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 گنج حضور  882شمس، موضوع برنامه  وان ید  2835خالصه شرح غزل 

 2835 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ان یباده که تو شاهِ ساق زیگزاف ر ز

 ی ز جنسِ خَلقان، تو ز خلقِ آسمان یانِه   تو

  ز ی. انسان نیبخش ی را م  یو برکات زندگ   ییکتایشراب ناب    ،یو به همه باشندگان م  یهست  انیتو شاه همه ساق  خداوندا، 

که تو  . چرا زیما باده بر یاخداوند، از مرکز عدم بر  ی فراوان  تینهای از ب  ز یانسان، تو ن  یا نیو امتداد توست. بنابرا یاریهش

اگر    گر یعبارت د. به یجنس آسمان، عدم، خدا هستنبوده، بلکه از    یذهنجسم و من  س از جن  ، یجهان  ن یاز جنس مخلوقات ا

اتفاقات زندگ را در اطراف  دائماً در حالت فضا   یی بگشا  ات ی فضا  از جنس    ، یباش   میو تسل  یی گشاو  مرکزت عدم شده، 

 .یرا در جهان پخش کن ی ارتعاش زندگ  یتوان ی و م   یشوی آسمان م 

 2835شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 تو  ۀ هزار خُنبِ باده، نرسد به جرع دو

 ی ز کجا شرابِ جان  ، یکجا شرابِ خاک ز

شده درون،  گشوده   ی جرعه شراب تو که از فضا  ک یبه    د،یآی م  های دگ یکه از همان  ی جهان  نیهزار خُم باده و شراب ا  دو 

 رمیگی که از مرکز عدم م  یکجا؟ و آن شراب جان   رمیگی م   یدگیهمانکه از    یشراب خاک   نی. ارسدی نم   دیآی مرکز عدم م

  ی موقت   رم،یگی مرکزم م  یهای دگ یکه از همان یای . شراب و خوش ستندی ن  سه یفرق دارند و قابل مقا  ی ل یبا هم خ  هانیکجا؟ ا

از مرکز    ی عنیدر اطراف اتفاقات از تو،    ییکه در اثر فضاگشا   یاما شراب   .کندی جهان م  نیبوده مرا مسموم و وابسته به ا

 .دهدی م  سببی ب  یقدرت، شاد  ت،یهدا ت،یعقل، حس امن ، یدائم  یبه من مست  رم،یگی شده درونم مگشوده یعدم، فضا

 2835شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو
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 چو جهان، وفا ندارد  ، یجهان نیو نُقلِ ا یم

 ی چو خداست جاودان   ،ییو ساغرِ خدا یم

و    یذهن  ،یمصنوع   د،یآی م  یرفتن  نیآفل و ازب  یزهایو چ  های دگیکه از همان  یای شراب و خوش  ی عنیجهان    نیو نُقل ا  یم

  ی که از مرکز عدم و فضا  ییو ساغر خدا  یاست. اما م   ی رفتن  نیببوده و مثل جهان وفا ندارد. چون منشأ آن از  یمجاز

  ی حالتان خوب بوده و جاودانگ  شهیهم  ییخدا  یِم  نیاست و شما با ا  یو جاودان   یشگ یمانند خدا هم  د،یآی شده درون مگشوده

 .دیکنی را حس م 

 2835 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن مالحت   یِفداو جان و صد دل و جان، به   دل

 ؟ یچه مان  انیتو به خاک ،یکه دار ی صورت  جُزِ

  ف یلط  جاناتتیه  ی عنی  ؛یشوی م   لیبه آن تبد  ییاثر فضاگشاکه در   ییبایآن ز  یفدا  اتی دگیو صدها همان  یو جان ماد  دل

جسم،    ب یصورت، ترک  ن یاز ا  ریغ. به یکنی در چهار بعدت احساس م  سببی ب   ی مختلف شاد  یهاصورت را به   ییبایشده و ز

  ی پدری پ   یهاییگشااثر فضا درونت در   یفضا  ی ؟! وقتاست   هیشب  هانج  ن یاز تو به ا  یزیچچه   یجسم  ی و زندگ   جان یفکر، ه

 .ستیجهان ن  نیدر ا یزیبه چ هیشب  اَت ی و ذات اصل  یوجود  قت یباز شود، حق تینهای ب

 2835 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی قراری به جهانِ ب  یکه دار ی آتش بزن

 ی دُخان  ۀز آتشِ خود دلِ قُب   بشکاف 

  یی را شناسا تیو دردها های دگ یهمان ی عنیذهنت آتش بزن؛   قراری و با حضور ناظر به جهان ب  یی انسان، با آتش شناسا  یا

. با آتش و نورِ حضورت  ندازیها را باند؛ آن کرده  قراری که تو را ب   یهست  دهیهمان  ییزهایچکن که با چه   ی نیکن، در خودت بازب
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عدم    دیفکرها با د  نیشده بگشوده   یآن را بشکاف و راهت را بگشا. از فضا  یک یتار  و  یذهندود من  ها،ی دگیهمان  یفضا

 .نگاه کن

 2835 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پَر شد  شکسته  ی و بال بخش جان را، که بس  پَر

 ی که دان  یحکمت  یِ پ  ،یو بالِ جان شکست  پَر

توجه    های دگیهرموقع همان  کهنیا  یبلند شود؛ برا  های دگیهمان  یپر و بال بده تا از رو  امیاریبه جان و مرغ هش  خداوندا، 

با تو از دستم    شدنی کیشکسته شده و آن لحظه    امیاریپر هش  شوم،ی ها مشغول مو من به آن   کنندی زنده مرا جذب م

تا من بفهمم که    ، یاپر و بال جان مرا شکسته   دانم،ی نم   یذهنو من با من  ی دانی م   وکه ت  یو خرد  ییبا دانا  نی. بنابرارودیم

عدم باشد تا تو    دیمرکز من با  شود؛ ی درست نم   امی فکر و عمل کردن زندگ   ی ذهنمن  د ینداشته و با د  ی زندگ  های دگیهمان

 . دانمی اما من نم  یدان ی است که تو م یزیچ نیو ا  یمن فکر و عمل کن قیازطر

 2835 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جان  یندارد ا ی نمک ،یاریهوش به   مسخن

 ی دو موهبت کُن، چو ز من سخن سِتان  یقَدح 

  جه ینتی ب   نمک،ی ب   انمیب  کنم،ی سخن گفته، فکر و عمل م  دهیهستم و با مرکز همان  یذهنبه من   اریش ه  کهی من درحال   خدواندا، 

را به    ییکتایتو چند قدح از شراب ناب    م،یگشای کنم، من فضا را م   انیمن خودم را ب  یخواه ی تو م  اگر.  و پر از درد است

 .ی خلق کن  کی ن یو ساختارها  ییمن سخن بگو ق یازطر ی نباشد و تو بتوان  نمک ی من بده و مرا مست کن تا سخنانم ب

 2835 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 همه باده گفته باشد  د، یهرآنچه مست گو که
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 ی جان جُزِ باده بادبان  یِبه کَشت  دنکُن

  ل یاو عقلش زا زند،ی شراب است که در او حرف م  نیا  ست؛یاز خودش ن آورد،ی چه را که انسان مست به زبان م هرآن رایز

کند.    یبادبان   تواند ی نم  یگرید  زیچ  د،یآی که از مرکز عدم م  یاز شراب ریجان غ  یِکنترل شراب است. و در کشت   ریشده و ز

در ما حرف    یاریهُش  «،یتا آن »م  م؛یریبگ  « یاز خداوند »م  م؛یباز کن  لحظه به ظه فضا را در اطراف اتفاقات لح  دیما با  یعنی

 .کشاندی م یانسان را به نابود  یذهنصورت جان ما بادبان ندارد. بادبان منن یا ر یبزند. در غ

 2835 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِده آن قَدح به دستم  مستم،میکه ن یمدد

 ی و گران  یبه دولتِ تو رَستَم ز مَلول  که

. من فضا را  یکن  انیمن خودت را ب  قیو تو ازطر  ندازمیرا ب  میهای دگی تا همان  کمکم کن؛ هنوز کامالً مست نشده   خداوندا، 

  ، یحالی از ب   د،یآی شده مگشوده   یفضا  نیکه از تو، از ا   ی. آن قدح و جام شراب را به دستم بده تا با باده و برکتمیگشایم

 . رها شوم امیذهنمن یو دردها های دگ یهمان ینیسنگ

 2835ل شماره شمس، غز   وان ید  ،یمولو

 توبه  یِتوبه، بِدَران قبا یِبال یا  هله

 ی ناگهان  یِتوبه؟ که قضا یِتو چه جا بَرِ

  ی گد یتوبه کند و آن را با همان  یدگ یهمان  کی از داشتن    یکس   یدهی اجازه نم   ی عنی.  ی هست  یذهنتوبه من   ی تو بال  ا،یخدا

جرأت    یاز آن آزاد شود؛ با وجود تو کس   یاریرا پاره کن تا هش  یذهنتوبه، پوسته من   یقبا  نیا  نیعوض کند؛ بنابرا  گرید

  ک یمرکزش عدم شده، آن را با    یی اگر در اثر فضاگشا  ایبگذارد    یگریجسم را بردارد و جسم د  ک ی از مرکزش    کندی نم
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وجود  را بکند. تو با به  کارن یا یکه کس  یدهی و با حکمتِ خودت امان نم   یهست یناگهان  یکه تو قضاپر کند؛ چرا   یدگیهمان

 .ی شوی م یذهنجان من   ی را نشانه گرفته و بال های دگ یآوردن اتفاقات، همان

 2835شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی مان و  خان  یِتو بال   ،یخرابِ هر دُکان   تو

 ی کَشانی چو شتر هم ،یریکوهِ قاف گ زِهِ

  د یمقام را بفروشد و با د ،ییبایمرکزش مثل ثروت، ز یهای دگیتا همان  سازدی که انسان در ذهنش م ی تو هر دکان خداوندا، 

شده    جادیا های دگ یهمان نیانسان ب که در ذهن یروابط  ، ی. تو »خان و مان« نظم پارکیکنی و عمل کند، خراب م ندیها ببآن

و مثل    یریگی تو افسار کوه قاف را م  ؛یزیری هم مباشد را به   دیاز آن الگو نبا  ارج و خ  شود ی م  دهیچ  ی ذهن  یو برطبق الگو

مرا نرم و رام کرده و   ادیباشد، باالخره با درد ز ریناپذو نفوذ  نیبزرگ و سنگ امی ذهنچقدر هم منهر  یعنی ؛ یکِشانی شتر م

 . یکِشانی خود م  یسو افسارم را مثل شتر به 

 2835شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دیاینی که به گفت م میعجب آن دگر بگو

 ی ان یبگو که از تو خوشتر؟، که شهِ شِکَرب  تو

 ی ز یارتعاش کرده و آن چ  ی به زندگ  م،یعمالً فضا را بگشا  دیبلکه با  م؛یسخن نگو  یجسم   یاریو هش  یذهنبا من   دی! باشگفتا

حرف بزند؟ چراکه تو »شاهِ    تواند ی بهتر از تو م   یمن سخن بگو. چه کس   قِی. خداوندا، تو ازطردیآی نمکه به کالم در  میرا بگو

صورت  به   ایصورت حرف باشد  خواه به   ،یکن  انیمن ب  قیکه خودت را ازطر  یو فرم  ورت به هر ص  یعن ی.  یهست   ان«یشِکَر ب

 .است  نیریش ، یارتعاش زندگ 

 با تشکر: بهار
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 کَنگِ دُرشتِ اَمرَد  نیحزم را باش، که ا     

 ضربِ دف هر لحظه تو را بِدرَّد  با

خصوص مواد  به   دهند،ی م  یی ایدن  ن یو شهوات ا  ی که دل به خوش  ی که کسان   دیاست فرمود  ادمی  کباری  ،یشهباز  یآقا

شدن و نشئه شدن مواد    «یمشروبات و »ها  یآمده از مست  دیلذت پد  ریز  یوقت   یعنیها قرار دارند.  تجاوز آن   ریمخدر، ز

حال    کردم،ی که مواد مصرف م  ل یاوا  که مثالً   میبگو  دیتصور، با  نیا  ا ب  ایها قرار دارم. آتجاوز آن   ریاصل زمخدر هستم، در 

 . تجاوز بودم، خبر نداشتم ریعمو، از اول ز ری بعدش نه؟ خ ی ول  داد،یم

  ی برا   یشهباز  ی آقا  یهاه یموالنا و توص  یهاآموزش   ، یاز لطف زندگ   ی کوچک  ار یبخش بس  دارم،ی م   انیدر ادامه ب  چه آن

 .است  یاز تجاوز دراگ و مشروب و شهوت جنس  ییرها

دانشگاه    یتو  ادمهیقرار داده بود.    ریثأترا تحت  مای زندگ  یهمهورزش بودم که    یفته یچنان ش  امی دوران زندگ  یتمام  در

به    یهم به شوخ   قامیو رف  بردمیم  نییو پودر پروت   یو خوردن   وهیخودم م  یبرا  شهیو هم  خوردمی ناسالم نم   یغذا  اصالً 

نزنم که    گاری. با خودم عهد بسته بودم، لب به سدیکشی نم   گاریسبودم که    یجمعمون تنها کس   ی . تودنیخندی من م

 ….« امادمینکش گاریپُک هم س  کی ی ن حتدخترم، من تا به اآل ایپدر شدم، به فرزندم بگم که: »پسرم  ی وقت

 ۱۶8۶ شماره  شمس، غزل  وان یدمولوی،  

 : که عهد بستم وز عهد بد برَستم گفتم

 که من شکستم؟  یزیچ  ی: چگونه بندگفتا

  د یکنم. مُد بود و البته هنوز هم هست که جوان، با  یجوان   دیکه با  کردمی فکر م   ینکشم، ول   ر گایبسته بودم که س  عهد

خانه، نفهمد    دیآی که شب که م  یتا خرخره مشروب بخورد، جور  ای  کهن یا  ی عنیعشق و حال کند. عشق و حال هم  

  ا، یدن یاز جاها  یل یخ  یتو های لیچون خ کهنیا ایکرده، و  رکپا  وار،یبدون زدن به در و د نگیپارک  یرا تو نیچگونه ماش
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 دنِیاز آن کارها، کش  یک یانجام داد.    دیندارد، پس با  ی»علم« هم ثابت کرده که ضرر  یو حت  کنندی از کارها را م  یسر  هی

  ی که همه   دمیدی م   چوننزده بودم،    گاریلب به س  یحت  یسالگ   2۱که تا    ی( بود. منیگُل به صورت عام  ای)عَلَف    جوانا،یمار

  جوانا یمار  دنِی ام با کشمورد عالقه   یِاشخاصِ هنر  ایموفق هستند و    یو کار  ی لی نظرم از نظر تحصکه به   ییهاانسان 

کردم. با دوستانم    ی تَفَنُن  دنِیهست، شروع به کش  «ی»اوکِ   ی و به قول   ست یآور نادیکه اعت  ندیگوی هستند و همه هم م  ی اوک

 .میدیکِشی و م  میدیخندیم میگفتی و م   میشدی جمع م  ایو  میرفتی م  یمسافرت  یگاهازهر

. به خودم  دمیهم خودم خر  گاریپاکت س  ک یرفتم و    بارک ی  کهنی. تا ادمیکشی هم م  گاریس  یگاه ازهر  خت،یکه ر  قُبحِش 

  ی گاریبدون س  ،یدیرو خر  گارت یپاکت س  ن یو خودت اول  ی از دوستام: »هر وقت رفت  یک یبه قول    ی . ول گفتمی نم   یگاریس

 «.یشد

برنامه   کیکه    یمَن از باشگاه رفتنم و  با کش  کرد،ی نم  رییتغ  مایی غذا  یروز   یو خوردن هله هوله   جوانا یمار  دنیحاال 

  ی از جاها  یلیو خ   کشنی م  ایدن  یندارد که. همه   ی رادیکه ا  گفتمی. به خودم مکردمی را پنبه م  دمیسیری م  یبعدش هرچ 

 ...ی. ولشومی ندارد و من معتادش نم  ی . مشکلهیقانون اصالً  ایدن

 که من شکستم؟  یزیچ  یبند چگونه  اتگف

  الم یمستقل کامل بودم و خ  گریحاال د  ی که آمدم، باشگاه نوشتم که آدم بشوم و درس بخوانم و ورزش کنم؛ ول  خارج

نبود،    یتفنن  گری. دامه یر  یتو  کردمی را دود م  زبانی پولِ ب   شیو جا  رفتمی جلسه هم نم   کیو    نوشتمی تخت. باشگاه م

صورتِ  درست است که به  ، یو علم ثابت کرده بود که وجود ندارد. آر  ایدن  یکه همه  یادیبلکه عادت شده بود. همان اعت

  شدم، ی . صبح که پا مدادی به من مزه نم  جوانایمار  دنِیبدون کش  یکارچ یه  یصورت ذهنبه   یول   خواستم،ی نم   یجسم 

ا  ن یاول م  ن یکارم  که  از خونه  بِکشَم،  که  ا  رفتمی بود  تو  دانشگاه  م  ستگاهیسمت  بعد    س، قبل کال   دم،یکشی اتوبوس 

 .رهیکالس، قبل خواب و غ
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و دراگ و مشروب.    یکوب یاز صبح تا شب، دم ساحل و رقص و پا  یاش یع  یبرا  میرفته بود  هامق یاز رف  یک یبا    بارکی

  اریزنگ زدم و بس  قمیام خانه. به رفآمده  ی کجام و چطور  دانستمی حالم بد شد که نم   قدرنی رساند خانه، اشب که مرا  

 . پردی صبر کن، اثرش م : کنسرت داشت و فقط به من گفت تیحالم بد بود و از او کمک خواستم. اما او بل

 3۰7و  3۰۶ ات یدفتر ششم، اب  ،یمثنومولوی، 

 و فغان کردی م  ادیفر هندُوَک

 زنانکَس از دف  دیبرون نشن از

 دف  و کف  و نعره مرد و زن  ضربِ

 زنپنهان نعره آن نعره  کرد

ها را  مشغول کف و دف زدنِ آخر هفته. البته آن هم همه  رونیبد بود و ب اریو حالم بس دمیکشی تا صبح من درد م خالصه

مرکز    نیا  تشیخداوند با لطف و عنا  یبهتر شده بود، وقت   یکه حالم کم  صبح  .ستین  ریکه خود کرده را تدب  ریچه تقص

ن داغان  . چناانیبه چشمانم نگاه کردم: مثل انبان آرد و دلق تون  نهیام را شسته بود، در آخسته  یک یزیپردرد و جان ف

 .امبودم که انگار از جنگ برگشته

چند روز    ای  شی فردا  یکه وقت   کردیم  یباروبندی و ب   ییآبروی چنان ب   یبودم که طرف از فرط مست   رفته  ییهای مهمان  بارها

  گر یدراگ مصرف نکند، د  مثالً  گرینرود. د  هاز یچ  نیسمت ا  گریکه د  بستی با خودش قرار م  شد،یکامل م  اریبعدش هش

کجا   داندی است؛ م گرله یح اریبس ا،یکنگ امرد دن نیا ی نخورد. ول روبمش گریجنس مخالف را در مرکزش قرار ندهد، د

 .و تا روز بفشارد ندازد یب ریآدم را گ

ستم که با بفرما، به  من ه  نیا  ی. ول کنندی فعل را درخواست م کیشان  و بتمرگ، همه  نیخودم است. بفرما و بش ریتقص

 .آدم شوم ی کم دیپوره شوم تا شا  پاره انیمثل دلق تون د یو با نمیشی ادب نم 
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 :دیگوی اول م  موالنا

 3574 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ی و کان هر خوش   یخوش و خوب   تو

 ؟ یچرا خود منت باده کش   تو

 :دی گوی م گری. بار دمیگوی دراگ خاک بر سر نم دنی. به کشدهمی باز من دَه نم   بعد

 8۱ شماره  شمس، غزل  وان یدمولوی،  

 غمی دم دل را نکند ب   کیباده به جز  آن

 را  نینکُشد غم را هرگز نَکَنَد ک هرگز

  و یو د  یذهنمنِ  نی. آخ که اافتمی نم  ریها گفرق دارم. من مثل آن   گران یمن با د  میگوی انگار گوش من کر است. م  باز

ا از  بلد است استفاده کند. هملفظ، به   نیچقدر  کار و کنگ درشت دست به   کندی لفظ است که شمع را فوت م   نیجا 

و مجاز برخورد    لکسیر  یل یبا مواد مخدر خ  یقدغن کرده، ول   یکلکه مشروب را به  ییهاخانواده   امده ید  اری. بسشودیم

  نیدر سن  ی رانو شهوت   ان یقل  ی مثل زهر، ول  گاریو لفظ س  گار یام که در خانواده سداشته  ی آموزاندانش   اری. بسکردندیم

 .مثل قند ی نوجوان

 :دیگوی هم موالنا م  باز

 3۶۱2 تیدفتر چهارم، ب  یمثنومولوی، 

 هر شهوت چو خَمرست و چو بَنگ  دانکه

 عاقل زوست دَنگ   هوشست و پرده
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 ؟یشو   دهیسوراخ گز ه یاز  دی چندبار با ؟ یمگر خر ؟یمگر عقل ندار ما،ین  :دیگویم

 2۹43شماره   شمس، غزل  وان یدمولوی،  

 ی اال از سوزش درون  یمجو یگرم

 ی نگشت روشن، دل ز آتش برون  رایز

. کندی دراگ معتاد نم   نیبار فرق دارد. ابار با آنن یکه ا  میگفتی . ممیگرفتی باز انگار نه انگار، من و امثال من، درس نم  ی ول

 !هم هست. علم ثابت کرده است دیدارد. کمَش مف  یی. خواص داروفروشندی هم م رون یمجاز است. ب نیا

انتقاد و قضاوت ندارم. فقط ا  سهیمقا  بحث مواد    یکننده، باالتر از همه ک یتحر  یماده  نیاگر الکل خطرناکتر  کهنیو 

عامل    گاریس  دانمی اگر م  کهن یا  ایورژانس است، و  اتاق ا  تیزیو و  یها در تصادفات رانندگ آن   نِیرگذارتریمخدر و تاث

زا، آن هم اثبات شده توسط علم و آمار است،  سرطان   یی ایمیش  یماده   مه عال  ک یها و متشکل از  یماریاز ب  ی اریبس  ی اصل 

 شنود؟ ی را م دیآی و به ذهن خوش م  خواهد ی چه را که م چرا گوشم فقط آن  روم؟ی پس چرا باز سمتش م 

نزد  ییهاانسان  از  م  امدهید  ک یرا  مار  2۰  :ندیگوی که  است  ن  کشندی م  جوانا یسال  معتادش  وقت  ستندیو  . چون هر 

.  گذارد ی باز مرا به حال خود نم   شود، ی نم  میبا زبان خوش حال  ندیبی م  ی آن را ترک کنند! موالنا وقت  توانند ی بخواهند، م 

 :است   یطورنی اصل ادراگ و مشروب در ن یا :دیگوی بار م نیسوز و مهربان است. ابس که دل 

 3۱۹تا  3۱5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 خاتونانِ تر  یِ رو تیَرو روز

 خر  ...زشتت، شب بتر از   ...

 جهان  نیا مِیجمله نع همچنان

 از امتحان   شی خوش است از دور پ بس 
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 در نظر از دور آب دینمایم

 باشد آن سَراب  ک،ینزد یرو چون 

 او و از بس چاپلوس  رست یپ گَنده

 را جلوه کند چون نو عروس  ش یخو

 اش مشو مغرورِ آن گُلگُونه نیه

 او را مَچَش  آلوده ش ین  نوشِ

مشروب    دن،یکه گنج حضور را شروع کردم به د  یبار  ن یاول  ادمهی.  کردمی م  نیخودم سبک سنگ  یرا برا  ت یذهن، معنو  با

  نشستمی و م  دمیکشی م   جوانایآش همان آش و کاسه همان کاسه. مار  سال، ک یاز  دوباره بعد   هوکی  ی . ول خوردمی نم   گرید

زنگ زد    یروز دختر خانم  کی  کهنیخودم را غرق کردم تا ا  یدس ا ماشروم و ال   ک یبا ماج  یاز مدت گنج حضور. پس   یپا

 گفتندی که م   دمیشنی را م   ییهاالوگ یو د  دمیدی را م  ی افراد  ابون یخ ی . توکشدی نم جوانایمار گریبه برنامه و گفت که د

را قاپ    یغام زندگیها درس گرفت و پاز آن  ی ستیکه با  ییهاینکشند. همزمان  گریرا ترک کنند و د  جوانایمار  یستیکه با

 .تموم شد هو ی کشم،ی نم  گریاز فردا د ای کنمی کمش م  از امروز مثالً  میبخواهم بگو کهنیروز صبح بدون ا کیزد. 

 ها از ین  نیا  یکرده و سرکوب   صیها را حربازداشتن هم بدتر انسان  زهایچ  نیها را از اکردن و با چماق انسان  ممنوع

 :دنبال داردرا به  طانیبشکن و دف و کف زدن ش  ، یجنس   ازین الخصوصی عل 

 ۹58و  ۹57 ات یدفتر پنجم، اب  ،یمثنومولوی، 

 زد انگشتک به رقص اندر فتاد  پس 

 در مراد  دمیبده زوتر، رس که

 پرخمار  یمهاآن چش دیبد چون 
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 قراری کند عقل و خرد را ب  که

  ن ی خودم کار کنم و از ا  یکه رو  ی. منمیخودمان کار کن  یکه رو  ندیفرمای م  یه  یشهباز  یچرا آقا  میفهمی حاال م  پس 

کام گرفتن از عروس حضور را    یخاتون اجازه  گریوقت دگرفتن از شهوات و مواد مخدر حزم کنم، آن   یو خوش   ازهاین

از خمر و بنگ، انگشت    یو نخواستن خوش   ارانهیدرد هش  دنیکه فقط با صبر و کش  فهممی به من خواهد داد. تازه م

 .نوشمی را م  ی شراب اله  یادانه 

 :نوشتم که  یبند امی قانونِ اساس  در

 . هرگز نیسنگ  یِو مشروبات الکل  گاریدِراگ و س -

  ی و شکسته شدنِ صد باره  یذهندرآوردنِ منِ   یو باز  ویورودِ د  یاست برا  یاتبصره  ن«یلفظِ »سنگ  نیافتاد که ا  ادم ی  بعد

 :دادم رییرا تغ امی بندِ قانونِ اساس  ع،یسر نیهم ی. برایعهدِ ذهن نیا

 .کالً ممنوع یو مشروباتِ الکل  گاریدِراگ و س -

  اد یخاطرات را به    نیا  ،یگل و ال   ریاز ز  ی چندگاهاز هر  ویو د  یذهنو منِ  گذردی م  ی پوشال   یِ از آن زندگ   یسه سال   دو 

 و شب هم ....؟ یدهی خوب نشان م  ی روز رو میگوی . من هم مریهم بگ ی کام هی: بازگرد و دیگوی و م آورد یم

  ی دغل است، طور  اریکه بس  یوینگاه دارم. د  شهیرا در ش  ویبتوانم د  دیتا شا  اورمیب  ادیکنگ امرد را به    نیا  حتماً  دیبا

فشرده    یعنیتست کردن    نیا  :دیگوی تست کرد. موالنا م  بارک یرا   زیچهمه  دیکه با  کندیقانع م یراحتکه جوانان رو به 

 .گفت شود ی چه م گریکه د یکنگ برو ریو باز هم ز  یدان را؟ اگر ب نیا  یخواه ی م ایشدن توسط کنگ، آ

در امان باشم.   امیذهنمنِ یهاکه از حربه  کنمی و تمام تالشم را م  دمیکه چه بودم و چه جورها کش رودی نم ادمی هرگز

.  بودم ی چ   رودی نم  ادمی  :میگوی . هرروز به خودم مشکندی عهد ببندم، خدا، نبسته، عهد را م   ی که اگر با ذهن ه  دانمیم

 :یزیچالش دارم، به قول دوست عز ماًیدا یه کهن یبا ا ی حت  یدارم. ول  یچموش و سرکش   یذهنهزاران بار شُکر. منِ
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 ...  ی زندگ نهیهم

از پسش    نیق یو شرور در امان باشم که من خودم به    زیانگوسوسه   ی ذهنمنِ  ن یبه من عطا کن تا از شر ا  ی قدرت  خداوندا 

 :هستم چیه چِیتو، ه  تیعنای و ب میآی برنم

 24۹8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنومولوی، 

 ش ی خو  ییو رسوا میدیرا د ش یخو

 ش ی شاه ب  یما مکن ا امتحان

که نفس    یاه یثان  نیهستم و تا آخر  نی نازن  یشهباز  یو شکرگزارِ عارفان، بزرگان، موالنا، استاد مقرب و آقا  قدردان 

 .که نشکند بندمی تو م  ادِ یرا با نام و  یعهد  نیچن  ای. خداگردانمی برنم  یها رواز آن  کشمیم

 3۱۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنومولوی، 

 استخوان   یدرِ او ل که خورد آن

 گزار، آن را مَمانو حق  ریگسخت 

توکل. خدا سر  میبگو  خواهمیم و  اعتماد کردم  بگو  عیکه من  را شامل حالم کرد. هرقدر شکر  دوزار هم    م،ی لطفش 

  ست ین  ندمیخوشا  ن یشده باشم، جز ا  رهی و غ  یج ییته  ،یریتخم  ،یریتخد  یهای ر غرق خوش جبران کند. هرقد   تواندی نم

 : که

 77۰ شماره  شمس، غزل  وان یدمولوی،  

 امدیز تو خوشترم ن ازمودمیرا ب همه

 امد یچو تو گوهرم ن ایفروشدم به در چو 
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 دم یخُنبها گشادم، ز هزار خُم چش  سر

 امدیشراب سرکش تو به لب و سرم ن چو 

 بخندد؟   اسمنیعجب که در دل من گل و   چه

 امدیچو تو، در برم ن  یف یلط ،یسمن بر که

 مراد خود را دو سه روز ترک کردم  تیِپ ز

 امد؟ ین سرمیمراد ماند زان پس که م چه

و از راه به در شدن    یوانگ یبه د  شناسند،ی آنان که م   ایانگارند و    اوهیمرا    یهاحرف  دیشا  شناسند،ی آنان که مرا نم  ،یآر

 :که به قول حضرت عطار  ستی ن یبپندارند. مالل  انیمتهم کنند و سخنانم را هذ 

 2۶4 شماره  ، غزل اشعار وان یدعطار،  

 هم  ایکه من هستم، نه من هستم نه در ایدر  نیا در

 باشد  نیسِر، مگر آن کو چن  نیکس ا چیه نداند 

 7۱ شماره  ، غزل اشعار وان یدعطار،  

 نباشد هر دو عالم گو مباش  گر

 با تواَم تنها خوش است   یتمام  تو

 عشق و احترام، با

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 
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