دل ﻧــﻮﺷﺘﻪ ﻫــﺎی ﺳــﺤﺮی  -۱۶ﻣﺘــﻦ ﭘﯿــﺎده ﺷــﺪه
ﺳـﺨﻨﺮاﻧ ” اﯾﻤـﺎن و ﺗـﻮاﻧﺮی “دﮐﺘـﺮ ﺷﯿـﺮی ﺷـﺐ
۲۱
ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ) ﮐﻞ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻓﻮاد ﻓﺮﺷﺠ ﻋﺰﯾﺰم و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ او ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ (
ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮﺗﻮن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﺠﯿﺐ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﺪﻣﺘﺘﻮن ﻋﺮض ﺷﺪ
ﮐﻪ اوﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻪ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻠﺴﻔ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﻨﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﺮﻫﺎن را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ اﻧﺴﺎن را ﻧﺮم و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻧﺎ زﯾﺒﺎﯾ
اﻧﺴﺎن را ﺗﻠﺦ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻫﻞ آﮔﺎﻫ ﻫﺴﺖ ﺧﻮدش را در ﺗﺼﺎدم ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ ﻗﺮار
ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿ اﺳﺖ و اﻧﺠﻪ ﻗﺸﻨ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
اﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ دﻋﺎ .ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی زﻧﺪﮔ .اﻣﺮوز داﺷﺘﻢ ﻓﺮ ﻣ
ﮐﺮدم از ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮی ﻣ ﺗﻮان دﻋﺎ را ﻣﺮور ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔ ورود ﮐﺮد؟ ﺷﻬﻮدی ورود ﮐﺮد؟
ﭼﺮا دﻋﺎ ؟
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی
دارﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اوﻧ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺴﺮت ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﻫﺎش ﮐﻼﻣ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻧﺎرا ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺟﻨﺎﺑﺖ
ﻫﺮ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻧﺸﻨﯿﺪی
 .ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ از دﺳﺖ ﻣ رود و ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺰﻧﻪ و از اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﻤﻮن ،ﻣﺤﺒﻮب رو ﺟﺎﯾ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣ ﺗﻮﻧﯿﻢ
ﺑﺎﻫﺎش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎﺷ ﻫﻤﻮن دﻓﻌﻪ اول ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾ ﺻﺤﺒﺘ ﻣ ﮐﺮدی.ﻣﺎ ﻣ
ﮔﯿﻢ آﺧﻪ ﻧﻤ دوﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮ اﺻﻼ ازم ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯿﺎد .ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯿﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺷﺎﻧﺴﺖ رو اﻣﺘﺤﺎن ﻣ ﮐﺮدی.
…
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻋﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ .دﻋﺎ ﯾﻌﻨ ﺻﺪا ﮐﺮدن .ﻣﺎ ﺧﺪا را دﻋﻮت ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮن رو
دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ و ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘ و ﻻ ﻣﻮﺛﺮ ﻓ اﻟﻮﺟﻮد اﻻ اﻟﻪ  ،ﺗﺤﻘﻘﺶ
در ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎ وﺟﻮدی اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺪاﮐﺮدن ﻧﺪارد

——————————-
ﻣﺜﺎل ﻋﺎرف و ﻣﺎﻫ ) ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻣﻮﻟﻮی ﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ در ﻣﺠﻀﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ(
ﺣﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻘﻼﻧ را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺧﯿﻠ ﻣﺸﻬﻮر در
ﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺎرف ،ﺗﺸﺒﯿﻪ آب اﺳﺖ و ﻣﺎﻫ . آب ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺎﻃﻪ اش ﺑﺮ ﻣﺎﻫ ﺑﺮای ﻣﺎﻫ ﻗﺎﺑﻞ درک
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻫ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ آب ﮐﺠﺎﺳﺖ ﭼﻮن از ﻫﻤﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ آب اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻫ ﻟﺤﻈﻪ ای
را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آب ادراک ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻫ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش آب اﺳﺖ .ﻏﺬا ،ﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ اش ،اﮐﺴﯿﮋﻧﺶ ..،اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﺎﻫ در اﯾﻦ آب ﻣﻮﺟ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد و
ﺣﺒﺎﺑ .ﺣﺒﺎب ﺧﻮد ﯾ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای اﺳﺖ و در واﻗﻊ از ﻫﯿﭻ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ
ﺑﺮش ﻣ دارد ﮐﻪ ﺟﺪاﺳﺖ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﻮﯾﺖ دارد .اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻗﺴﻤﺘ از ﺧﻮد درﯾﺎﺳﺖ .اﯾﻨﺴﺖ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺣﺒﺎﺑﯿﻢ و از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد اﻗﯿﺎﻧﻮس  .ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا او را ﺻﺪا ﻣ زﻧﯿﻢ
وﻟ در واﻗﻊ ﺑﻪ او ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﺴﺘ او اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘ
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .وﻗﺘ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻼﻧ رو دوﺳﺖ دارم ،اﯾﻦ اﺳﻢ ﻓﻼﻧ در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ

ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠ اﺗﻔﺎق ﻫﺎ ﻣ اﻓﺘﺪ .اﯾﻦ اﺳﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی
ﻣﺴﻤﺎی ﻣﺎ ﻣ ﮔﺬارد و راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و او اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ.
دﻋﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﯾ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺤﺚ دﻋﺎ را از اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ دﻋﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮﻃ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﯾ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ
ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﯿﺮ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺬب ﺷﺪن از ﯾ“ ﻫﻢ ﺟﻨﺴ ”اﯾﺠﺎد

ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺧﻂ زﯾﺒﺎی ﻧﺴﺦ ﯾﺎ ﮐﻮﻓ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻓﺎرﺳ و ﻋﺮﺑ ﺑﻠﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آن ﺧﻂ
ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺳﻮاد ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اون ﮐﻼم ﻫﻢ در ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد .اﯾﻦ اﺛﺮاﺗ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯿﺮوﻧ در زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﺮی را ادراک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﻣﺎن اﻫﻞ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺬب ﺧﯿﺮ ﺧﯿﻠ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﺒ اﮐﺮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
» ﻗﺪ اﻗﺒﻞ اﻟﯿﻢ ﺷﻬﺮ اﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﮐﻪ و اﻟﺮﺣﻤﻪ و اﻟﻤﻐﻔﺮه«  .اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮدی ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎل
ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ را درک ﮐﻨﺪ؟ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻫﻠﯿﺖ اﻣﺮ ﻏﺮﯾﺒ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﯿﻠ ﻫﺎﺗﺎن دارﯾﺪ .ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ ﺗﺎن ﭼﺸﻤﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ در زﻧﺪﮔ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤ ﻣ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻣﺎی زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻧﻮاده ای دردﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﻣﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎی اﻟﻬ ﺑﺮﮐﺖ داده
ﻧﺸﻮد؟؟؟

ﭼﺎﺷﻨ ﻫﺎی ﻧﺒﻮی ﺑﺮای دﻋﺎی ﺧﻮب
ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ » ﻣﻦ اراد انْ ﺗُﺴﺘَﺠﺎب دﻋﻮﺗُﻪ ، وانْ ﺗُﺸَﻒ ﮐﺮﺑﺘُﻪ ، ﻓَﻠْﯿﻔَﺮِج ﻋﻦ ﻣﻌﺴﺮٍ« ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﺪاﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺮود ﻣﺸﻞ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺳﺨﺘ در زﻧﺪﮔ اش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.

ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﺸﻞ ﮐﺴ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﺨﻤﻠ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﺸﻮد !.اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨ اﺳﺖ .
“ﮐﯿﺴﺘ ” ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻞ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻐﻠﻤﺎن و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض
ﺧﯿﻠ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدش را دارد .ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤ ﻫﻢ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اوﻧﻘﺪر ﺑﻔﻬﻤ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﯿﺮ ﮐﻨ .ﮔﺎﻫ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫ ﻣﺸﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻤ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺮی .ﮐﻤ ﺑ رﺣﻤ ﻻزم اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﻫﻤﺪﻟ ﮔﺎﻫ در آن ﺗﻠﺨ ﻫﻢ
اﺳﺖ و اﻗﺘﻀﺎی ان اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻻن ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺟﺎﯾﺎﻫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺷﺒ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﺎﺷﻢ و در ﺟﺎﯾﺎه درﻣﺎﻧﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ دوﺳﺖ دارم واﻗﻌﯿﺖ را
ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را از ﮐﺴ ﻣ ﺷﻨﻮم ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای را از ﮐﺴ ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺎره
ﭘﺎره وﺟﻮدم ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﻣﯿﺎد از ﻋﻈﻤﺖ اﻧﺴﺎن؛ از ﺳﺨﺘ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ داره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﻠ ﺳﺮخ ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎدری ﮐﻪ دارد ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺰرگ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻬﻤﺘﻬﺎی ﻓﺮاوان ﻗﺮار دارد اﻣﺎ دارد ﻗﺸﻨ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد آدم اﺳﺘﺨﻮان
ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺮم ﺷﻮد و ﺑﺎد آدم ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﯾﺎد دور ﺑﺮداد ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻌﺪی ﻣﺎ

اﻋﻀﺎی ﯾ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دردﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﻓﺮﻋﻮن درون
ﻣﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ .و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دردی را از ﮐﺴ دوا ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﻨﯿﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
…… و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﺎرا ﻣ زﻧﻨﺪ ،ﺷﯿﺸﻪ
ﻣﺎﺳﯿﻨﻤﺎن را ﻣ ﺷﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮاغ وﺟﻮد آدم را ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺒﯿﺮ ﻓﻮت ﮐﺮدن ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻋﺠﯿﺒﯿﺴﺖ .در ﻗﺮان ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻓﻮت ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﻨ زﯾﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را روﺷﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی درﺳ اﯾﻦ ﺷﺐ ذﺧﯿﺮه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﺪون اﺳﻼﯾﺪ درس را اداﻣﻪ داد( اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ روزی ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺪارد.
ﺣﻀـﺮت اﻣﯿـﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ ﻋﺮﻓـﺖ اﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴـﺦ اﻟﻌﺰاﺋـﻢ و ﺣـﻞ اﻟﻌﻘـﻮد… ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ را زﻣـﺎﻧ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﮔﺮه ای در زﻧﺪﮔ ام ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮ ﻧﻤ ﮐﺮدم ﮔﺸﻮده
ﺷﻮد .ﻓﻠﺬا ﻣﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ »ﺣﻞ اﻟﻌﻘﻮد « ﻣ ﮔﺬارم و از آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ دارم
درس را اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻢ.
======================

 .1ﺗﻮ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ  ،ﻋﺠﯿﺐ ﺟﺎﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
.2

دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  -۱۵ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻼم
ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﯿﻠ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻢ .ﻣﺎ از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺮی “را در دﻓﺘﺮ
اﺟﺮا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮب و ﺧﺎص و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و

.3

دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  -۱۴ﮐﺪام دﻋﺎ ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮت ﻧﺰده ﻣﺎ را ﮔﻞ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨ ،ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻮﺗﺖ را
ﻧﻤ زﻧﺪ.
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دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺤﺮی  ‐۱۲ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ
ﯾﺎدم ﻣﯿﺎﯾﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ﮐﻨﺴﺮت آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺰاده .واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘ اﯾﺸﻮن ﺗﻤﺎم ﭘﺮده

ﻫﺎی ﺟﺎن آدم ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش در ﻣﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻮن ﺑﺪاﻫﻪ ﻧﻮازی داﺷﺘﻨﺪ و ادم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن
زﯾﺒﺎﯾ و ﺗﻘﺎرن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﺪ
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دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  ‐۱۳ﻣﺴﺘﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ
ﺟﺎﯾ داﺷﺘﻢ درﺳ ﻣ ﮔﻔﺘﻢ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ .ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺗﻌﺸﻖ

دارد ﻫﻢ ﻗﺪرت درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ دارد و ﻫﻢ ﻗﺪرت اﺷﻤﺌﺰاز .ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.6

دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  ‐۱۱ﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ – ﮔﺰارش اﺣﯿﺎی ۲۱
دارم آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻢ ﺑﺮم اﺣﯿﺎ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮم ﮐﻤ دﯾﺮﺗﺮ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﯿﺴﻪ آﺷﻐﺎﻟﻬﺎ را
ﻣﯿﺨﻮاد ﺑﺬاره ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ  ،ﻧﺮاﻧﻢ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎﺷﻪ  ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎد ﺳﻮار ﺑﺸﻪ ،
دم ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯿﺎد و ﻣﯿﻪ اون ﺟﺎ دم ﺳﻄﻞ ﺷﺎرژر اﭘﻞ اﻓﺘﺎده زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﮐﺎرت ﻣﻠ ! ﯾﻪ ﻧﺎه ﺑﻬﺶ
ﺑﻨﺪاز ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤ ﺑﺸﻪ ﮐﺮد.
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دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  – ۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﯿﺎد اﺳﺖ.ﺷﺐ  ۲۱ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک‐ ﻗﺴﻤﺖ
اول
ﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ادراک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ آن آﮔﺎﻫ ، ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای
درک ﻟﺬت اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ اون ﻓﻀﺎ و ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ ﺗﻨﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ اب ﺑﭙﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻟﺬت
ﺷﻨﺎ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ .

دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺤﺮی  ‐۱۲ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺷﺐ ﻗﺪر  ۱۹ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﻮاد ﻓﺮﺷﭽ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻮاﺳ ﺳﺘﻮدﻧ آن ﺷﺐ را

ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر زﯾﺒﺎ را ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺗﻘﺎرن و ﺗﻨﺎﺳﺒ در ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎرن و

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﻢ.
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر اﻗﺎی ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ درم ﺑﺨﺶ ،ﮐﺎرت ﻋﺮوﺳ ﺧﻮدم را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺒﺎرات “دوﺷﯿﺰه ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻓﻼن و آﻗﺎی ﺷﺎه داﻣﺎد” و اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻫﺎی

ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺐ ﻃﻼﮐﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ اﺻﻼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺧﻮﻧﺪﺷﻮن ! وﺣﺘﻤﺎ دﯾﺪه اﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺸﻮن
را ﮐﻪ ”ﻣﺠﻠﺴ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨ و ﺷﺎم ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ و آدرس و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ  ۷ﺗﺎ  ۱۱ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ  ۷ﻧﻤ روﯾﻢ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ  ۱۱ﺑﺮ ﻧﻤ ﮔﺮدﯾﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﺗﻮی ﻓﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎرت رو
ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه آﻗﺎی ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ درم ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدﺧﺎﻧﻮم .ﻧﻈﺮم ﺟﻠﺐ ﯾ ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﻠ ﺳﺎده و ﻗﺪﯾﻤ را ﻧﺸﺎن ﻣ داد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾ آﻗﺎی ﺗﭙﻞ و ﮐﻤ ﭼﺎق ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮی ﮐﺎﻏﺬ .ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و از ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﺎق ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾ
ﺳﻨﺠﺎق ﻗﻔﻠ واﻗﻌ ﺑﺰرگ! اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾ ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺑﻮد از ﯾ ﭼﯿﺰ واﻗﻌ و رﺋﺎل و ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرﺗﻮﻧ.
ﻣﺎ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺨﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠ ﻣ ﺧﻮرد ﺑﻪ اون ﮐﺎرت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ .آﻗﺎی
درم ﺑﺨــﺶ اوﻣــﺪن و ﻣــﻦ ﻋــﺮض ﮐــﺮدم  :ﭼﻘــﺪر اﯾــﻦ ﮐﺎرﺗــﺎن ﻗﺸﻨــ اﺳــﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨــﺪ ﮐــﺪوم ﮐــﺎرم ﻗﺸﻨــ
ﻧﯿﺴﺖ؟!!۱
ﺑﻌﺪش آﻗﺎی درﻣﺒﺨﺶ داﺳﺘﺎن اون ﮐﺎر رو ﺑﺮاﻣﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن دارم .ﺗﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﯿﻤ درﻣﺎﻧ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .در ﮐﻮرس ﻫﺎی ﺷﯿﻤ درﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﻮرس ﻫﺎ آدم ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع دارد و ﮐﻼ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻣﻦ اوﻧﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪم.
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺗﻠﺨ و ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ،ﻃﻨﺰ
درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺟﺎن ﻫﻤﭽﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧ از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺨ و رﻧﺞ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺲ ﻧﻮراﻧ.
ﻣﺎ آن ﮐﺎر را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﯿﻤﺘﺶ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﻨﺰ ﻣﺎﺟﺮا را ﺣﯿﻔﻪ ﺑﺮاﺗﻮن ﻧﻢ ؛ دﯾﺪﯾﺪ ادم ﻧﻤ رﺳﺪ اﮐﺜﺮا ﻓﺮ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﺶ را اﺟﺮاﯾ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ آﺧﺮش ﻫﻢ

از ﻫﻤﻮن ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول دادﯾﻢ! اون ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آوﯾﺰان اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣ ﺧﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﻃﻨﺰش و ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی آن ﻣﺮد  .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺎری ﺑﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣ دﻫﺪ.
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؛ آدﻣ ﮐﻪ اﻫﻞ آﮔﺎﻫ ،ﻋﺮﻓﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ،در اﺛﺮ
ﺗﺼـﺎدم ﺑﺎ زﯾﺒـﺎﯾ ، زﯾﺒـﺎﯾ ﻣـ آﻓﺮﯾﻨـﺪ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ آدم اﯾـﻦ ﺟﻨـﺲ را دارد ﮐـﻪ ﻣـ رود ﺧـﻮدش را در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﯾﻦ ﺣﺴـﻦ و ﺟﻤـﺎل ﻗﺮار ﻣـ دﻫـﺪ .ﻧـﺒ اﮐـﺮم ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :إن ﻟﺮ ﺑـﻢ ﻓـ أﯾـﺎم دﻫﺮﮐـﻢ ﻧﻔﺤـﺎت ،أﻻ ﻓﺘﻌﺮﺿـﻮا
ﻟﻬﺎ.ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﯾ ﻧﺴﯿﻢ ﻫﺎﯾ دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻧﺴﯿﻢ ﻣ وزد ،اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺧﻮدت را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎورت آن ﻗﺮار دﻫ .اﯾﻦ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آﻗﺎی ﻓﻼن ﻓﻼﻧﺠﺎ ﮐﻨﺴﺮت دارد .ﺑﻌﻀ از ﻣﺎ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺰدﻣﺎن ،زﻧﻤﺎن ،ﺷﻮﻫﺮﻣﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣ روﯾﻢ و ﺑﻠﯿﻂ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺪه
ای ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻼﺧﺮه ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻣ رود و ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎورت ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و آن ﺻﺪا ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮد و آن ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮد.
ﯾﺎدم ﻣﯿﺎﯾﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ﮐﻨﺴﺮت آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺰاده .واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘ اﯾﺸﻮن ﺗﻤﺎم ﭘﺮده ﻫﺎی ﺟﺎن آدم
ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش در ﻣﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻮن ﺑﺪاﻫﻪ ﻧﻮازی داﺷﺘﻨﺪ و ادم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن زﯾﺒﺎﯾ و ﺗﻘﺎرن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﺪ و
وﻗﺘ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨ ﻫﻢ ﻣ ﻓﻬﻤ ﭼﺮا .اﻧﺎری ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤ
داﻧﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫ ازﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤ
ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪﯾﻢ و ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ وﻟ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﯿﻠ
روﺣﻤﺎن را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻤﺎن را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮﺷﺶ
ﻫﺎ و ﻓﻮران ﻫﺎی ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﺗﺠﻠ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .اﻧﺎری ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣ ﺟﻮﺷﺪ…
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا آن ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﻪ ﻧﻮح داد ﮐﻪ ﺑﺮو وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﺘ ﺑﺴﺎز ،ﻣﺮدم ﻣﺴﺨﺮه ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ
وﻟ ”ﻧﻮح ﺑﻮدن” اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎء را دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﺘ ﺑﺴﺎزی .ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد » واذا ﺟﺎه اﻣﺮﻧﺎ و
ﻓﺎراﻟﺘﻨﻮر وﻗﺘ اﻣﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪ« اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﮔﯿﺮ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧ ﻣ اﯾﺴﺘﯿﻢ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﺠﻨﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ و آن
ﺟﻮﺷﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﺎی دور ﻧﻤ روﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻼﺧﺮه آدم ﻫﺎ ﺳﻮاﻟ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﺴﺖ….اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢ
و ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺸﺐ دﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ  ،درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﺪ “اﻫﻠﯿﺖ”
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﯾﺪ.
اﻣﺸﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﻠﯿﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ روﺿﻪ ای .آدﻣ
ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ زﺑﺎن ﺧﯿﺮ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻣﻼﺋ ﻓﻘﻂ ﻧﻮر را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﻫﺎ در ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻮر را دارﻧﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ادم ﻋﺠﯿﺒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺧﻮش اﺧﻼﻗﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺷﺎن در ﺟﺎﻧﺸﺎن داراﯾ دارﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮص ﻫﻢ ﻣ
ﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺑ ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮش اﺧﻼق اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺮ ﻣﻮت ﺑﺮاﯾﺶ

راﺣﺖ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔ اش ﻗﺸﻨ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ آدم ﻫﺎی ﺧﻮش اﺧﻼق ﻏﺼﻪ ای ﺑﺨﻮرﯾﻢ و اﺷ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ
ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺲ .آدم ﻫﺎی ﺧﻮش اﺧﻼق ﻧﻮر دارﻧﺪ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در
ﺗﺸﺨﯿﺼﺸﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ذﮐﺮ ﺧﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ذﮐﺮ
ﺧﯿﺮ دارﯾﺪ .درﺳﺖ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی دﯾﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﻧﻤ دﻫﯿﺪ.
==========================
دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  ‐۱۱ﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ – ﮔﺰارش اﺣﯿﺎی ۲۱
دارم آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻢ ﺑﺮم اﺣﯿﺎ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮم ﮐﻤ دﯾﺮﺗﺮ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﯿﺴﻪ آﺷﻐﺎﻟﻬﺎ را ﻣﯿﺨﻮاد
ﺑﺬاره ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪ  ،ﻧﺮاﻧﻢ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎﺷﻪ ،
دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮی  – ۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﯿﺎد اﺳﺖ.ﺷﺐ  ۲۱ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک‐ ﻗﺴﻤﺖ اول
ﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ادراک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ آن آﮔﺎﻫ ، ﻫﻢ ﺳﻨﺦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای درک ﻟﺬت
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ اون ﻓﻀﺎ و ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ ﺗﻨﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ اب ﺑﭙﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻟﺬت ﺷﻨﺎ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ .

ﻣﺘــﻦ ﺳــﺨﻨﺮاﻧ دﮐﺘــﺮ ﺷﯿــﺮی در ﺷــﺐ  – ۱۹اﯾﻤــﺎن و ﺗــﻮاﻧﺮی – ۹۲
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ
ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ اﻧﺴﺎن را ﻧﺮم و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ زﺷﺘ اﻧﺴﺎن را ﺗﻠﺦ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾ ﻣﻮﺳﯿﻘ
ﻗﺸﻨ و ﻓﺎﺧﺮ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارد .ﯾ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﺸﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ اﻣﺸﺐ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎورت ﻫﺎﺳﺖ… ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎورت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ
ﮐﺲ اﻫﻠﯿﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را دارد و در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣ رﺳﺪ.

