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787 پیغام عشق قسمت آقا فرشاد از خوزستان  

 با عرض سالم 

 «نامه طلبپرسش »

که    م یما خراب باشد، اگر واقعاً و صادقانه طلب داشته باش  ت یهرچقدر هم که وضع  م، یکه باش  ی تیلحظه در هر وضع  نیدر ا

 .یذهنمن  یی شناسا یآماده است برا  زیچ. همهمی شوی مطمئناً موفق م م،یکن ییرا شناسا های دگیهمان

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 .ما را در جواب دادن کمک کند تواند ی م  ریز موارد

  ، یخودم با کس   سهی صادقانه و بدون مقا  ایو پر از درد است؟ آ  ستیمن خوب ن  ی  صادقانه قبول دارم که زندگ   ایدر ابتدا، آ  -1

و توجه    دییگرفتن تأ  یصادقانه قبول دارم که برا  ایآ  کنم؟ی حسادت م   ارزشی ب   زیچ  ک ی  یاوقات برا  یقبول دارم که گاه

  ی خال  عیمثل پولم، سر  میهای دگیاز همان  ی ک یهستم و با کم شدن    یفیضع  آدمقبول دارم که من    ایآ  کنم؟یم  یهر کار

 شود؟ی و حالم بد م  شومیم

خودم    یو حت  کردمی ها ارائه مکامل به آن   ری تصو  کیو    کردمی م   یمخف  گرانیخودم را از خودم و د  ی زندگ   ت  یقبالً واقع  من

و پر از مسئله و درد است،    ستیمن خوب ن  ی که زندگ   امده یکه من واقعاً کامل هستم. اآلن که واقعاً فهم  زدمی را هم گول م 

مخالفت    داً یاست و ذهن ما شد  یسخت   اری بکنم؟ کار بس  میکنم و اعتراف به دردها  برا خرا  یذهن  ر یحاضرم آن تصو  ایآ

و   گرانیو با جرأت و بدون ترس و بدون توجه به حرف د  میکنی به ذهنمان توجه نم م،یداشته باش یطلب واقع   اگر .  کندیم

 .میکنی اقرار به درد داشتن م  ،یذهنمن  یآبرو

     ر یخ          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ
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  رم؟ یپذی را م تش یخودم است و مسئول  ی ذهنخاطر من و درد دارم، به   یکه هرچه مشکل و گرفتار کنمی واقعاً درک م   ایآ -2

 مانی دگیخاطر مرکز پر از همانبه   م،یخدا قصد درد دادن به ما را ندارد و اگر ما پر از درد هست  ای  یکه زندگ   میادرک کرده  ایآ

 م؟یارا درک کرده ریز تیب  ایآ است؟

 ۵۵۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُنَد ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ ی زنده سو نَفس  

که    یکه تا زمان   می دانی پس م  م،یاخاطر مرکزمان است. اگر درک کرده مشکالت به   ۀ که هم  م یدانی پس م  م،یادرک کرده   اگر

اگر    نیبنابرا  .است   یقانون زندگ  نیداشت، امکان ندارد، ا  مینخواه  یخوب   ی زندگ   م،یرا در مرکزمان نگه دار  یذهنمن  نیا

 نهیها کاز آن   جهینت ما را خراب کردند و در گذشته به ما بد کردند و در  یزندگ   گران، ید  ایکه مثالً پدر و مادر ما و    میکنی فکر م 

هنوز    یذهنمن   شوندی باعث م   هان یچون ا  م،یداری خاطر خودمان نگه نم . به میداری فکر را نگه نم   ن یصورت انیادر   م،یدار

 .باشد و ما را آلوده کند مادر مرکز 

 ۳182 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم به دَم  ی هاغصّه   نیتوست ا فعل  

 الْقَلَم قَدْ جَف    ی ّبود معن  نیا

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

که اگر اعتراف    می کنی . فکر ممیهست  یذهنما من  میکنی چون فکر م  م؟یندار  ی خوب  یکه زندگ   میاعتراف کن  م یترسی چرا م  -۳

ها آدم  ۀهم  میکنی . فکر م میهست  یارزشی و ب   ریاست که ما آدم  حق  یمعن  نیبه ا  م،یو توجه هست  دییبا تأ  دهیکه ما همان  میکن

در ما وجود دارد به نام  مرض    یمرض  کی.  می که ما در اشتباه بود  میدیاآلن فهم   کهی حالدر   .میکامل هستند و فقط ما درد دار
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جدا    یدر ما وجود دارد، ول  دید نیما را خراب کرده است. درست است که ا یمرض، زندگ نیحاصل از ا د یکه د ،یدگیهمان

. مهم  ستینظر هستم، مهم ناآلن حسود و تنگ   کهن یا  کُشم،ی و توجه خودم را م   دییتأ  ی من برا کهن یا  ن یاز ماست. بنابرا

  دانستم، ی م  یذهنمن   نیاعتراف کنم، چون ارزش خود را به ا  دمیترسی کردم. تا اآلن م   ی بد  یگذشته کارها  که در   ست ین

 .داشتم  یذهنمن  یآبرو

خاطر همان  همه به   دانم،ی نم  قیمن اگر پر از درد هستم و خودم را ال   کهنیو درک ا  یمهم است؟ طلب واقع  یزیچه چ  حاال،

بکنم، بلکه    میاعتراف به دردها  کشمی من خجالت نم  کهن یا  ی عنی  ی . طلب واقع ستمیاست که من آن ن  ی ذهنمن   ستمیس

 .کنم ییها فضاگشاآن  برابر کنم و در ییرا شناسا های دگ ینرا و هما یذهنمن نیکه ا  کنمی تمام تالشم را م 

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

  م یتسل  مینتوان  دیسخت است و شا   یی فضاگشا  م،یکنی گنج حضور م  ۀ خودمان با برنام  ی شروع به کار کردن رو  ی وقت -4

  م ی نتوان  ای  م،یذهنمان را کامل خاموش کن  میممکن است نتوان  ای  م،یکار را بکن  نیا  ی طور ذهن. ممکن است به میشو  یواقع

صبر    دیو ما با  کندی هم کمک م  هانیهم  یول ، حضور  یاز فضا  یفکراست و چه    یذهناز من  یکه چه فکر  میبده صیتشخ

را حس    شرفت یپ  م،یکنی خودمان کار م   یو رو   میروی . مرتب که جلو ممیو کار کردن را با طلب صادقانه ادامه بده  میکن

 .میکنیم

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

در درونمان    دیکه ما با  ی عمل  یواقع کل  کارها. دربخشدی ما سرعت م   شرفتیبه پ  اریگنج حضور بس  ۀبرنام  یهاشکل   -۵

  ی در درون، برا  زیحس کردن صبر و پره  یصورت مسئله، برا  دن یفهم  یها آمده است. برا شکل   حاتیدر توض  م،یانجام بده

ب  یسازمسئله   دنید درون،  در  قضاوت  و  مقاومت  ا  یراو  من  کهن یدرک   و  شکل   هانی ا  ۀ هم  یبرا  م،یستین  یذهنما  ها 

 .کنندی به ما کمک م اریآن بس حات یتوض

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع  ایآ 



   

  

 

787 پیغام عشق قسمت آقا فرشاد از خوزستان  

  ک یجمله، فوراً    کی با    ی. گاهمیکنیکامالً اشتباه کار م  میکه ما دار  میشوی متوجه م  ،یشهباز  یجمله از آقا  کیدر    یگاه -6

برنامه    دنید  نی. بنابراکندی م  جادیا  رییدر ما تغ  دفعهک یبا هم،    تیچند ب  ب یترک  ی. گاهمیکنی م  یی را شناسا  یدگیهمان

 . است ی طور کامل ضروربه 

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 م؟یکنی م ادهیخودمان پ  یموالنا را چگونه رو یهات یب -7

موالنا در مورد درون     یمهم است، ول   تیب  ی ادب   یمعن   دنی. فهمکندی و ... استفاده م  نیو ماه و زم  دی خورش  یهال ی از تمث  موالنا

  ن یو ا  هات یب  نی که ا  میکن  ی و بررس  میبه درون خودمان برگرد  دیبا  م،یخوانی را م   تیب  ک ی  ی. وقتکندی انسان صحبت م 

من    یدر عمل برا یچه کاربرد  کند؟ی در درون من اشاره م  ی به چه حالت  کند؟ی م  اشاره در درون من   یزیبه چه چ  ها،ل یتمث

 :تیب  مثالً دارد؟ 

 ۵۵۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُنَد ی م  رون یز زنده مُرده ب چون 

 تَنَدی م ی مرگ یزنده سو نَفس  

 ی به خرابکار ی ذهنمن د  یبا د  ،یهر کار ،یهر فکر  ، یهر حرف ،یهر حرکت دیگوی به ما؟ م دیگوی چه م ی از نظر عمل   ت یب نیا

  ی راه   چی که ما ه  دیگوی و م  کندی ما را راحت م  ال یخ  ، یاز نظر عمل   نی است. بنابرا  ی قانون زندگ   نیو ا  شود ی و ضرر منجر م

 .میکن کو کوچ   ییرا شناسا یذهنکه من  میندار

که مثالً در    میشوی ما چگونه مصداق دارد؟ متوجه م   یو در زندگ  رونیدر ب   تیب  نیکه ا  میکنی موضوع توجه م  نیمثالً به ا  ای

مثالً    ای.  «تَنَدی م  یمرگ  ینَفس  زنده سوچرا؟ چون »  شود،ی وسط، کار خراب م  دیآیکنترل م  ایتوقع و    ی که پانیها، همرابطه 

زنده بماند و    ی ذهنمن   شود ی باعث م   نهیک  نیچرا؟ چون ا  م،یاندازی م   م، یداشته باش  ی از کس   نهیاگر ک  ت یب  ن یا  براساس  
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هم   .شود ی مسئله م  جاد یو ا  یی با عجله و خشم، باعث کارافزا  یهر کار  میشوی مثالً متوجه م   ای.  کندی م  ی خرابکار  نیبنابرا

چرا؟ چون    م،یرا کنار بگذار  تیسروصدا و شکا  م،یرا کنار بگذار  یذهنمن   ی زرنگ   گریکه د  میریگی م   ادی  ت یب  نیاز ا  نیچن

 .شود ی است و صددرصد به ضرر منجر م یذهنکار من هان یا ۀهم

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

است.   یادیز اریبس تیاهم  یمطمئناً دارا د،یآی متعدد م یهامرتب در برنامه  ن،یموضوع مثل قر ک ی ایو  ت یب کی ی وقت -8

. میاآن موضوع را درک نکرده   تیکه اهم  میاست، پس مطمئن باش  یاش تکرارهمه   دیگوی و م   کندی اگر ذهن ما مقاومت م 

 .میکن یبررس  مانی آن موضوع را در زندگ ریو تأث  میبرو دیبا

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 میرا حس کن  یزندگ   ت یو حس امن  ی تا شاد  م،یندازیرا ب  یدگ یهمان  کیو    میفضا را باز کن  ی طور واقعبه   یی جا  ک ی  دیما با  -9

. ممکن است زمان ببرد و الزم میمشتاق شو  تر،ش یب  ت یو حس امن  یبه شاد  دنیرس  یو برا  زد یو بعد از آن ترسمان بر

 .میباز کن  امرتبه فضا ر کیخره تا باال  م،یباشد صبر کن

. کلمه به کلمه شعرها را  دهدی به برنامه گوش م  یخود و کامالً جد  یرو  کندی تمرکز م  اریدارد، بس  ی که طلب واقع  ی آدم

را    ت یو دوباره ب  خواندی را م   حات ی. مرتب، خط به خط توضخواندی مربوط به هر شعر را م  حات یو سپس توض  خواند یم

 .را در درون خود درک کند ت یب هرخودش است و ذوق دارد که   ی. تمرکزش روخواندیم

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

  ن یاست. فقط ا  نی کار ما ا  نیترمهم   یعنیچه؟    یعن یزنده شدن به خداست«،    یکه »منظور زندگ   شودی گفته م  یوقت  -1۰

جان کندن است، بادام پوچ است، درد    زیچهمه  م،یکار را انجام نده  نی است. اگر ا  یهمه باز  هیاست، بق  ی کار است که جد

 . است
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بگو  ست ین  یطورن یا  نیبنابرا ما  اخت  کی  یذهنمن  ییشناسا  مییکه  ا  یاریکار   بگو  ست ین  یطورنیاست.  »اگر    مییکه 

  ه یبه حاش  رودیم زیچهمه  نیبنابرا ، .«ندارد  یمشکل  میاگر هم نکن ی ول  شود،ی بهتر م مانی زندگ میکن یی را شناسا یذهنمن

 .میپردازیکارها م ۀ یحضور به بق ۀنیو ما با زم

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 :ی تلفذهن و وقت  ی و کاهل ی تنبل -11

کدام  که کامالً بر ما تسلط دارند و هر  میدار  ی دگیندارد. انواع همان  رییبه تغ  ل یدارد و م  ی قبل  تیبه ماندن در وضع  ل یتما  ذهن،

 .کنندیبه درد و مسئله م  لیو تبد رندیگی ما را م ی انرژ نی. بنابراکشندی م ی ما را به سمت

فردا،    ی بگذار برا  دیگوی . ذهن ممیدهی کار آسان را طول م  ک یو    میزنی درجا م  مانیو سر  جا  میمنجمد هست  ،یذهنمن   با

دارد کارها را   لیذهن تما ی عنی. تیبه فالن وضع دن یاز رسبگذار سر فرصت، بگذار بعد ،یبخواب، فعالً حال ندار  ریحاال بگ

برنامه و    دنید  یبرا   دهدی اجازه نم   ی ذهن، گاه  ی و کاهل  ی تنبل   نیا  یکند. حت  خانه جا  را ک ش دهد و در همان   هات یو وضع

همه از    هان یکه ا  میکن  ییشناسا  دیبا  .میکن  ت یقانون جبران را رعا  دهدی . اجازه نم میخودمان وقت بگذار  یکار کردن رو

چگونه باعث اتالف    یذهنکه من   میکن  ییشناسا  دیتوجه کرد. با  دهدی چه که ذهن نشان م به آن   دیاست و نبا  یذهنمن   یکاهل

  شود؟ ی وقت  ما م

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 یهاگروه   رون،ی در ب ی. از طرفمیکنی م  دیتقل  گران یو از د  میشک دار  یول  م،یکنی خودمان کار م  ی درست است که رو  -12

مختلف   یهادر گروه   نیو بنابرا  میبشو  دهیها کشخود، به آن گروه   یدرمان دردها  یمختلف وجود دارد که ممکن است ما برا

ما درد    یحالت برا  نیها اگر در بهترگروه  نیاز ا  یکه بعض   میتوجه کن  دیمختلف باشد. با  یمان جاهاو توجه   میکن  تیفعال

 .دهندی حل به ما نمدرست نکنند، راه
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  ی و از طرف   شودی و کوچک نم  ییشناسا  یذهنمن   م،یکرد. تا ما فضا را باز نکن  یی شناسا  شود ی نم   یذهنرا با من   یذهنمن

چون در    یول   م،یبگذار   یادیممکن است وقت ز  ن ی. بنابراشودی گو نموو با حرف و گفت   ست ین  ی هم کار آسان  یی فضاگشا

 .موضوع با خود ماست نیا  صیتشخ تی. مسئولمیشوی نم  دیناام  یاز مدتو بعد میرسی نم  جهیبه نت م،یانبار خود موش دار

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

  خواهد ی و م   شودی وارد م  گرید  یهابا چهره   یذهنمن   م،یکرد  شرفتی پ  ی و مقدار  میشروع به کار کرد  کهن یپس از ا  -1۳

 :اند از عوامل  لغزش عبارت  نیاز ا  یکند. برخ  اثری ما را ب  شرفت ی باز هم کار ما را فاسد کند و پ

 :هادادن آن  رییکردن و قصد تغ حتیشدن به نص  دهیکش( 1

را    یذهنمن  شودی م   یراحتآسان است و به  یل یکردن خ  ی که شاد زندگ  مییگوی با خود م  م،یکنی م   شرفتیکه پ  یمقدار  کی

 ی های دگیواقع چون ما همان. درمیاستاد شد  میکنی و فکر م  میشویم  ی ذهنمن  دانم  ی م  ک یدچار     نیکرد. بنابرا  یی شناسا

کم شدن فشار را    های دگیاز همان یکیبا انداختن    آورند،ی ما م  یرو  یادیز  فشار  های دگیهمان  نی از ا کی  و هر  میدار  یادیز

. کار میتمام شد و ما استاد شد  گریکه د  ست ین  یمعن   نیموضوع به ا  نیا  یول   شود،ی آزاد م  یو جانمان کم  میکنی حس م 

کردن در برنامه    ی حبر و سن  وضوع م  نی. اگرچه بارها و بارها امیفتین  گران یکردن د  حتینص  ۀ است که در تل  ی سخت  اریبس

ول  ح یتوض نم   ی داده شده است،  امیریگی ما گوش  باال   میشوی م  ی و خال   میکنی م   حت ینص  میروی م   قدرنی.  خره متوجه  تا 

شدن را   یخال  یل جلوو از همان اوّ مینکن ییو کارافزا  یتلفوقت  ،یذهنمن ک یتحر برابر   د ییبا فضاگشا میتوانی . ممیبشو

 .میریبگ

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 :یو توجه گرفتن از راه معنو  دییتأ( 2
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و توجه    دییو شعر موالنا و استاد شدن، تأ  تیاز معنو  میخواهی م  بارنی. ادیآی تله، حتماً وجود دارد و سراغ ما هم م   نیا

 میکردی م  قیتزر  ت یمثالً پول حس هو  ی ذهن  ریواقع قبالً به فکر و تصو. در میافتی و حسادت م  سهی به مقا  نیو بنابرا  میریبگ

  م یخواهیو م  میکنی تجسم م   یذهن  ریتصو  کی صورت  را به   تیمعنو  ،یاآلن در سطح باالتر   م،یگرفتی و توجه م  دییو از آن تأ

  ن یو توجه عوض شده. ا  دییتأ  یفقط محتوا  کند،ی دارد کار م   یذهنباز هم من  ی عنی.  میریبگ  یو توجه و خوشبخت  دییاز آن تأ

. هر لحظه فکر  خواهدی مراقب بودن را م  خواهد،ی م  ی حواس جمع  خواهد،ی است. طلب صادقانه م  یموز  اریبس  اریتله بس

 .میو فضا را باز کن میکن ییشناسا  میهر لحظه حواسمان جمع باشد تا بتوان دیو با دیآی و توجه باال م  دییتأ

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 :یدیحضور و مالمت و ناام یریگاندازه ( ۳

و   میکنی جسم تصور م   کیو آن را مانند    میدهی م   تیآن حس هو  ی ذهن  ریو به تصو  میکنی را در ذهنمان تجسم م  حضور

. میریگی خودمان را اندازه م  شرفت یپ  های ژگ یو با آن و  میریگی در نظر م   ی ذهن  ر یتصو  ن یا  یبرا  ییهای ژگیمشخصات و و

  د یما هم مدام ناام  شود، ی م  نییما از حضور مرتب باال و پا  ی ورجسم تص  نیذهن است و چون ا  یاش کارهاواقع همه در

  تواند ی است، م  دهیکه به حضور رس  یکس  می کنی . مثالً، با ذهنمان تجسم ممیشوی م  یذهنمن  دانم ی دچار م   ایو    میشویم

  دهم،ی خوب انجام م  یل یبرعکس، چون خ  ای و    شومی م   دیپس ناام  توانم،ی انجام دهد و چون من نم   یفالن کار را به خوب 

 .بلد هستم ی لی خ یعنی

حفظ خود   یبرا یذهناست. معلوم است که من   یذهنهمه از من هایریگاندازه نیا کهی حال در  ،یذهننبودن من  یعن ی حضور

کار   نیا  نیچن. همشودی م  تیتقو  یذهنمن  م،یشو  دیکند. چون اگر ناام  دیتا ما را ناام  ینکرد  شرفت یکه پ  دیگوی به ما م

  یذهناش موش  من . همه میفتیو به حسادت ب میکن سه یمقا گران ید ی  ذهن  ر یرا با تصو مانی ذهن ر یکه ما تصو شود ی باعث م

 .میمراقب باش یل یخ  دیاست. با

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ
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 :مسائل گذشته ( 4

بنابرا  گرید  گذشته ندارد،  گذشته    نیوجود  دارد.  وجود  که  فکرش هست  بهتر  ی کی  نی بنابرا  ،یذهنمن   یعنیفقط    نیاز 

خاطر خودمان  به   م،یدار  ی گذشته است. پس، اگر طلب واقع  یمنحرف کردن ما، مسائل و دردها  ی برا  یذهنمن   یابزارها

 .یذهندوباره به من  دادن  جان   ی عنیچون هر فکر از گذشته  م،یکنی گذشته را رها م

  ش یدردها  کهنینه ا   م؛یریگی ها درس م . اآلن فقط از آن میاشتباه کرد نیبنابرا  م،یدانستی و نم   می نبود یذهنآگاه از من   قبالً 

تا تمام بشود و   می دهی م  م،یبده مهیجر  دی. اگر هم بامیکنی م میباز هم همان اشتباه را دار صورتن یاچون در م،یرا نگه دار

 .میهست ی و راض فتدیب

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 :نیقر( ۵

خود را انتخاب    نیقر  هانیا  اساس باور و رنگ و کشور و شهر و خانواده و ... است و بر  ق  یطراز  تی جنس  میکردی فکر م  قبالً

اآلن  میکردیم جنس  می گرفت  اد ی.  از   ت یکه  بنابراگشوده   ی فضا  ق یطرفقط  است؛  کسان   نیا  نیشده  چه  که  است    ی مهم 

مرتب به من درد    یکس   ک ی  ای  یزیچ  کی  اگر  .ما باز شود   یفضا  شوندی باعث م  یو چه کسان   آورندی ما را باال م  یذهنمن

 .باز درونم است که مهم است  یچون فقط فضا کنم،ی ام را قطع م رابطه  بندد،ی من را م یو فضا  دهدیم

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

و    دییمثل تأ  ییمرتب فکرها  ن یبنابرا  م،یدار  ی ذهنو من  یدگی. همانمیستینا  یاو لحظه   میفقط حرکت کن  ر،یمس  ن یدر ا  -14

ها موقع   ی بعض  م،یشوی م   ی ها عصبانموقع  ی بعض  م،یکنی ها اشتباه مموقع  ی . بعض دیآی ما م  یو حسادت برا  سه یتوجه و مقا

  ۀ با وجود هم  ی . ولمیخوری م  نیخالصه مرتب و مرتب، زم  م،یشوی م  دیناام  هاقعمو   یبعض   م،یشوی م  تیاذ  فشار دردها   ریز

ما    یبرا  نیو فقط ا  میکنی . فضا را باز ممیشو ی سرد نمو دل   میدهی از دست نم  وقت چ یصبرمان را ه  م،یهست  ی راض  هانیا
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و ارزشمند    یکار است که جد  نیا  ط. فقمیکار باش  نیو مدام در فکر ا  میمهم است که همواره طلب صادقانه داشته باش

 .ی و شوخ یکارها باز ۀی هست، بق

     ر خی          یدارم؟ بل  ی طلب واقع ایآ

 تشکر و احترام  با

از خوزستان  فرشاد 
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 گانه یب یسروپا ی ب  چاره،ی ب  مراد ی ب

 :فرمودند یشهباز ی آقا 911 ۀ برنام در

 «استجنگ کرده د  یفقط تول خیدر طول  تار  یذهنمن  یی جز  عقل »

گذاشته بودم،    یشدم. اسمش را عشق و عاشق   دهیتر بود، همانسال بزرگ  6که از خودم    یبا خانم  شی سال پ  1۰  باًیتقر

  شان یلحظات فقط و فقط فکرم ا  ی  بود؛ آن هم تا عمق  پوست و گوشت و استخوان. صبح و شب و تمام  «یدگ ی»همان  ی ول

 .امی زندگ  ت یبود و محور

  الخصوص ی و عل   انیاطراف  ۀبه ازدواج با آن خانم گرفتم. هم  میتا آن موقع قصد  ازدواج نداشتم، تصم  گاهچیکه ه  یمن

که رجوع نکردم! اما    یاکردم، به چه فالسفه   هاه یو گر  دمیها نخوابشب   اری. بسدادندی نشان م  دیمادرم مخالفت شد

 .نباشد، تماماً جنگ است  یزد یکه عشق  ا ی واقعاً وقت

کلک   مشاوره نداد.  دروغ جواب  و  سها  و  رابطه   هایبازاست یها  در  تنش  پشت   تنش  نداد.  به   یاجواب  اصطالح  که 

  م یکه با گذاشتن  عقل هم بتوان  زدمی تا صبح حرف م  یکه با دوست   ییهانداشت. چه شب   یمشکل   چیکه ه  یاعاشقانه 

فکران از  که از فالسفه و روشن  یا. چه جمالت  قلنبه سلنبه تردهیدب یو آس ترف یروز نحکه نشد. روزبه  میکن دا یپ  یحل راه 

 . نشد که نشد ی حفظ بودم، ول

 …روز ک یکه  تا

 77۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مراد  خود را دو سه روز ترک کردم  ت یَپ  ز

 امدین سرمی پس که م مراد ماند زان  چه
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  ز، یرا ن  شانیمرا و ا  ت یب  ک ی   نیسخت بود، رها کردم. مرادم، وصلت با آن خانم، را رها کردم. هم اریبس اریبس  کهنیا با

 ها یو ناگوار  های که بهشت در سخت  یزه  ی ول  ه،یپشت گر  هیپشت  درد، گر  درد.  تیتک ب  کی  ن یفقط هم  ،ینجات داد. آر

 .نهفته است

 2777 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی کن یآموزکه جان را چاره یشاد آن صبح 

 ی کن یروز یچارگیکه تُش ب ابدیاو  چاره

روشن شدم. ناگفته نماند که قدرش    ی و کم   د ینور به شب  ذهنم تاب  یاکه یاقرار کردم، بار  امی چارگ یبه ب  ی که وقت  واقعاً

پ  یذهنرا ندانستم و راه  عقل  من  باز  از    ییرها  ۀامّا مز  ؛یزندگ   یبعد  یهاو جنگ پشت جنگ در چالش   گرفتمش ی را 

همان صبح. امّا نبود؛ حس و   یعنی یچارگیبه ب ارانه یکه اقرار  هش دانستم ی آن زمان م  کاش .دمیچش ی را اندک ی دانستگ

 :را بطلبد. الحق که ینبود که آموزش  عشق  ی طلب

 ۳21۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یب ج مُعْ نیتو ا ز  تا

 2۰6۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رش سَ دیآبال ن  وار یبه د تا

 پند  دل آن گوش  کرش   نشنود

 کردم ی . فکر م کردی ها نگاه مبود و به چشم ابزار به آن   زار یب  ی شده بودم که از هر جنس مونث   ی افع  ی مار  گرید  اکنون

 :... واقعاً که یآر .رمیانتقام بگ دیبا
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 .«استجنگ کرده د یحلِّ مشکالت فقط تول  یبرا یذهنمن  عقل »

  جکت یر  میکایآمر  یزایو  ینشده بود. وقت  بمیکه نص  یی پَر  روزه، چه مرادها  ک یرفت که فقط با    ادمیرفت.    ادمی  یمرادی ب

  ی که نتواستم بروم خارج و مجبور شدم بروم خارج از شهر، تو  ی. وقت دادمی که به خدا م   ییها و ناسزاهاشد، چه فحش 

کو  کی در وسط  نم   ری کارخانه  کنم،  ا  دانستمی کار  بسازد.    ن یکه  مرا  که  ز  ادم یلطف  خداست  در  بهشت  که   ریرفت 

 .نهفته است های سخت

باز شد و من آمدم کانادا.    ییهاسازم هم خبر نداشت، راه که عقل  جنگ   ییاعتراف کردم، از جا  امی چارگیباز به ب  ی وقت

 . را فراموش کرد ی نوشآن عسل  امی و ناسپاس ی باز قدرنشناس ی ول

  دنی. تمام پول و زحمت و تالش را خرج  فسق و فجور، و کششدمی ر وصل کرد. امّا باز آدم نم مرا به گنج حضو  تشیعنا

 . مطلق برسم ی چارگی شامل حالم شد تا به ب  تشی. باز هم عناکردمی زا مدراگ و موادّ توهم 

آن راز را    هیراز به من گفت و هر ثان  کی.  خواهمی نخواستم و نم   یجز او مراد   گریدر سرم افتاد، د  شی سودا  یوقت  یآر

به ارمغان    میماهش هم همان لذت را برا  یرا ندارم، ول   د ی. تاب  نگاه در خورشکنمی م  ش یو صدا  کنمی و نگاه م  بوسم یم

 :آوردیم

 2۵82 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شد  پای و ب  سری سودا شد، دل ب   ۀ سُخر  سر

 ی زآن راز که گفتَسْت  ،یمه که نمودَسْت زآن

ن  ر «ی»الض  ۀ نعر  ی ول  د، یهراسی داشت، م  یمتن، ترس و لرز  نیگذشته هنگام نوشتن  ا  ی ماین  آن   میرا برا  ما یمن، آن 

 :مرادی ب  یاچارهیب  سروپا،ی ب یاگانه یب  یاست. آرکرده  گانهیب
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 17۰8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ال یخ ایست دو چشم که خوابَ   نیا ممالَیم

 منم  نیدوست کا  یعجب ا کنمی نم  باور

 .من هرگز به عقب برنخواهم گشت ،یآر

 عشق و احترام، با

از کانادا  ماین
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    همراهان ۀهم یهابابت تالش با سالم و تشکّر 

 762 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یگور برآ  مرده کفن را، به سر  درَدَب 

 د یمن خبر آ ت  ما را ز بُ ۀ آن مرد اگر

 شمس موالنا  وانی، د762 غزل

ها قدم  . هدفم از گوش کردن به گنج حضور، هدفم از ساعت خواهمی است که من م   یزیتمام چ  ت،یب  نیل ااوّ  مصرع

مصرع آمده.    نیا  یخواست من تو  تمام  .هدف خلقتم  ، یقانون اساس   یموالنا، هدفم از نوشتن و اجرا  اتیزدن و تکرار اب

م  اه تحقّق خواست  یچه که براآن   تمام   .خدا زنده بشوم  ت یو ابد  تینهای خارج شوم و به ب   یذهناز من   خواهم ی من م

 :در مصرع دوم آمده ازه،ین

 « از جانب خداوند   یو خرد خبر»

ذهنم باشم، تا دم    یناظر محتوا  دیفقط و فقط با  .شود ی هدفم محقّق نم   ،یکار  ای  طیشرا  چیعامل و ه  چیبا ه  نیاز اریغ

 .ستیکارگر ن ی علّت چیراه ه  نیرو خارج کند. در ا  یاریشه ، یاز مردگ یزدیا

 1۳44 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ریرو ز نَفَخْتُ بپذ تدَهَاو جان دَ م دَ

 علل  است، نه موقوف   کون یَاو کُن فَ کار

 شمس موالنا   وان ی، د1۳44 غزل
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 .شدم  یها شرط و سبب با علّت  ی چون از کودک کنم؟ی موضوع رو مرتباً فراموش م  نیچرا من ا پس 

 ۳1۵۳ تی، بمولوی، مثنوی، دفتر سوم

 ییدهیها دچون سبب   ی ز طفل تو

 ییدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ن یذهنم باشم. در هم  ی محتوا  قضاوتی دم ناظر ب به دم  دیممکن است. با  ،یبا علل ذهن  یدگیحالت همان  نیاز ا  خروج 

 .من غالم چنان ناگهان یکه ا شود ی درونم باز م یاریحالت نظارت است که ناگهان چشم هش

 762 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 که ناگه  گاهی مراقب شو و آگه، گه و ب  تو

 د یما در بصر آ شه   ،یزیعُزَ  کُحل  لثَمَ

 شمس موالنا  وانی، د762 غزل

از بندرعباس   یعل 



 

 

 

787قسمت پیغام عشق   

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریق شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 ام عشق گروه تهیه مجموعه پیغ
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