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 گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجل        دل   بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه       

 گنج حضور 5متن برنامه شماره 
 

 غزلیات«  دیوان شمس«  مولوی

 ۱۳۳۵  غزل شماره

 گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجلدل           بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه 

 گفتم این عکس تو است ای رخ تو رشک چگل            گفت که این خانه دل پر همه نقشست چرا

 گفتم این نقش من خسته دل و پای به گل       این نقش دگر چیست پر از خون جگرگفت که 

 مجرم عشق است مکن مجرم خود را تو بحل             بستم من گردن جان بردم پیشش به نشان 

 گفت بکش تا بکشم هم بکش و هم مگسل                داد سر رشته به من رشته پرفتنه و فن 

 دست ببردم سوی او دست مرا زد که بهل        جان صورت ترکم به از آن  تافت از آن خرگه

 من ترش مصلحتم نی ترش کینه و غل             گفتم تو همچو فالن ترش شدی گفت بدان 

 کاین حرم عشق بود ای حیوان نیست اغل              هر کی درآید که منم بر سر شاخش بزنم 

 چشم فرومال و ببین صورت دل صورت دل        ترک یقین  هست صالح دل و دین صورت آن

 دفتر چهارم«  مثنوی معنوی«  مولوی 

 ۳۳بخش 

 چون خلیل حق و جمله انبیا                             شکن بودست اصل اصل مابت

 ما چو دریا زیر این که در نهان                        جسم ما روپوش ما شد در جهان

 آشکار بپوشد که باشد چه طین                          آب روی بپوشد که باشد که که

  ششم دفتر«  معنوی مثنوی«  مولوی

 ۲۷بخش 

 باز آمد شاه ما در کوی ما                           باز آمد آب جان در جوی ما

 بایدمتا ابد جانا چنین می                            آیدمنعرٔه مستان خوش می

 بگریزد کمان از که تیرش چو تو مکش ولی               بگریزد ناگهان که لطفش دامن بگیر

 بگریزد جان براه باشد حاضر نقش هب         بسازد که ها حیله چه ببازد که نقشها چه

 بگریزد گمان از وار یقین که بدان یقین        است گمان مرغ وجود اندر تیزرو پیک نه
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 رحضو گنج اینکه از ای بگم خالصه یه باید من جلسه هر که میاد بنظر ام، گرفته شما از من که نظرهایی اظهار

 روی از اینو ما یا هست الزمی امر یک یا هست، اضطرار یک این آیا برسیم.  حضور گنج به باید ما چرا چیه و

 هک میدونم الزم من جلسه هر مختصری توضیح بنابراین میدیم.   انجام داریم سیری شکم باصطالح و آمدن خوش

  یکنیم؟م مطرح چی برای رو حضور گنج این و برسم میخوایم کجا به و هستیم چی ما که ببینیم تا بدم مورد این در

  .ایم ردهک پیدا امان بی وقفه، بی تفکر یک در خودمونو ایم، شناخته خودمونو ما که وقتی از گفتیم، که همینطور

 ذهنی ودخ یک و تصویری من یک امان بی و گون اعتیاد فکر این با و میکنیم فکر گونه اعتیاد ما دیگه بعبارتی

 من این . نیست ما واقعی خود نیست و واقعی و فکره از همش تصویره، از همش ذهنی خود این  .میکنیم ایجاد

 این اشه،ب آینده و گذشته در میتونه فقط داره فرم چون اندیشه، آینده و گذشته و اندیشه من اندیشه، می وقتی ذهنی

 هباش لحظه این در بخواد اگه دشمنشه، لحظه این اینکه برای و ازش میکنه نظر صرف باصطالح کامال رو لحظه

 نباشه. باید دیگه

 ر،فک ای شده ساخته من ، تقلیدی من تصنعی، من یا اندیش من ذهن، گذاشتیم رو اسمش ما که تصویری من یک

 نم این . میکنیم ایجاد اونو امان بی و وقفه بی فکر با لحظه هر ما ولی.  نداره خارجی وجود اصال که ، شبهی من

 من با هاینک برای . جدیست بسیار ما برای ولی بازیه اون برای که درسته بازیها این که داره بازیهایی تصویری

 . اندازهمی مسائل با درگیری و غصه منجالب در رو ما و میکنه دور رو ما زندگی از اندیشی آینده و گذشته و اندیشی

 سمج جدیست، ما جسم در اثرش  .اساسه بی و باشه نباید اصال که ای غصه و نداره خارجی وجود اصال که مسائلی

 ادیم زندگی حتی را، ما بیرونی زندگی که میدیم نشان واکنشهایی ما میکنه، بد رو ما احساس میکنه، خراب رو ما

 هستیم عاشقش و داریم دوست رو ذهنی من یا اندیشو من ذهن اون ما ولی . میکنه خراب را ما مالی زندگی و را ما

  .بکنیم رها نمیخوایم و

 ان و اشیمب میتونیم صورت اون به که میشناسیم ای دیگه حالت یه ما تحمیلی، و مصنوعی و تقلبی من این مقابل در

 خدمت در پیروبه اصطالح یا میشه خاموش اندیش من ذهن این که حالتیست حضور، حالت  .حضوره حالت حالت،

 یتونینم شما اسمشوبعضی موقعه ها . هستسیت هوشیاریست، خود زندگیست، خود اون که میشه بزرگتری چیز یه

 دلمون ما موقع هر و میگیره قرار بزرگتر نیروی اون خدمت در ما خالق ذهن و میشه حل من این  .بذارین خدا

 میتونیم اهیم،نخو موقع هر و بکنیم پیدا دسترسی درونمون خرد به و بکنیم خالق فکر و بکنیم، فکر میتونیم بخواد

 در ما بیرونی مسائل ما، مسائل کردن حل ابزار یک بصورت فکر نتیجه در. بکنیم خاموش فکرو . نکنیم فکر

 .ما جان و جسم آفت یک میاد، نه

 آگاه ازفکرهامون ما اینکه ضمن . میشه آگاه خودش از خودش ما طریق از زندگی حضور حالت در بنابراین پس

 نقشها م،بینی می کامال فکرهمونو ما اینکه یکی  .میاد بوجود آگاهی جور دو بنابراین . هستیم آگاه هم اون از میشیم،

 تجربه ارهاب حاال تا شاید که اسم بی و نام بی عنصر این اینکه دیگه یکی . بینیم می رفتارمونو بینیم، می مونو

 ولش صالا بوده، خواب اید دیده که چیزی این بوده، اشتباه این است گفته و است پوشونده شو رو فکر ولی ایم کرده

 ینا در که ای دفعه هر باشیم، زنده لحظه این در ما که ای لحظه هر یعنی  .اونجا در دیده مرگشو اینکه برای . کن

 از وادنمیخ بره و بین از باید که میکنه احساس. میکنه خطر احساس مصنوعی و تقلبی من اون میشیم، زنده لحظه

 نه.پوشو می نیست جداپذیر ما از که هستی اون روی و میکنه مقاومت و دوونده ریشه ما در اینکه برای . بره بین

 بارهدو مورد چند و  .کردیم صحبت بهش راجع گذشته در بارها هست، فوری نیاز یک و اضطراره اینکار اینکه اما

 آمار به یوقت نیست.  نیاز نه یا نیازه، یک آن از خالصی و ذهنی من این به توجه آیا که ببینیم که میدم توضیح من

 کتبهال رو خود افراد از میلیون صد است توانسته بشر سال صد عرض در بیستم، قرن در فقط میکنیم، نگاه

 بوده هنیذ و جسمی و روحی تجاوز یا کردن شکنجه یا کردن زندانی بر عالوه نفر میلیون صد کشتن این و برسونه

 است؟ کرده رو کار این بشر چرا . است کرده اعمال خودش همنوعان به است،
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 وعموض این که مرتکب عاملی اون آیا خوب،  .بودند بدی آدمای اونا نبودیم، اونجا که ما که بگیم ممکنه شما و من 

 ذهنی تجاوز ذهنی، تجاوز انسانها، حقوق به تجاوز انسانها، کشتن بینیم، می امروز نداره؟  وجود االن است شده

 اینکه عنیی . روحیست تجاوز و ذهنیست تجاوز این غلطه، تو فکر درسته، من فکر که بگم یکی به من اینکه یعنی

 به و بکنم اعمال رو تحقیر این و توهین این دارم و انسانی ارزش که هستم من فقط  .نداری انسانی ارزش تو بگن

 ردهگست اینها همه اقتصادی، و مالی تجاوزهای و جهان سطح در میشه دیده فراوان که جسمی تجاوز و برسانم ثبوت

 .جهان سطح در کشور، یک در جهان، نه در است

 جای در موضوع این موضوع، این کردن ستیزه با که ممکنه رو موضوع این کنیم محکوم نیست الزم ما البته

 ما  .علولم سطح در نه کنیم کار علت سطح در باید ما که بکنیم باید توجه . داریم نگه شده تثبیت بصورت خودش

 خود زا ممکنه چیزها همون که هستیم ای عارضه یه دچار ما همه بنابراین و. گرسنه با نه بجنگیم گرسنگی با باید

 و من ذهن در میگیره، صورت داره هنوزم و بگیره صورت اتفاقات این شده باعث که عملی اون  .بزنه سر هم ما

 بزرگتریست، هوشیاری حالت که ای دیگه حالت یه به کنیم عوض و بشناسیم را عامل این میخواهیم و شماست

 ماست. درون خرد به دسترسی حالت حضوره، حالت

 ام که میگیره صورت علت این به و نام این به اسم این به عجیبه، خیلی تجاوزات و کشتارها و کشت این اما

 کنیم می تجاوز مردم حقوق و حق به ما ! نکشیم را آدمها که کنیم درست ای جامعه تا بکشیم را آدمها میخواهیم

 یه به تا کنیم می شکنجه االن ما ! نشه تجاوز انسانها حقوق و حق به جامعه اون در که برسیم ای جامعه به تا

  .ارهد خنده بسیار بسیار موضوع این که بینیم می ولی  !نکنیم شکنجه دیگه جامعه اون در که برسیم ای جامعه

 امکان کار این میگوید ما ذهن ولینداره،  امکان کار این که کنید ثابت خودتون به منطق با میتونید شما االن همین

 . است آینده در تر عالی خوب اون و بهتر خوب اون هنوز که میگوید واقع در اینکار با ما ذهن  .داره

 سوال یه شما از من . نیست مهم لحظه این . ست آینده در بهتر چیز هنوز که داریم رو ذهنی الگوی همچین ما

 تبصور دارین که چیزیست تنها که لحظه این  اید؟ نکرده درست پلکان بصورت رو لحظه این شما آیا میکنم،

 ماش برای لحظه این  است؟ نشده تبدیل شما برای آینده در هدفی یه برای وسیله یه بصورت لحظه همین فردی،

 رو لحظه این یا مندین بهره هست االن همین که لحظه، این از شما آیا داره؟  خودش بخاطر حقیقی و ذاتی معنی

 میکنین؟ تکرار مرتب رو کار این و آینده در موضوعی یه برای اید کرده ای وسیله به تبدیل

 . یما گرفته خو آینده در چیزی یک برای لحظه این کردن وسیله به تبدیل و لحظه دادن قرار وسیله به شما و من 

  .روانیست زمان یا روانشناختی زمان در زندگی اسمش موضوع این  .بشیم خالص موضوع این از میخوایم اصال

 و قیتموف و رستگاری و بگیریم گذشته از هویتمونو داریم دوست ما . کنیم زندگی آینده در داریم دوست ما یعنی

 هب نمیتونیم آینده در ما . اومد نخواهد بوجود چیزی همچین توهمی است، چیزی  .کنیم جستجو آینده در شادیمونو

  .برسیم زندگی

سل  مرض مثل نه مریض . هست عارضه یک هست، مریضی یک روانشناختی که زمان است شده ثابت امروزه

 خوب نوزه باشیم معتقد و کنیم جستجو آینده در را زندگی ایم گرفته خو ما این که  .روانیست عارضه یک یه بلکه

 در که ای ایده یک بخاطر ومیکنه  محروم زندگی از رو ما و ابتالست یک این  است، آینده در تر عالی و بهتر

 و  .کنیممی رو اینکار داریم که ندونیم و بکنیم رو اینکار هم معصومانه و بکشیم رو انسانها میتونیم ما ماست، سر

 عارضه این دچار دوباره هم اون کن، درست بهتری جامعه شما بگیم که بذاریم کنیم، انتخاب که هم رو کسی هر

  .نداره ذاتی ارزش لحظه این و است آینده در بهتر خوب هنوز که کنه فکر و روانی زمان به بره و بشه

 ندهآی در تر عالی خوب بهتر، خوب ولی . آینده در بهتر خوب یک برای کرد میشه کار همه لحظه این در بنابراین

 ،غفلت این خواب از داره بشر امروزه و داده نشون اینو تاریخ . نداره خارجی حقیقت هیچ ما، سر در است ایده یک

 ینا مقابل در این و گذشته و آینده یعنی زمان میگم وقتی . میشه بیدار زمان خواب فکر، خواب مادیگری، خواب
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 بسیار بسیار ما زندگی در دروغین ذهنی من این اثرات فردی سطح در. نیست زمان لحظه این که است لحظه

 عجیبی لذت چه و عالقمندیم گفتن رو مردم بد و کردن غیبت به ما چقدر که ببینید ما، به کنید نگاه مثال  .مشهوده

 شده، هشناخت مذموم مذاهب تمام در نیستن اونجا اونا که وقتی گفتن رو مردم بد اینکه وجود با  .میبریم کار این از

 مصنوعی نم این اینکار با میکنیم؟ ور اینکار چرا . مشغولیم مردم جویی عیب بدگوییو به وقفه بی ما وصف این با

 و نهمیک مشخص خودشو خارجی سطح اینکار با . میکنه بودن بزرگ احساس میکنه، بودن من احساس ما تقلبی و

به  یهابدگوئ این این که ولو هستم، اون از بهتر یا هستم تو از بهتر من که میگه میاندازه، به اصطالح جا رو جدایی

  .باشه نداشته حقیقت اصطالح

 هکرد عادت اونها چشم تو کردن و دادن نشان و مردم از عیب آوردن بیرون و جویی عیب و بینی عیب ما ببینید

 بین ذره رزی مثال با میکنیم فکر ما . تصحیح و نقد داریم ما . تصحیح و تحسین نداریم مون فرهنگ در مثال ما. ایم

 این تو ارک این اینکه گفتن و اون ایرادهای کشیدن بیرون و هنری اثر یه یا کار یه یا مقاله یه یا نفر یه دادن قرار

 راینکا با که اید کرده مالحظه شما شخصی، تجربه در ولی  .کنیم تصحیح رو آدم اون میتونیم داره، رو ایرادها

  .بکنید عوض رو کار اون یا آدم اون نمیتونید

 و جویی یبع با رو نفر یه نتونستم خودم شخصی تجربه در من . میکنه کار بهتر تغییر و تحسین که میاد نظر به

 در ای من زندگی در حداقل . بدم تغییر رو آدم اون اش، کله به کوفتن و آدم اون عیبهای آوردن بیرون و دقیق نقد

 نداشته مصداق هم من مورد در و است نشده ای توصیه همچین . است نبوده اونجاها ام، خونده من که چیزهایی

 مالمت دادم، قرار نقد مورد خودمو و دیدم خودمو عیبهای موقع هر. بوده همینطور هم من شخص مورد در . است

  .است شده بدتر و شده تثبیت شده، فیکس بد عادت اون بلکه  .است نشده من در تغییر سبب این کردم،

 رستهد چی همه . دارید تلخی اوقات ایجاد به میل چقدر ها موقع بعضی ببینید کنین، نگاه دوباره خودتون به شما

 یه و بیاندازیم راه تلخی اوقات یه االن که رو ما میده هل هی درون در چیزی یه درون، در اصراری یک ولی

 که اییه خانواده در بار یه روز پونزده بار، یه روز ده هر ببینید شما . بکنیم اینکار میگردیم بهانه دنبال ساعته

 تی،آش هی قهر هی پایین، و باال هی بصورت روابط این و گذشته سال ده گذشته، عمرش از سال شیش پنج دیگه

 ام چرا . میبریم ما کار این از عجیب لذت چه ببینید و شدیده تلخی اوقات ایجاد به ما میل و آشتی، هی قهر هی

  ما؟ در چیه برای تلخی اوقات ایجاد به میل کنید، سوال خودتون از  میکنیم؟ رو اینکار

 که هبگ میخواد  .میکنه مطرح خودشو . بینه می برتر خودشو هم باز دروغین من اون میکنیم، رو اینکار ما وقتی 

 یستن مطمئن اینکه برای من، من من هی . میگیرم تصمیم که هستم من . هستم برتر من . باشم باید من و هستم من

 خودش، کردن مطرح با هی بنابراین  .هواست در نداره،  ما در عمیق ریشه . نداره ما در ریشه دروغین من . ازش

 . کنن اییدت رو ما میخواهیم مختلف انحاء به  .داریم احتیاج مردم تایید به چقدر ما ببینید شما  .بکنه بودن من احساس

 نمیگ. داریم که چیزی هر یا مونو سواد ، مونو ماشین ، مونو خونه مثال. بدیم نشون اون به رو چیزی یه میخواهیم

  . کنید تکرار و کنید تایید بیشتر و کنید تایید رو ما اون براساس شما که

 شهری ما اگر  .نیست مطمئن خودش از دروغین من اون اینکه برای باشیم؟  داشته مردم تایید به باید نیاز ما چرا

 شاید اب باید داریم، اضطرار ما که بینیم می پس داشتیم؟  نیازی چه مردم تایید به دیگه داشتیم،  وجودمون اعماق در

 از ام نکنیم، رنج ایجاد دیگران و خود برای اینکه برای  .بشیم مند بهره مون فردی زندگی از اینکه برای عجله

 من دیگه و هستیم زندگی که حالتی حضور، حالت به و بشیم جدا ذهنمون در زندگی و دروغین من حالت اون

 در ما خرد خدمت در ماست، دهنده تشخیص و ماست کننده فکر ابزار و عامل که ما ذهن و نداره وجود دروغین

 . بیاد

 : میگه مولوی و
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 گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجل        دل   بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه       

 چون خلیل حق و جمله انبیا       شکن بودست اصل اصل مابت

 و کنه لح خودش در میتون  بشناسه میتونه بشکنه، میتونه رو ذهنی من بت این و شکنه بت ما اصل اصل بنابراین

  . بشیم خالص اندیش من ذهن این دست از میتونیم براحتی ما که ما به ایست مژده این

 نما چو دریا زیر این که در نها      جسم ما روپوش ما شد در جهان

 گهدی چیز ما اینکه مثل بینید می که همینطور  .است شده ما روپوش فکری پرده اون ما، فکری جسم همان یعنی 

  .روپوش این نه فکری، من این نه . هستیم ای

 نما چو دریا زیر این که در نها      جسم ما روپوش ما شد در جهان

 رو زندگی تونیم نمی ما و نیست جدا ما از زندگی  .هستیم نهان در دریا چون ما پرده این زیر فکری، کاه این زیر

  .بکنیم جدا خودمون از

 آشکار بپوشد که باشد چه طین          آب روی بپوشد که باشد که که

 رو آفتاب روی تونه نمی گل یعنی  چیه؟ گل و بپوشونه رو آب روی بپوشون، رو دریا روی بیاد کیه کاه یعنی

 با رو نور روی ما نمیتونیم و میگیره قرار خاک باالی میاد نور  بریزید، شماخاک نور، روی اگر میگه  .بپوشونه

 بودن محدودیت در رو، بودن دار ما، غصه اصل بنابراین . پذیره نمی رو بودن توسری خاک بپوشونیم و خاک

  .پذیرفت نخواهد رو

 خجل خورشید و مه شد من رخ کز منم گفت       دل خانه درین کیست شبان نیم زدم بانگ

 بش دوازده ساعت همون میتونه شبان نیم کیه؟  این  .میاد سروصدا یه من دل خانه در که زدم بانگ شبان نیم میگه

 نمی هست که اونطور اینکه برای . هستیم شب یا فکر خواب در همیشه ما . بشه ما فکر تاریکی میتونه یا بشه

 صدا و بشنویم ممکنه ما درون در سروصدایی هستیم، فکر خواب در اگر حاال همین ما از کدوم هر بنابراین  .بینیم

 هک میشنویم ما رو صدا این و جهان، این عشق خانه یعنی دل خانه یا ما دل خانه ما؟  دل خانه در کیه این که بکنیم

 من هستم، من این گفت ، خجل خورشید و مه شد من رخ کز منم گفت میکنه؟  سروصدا ما دل خانه در که کیه

  .میگیرن من از رو شون زیبایی خورشید و ماه که هستم کسی

 که: کرد سوال و

 چگل رشک تو رخ یا توست عکس این گفتم  چرا          است نقش همه پر دل خانه این که گفت

 ردمو رخش که کسی ای  .توست عکس نقشها این همه گفتم  نقشه؟ پر اینهمه چرا جهان این که پرسید که میگه

  . کرد خاصی سوال یک بعد . بودن مشهور چگلی زیبارویان میدونید که همونطور  .چگلیست زیباهای رشک

 : که گفت

 گل به پای و دل خسته من نقش این گفتم         جگر خون از پر چیست دگر نقش این گفت

 وت اش همه و محدوده و توسره خاک و داره غصه که نقشی و صورت این کرده، گیر غصه تو که چیزی این گفت

 شرمندگی کمال با گفتم من ، گل به پای و دل خسته من نقش این گفتم: گفتم کیه؟  مال نقش این سوزه، می غم آتش

 قتیو و ها فکر گل در باشیم هوشیاری که ما هوشیاری پای یعنی گله به پای . گله به پای زخمی دل من نقش این

 وجود مذهن در که چیزهایی اون تمام در . گیره دنیا گل در من پای . گیره دنیا گل در دنیا، پای در میدیم، گسترشش

 . هستم دل خسته که همینه برای . ام کرده گیر اونها در شدم، اونها من و داره
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 گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجل        دل   بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه       

 : شدم تسلیم من میگه بعد

 مجرم عشق است مکن مجرم خود را تو بحل     بستم من گردن جان بردم پیشش به نشان 

 کار هر نم جان این گفتم نشان و به پیشش بردم . شدم تسلیم من که گفتم و بستم فکریمو جان این گردن من بعد

.  است شده منحرف عشق راه از  .است رفته بیراهه و بورزه عشق میخواست عشقه، مجرم این و بکن میخوای

 و قید بی پذیرش حالت حالت، این . رو خود مجرم ببخش یعنی،  بحل تو را خود مجرم مکن است عشق مجرم

 ، ور لحظه این تامل بدون ، شرط و قید بدون رو لحظه این یعنی ، برسیم اینجا به ما اگر . است لحظه این شرط

 به ،لحظه این جان به لحظه، این خرد به ما ، بپذیریم رو لحظه این اینکه محض به . پذیریم می رو لحظه این فقط

 .کنیم می پیدا دست لحظه این زیبایی

 گفت بکش تا بکشم هم بکش و هم مگسل                            داد سر رشته به من رشته پرفتنه و فن 

 لیو  .بکشم من تا بکش اینو و رشته، این که گفت و من دست به داد رو ظریف رشته سر این که بود موقع اون

 که شیممیک چنان میاد دستمون وقتی رشته ما آیا خوب . نشه پاره رشته این که بکش چنان . مگسلی که بکش چنان

 و هظریف حالت نیست، ذمختی حالت حضور، حالت این. ظریفه رشته این میداریم؟  نگه رو ارتباط رو، تماس این

 به ور رشته سر یعنی روزی، یه اومد پیش اگر و . کنه حفظ رو بودن نو این آدم که میخواد لطافت و نرمش خیلی

 از مونو تماس و بکنیم تنهایی احساس و تنها دوباره بمونیم و بشه پاره یدفعه که نکشیم چنان را رشته این دادن ما

  .بکنیم قطع زندگی و خدا

 : میگه دیگه جایی در

 بگریزد کمان از که تیرش چو تو مکش ولی      بگریزد ناگهان که لطفش دامن بگیر

 بگریزد جان براه باشد حاضر نقش به        بسازد که ها حیله چه ببازد که نقشها چه

 و فرمه یب چیز یه لطف . بگیر لطفشو دامن تو داره، حاال لطف فقط هستی . بگیر لطفشو دامن فقط تو میگه پس

 که شلطف دامن بگیر  .بگیری رو معشوق لطف دامن که باشی ظریف خیلی باید کنی پیدا میخوای اگه لطف دامن

چه  الحا. بگریزد ناگهان که نباش خشن تیر، مثل مکش گرفتی لطفشم دامن یعنی مکش ولی ، بگریزد ناگهان

 ؟ میگریزه جوری

 بگریزد جان براه باشد حاضر نقش به           بسازد که ها حیله چه ببازد که نقشها چه

 یزهمیگر نقش از بچسبی تو اگر نقش به و حاضره نقش در و سازه می حیله جور هزار بازه، می نقش هزارتا میگه

 مولوی هم قبلی غزل در و افتاده ما برای اتفاق این هم شاید  .صورته همین مونه می تو دست که چیزی اون و

  .میکنه ارائه رو مطلب همون

 بگریزد گمان از وار یقین که بدان یقین       است گمان مرغ وجود اندر تیزرو پیک نه

 وجود رد که نکنی فکر لطف، دامن این حضور، این میکنم، رو صحبتش من که چیزی این تیزرو، پیک این میگه

  . کنی پیدا اینو میتونی تو اون از . ذهنت در میکنی تجسم تو که چیزی این نه . فکرهاته

 بگریزد گمان از وار یقین که بدان یقین       است گمان مرغ وجود اندر تیزرو پیک نه

 ونیت نمی فکر درون از بنابراین میگریزه گمان از اون مثل . میریزه یقین گمان از که چطوره باش مطمئن یعنی

 .بکنی پیدا رو معشوق دامن
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 : میگه بعد

 بهل که زد مرا دست او سوی بردم دست             آن از خنده پر صورت جان خرگه آن از تا

 رو زد و بگیرم اینو که بردم دستمو من و شد پیدا آن از زیبارویی نقش یک و تابید جان خرگاه این از میگه پس

 فکر ما و اومده پیش چیزهایی زندگی در  .هم ما برای اومدی پیش حالت همین درست . کن ولش اینو که من دست

 ولی  .کردیم تدرس من اینها براساس و اینها به چسبیدیم و رو اینها گرفتیم بنابراین. خوبین خیلی چیزای اینا کردیم

 این تو  .کن ولش نگیر اینو که گفت  .اومد دردم من و من دست رو زد بگیرم اونو بردم دست من وقتی میگه

 رها و میاد دردمون ما چقدر .اومد دردم من نکن و درست من این براساس نچسب،. نیست این تو اصل . نیستی

 ولی ادمی دردمون ما و. کن رها اینو و نیستی تو این میگه و میزنه رو ما دست مختلف بصورتهای هستی  .نمیکنیم

  . کن ول کن، رها یعنی بهل ،بهل که زد مرا دست او سوی بردم دست . نمیکنیم رها

 من ترش مصلحتم نی ترش کینه و غل        گفتم تو همچو فالن ترش شدی گفت بدان 

 که ام دست رو میزنی بگیریم، رو چیزی یه اومدیم ما حاال هستی، رو ترش اخالقی، بد مردم بقیه مثل تو گفتم

 میخوایم ما بچسبیم، این به میخوایم ما و این از اومده خوشمون خیلی ما . کن ولش اینو که میگی بیاد دردمون

 ردمم بقیه مثل اخالقی، بد خیلی هم تو. کن ولش اینو میگی تو حاال . کنیم درست بودن خود و بودن من براساس

 . نیک درست من اون براساس و بچسبی بهش که نیست تو صالح به این.  هستم مصلحت ترش من گفت . هستی

 . نیستم زیرکی و و کینه اخالق بد من

  : میگه پس

 من ترش مصلحتم نی ترش کینه و غل                             گفتم تو همچو فالن ترش شدی گفت بدان 

 کاین حرم عشق بود ای حیوان نیست اغل                           هر کی درآید که منم بر سر شاخش بزنم 

 رس میزنم من هستم، من بگه و کنه درست من اونها براساس بچسبه، و بگیره رو چیزها این که کسی هر که میگه

  .شاخش

 کاین حرم عشق بود ای حیوان نیست اغل                           هر کی درآید که منم بر سر شاخش بزنم 

 گهدارین جای اینجا حیوان . عشقه حرم این عشقه، جای میخوره واینجا ضربه بالفاصله هستم، من بگه کی هر یعنی

 براساس و چسبیم می چیزی یه به ما وقتی میاد بنظر بنابراین . نیست حیوان جای اینجا . نیست بزها و ها گوسفند

 شنیخ حرف همچو مولوی که میکنه نزول پایینی بسیار بسیار سطح به ما هوشیاری این.  میکنیم درست من اون

در  و اونجا در میداشتند نگه رو گوسفندان که جاییست اغل ،کاین حرم عشق بود ای حیوان نیست اغل . میزنه را

این جهان جای عشقه وقتی عشق باشه وحدت باشه آن زندگی باشه دیگه من بودن وجود نداره وقتی بر اساس آن 

 من ذهنی احساس من بودن میکنیم عشق دیگه وجود نداره پس بر میگرده معشوقش بهش میگه:

 کاین حرم عشق بود ای حیوان نیست اغل                           هر کی درآید که منم بر سر شاخش بزنم 

 چشم فرومال و ببین صورت دل صورت دل                     هست صالح دل و دین صورت آن ترک یقین 

دوباره ببین هی چشمت را پاک کن و دوباره ببین،  یعنی، چشم فرومال و ببینمولوی میگه چشمت را پاک کن، 

ت دل را.  هر کسی که پهلوت نشسته، این فقط یه مشت اوصاف ذهنی نیست، توصیف چی را دوباره ببین؟  صور

ها و تعریف های ذهنی نیست.   این یک انسانه، هستی داره، زندگی داره تو هم زندگی داری، فقط یک مشت 

ه انقدر کتوصیف نیستی.  بنابراین میگه صالح دل و دین معنیش دوست و رفیقش صالح الدینه.  میگه صالح الدین 
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 گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجل        دل   بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه       

بمن عشق میده انقدر بمن نیرو میده این صورته اون دله این همون به نقش در آمده زندگیست باید زندگی را درش 

ببینم بنابراین صالح الدین یا هر کس دیگر که پهلوی شماست، این صورت دله فقط اگر ما جسم میبینیم و یک مشت 

 الیم دوباره ببینیم.توصیف اوصاف جسم میبینیم باید چشممون را فرو بم

 با این شعر از موالنا این برنامه را به پایان میبریم:

باز آمد شاه ما در کوی ما        باز آمد آب جان در جوی ما  

بایدمتا ابد جانا چنین می       آیدمنعرٔه مستان خوش می  

 

 

 

 

 


