز پ  ل شد که قب  نطوریکنه. ا  مییراهنما  س یابل  ار،ی  یجا

درون    ارینداده بود و نگفته بود که    اد یبهم    ی نکردم. و اصال کس   ش یدنبالش گشتم، در خانه دل خودم جستجو  رونیب

را گرفته بود و    تمدر جستنش بودم، دس ی سالگ  که از سن چهارده  ی خدا را هزاران بار شکر، اون دلبر یخانه خودته. ول 

.  دانستمی را نم  یمرادی ب  یها هنوز معن. البته اون موقع دادی و سر بزنگاه ها من را از خطرات عبور م  آمده،ی پا به پام م

 .لحظه نی ن هستم به ابرسونه که اآل  خواستی م یی نجایمن را به ا ی زندگ نکهیغافل از ا

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جو ی جستنِ او با او، همره شده و م  در

 ی که نهفتست یی گو ، ییدایپ  دوست ز یا

  نیاز ا ستیلحظه الزم ن نیبه ا دنیداد در رس ادیلحظه رساند و بهم  نیمن را به ا یبا برنامه گنج حضور زندگ امروزه

وتاه کرد سالها  ک  شد ی لحظه کار را که م  ک یباشم. درسته که    دنیبا شتاب در حال دو  ندهیلحظه فرار کنم و بسمت آ 

گرفتم    ادیلحظه کرد.    نید حسرت خورد، بلکه گذشته را چراغ راه ایبقول حضرت موالنا به گذشته نبا  یطولش دادم، ول 

  ی برا  ست یدرون خودم و در خانه خود ماست. الزم ن  ی جستجو کنم. زندگ   رون یکه خدا را نه در ذهن و بصورت جسم در ب

  ی جهان خاک  نیو با ماست، و اثر اون را در هر گوشه گوشه ا  داست یپ  اری  م، یپر درد و زحمت داشته باش  یسفر  اری  دنید
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اوست. پس هر لحظه    یاو و سودا  ی لحظه را ندارم و تنها زمزمه دلم را  ن یاز ا  نجا، یقصد رفتن از ا  گه ی. ددید  شهیم

 ...خوانمی و م   رقصمیم

 7۵۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د تو دار ی تو دارد، سرِ سودا یمن را دلِ

 تو دارد  یفرسوده زردم غمِ صفرا رخِ

 عشق و احترام با

      از هلند   دهیفر



 

 

 

862قسمت پیغام عشق   

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 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


