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1104 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از مشهد   

 . روشن کردند م یرا برا یدارینور و ب یهاکه چراغ  دهندهامیو دوستان پ  زیعز یشهباز  یبا سالم و سپاس از آقا

  ی نداشته باشم، چون بدخو و از انرژ  گرانید  حت یدادن و نص  ر ییبه عوض کردن و تغ  ل یخودم گذاشته و م  ی را رو  تمرکز

 .شومی م  یخال  ی زندگ

 ۳1۹۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حبر وسن  ریمر غ یکن تا

 ی کن یم  ی خال  را بد خو و ش یخو

 4۲۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ارجمند  ی کن ا شی تو کار خو نیه

 کنندیخود بر م  شی ر شانیکا زود

 .شومیآن گرفتار م ینیبو دشمن  یسازو دشمن  یسازو مسئله  یذهنشکر و ناسپاس نباشم چون در جهنم من  ی ب

 ۹4۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بود شوم و شَنار یشکر  ی که ب ناز

 شکر را در قَعرِ نار ی برد ب  یم

 ۹14 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ما بسته است روزن دل  ی ناسپاس  ز

 گفت که انسان لِرَبِّه لَکَنود   یخدا
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  دا یحضرت موالنا را پ  یهابا اموزه   ییراه و آشنا  نیقرار گرفتن در ا  قی باشم که توف  یو قدردان و سپاسگزار زندگ  شاکر

 .امکرده

 ۲۸۹۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 جان نعمت و نعمت چو پوست   شکر

 دوست  یکه شکر آرد تو را تا کو زان

 ۲۸۹۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 تر از نعمت بود نعمت، خوش   شکر

 نعمت رود؟  ی سو  یک  شکربارهْ

 حضور؟   یاز فضا ای دیآی م ی ذهناز من ایکه آ نمیناظر فکرها و اعمالم را بب  صورت حضورلحظه به  هر

 ۲4۶0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 تو  دار یو ب ی مراقب باش گر

 هر دم پاسخ کردار تو  ینیب

  رد یگیرا م  میهای دگ یهمان  ی گ زند  یبزنم، وقت   ادیبلند فر یرا با تمام وجودم و با صدا  نیو دانا خداست، و ا  دانم ی نم   میبگو

 .نخواهم کرد یضرر چیه
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 ۳۳۳۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 دی بر گردون رس ریال ض ۀ نعر

 دیببُر که جان زجان کندن ره نیه

شامل   گونه ن یا  یزندگ  ات یو آب ح سبب ی ب  یو شاد  تیباشم و بدانم لطف و عنا  ی کار نباشم، بلکه راضنکنم، طلب  ت یشکا

 .کندی م  رابیشده و مرا سحالم  

 1۷۲۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 بر اسمان رضاست  تیابر عنا هزار

 ببارم از آن ابر بر سرت بارم  اگر

 ۳0۳۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 خداست  ندهیزَفتست و گشا قفلِ

 زن و اندر رضا میدر تسل دست 

 .من صحبت کند ق یدرونم باز شده و خدا از طر  یباشم و اجازه بدهم فضا ساکت

 ۳4۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 را گوش کن، خاموش باش  اَنصِتوا

 گوش باش   ،یزبان حق نگشت چون 
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اثر بگذارند و    توانندی در من م   زیارتعاش ن  ق یها از طرباشم، چون آن   نیو اثرات قر  گرید  یهاانسان  یِذهن  یهامن   مواظب 

 .برده و به ذهن بکشند  نیاز بحضورم را  

 ۲۶۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 او  یوگوقول و گفت  ی ب  نیقر از

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

 14۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 ها نه یره پنهان صالح و ک از

  به   کردن  اشتباه  ۀ و اجاز   گران،ید  طورنیو هم  ستمی کامل ن  زیچکه من در همه کرده و بدانم    یی کمال را در خودم شناسا  پندار

 .را داده و قضاوت و سرزنش نکنم گران ید و  خودم 

 ۳۲14 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بتّر ز پندار کمال  ی علّت

 ذوداَلل ی اندر جان تو ا  ستین

 ۳۲1۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   ونریب یمُعجب  نیز تو ا تا
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 ۳۲1۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ست بُده  یریاَنا خ  سی ابل علت 

 هست  مخلوق  هر سمرض در نَف  نیو

کن ق  قانون و  الهضا  آن   شه یهم  یفکان  و  است  کار  برادر  است  الزم  که  را  م   میچه  قصد  زندی رقم  قضا  اگر  جان    و 

 . باشد یم های دگیقدردان و خوشحال باشم، چون خود قضا درمان دردها و رها شدنم از همان را کرد، میهای دگیهمان

 1۲۵۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 قضا صد بار، قصد جان کند گر

 قضا جانت دهد، درمان کند هم

 1۲۵۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یولوم

 همچون شَبَت  ه،یقضا پوشد س گر

 عاقبت رد یقضا دستت بگ هم

             احترام، زهرا از مشهد  با
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 «انمهرب ۀ نام خداوند بخشندبه»

 .۸41 ۀاز برنام 1۵و 14و1۳ ات یاب 1۲0۵شمس غزل   وانیجان. د یهای و گنج حضور زیبا سالم خدمت استاد عز

 1۲0۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 من چه کنم شراب را؟  ابَمت،ی: اگر بگفتم

 و بر اَرَس  لیبر لبِ ن ، یمُّمیَروا تَ ستین

 ی بلکه با عدم کردن مرکزم تو بر مرکز من پا ابم،یتو را ن  های دگیبرحسب همان  یعنی  ابَم،یر من تو را بم اگگفت  دیگویم

شدن    رابیشدن را طلب دارم، من با تو س  یکیچه کنم؟ من با تو    خواهمی من شراب را م   گر ید  ابم،یو تو را ب  یبگذار

 . خواهد شد هزیاک و پ نزهکه مرکز من با ورود تو پاک و م خواهمی را م

  ی که زندگ   ستین  یازین  گرید  ست،ین  ممیبه ت  یازین  گرید  شود، ی م  ختهیبا ورود تو تماماً به مرکزم ر  ات یآب ح  یوقت

کردن    مم یبه ت  یازین  گر یآب هست د  یوقت   فتم،یب  ی در چاه ذهن به مُردگ   ی خواستن از ذهن را ادامه دهم و در توهم زندگ 

 .ردضور ناظر عبادت کوضو گرفت و با ح دیبلکه با  ست،ین

  شود، ی م   ختهیبر جانم ر  ی زندگ  اتیو تماماً آب ح  کنمی مرکزم را عدم م   ی و در رودِ اَرَس هستم، وقت  ل یبر لب رود ن  ی وقت

ندارد، بلکه تماماً    ییمعنا  ییایدن  نیا  یزهایندارد، آخر شراب خواستن از چ  ییمعنا  های دگیخواستن از همان  یزندگ  گرید

 .میکن افتیدر ماًیاز او مستق را  ی و زندگ میده شودا زنبه خ میتوانیم

را در   یزندگ  تی و آرامش و هدا یو حس شاد ی و قدرت و خردِ زندگ تیحسِ امن  میتوانی لحظه مبه لحظه  ییفضاگشا با

 .میباش رابیو هر لحظه س  ختهیر زیچدر اَهدافمان، در همه   ،یکار، در زندگ 
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 1۲0۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 تو  اتِ یلْحَفَرَسُ ا  نیسَقا، ک ی باش ا  خامش

 بازگُشا ازو جَرَس  کَشد،ی م ات یحَ آبِ

  یا  یعنیخاموش باش،    دیگوی. ممیهست  یک ی  یکه با زندگ  میها هستو ما انسان  یمنظور از سقا همان زندگ  تیب  نیا  در

که آب    میهست   یای ما اسبِ زندگ  یعنی  کشد، ی را م  یآب زندگ   ات،یاسب ح  نیانسان ذهنت را خاموش کن، چون که ا

 .میکشی م اتیح

  را   اسب   ۀ زنگول  ی جَرَس، صدا  ی ها برسانند و مردم صداکه آب را به انسان  کردند،ی م   ییبا اسب سقا  ی کسان  میقد  در

 مانی ذهن است که بر گردن اسب زندگ   یجَرَس منظور صدا  جان یدر ا  آمدند،ی م   رون یگرفتن آب ب  یو برا  دند یشنیم

 .می کنی حمل م  مانی را به گردن اسب زندگ  رَسو ما جَ کندی است و سر و صدا م  زن یآو اتیهمان اسب ح

درونت گوش ده،    یذهنت را خاموش کن و به ندا  یسر و صدا  نی ا  یعنیآن جَرَس را از گردن اسبت باز کن،    دیگویم

بوده    ی اما تا حال در تشنگ  ، یشو رساندی م  کائنات  ۀ ه همرا ب  اتیکه آب ح  یی سقا ،یسقا شو یاَنْصِتُوا بتوان   ق یتا از طر

ا  هم خود ر  م،یارا به زحمت انداخته   گرانیگوش کرده و خود و د  راذهن، همان جَرَس    یو چون به سر و صدا  میو هست

تا    دهیا شنر  یدلنوازِ زندگ   یصدا  میتوانی که م   ستیی و سکوت و فضاگشا  میبا تسل  تنها  .را  گرانیو هم د  میاتشنه کرده 

 .میشو  رابیس

 1۲0۵شمس، غزل شماره   وان ید  ،یولوم

 از شرف، خود نرسد به هر خَلَف  ات یح آبِ

 در غَلَس  اتیآبِ ح  ،یسَبَبَست مُخْتَف  نیز
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 ظلمات  ، یکی: تارغَلَس*

 : پنهان یمُخْتَف*

باارزش    ی لی خ  کهن یبه علت ا  ات یآب ح  یول   م، یفرزندان حضرت آدم هست  ی عنیها از جنس خَلَف  است که ما انسان   درست 

  توانند ی صالح هستند، نم  کنندی که در ذهن فکر م ی کسان  رسد،ی نم یکوکاریهر انسانِ ن یعنی  ی است، به هر انسان خَلَف

 .دست آورندرا به  ات یآب ح

کردن و    تنها با عدم  م،یابیو باارزش دست    بخشات یتوانست به آن آب ح  مینخواه  میدار  ی دگیکه همان  یتا زمان  بله،

باز کرده و    مانی آن زنگوله و جَرَس را از اسب زندگ   میتوانی در هر لحظه است که م  ییو فضاگشا  های دگیاز همان  ییرها

 .میرا نُوش کن ات یآب ح

 دهیهمان  ترش ی نبوده، بلکه ما را ب   یاز ما سر بزند، مورد قبول زندگ  یمعنو  ایهر کار خوب    می که در ذهن باش  یزمان  تا

  ارانه یو دَردِ هش  مییرون را نگشاد  یکه فضا  یپنهان شده و تا زمان اتیعلت و سبب است که آب ح  نیکرد. به اخواهد  

 . دیبه ما نخواهد رس اتیآب ح مینکش

  تشکر و احترام با

       هستم از کرج  حداّد 
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 :موالنا ۳1۲0 ۀشمار  غزل  برداشتِ   ۀخالص ،۹0۸ شماره ۀ با سالم. برنام

 ۳1۲0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یوولم

 یی لقا بایو ز یف یاگر چه لط

 یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا  به

 وزان گاه سرد است و گه گرم و س  هوا

 یی وفای ب  نی! بب؟ییزو چه جو وفا

 را قفس دان و جان مرغِ پَرّان  بَدن

 ؟ ییحاضر آمد، تو جانا کجا قفس 

  زها یبا چ  یناآگاه  ،ییاز جان هوا  رایبدان، ز  ش یرا در حدّ خو  نیاما تو ا  ،ییبایو ز  ف یصورت لطانسان، در ظاهر به   یا

 چه؟  یبرا   یدان ی . میرفته و مرکز عدم کن ییآگاهانه به جان بقا دیو با  یشد تیهوهم

به چه مقدار و اندازه    زهایدم از چ  نیدر بودنِ ا  داند ی موازنه ندارد و نم   دل وتعا  چیما ه  یذهنتن من   ن یا  کهنیا  یبرا

  ی و موقت  یفان  یزهایو بهتر به دورِ چ  ترش ی خود با شعارِ هرچه ب  یظاهر  لِیم  درست استفاده کند، تنها بنا بر خواسته و 

 .کند ل یحمتا در آخر دردش را به ما ت چرخد یم

  شده، ل یو براساس اجسام تشک  ست یی وفای ب   ن یکه ا  ی نیبی م  ،یاو شناخته   ی ادهید  ی خوبرا به    یذهنمن   ن یاگر ا  حال 

زنده    یی از خود به جان بقا  دن یبا عقب کش  حالت ن یدرا  کند؛ی م  رییو تغ  شود ی م   نییحالمان با خوب و بدِ اتفاقات باال و پا

 .ذبح شود  یهنذمن جیتدرتا با فضاگشا بودن به  یاکه بدن را قفس دانسته  رایشو، ز
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  ی ادمه ده   یموقت   یذهنبه داشتن من   یخواه ی چرا هنوز م  یعن ی  ؟ییبه کجا  گریدوست من، تو د  یا  ،ییجانِ خدا  یا  حال

  ارانه یهش  ی توان ی م  ی و موقت  ذوق ی جان ب  نیدرد آگاهانه از ا  دنیکش  یاما با اندک   ، ینینب  چیآمده را هقفسِ حاضر   نیو ا

 .یمتحد بمان  و   یک یو با اصلت  یبه پرواز درآور  یآسان به را   شده  پران و جان مرغِ  یعبورش ده  ،یبُگذر

 ۳1۲0 ۀشمس، غزل شمار  ن واید  ،یولوم

 یدیپَر  یآفاقِ گردون زمان  در

 یی بدان شه، که او را سزا ی گذشت

 ند یو نب  دیند  یچون تو مرغ   جهان

 یی و هم در سَرا ی هم فوقِ بام که

 بر سرِ تاجداران ی پا زن   یگه

 یی در پاَلسِ گدا  یدررَو  یگه

خب    یاکردهی م  ی دردمند زندگ  یذهنمن  ۀدر جهلِ افسان  ش یخو  ی با ناآگاه  یعنی  ،یادهیدر آفاق گردون پر  یزمان  اگر

با آگاه   شود، ی بدمان نوشته م   یکارها  جهینت  نیعملِ ما هم  یِسزا از    لتریف  ، ییبا علم فضاگشا  ،یاما حال که  ذهن را 

 .شودی نوشته م  کت ین یکارها ۀجیعمل تو، نت  یِخب سزا ، یاش کناده و س  یخال هان یچنقطه 

ذهن خارج    ی آلودگ ما را از خواب  تواند یکه او م  م یخود شو  ی زندگ   ی ران یشاهد ح  م،ینینظر بب  دِی با د  وسته یپ  میبخواه  پس 

ذهن    یدر باال   ها،ی دگیهمان  د ید  با   ی عنی  م یاوقات در فوقِ بام رفت  یماندگارمان کند. و گاه   یابد  تینهای ب  ۀلحظ   نیو به ا

  یابد  تینهای ب   ۀلحظ   ن یشده به اساده   ی نظر، با ذهن  یاریبا هش  ی عنی  میروی م  یی کتای  یِهم در سرا  ی و گاه  مینیبیم
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دارن خدا پا  با مرکز عدم بر سر تاج کهنیبر ا ی خودمان باشد و سع   ی اما چه بهتر دائماً تمرکزمان رو م،یوصل و مستقر

 .میریقرار نگ یذهنمن  ییدر پالس و گدا  چیتا ه میزن

 ۳1۲0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 جهان را  یبتاب  ، یآفتاب  یگه

 یینپا  یزمان  ،یچو برق هم  یگه

 ی ها چو طوط و دل  ی کانِ نبات تو

 یی ها چَراو جان  یسبز  یِصحرا تو

 از ما  ه یگذشتم، مبَر سا هان یا از

 یی در باغِ دولت، گل و سروِ ما که

شده است که  با مرکز عدم   ی تابشِ نورِ آفتاب زندگ  نیهم  قیاز طر  شود، ی که به دلمان نوشته م   یزدیو خردِ ا  یوح  اگر

هماهنگ و    یبا آفتاب زندگ   یما گاه  یبا فضادار   پس  دهد؛ی از آن جهان بزرگ را م  یجهانِ کوچک هم، نشان   نینورِ ا

  ،یهم با فضابند  یو گاه   میتابانی را به جهان م  یو مهربان   ییبایشق و زتنها ع  ،یبا توجه به نورِ خداوند  م،یشوی م  یکی

 های دگیانچون قضاوت و مقاومت با هم  م،یکنی و بد عمل م   میریگی او را م   ی نابخرد، توجه و زشت  یذهننورِ من با برق کم 

ا  چ یو ه  میدار نم   نیزمان  را  نبات شده   ییاما حال تو  م،ییپای لحظه  و    ی عاشقِ دوست  ،یچو طوط  هاو دل   یاکه کانِ 

 هانیچاز نقطه   ،ییآی نم  رونیب  ی ذهن  یگووگفت   نیچرا از ا  ؛ ییها چَراسرسبز و جان   یِو باغِ صحرا  ی هست  یزندگ   ینیریش

که تو در باغ دولتِ    یدان ی تو را جلب خودت نسازد، مگر نم   یرونی ب  یهای نیریو ش  جه و تو  دیی تأ  چیتا ه  یکنی نم  زیپره

 .یاو خوش قد و قامت آمده  ییو سَروِ خداگل   ،یبختک ین
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 ۳1۲0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 بر دلِ ما، دو صد قفل باشد  اگر

 ییو در را گُشا   یفرست  یدیکل

 ی چراغدر دلِ ما، که روشن  دَرآ

 یی ایتوت که خوش  ده، یدر دو د دَرآ

 درآرَد  یاهیلشکرِ غم س اگر

 یی لَوا و صاحب  ی رزم دِیخورش  تو

او و قدرتِ    ییکویبا ن  توانمی ام، مآشنا شده   ییزده شد، اکنون که با علم فضاگشا  یذهندرست است بر دلم قفل من   بخ

را بفرستد و قفل    ش ی دیلحظه او کل  ن یتا با وصل ماندن در ا  زمیبپره  هانیچاز نقطه   ده یکه به من بخش  یاریانتخاب و اخت

 .بَرداردرا  یذهنحجاب من

و    ی طلب، بدونِ سع  ی و ب  ست یآن در گشادن راه ن  ،ییبدون فضاگشا  ی عنی  دیکل  ی ام ب من که دانسته  ا،یخدا  یا  حال

 .ییایکه خوش توت نیما بنش ۀد یو در دو د ی که تو روشن چراغ ایدر دلِ ما ب  نی. بنابراستیتالش، نان سنت اهلل ن

 .ییرزم و صاحب لَوا دیخورش  ییتنهابه   و افسرده کند، تو خودت لشکرِ غم بخواهد مرا ناراحت  ی و اگر هم زمان

پذ  یعنی با  را  هردم  من  زود  نیا  رشیاگر  کنم،  همان   یدم شروع  هر  فکرِ  آن  یدگیدر  نخواهم شد،  ذهن  گم  با  گاه 

 .میخود  یِفرمانروا  ییتنهابه  ، یاز جنس خود زندگ ییگو ما  ۀشد خاموش 

        زهره
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 «  یذهنمن  یچسبندگ  »

بب  یزیبه هرچ  یعنیدارد،    یچسبندگ   تیخاص  یذهنمن ب  ندیکه  بهتر باشد    دی شا  ای  چسبد،یم  دیاین  ای  د یایو خوشش 

پروار و چاق و چله    یذهنمن   بیترت  نیو به ا  چسبندی م  یذهنبه من   طیها و شراها، زمانآدم   دادها،یرو  زها،یآن چ  مییبگو

 .شودیم

به    یوقت  یدگیهر همان  ،یاتفاق  ای  یشخص   ایباور باشد   ایالگو    کندی فرق نم  ،یدگیکه هر همان میتصور کن  رطونیا  دییایب

 .ندینشی م  یذهنبه بافت من یچرب   ۀیال  کیمثل  چسبد ی م یذهنمن

شده    ترش یب یچرب  یهاه یتر باشند، ال خوشمزه  یذهنمن   یو برا  ترق یعم  تر،نیسنگ  تر،ش یب  های دگیهرچقدر همان  حاال 

  ی تر شده و فردِ داراکم و کم   ی شده از مرکز زندگتراوش   یِو نوآور  ت یخالق  آن   ۀ و در ادام  ییایتحرک و پو  جیتدرو به 

  گریروند باعث بروز د  نیا  ۀو ادام  شود ی دچار م   های دگ یاز حجم همان  گرفتهنشأت   یو کاهل   یرکود و تنبل   کیبه    یذهنمن

 .زندی را دامن م یشکری و ب  یصبری ب  ،یو تنبل  ی ه، کاهلدش های دگ یاز همان ی اثرات ناش 

و انگشت    ی و تنبل  ینیسنگ  ل یبه دل  هاتیو مسئول  فیبار وظا  ریکردن از ز  یو شانه خال   یریپذ ت یعدم مسئول  نیچنهم

  ی برا  طیاتر شده، شرها پررنگ ها و مقاومتقضاوت   کند؛ی م  دا یپ  یترش ی نشانه گرفتن، هر روز نمود ب  رونیاتهام به ب

  ی از هر نوع اثر  ی و خال  یخودساخته، توهم  یبافت   ریاس  یذهنمن  یرا و شخصِ دا  دیآی فراهم م  ترش یو ب  ترش یب  سهیمقا

 .شودی م  یاز زندگ 

خودش باشد و از    یدرست و مرتب سر جا  زیچدر ظاهر همه   دیکه شا  یاخانه   کند،ی م   یزندگ  ی پوشال  یادر خانه   او

 . در حال رخ دادن است یابرسد، اما در عمق ماجرا فاجعه نظر به    یعال  زیچهمه  رونیب
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ها و اضافه کردن هزاران الگو، باور، شخص، زمان،  سال   یعمل برا  ن یو تکرار ا  ی ذهنمن   یچسبندگ   ت یخاص  ۀ واسطبه 

  ن ی مر که با ت  یا. درست مثل عضله شودی م  تیتقو  یذهنمن   یمشخص و و و ...، به خود، قدرت چسبندگ  ریمکان، تصو

 .را بلند کند یترنیسنگ یهاقادر است وزنه  جیتدرو به  ابدیی پرورش م افته،یهر روزه در باشگاه رشد 

و    زیر  زیبه خود، هرچ  زهایتبحّر در جذب چ  لیو به سرعت، به دل  ادیبه مرور زمان، بدون تالش ز  یذهنمن  نیبنابرا

اضافه کرده و    مانندی متنفر باشد به بافت چرب  یحت   ا ی  دیایب  از هرچه خوشش   چسباند، ی را به خود م  ندیبی که م  ی درشت

 .تر خواهد شدش ی و ب ترش یب یی تر و درد جداروز سخت به کار روز

  چ یموتور خواستن ه  نی! و اخواهدی ندارد فقط م  ییکاال   ایموضوع   تیبه ماه  یاصالً کار  یذهنمن  مینیبیها موقت   ی لیخ

  خواهد، ی م   شنود،ی در موردش م  ای  ندیبی م  ی حیتفر یاز مکان   ی عکس خواهد،ی م  ند،یبی م  ی . لباسشودی وقت خاموش نم

 .کندی را به خود اضافه م هانیا  ۀخواهد و همی و آن را هم م کندی را مجسم م یفرد  یذهن  ریتصو

با   کشدی مبه دوش  یاکه خانه  ی. شخص میمشخصات را تصور کن نیبا ا یو فرد میلحظه چشمانمان را ببند کی دییایب

و کفش و جواهرات و ساعت و کت   فیانتها پر از لباس و ک ی ب  یمختلف، با کمد نیمدل ماش  نیبا چند ه، یاثاث تینهای ب

و    کنندی م  اشیهمراه  زین  زندی م  رونیها بکرده و چرک از آن   زکه سر با  ی میزخم کهنه و قد  نیها چندشلوار. آن وسط 

ها را هم به  اند که آنمختلف متصل شده   یهابا ضخامت   ییرهایزنج  ۀلی به وس  ییاهم آد  ای  عیها، وقابه هر کدام از زخم 

بر علت شده و تاب    دیمز  زیها و اتفاقات نآن آدم   دنیو حمل و کش  ی نی. درد خودِ زخم کم بود که سنگکشدی دنبال خود م

 .ردیگی و توان فرد را م

و    زیچشروع به کنترل کردن همه   کند،ی م   تیحساس عدم امنکه به شدت ا  یذهنمن   ن یا  ندیبی م  د یخوب دقت کن  اگر

  ند یمرتب و منظم بچ  کندی م  یسع  یرا به نوع   کندی که با خود حمل م   ییهاخرت و پرت   نیا  ۀتنها همکس کرده، نه همه

 .کندی کنترل م زیرا ن ردیگی که سر راهش قرار م یزی چ ای ی داشته باشند، بلکه هرکس باینسبتاً ز یتا ظاهر



 

 

 

1104قسمت پیغام عشق  هران خانم مریم از ت   

تعفن زخم    ی! بو دیرا هم اضافه کن  گرانیکردن د  یاوضاع اسفناک، حبر و سن   نیختم شود، با ا  اجن یداستان به هم  کاش

مفصل    یهای و بخشش سخنران   یو او درمورد گذشت و فداکار  رسد ی به مشام م  لومترهایو چرک و کثافت از او تا ک 

 .ستی ! عجب اوضاع کندیم

بسا که  چه   ند،ی بب  دهدی که درون هر فرد رخ م  ی قتیافراد را با حق  توانستی که م   دیبخشی م  یبه آدم  یخداوند چشم   اگر

ها در حال تکاپو  و شرکت   هالیها، اتومبدر خانه   ها،ابان یکه در گوشه و کنار خ  میدیدی را م  یشماری هر روز مردگان ب 

ها ندارد و آن   ی شرویاب و توان پت  شانیپاها  ا،هی دگیو فشار همان  ی نیسنگ  ر خاطکه به   میدیدی را م  ی کسان   د یهستند! شا

 !کنندی پشت حمل م یرا رو های دگ یهمان لیو بار و بند کشندی م نیزم یمثل حلزون خود را رو زیخنهیس

  دک یو درشت را    زیر  یهای دگ یهمان  ما  ۀچون مسلماً هم   م،یانجام ده  دیبا  یچه کار  میو ندان  می شو  د یناام  دیشا  جان یا  تا

  هست؟  یحل راه  ایاما آ م،یکهنه باخبر یدردها ۀخوب از مز ی ل یو خ میکشیم

 1۹۳۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 دوا آنجا رود  ،یدرد هرکجا

 آب آنجا دَوَد  ست ی پست هرکجا

درمانش درست در همان لحظه،    م،یطلب کرد  یاز زندگ   ی راه نجات  قتاًیو حق  میکه به وجود درد واقف و آگاه شد  یزمان

 . میبخواه ست ی جا در دسترس است، فقط کافمانه

  ی راه سع  نیکه در ا  یزان یو تمام عز  یشهباز  ی شفاف جناب آقا  اناتیموالنا و ب  یهاآموزه   ،یتعال   یحضرت بار  تیعنا  با

 ار یتگذاشته و در اخ  نیبذره   ریز  ینظر متفاوترا از نقطه   شیو الگوها و رفتارها  یذهنو هر کدام من  کنندی و مجاهدت م 

  اد یبتابد، آن وقت است که    یک یتا روزن درون ما گشوده شود و نور حق بر دل تار  میکن  ییفضاگشا  دهند،ی همه قرار م 

  ست یاعقده   تنها  ما  خودِ  ۀ. انگشتان در هم گره شد میباز کن  میحلقه کرده بود  های دگیدستانمان را که دورِ همان  میریگیم
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من که از هم باز شود،    انگشتان.  کرد  د باز خواه  ی فکان الهو کن   ریبا تدب  یخودِ زندگ   ها راگره   ی باق  م،یباز کن  د یاکه ب

 .ستیآزاد  ۀ مقدم نیکه در مشت گرفته و ترسِ از دست دادن آن را داشتم از دستم رها خواهد شد و ا یزیهرچ

من قرار    ریاز آن که در مس  یبوده، هست و خواهد بود و هر بخش   یهست   جهان  در  چهآن   ۀاجازه دهم هم  یعنی  یآزاد

ه است که من بستر رودخانه هستم و هر لحظه اجازه  نکت  نیدرک ا  یطور هم برود. آزادطور که آمده همانهمان  رد،یگیم

از باتالق و    یعن ی  یبرسد. آزاد رونیمن گذشته و به جهان ب  زشده، ا یدر وجودم جار یآب در هر حجم و شدت   دهمیم

رود به  رود  لیتبد  یجار  یمرداب  ه  یشوم،  با  که  تخته   زهیرسنگ   چیخروشان  آبشار    کند،ی نم  زهیست  یسنگو  از 

 .گرددی و هموار نم عیوس ینیمدام دنبال زم ای هراسدی نم

که از    ی خروشان  ل یس  شود،ی تر مرنگ رنگ و کمکم  ی چسبندگ  تیکه دستانم باز باشند و انگشتانم گشوده، خاص  یزمان

  آن   ۀ تلنبار شده کَنده شده و هم  یهای و تحرک را به من بازگردانده، چرب  یی ایپو  گردد،ی م  یاردر وجودم ج  یجانب زندگ 

آبِ پاک و صاف، از    انیبا جر  شدندی م  ترش یو ب  ترش یروز ب  هروجودم نشسته و    ۀدیآبِ گند  ی که رو  یموذ  حشرات 

 .شاءاهللشوند، ان حذف    رونمیدرون و ب

اهمانش، اصلِ »آسان  و و   های دگیهمان  یی و رضا، شکر، صبر، شناسا  میتسل  ۀدر پروس نکته را هم اضافه کنم که    نیا

داده و    شیافزا  اریشدن را بس  ل یمهم است و سرعت تبد  اریبه من کمک کرده، بس  ی ل یروزها خ  ن یگرفتن کارها« که ا

 .شاءاهللشود، ان   پاکهرچه زودتر درونمان از هرگونه لجن و کثافت   کندی کمک م

 ۲۸۶ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 طبع  یبر خود کارها کز رو  ریان گآس گفت

 جهان بر مردمان سخت کوش  گردد ی م سخت 

 از تهران  میمر خانم
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود 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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