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  محمد مهر
ما این سو و آن سو ش�نیده ایم یا گاهی دیده ایم 
آدم های شاکر آدم هایی هس�تند که حال خوبی 
دارند. گاهی به آدم هایی برخورده ایم که آرامش 
وجود آنها برای ما تحس�ین برانگیز بوده اس�ت. 
وقتی جلوتر رفته ایم و آش�نایی ما ب�ا این آدم ها 
عمیق ت�ر ش�ده و در حالش�ان بیش�تر تفحص 
کرده ایم، دیده ایم که این افراد آرامش عمیق تری 

در زندگی دارند چون عمیقًا ش�اکر هس�تند. اما 
چطور مي توان به یک انس�ان شاکر یا سپاسگزار 
تبدیل شد؟ آیا انسان ش�اکر یا سپاسگزار شدن 

فرمول خاصی دارد؟ 
نکته اولی که در این ب�اره مي توان به آن پرداخت 
این اس�ت که با خودت�ان وقتی حس�اب و کتاب 
مي کنی�د، مي بینید که آرامش را دوس�ت دارید. 
چه کسی است که از آرامش بدش بیاید و دوست 

داشته باشد استرس و بی قراری و خشم و اضطراب 
را در درونش بریزد. انگار آدم بخواهد با مارها و دیو 
و ددها همخانه باشد. کس�ی نمي خواهد این گونه 
باش�د. از آن س�و نگاه مي کنید و مي بینید واقعًا 
نمي شود بدون تبدیل ش�دن به یک انسان شاکر 
به آرامش رس�ید. آن وقت که عمی�ق نگاه کنید، 
مي بینید ت�ا زمانی ک�ه از زمین و زم�ان طلبکار 
هس�تید و در موضع طلب�کاری ق�رار گرفته اید، 

نمي توانید انسان شاکری باشید. پس نه تنها باید 
طلبکاری را کنار بگذارید بلکه خود را بدهکار هم 
بکنید. به چه؟ به همه نعمت هایی که به شما داده 
شده اس�ت. اما چالش این جاس�ت که تا شما آن 
نعمت ها را عمیقًا نبینید چطور مي توانید خودتان 
را نس�بت به آنها بدهکار ببینید. اساسًا چه کسی 
مي تواند نعمت ها را ببیند؟ انس�انی که بینا و آگاه 

شده است.

  آدم طلبکار نمي تواند عمیقاً شاکر باشد
چرا اغل��ب آدم ه��ای روزگار ما ش��اکر 
نیستند؟ چون همیشه با کمبودها یا آنچه 
کمب��ود مي نامن��د و مي انگارند زندگی 
مي کنند. چرا آدم های روزگار ما از دریچه 
کمبود به زندگ��ی ن��گاه مي کنند و در 
نتیجه آرامش ندارند؟ به خاطر این که آدم های روزگار ما 
در سطح ذهن زندگی مي کنند و نمي توانند بدون واسطه 
ذهن به زندگ��ی نگاه کنند. رؤیت بی واس��طه زندگی- 
آن گونه که هست- مي تواند چشم ما را به روی حقایق باز 
کند اما در نظر بگیرید که این جا واس��طه ای خلق شده 
اس��ت به نام ذهن، آن هم چه ذهنی؟ یک ذهن شلوغ و 
کالف هزار سر و مشوش. ذهنی پر از تصویرهایی که در 
آن حق��ارت و مقایس��ه و قض��اوت و خودبزرگ بینی و 
منفی بافی و سیاه بینی موج مي زند. حاال شما زیباترین 
گل جهان را جلوی خودت قرار بده اما بین چش��م های 
خودت و آن گل زیبا واسطه و فیلتری قرار بده که در آن 

واسطه و فیلتر، کیفیت هایی چون سیاه بینی، منفی بافی، 
مقایس��ه و حقارت و خودبزرگ بینی ریخته شده است. 
خیلی مش��کل اس��ت حدس زدن این که با حضور آن 
واسطه ها ما از  آن گل چه تصویری و در چه هیئت و قواره 
و رنگ هایی خواهیم دید؟ آیا چیزی از آن همه زیبایی 
خواهد ماند. زیباترین تصویرها را در فضای پارازیت قرار 
بده آیا چی��زی از آن همه زیبایی خواه��د ماند؟ چرا ما 
زیبایی های زندگی را نمي بینیم؟ برای این که به صورت 
شبانه روزی در کانون پارازیت و فیلترهای ذهنی مان قرار 
داریم و این پارازیت ها و فیلترها اجازه نمي دهند که ما 
آن نعمت ها و زیبایی ها را ببینیم، ام��ا اگر ذهن ما آرام 
مي گرفت، اگر ذهن ما در کیفیت مقایس��ه و قضاوت و 
س��یاه بینی و گفت وگوهای م��داوم و بی وقفه درونی و 
خیال بافی و رؤیاآفرین��ی نبود در آن ص��ورت اولین و 
مهم ترین اتفاقی که در ما مي افتاد این بود که چشم ما به 
سمت نعمت هایی که به ما عطا شده مي افتاد و در گام 
دوم مي دیدیم که این نعمت ها به ما داده ش��ده است و 

چگونه مي توان تصور کرد کسی نعمت ها را ببیند و بداند 
این نعمت ها از جانب دیگری آمده، اما در برابر  آن کسی 
که این نعمت ها را ارزانی کرده شاکر و سپاسگزار نباشد؟ 
چگونه مي توان تصور کرد کس��ی چشم هایش روشن 
ش��ود، اما همچنان طلب��کار بماند. واضح اس��ت که ما 
نمي بینیم، بنابراین در حالت طلبکاری هستیم. وقتی 
من خودم را در زندگی طلبکار بدانم دیگر چه سپاسی؟ 
س��پاس جایی معنا دارد که من احس��اس کنم به من 
چیزی داده شده بدون این که من در برابر آن کاری انجام 
داده باشم، بنابراین حالت خضوع، شوق و مهری در من 
بیدار مي شود. اما اگر من در سطح ذهن باشم، به سرعت 
در موضع طلبکاری خواهم بود، چون زندگی در سطح 
ذهن یعنی زیستن مداوم در کمبودها و کسی که مدام 
احساس کمبود مي کند حالتش، حالت طلبکاری است 
و آدم طلبکار نمي تواند عمیقاً شاکر باشد، یعنی آن سوره 
حمد نه صرفاً بر زبانش که بر قلبش جاری شود و قلب او 

سوره حمد را تالوت کند.

   چرا باالترین نعمت، شکر است؟
اولی��ن حرفي ک��ه موالنا در ای��ن ابیات طرح 
مي کند این اس��ت: »ُش��کر نعمت خوش تر از 
نعمت بود«؛ یعني اگر بخواهیم بین یک نعمت 
و شکر آن نعمت دس��ت به قیاسي بزنیم شکر 
نعم��ت از نعمت زیباتر و خوش ت��ر و اصیل تر 
اس��ت. در ادامه موالنا رابطه این دو را اینگونه 
بیان مي کند: »ُشکر، جان نعمت و نعمت چو 
پوست«؛ در نسبت نعمت و شکر مي توان گفت 
که شکر به مثابه جان و روح یک نعمت است 
و نعمت، حکم پوست را دارد و از همین قیاس 
مي توان متوجه شد که شکر چه جایگاه رفیعي 
در میان نعمت ه��ا دارد. در ادامه موالنا به یک 
خاصیت دیگر شکر اشاره مي کند که چشمگیر 
و فوق الع��اده اس��ت: »ز آنک ش��کر آرد ترا تا 
کوي دوس��ت/ نعمت آرد غفلت و شکر انتباه 
/ صید نعمت کن بدام شکر ش��اه«؛ مي گوید 
این نعمت ها نیس��تند که تو را به سمت کوي 
دوست مي برند. این نعمت ها نیستند که تو را 
آگاه مي کنند، اگر اینگونه بود این همه نعمتي 
که بر سر آدمیان صبح تا شام فرو مي ریزد باعث 

مي شد که آنها بیدار و آگاه شوند. 
گاهي ک��ه آدم بلند مي ش��ود و مي نش��یند 
مي گوید اینک��ه مي گویند ما به ح��ول و قوه 
الهي اس��ت که مي نش��ینیم و بلند مي شویم 
معنایي ندارد. این من هستم که مي نشینم و 
برمي خیزم اما یک روز که بیمار شد و قوت از 
زانوانش رفت آن وقت متوجه مي شود که آن 
توان ها و قوت ها از جایي دیگر بوده است. آن 
وقت زبان به ستایش پروردگار مي گشاید و از 

خواب غفلت بیرون مي آید. 
در اینجا هم موالنا مي گوید اتفاقاً این نعمت ها 
هستند که غفلت مي آورند، چون پس از مدتي 
تو این نعمت ها را به خودت نسبت مي دهي و 
مي گویي این خانه من است، آن پسر من است، 
این زن من است، این مال و دارایي من است، 
آن باغ من است و متوجه نیستي که تو درواقع 
مالک چیزي نیستي و این نعمت ها دیر یا زود 
از تو گرفته مي ش��ود و چیزي که مي تواند هر 
لحظه از انسان سلب شود مالکیت هم در آنجا 
معنایي نخواهد داش��ت و موالنا مي گوید اگر 
نعمت ها غفلت مي آورند این ش��کر است که 
مي تواند این غفلت ه��ا را بزداید و ما را متوجه 
سرمنشأ نعمت ها کند. وقتي من عمیقاً متوجه 
ش��دم هر آنچه در اختیار من است در واقع به 
من داده شده آن وقت رسم سپاس و قدرداني 

را به جا مي آورم. 
  کس�ي خانه نبود اما من به خانه سالم 

دادم
زیباترین رفتاري که مي تواند در ما انس��ان ها 
پدیدار ش��ود سپاس و ش��کر است. بي جهت 
نیس��ت که خالص��ه و چکیده و مغ��ز قرآن، 
فاتحه الکتاب یا س��وره حمد است و بي جهت 
نیست که سوره حمد با الحمدهلل رب العالمین 
ش��روع مي ش��ود. زیبا نیس��ت که عصاره و 
چکیده وحي را در حمد چکانده اند؟ و آیا این 
تکان دهنده نیست که اگر انسان به مقام حمد، 
ستایش و سپاس نرسد در واقع نتوانسته است 

آن روح انس��اني را در خود بی��دار کند. ما در 
طول روز فرصت هاي بي شماري براي دروني 
کردن سپاس از پروردگار و موجودات داریم. 
یکي از دوس��تان من مي گفت من هر وقت به 
خانه مي آیم و مي بینم کسي در خانه نیست 
به خانه خالي هم س��الم مي دهم چون حس 
خوبي به من مي دهد و تردید نکنید که سالم 
دادن حتي به خانه بدون ه��م خانه هم حال 
ش��ما را خوب مي کند چون این س��الم و این 
قدرداني از س��قفي که باالي س��ر من است و 
مرا در سرما و گرما محافظت مي کند و امکان 
استراحت و جاني تازه به من مي دهد. حتي از 
اشیاي به ظاهر بي جان هم مي توان قدرداني 
کرد. من گاهي به کیلومترش��مار ماش��ینم 
نگاه مي کنم و به ماش��ینم مي گویم عجب تو 
ماشین خوبي هس��تي که چهار دور ما را دور 
زمین چرخانده اي و یک بار هم ما را در جاده 
نگذاش��ته اي، ممنون هس��تم ماشین خوب 
من. ممکن اس��ت که کس��ي به من نگاه کند 
و بگوید ای��ن دیگر چه آدم دیوانه اي اس��ت، 
باالخانه اش را اجاره داده اس��ت. مگر ش��يء 
بي جان این چیزها را مي فهمد ولي اگر دقیق 
نگاه کنی��م مي بینیم هیچ چی��ز در این عالم 
بي جان نیس��ت. اوالً که آن فلز و آن اتصاالت 
حرکت هاي ملکول��ي و اتمي دارند که اگر آن 
حرکت ها نباشد آن ماشین فرو مي ریزد و در 
ثاني جاني آن ماشین را طراحي کرده و ساخته 
و چطور یک جاندار مي تواند ش��يء بي جان 
بسازد؟ وقتي من با گیاه خودم حرف بزنم و از 
بودن او که سبزي و رنگ را به خانه من آورده 
قدرداني کنم آیا او متوجه نمي شود؟ آیا حال 
خانه من فرق نخواهد کرد؟ وقتي شما به یک 
دوست و همکارتان که لباس زیبایي پوشیده 
مي گویید چقدر لباس��ت زیباست و چقدر به 
تو مي آید آیا حال آن آدم و حال تو بعد از این 
جمله با چند لحظه پیش متفاوت نمي شود؟ 
وقتي کس��ي کار خوبي مي کند و دیگري به 
رس��م قدرداني از او تش��کر مي کند آیا حال 
آنها بعد از این قدرداني ها بهتر نمي شود؟ آیا 
بومرنگ این قدرداني و سپاس به سرعت سمت 
فرستنده اش برنمي گردد؟ وقتي من هر وقت 
که متوجه مي شوم فهرستي از آنچه در زندگي 
به من داده شده را مي شمارم و به خدا مي گویم 
مي دانم که منش��أ این داش��تن ها و نعمت ها 
من نیس��تم، من همس��رم را نیافریده ام، من 
پسرم را نیافریده ام، من همه چیزهاي خوبي 
که در زندگ��ي دارم را نیافری��ده ام، آیا رابطه 
من با زندگي زیباتر، صمیمي تر و عاشقانه تر 

نخواهد شد؟
  آن چوب را به خاك ه�ا مي زنند نه به 

فرش
حتي اگر اتفاق به ظاهر ناخوشایندي براي ما 
روي مي دهد اگر از این زاویه به آن نگاه کنیم 
که خیري پنهان در این اتفاق است همان درد و 
مصیبت به یک نعمت بزرگ تبدیل مي شود یا 
بهتر است بگوییم آن مصیبت یک نعمت است، 
فقط در نگاه من صورت واقعي خود را مي یابد. 
این سردرد آمده است که به من گوشزد کند 
این بدن چرخاننده اي دارد، این بیماري که مرا 
ناتوان کرده به طوري که زانوانم سست شده 
آمده به من بگوید من به حول و قوه اي دیگر 
بلند مي شوم و مي نشینم در آن صورت همه 
این دردها هم صورتي از نعمت ها خواهند بود، 
چون بزرگ ترین نعمت بیداري و آگاهي است 
و بزرگ ترین بالیي که مي تواند سر آدم بیاید 
بالي غفلت و جهل است و مگر جز این است 
که بسیاري از بیداري ها و آگاهي ها زماني روي 
مي دهد که ما وس��ط یک بحران و تنگنا قرار 
گرفته ایم، وسط یک درد بزرگ، آنگاه همان 
درد ما را تکان داده و همه آن ناخالصي هایي 
که در م��ا خانه کرده ب��وده برمي خیزد، مثل 
چوبي که به یک فرش مي زنند تا خاك هایش 
ریخته شود. از دور این طور به نظر مي رسد که 
چوب را به فرش مي زنند اما فرش عزیز است 
آن چوب را به خاك ها مي زنن��د که خاك ها 
و ناخالصي ه��ا و چرك ها فرو بری��زد و فرش 

سبک تر و زیباتر شود.

اگر نعمت ها غفلت زاست، ُشکر نعمت غفلت زداست

حتي از اشياي زندگي خود تشكر كنيد

نگاه

یکي از دوس�تان من مي گفت من 
هر وقت به خانه مي آیم و مي بینم 
کسي در خانه نیست به خانه خالي 
هم سالم مي دهم چون حس خوبي 
به من مي ده�د و تردید نکنید که 
سالم دادن حتي به خانه بدون هم 
خانه هم حال شما را خوب مي کند 
چون این س�الم و این قدرداني از 
س�قفي که باالي س�ر من است و 
م�را در س�رما و گرم�ا محافظت 
مي کند و امکان استراحت به من 
مي دهد و جاني تازه به من مي دهد

سبک نگرش

مهم ترین دروازه ورود به آرامش، رسیدن به مقام شکر است، اما چطور به این دروازه برسیم؟

آن که همه وجودش شکر است و آن که نعمت ها را ریز مي بیند

  آیدین تبریزی
 ُشکر نعمت خوش تر از نعمت بود/ ُشکرباره کي سوي نعمت رود/ شکر جان نعمت و 
نعمت چو پوست/ ز آنک شکر آرد ترا تا کوي دوست/ نعمت آرد غفلت و شکر انتباه/ 
صید نعمت کن بدام شکر شاه/ نعمت شکرت کند پرچشم و میر/ تا کني صد نعمت 
ایثار فقیر... موالنا در این ابیات به زیبایي و ظرافت به ماهیت شکر و نعمت توجه دارد 

که مي تواند براي ما بسیار درس آموز باشد. 

چرا اغلب آدم های روزگار ما شاکر نیستند؟ 
چون همیش�ه با کمبودها یا آنچه کمبود 
مي نامند و مي انگارن�د زندگی مي کنند. 
چرا آدم های روزگار ما از دریچه کمبود به 
زندگی نگاه مي کنن�د و در نتیجه آرامش 
ندارند؟ به خاطر این که آدم های روزگار ما 
در سطح ذهن زندگی مي کنند و نمي توانند 
بدون واس�طه ذهن به زندگی نگاه کنند

 چرا وقتی شکر مي کنید افزون مي شوید؟
در ُش��کر آن چیزی که نقش اصلی را دارد بحث 
رؤیت یا دیدن است. کسی رایگان و مفت به من 
چیزی داده است اما من نه مي توانم حسش کنم، 
نه ببینم، نه بشنوم و نه لمس کنم. خب طبیعی 
اس��ت که من آن نعمت را انکار خواهم کرد و به 
دنبال آن هم لزومي  نخواهم دید از کسی که هدیه دریافت 
کرده ام قدردانی کنم. قدردانی زمانی اتفاق مي افتد که من 
عمیقاً آن هدیه یا نعمت را ببینم و در ثانی حس کنم که 
آن نعمت از من نبوده و دیگری به من داده اس��ت. اما اگر 
رؤیت اتفاق بیفتد و من ببینم که آن هدیه یا نعمت به من 
داده شده است چه؟ موالنا مي گوید: »مادح خورشید مداح 
خود است/ که دو چشمم روشن و ناُمرمد است«. مي گوید 
وقتی تو آفت��اب را س��تایش مي کنی در واق��ع داری از 
چش��م های خودت تعری��ف مي کن��ی ک��ه ببینید من 
چشم هایم چقدر روشن و سالم و پرنور است که مي تواند 
آفتاب را ببیند. ستایش خداوند و به جا آوردن حق نعمت ها 
به واس��طه رؤیت اس��ت. در واقع تو اگر نبینی نمي توانی 
سپاسگزار باشی و هر سپاس��ی در واقع به قاعده »مادح 
خورشید مداح خود است« سپاس از خود است. انگار به هر 
میزان که ُشکر مي کنی، روشن تر و افزون تر هم مي شوی 
و نکته جالب این که یک چرخه تقویت کننده بین آگاهی 
و سپاس وجود دارد. آگاهی- رؤیت- باعث مي شود که شما 
سپاسگزار باشید و سپاس باعث مي شود آگاهی و آن رؤیت 

بیشتر شود.
شاید در آیه »لئن شکرتم الزیدنکم/ اگر شکر کنید افزون 
خواهد شد«، این افزونی ناظر بر همان آگاهی باشد. چون 
خدواند در قرآن از حکمت یا آگاهی به عنوان خیر کثیر یاد 
مي کند، یعنی باالترین نعمتی که خداوند به کسی مي دهد 

همان آگاهی یا حکمت است.

 آگاهی، سپاس�گزاری را تغذی�ه مي کند و 
سپاسگزاری، آگاهی را

پس نکته مهم در این جاست که من وقتی به 
آن حلقه های واسطه ای نگاه مي کنم مي بینم 
آرامش من در گرو ُشکر و سپاسگزاری است، 
اما خود سپاسگزاری هم در گرو آگاهی و رؤیت 
اس��ت، یعنی بینای��ی و آگاهی م��ن درجه 
شکرگزاری مرا تعیین مي کند. هر قدر آن بینایی درونی 
شعاع وسیع تری داشته باشد نعمت های بیشتری که به من 
داده شده را خواهم دید، بنابراین آن حالت طلبکاری در من 
فروکش خواهد ک��رد. چرا طلب��کاری در درون من زبانه 
مي کشد؟ چون احساس مي کنم به من داده نشده است، 
بنابراین در درونم حس قبض و گرفتگی دارم اما اگر ببینم 
که به من اوالً داده شده و در ثانی به واسطه آگاه شدن ببینم 
که این عطا بس��یار زیاد بوده- من در ای��ن مرحله دچار 
پوست اندازی معرفتی مي شوم و مي بینم که  بزرگ ترین 
عطای پروردگار آگاهی و حکمت است- در آن صورت نه 
تنها طلبکار نخواه��م بود بلکه حالتی از خش��وع در برابر 
نعمت بزرگ پروردگار به من دست مي دهد، یعنی خود را 
بدهکار مي یابم. بدهکار چه مي کند؟ بدهکار از کسی که به 
او عطا کرده تشکر و قدردانی مي کند، اما این رابطه را از آن 
سو هم مي توان دید. این که من به اندازه ای که آگاه و بیناتر 
مي شوم بیشتر چش��مم به نعمت ها و هدیه های خداوند 
مي افتد و این حالت شکر و خضوع را در من بیدارتر مي کند. 
اما همین حالت خض��وع و پذیرش و گش��ودگی در برابر 
سپاسگزاری آگاهی مرا هم افزون مي کند. در واقع آگاهی 
من سپاسگزاری مرا تغذیه مي کند و از  آن سو سپاسگزاری 

من آگاهی ام را افزون مي کند.

رّد »نعمت بودن نف�س« از کجا 
مي آید؟

 خیلی خوب است که من و شما 
به عن��وان یک پ��روژه بتوانیم 
ام��روز برویم در ی��ک خلوت و 
چند دقیق��ه ای در همین معنا 
فکر کنیم ک��ه اوالً چقدر نفس 
کشیدن هایمان را در طول روز حس مي کنیم؟ 
چقدر این احساس زنده بودن را عمیقاً درك 
مي کنیم؟ و در ثانی اگر نفس کش��یدن را به 
عنوان یک نعمت قبول نداریم این رّد نعمت 
بودن نفس از کج��ا مي آید؟ ای��ن که ما یک 
نعم��ت حیات��ی و مه��م را در حد سوس��ک 
مي بینیم، این »ریز مي بینمت!« از کجا مي آید 
و آیا از همین جا نمي توان به این نکته رسید 
که اگر ما یکی از مهم ترین نعمت های حیاتی 
را این گونه ریز و بی اهمیت مي بینیم احتماالً 
بسیاری از نعمت های دیگر را هم ریز مي بینیم، 

یا اساساً نمي بینیم و به چیزی نمي گیریم؟
چش��مه وقتی زالل مي ش��ود ک��ه آدم هایی 
که پای خ��ود را در چش��مه فروکرده اند و در 
آن راه مي رون��د بی��رون بیایند ت��ا آن حالت 
ِگل آلودگی از میان ب��رود و دوباره آن حالت 
وضوح و شفافیت به چش��مه برگردد. ما نیز 
زمانی خواهیم توانست به حالت شفاف بودن 
با زندگی برسیم و آنچه در زندگی وجود دارد 
را ببینیم که پای خود را از این چشمه بیرون 
بکشیم و آن را گل آلود نکنیم. ذهن ِگل آلود- 
ذهنی که در خواب و بی��داری پای خود را در 
وجود ما تکان مي دهد و اجازه نمي دهد که ما 
آن سکوت درونی را لمس کنیم- ابزار خوبی 
برای رؤی��ت نعمت هایی که به ما داده ش��ده 
نیست، بنابراین وقتی رؤیتی هم نباشد شکری 
هم در کار نخواهد بود. فرق است بین کسی 
که طوطی وار مي گوید »الحمدهلل« با کس��ی 
که وجودش الحمدهلل است و به قول آن شعر: 
هر قدم دانه شکری مي کارد، در راه رفتن و در 
نشست و برخاست. چنین آدمي  مطمئناً آگاه 
شده است و به واس��طه آگاهی بیدار و هشیار 
شده و در تماس با نعمت هاست که وجودش 

تجسم الحمدهلل است.

 حس نمي کنی�م که این نف�س را خودمان 
نمي کشیم

سعدی در گلستان این عبارات شاهکار را 
درباره سپاس طرح می کند که به احتمال 
زیاد چندین و چند بار شنیده اید، اما اجازه 
دهید این بار این عبارت در یک س��کوت 
عمیق درون در ش��ما جاری شود: »مّنت 
خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر 
اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرومي رود ممّد حیات 
اس��ت و چون برمي آید مفّرح ذات، پس در هر نفسی دو 
نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست 
و زبان که برآید/ کز عهده شکرش به در آید. اِعملوا آَل داوَد 
شکراً َو قلیٌل ِمن عبادَی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر 
خوی��ش/ ع��ذر ب��ه درگاه خ��دای آورد/ ورنه س��زاوار 

خداوندیش/ کس نتواند که به جای آورد.«
اگر دقت کنید مي بینید س��عدی بعد از آن که از شکر 
نعمت سخن به میان مي آورد اولین مصداق را در همین 
»نفس کش��یدن« مي بیند و مي داند: »هر نفس��ی که 
فرومي رود ممّد حیات اس��ت و چون ب��ر مي آید مفّرح 
ذات، پس در هر نفس��ی دو نعمت موجود است و بر هر 
نعمتی ش��کری واجب.« من و تو چقدر متوجه همین 
نعمت نفس کش��یدن هس��تیم. من و تو مي دانیم که 
اگر دقیقه ای جریان م��داوم نفس ها در ما قطع ش��ود 
زندگی ما تمام خواهد شد. اما چقدر متوجه هستیم که 
نفس مي کشیم. حاال نگاه کنید که آن ذهن قضاوتگر، 
منفی باف و تاریک بین چ��ه مي گوید. مي گوید حال تو 
خوب است؟ خب معلوم اس��ت که نفس مي کشیم. که 

چه؟ این یعنی اتفاق مهمي  نیفتاده اس��ت، یعنی نفس 
کشیدن که نشد نعمت. ممکن است یکی حتی به زبان 
بگوید نفس کشیدن یک نعمت است، اما عمیقاً باوری به 
این حرف خود نداشته باشد، یعنی جزئی از محفوظات 
خشک ذهنی اش باش��د. پرسش این اس��ت که چرا ما 
نفس کشیدن را یک نعمت نمي دانیم؟ چون اوالً حس 
نمي کنیم این نف��س را خودمان نمي کش��یم چون اگر 
خودمان مي کشیدیم مي توانس��تیم هر وقت خواستیم 
نفس هایم��ان را پهن کنیم و هر وقت خواس��تیم جمع 
کنیم، اما تصور ما این است که خودمان نفس مي کشیم. 
خب اگر راس��ت مي گویید و خودتان نفس مي کش��ید 
تصمیم بگیرید 10 دقیقه نفس نکش��ید. چه شد؟ چه 
کس��ی در تو نفس مي کش��د؟ در ثانی نفس کشیدن را 
امری پیش پاافتاده و مبتذل مي دانیم. چرا؟ مي گوییم 
خب ک��ه چه؟ نفس اس��ت دیگ��ر. اینه��ا قضاوت های 
کیس��ت؟ قضاوت های ذهن تاریک بین و خودبرتربین 
که نمي خواهد از آن برج عاج پایین بیاید و در ارتباط با 
نعمت ها قرار بگیرد. قضاوت های آن ذهن فرعونی است 
که همه چیز را ریز مي بیند. همه چیز را سوسک مي بیند، 
حتی نفس هایی را هم که خودش مي کش��د سوس��ک 
مي بیند و به چیزی نمي گیرد. ان��گار نه انگار که حیات 
زمینی او در مشت همین نفس هایی است که مي کشد. 
خب اگر قبول داری تو در مشت همین نفس هایی هستی 
که مي کشی، چرا این نفس ها را لمس نمي کنی؟ چرا به 
این جریان ممتد نفس ها نمي پیوندی و گاهی مثل کسی 
که به عتیقه ای گرانبها دست مي ساید و لمس مي کند 

نفس های خودت را در بدنت لمس نمي کنی؟


