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اگر این کتاب ارزش خواندن را نداش��ته باشد زندگی نیز ارزش زندگی 
کردن را نخواهد داشت. 

زمان��ی که این کتاب را مطالعه می کنید مایل خواهید ش��د اصول موثر و 
واض��ح آن را در زندگی خود به کار گیرید و باورهای خود را در زندگی 

اصالح سازید. 
تاثیر این کتاب بگونه ای اس��ت که هر کس و با هر شرایط زندگی گامی 
به سوی تعالی ، تکامل و خوشبخی برخواهد داشت چرا که درک و فهم 
دقیق این مجموعه نامه ها، الهام بخش ش��یوه های جدید برای نوس��ازی 
زندگ��ی و ایجاد تغییرات مثبت، ارزنده و س��ازنده برای رس��یدن به یک 

زندگی ایده آل و هدفمند قطعی و حتمی خواهد بود. 
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مقدس باد گندم ها 
                        که 

         آیه های سبز رویشند 
                       در 

        انجماد خاک 
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» زندگی «

زندگی یعنی نه بیداری نه خوابزندگ��ی یعنی س��یری رو به آب
امتحان یعن��ی س��رای  زندگی یعنی در آن عاشق بمان زندگ��ی 
زندگ��ی یعنی دروغ و راس��تی زندگ��ی یعن��ی کمی و کاس��تی
زندگی یعنی س��تم، جور و جفازندگی یعن��ی صفا، مه��ر و وفا
زندگ��ی یعن��ی جهان��ی رمزدارزندگ��ی یعنی س��فر، راهی دراز
زندگ��ی یعنی ب��الو درد و صبر زندگی یعنی مه ی در پشت ابر
یعن��ی غری��ب میزبانزندگی یعنی دو روزی میهمان زندگ��ی 
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تقدیم به : 
همه ی عزیزانی که با عشق و مهر بی حد و حصرم پیوسته عذاب شان 

داده ام و از بودن با من در رنج بوده اند. باالخص به : 
خانواده های شکوهمند، صبور و ارجمندم 

تقدیم به : 
مادرم 

عاش��قانه تری��ن، زیباترین و پاک ترین انس��انی که می شناس��م یگانه 
عشق سالهای زندگی ام که هرگز نتوانستم کسی که او میخواست باشم 

تا مایه افتخار و غرور با عظمتش کردم و رنج هایش را مرهمی باشم. 
تقدیم به : 

به دوست گرانمایه ام 
حمید راجی عزیز که در س��فر دش��وار زندگی پیامبر روحم گشت و 

مرا تنها نگذاشت. 
تقدیم به : 

همه انس��انهای فرهمن��دی که دنیا را زیباتر س��اخته اند تنها به خاطر 
حضورشان در این جهان 
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بی ریخت ها به بهشت نمی روند

امروز شاید بیش از رضای خودم..............
بیش از رضای انسان های دیگری 

که هر روز این صفحه را مرور می کنند..........
این نوشته ها را برای یک یا دو نفر دیگر 

که شاید مرا بشناسند و شاید هم نه، می نویسم که کسی.......
سال ها و روزهای بعد.........

بعد پایان تمامی افسانه های زیبای شاهان و پریان.......
بعد پایان تمامی قصه ها، 

در جس��ت و جوی لحظات عادی یک انس��ان ک��ه روزگاری بر روی این 
زمین زندگی کرده است. 

مانند دیگر انسان ها و رفته است 
برای کسی که خواهد آمد در البه الی این خطوط، 

پی چیزی ورای این خطوط خواهد گشت و آن را نخواهد یافت. 
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مقدمه ی استاد اسماعیل گمشن 

مقدمه ی استاد امساعیل گلشن 
بنام حضرت دوست : 

می گویند: دس��تور نویس��ندگی بس��ته به دو حرف اس��ت، چشم باز و 
بیان س��اده. 

ام��ا این دو حرف همانند آن » الف « اس��ت ک��ه کودکی در مکتب خانه 
مبادرت به گفتنش نمی کرد.

عمت که پرسیده شد گفت گفته اند که بعد از آن » ب « می آید و الی آخر 
و این پایان ناپذیر است و تمام نشدنی. 

یعن��ی ت��ا عمر برجاس��ت بای��د گفت به ای��ن خاط��ر از اول » ال��ف » را 
نمی گویم تا خود را گرفتار نسازم. 

حال » نویس��ندگی « ف��وق این حالت را دارد و به ی��ک عمر اکتفا ندارد 
و در اعصار باید تنفس کند حتی تا پایان روز رس��تاخیز که آن نیز پایانی 
برایش متصور نیس��ت و این ش��هامت کمی نخواهد بود، قدری در این 

مورد به شهادت بنشینید. 
و تو ای خواننده ی سطور این نامه ها و یا هر نوشته ی دیگر ! به این عادت 
مبت��ال نگردید که بیش��تر قس��مت های کت��اب را فقط ب��ه ورق زدن و از 
نظ��ر گذراندن از آن بگذرید که این نیز یک دروغ محض و آش��کار به آن 
نویسنده ای است که برای تو اندیشه هایی را به رایگان ارائه کرده است. 
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بی ریخت ها به بهشت نمی روند

و اما نامه ها : 
م��ی گوین��د وقت��ی قمم��ی در دس��ت نویس��نده ای می لغ��زد، پش��ت 
سیاستمداران می لرزد همانگونه که » فیدل کاسترو« از شنیدن نام » الیور 
استون « سخت عصبانی می شود و گروهی دیگر از نام »اوریانافاالچی« 

به لرزش می افتادند. 
البت��ه هدف من این نیس��ت ک��ه بگویم هر نوش��ته ای تن��ی را می لرزاند 
بمکه وقوف داریم که خاکیان از نوش��ته های افالکیان، بی تردید در امان 

خواهند بود؛ 
همانگونه که انجیل و تورات و قرآن، نس��خه ی درد بش��ریت هستند که 
ه��ر کدام به مثابه ی یک نام��ه تمقی خواهند ش��د، نامه هایی از پروردگار 
به آدمیان که این رس��الت و عزت آن هاس��ت و مانند طموع خورش��یدی 
اس��ت که بر تارک زندگی می درخش��د و روایت ها نیز نامه هایی هستند 
که از سینه به سینه ی انسان ها می گذرد تا اینکه به سینه ی کاغذی نشسته 
و لیمی های مثل را از نام های عاش��ق سرمس��ت مهر کرده و ش��ادی های 

جاودانه را به ارمغان دارد. 
و همچنی��ن نامه ه��ای انس��ان هایی که کالن می اندیش��یدند و ش��گرف 
رس��الت خود را متجمی می ساختند تا برای این نسل سرگردان مسیری 

را بنمایانند و هدایتی برای این کم کرده راهان باشند. 
همانط��ور ک��ه در نامه ی دکتر ش��ریعتی می گوید : عش��ق چی��زی مانند 
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مقدمه ی استاد اسماعیل گمشن 

سرخک است که هر جوانی باید یکبار آن را در زندگی بگیرد. 
و یا چاپمین همان مرد پیام آور ش��ادی ها برای جهانیان ناامید، که با تمام 
دردها و آالم خود برای انس��ان در س��ینه داشت لبخند ها را برای خاکیان 

پخش نمود که پیامش را در نامه ای به دخترش به ما می رساند. 
و یا کارو در نامه ی یک دختر زشت به پروردگار زیبایی را بازگو می کند 

و نهاد آدمی را به سبزه زار مبدل می سازد. 
و ب��ا همان اوریانا در نامه ای بعنوان نامه به کودکی که هرگز زاده نش��د از 
رنجی سخن می گوید که دل زمین و زمان را به طپش می اندازد تپشی که 
معموم نیس��ت تا به کی باید در س��ینه های انسان ها باقی بماند و این پیام 
که ای انسان تو را برای چه می زایند و اصال تو برای چه به دنیا می آیی ؟
گفته ی س��اده ای نیست بمکه پیامی اس��ت که صدای انفجارش باید در 

گوش جهانیان در همه ی زمانها باقی بماند. 
نامه ها نیز باید بنا به گفته ی نویسنده کتاب » تیموری« این گونه نباشد که 
خواننده می خواهد و یا خوانند ه را قانع کند؛ زیرا تصورت یک نویسنده 
تصورات آسمانی است و اینگونه اندیشه همان زبان خداوندگار است و 
چیزهایی را باید ارائه دهد که در حوادث زندگی مفید گردد که چه بسا 
با اندیش��ه ی خواننده منطبق نباش��د که بی ش��ک با فطرت او در تناقص 
نیس��ت زیرا او همیش��ه بعنوان یک متفکر و موشکاف از خود و طبیعت 
س��والی می کند که هم فطرت، پاسخ بمیغ می دهد و هم طبیعت به یاری 
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بی ریخت ها به بهشت نمی روند

برمی خیزد چون قانون خمقت بر این استوار است. 
فقط باید بدانی که در کجای مس��یر زندگی قرار داری و در چه مس��یری 
هس��تی تا زمانه رنگ رنج را برایت نمایان نس��ازد و اصال باید بیابی که 

رنجی نباید وجود داشته باشد تا رنگی وجود داشته باشد. 
» خان��م آلبرتی��ن س��ارازان « پی��ام خود را بوس��یمه ی کتاب » ق��وزک پا « 
ب��ه جه��ان ارائه می ده��د. » هومر « به وس��یمه ی » اودس��یه « و » ایمیاد « 
افکارش را به جهان انتش��ار می دهد و » دانته« با کتاب » کمدی الهی « 
س��روده هایش را درگوش ها نجوا می کند و » افالطون« با »جمهوریت« 
خ��ود و » تاگ��ور « با » صد پند « خویش و » خواجه عبداهلل انصاری « با 

» صد میدان « پای به میدان می گذارد و....
که بیش��تر از ای��ن نمیتوان در مقدمه ی یک کت��اب جوالنگاهی باقت که 
چش��م و پا بسته اس��ت و زبان در کام؛ احمال را نباید از دست داد و باید 

رها کرد، رها بودن را. 
و ام��ا اینک��ه پ��س از مقاله ه��ای زیادی ک��ه از جن��اب دکتر تیم��وری در 
زمینه ه��ای مختم��ف ش��نیده و ی��ا خوان��ده ام. خداون��د را سپاس��گزارم 
ک��ه بعض��ی از کارهای خ��ود را در کتابی ب��ه نام نامه هایی به خط عش��ق 
و ح��ال در کتاب حاضر بی ریخت ها به بهش��ت نمی رون��د جمع آوری 
کرده و امید می رود که کارهای دیگرشان را ارائه دهند تا خوانندگان این 

مقوله ها از دیگر کارهای این محقق محروم نمانند. 
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و ام��ا در مورد این کار توقع ش��خصی م��ن این بود که نامه ه��ا را فراخ تر 
و گس��ترده تر از ب��زرگان جهانی بازگو می کردند که قس��متی از آن انجام 
گرفته، نیاز به تالش��ی بیش��تر دارد که به آن دس��ت یازیده گردد که خدا 
کن��د یکی پیدا ش��ود و همچون ایش��ان قد عم��م کرده و نامه ه��ای مانده 
در تاریخ را که تا این تاریخ نوش��ته شده اس��ت برای آیندگان در چندین 

مجمد جمع آوری نماید که کاری است بسیار دشوار ! 
اما کاری اس��ت کارس��تان که صد البته نیاز به یک انجمن دارد آن هم یک 
انجمن جهانی و شعبه در تمامی کشورها تا بتواند خود را به این رسالت 

برساند. 
به امید دست یافتن به این هدف بزرگ و با ارزش 

مشهد – آبان 1394 – اسماعیل گمشن 



20

بی ریخت ها به بهشت نمی روند

نیایش مادر ترزا 
خدای��ا مرا شایس��ته آن ک��ن تا به هم نوعانم که در سراس��ر دنی��ا در فقر و 

گرسنگی به دنیا می آیند و می میرند، خدمت کنم. 
خدای��ا امروز با دس��ت های م��ا، روزی، عش��ق، آرامش و س��رور به آن ها 

ببخش. 
خدایا مرا معبر آرامش کن : 

تا آنجا که نفرت هست عشق جاری سازم. 
آنجا که خطا هست بخشایش بگسترم. 
آنجا که جدایی هست وصل بیافرینم. 

آنجا که لغزش و دروغ هست حقیقت بیاورم. 
آنجا که تردید هست ایمان بیاورم. 

آنجا که ظممت است،
شادی منتشر کنم. 
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» خدایا « 

» خدایا « 
مرا موهبت آن عطا کن 

تا به جای آسودن 
به دیگران آسایش بخشم 

و به جای آنکه دیگران درک کنند 
درکشان کنم 

و به جای آنکه عشق دریافت کنم 
عشق بورزم. 

زیرا با فراموش کردن خویش است که میتوان به هر چیز رسید. 
با بخشایش است که بخشوده می شویم. 

و با مردن است 
که زندگی ابدی می یابیم. 

 « مادر ترزا »
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نامه  ای به خوانندگان : 
به نام س��رفصل همه ی نامه ها چه آن هایی که خوانده شدند و چه آن هایی 
که مهر و موم ماندند تا با خواندن حقایق کس��ی اندوه باید و نباید را به 

خودش راه ندهد. 
اینک قدم در دومین تجربه گذاشته ام » نامه هایی به خط عشق « نخستین 
پمه ه��ای تجربه ی من بود هر چند آن هایی که اولین تجربه ی من را مورد 

قضاوت قرار دادند هیچکدامشان از من نپرسیدند که : 
» چ��را آن کت��اب به رش��ته تحریر درآم��د و اصال چرا می بایس��ت چنین 

کتابی نوشته می شد ؟ «
از آن تجرب��ه »بی ریخت ه��ا ب��ه بهش��ت نمی روند« به ن��گارش درآمد و 

امیدوارم خوانندگان این کتاب به راحتی از مطالب آن عبور نکنند. 
اندک��ی تعم��ق و تفک��ر در مطالب نامه ه��ا و محتوای آن ها ش��اید بتواند 
نگاهی دیگر از زندگی به ش��ما ببخشد تا در مسیری متقاوت از دیگران 
ق��دم برداری��د تا مقصد متفاوت ت��ری بیابید، تا زندگ��ی مممو از صمح، 

دوستی، عشق و آرامش، نیک بختی و موفقیت گردد. 
اج��ازه دهی��د در همین ابتدا مس��اله ای را یادآور ش��وم ای��ن کتاب هرگز 
بر آن نیس��ت تا بخواهد س��رگرم تان سازد و یا اس��باب گذراندن اوقات 

فراغت تان گردد. 
نامه ی انتخاب ش��ده ح��اوی مضامین ژرف و عمیق از زندگی هس��تند 
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نامه ای به خوانندگان : 

که اکثر آن ها توس��ط ش��خصیت ها، اساتید و اندیش��مندان این دهکده ی 
جهانی به نگارش درآمده است. 

شخصیت ها و فرهیختگانی که حتی می توان آن ها را انسان هایی مقدس 
و اله��ی نامی��د و اغراق نک��رده ام اگ��ر بگویم ممکن اس��ت قرن ها طول 
بکشد تا مثل یکی از آن ها متولد شود و پا بر این کره ی خاکی بگذارد. 

بنابراین اگر میل دارید چش��م هایتان را به نوش��ته ای گرم کنید تا خواب 
خ��وش به س��راغ تان بیاید اگر می خواهید در پش��ت می��ز اداره کمر بی 
کاری را بش��کنید یا ش��ب هنگام در بستر محبوب خود نیاز به مطالعه را 

احساس کنید؛ 
لطفا از خواندن این کتاب چش��م بپوش��ید و ای��ن نهایت لطف و محبت 
شماست زیرا حی در ساده ترین و بدیهی ترین این نامه ها هدف سرگرم 
نمودن و بازیجه گرفتن ذهن ش��ما نبوده است بمکه این کتاب می تواند 
منش��اء تحولی در روش زندگی ش��ما و تغییر دیدگاه ش��ما به فمسفه ی 

زندگی باشد. 
به هر صورت نامه هایی بس��یار شیرین و دل چس��ب با ساختاری ساده و 
همه پس��ند ب��ا مفاهیم بمن��دی از زندگی در اختیار شماس��ت. نامه هایی 

ساده و زیبا، دوست داشتنی جذاب، تعمق برانگیز و تاثیر گذار. 
این نامه ها در حقیقت چکیده ای از داس��تان زندگی بزرگانی است که از 
س��تیز با صیادان زندگی و انس��انهای کالغ گونه ی کینه توز خبر چین و 

قرقی مسمک های تیز پر پرنده کش هرگز باز نمانده اند. 
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داس��تان انس��ان هایی که ج��ز امید و ایمان و اراده ای س��ترگ ره توش��ه ی 
دیگ��ری نداش��ته ان��د، انس��ان هایی که برای شکس��تن ترس هایش��ان از 
کوش��ش بی حصار خوی��ش باز نمانده اند و انس��ان هایی که در مبارزه ی 
بی امان زندگی ثابت کرده اند که از تمامی مش��کالت و مصائب برتر و 
بزرگ ترند و ارزش ها و مالک ها و معیارهایش��ان به گونه ای بوده اس��ت 
که آن ها را از دیگر مردمان عصر خویش متمایز و پرعظیمت و بی مانند 

بوده است. 
وجه اشتراک همه این نامه ها آن است که نویستدگان شان به ما می اموزند 
ک��ه می بایس��ت نگاهی دیگر حس��ی دیگ��ر و تفکری دیگر ب��ه زندگی 

داشت و از پنجره ای متفاوت از دیگران به زندگی نگریست. 
به ما یاد می دهند که به هوش باش��یم. هر انس��انی بی ش��ک یک بار فقط 
یک بار فرصت زندگی را به دس��ت می آورد و اگر ناتوان باش��د و سست 
عنصر آن فرصت را از دس��ت خواهد داد. پس می بایست آن قدر شجاع 
ب��ود که بت��وان دردناک تری��ن دردها را حتی س��الها تحمل ک��رد آن قدر 
قدرت داش��ت که بر س��خت ترین مشکالت چیره ش��د و آن قدر قدرت 

داشت تا بتوان مسیرها را به شادترین نفس ممکن به پایان برد. 
برخ��ی از این نامه ها به بارزتری��ن صورت ممکن نقایص زندگی کنونی 

را نشان دهد. 
دگرگونی ارزش های واقعی و حقیقی و بر کرس��ی نشس��تن ارزش های 
تصنع��ی و کاذب را ب��ه وض��وح ممک��ن نمای��ان می س��ازد و اینک��ه چه 
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ناامیدانه و با تفاخری حقارت بار بر آنیم تا با پررنگ نشان دادن این شبه 
ارزش های ابتذال آفرین آرامش موقتی بخود ببخشیم و در مه ی تخیمی 
خ��ود را فرو بریم، مه ی که در درون آن همه چیز غم انگیز توهم زا و غیر 

آرمانی است. 
بی ریخت ها به بهشت نمی روند را در حقیقت می توان کتابی مربوط به 
فردا دانس��ت؛ مربوط به آینده نه دیروز و حتی امروز چرا که می خواهد 
مفاهی��م بمن��دی از زندگی را به ش��ما بیاموزد و درک ش��ما را از قاموس 
زندگی ارتقا بخش��د و به کیفیت و زیبایی زندگی تان بیفزاید و یاریتان 
س��ازد تا بتوانید به معنای خاص کممه زندگی کنید،  یاری تان می دهد 
تا خصوصیات ش��خصی الزم برای حضور در متن یک زندگی پرش��ور 
و ای��ده آل را بیابید و تبدیل به فردی آرام، صبور، خویش��تن دار، موفق، 
عاش��ق و روش��نبین گردید، به فردی که دیگران بخواهن��د از او گیروی 

کنند و الگو بگیرند. 
آری این کتاب یاریتان می س��ازد تا بتوانید عش��ق و امید به زندگی را در 

کالبد وجودی تان پرورش دهید و یا بهبود بخشید. 
بی ریخت ه��ا به بهش��ت نمی رون��د از آن نوع کتاب هایی ک��ه دل فریب 
باشد نیست چرا که نویس��ندگان نامه ها از آن گروه نویسندگانی نبودند 
ک��ه از طری��ق بازی با واژه ه��ا، اصطالحات و آوردن امث��ال و حکم، طنز، 
بداهه و بیان خاطراتی از س��یر حوادث پمیسی و جنایی و عاطفی طوری 

بنگارند که بخواهند آدمی را از حقایق زندگی دور سازند؛ 
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البته اگر بتوان این گروه اخیر را نویس��نده دانس��ت چرا که به نقل قولی 
اینان منقمب و گدایان لقمه ی حقیر افتهارند. 

البته س��وء تفاهم نش��ود من اینجا تقد می کنم و نمی خواهم با توس��ل به 
دشواری ها کسی را تحقیر کرده باشم بمکه فقط دعوت به تفکر می کنم؛
 ب��ه قول ن��ادر ابراهیمی، نویس��نده ی مش��هور عص��ر ما این اس��طوره ی 
بی بدی��ل ادبی��ات : عصر ما نمی بایس��ت عصر بازی و س��رگرمی تمقی 
شود و اگر بازی ام هم وجود داشته باشد ما می بایست آن را از یاد ببریم 

و موظفیم چنین کاری را انجام دهیم؛ 
ب��ازی هایمان را کنار بگذاریم هرچند که این بازی ها بس��یار زیبا باش��د. 
م��ا در این زم��ان و مکان بیش از هر چیزی می بایس��ت ب��ه هدف نهایی 
آموختن و خواندن فکر کنیم و مقصودمان کسب درس هایی برای بهتر 
زیس��تن باشد نه لذت بر دن صرف به مانند خوردن یک چایی گرم بعد 

از خوابی راحت. 
من بر این باورم که یک نویس��نده نمی بایس��ت تنها ب��ه آنچه خوانندگان 
می خواهند و می دانند قانع باشد چرا که آن ها ارزشمندترین دارایی خود 
یعنی زمان را صرف مطالعه ی یک کتاب می کنند، بنابراین می بایس��ت 
دس��تاورد گران بهایی را در قبال آنکه همانا می تواند آگاهی باشد کسب 

کنند. 
یک نویس��نده موفق و توانمند نویس��نده ای اس��ت که خواننده ی اثرش 
هنگام مطالعه خود را فراموش کند تمرکز کند، دقیق ش��ود، ذهن خود 



27

نامه ای به خوانندگان : 

را به کار بیندازد، جس��ت و جو کند، فکر کند، رنج ببرد و درمانده شود 
و ب��از بجوید و باز..... و باز..... آنقدر که رابطه ای برقرار ش��ود رابطه ای 
محک��م، نتیجه بخش و س��ازنده، این را اضافه کنم که این تنها نویس��نده 
نیس��ت که خواننده را به جسبت و جو و درماندگی می کشاند، خواننده 
نیز بایستی خود  متقابال عمت جست و جوها، درماندگی ها و تالش ها 

باشد. 
من در این کتاب نیز مانند کتاب قبمی تاکید می کنم که هرگز اصراری به 
تحسین برانگیزی و دل پذیر جموه دادن این کتاب ندارم و با تهیه ی این 
کت��اب بر آن نب��وده ام که مرا مورد تمجید و تفاخر قرار دهند که این نوع 

تفکر دنیا را کوچک کردن است و قمه ها را در تصاویر به چنگ آوردن؛
اما ادعایم این اس��ت که تدوین چنین نامه هایی هرگز به آسانی نامه هایی 

که خود نگاشته ام نبوده است. 
اعتماد به نفس بزرگان در من نیس��ت اما به دروغ زحمات خود راکمتر 
از آنچه انجام داده ام جموه نمی دهم و تعارف نمی کنم تا تحسینی دوباره 

دریافت دارم؛ 
بنابرای��ن صمیمانه می گویم که تهیه چنین نامه هایی از کتابهای مختمف 
که برخی از آن ها را کوش��ش وافر و با توس��ل مجدانه به دوستان اهل قمم 

و مطالعه جسته ام هرگز کار چندان راحتی نبوده است. 
این تنها بخشی از دشواری راه بوده است. شاید دشواری مهمتر و عظیم تر 
که همانا آماده س��ازی تخمیص، ویرایش، بازنویسی نامه ها بوده، همکار 
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بس��یار ارجمند » س��رکار خانم ممیحه زمانیان یزدی « بر عهده داشته اند 
مخصوص��ا اینکه برخی از نامه های مندرج در کتاب در اصل به صورت 
نام��ه نبوده اس��ت بمک��ه در قالب مصاحبه، س��خنرانی، دست نوش��ته و 
دل نوشته....بوده است که ایشان با خالقیت مثال زدنی و با بهره گیری 
از تجرب��ه و دان��ش خود آن ها را به صورت نامه آماده س��اختند و لذا الزم 
می دانم نهایت س��پاس خویش را به دلیل زحمات بی دریغ ایشان ابراز 
دارم و همانط��ور هم که بیان گردید به جهت س��هوات فهم بهتر مطالبه و 
درک بیش��تر و راحت تر نامه های انتخاب شده بسیاری از نامه ها پیرایش 
و دس��تکاری گردی��ده و حت��ی برخ��ی از واژگان نامه ه��ا ک��ه پیچیدگی 
خاصی داش��تند به اقتضا و مصمحت نگارش س��اده و بی تکمف کتاب 

دچار دگرگونی گشته اند؛ 
ل��ذا از همه اس��اتید، فرهیختگان و ش��خصیت های س��ترگ و ارجمندی 
که نامه هایش��ان در این کتاب دس��ت خوش تغییر و تمخیص هایی شده 

پیشاپیش صمیمانه پوزش می خواهم. 
الزم به ذکر است که حفظ امانت و محتوای هر نامه به طور کامل رعایت 

شده است. 
توصیه اکید من به خوانندگان این کتاب آن اس��ت : هم چنان که در بحر 
خوان��دن این کتاب فرو می روید ممکن اس��ت دریابی��د که می توانید به 

آسانی در هر نشست چندین نامه را به پایان برسایند. 
ممکن اس��ت حتی بتوانی��د کل کتاب را در یک نشس��ت بخوانید ولی 
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بهتر است این کار را نکنید. 
صفت های شایس��ته یک شخصیت کامل انس��انی در متن برخی نامه ها 
موردی پنهان گش��ته اند و به سادگی به چشم نمی آیند و شما می بایست 
با درایت و تیزبینی خاص خود آن ها را به گونه ای راهبردی و روش��مند 

از متن نامه ها بیرون کشید. 
آری حقیقت نهفته در متن نامه ها آنقدر س��اده نیس��تند که پیش پا افتاده 
اش بداانید و راحت درکشان کنید بمکه نیازمند مطالعه ای دقیق؛ عممی 
و روش��ن فکران��ه اس��ت و همچنین صب��ر و حوصمه ی منین و عاش��قانه 

می طمبد. 
م��ی خواهم تش��ویق تان کن��م مدتی ب��ا این کت��اب زندگ��ی کنید، یک 
نام��ه را بخوانید و س��پس زمانی را ب��ه آن اختصاص دهی��د. این زمان را 
ص��رف اندیش��یدن، بازنگری و ش��روع دوباره کنید اگر ب��ه حقایقی در 
مت��ن نام��ه پرداختید که گفته ه��ا یا ناگفته ه��ای زندگی خود شماس��ت 
قب��ل از مطالعه ی نامه ی بعدی، مدتی بر روی آن ها ژرف اندیش��ی کنید 
و حتی با نویس��نده ی نامه احس��اس ه��م زاد پن��داری و یگانگی کنید و 
ه��ر خصوصی��ت خوب، زیبا، انس��ان س��از، کم��ال آفرین و برجس��ته ی 
نویسنده ی نامه را تا جایی که ممکن است در شخصیت خود وارد کنید 

و مستحکم سازید تا جزیی از وجودتان گردد. 
مطمئن باش��ید اگر چنین کنی��د خواهید فهمید که چ��را ادعا نمودم این 
کتاب میتواند منش��ا تحولی در روش زندگی شما باشد. قدر مسمم بعد 
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از مطالعه تمام کتاب خود را فردی متمایز از دیگران خواهید دید. 
فردی سرش��ار از احساس، هیجان، امید، نیرو، مشتاق، شجاع، عاشق و 
هدفدار با اراده ای پوالدین و گش��ت کاری عظیم ب��رای مقابمه با توفنده 

ترین نامیالیمات زندگی. 
مطمئن باشید این اغراق و یا تمجید و تعریف نیست چرا که همه پستی 
و بمندی ها در متن واژه های زندگی نهفته اس��ت و موفقیت یا شکس��ت 

حقیقتا ریشه در درون افکار و شخصیت آدمی دارد. 
اگ��ر بتوانید فردی باش��ید که واژه ه��ای زندگی را به نف��ع خودتان تغییر 
دهید و سرنوش��ت افکارتان را خود به دس��ت بگیری��د میتوانید آنگونه 
انس��انی باش��ید که می خواهید باش��ید. اگر این کتاب ب��ا نگاهی عمیق 
مطالعه گردد می تواند منش��ا تحولی در روش زندگی ش��ما باش��د و به 

کیفیت و زیبایی زندگی شما بیفزاید. 
البته س��و تفاهم نش��ود این کتاب بر آن نیست تا درس زندگی را به شما 
بیاموزد که درس های زندگی را بایستی خود آموخت و بایستی در متن 

زندگی بود تا درس های آن و قوانین آن را فراگرفت. 
آری این کتاب بر آن نیس��ت که تضمینی در مورد خوشبختی سعادت و 
موفقیت در زندگی برایتان به ارمغان بیاورد که این مفاهیم به مانند خود 
زندگ��ی و به مانند عش��ق، فارغ از هرگونه ضمانت نام��ه و بیمه نامه ای 

هستند. 
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بر آن نیس��تم ک��ه جهت ترغیب ش��ما به مطالع��ه ی این کتاب ب��ه اغراق 
سخنی گفته باشم که شما را به اوج زندگی می رساند. 

رویاها و آرزوها و افسانه های شخصی تان را محقق می سازد، از فرش به 
عرش، از ذلت به عظمت و از نیس��تی به هستی رهنمودتان می سازد که 
این گونه گفتن فقط توهم بافتن است و به خدعه و نیرنگ توسل جستن 
که یک هنرمند البته من خود را دردمند می دانم نه هنرمند می بایست از 

هرگونه دروغ و تزویری به دور باشد. 
ام��ا ایمان وافر دارم که ش��ما پس از مطالعه ی ای��ن کتاب نکات زیادی از 
زندگ��ی خواهید آموخت. نکاتی بدیع، تازه، جذاب و ش��گفت به قول 

سهراب خواهید آموخت. 
زندگی شستن یک بشقاب است 

یافتن سکه ای در جوی خیابان 
زندگی همان حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. 

رسم خوشایندی است. 
پرشی دارد به اندازه عشق 

بال و پری دارد به وسعت مرگ
زندگی بسان سوت قطاری است که در خواب پل می پیچد 

بسان دیدن یک باغچه از شیشه ی مسدود هواپیماست 
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آری زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس هاست 
گل به توان ابدیت 

مبارزه تا بی نهایت و ما محکوم به تالش بی نهایت برای زندگی هستیم 
و هرگز نمی بایس��ت در مبارزه ی نفس��گیر زندگی تسمیم بد اقبالی ها و 
حوادث دهش��تناک آن ش��د که م��ا برتر از همه ی حوادث، ب��د اقبالی ها، 
ناکامی ها و پیش��امدهای زندگی هستیم پس می بایست همیشه امیدوار 
ب��ود و نی��روی عش��ق و زندگی به سرش��وق درآم��دن را در وجودمان به 

بهترین شکل ممکن بیافرینیم چرا که ما جزیی از وجود خدا هستیم. 
جزی��ی از اع��الی عمیین و در نهای��ت چیزی ج��ز کل رنج های خویش 
نیستیم و حتی می بایست از خدا بخواهیم که ارزش رنج ها و غم هایمان 

را نیز در ما بیافریند. 
بایس��تی خاطر نش��ان س��ازم که تاکنون هیچکس از خوانن��دگان آثار من 
نپرس��یده ان��د که چرا من به این گونه نوش��تن و تدوین ای��ن گونه کتاب 

روی آورده ام. 
صادقانه بایس��تی بگویم که تمخی ها، رنج ها، شکست ها، ناکامی ها و به 
طور کمی تجارب و قصه ی غصه ی زندگی مرا به جایی کشانده است که 

مثل بقیه نباشم مثل بقیه نیندیشیم و مثل بقیه درک نکنم 
می آفرینم بی انکه بدانم و بخواهم بدانم، عش��ق می ورزم و کار می کنم 

بی آنکه چشمداشت به ذره ای پاداش داشته باشم. 
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می نویس��م بی آنکه هراسی داش��ته باشم از اینکه نوشته های من به دلیل 
ع��دم ش��هرتم طرد خواهد ش��د و حال ش��ادمان از آنکه من خ��ود آگاه یا 
ناخ��ودآگاه ب��ه جس��ت و جوی مفه��وم دیگ��ری از خویش��تن آفریدن و 
زندگ��ی کردن رفته ام که با جس��ت و جوی خیم��ی از آدمیان نامتعارف 
و ناهمگون اس��ت بودن نوش��ته هایم و پای بند بودن بر اندیش��ه هایم به 
صحن��ه ی ادبی��ات راه ندهن��د و اگر کوچ��ک ترین کمب��ه ای در عرصه ی 
نویسندگان برایم فراهم نیاورند و مرا به هیچ پندارند و هرگز به حساب 
و کتابم نیاورند با کمال میل و آگاهنه این از دست رفتن و چیزی نشدن 

را می پذیرم. 
بسیاری از اشخاص بوده اند که رفته اند بدون آنکه دیگران متوجه باشند 

حضورشان اثری شگرف در کالبد جامعه داشته است؛ 
رفته اند بدون آنکه هنرش��ان، تفکرش��ان و ایده هایش��ان در قمب دیگران 

مردمان زمانه شان قرار گبرد. 
من از نوش��تن هدفی دارم که آن هدف را در جای جای متن نوش��ته های 
خ��ود وارد ک��رده ام ک��ه همان پی بردن ب��ه قاموس واژه های��ی همچون : 
عش��ق، رنج، شادی، پیروزی و ناکامی در بطن و فمسفه ی زندگی است 

و به همین دلیل چه بسا ممکن است که به اعتقاد عده ای : 
فردی س��قوط کرده و شکس��ت خورده باش��م که ناامیدانه با نوش��ته ها و 

آثارم به دنبال یافتن ذره ای محبوبیت؛ شهرت، غشق و زندگی ام 
م��ن برای این اعتق��اد نیز احترام قائم��م هرچند آن را ب��ر پایه ی حقیقت 
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نمی دانم. با در نظر گرفتن همه ی مسائمی که بیان کردم با توجه به اینکه 
قطعا در القاء مفهوم و مقصود مورد نظرم شاید در برخی از قسمت های 

کتاب و مخصوصا نامه هایی که خود نگاشته ام ناتوان بوده ام 
لذا امیدوارم با سعه ی صدر خود بر من خرده مگیرید و کاستی های آن را 
با روح بزرگ منش خود ببخش��ید، بگذاری صادقانه اعتراف کنم که من 
تا این لحظه جس��ارت آن را نداش��ته ام که نام نویسنده را بر خود بگذارم 
ولی اعتراف می کنم که نوشتن مرهمی است برای همه ی دردهایم و من 

با همه وجود خود به آن عشق می ورزم 
رنج ها و دردهایی که مانع رسیدن به آرزوهای بزرگ من شده است. 

من توانایی عبور از این رنج ها و دردها را نداش��ته ام و ش��اید هم نداش��ته 
باش��م و ای��ن یک تمقین نیس��ت. حقای��ق زندگی من اس��ت و در نتیجه 
نهای��ت تالش��م نه تنها در تالی��ف، تدوین، تدری��س، تحقیق و پژوهش 
بمکه در تمامی ابعاد و شئون زندگی ام گشت سر نهادن همین رنج ها و 

دردها بوده است و یا حداقل کنار آمدن با آن ها. 
م��ن از یک دهه قبل کمنگی به دس��ت گرفته ام و ب��ه دیواری می کوبم به 
عظم��ت دیوار چی��ن، عرق ریزیان اما ناامید و س��راپا امی��د و این تمامی 

زندگی من است. 
و نام��ه ام به ش��ما خوانن��دگان خوب راس��تین، صبور، عزی��ز را اینگونه 
پای��ان می دهم که این کتاب یک کتاب س��اده ی داس��تان و یا رمان مهیج 
و ش��ورانگیز نیست بمکه در حقیقت داس��تان پرشکوه و رمان غمناک و 
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ش��یرین زندگی ماس��ت و باز به قول نادر ابراهیمی این اسطوره ی شهیر 
نویسندگان ایران زمین. 
غمت را به دوستت بگو 

و نیمی از سیب سرخی را که یافته ای به دوستت بده 
و ببین که سبک تر پرواز خواهی کرد 

و زودتر به النه ات خواهی رسید.....

زیر سایه ی خالق نیموفرها مهربان باشید و شکیبا
 با ارادتی تمام
 شهریور ماه 1386 – احمد تیموری
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من قممم را 
همیشه عاشق بوده ام 

و ایمان داشته ام 
که اگر برای عروج 

حس های واالی من راهیست 
همین نوشتن است. 

و هر لحظه عاشق شدن 
هرچند همواره نوشتن برای نسمی که 

هزینه ی سنگین برای ساختن و موفقت خود پرداخته است 
و هنوز می پردازد 

کار بسیار دشواری است. 
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تقدیر نامه
نمی دانم این جممه بی بدیل را کجا خوانده یا شنیده بودم که : 

آموختن از معمم و کتاب همانند س��فر با کالسکه است و کالسکه تا آنجا 
به کار می آید که ش��خصی بر جاده حرکت کند. آنکس که به پایان جاده 

می رسد بایستی کالسکه را رها کند و پیاده راه بیفتد. 
س��عی م��ن و همکارانم در این کتاب آن بوده اس��ت که کالس��که ی قابل 
اس��تفاده ای بس��ازیم تا بتواند تمامی کس��انی را که عالقمند به مفهوم و 
معنای زندگی ناب هس��تند ی��اری نماید، البته فرد ممکن اس��ت بدون 
کالس��که و ب��ه کم��ک رد پاهای نامعموم س��فر کن��د اما در ای��ن صورت 
پیش��رفت او کند، موفقیتش اندک و س��فر زندگی اش سخت و پرخطر 

خواهد بود. 
اگر هدفی واال و پربها مورد نظر اس��ت توصیه می ش��ود که در ابتدا برای 
پیشرفت س��ریع و زندگی س��الم و لذت بخش از کالسکه استفاده کنید 

البته باز هم اختیار با شماست. 
اساتید و دوستان بسیاری مرا در تهیه ی وسایل این کالسکه یاری داده اند 
و ب��ه عبارت��ی در ن��گارش و تدوی��ن این کت��اب نفش قطع��ی و بنیادی 
داشته اند و من عمیقا مدیون آن ها هستم و اگر نبود لطف و عنایت آن ها 

هرگز این کتاب به زیر طبع آراسته نمی شد. 
سرکار خانم ممیحه زمانیان یزدی که با تالش بی شائبه ی خود کمیه امور 

ویراستاری، بازنویسی و تخمیص نامه ها را عهده دار بوده اند. 
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سرکار خانم زهرا ترابیکی که با زیبایی و دقت عممی قابل تحسین، کار 
تایپ و صفحه آرایی کتاب را برعهده داشته اند. 

آق��ای مهدی ش��ریفی که با ارائه ی کارهای گرافیک��ی و خمق طرح بدیع 
روی جمد، کوشش وافر نموده اند. 

اس��اتید معزز و فرهیخته جناب آقای حس��ین شمسایی و دکتر اسماعیل 
گمش��ن که ب��ا لطف و مس��اعدت بی دری��غ و ارائه ی ایده ه��ا و تفکرات 

روشن بینانه ی خود تشویقم کردند و یار و یاور همیشگی ام بوده اند. 
و دوستان و یاران عاشقی که چگونگی زیستن و عشق ورزیدن را به من 
آموختند و عشق و مهربانی شان را نثارم ساختند و کوله بار زندگی ام را 

مممو از ایمان و امید و شهامت ساختند و آگاهم نمودند. 
ک��ه خود باش��م و ذره ای از ایمانم به زندگی نگاه��م و یاریم نمودند تا به 
زندگی ام که از آش��فتگی هایش به جان آمده بودم نظمی زیبا ببخش��م و 

قهرمانانه دل تیرگی ها را در نوردم تا به اوج برسم.
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مصاحبه با خدا 
در خواب دیدم که با خداوند مصاحبه ای دارم. 

خداوند پرسید : پس تو دوست داری بامن مصاحبه کنی ؟ 
گفتم : اگر این فرصت را به من بدهید ؟ 

خداوند لبخندی زد و گفت : زمان برای من ابدی اس��ت... چه س��والی 
در ذهن داری که میخواهی از او بپرسی ؟ 

پرسیدم : چه چیزی در مورد نوع انسان بیشتر از همه چیز تو را متعجب 
می کند ؟ 

خداوند در پاسخ گفت : 
این که آن ها از بچگی خس��ته می ش��وند و با عجمه دوس��ت دارند بزرگ 

شوند و وقتی بزرگ شدند آرزو می کنند که دوباره بچه باشند. 
اینک��ه آن ها س��المتی خودش��ان را برای به دس��ت آوردن پول از دس��ت 
می دهند و س��پس برای بازگرداندن س��المتی شان پولش��ان را از دست 

می دهند. 
اینکه ب��ا نگرانی درب��اره ی آینده زمان حالش��ان را فرام��وش می کنند به 

گونه ای که نه در حال زندگی می کنند و نه در آینده 
اینک��ه آن ها ب��ه گونه ای زندگی می کنن��د که گویا هرگ��ز نمی میرند و به 

گونه ای می میرند که گویا هرگز زندگی نکرده اند. 
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خداون��د دس��ت مرا گرف��ت و برای مدتی س��اکت بودیم و س��پس من 
پرسیدم : 

چند درس زندگی که می خواهی بندگانت یاد بگیرند چیست ؟ 
او گفت اینکه : 

یاد بگیرند که نمی توانند هرکس را مجبور کنند تا آن ها را دوست بدارد. 
تمام کاری که می توانند انجام بدهند این اس��ت که اجازه بدهند دیگران 

آن ها را دوست بدارند. 
یاد بگیرند که مقایسه کردن خودشان با دیگران خوب نیست. 

یاد بگیرند که با بخشیدن دیگران بخشیدن را تمرین کنند. 
بفهمند که ایجاد زخمهای عمیق در کسانی که دوستشان می دارند فقط 
چند ثانیه طول می کش��د و درمان کردن آن زخم ها ممکن اس��ت چندین 

سال طول بکشد. 
یاد بگیرند که ثروتمند کس��ی نیس��ت که پول بیشتری دارد بمکه کسی 

است که نیاز کمتری دارد. 
یاد بگیرند که کسانی وجود دارند که آن ها را صمیمانه دوست دارند اما 

هنوز نمی دانند چگونه احساسات خود را بروز دهند. 
یاد بگیرند که ممکن است دو نفر به یک چیز نگاه کنند و آن را متفاوت 

ببینند. 
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یاد بگیرند که این کافی نیس��ت که همدیگرا را ببخش��ند بمکه آن ها باید 
خودشان را نیز ببخشند. 

من با فروتنی گفتم : 
ب��ه خاط��ر وقتی ک��ه به من دادید متش��کرم، آی��ا چیز دیگری هس��ت که 

دوست داشته باشید بندگان شما بدانند ؟ 
خداوند لبخندی زد و گفت : 

فقط بدانند که من همیشه این جا هستم...... همیشه 
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زندگی کوتاه تر از آن است که 
به خصومت بگذرد 

و قمب ها گرامی تر از آنند که بشکنند 
آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند 

و 
آنجه از دست برود با گریه جبران نمی شود 

فردا 
خورشید طموع خواهد کرد 

حتی 
اگر 

همه ی ما 
نباشیم....... 
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آینه متام منای حقیقت 
دنیای درون ما آینه تمام نمای حقیقت است؛ اگر آرام باشیم و وضعیت 
روح��ی مناس��بی برق��رار کنی��م می توانیم ب��ه آن راه یابیم تا هم سررش��ته 
زندگیمان را به طریقی نیکو در دست گیریم و هم سرنوشت ایده آل تری 

را برای خود رقم بزنیم.  
بایس��تی بدانی��م که نبض خ��الق درونمان، نبض خالق حیات اس��ت 
و اندیش��ه های مفی��د و کارس��از مس��تقیما از س��وی خدا به ط��رف ما در 
جریان هس��تند.  در واقع توانایی خالق ما انس��انها، تصویر خداس��ت و 
م��ا با تنظیم گیرنده هایم��ان می توانیم به تصویر پردازان خالق و موفقی 

تبدیل شویم.  
دیگر وقت آن رس��یده اس��ت که خدا فقط به صورت یک نام در ذهنمان 
تداعی نگردد بمکه در آگاهیمان به صورت فعل و فعالیتی بس��یار پویا و 

جاندار نمایان و جموگر شود.  
اندیشیدن را با نیتی خوب آغاز کنید و در هر لحظه به فراخور و متناسب 

با موقعیت، تمایالت محدود و هماهنگی برای خود برگزینید.  
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لزوم تغیری شیوه زندگی مادی 
زندگی مادی واقعیتی معتبر نیست.  توسل صرف و اعتیاد به چیزهای 
بیرونی مانند پول و کار و شهرت و غذا و مشروبات الکمی و مواد مخدر 
و نظایر اینها هیچگونه س��عادتی برای ما بوج��ود نمی آورند.  تنها توجه 
به درون، اندیش��ه های متعالی و بازگش��ت به خ��ود واقعی مان می تواند 

رضایت و شادی و موفقیت را برای ما به ارمغان آورد.  
کس��ی که تربیتی مادی داش��ته است هیچگاه احس��اس رضایت کافی و 
واقعی نمی نماید.  بنابراین ابتدا باید بپذیریم که این شیوه زندگی آموزی 
پایه ای غمط داش��ته اس��ت تا پس از آن بتوانیم ب��ه فراگیری الفبای روش 

جدید بپردازیم.
ش��یوه ای که برداش��ت و طرز تمقی ما نس��بت به مس��ائل را اساسًا تغییر 
می دهد ش��یوه ای اس��ت که مبتنی ب��ر جریانی اصیل در درون ماس��ت.  
جریانی خدایی و قابل اعتماد که از اعماق وجود ما سرچش��مه می گیرد 

و هر آرزوی سالم و مثبت را قابل دسترسی می داند.  
وقت��ی دروازه ب��ان خ��ود را ب��ا صداق��ت ب��ه روی ق��درت برت��ر کائنات 
می گش��اییم و قمبًا می خواهیم این نیروی سرش��ار و خ��الق در درون ما 
جریان یابد در واقع برای خود جهان جدیدی می س��ازیم؛ جهانی که در 

آن خودمان آفریننده شخصیت خودمان خواهیم بود.  
افرادی که بینش��ی مادی دارند پیوس��ته منتظر رویدادی خارجی جهت 
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تغییر و بهتر ش��دن اوضاع و احوالش��ان هس��تند.  وقتی ما با بازگشت به 
خ��ود واقعی مان منب��ع قدرت و آگاه��ی را در درون خود پی��دا می کنیم 

خودمان توانایی ساختن زندگی مورد نظرمان را خواهیم داشت.  
بنابراین هرگز چون گذشته قربانی مردم و عوامل بیرونی در راه رسیدن 

به مرادمان نخواهیم شد.  
جهانی بسیار زیبا و پربرکت دور و بر ما را احاطه کرده است لیکن تماس 
نداش��تن با آن نیروی درونی ما را از درک این حقیقت مهم عاجز ساخته 
اس��ت.  تماس با خود واقعی قدرت درک جدیدی به ما عطا می کند که 

ما را قادر به تشخیص و استفاده از برکات بیکران عالم می نماید.  
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لزوم تغیری شیوه زندگی مادی 
وقتی ما از درون غنی می شویم خود را خرسند و توانا وجهان را محیطی 
ش��ادمان با انس��انهایی خیرخواه و ب��ا محبت می یابیم.  در واقع ش��ور و 
جوش��ش جدی��د درونی م��ا قادر اس��ت حتی بر بس��یاری از انس��انهای 
اصطالحا بد نیز تاثیر گذاشته و آن ها را وادر نماید در جهت خواسته های 
س��الم م��ا حرکت کنند.  کافی اس��ت به هوش خالق و نی��روی کائنات 
درونم��ان اعتماد کنی��م تا صاحب نف��وذ گردیم و رکودمان ب��ه فعالیتی 

بسیار پویا و موثر تبدیل گردد.  
ه��ر ی��ک از م��ا در درونم��ان راهنمای��ی خردمن��د داریم که ب��ه آن ضمیر 
شهودی می گوییم.  برای تماس با ضمیر شهودی بایستی آرام و ساکت 
در گوش��ه ای خموت کنیم.  نفس عمیقی بکشیم و عضالت خود را در 
حد امکان ش��ل نماییم، س��پس س��عی کنیم بدون آنکه به مغزمان فش��ار 
بیاوریم به چیزی فکر نکنیم، اگر هم فکری ناگهانی از ذهنمان گذشت 
نگ��ران نش��ویم و بگذاریم از ذهنمان خارج ش��ود.  به ای��ن کار که برای 
پیش��گیری از بروز افکار و نگرانی های مزاحم انجام می دهیم و با نوعی 

مراقبت کم تالش همراه است مراقبه می گوییم.  
به تدریج با تمرینات بیشتر مراقبه تعداد این افکار و نگرانی های مزاحم 
هر بار کمتر می ش��وند و باالخ��ره روزی تماس با ضمیر ش��هودیمان را 

احساس خواهیم نمود.  
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تجربه تماس با ضمیر ش��هودی بس��یار جذاب و با ش��کوه اس��ت.  به ما 
احس��اس بسیار رضایتبخشی از هماهنگی و تعادل می بخشد.  احساس 
آرامش بس��یار عمیقی می کنیم و برای پرسشهای خود پاسخهای مفید و 

قانع کننده ای دریافت می نماییم.  
ذهن ش��هودی می تواند مخزنی بیکران از اطالعات را در اختیار ما قرار 
دهد و راهنمایی بزرگ و قابل اطمینان در سراسر زندگیمان باشد.  حتی 
اگر در ابتدای راه اطالعات زیادی دریافت نکنیم اعتماد به هدایت آنان 
به تدریج مس��یر را برای دریافت اطالعات بیش��تر و س��ودمندتر هموار 

خواهد ساخت.  
هرچه بیشتر مراقبه کنیم و خود را در تماس قرار دهیم با ذهن شهودیمان 
بیشتر خودمانی می شویم و زندگی برایمان روان و راحت تر وارتباطمان 

با دیگران از هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
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نیاز عشق 
اگر کس��ی از من بپرس��د عش��ق را در یکی دو جممه کوت��اه تعریف کنم 
پاس��خ من به او چنین خواهد بود : عش��ق یعنی با ش��ور واش��تیاق برای 
زندگی و روابط معنی قایل ش��دن و انتقال ش��ناخت و تجربه های خود 
در ای��ن زمینه ها به یکدیگر بنابراین عش��ق پدیده ای ناگهانی نیس��ت که 

یکباره و خود به خود ظهور کند.  
متاسفانه در مدارس درسی به نام عشق نداریم که با استفاده از چهارچوبی 
منظم و سیس��تماتیک آن را به ما بیاموزند.  پدر و مادر، بزرگترها و دیگر 
اف��راد جامعه هم معموال آدمهای خیمی کاممی نیس��تند که بتوانیم روی 

کمک و آموزش آن ها صد در صد حساب کنیم.  
البته درس��ت است که کتابها و تجارب دیگران می توانند در این زمینه به 
م��ا کم��ک نمایند اما در نهایت ناچاریم به آن به عنوان درس��ی خود آموز 
نگاه کنیم و در این راس��تا تحقیقات و شناخت و قضاوت شخصی را در 

اولویت باالتری قرار دهیم.  
اس��تعداد عاش��ق ش��دن در همه ی ما وجود دارد، در مقابل وظیفه ی ما 
شناختن و کمک به رشد و شکوفایی آن است.  منبع اصمی تغذیه و عامل 
بقای عش��ق سرچشمه ای درونی و خدایی دارد.  اگر بخواهیم کار عشق 
را ب��ه مقی��اس و اندازه گیری بکش��یم و تنها دریافته��ای حواس پنجگانه 

خود را مالک این کار قرار دهیم مرتکب اشتباه بسیار بزرگی شده ایم. 
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اگ��ر ما قدرت و  ح��وزه مانور رویاها و تخیالت خ��ود را مثال به بزرگی 
صفحه کتابی فرض کنیم، تفکرات خطی و برداشتهای حسی معمولی 

ما اندازه ای حتی به بزرگی یک نقطه هم نخواهند داشت  
برای دسترس��ی به امکانات وس��یعی ک��ه رماقیه و خیال پ��ردازی مثبت 
برای ش��ما به ارمغان خواهد آورد مش��تاقانه تمایل نش��ان دهید از همین 

لحظه شروع کنید و با تمام وجود عاشق باشید.  


