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606 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه از همدان   

  با سالم 

  ٨٨٩از برنامه  ی برداشت

 یی افزاکار

 ۵۳۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خود  یِ  پدر، جز خدمتِ ساق  یا میندار یکار

 و بد  ک یاز ن میافزون ده قدح، تا واره ی ساق یا

  ز یو جز مسئله و درد چ  میکنی لحظه مرکزمان عدم نباشد و جسم باشد، جهان را آلوده م   نیاگر ما در ا  د،یگوی م  تیب  نیا

ن یا  لِیدلبه   م،یدار در جهان دارمسئله   یهات یوضع  قدرن یکه چرا ما ا  میشوی . پس متوجه ممینیآفری نم   در جهان   یگرید

 .میو درواقع کارافزا هست میکنی عمل نم   تیب ن یاو به  میستیخودمان ن ی در خدمتِ ساق  که

کار ه جهان و ب  نی ورودِ ما به ا  با  .میگرفتی م   یو از آن مِ  میخودمان بود  یساق   ایجهان ما در خدمت پدر    نیاز آمدن به اقبل

م  ما جسم  مرکز  ما  در  قضاوت  موتور  درم  شود ی افتادن  جهان  خدمت  در  ما  ن  مییآیو  بافت  دچار  از    ک یو  و  شده  بد  و 

 .کندی دورتر م   یکار ما را از زندگ  نیکه ای درحال  م،یکشی شراب م  های دگیهمان

کار لزم است مرکز ما عوض شود و ما دوباره    نیا  یبرا  م،یشو  داریب  های دگ یدر جهان همان  ی از گمگشتگ  میخواهی م  حال 

از قضاوت و  لحظه قبل نیاتفاق ا  رشیپذ ای  میما تسل ی و تنها راه برا  میخودمان برگرد  ی و جاودانگ یریناپذرییبه حالت تغ

 .و مرکز ما را عدم کند دهی کش رونیب  ندهیگذشته و آ  یما را از زمان مجاز تواندی رفتن به ذهن است که م

ما به   ییمقاومت و کارافزا یگاه م،ییآیدرم ی در خدمت ساق  شتریو ب میریگی شراب م شتریب میکن یی فضاگشا شتریچه بهر

 .باشد  یذهنمُخربِ من یهازه یمگر پشتش انگ ردیگی صورت نم   یجنگ  چ یو ه  شودی ها ختم مملت  ن یو جنگ ب یی جدا
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است که در همه    نیا  یمقصود زندگ   یول   شود،ی کار محسوب م  میدهی جهان انجام م  نیکه ما در ا  یینظر ما همه کارهابه 

ما خدمت    یکارها  یهسته مرکز  نیترمهم  .و بادام پوک کاشتن است  ییکارها مرکز ما عدم باشد، اگر نباشد کارافزا  نیا

تجسم    تواند ی که ذهن م  یزیبودن مرکز ما از هر فکر، باور، نقش، درد و هر چ  ی معادل است با خال  نیخود است و ا  ی به ساق

 .میهست یصورت ما در خدمت ساق ن یکند، تنها درا

تر  روز عاجزروزبه   ی ذهناست که ما در من  لی دل  نیست و به هم  ی از غَرَض زندگریغ  ی که در مرکز ماست غَرَض  یزیچ  ن اآل

  ی اکه عاجز کننده  میبر گردن ما نهاده تا متوجه شو  یو قهر زندگ   رتیست که قانون غ  یریزنج  یعاجز  نیو ا  میشویم

 .میریبگ ش یع را پراه تَضر   دیو با میاستاده یا ی غلط یوجود دارد و ما جا

 ۷۷۱ یال  ۷6٩ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یز یِ هاد  یکن که ا پس تض رع 

 ست؟ ی ز چ نیبودم، بسته گشتم، ا باز

 ام در شَر قَدَم افشرده  ترسخت 

 خُسْرم ز قهرت دَم به دَم   ی که لَف

 امتو کر بوده  یها حتینص از

 امو بتگر بوده یِ دعو شکنبتْ 

و فکر    یذهنواکنش براساس من   عدم   .شود ی م  یریپذو انعطاف   ی مقاوتی که در ما مُنجَربه ب   ستیای آگاه   یمعنبه   تَضر ع

از ورود به جهان باز بودم با تو بودم اکنون  کننده، من قبل  تیهدا  یا   خداوندا  .شودی نکردن براساس آن تَضر ع حساب م

بال   و   ست؟یز چ  نیا  انجامد،ی م   ییبه کارافزا  کنمی م  یبسته شدم و هر کار  ی هاقدم  یکارانیتر رفته در زهرچه سنم 
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  پرستم ی ادعا کردم که تو را م  من .کر بودم  یفرستاد میاتفاقات برا قیکه تو ازطر یغامیبه هر پبرداشتم و نسبت  یبلندتر

 .دمیپرستی را م  یذهن یهاکه مرکزم جسم بوده و من بت ی درحال

 ۱۳۷6 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کنم  یکارجهان، تا چند گِل  نیندارد ا یکار

 کنم یاریمن، تا که مَنَش  اریندارد  حاجت 

نوع کار    نیو ا  میهست  یکارما مشغول گِل   هاست ی دگیهمان  ی کردن و نگهدار  اد یفکر و عمل ما براساس ز  یهازه یانگ  اگر

 اریخدا حاجت ندارد پس من هم حاجت ندارم و بنابه قانون الست من هم از جنس   اگر  .قَدغَن است یکردن از نظر زندگ 

به من ندارد پس همه    یازین  ی زندگ   ست؟ یمندازیجهان براساس ن  نیمن در ا  یو امتداد او هستم، پس چرا همه کارها

  ی که من گدا   یو تا زمان  شود،ی محسوب م  یکارو گِل   ست یذهنمن  ینگهدار  یبرا  کنمی که من به اسم خدا م  ییکارها

 .خواهم ماند یکارو گِل   ییجهان هستم در کارافزا

 ۱۷٨٨ تیب ،دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 هیت  اندر حَرِ   ی همچو قومِ موس 

 ه یسَف ی چل سال ا ،یبر جا  یی مانده

 دهخدا 

 تا شام در مَشِقَتِ راه  بام

 همانجا که بامدادِ پگاه شب
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 ۱۷٨٩ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر روز تا شب هَروَله  یرو یم

 در اول مرحله  ی نیب ی م ش یخو

 یکنی فکر م  ایآ  ،ییمانده   ستیادیز  یهاخشک ذهن سال  ابانیب  یدر گرما  یکه مانند قوم موس   ی کس  یا  د،یگوی م  مولنا

  گر یبه فکر د  یباسرعت از فکر  ی عن یهر لحظه و هَروَله    ی عنیهر صبح    ما  رساند؟ ی م  یی تو را به جا  ی ذهن  یهاال و جوابؤ س

ما   ی موضوع برا نیا  رشیپذ  .م یاول  یو در جا میدینرس  یینشد و به جا یزیچ مینیبی بعد م میکنی سفر م  ندهیدر گذشته و آ

 .میفکر و عمل کن های شدگی مقاومت و شرط  قِیازطر میاما عادت کرده  کهنیا  یسخت است برا اریبس

 ۲٨۱0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ مُقِل ی جز گاِلبه در تَنَت کو ا

 خصمِ دل  ی کن ز گِل ا یصاف  آب،

.  کشاندی جهان م   ی برا  گاریآلود ما را به بمرکز گِل  نیدارد، دل او پر از گِالبه است و ا  یدگیپر از همان  یکه مرکز  ی انسان 

 ها ی دگ یرا تماماً از گل همان  یاریهش  یی فضاگشا  ق یازطر  د یبا گِل مخلوط شده، با  دن یهمان  که دراثرِ   ست ی آب  همان  یاریهش

و همه موجودات    یدر جهان دشمن زندگ   ییقَطع از خردِ کل و کارافزا  لیدلما به   م، ینباش  ی گتا دشمن زند  میبکش  رونیب

 .میشوی محسوب م

 ۲۵۵۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ار یز نسل پادشاه کام یا

 ننگ دار   یدوزپاره  نیخود آ، ز با
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  تِ ی بردار. اکثر  یدوزو شرم کن و دست از پاره   ایبه خودت ب  دیگوی م  م،یامتداد خدا هست  ایما از نسل پادشاهِ موفق    همه

وجود  ه عمل سبب ب   نیبگذارند که هم  شیکه هستند به نما   یزیاز آن چریخود را غ  کنندی ها با تمام توان تالش مانسان 

 .شود ی در جهان م یی آمدن رنج و کارافزا

 ۳۳٨۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عبادت ها کنند شان یبس کَسان که ا

 و ثوابِ آن نَهند به رضوان   دل،

 نیهمه ا  کنندی و فکر م   دهندی به اسم عبادت بدونِ حضور انجام م   یی طاقت فرسا  یجهان کارها  نیها در اانسان   چقدر

 .خداوند خواهد شد  یکارها ثواب است و سبب خشنود

 ۵٩۲ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گردش فرو مانَد  نیاگر چرخِ وجودِ من از

 مرا آنکَس که گردون را بگردانَد  بگردانَد

و هزاران    یریناپذیریعدم رواداشت ما، س  سه، یما به قضاوت و مقا  ل یم  گردد، ی که چرخ وجودِ ما درست نم  میریبپذ  دیبا

درد و مسئله    دیو ما مُدام مشغول تول  گرددی است که چرخ ما درست نم   نیخود کرده و گواه بر ا  ریما را اس  گرید  لئمسا

را    یدرد و فکرها در زمان مجاز  دیتول  وبی چرخش مع  ن یاگر ما ا  گرداند،ی م  ی را زندگ   یاگردنده   زیچ  هر  .میهست  یشتریب

 .کندی م ل یو ما را تبد گرداند ی م  یچرخ وجود ما را هم زندگ  میمتوقف کن

 ۲6۷0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حکمِ حق گُسترد بهرِ ما بِساط

 اِنبساط   قِیاز طر دییکه بگو
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  یی رها ی که ما برای درصورت   شودی لحظه است که سبب انقباض در ما م نیمقاومت دربرابر اتفاق ا یذهنمن  یاصل  تیخاص

مُضِر    تیوجود آمدن خاصه . تکرار مقاومت و انقباض در ما سبب بمیدار  ییبه انبساط و فضاگشا  ازیو اسارت ن  یگاریب  نیاز ا

حق    حکم  .خارج از قانون جبران است   یذهنمن   یجای و توقعاتِ ب  یکارطلب   ت حال  نیو ا  شود ی م  ی نام ناسپاسبه   یذهنمن

دست  ه به فکر و عمل ما شده و اداره چهار بعدِ ما را ب  ی و خرد زندگ   یی دانا  ختن یکه سبب ر  ستیی در انبساط و فضاگشا

 .دهدی نجات م  ییما را بارور کرده و ما را از کارافزا یو کارها ردیگیم

 ۱۳٨۲ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کَرَم روشن دلن، بَردار سَغْراقِ  یِ ساق یا

 عَدَم   یِما را ز صحرا یاآورده  نیبهرِ ا کز

 ها را بَردَرَد پرده  نی تا جان ز فکرت بگذرد، و

 که فکرت جان خورَد، جان را کُنَد هر لحظه کَم رایز

از    یاو به درجه   ستیما ن  یمرحله وجود  نیآخر  های دگ یاقامت در ذهن و همان  داندی که م  دیگوی م   یسخن را انسان  نیا

  د،یگوی م   یبه زندگ   او   .کند   ییکرده و کارافزا  جاد یشود و درد ا  دهیهمان  زهایبا چ  امده ین  جان یبه ا  داندی که م  دهیرس  یآگاه

مرحله    نیرا شروع کن تا ما هم از ا  ات ی بخشش همگان  ی هست  غمبرانیعارفان و پ  ی عنیدلن  روشن  ی که ساق  ی زندگ   یا

 .شراب باشد   نیا قیکه ل  دهیرس یاز آگاه  یاانسان به درجه  میریگی م جهینت  .میبگذر یدگ یفکر و همان

هر لحظه به همه    ی . زندگمیریبگ یترش یشراب ب  میتوانی تر شده و ما مشود دل ما روشن تر  ما کم یهای دگ یچقدر همانهر

تو   ایخدا .اندلحظه جاودانه   نیخارج شده و در ا یچون از زمانِ مجاز رندیگی دلن آن را ممنتها فقط روشن   دهدی شراب م

  ننده یتا آفر  میاآمده  ما  .میبه مسئله کن  لیرا تبد  ی و زندگ  میبپر  گریبه فکر د  یکه با مقاومت و قضاوت از فکر  یااورده یما را ن

 .یکه دوباره با مرکز عدم به ما شراب بده  یا آورده  یی کتای یما را از فضا نیهم یو تو برا میباش
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  م، یکرده و پاره کن  ییرا پوشانده شناسا  یاریهش  یرو  یافکرها را که مانند پرده   نیا  میتوانی شراب تو به ما نرسد ما نم  اگر

مانند    میدار  یذهنما من  یتا وقت  پس  .کنندی ما را تلف م   یو زندگ   آورندیم  نییما را پا  یاریو هش خورندی م  ها جان ما راآن

 .میکنی م ل یو به مانع، مسئله و دشمن تبد میریگی را م یکه زندگ  میهست یاکارخانه

 : ثیحد

 کجاست؟   دیآی م  نده یخود را بر اندوهِ آنچه که از دست رفته است مشغول مساز و آنچه که در آ  د؛یفرمای السالم م  هیعل  ی عل 

و هر مذهب    میکه هست  یو از هر نژاد و قوم   میکنی م  ی که زندگ   یی در هر جا  ما  .بشمار  متیدو عدم را غن  نیو فرصتِ ب  زیبرخ

  ب یفر  یسرا  ایدارالفنون    نیوگرنه در ا  میریبگ  یآن شراب را از زندگ   دیبا  میکه هست  یو در هر سن  میکه دار  یو باور

به زندگ   ییهاانسان   .ماند   میخواه ا  شوندی زنده م  یکه  را غن  نیفرصت  م   ییهاو آن   دانندی م  متیدَم  انتخاب    کنند ی که 

 .شوند ی سوز مرا تلف کرده و فرصت  یکنند زندگ  ی زندگ یچنان در زمان مجازهم

  د یباش داریپا

 از همدان  فرزانه 
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آسمان    یسوو به   میفکرها، باورها و دردها را باز کن  سمانیداده است تا ر  ییکه به ما نعمت فضاگشا  یبه نام خداوند

 .میخدا شو  یۀهد قیو ل  میعدم برو

 ۵۷۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیده   هیمرا هد میگو ی من نم

 دی شو ه یهد قِیگفتم ل  بلکه 

  ت یمعنو  ینبود و طلبکار است با ادعا  نیکدام خدا؟ اگر خدا بود وضع ما ا   دیگوی و م  کندی م  یساز ریاز خدا تصو  یذهنمن

و عدم کردن    یی. خدا درون ماست، با فضاگشاستی خواه اده یو ز سهیدر مقا  ی ول  داندی به خدا م یاه یهد نماز و روزه را

 .میشوی م  ستی قدرت و عقل زندگ  ت، یاهد ت،یخدا که امن یۀهد قیمرکزمان ل 

 ۲۵۵6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست پنهان در جهان   یی نردبانها

 تا عَنانِ آسمان  ه یپا هیپا

 «سمانیو ر آسمان»

تا    میرا بشکاف  های دگیهمان  یهابافته   صی تشخ  ة فکرها، باورها و دردها شده است، با قو   سمانی ر  ریدر ذهن اس  یاریهش

 .پشت ما باشد ی زندگ تیتا قدرت و هدا میو به آسمان عدم برس میبال رو  یاز نردبان هست  هیپاهیپا

 ۳۱0۴ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بُوَد  ه اِل  دلِ خَراب چو مَنْظَرگَهِ

 یکه کرد مِعمار ی سعادتِ جان  یزه
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با فضاگشا  ةخراب شد   یهادل   خدا  را  ای م  یو طلب معمار  یی ما  به    یفضا   نیکند.  گشوده منظرگاه خداست، خوش 

 .کندی محکم بنا م زیصبر، شکر و پره یهادلش را با ستون  ۀ و خان ستی معمار زندگ  میکه تسل یسعادت کس 

 ۱۳۷6 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 سَر را چرا بَندَم؟ بگو   ستم،ی چون سَرشکسته ن

 کُنم؟  یماریعالَمم، بَهرِ چه ب بِ یمن طب چون 

ن   یسر  بستن ناشکر  هیکنا  ستیکه شکسته  شکا  یاز  دورب  تیو  تفاوت    ها،ب یع  یرو  یذهنمن  نیماست،  و  دردها 

 م؟یکن ماریپس چرا با مقاومت و قضاوت خود را ب ابد،یی ما شفا م  یدردها  ییو فضاگشا میباورهاست، با تسل

 ۳۱0۴ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چاکروارکَمَر به خدمتِ دلها بِبَند 

 ی اسرار  قِیدر تو طَر  دیَکه بَرگُشا

کرد   ی به جهان هست یمن ت چیهی که ب  ینشان داد و خدمت ی گنج نیجا گذاشتن چنه اسرار را با ب   قیبر مولنا که طر درود 

 .میخدمت کن ی و با نور خردمان به جهان هست میپاک کن های دگ یتا دل خود را از همان کندی م ق یما را تشو

 ۴6۷شمارة شمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 همانیبر جهان باش در او م  یدل چه نه 

 ست یآن شو که او داند مهمان ک بنده

  میدر آخر بخواه  ا ی  ست؟یهست و چرا آن ن  نیچرا ا  مییگوی نه طلبکار و نم   م یمهمان هست  می شوی دعوت م  یی اگر جا 

 .م یرا آموخت میو تسل ی و شکر خدا که از بزرگانمان بندگ میدر جهان مهمان هست ما  .هم به ما بدهند یزیچ
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 ۲6۲6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان یقبله را چون کرد دستِ حق عَ

 مَردود دان  نیبعد از ی تَحَر  پس، 

  ی ول   م،یشوی م  ی کیبا خدا    میاتفاق لحظه با انبساط فضا باز کن  . اگر دربرابرِدهدی با حکم انبساط، قبله را نشان م  خداوند

 .میشوی از درگاه حق مردود م  میخدا و قبله برو یجو وبه جست  میو با ذهن بخواه  میاگر منقبض شو

 ۴۲۳0 تی، بدفتر پنجم   ،یمثنو ،یمولو

 شب ها تا به روز  ریگ ییآشنا

 وْسوز ید یاِستارها  نیچن با

 یزی: چدیفرمای و م  کندی م   هیحضور تشب  دِیها و روز را به خورشرا به ستاره  های دگینمادگونه شب را به ذهن و همان  مولنا

و با عدم کردن    میستین  نیاز جنس آفل  میکن  ییموقت دارند تا شناسا  یها نورمثل ستاره   می شوی م  دهیکه با آن همان

 .میرا بسوزان یذهنمن ویمرکزمان د

 ۴0۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خبری خواهم از هر بتو وا دِ دا

 ؟دادگر یِ د جز خداهَدْه کِ ، داد

تنها با    د،یجوی م   رونیدر ب  یخبری دادگر را از هر ب  ی ترازو ندارد چون ذهن بدون ناظر است و عدالت خدا  یذهنمن

 .دهدی ما را سامان م ی و زندگ  گذاردی دادگر قدم به مرکزمان م ی خدا  ییو فضاگشا  میتسل
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 ۴0٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   آن سوزکو خود  ، ستنیاو ا  حالِ

 ؟ است  تو  آنِ ک یکس  ، توی د بوَ بُ چون 

ادامه    یذهنو سوا بودن را من  ییجدا  نی خدا، ا  کی و    میمن ساخت  ک ی در ذهن    رایز  میقراری و ب   شودی ما خراب م  حال

 م؟ یدار  تیو امن یافتاده است ما انتظار شاد  یذهنمن ۀ به تل تینهای ب یاریشه  یچگونه وقت   دهد،یم

 ۴۱0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَزِه  ی ا یکه آر دیگو یهم  حق

 صبر بِهْ  ، صبر آر و ، بشنو کیل

 پاک  :نَزِه*

سخن نگو و    ات یذهنپس با من   ،یمرا گرفت  ی و پاک  ی گفت  ی انسان پاک سرشت تو در روز الست بل  ی: ادیگوی م   خدا

 .میبگو  اتیی را در صبر و فضاگشا ی زندگ یهاپاسخ  نیخاموش باش تا بهتر

 ۳۱۴6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ندارد آن دَرَج  یح یتسب چیه

 کن، اَلْصَ بْرُ مِفتاحُ الْفَرَج صبر

ما را به دام    تواند ی نم  یذهنمن   م،یناظر ذهن هست  ی است، وقت  ش یگشا  د یصبر کل  ،ست یبالتر از صبر ن  ی عبادت  چیه

 .میبسته را باز کن یصبر درها دیتا با کل میکنی و فضا را باز م می شوی خاموش م ندازد، یب نهیخشم و ترس و حسد و ک
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 ۴۱۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش، کم خروش خامُ  ،است  کی نزد صبح

 کوش مَ ، تو، تو یِکوشم پ  یهم من

با من  ی زندگ باز کن  مینکوش  یذهنهر لحظه دنبال ماست، و اگر  سخن رازش را به گوش دل ما    ی زندگ  ،میو فضا را 

 .بال آمده است  یاریشه دیبنوش تا به تو مژده دهم صبح شده و خورش  یسحر ة شو و از باد   داری: بدیگویم

       ی متعهد و گرام  ارانیساز گنج حضور و همسپاس از برنامه انسان  با

از کرج  باید
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  و دوستان گنج حضور یشهباز  یسالم و درود و سپاس خدمت آقا

  ٨٩۳برنامه  ۳۳6از غزل   برداشت

 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 خرابات  رِ یپ یجام، ا  کیبده     

 آفات رِیالتَ أخ ی فردا، که ف مگو

متضرر   اریام و از آفات آن بسدر ذهن شده   رمیخأ من متوجه ت  ،یاکه در نقش انسان به حضور زنده درآمده   ی زندگ  یا

توهم من است که مرا با به زمان رفتن مشغول    ن یوجود ندارد و ا  ییو فردا  زنده شوم  دیلحظه با  نیدر ا  دانمی شدم و م 

از قضاوت و به ذهن رفتن و خوب و بد  در اطراف اتفاقات است، قبل یی گشالحظه تنها ابزارم فضا  ن یکرده بود. من در ا

 .لحظه است نیافکندن و تلف کردن زمان ا ریخأ به ت  میو تسل رش یپذ نیدر ا  ی کردن، هرگونه اخالل

 ۱۲6٩ بیت  دفتر دوم،  ،ی، مثنومولوی 

 مگو فردا، که فرداها گذشت  نیه

 کشت امِی نگذرد ا  یبه کل   تا

 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 باده دَردِه خونِ فرعون  یِ جا به     

 قاتیجانم به م  یِآمد موس  که

زمان درست    یاریشه  دن یمک  یو ابزارش برا  مکدی ما را م  یاریش که فرعون وجود ماست هر لحظه خون ه  ذهنیمن

توهم  زمان  است.  د  ی کردن  فردا،  می حال در  روز، یامروز،  ما  قراردادزمان  نیا  میدانی که  برا  ی ها  به    یاست  تا  انسان 
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  ی لحظه موس   نی. در استین  شی ب  یتوهم  ندهیو آ  گذشتهاست و    ی لحظه زمان واقع  نینظم بدهد اما تنها ا  شیکارها

 .زنده شوم دیلحظه با نیدر ا دانمی جان من آماده وصل است و م

 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 ما ز خونِ خصم باشد  شرابِ    

 لذ ات  ست یادی را ز ص ران یش که

 ریش یپرخونست پوز و پنجه   چه    

 عالمات  نیخونِ ما گرفتست ا ز

لحظه است نه نشستن و فکر کردن به    نی در ا  دیشکار ص  ریش  کیلذت    یو تمام   میلحظه هست  نیا  یاریشه  ریش  ما

لحظه خون    نیا  ریاست چون ش  ذهنیمندست و دهانش آلوده به خون    یکه زندگ   ینیبی و م  نده،یآ  ایشکار در گذشته  

 .کشدی م رونیها بی دگیو خودش را از همان زدیری م نخواستن از اتفاقات  ی لحظه و زندگ ن یرا با آمدن به ا ذهنیمن

 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 هم خونِ انگور ی گور و ن رمینگ    

 ز اثبات ی مستم، ن یمن از نف  که

  ذهنیمن اطراف اتفاقات،    ییگشانرفتن و فضا   ندهیبه گذشته و آ  ،یاریشه   یپا  ی لحظه آگاهانه، با قائم شدن رو  نیا  من

به ذهن    ستی . لزم نکنمی م  یرا نف   ذهنیمنبهتر    شتر،یچه بهستند را و شعار هر  های دگیآن را که همان  یرا و محتوا

باز با  و  ا  یبا کلمات بخواهم زندگ   یبروم  ا  ذهنیمنکنم.    ثبات را  با جمالت: من    ستم، ی ن  زیو آن چ  ستمی ن  زیچ  نیرا 

ندارد و فقط آن را    یادهیفا  ذهنیمن با    ی دخالت دارد. پس نف   ذهنیمن حرف گفتن،    نیکنم. چون در ا  ینف   توانمی نم

 . داردی محفوظ م 
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 ۷۲۲و  ۷۲۱ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنومولوی، 

 تو   یِاز نف  شی اثبات پ رمدیم

 ز اثبات بُو  یکردم تا بَر ی نف

 ساز را  نیا ی نوا آرم به نف  در

 راز را دیمرگ گو ،یریبم چون 

 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 شو به هم ت   یزاغ و باز یا  ایب    

 مِصفات شِ یپ ی شو ز زاغ  مُصَف ا

عمر دراز    یجارا رها کن و به  تتییزاغ ایب  ، یو عمر خواه  ی عمرت را دراز کن  ی خواهی زاغ صفت که م ذهنیمن انسان  یا

 .بزرگان خودت را عبور بده یباش و از صاف   یهمت، خواهان زنده شدن به زندگ بلند  یخواستن، چون باز

 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 باز را هم یِهاوصف  فشان یب    

 چون ذات  ش یشو اندر خو  مُجر دتر

بودن با ذات خودت و قائم شدن    ی کیرا قبول نکن و فقط  ی نیتع  چیهمت بلند و صفات باز هم برو و ه نیفراتر از ا ی حت

 .مجرد شو فاتیاصل خودت را بخواه و از همه توص یرو
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 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 پرخون  ست یطشت  ن،یزم نیخاکست ا نه     

 خونِ عاشقان و زخمِ شَهمات ز

عشق زده    ریآنان را با شمش   ی همگ   ذهنیمن سر    ی زنده به حضور که زندگ  یهااز خون انسان   ی خاک  نیو زم  ایدن  نیا

  ات ذهنیمنخون    یزندگ   رایکمال نکن ز  یبا خود دارد، پس تو ادعا  یادیز  یهاهستند نشانه   یمات زندگ   یاست و همگ 

 .ختیرا خواهد ر

 ۳۳6 شمارة  شمس، غزل  وان یمولوی، د

 صبح آمد؟  یی چند گو خروسا     

 صبح را خود نورِ مِشکات دینما

به اعالم با ذهن    ازیدر من به موقع خودش طلوع کند و ن  ی زندگ   د یاجازه بده خورش  لطفاً   یذهنمحل منی خروس ب  یا

  چون هم. انسان  میکنی با زبان آن را اعالم نم   یول   میشوی خودمان متوجه م   میزنده شو  یهر وقت ما به زندگ  ی عنی.  ستین

و بداند امتداد نور خداوند است    قف شود نور وا   ن یخودش به ا  د ی. فقط بادرخشدی م   در آن   ی است که نور زندگ  ی دان چراغ 

 .نور قائم شود نیا  یو بر رو

 :میکر قرآن

 ۳۵ هیآ ،(۲۴) سوره نور ،میقرآن کر

  شَجَرَة    مِنْ  یُوقَدُ  دُرِ یٌ   کَوْکَبٌ  کَأَنَ هَا  الزُ جَاجَۀُ   زُجَاجَۀ    فِی  الْمِصْبَاحُ   مِصْبَاحٌ  فِیهَا  کَمِشْکَاة    نُورِهِ   مَثَلُ   اللَ هُ نُورُ السَ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »

  وَیَضْرِبُ   یَشَاءُ  مَنْ  لِنُورِهِ  اللَ هُ   یَهْدِی  نُور   عَلَى  نُورٌ  یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ  زَیْتُهَا  یَکَادُ  غَرْبِیَ ۀ   وَلَا   شَرْقِیَ ۀ    لَا  زَیْتُونَۀ   مُبَارَکَۀ 

 «.عَلِیمٌ شَیْء    بِکُلِ  وَاللَ هُ  لِلنَ اسِ  الْأَمْثَالَ  اللَ هُ 
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و آن    یانهیباشد. آن چراغ درون آبگ  یاست که در آن چراغ  یدان است، مثل نور او چون چراغ  نیها و زمنور آسمان   خدا»

افروخته باشد. روغنش    ،یاست و نه باختر  یکه نه خاور  تونیدرخشنده از روغن درخت و برکت ز  یاچون ستاره  نهیآبگ

نور  دهیچند بدان آتش نرسبخشد، هر  یروشن نور د  فزونا  یباشد.  راه  . خدا هرگریبر  نور  را که بخواهد، بدان  کس 

 « .آگاه است یز یبر هر چ رایز آورد،ی ها ممردم مثل  یو برا دینمایم

با احترام و سپاس فاطمه 
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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  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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