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 با سالم، 

کردن    ی راض  ی همواره در پ  کند،ی م   فیو تعر  شناسد ی است و خود را با نفس خود م  خبری خود ب   یوجود   قتیکه از حق  یانسان 

  گونه ن ی. چراکه ذهن انسان اخواهدی م  شتری و ب  شتری ب  مراعاتش را بکند، او   شتر یهرچه ب  کهایناست. غافل از    «یذهن»من

 کند،ی که ممکن است ابتدا آنچه هوس و درخواست م   یمعن  نیهست. به ا  زین  لبطاست، تنوع   خواه ادهیاست که نه تنها ز

  ی عاد  زیآن چ  ،یاز مدت شود. اما پس   دهیآن کش  سمت  به   ضرری ب   ی لذت  ینظر برسد و انسان به شوق تجربه ه ب  ضرری ب   اریبس

  ایو    یندادنش با درد روان   مانجا  یهست. از طرف   زیبار نبلکه کسالت   ست، یانجام آن نه تنها لذتبخش ن  گریو د  شودیم

است.    یجسم  م  ی عن یهمراه  عادت شده، مشکل  آنچه  کردن  درنتشودی ترک  به   جهی.  راه انسان  که    گرددی م  ییهادنبال 

  شود؛ ی داستان تکرار م  نیو ا  شوندی دور م  خطری و ب  ی عیاز روال طب  گری ها دراه   نیداشته باشد و ا  یزتریانگجانیه  یتجربه 

کردن   ی زندگ گریممکن است د کهیی . تا جااندازدی م یخود را در منجالب درد و افسردگ  شتریو ب  شتریانسان ب کهیطوره ب

 .مشکل شود  ش یبرا

 یهااز خواسته   یرو یگنج حضور، مشکل انسان را در پ  ۸۹۲  یشمس، موضوع برنامه  وانید  ۲۸0۸  یدر غزل شماره   موالنا

ها به  عادت   نیکه ترک ا  دهدی م  حیض. موالنا تو کندی م   فیدرد حاصل از ترک عادت توص  و شکل گرفتن عادت و   یذهنمن

  هیتوج  یخود را از نظر معنو  یماد  یهاممکن است خواسته   یحت   دن،ینکش   ارانه یدرد هش  ی مشکل است که انسان برا  یقدر

  ارانه یدرد هش  دنیرا کش  یی ها برسد. موالنا راه رهاخواسته  نیه ااغفال کند، تا ب   ی را با ظاهر معنو  گران یکند د  ی کند و سع

 .داندیو خلوت کردن با خود م ده،یبه حضور رس  یهابا انسان   ینینشهم  ،یزندگ  یاریبه 

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 ی کن ی را تو مراعات یخَس   یگرچه در مست 

 ی کن ی محض باشد، گرچه اثبات ی  نف  وآنکه 
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  ی با بعد معنو سهیکه در مقا یخود را کن یو مراعات بعد ماد  یبده تیذهن اهم یهابه خواسته  ،یاریکه در عدم هش رمیگ

  ی بعد ماد  یعنیمحض وجود تو است،    یاثبات »بودن« خود، آنچه را که نف  یاست، و برا  انوسیبر سطح اق  یچون کاهتو هم

 ، یجو کنوجست   شتریو ب شتریرا ب دیربای را از تو م  ی زندگ آنچه ،یبه زندگ   دنیرس یبرا ی عنی ، یکن تیخود را تقو

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 ش ی خو ی های از بد درون ست او رد ِّ دل   آنکه

 ی کن یکه طامات  ای ، یآر ششیپ  ینفاق  گر

را با پوشاندن    ستند،ی ن  یزندگ   دییأکه دارند، مورد قبول دل، مورد ت  یعواقب شومخاطر  ه نفس که ب  یهاکه خواسته   رمیگ

   ، یو دنبال کن  یخود، موجه جلوه ده  یمعنو یهاکرامت  و با الف و گزافه درمورد    ،یمعنو یجامه

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 ی دم  یتو خود را از بد  او کور و کر ساز ور

 ی کن یترک  زَلِّات  ایسر ِّ زشت  او،  مدح 

ا  ،یآگاه کنند، نشنو  هایبد  نیو هرچه بخواهند تو را از ا   ،یببند  یذهنمن  یهایکه چشم خود را بر بد  رمیگ   ن یو تازه 

را با عادت    یو عادت مخرب  یکن  یخود از لغزش دور  الیبه خ  ی بخواه  ای  ،یها بپردازو به مدح آن   ینیبب  بایرا ز  های زشت

 ، یکن نیگزیجا یگرید

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 او  ی ِّ چند باشد، آخر آن زشت تکلِّف  آن

 ی کن یهاتیو ه یزیتا تو بگر دیسر آ بر
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  ی کار، آثار منف  نیعاقبت زشت ا   ، یواقع  یباالخره چهره  ؟ ی ادامه بده  یمعنو   یظاهرساز  نیبه ا  یتوان ی م   یتا ک   یکنی م   فکر

 .ی خوری و افسوس م یزیگری م یذهنو تو از من   شودی تو آشکار م  ی آن در زندگ

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 م یحک  ی، دور دارش ادیها نشابه صحبت   او

 ی کن ی که در رنجَش، قضا گو، دفع  حاجات جز

و پاسخ ندادن    یذهن. او را از خود دور کن. اگرچه ترک من ستیتو ن  یصحبتهم  یستهیدرخور و شا  یذهنخردمند، من  یا

 .ی او را از خود دفع کن یازهاین  یتوان ی م  ،یبا طلب کمک از زندگ   یول  ست، یآسان ن شیازهایبه ن

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 مناجات  تو را با او نباشد همدم او  مر

 ی کن ی حاجتش با حق مناجات ی برا جز

نه تنها    یعنی.  کندی و به تو کمک نم   شود ی با تو همراه نم   ،ییرها  یطلب کمک برا  نیمناجات، در ا  نیدر ا  یذهنالبته من   و

که    کندی م   یدر مناجات و دعا با تو همراه  ی بلکه تو را باز هم خواهد داشت. چراکه نفس تنها وقت  کند،ی نم   ی تو را همراه 

 .یاز او رها شو  یواه بخ  کهایننه    ،یاو بخواه   یبرا یزیچ

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 ها افکنَد مراعات  تو، او را در غلط آن

 ی کن ی التی گردد او، وز غصِّه و  مُالز م پس 

تو را رها    گریو او د  اندازدیرا به اشتباه م  یکار تو و  نیا  ،یتن بده  شی هاو به خواسته   ی را بکن  یذهناگر تو مراعات من   و

اعتراض    ند،یبی نقص م  کند،ی تو دخالت م   یکارها  یدر همه   شتریهر روز ب  خواهد،ی م  شتریو ب  شتریو هر روز ب  کند،ی نم
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که باعث    ییاز انجام کارها  گریتو د  کهیطوره ب  ؛یشو  ن یتا تو را قانع کند که غمگ  آورد ی و مدرک م  لیو هزار دل  کندیم

 .یکنی مرگ م یو آرزو یشویافسرده م ،یبری از کارت، از روابطت لذت نم  ، یاز زندگ شدند، ی م  اتی خوشنود

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 ماند  چون قولَنج   شیطرب بگذشت، او در پ آن

 ی کن یالت یکه ح ایو   از وثاق یزیگر تا

درد    نیو ا  ، یشوی م  ی و جسم  ی زودگذر است و تا عامل لذت در دسترس نباشد، دچار درد روان  هیکه آن لذت اول  ینیبیم

 .ی شیندیب یاو چاره  یی ایب رونیکند، تا تو از قفس ذهن ب  داریتا تو را از خواب ذهن ب دیآی وجود مه ب  نیا یبرا

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 ی را باش، کاو در گاه  رنج و خرِّم یکس  آن

 ی کن ی همچون جنِّت و چون حور ک ش هات هست

و غم، تو را در بهشت آغوش خود با   ی همدم »او« باش که در خوش  ، یهمدم زندگ   ،یذهنهمدم بودن با من   یجاه ب   ایب پس 

 .یکنی را تجربه م درد ی و ب سبب ی ب  یشاد و  ش یع  ،یواقع  یمعناو تو در دامانش به  دهد،ی عشق پرورش م

 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 بُوَد   نیالدِّشمس   هواخواهان  آن مَخدوم  از

 ی کن یکه چون الت  ای یاو را گر پرست  دیشا

و    یبدار زیرا عاشقانه عز ییهاانسان نیاست اگر چن  ستهیبا عارفان معاشرت کن که شا  ،یبا هواداران زندگ ی توانی م اگر

 .ی کن شیستا
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 ۲۸0۸ شمارةشمس، غزل    وان ید ، یمولو

 صفا  ز یاز دگر کس تا به تبر زیبگر  ورنه

 ی کن ی مست از جمال و ذوق و حاالت یشو تا

خلوت خود، به آغوش سکوت پناه ببر    ی»او« و هواخواهان »او«، به گوشه   ریاز غ  ستند،ی در دسترس تو ن  یافراد  نیاگر چن  و

 .ی را لمس کن ل یاص یو شاد ی تا مست حضور شو

 احترام،  با

      شکوه 
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ارائه دهم. دو هفته    خواستمی آماده کرده بودم و م  یاارائه   دیجد  یکار  یهفته بعداز دو سال با استادم حرف زدم. برا  نیا

  ن یبفهمم از کنار ا  کهاین. من بدون  کردی کنسل م  ی ل یجلسه ارائه برگزار شود. چون هربار استاد به دل  نیتا ا  دیطول کش

از ارائه بود  ساعت قبل  کی   یکنسل  نیانجام کارم گذاشته بودم. آخر  یرا رو  تمرکزمعبور کرده بودم و صرفاً    های کنسل

آب خوردم و شروع کردم    وان یل  ک یساعت    کی آن  زنگ بزن. من در    گر یساعت د  کیهستم،    دیکه استاد گفت: خر

ام با استادم تمام شد، تازه  که جلسه ی کردم. بعد به استاد زنگ زدم و زمان  نیخودم تمر  یام را برا ارائه   گرید  بارکی

 .دمیمعجزات را د

  ش یدرد را به استاد منتقل کند. من  دو سال پ  ت یبرنجد و درنها  های کنسل   ن یدر هرکدام از ا  توانستی م  ش یدو سال پ  من 

. من   گذاشتی استاد و قضاوت کارها و رفتار استاد م  ی اش، تمرکز را رولحظه  ن یا ی اریکارش و هش یتمرکز رو ی جابه 

. اما در عوض همه  ندیاستاد را نب  گریکه د  خواست ی و م  کردی م  ی ارزش ی استاد، حس  ب  یرفتارها  نیبا ا  ش یدو سال پ

 . کرد و مثل آب از کنار موانع رد شد ییدر من فضاگشا  یکی ها،نیا

 ۸۷6برنامه   -  ۱۳۸۷ شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ها بجه از زخم دندان  گره،ی آب باش و ب  چون 

 مییسای و م یکوب ی م  نیقیتا گره دارم،  من

بود    یابود که من از آن لذت بردم؛ تنها ارائه   یاارائه   نیاول  نی. ادمیقانون جبران را د  ة. من معجزدمیمن معجزه را د  و

خودم    یکردم مطالب برا یبود که من در طول آماده کردنش سع  یا که از گزند پندار کمال در امان مانده بود؛ تنها ارائه

و لذت  و در توض  بخش ساده  ارائه  نیریاستاد هم ش  ی ابر  ح یباشد  تنها  با م  ی بود که سع   یاباشد؛   یهاهارت نکردم 

  ی بود که من ترس  یااستفاده کردم؛ تنها ارائه   زیچاز همه   ازیقدر نقرار بدهم، صرفاً به  ریتأثاستاد را تحت  امیوتریکامپ

کنم،    قیتحق  شتر یب  دیبا  دانمی نم  م،یبگوبه استاد    دانمی از ندانستن نداشتم، هرچه بلد بودم گفتم و آماده بودم اگر نم

استاد من   ینداشتم و وقت  یبود که من از اشتباه کردن ترس   یاتنها ارائه  نیکنم. ا  دایحس کوچک شدن پ  کهاینبدون 
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بود که    یتنها بار  نی. ازدیهم بردرونم به   کهاین بدون    د،ییگوی استاد شما درست م  قاًیگفتم دق  دم،یکرد، خند  حی را تصح

شده  گشوده   ی  فضا  یفقط تمرکزم را رو  م،یماه و ن  کیکردم و در تمام طول    تیمن با تمام توان قانون جبران را رعا

  ةجیو با عشق انجام دادم و من نت  یذهنرا بدون حالت تکلف من  یا بود که من ارائه   یتنها بار  ن یدرونم نگاه داشتم. ا

  ی ذهنمن   یجانی ه  یهابا آرامش، با لذت و بدون حالت   ،یبا شاد  ارجام دادن کمن ان  یبرا  اشجه ی. نتدمیعشق را د  نیا

  ی خودم ثابت کنم. حت  ی حت  اینبودم که خودم را به استاد    ن یداشتم. دنبال  ا  مانیخودم ا  تینهای وجود ب بود. چون من به 

چ و  نداشتم  شدن  کوچک  نم   یزیترس  استاد  نم   دییتأ  خواستم،ی از  تشکر  نم   خواستم،ی و    ی چ یه  خواستم،ی کار 

 . خواستمی نم

  ی بود. استاد  زیانگاستاد هم شگفت   یرو  اش جه یو نت  زدیکار بر  نیبه ا   دیبا  ی بود که خرد زندگ  نیا  ی صبح تمرکزم رو  هر

باز    شی مبهم بود، برا  شی که برا  ینقاط   ک یخوب بود.    یلی تشکر کرد، گفت خ  کردی و مسخره م  ریمن را تحق  شهیکه هم

  کی  کردمی داشتم با برادرم صحبت م  ی تمام شدن ارائه، وقت  دازهمان استاد است. بع  نیا   شودی شده بود. باورم نم 

و دو سال بعدش از او در ذهنم    دمیترسی استاد کار کردم، از او م   نی که با ا  ی آمد به دلم. من تمام سه سال  ی لحظه غم

بود    ده یرس  یاه درجشده بود و از او متنفر بودم. تنفر من به   دهیرنجش کوب  ی ال رنجش روپنج س  ی عنیساخته بودم.    و ید

و من لذت ببرم   زد یسر استاد، خون از صورتش بر  یبا گلدون بکوبم تو خواهد ی که به روانشناسم گفته بودم، من دلم م 

زجر استاد    دنیبه د  یسفت شده بود که راض   قدرنیا  نهیکه دلش از رنجش و ک  یی لدای  کنمی . اآلن باور نمدنشیاز د

 : . به قول برادرمندیبی م  گرید زیچ  کی بود، حاال 

 ۱۳۲۹ بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 کبود  شهی ش ی چشمت داشت  ش یپ

 نمود ی سبب، عالم کبودت م آن   ز
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 ۱۳۳0 بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ش یدان ز  خو  یکبود ن یا ،ینه کور گر

 ش یرا بد گو، مگو کس را تو ب ش یخو

  م، ی. اما اگر ما فضا را باز کنکنندی ندارند، چرا دارند و درد هم پخش م  یذهنها منانسان   میگوی از من بود. نم  یکبود  نیا

نظر  چگونه و جهنم به   میبدان کهاین بدون    م،یشوی جهنم رد م  یاز رو رسد؛ ی به ما نم  ی و زخم  م یشوی مثل آب روان رد م 

  د یدر من با  یز یچ  کی  افتد،ی م   یبود که هر اتفاق بد  نیمن ا  یها برادرس   نیاز بزرگتر  یکی. اما  دیآی سرسبز م   یما باغ 

چ و  ا  یزیعوض شود  در  د  جانیکه  خاره   دمیمن  مرکز  شد،  مهمعوض  بود.  است؛    نیترام  درد  خاره  دل  مشخصه 

سفت کرده    راآفل و مقاومت دل من    یزهای. همانش با چشودی نش سبب درد مو شکست  شکندی م  ست، ین  ریپذانعطاف 

 . بود

سفت شدن دل هستند. دل مثل   ی. رنجش و خشم ابزارهامیرنجی م شتریباشد، ب شتریاز جهان ب مانیهاخواسته هرچه

که دلم سفت    رمینبودم بپذ. من که دلم خاره شده بود، اصالً حاضر  کنندی دعوا جذب م  یمثل خاره برا  یهاخاره را دل 

  دم، یرنج  یدادند وقت  ادیبه من    یشهباز  یموالنا و آقا  ضرتدل خودم است. اما ح   ی از سفتی ناش   میشده و تمام دردها

را حمل    شهیبار ش   نی. اگر بخواهم امین یدل  سفت و خاره خودم را بب  دیها، باو مالمت آن   گرانینگاه کردن به د  یجابه 

 . شودی حاصل نم  ی گرید زیچ  گرانیخودم و د ی کنم، جز درد و سم برا

 ۸۸۷برنامه   -  ۲۳۵۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گشته د لَت چو سنگ  خاره یا

 چاره؟  ستیخاره و سنگ چ با
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با شرابش ما    خواهدی م   ی. زندگمیستیو مست هم ن  میستیروان ن  م،ی ذهن که دل ما خاره شده، ما سفت هست  یخشک  در

لحظه برکاتش را به چهار    نیا  خواهدی م   ی. زندگ میهست  یی و در جدا  میافتاد  ریوقت ما مثل تفاله بر مسکند. آنرا مست  

. اما  دیایآن خودش باال ب  ی خال  یتا از جا کَنَدی را م  های دگیهمان  نیابرا ما در جهان پخش کند. بن  ق  یو ازطر زدیبعد ما بر

 . میشوی تر مو سفت  میروی ذهن م ی با مقاومت و قضاوت به خشک  ،یزارو ما با ناله  

 ۷۳، ۷۵۳، ۸۱6 یهابرنامه  -  ۲660 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 وان یکردم ز سنگت آب  ح  روان

 ی خاره گشت ، یخشک رفت ی  سو  به

 ن یا  بارهک ی  کهاین چاره وجود دارد، آن هم    کی. تنها  شکندی نه، م   یی بگو  کهاین محض   پر از تقاضا است. به   دهیهمان  دل

ها را  رنجش   خودی ب  م،یدیرنج  خودی ب  م،یتوقع داشت  خودی ب  میبدان  ،میمن درست کرد  خودی . ب میکن  یرا خال   شهیبار ش

 .میو خاره شد میدیرنج م،یتوقع داشت م،یمان خواستی گاو ی خاطر  گرسنگ . ما به میدیهم کوب یرو

 ۸۸6برنامه   -  ۲۵0۲ شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 عشق از خارا کند چشمه روانْ ما را   ی عصا

 ی بَقِّار ش یب نیمکن ز ارا،یالْبَقَر جُوعُ   نیز تو

 ی گاوچران  ،ی: گاوداریبَقِّار*

سفت و دل پُر از    یذهناز سنگ خارا، من  تواندی در اطراف اتفاقات است، م  یینماد فضاگشا  جان یعشق که در ا  ی عصا

 یهامانند گاوان گرسنه از علف   نیاز ا  شتریما ب  کهاین  شرطکند. به   یرا جار  ی روان  زندگ   و درد  ما، چشمه آب  یگدیهمان

  ت یو خاص  میعنوان حضور ناظر به ذهن نگاه کن. بلکه به میرا فعال نکن  یذهنمن   نو موتور خواست  میچَرا نکن  یجهان نیا

 .میشکنی مدام م صورتن یا ری. در غمیکن زیکرده و از آن پره ییرا شناسا ی ذهنمن یریناپذیریس
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 ۸۸۷برنامه   -  ۲۳۵۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 را؟   هاشه یخاره چه چاره ش با

 آنکه شوند پاره پاره جُز

 یاچاره   چیما ه  ،یخاره و سفت . با  دیآیو درد م  شکندی درست شده و هر لحظه م  شهیاست که خاره است. اما از ش  درست 

. سنگ  میترسی که از سنگ م  میهست  ییسفتمان، مثل سبو   ی ذهن. ما در منمیشکنی . فقط مرتب م میجهان ندار  نیدر ا

  م، یندان  یکیذهن و خودمان را با آن    یاز شکستن سبو   میترسفکان و قضا است. اما اگر نبا قانون کن  یضربات زندگ 

است، برکات    تینهای . از مرکز عدم که ب شودی محدود  ذهن چشمه روان م   ی پودر شود، از سبو  یذهنمن   نیا  میبگذار

 . شودی م یجار

 6۹۱برنامه   -  ۲۳06 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 سنگ سبو ترسد، اما چو شود چشمه  از

 خاره  یتازان به سو دیلحظه سبو آ هر

از    یمزه شکستن بخش   ی. وقت شودیبه دام افتاده دارد آزاد م  یکه زندگ  میخوشحال باش  دیبا   روندی م  های دگیهمان  اگر

منتظر است ما کوزه   ی بشکند و خُرد کند. زندگ  ی زندگ  میکل کوزه ذهن را بده میخواهی بدو مبدو   میچشی کوزه ذهن را م 

 .کند یچشمه جار  میذهن را بده

 ۱۳۵برنامه  - ۲۵۴ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کرمت شاه هزاران کرم یا

 جگر خاره را ی فرست چشمه 
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  ن یما به ا  گذاردی است و نم   یکان هر نعمت و برکت  یبکشد. زندگ   رون یرا ب  یزندگ   ، یمردگ  نی از ا  خواهدی خودش م   خدا

 یرهایبا ت  نیهم  ی کند. برا  یبرکاتش را جار  خواهد ی . چون م میبار در ذهن ادامه دهو نکبت   ش یمحدوداند  ی سبک زندگ 

  ف یلط  قدرن یا  م، یکنی م   ییفضاگشا  یوقت   ی . صفت زندگدهدی انجام م  ینیریکار را با ش  نی. اکندی م  ی قضا مرکز ما را خال

 . ستیآن در جهان ن  ریاست که نظ

 ۸۷6برنامه   -  ۲۳۷۲ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بُوَد آب که دارد به لطافت صفت  او؟  که

 دو صد چشمه برآرَد ز دل  مَرمَر و خاره  که

تمام روابطش    ده، یها رنجش کوباست، سال   اد یز  شیهای دگیباشد که دلش سفت است، همان  د یناام  دینبا  کس چیه

  ی ق یسجده حق  ،یکن  یی اگر فضاگشا  دهدی م  د یسنش باال رفته؛ حضرت موالنا نو  ده،ید  ب یبدنش آس  ی خراب شده، اعضا

 . رسدی مرکز خاره م  نیبه داد  ا ی با نرم ی لطف زندگ ،یکن

 ۸۵۹برنامه  - ۱۴۳ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بَر  دیسجده ب دان خورش  نیکردم، گفتم: ا سجده 

 خاره را  ی به تابش زَر کند مر سنگها کاو

ستاره    م،یبا آن داشته باش  یکار  دینبا  نی بنابرا  م،یخواهی نم  یزیچچ یلحظه ه  نیکه از اتفاق ا  میکن  ییکه شناسا  نیهم

و فشارات    دیطور که تابش خورش . همانتابدی مرکز عدم ما م  ق یازطر   ی و زندگ   بردی م   یسجده را نزد زندگ  نیعدم ا

به زر    لیتبد  ی را تابش نور زندگ   یدگیدل سنگ شده و پر از همان   نیا  کند،ی به طال م  لیخاره را تبد  یهاسنگ  نیزم

 .کندی حضور م

از تهران   لدای
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 عشق   ل یس

در شهر بُن    روزی. دکردمی دنبال شغل مطور فشرده به من در آلمان تمام شده است و حدود دو ماه است که به   درس

جا مشغول به کار نخواهم شد.  من آن   ادی به احتمال ز  یگر بودند، ول مصاحبه   ی فیشر  ار یبس  یهاداشتم. انسان   یامصاحبه

  نیباز کُند. سؤال ا  میخودش را برا  ۸۹۵شده در برنامه    ر یتفس  ۴۸0شد تا غزل    یاچه یگران دراز مصاحبه   ی کیسؤال  

  ست؛ یسؤال چ  ن یپاسخ به ا  دانم ی نم  قتاًیمن حق  د؟ینیبی کجا م   ی شغل  ندهیپنج سال  آ  ای  ندهیبود که خودتان را در دَه سال  آ

. تنها  دانمی نم  دانم ی نم   دانم ی بزنم که نم   ادیبا تمام وجود فر  خواهمی م   پرسد، ی سؤال را م  نی ا  ی و اساساً هر وقت کس 

ها به جهان و به کائنات اطرافم دوست  که باشم، با تمام وجود به انسان  ی است که در هر منصب  ن یا  دانم ی که م  یزیچ

 . دارم عشق بدهم

شما خودتان را در    کهایننام زمان معنا ندارد و سؤال  به   یکه اساساً مفهموم  میاآموخته  زیعز  یموالنا  یهاآموزش   در

در بطن خود پنهان دارد    ۴۸0  شمارةکه غزل    یترسؤال مهم  ی. ول ست یگشا نراه  د،ینیبی کجا م  یمعنو  یندهیسال آ  ۱0

ب را م  تیو در هر  از ما آن  ایا  پرسد،ی آن هم  در  را  م   نین است که شما خودتان  در حال    ایآ  د؟ی نیبی لحظه در کجا 

  ت یهر ب  انیو من در پا  میروی م   شی غزل را پ  اتیجهان. با هم اب  نی در حال اضافه کردن درد به ا  ای  دیهست  ی پراکنعشق 

هم    تی. و درنهادهندما جهت دُرُست ب   یما و هم به بعد معنو  یدو سؤال هم به بعد ماد  نیا   دی. شاپُرسمی دو سؤال م

 :میبه پاسخ برس گریبا همد دیشا

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲
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 اوِّل  آب  غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ست ی تو ن ی جز وَال دل به   نیحق ِّ آنکه در ا  به

 ست یتو ن  ی ایاو نشوم، کاو ز اول ی ِّ وَل

 یزیلحظه در مرکزم چ  نیدنبالش هستم که در او به   بندمی و عهد م  خورمی مهربانم، با تمام وجود قسم م   یخدا  یا

را   ام یپ  نیکه دارد ا یاهر شنونده  ی عنیبا تو را نداشته باشم.  ی جز دوستبه  یزیمحبت چ ا یو   ی دوست ا ینباشد و من وال 

 ای  کند؟ی م  افتیخود را در  تیهو  یزیاز چ  ایآ  یعنیاست،    تیهوهم  یزیبا چ  ایاز خود بپرسد آ  تواند ی م  دهد،ی گوش م

شنونده، از دستش    یدر جهان هست که تو ا  یکس   ایو    یزیآسان است. اگر چ  باًیسؤال هم تقر  نیا  افتن ینه. پاسخ   

را    سؤال  ن ی. من در هر لحظه از خود ایریگی م   تیکس هو  ای  زیاز آن چ  یخورد، پس بدان که دار  یغصه خواه  یبده

 . نشود داریب  یذهنتا من دهمی و با دلم و در سکوت به خدا پاسخ م  پُرسم یم

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲

 دوم  آب  غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ست یتو ن ی  اگر فدا  غم،ی جانم ب مباد

 ست یتو ن ی چشمم روشن، اگر سقا مباد

باشد که آن هنگام از غم و اندوه پُر خواهد شد. اگر    توی که آغاز شد، خدا نکُند که ب   یالحظه   نیدر ا  امی زندگ  پروردگارا

  ی وشنپراکندن عشق ر  ، یدر کارگاه ساختمان   یزیرباشد، چه بتن  ختنیر  ی چه چا  کُنم،ی که م یدر هر لحظه، در هر کار
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حضور ناظر برتر را در کنارم در    خورم،ی که م  یآب   وان یبرسد. اگر هر ل  انیبه پا  امی چشمم نباشد، بهتر است که زندگ 

 .بهتر است  میتا مرگ برا ی نظر نداشته باشم، تشنگ 

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲

 سوم  آب  غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 تو است   ر یاگر به غ دمیمباد، ام وفا

 ست یتو ن ی باد وجودم، اگر برا  خراب

  ی جز فضابه  یزیرو شدن با آن، اگر به چه روب  یبرا ،یگذاری که با قانون قضا درمقابلم م  ی اتفاق یلحظه برا  نیدر ا  اگر

 . یداشته باشم، وجودم خراب باشد و فان  دیام یگرید  زیشده به چگشوده  یجز فضاو اگر به   میشده توسل جوگشوده

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲

 چهارم  آب  غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 که آن نه عکس  تُوَ است؟  ی حُسن و جمال کدام

 ست؟ یتو ن ی که او گدا یریشاه و ام کدام
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که    میاز پروردگار است. اگر ما با تمام وجود باور دار  یاجلوه  د،یآی م  بایکه به نظر ما ز  یهر بودن   ،یهر کالبد  ،یجسم   هر

  زند، ی سر م  یکه از کس  یکرد. در هر خَلق  میرا در اطرافمان هم تجربه خواه تینهای ب  نیاست، پس ا تینهای خداوند ب

.  میداری و از انتقاد دست برم مینیبی حُسن و جمال خدا را م تینهای ب  ،یزیچ  ردر ه ،یادر هر حرکت پشه   ،یاهیدر هر گ

که   داند ی م ی گدا. هرکس ا ید آن شخص شاه باش کُندی نم  ی . فرق ندیآفری م ی هرکس ق یخداوند هرگونه که بخواهد، ازطر

  ی به فضا  دیبا  ،یسخت   یریگمیمچه تص  ،یای ق یموس  یاچه قطعه   ،یاپروژه   ی برا  ی حلچه راه   ند،یافریب  خواهدی م  ی وقت

اش  که سرچشمه   ستی جهان ماده ن  نیدر ا  یخلقت  چیه  دیگوی بداند که موالنا م  داند،ی شده وصل شود و اگر نم گشوده

 !یبری بترس که هنوز در ذهن به سرم  یاز خداوند نباشد. اگر شک دار

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲

 پنجم  آب  غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 مده که دلم کام  دشمنان گردد  رضا

 ست یتو ن ی که کام  دل  من بجز رضا نیبب

بسپارم    یذهنرا به دست من   امی زندگ  یلحظه به شدن لحظه   یرضا در من، تو رضا نده که من سپر  یسرچشمه   ی ا  ایخدا

جا ندارد.    یزی تو چ  تیرضاجز  که در دل من به   نیبب  ایبا تو حرف بزنم. خدا  میو تسل  ییفضاگشا  ق یو بلد نباشم که ازطر

 . طلبمی م تیِّخود هو  یها برالحظه از آن   نیکه در ا ییهازیآن چ متو هم که معلوم است؛ واهمانش من از تما  تیرضا

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲
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 ششم  آب  غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 گذشت  توی که ب  ی نتانم کردن، دم قضا

 ست یتو ن ی چه چاره؟ که مقدور جز قضا ی ول

در خود است. در اطراف ما درد و غم   سببی ب  یحفظ حضور و شاد  یراه معنو لیدر اوا ایدن یکارها  نیتراز سخت  یکی

ما را بدزد. پروردگارا، من    ی از شاد  یاذره  خواهد ی خود آگاه نشده باشد، م  یبه اصل واقع   ی و هرکس  کندی م   داد یو غصه ب

  یجار  تیغرق بودن را در حس امن  نیکنم. ا  یتو نخواهم توانست سپر  رش کَ  یایرا بدون غرق بودن در در  یالحظه   ی ول

  ی و با قَدَرت اجرا کن  یریبگ  میتصم  تیام تا تو با قانون قضا. در هر لحظه، من آماده نمیبی م  امی زندگ   یلحظه به در لحظه 

 .تا رها شوم  همبد لیرا با کمال م ی دگیام که آن همان. من آماده یرا از مرکز من ب کَن یای دگ یو همان

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲

 هفتم  آب غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ؟یلرزی بباز تو جان را، بر او چه م دال 

 ست؟ یتو ن  ی او ملرز، فدا کن چه شد؟ خدا بر

که آنچه   دیگوی م میمستق ت یب نیدور، موالنا در ا زداندیب دیبا ردیگی م  تیشک داشت که آنچه را که از آن هو  یکس  اگر

شدنش، تو هم باال    نییکه با باال و پا  یزیبر هر چ  ؟یلرزی م  یزیبر چه چ  یبدان   یخواه ی رها کُن. م  یلرزی را که بر آن م

گرفتن و    ی حس خوش دن،یشدن، ترس  ن یمثل خشمگ  ، یشوی چه خوب و چه بد م  جانیدچار ه یعن ی  ؛یشوی م  نییو پا
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  اتنده یسال آ  ک ی. نشود که شش ماه و  یرا فدا کن  تیهای دگیکه همان  ریبگ  میاکنون تصم  نیشنونده، از هم  ی. ارهیغ

 .یا دهیدارد. تو در فدا کردن لرز ی معن ک ینکُند که تنها   یحضور گوش دادن، با قبلش فرق همه گنج ن یبعداز ا

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیشما خودتان را در ا. ۲

 هشتم  آب غلغل

 ۴۸0 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 لرزند  گرانیبر خود تا بر تو د ملرز

 ست یتو ن  ی ورا ی جان  تو که تو را دشمن  به

معنا   کینشده است، تنها    یروبیال   پراکندی که موالنا م  یعشق   ل یهمه س   نیو هنوز دلت از ا  یاغزل آمده   انیتا پا  اگر

و مردم    دهدی م   امیپ  رونیآن به ب  قیازطر  اتی ذهنداده نشده و من  قل یدلت هست که ص  ینهیآ  یبر رو  یی ندارد. هنوز جا

 یرا بفروش و به برنامه   یکه دار  یارا ببخش. پاشو خانه  یکه دار  ی ش. پاشو رنج گزندی م   ق یهم تو را از همان طر

  ی و از عذرخواه  ریبرسان. پاشو فرزندت را در بغل بگ انیرا به پا زدیری که از آن زهر م  یاخودت کمک کُن. پاشو رابطه 

 .کُن که غزل تمام شده است یاشتباهاتت نترس. پاشو، پاشو، پاشو و کار یبرا

 د؟ینیبی کجا م یده سال  کار ینده یشما خودتان را در آ. ۱

 د؟ینیبی لحظه در کجا م نیاشما خودتان را در  . ۲

 یرا در مصاحبه   نی. من ایاو نه پنجره   ماندی بسته م  ی. نه درماندی نم   زیچچ یو ه  بردی را با خود م  زیچهمه   د،یایکه ب  لیس

گران را به قهقهه  شد که مصاحبه   یدر طول مصاحبه، چند بار  ی . دُرُست است که کار را برنده نشدم. ولدمید  امیکار

 .بشوم ن یکمد دیبا دیانداختم. شا
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  ی دارم که برا   یتینامیآن خراب شود. د  یاست که ابتدا سد ساخته شده رو  ازین  ل،یشدن س  یجار  یبرا  ی . ولمیبگذر

از عشق    یل یس  ، یطلب است. آن را که در در بچرخان   دیکل  تینامی . آن دکندی م  بیتخر  یادیشروع، سدت را تا حد ز

  ی عشق جار  لیس  ت یبرا  ، یخواهی عشق م  لیخداوند است. بگو س  یوه یو ش  نییآ  تیماه  نی خواهد شد. ا  یجار  تیبرا

 .کندیم

 ۲۳۸۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنت اهلل ن طلب، ی ب

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

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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