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برگرفته از غزل ۲۸۲۰  

چو ِز شهر تو ِبرَفتم، به َوداعیْم نَدیدی چو به شهِر تو رَسیدم، تو ِز من گوشه گُزیدی 

هشیاری از المکان به تجربٔه هستی درآمده؛ میلیونها سال، ”َشهر به َشهر“ رفته: از َجماد به نَبات، از نَبات به ِحیواْن… تا 

سرانجام این تجربه را، در انسان به ِفعل درآورده.

حال در این َسفَر، نُکتٔه ُمِهم این است که تَحِت َشرایِِط ُمناِسب، «ضمیِر هشیاری» در انسان، می تواند به حرکِت عشْق 
درآید؛ بنابراین، می توان گُفت: در تجربٔه هستی، «َضمیِر هشیاری» در انسان… ”شهِر عشق“ است.

پس باالخره هشیاری در جهاِن ماده، به شهِر عشْق درآمد (در این هیچ َشکی نیست)؛ اما در حاِل فعلی، در «َشهر…» 

از حرکِت عشْق َخبری نیست! عشْق  گوشه را در این َدم گُزیده؛ چرا؟ چون عشْق دارایِ غیرت است؛ این به چه معنی ست؟ 
به این معنی که فقط «عشْق»، عشق را قرار است دیدن. فقط «حقیقت»، قرار است حقیقت را شناخنت.

» به تجربٔه هستی درآمد، عشْق او را  البته ”نومید“ نباید ُشد؛ زیرا، در آن «الزمانی» که هشیاری از «المکاِن عشقْ
«ِبدرود» نَگُفت! آخر مگر امکان دارد که خود به خود… برای رفنت به َسفَر، ِبدرود گوید «خود» را؟! لذا، این نشانٔه 

َقطعی ست که چَرخ، به نَفْعِ ُهشیاری می چَرَخد (حتی اگر در این لحظه اینگونه به پندار نَیاید). 

پس «چرخ» در این لحظٔه ابدی، به َمصَلَحِت هشیاری می گَرَدد. سوال این است که آیا «َضمیِر هشیاری» در این لحظه با 

حرکت آن، ُموازی ست یا نه؟ «َضمیر» را در تجربٔه هستی، یا می توان در ناآگاهی و بی توُجهی (لذا، همراه با َدرد)، َدرگیر 
در حرکِت زمان در ذهِن خاکی ِنمود؛ یا می توان آن را آزاد و ُمستَِقل، در َخُمشی َعَدم جاری کَرد و به این «لحظٔه ابدی» 

درآمد.

حال، آیا من به عنواِن هشیاری، میلیونها سال ”شهر به شهر“ رفته ام که «خود» را َدرگیِر حرکِت خود، در ذهِن خاکی 
کُنم؟!! یا من این «َسفَر» را به حرکت درآورده ام که «غرق در عشْق»، تجربٔه هستی را به ِفعل درآورم؟ خوب… من به 
عنواِن هشیاری در انسان، در َشهر عشْق هستم! پس چرا در این تجربه، از عشْق خبری نیست؟! چون عشْق را غیرت 

است…
۱
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این ذهِن خاکی… در ابتدایِ کاِر هستی، کاربُرد و «ِحکمتی» داشته (حکمتش را در «ابتدایِ ورود به عالم هستی» 
بنگَر)؛ حاال هم، ِحکَمتی در «به پایان رَسانَدنَش» هست که باید آن را به ِفعل درآورد تا «حقیقت» آشکار گردد.

اما قبل از هر چیز، اگر من ِبخواهم «حقیقت» را َدریابَم، باید با «جان و دل» مایل باشم، نه با َسر و ذهِن خاکی. اینجا 
ِدگر باید متوجه ُشد که حرکِت هشیاری در ذهِن خاکی، آن نَفِْس ُدروغین را، در ابتدایِ کار برای بَقا ِبپا کرده. حال آن 

(نَفِْس ُدروغین) باید از میان ِبَرود تا حقیقت آشکارا به میان درآید. توجِه پاکْ و َدست نَخوردهٔ هشیاری کلید در کار است، 
نه هوا و هوس هایِ نَفِْس ُدروغین!

زندگی می گوید: ِندا را ِبشنو

آیا هشیاری، مایل است در َخموشی، توجه آزاد را جاری کُند و «ِشنَوا» گَردد؟ آن َخموشیِ «جعلی» که من ذهنی 
می خواهد آن را با زور ِبسازد، کار را انجام نََدَهد! برایِ رهایی از َسر و ِصدایِ ذهِن خاکی، «حرکت در ذهْن» را که 

نمی توان به کار بَست! پس چاره چی ست؟

که َهمو ساخت َدِر ُقفل و َهمو کرد کلیدی تو َخُمش کُن، که خداونِد ُسَخن بَخش بگوید 

هشیاری به تنهایی… ُمستقل و آزاد، خود را… در «َخموشیِ فضایِ یکتایی»، می یابد؛ در ُعمِق این َخموشی هشیاری 

از نامحرم و زماِن ِبپا ُشده در ذهن، پاک می گَرَدد؛ عشْق غیرت دارد و تنها خود را محرمِ اسرار کُند؛ عشْق «حقیقت» را 
در آینٔه دِل پاک ُشده، بر خود (بَر عشق) آشکار گرداند.


با سپاس و احترام، آزاده از آمریکا

 ۲
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غزل ۲۸۲۰


	چو به شهِر تو رَسیدم، تو ِز من گوشه گُزیدی ۱ چو ِز شهر تو ِبرَفتم، به َوداعیْم نَدیدی


	تو اگر ُلطْف گُزینیّ و اگر بر َسِر کینی ۲ همه آسایِش جانی، همه آرایِش عیدی


	َسبَِب َغیرِت توست آن کِه نَهانیّ و اگر نی ۳ همه خورشیِد ِعیانی که ِز هر ذَرّه پَدیدی


	تو اگر گوشه ِبگیری، تو ِجگَرگوشه و میری ۴ َواگر پَرده َدری تو، همه را پَرده َدریدی


	دِل کُفر از تو ُمَشوَّش، َسِر ایمان به میْ اَت َخوش ۵ همه را هوش ُربودی، همه را گوْش کَشیدی


	همه گُل ها گِرِو ِدیْ، همه َسرها گِرِو میْ ۶ تو هم این را و هم آن را ِز کَِف مرگْ َخریدی


	چو َوفا نَبَْود در گُل، چو رَهی نیست سویِ کُل ۷ همه بر توست تَوکُّل، که ِعمادیّ و عمیدی


	اگر از چهرهٔ یوُسف، نَفَری کَف ِببُریدند ۸ تو دو صد یوُسِف جان را ِز دل و عقْل بُریدی


	ِزپَلیدیّ و ِز خونی، تو کُنی صورِت َشخصی ۹ که گُریزد به دو فرسنگ، ِویْ از بویِ پَلیدی


	کُنی  اَش طُْعمٔه خاکی، که شود َسبزهٔ پاکی ۱۰ ِبرََهد او ِز نَجاَست، چو َدرو روْح َدمیدی


	َهله ای دل به َسما رو، به چَراگاِه خدا رو ۱۱ به چَراگاِه ُستوران چو یکی چند چَریدی


	تو همه طَْمع بر آن ِنْه که َدرو نیست امیدت ۱۲ ل تو بدین سوی رَسیدی که ِز نومیدی اوَّ


	تو َخُمش کُن، که خداونِد ُسَخن بَخش بگوید ۱۳


که َهمو ساخت َدِر ُقفل و َهمو کرد کلیدی


