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 حضورگنج 57برنامه شماره 
 اجرا : پرویز شهبازی

 تاریخ اجرا : 

 
 

 آورند.های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم میحضور، که با حمایتبا سپاس و قدردانی از اعضای گنج
 و مادی شما خواهد بود. خوانندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما، عالوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی
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 642شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 

 

 دارد؟ کی عَیّار بُتِ ستهنِشَ خانه در

 دارد؟ که شِکَربار قَمررویِ معشوقِ

 

 بیند؟ که خورشید رُخِ ،دیده زحمتِبی

 دارد؟ کی دیدار طاقتِ عیان پردهبی

 

 ندارم کار دگر خرابات به گفتی

 دارد؟ کی کار دگر و داری تو کارْ خود

 

 خُمارند مخمورِ همه بوحیصَ رِندانِ

 دارد؟ کی خَمّار ردَ کلیدِ زهره، ای

 

 عاشق و رخوارهشِکَ غیبیم، طوطیِ ما

 دارد؟ کی قِنطار به رهایشِکَ کانِ آن

 
 دینار دامنِ از بِه دیدار، غمزۀ یک

 دارد؟ کی دینار  غمِ باشد، چو دیدار

 
 دندبدی صید رَهِ شیر آن از چو هاجان

 دارد؟ کی مُردار به مِیل سگان چو اکنون

 
 الفَد؟ کی اِقرار ز عیانست، عینِ چون

 دارد؟ کی انکار شود، کاسِد چو اِقرار
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 قیامت روزِ زلزلۀ تو، رُخِ در ای

 دارد؟ کی نار غمِ تو، روی جَنّتِ در

 
 وفادار یارِ آن غَمّازۀ غَمزۀ با

 دارد؟ کی غَدّار عالَمِ این اندیشۀ

 
 دِه خبری عزیزان احوالِ ز که گفتی

 دارد؟ کی اخبار سَرِ خوبت مُخبِر با

 
 عارف دَمِشیرین لهجۀخوش مُطربِ ای

 دارد؟ کی یار چنین که بَرگو، و دِه یاری

 

 کِسادست و ستخرابَ تو از بُتان بازارِ

 دارد؟ کی بازار دلِ باشد، چه بازار

 

 نیست سَر سَرِ را کَس تو، سودای ز امروز

 دارد؟ کی دستار سَرِ دارد؟ کی دستار

 
 پیدا و آمد نقد چو تبریز، الحقِشمس

 دارد؟ کی پیرار غم گوید؟ کی پار از

 
 

 
 .کنممی شروع موالنا شمس دیوان از ۶۴۲ شماره غزل با را امروز حضورگنج برنامۀ پرسیاحوال و باسالم

 
 :گفتم تانخدمت چند بار که طورهمین

  موالنا، هایحکایت و موالنا اشعار قیهب و غزل این تاثیربخشیِ
  کنیم؛ تامل آن روی و بخوانیم؛ را، دیگر شعرهای یا را، غزل این بار چندین ما که است موقعی

 .داشت نخواهد ما در را عمیق بخشیِ اثر آن شنیدن، و خواندن باریک با و
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 کند؛می صحبت «ار یّعَ بُت»  به راجع غزل این در موالنا

 نِشَسته. انهخ در که
 «عیان  عینِ»  بهراجع جا چند بعد و 

 الفَد؟ کی اقرار ز عیانست عینِ چون 
 چنین،هم و

 پیدا؛ و آمد نقد چو تبریز الحقِشمس

 دارد؟ کی دیدار طاقتِ عیان پردهبی
 کند؟ بیان را شخود و بشود ظاهر ما در تواندمی طورچه پیدا و نقد و عیان عینِ این که ببینیم خواهیممی امروز

 
 

 دارد؟ کی عَیّار بُتِ نِشَسته خانه در

 دارد؟ کی شِکربار قَمررویِ معشوقِ
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 دارد؟ عیََّار زیبارویِ یک اشخانه در کسیچه گویدمی 

 
 است؛ قَمرروی معشوقِ یک عَیّار، بتِ عیََّار، زیبارویِ این و

 ه.چهارد شبِ ماه یعنی قَمر،
 بارد.می شیرینی بارد،می آن از شِکَر اش همه است. بخشزندگی است؛ شِکَربار و

  است. آیندخوش و است بخششادی کند،می هرکاری اَداست؛ خوش
  دارد؟ کسی خانه، چه در را دلبری چنین یک

 
 داریم؛ دلبری را[ ]چنین ماها همه که کند، اشاره خواهدمی و غیرمستقیم

 نیستیم. آگاه آن از ولی داریم، مانخانه در را دلبری ها چنینانسان ما همه

 
 این همیشه حاضر است، تو، وجودِ اعماق و تو درونِ این در ، یعنی«نِشَسته خانه در» 

  است. حاضر همیشه عَیّار دلبرِ این

 
 فَرَّار. نَیا،دستیعنی توی ،«عَیّار »  امّا 

  ند؛شدمی ناپدید فورآً و کردندمی حمله جاهایی به یا هاکاروان به حالهربه بودند؛ هم وانمردج که بودند گروهی "عَیّاران" دانید،می
  بشناسی؛ توانینمی ذهنت]او را[ به تو کهاین یعنی «عَیّار » و 

 است. این بگویی و کنی؛ منجمد را آن و بگیری ]او را[ توی دستت توانینمی
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 .نیست شناختنی ما، فکر ما و ذهن وسیلهبه ولی اَداست؛ خوش و زیبا اربسی دلبر این کهاین گو بنابراین،

 است؛ عرفانی دلبرِ یک پس کنیم؛ لمسش را آن یا ببینیم، را آن معمولی چشمِ با توانیمنمی ما
 .است لحظهاین زندگیِ بودنِزنده درواقع

 

 دارد؟ کی عَیّار بُتِ نِشَسته خانه در

  بشویم. آگاه آنبه که داریم، را[ ]آن واقعاً موقعی ولی داریم؛ ما را دلبر این

  است؛ قُوّه است، یک احتمال یک صورت به فقط نشویم، آگاه آنبه اگر
 است. وجود آمدنبه استعدادِ یک یعنی

 
 هستیم؛ مانذهنی منِ اجزای فقط ما که زمانی تا
  هستیم، مانحرص که زمانی تا
  هستیم، مانچسبیدن که زمانی تا
 بپرستیم؛ در واقع را آن]ها[ و بچسبیم، بیرون مختلف هایچیز به مانذهن وسیلهبه خواهیممی ما که زمانی ات

  نیست، خبری دلبر این از
 .بشویم آگاه دلبر آن به توانیمنمی ما یعنی

 

 دارد؟ که عَیّار بُتِ نِشَسته خانه در

  است؛ حاضر همیشه و تپد،می اآلن همین شما درونِ در که ایزنده زندگیِ آن یعنی
  نیستید؛ آگاه آن از ولی گیرید،می او لحظه از هر را وجودتان شما و

  دارد؟ کسیچه رااین
 .نیستند آگاه آن از هاخیلی ولی دارند، هاانسان همه که است این اشمعنی
 . کنیم پیدا ]که[ دست نه بشویم؟ آگاه دلبر این به توانیممی جوریچه که کند، راهنمایی را ما غزل این در خواهدمی موالنا

 
 
 : گویدمی دیگر جای در

 
 بگُریزد ناگهان که لُطفش دامَنِ بگیر

 بگُریزد کمان از که تیرش، چو تو مَکَش ولی

 
 است؟ گمان مرغِ وجودِ اَندر روتیز پِیکِ نه

 بگُریزد گمان از واریقین که بدان یقین

 



 

  

6        هـفحـص

حضور گنج رپوزی     شهبازی   

  57ربانهم شماره           شدهپیاده   متن 

 

 مکانَت به دهد نشان بخوانی، مکانشْال ز

 بگُریزد مکانال به بجویی، مکانشْ در چو

 
 نَقشَش ]گر[ نویسی که تو، از بگریزد چنان

 بگُریزد نشان دل ز بپرّد، لوح نقشِ ز

 (900شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 . نکِش ولی بگیر، را لطفش دامنِ فقط شما کهاین یعنی
  بشناسیم؛ را،«  قَمرروی مشعوق»  را، معشوق ،مانذهن وسیلهبه خواهیممی کِشیم؛ مامی ما ولی
 . نیست پذیر امکان این
 

  کنیم. حسَّش توانیممی فقط
  کنیم،می حسَّش کهحالی در

  شدن؛ نه بودن، صورتِرا به بودن این

  هست ـ هم آن در که کهگو این نیست، آن معشوق این دارد؛ ـ وجود و شده خَلق که چیزیآن نه
 . هستیم دارریشه ما که کنیممی حس صورتیبه ،بودن صورتِبه
 
  هست؛ هم دانستن با همراه بودن، صورتِبه کردنحس این و کنیم،می حس بودن صورتِبه
 . شویممی مستقر آنجا در و

  نِشَسته. خانه در است؛ حضورِ مستقر یک
 . باشد نَنِشَسته خانه در شودنمی ]است[؛ نِشَسته خانه در دائماً

 
 عَیّار؛ بتِ این عرفانی، معشوقِ این شناخت بنابراین، پس

 گریزد.می نقش از بکنی، نقشَش کهاین محضبه چون نکن! نقشَش گویدمی آنجا در موالنا که
 . گریزدمی هم آن از زیباست؛ بالفاصله تو یعنی برای نِشاند،می را دِلَت که بیاوری در چیزییک صورت به کهاین محضبه و
 

 .نیست آن دیگر است، گریخته آن از است؛ این بگویی بچَسبی، آنبه خارج دنیای در که را یزیهرچ
 . کرد زندگی لحظهاین در شودمی را زندگی فقط

 
 . است لحظه همین«  خانه»  اما

 . هستیم لحظهاین در دائماً. است لحظه این ما خانۀ
 :گویدمی سَر آخرِ در هم موالنا اینجا در و ایمکرده تأکید بارها را این
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 پیدا و آمد نقد چو تبریز، الحقشمس

  است؛ «تبریزی  الحقِشمس»  همان که «عَیّار  بُتِ»  این پس
  انسان؛ جسمیِ تبریزیِ الحقِشمس نه

 لحظه؛این بودنِ زندگیزنده همین ،«عَیّار  بتِ»  همین بلکه
 .کنیدمی حس را وسعت آن کنید،می حس کَرانبی شادیِ کنید،می حس نهایتبی آرامشِ دفعهیک کنید؛ حس اگر که شما بودنِ همین

 

 ما بیابان ندارد کَرانی

 (900شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 . کنیدمی پیدا دست مستقر، آرامشِ یک به مستقر، حضورِ یک به صورت این در و کنید،می حس را کرانبی بیابانِ این
 

 :پس

 دارد؟ کی عَیّار بُتِ نِشَسته خانه در

 دارد؟ کی شِکربار قَمررویِ معشوقِ

 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

  دَمد؛می شما وجود به زندگی اصطالحبه دائماً معشوق این
 . نبارد زندگی نبارد، شِکَر خدا از شودنمی نبارد؛ شِکَر شودنمی. باردمی شِکَر

 
 . نیست مُردگی زندگی
 . بدهد ترس تواندنمی زندگی بدهد؛ خشم تواندنمی زندگی بدهد؛ غم تواندنمی زندگی بدهد؛ مُردگی اندتونمی زندگی
 . کندمی فکر ذهنش وسیلهبه و دارد؛ ذهن که استایباشنده مالِ خشم، و ترس

 
  است؛ حضور گنجِ همان است؛ حضور همان بودنی، چنین حسِ بنابراین،

 .است حضور همان آن در استقرار و دارریشه صورتبه بودنی چنین حس

 

 

 بیند؟ که خورشید رُخِ دیده زحمتِبی

 دارد؟ که دیدار طاقتِ عیان پردهبی
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
  ببینیم؟ را خورشید توانیممی جوریچه ببَریم، کاربه را مانچشم ما کهاین بدون یعنی
  دارد؟ دیدار طاقت کسی چه آشکار، صورتبه و پرده بدونِ
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 بفهمیم؟ را زندگی بفهمیم، را خدا که نخواهیم مانذهن وسیلهبه توانیممی ما آیا یعنی

 بشویم. آن به زنده و کنیم زندگی را آن فقط بلکه

 
  دیده، زحمتِبی

  دیده؛ این یعنی دیده، زحمتِبی
  کنیم؛می لمس یا کنیم،می بو یا شنویم،می یا بینیم،می که هرچیز و است، مربوط ذهن به چشم

 شود.می ایجاد ذهنی شناختِ یک و ذهن، به شودمی منتقل همه هااین
 
  کسی؟چه: گویدمی بنابراین و 

  ببینیم؟ بخواهیم را عَیّار بتِ این مانچشم بدون که گیریممی را تصمیم این باالخره ما از یکیکدام
 
 . است دانستن یک این و
 

  دانستن؛ یک معرفت، یک یعنی جااین رد خورشید،
  شوند.می یکی و پیوندندمی هم به هردو زندگی یا خدا شناسایی، مورد چیز این و شناسنده این خورشید، دیدن این در و
  معرفت؛ به دانش، به دانستن، به فقط شویدمی تبدیل شما و

 ندارد. فرم که شویدمی ایشناسنده یک فقط
 
  دارد؟ دیدار طاقت کسی چه کنیم؛ تبدیل جسم به ما را خدا کهاین بدون ،ذهن پردۀ بدون و

  باشد؛ زن یا مرد صورت به که نیست، ما ذهن در ذهنی تصویرِ یک خدا شناسایی، جوراین در
 باشد؛ مهربان اوقات گاهی بشود، خشمگین اوقات وگاهی

  نیست؛ طوریاین
 .ماست ذهن انعکاسِ هااین

 
  ببینیم؛ ذهن دۀپر بدون ما اگر
  شویم؛می متحد آن با و بینیممی انرژی آن از ناپذیریجدایی جزءِ یک صورت به واقع در را، خودمان صورتاین در

  گیرد؛می آن از را وجودش لحظه هر جهان تمام که ایانرژی
  طور.همین هم ما و
 

  کنیم.نمی جستجو خودمان از خارج در را خدا بنابراین
 خودمان؛ بنیان ترینعمیق و ترینعمده ترین،اصلی ورتِص به بلکه
 شود،می گرفته آن از ما وجود هرلحظه و ایمایستاده آن روی ما که
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 بینیم.هستیم؛ می بودن حس و شناسایی و معرفت حس یک و دانستن حسِ یک و ما فقط

  خودمان، از بیرون در ذهنی تصویرِ یک صورتبه نه
 . باال آن در زن یا مرد صورت به
 

  تمدنش، و تاریخ طول در بَشر دانید،می طور کههمین
 است.  زن خدا است، کردهمی فکر اول

  است؛ بوده ذهنش طبیعت به ترنزدیک خیلی کهاین برای
  کند؛ خَلق را دیگری انسان کند، خَلق را چیزی یک تواندمی زن چون
 است. شده مَرد به تبدیل زن از جامعه، به کالً و زنان به مَردان تسلط علت به بعداً ولی

 

 . است توَهّم دو هر حال هر به ولی
  کنید، حس تاندرون در را این باید شما

 .بشود تبدیل مستقر دانشِ و حس یک به هرلحظه و

 

 

 ندارم کار دگر خرابات به گفتی

 دارد؟ که کار دگر و داری تو کارْ خود

 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 نداریم. کاری خرابات به دیگر ما که ایمگفته ماها از کدام هر

 . است انسان خطابش است،گفته طوریاین انسان
 

 ایم؟گفته جوریچه

  آن. با کردنزندگی و ذهنیمنِ یک تشکیل با
 خرابات است. اصطالحبه انکارِ ذهنیمنِ این و داریم، ذهنیمنِ یک همۀ ماها

 

 ندارم ارک دگر خرابات به گفتی
 . نداریم خرابات با کاری دیگر ایمگفته ما یعنی

  ایم؟گفته جوریچه
 شدن؛ الفاظبه مشغول و زندگی انکارکردن و کردندرست ِذهنیمنِ همین با
 وگوها.گفت اصطالحبه شدن باهویتهم و وگوگفت و
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  گوید:می بعَد

  دارد؟ که کار دگر و داری تو کارْ خود
  خرابات. با داری کار تو فقط
  هست. انرژی آن است؛ یعنی خرابات بیایید، بیرون ذهنیمنِ از شما
  دارد؟ کار خرابات با تو از غیر کسی چه داری، کار تو فقط گویدمی
 ندارند. مسئولیتی چنین موجودات بقیه

 
  کند؛ حس را زندگی بودنِزنده و برسد حضور به تواندمی است که فقط انسان

  برساند، حضور هم به را موجودات دیگر انرژی این با و
 بشوند. آگاه خودشان از خودشان که برساند هوشیاری آن به

 

 ندارم کار دگر خرابات به گفتی

 دارد؟ کی کار دگر و داری تو کارْ خود

 
 خُمارَند مخمورِ همه صَبوحی رِندانِ

 دارد؟ کی خَمّار دَر کلیدِ زهره، ای

 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 شویم، آن خرابات است. می رها منیّت از و شویممی خارج ذهن از وقتی که گفتیم

 
  دهد.می نشان ما به خرابات را بالفاصله ذهن از خروج

 کنیم؛می صحبت داریم اش راعرفانی نداریم، معنی اش کاریلغوی معنیبه را خرابات

 گوید:می که خودش قول به و 
  

  دِل دهد تبریز الحق شمس به که هرجان

  خرابات مسلمانانِ است، و خویش کافرِ او
 (33۴شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 اختیار رد بگیرد، او از را جانش بگیرد، او از دلش را یعنی بدهد؛ تبریز الحقشمس دلش را به و بکند انکار ِذهنی رامنِ که هرکس پس
 هستیم؛ آن کنترل تحتِ ما اشهمه که کند؛ ملغی را ذهنیمنِ اختیار و بگیرد؛ قرار او
 شده. خرابات مسلمان شده، خرابات وارد او صورتاین در

  شده. خودش مَنیّت کافرِ شده، خودش کافرِ و شده حقیقیِ خرابات داردین یعنی
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  گوید:می

  خُمارَند مَخمورِ همه صبوحی رِندان
  گوید.می را هاانسان
 خورند.می گاهیصبح شرابِ که هستند؛ آزادگانی هستند، رِندانی واقع در که هاانسان

 . هستند خمار و مخمور داده؛دست به ایشان خماری و درنتیجه رسیده، مِی کَم فعالً مَستان به این ولی
 

 دارد؟ که خَمَّار دَرِ کلیدِ زُهره ای
  شادی است. خدای "زهره"
 

  دارد؟ کسیچه را فروشمِی خَمّار یا درِ کلیدِ که پرسدمی گوید که: از اومی

  بخوریم. آنجا از شراب و کنیم باز را مِیخانه این ما که
 ماست. درونِ در میخانه

 

 . کندمی رها شود،می هویتهم لحظهاین با هرچیزی که در که کسی است "رِند"اما 
  ماند.می باقی آزاد همیشه و برود، دهدمی اجازه آن را شود،می که هرچیزی یعنی

  هم شد؛ اگر و شود،نمی چیزی با عجین
 شود؛نمی عجین و هویتهم بیرون جهانِ با موقعهیچ کند، زندگی مستقر حضورِ در کهدرصورتی

 . کند رها این را و کند، باز دستش را فوراً که هست با او هوشیاری استعداد و این این شد، اگر ولی

 
  هستیم، "وحیصَب رِندِ" ما گویدمی اما

 . هستیم "صَبوحی رِندِ" ما که رفته یادمان
 
 . گاهیصبح مِیِ یعنی ؛ صبوحی"صَبوحی رِندِ"

 
 :دانیدمی که طورهمین

 ذهن،  تاریکیِ یعنی شب
  شما؛ بودنِ یا مکان،ال همان یا خرابات، همان یا حضور، روشناییِ یعنی روز
 است. صبح ،روشنایی و تاریکی بین فاصله پس

 
  بشوید، زنده شما لحظهاین در اگر
  ،شودمی لحظهاین که
 هست؛ لحظهاین حضور روشنایی و ذهن تاریکی بین فاصله واقع در
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 است؛  صبح همان لحظهاین

  است. صبح لحظه هر
  داریم؛ لحظهاین همیشه نداریم، هرلحظه ما البته
 درست است. این ذهن نظر از است؛ لحظه این است، لحظهینا است، لحظهاین کندمی فکر واست،  ذهن اصطالحِ لحظههر

 دهد.می سازمان خودش ذهن در طوریاین و دهدمیآن به زمان، را هارویداد ،را هاواقعه اصطالحبه]یا[  را، هاواقعیت چون 

 
  ؛بوده لحظهیک یکی آن ،بوده لحظهیک آن بوده؛ این قبل دقیقه وپنجبیست و ،بوده این قبل ساعتنیم مثالً ،کنیممی فکر ما
 هستیم. لحظهاین در همیشه ، مااصل در که حالی در

 
 است؛ صبح لحظهاین پس 

  ،بشویم لحظهاین به زنده و کنیم حس را لحظهاین اگر کهاین برای 
  .خوریممی گاهیصبح شرابِ از داریم ما صورت این در
 

  .دهدمی ما به لحظهاین یِزندگ بودنِزنده که شرابی یعنی "بوحصَ"
  بخوریم، گاهیصبح شراب باید که هستیم ندیرِ ما پس

  ؛خوردندمی شراب صبح چهار ساعت شدند،می بیدار زود صبح مردم که نیست طوریاین
 .بخورد سکییو یا بخورد قعرَ که کن فرض و ؛شود بلند صبح چهار ساعت صبح که باشد مریض خیلی باید آدم این ،دهدنمی معنی این
 

  .است سمبولیسم است، تشبیه هااین
 ؛ است صبح ،مرز یعنی ،حضور روزِ روشنایی و ذهن تاریکیِ بین پس

  ؛است بوحیصَ شراب ،شودمی پیموده مابه جاآن از که شرابی و
 
 ؛خانه در که کسی و

 ایم؛ایستاده حضور در، چشمهسَر در و مشویمی لقخَ جاآن از ما یعنی ،روشنایی و تاریکی بین خانۀ ،ماست خانه جاآن

  .دبروَ مانجسم حتی ،خودمان شدنِ دهیممی اجازه کنیم؛ ومی تماشا را خودمان شدنِ و
 
  ،نیستیم هم مانجسم ما

  ،نیستیم مانذهن ما
  ؛نیستیم حضور از خارج چیزهیچ ما
 .هستیم ایزدی نورِ همان ما
 
 :گویدمی هم غزل این در که طوراین 
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 یبوحصَ ندانِرِ

 .داریم را آن پتانسیل ما ولی ؛یماهنشد بوحیصَ ندِرِ هنوز ما البته 
 بشویم. تبدیل بوحیصَ ندِرِ به توانیممی لحظه همین و ؛داریم را اشهوّقُ را داریم، استعداد ما

  

 مارندخُ خمورِمَ همه بوحیصَ ندانِرِ

  .رنددا ذهنی هوشیاریِ اینکه برای ،مارندخُ مخمورِ

  .نداریم را حضور هوشیاری ما ؛داریم را ذهن هوشیاریِ همه ما
  ،رسیمنمی شاید و باید که چنان و کامل هوشیاریِبه  ما درنتیجه

  .کنیمب زندگی توانیمنمی پُر طورهب را زندگی ما
 

  :پس

 ؟دارد کی ارمّخَ ردَ کلیدِ ،زهره ای

 کنیم؛ شراب ایناز  خوردنبه شروع و بشویم خارج ذهن از و ،برسیم صبح به اصطالحبه ما و کند باز را خرابات درِ کلید کهاین

 .دارید شما خود همان را کلید  دارد؟ کی را کلید این 

 

 

 عاشق و خوارهرکَشِ ،غیبیم طوطیِ ما

 ؟دارد کی قِنطار به هایشِکر کانِ آن
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
  .کندمی تشبیه طوطی به ؛هستیم غیبی ۀپرند یک ما گویدمی

 .کندمی ترجمهرا  داده یاد به او صاحبش که چیزهایی آن واقعدر ،طوطی
 
  ؛بگوییم را هااین باید ما، گویدمی ما در ساکن ارِیّعَ بتِ همین که هاییهمین واقعدر هم ما
 .آیدمی غیب این از ،آیدمی جاآن از که هستیم ریکَشِ به عالقمند ما ضمن در و

  
 عاشق و رخوارهکَشِ ،غیبیم طوطیِ ما

 . هستیم زندگی سطح روی در آگاهی یک فقط ما بنابراین پس

  .شودمی زنده زندگی به ؛خوردمی زندگی د،خورمی کرشِ دائماً ،است زنده هم خودش که زندگی روی آگاهی یک
  ؛بدانیم زندگی را هاآن و یموبش هویتهم مانذهن در بیرون چیزهای با ما کهاین نه ،ذهنیمنِ نه
  .کنیم نگاه جهان به ناخوشنودی و ترس پایگاه یک از و ،بترسیم ما، روندمی بین از دارند هاآن موقع هر و
 است. رکَشِ یا زندگی مانخوراک که هستیم غیبی طوطی ما
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 :گویدمی بعد

 دارد؟ کی نطارقِ به رهایکَشِ کانِ آن

  ؟دارد کسیچهرا  کالن خیلی یعنی ،را رطلی صدیا  را نیصدمَ اصطالحهب هایرکَشِ معدن آن
   .است کرده پیدا دست انبار به آن ،است رسیده حضور به و است اریّعَ بتِ این به آگاه که کسی هر ؟دارد کسیچه
 ؛ است وصل ما به الیزال انبارِ این

  ؛شود می میدهدَ هم ما در انرژی همان ،آوردمی وجود به را کهکشان این که انرژی همان
 .بکنیم پیدا دست انرژی آن به توانیم می ما و

 

 ؟دارد که نطارقِ به رهایکَشِ کانِ آن

  ؛برسیم آگاهی این به که یشرطبه داریم نماهمه ما
 .بکنیم رها را خودمان گذاشته مانپای جلوی ذهنیمنِ که چیزهایی و الفاظ به مشغولیت از و

 
 

 دینار دامنِ از بِه دیدار مزۀغ یک

 دارد؟ که دینار غمِ ،باشد چو دیدار
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

  .داریم دینار غمِ ما ،داریم پول غمِ ما

  ؟داریم دینار غمِ چرا
 

  ؛اریّعَ بتِ این از کرشمه و ناز لحظهیککه  گویدمی گوید،می موالنا که طوراین درواقع
 .یمهست مشغول آن به ما که اجباری فکرِ این در ،شود[]ایجاد می پندار پردۀ این در شکافی یک که موقعی

 .پندار ۀپرد شودمی این و ؛بکنیم متوقف را کردن فکر توانیمنمی ،هستیم مشغول اجباری فکرِ یک به شاههم ماـ

 
  .است پوشانده را زندگی ویِر آن ولی ؛فهمیممی را ، آنگویدمی ما به مسلسل فکرهای این که هرچه  ما

 ."دیدار غمزۀ" شود می آن ؛کنیممی حس را معشوق ما لحظه یک و شودمی باز شکافی یک وقتیولی 

  دینار دامنِ از هبِ اردید غمزۀ یک
 ؟ چرا است. دالر گونی یک از بهتر
  ندارد. کسی را دینار غمِ باشد، یسرمُ دیدار اگر گویدمی کهاین برای
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  ؟چرا .زنیممی دالر و دینار حرص شاههم ما

  .هستیم این از غافل ما منتها ،ستا معنوی ریشۀ این اصالً کوششی ینچنیک ریشه که نیست نماحالی کهبرای این

 
  ؛کنیم پیدادست  جسمی به لذَّاتِ و ـ زیاد ریالِحاال  یا زیاد دالرِـ  ،بیاوریم دستبه دالر اگر کنیممی فکر ما

 ؛بخریم را ها، ایندارد جسمی لذتِ که چیزهایی که باشیمداشته را این یتوانای یعنی
 
  ،دهدمی روانی ارضای که بزنیم دست کارهایی به یا

  ؛بکشد دیگران رخ به را مختلفش چیزهای آدم کهاین ثلمِ روانی یارضا
 
  .داریم خوب ماشین یک ما که بگوییم اندیگر به ،بخریم خوب ماشینِخواهیم مثالً می ؟خواهیممی یچ برای را دینار ما

  ؛کنیممی شدنزنده حسِ ذرهیک است، ماشینی چه !بهبه گویندمی وقتیآنها 
  .بمانیم توانیمنمی آنجا ما که ،است زودگذر چنان ولی

 
 خواهیممی و ،کنیممی گاهن جهان به داشتنکم و کمبود حسِ و ترس و ناخوشنودی و نیاز پایگاه از ما وقتی کهاین مثل رستدُ یعنی

 به و ،بخرد تواندمی دینار که است چیزهایی خریدن و دینار آوردنِ دستهب نهمی نآ ارضای که ؛بکنیم ارضا ها رااین ذهن وسیله به
 ؛باشد تاییدگرفتن و دادن زپُ و کشیدن دیگران رخِ

توی  پول چه ،ن راماخانه وسایل چه ،ن راماخانه چه ،را مانماشین چه ،یمشبکِ مردم رخ به را سوادمان بخواهد هچ ،تاییدگرفتن موقعآن
 ،ستا ذهن وسیله به زندگی حسِاین  ولی .کنیممی زندگی حس ،نفهمی بفهمی نچنیهم ذره؛ یکشیمبکِ دیگران رخ به ،را مانبانک

 .بمانیم نآ توی گذارندنمی ولی ،دهندمی شانن لحظهیک ما به را بهشت کهاین مثل رستدُ. شودنمی مستقر و رودمی ازبین زود و
 .است اشتباه یک ، هست زنندهگول خیلیاین  و
 
کمبود،  این ۀهم که دانیمنمی ما ؛کنیممی گم را راه ،کنیممی حرکت معنویت به رسیدن برای ،نیاز و ناخوشنودی پایگاه از وقتی ما 

  .یستیمن آگاه ولی از این وصل ،یمهست وصل. البته در اصل نیستیم وصل اریّعَ دلبرِ آن به ما که است علت این به ،کمبود حسِ

 
  .اش را نداریمغمولی ؛ نداریم را اشغم ولی ،کنیممی جمع هم دیناردیگر  ،شویمب آگاه کهاینمحض به

طوری نیست که این ردال یا دینار هک باشد یادمان ؛نرسیم معنویت به اهپایگ این از که بگیریم تصمیم شاید این از پس ما ،بنابراین پس
  .شود بهتر آن تناسبهم به زندگی ،شود زیادتر هرچقدر

 
رود، که این ترس از بین ببرای این .هستیم جدا اریّعَ تِبُ یا محبوبآن  از که است تعلَّ این به ترس این که ،داریم ترس حسِ یک ما

 م. نارضایتی و ناخشنودی از بین برَود، باید تبدیل به آن بشوی که حسِبرای اینباید ما به آن تبدیل بشویم، و این را ما حس بکنیم. 
 
 



 

  

16      هـفحـص

  

حضور گنج رپوزی     شهبازی   

  57ربانهم شماره           شدهپیاده   متن 

 
، داشتنتوانیم زندگیِ خارجی خودمان را بهتر کنیم، ولی این حسِ کمبود و حسِ کمکردن میدُرست است که از طریق پول جمع

 الر این از بین نخواهد رفت. کردنِ دبودن و حسِ ناخشنودی و ترس، این از بین نخواهد رفت؛ با جمعکم
ادسالگی متوجه هشت [یا]توانید فکر کنید؛ این را در هفتادسالگی ه میذرّاید، یکاگر شما در سِنَّی هستید که هنوز این اشتباه را نکرده

 ترسیم و هنوز ناخشنود هستیم. ولی هنوز می ،ایمکه این همه پول جمع کرده ،نشوید
 

بشویم، یا ]تبدیل[ به آن قمر بشویم. باید هستیِ خودتان را در  "مَهِ چهارده"رضایت، باید تبدیل به آن برای رسیدن به خشنودی و 

 آن زنده بشوید.اعماق وجودتان حس کنید؛ باید آن خدا را در اعماقِ وجودتان حس کنید و به
 لعند. توانند ببَدهند؛ شما را نمیت میند، ولی اهمیتِ خودشان را از دسشوآن چیزهای بیرونی هنوز معتبر میصورت در این

 
 بنابراین:

 دینار دامنِ از بِه دیدار غمزۀ یک

 ،باشد چو دیدار
 صورت، در این ،اگر دیدار باشد

 دارد؟ که دینار غمِ

 
 

 بدیدند صید رَهِ شیر آن از چو هاجان

 دارد؟ کی مُردار به مِیل گانسَ چو اکنون
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 یم؛ کنکنیم، و حس میتازه زندگی را زندگی میبهطور تازهم، و یک آگاهی شدیم در سطح زندگی؛ و بهوقتی به حضور رسیدی
 

 حاال این را ما از کجا یاد گرفتیم؟ از آن شیر؛
یر، کنیم؛ از آن شظه حس میلحبهتازه شکارکردن را و تجربۀ زندگی توأم با عشق، آرامش و شادی را که لحظهبهاصطالح تازهاین به

 ایم؛ و حسِ خدا از آنجا به ما منتقل شده. یاد گرفته ،یعنی از آن هستی
 گردد؟ا دنبال مُردار و مُرده میهکسی مثل سگصورت االن دیگر چهدر این

 

 گذشته و آینده است؛  ،مُرده
  یعنی رویدادهای گذشته و آینده را ]خوردن[؛مُرده 

 خورَد. صورت آینده را هم میخورَد؛ در اینپَرستد، گذشته را میگذشته را میهرکسی 
 کردن است. این همان از پایگاه نیاز و ناخشنودی به زندگی نگاه
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 شما اگر االن گذشته با شما نبود، ناخشنود نبودید. 

 شما یک امیدی به آینده دارید، که آینده شما را نجات خواهد داد؛ 
 ده شما را نجات خواهد داد؛ این توَهّم است.یعنی یک اتفاقی در آین

 لحظه است.اش در ایناگر قرار باشد که شما به رستگاری برسید و به آزادی برسید، همه
 
 

 پیدا و آمد نقد چو تبریز الحقِشمس
  ؛الحقِ تبریز، نقد استشمس

 ، یعنی این لحظه زنده است؛ پیداآید و می
 آید.موقع نمیآید یا هیچحظه میللحظه و در حاال در اینیا این

 
 گوید:می

 پیدا و آمد نقد چو تبریز، الحقِشمس

 دارد؟ کی پیرار غمِ گوید؟ کی پار از
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کسی دارد؟زند؟ و غم پیرارسال را چهکسی دیگر حرف میاز پارسال چی
 

ه در لحظه هست ک، همان نیروی زندگیِ زندۀ اینکه درواقع همان بُتِ عَیّار استـ  الحق تبریزی ]بشویم[؛البته اگر ما زنده به شمس

 دهد، و ما غمِ آن را نداریم.شود ـ اگر آن را حس کنیم، دیگه پارسال و پیرارسال اعتبارش را از دست میوجود ما دَمیده می
 

 خورَد ـ، کند و میتازه شکار میبههکنند ـ شیر تازتازه مِثلِ شیر شکار میبهتازهاالن ها هم که جان
 رویم. رویم؛ دنبال گذشته و آینده نمیبنابراین مِثلِ سگ به دنبال مُردار نمی

 
 کردن و کُشتن، و بَعد خوردن. مُردار، یعنی چیزی را ذهنی

 یم.[کُشها را می]آنرتباط برقرار کنیم؛ خواهیم با آنها امان میپیوندیم و با ذهنهای دیگر میمان به انساندرواقع ما، وقتی با ذهن
ت. ن آدم اسآ برچسبِ "آدم حسابی"است؛ این  "آدم حسابی"فالنی دهند[ جور آدمی است؟ ]جواب میگویید فالنی چه]مثالً[ شما می

یِ آن آدم بودنِ زندگنِ زندهتواند مبَیِّ. آن برچسب و آن اسم نمیایدرم کردهبه یک فُ [تبدیل]اید، شما آن را تبدیل به یک جسم کرده
 باشد. او یک موجود است و باشندۀ زنده هست و در حالِ فوَران است. 

 خورَد. خورَد؛ و بیشتر هم از گذشته و آینده میها را میکُشد، بعد هِی آنپس ذهن می
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و آینده  هکسی دیگر به گذشتمِثلِ سگان، چه لحظه باشیم؛ایم، حضورِ زندۀ این: حاال که ما از آن شیر یاد گرفتهگویدو بنابراین می

 خورَد؟ ها را میروَد و مُردهمی
 
 

 الفَد؟ کی اِقرار ز عیانست، عینِ چون

 دارد؟ کی نکاراِ شود، کاسِد چو اِقرار
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 شود؛ تازه تجربه میبهتازهایم، آموختهای که ما از آن شیر و تجربهلحظه بودنِ زندگیِ اینگوید وقتی این زندهمی
 ."عینِ عیان است"این و 

 

چیزی رسیدید، آن]موقع[ زندگی شروع خواهد موقعی ]اگر[ به یکحاال یکیعنی شما همین لحظه زنده هستید؛ نه ،"عینِ عیان است"
سال ه دهساعت راجع به یک اتفاقی کبچرخید، یکور آن اصطالح بپیوندید، دُچیزی بهدر یک ؛رویدشد. نسیه نیست؛ یا در گذشته نمی

 خواری است. این همان مُردهدرواقع ؛ و این را اسمش را زندگی بنامید بچرخید، ، توی آنپیش اتفاق افتاده
 

اش سشود؛ حشادی را که در شما هست و بیان می لحظه، که زندگی را وشدن در اینزندهیعنی  "عینِ عیان"نیست؛  "عینِ عیان"آن 
 کنید. یعنی حس کنید االن. 

 عیانست، عینِ چون

 حاال دیگر چی؟ ادعای اقرار دارد. 
ی های مختلف؛ یا ]بگوییم[ زندگصورتاقرارکردن، یعنی بگوییم که خدا هست، و مرتب بگوییم خدا هست، هست؛ به این و آن و به

 هست. ما زندگی نکنیم، ولی بگوییم که زندگی وجود دارد. 
که . برای اینای نداردزبان گفتن فایدهزبان اِقرار کردن و توصیف کردن، بهکردن، بهکنیم؛ صحبتطور ذهنی داریم صحبت میدرواقع به

 ارتباطی ندارد.  "عینِ عیان"وگو به زندگی ارتباطی ندارد. به وگو است و گفتاین یک گفت

 الفَد؟ کی اِقرار ز عیانست، عینِ چون
 خواهد حرف بزند؟ فقط بهتر است زندگی بکند.کسی میکند؟ اصالً چهادعای اقرار میکسی چه، است "عینِ عیان"وقتی 

 شود، کاسِد چو اِقرار
 بازارِ اقرار نگیرد؛ اگر 
 ]برای آن[ اعتبار قائل است؟ گذارد و کسی به اِقرار احترام میگیرد؟ چهکجا می اقرار بازارِ

 هنی دارد. ذکند؛ منِکسی که توی ذهنش زندگی می
 انکار است.  و ستیزه با اش اِقرارذهنی، همهوگوهای منِگفت
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 کسی انکار دارد؟ ساد بشود، دیگر حاال چهگوید وقتی اِقرار کِمی

 دارد؟ کی نکاراِ
به انکار اجعحاال رگوید حاال خدا نیست، میآید میدیگر کسی رد؛ چهخَساد است و کسی نمیقدر کِقرار ایناِ االن کسی که ببیند بازارِ

 گوید. این را می
ان [ این گُل زباگرزند، من قرمز هستم. حاال ]این گُل قرمز است. این گل هرلحظه داد میمثالً فرض کنید خواهد بگوید که این می

اش رمزیق ،بگویدرنگ را که همان زندگی باشد، خیلی دوست دارم. هرچه هم داشته باشد؛ بیاید بگوید من قرمر نیستم، من نورِ بی
 . گویدزبان میبه ؛دهد که قرمز استنشان می

 
ی آن باشد طبقه باالاین باشد، که این عمَل باشد ـ یک باال ۀـ یک طبق ؛این اتاق باشد بودن،و زنده که هستی و بودنمثل این دُرست

 وگو باشد. که سطحی است، گفت
 

 کفایت بکنیم. ما نفر، فقط به گفته، موقع نباید به گفتۀ یکارد. هیچل هم ربطی ندوگو اصالً گاهی اوقات به عمَگفت
و  "نِ عیانعی"گوییم و گفتن یعنی چیزها را میما این ؛گوییم دیگربه گفتۀ خودمان هم نباید کفایت بکنیم، که ما دیگر میو 

 کردن.زندگی
 زبان هیچ فایده ندارد.گفتن فایده ندارد؛ اِقرار و انکار به

 
 تر به بودن است. ولی باالی آنکمی نزدیکجا بودنِ ماست؛ طبقۀ باال عمل ماست، عمل یکبینید اینطور که گفتم، میهمان شما

 اوقات نه ربطی به عمل دارد، نه ربطی به بودن و زندگی دارد.وگو است، الفاظ است، بازی باالفاظ است؛ که گاهیگفت
 

 ه:گوید کپس بنابراین، موالنا قشنگ می
 

 الفَد؟ کی اِقرار ز عیانست، عینِ چون

 دارد؟ کی انکار شود، کاسِد چو اِقرار

 
 قیامت روزِ زلزلۀ تو، رُخِ در ای

 دارد؟ کی نار غمِ تو، روی جَنّتِ در
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

ش نورکنیم، کنیم، و گرمایش را حس میمیشویم و آن انرژی را خودمان حس رسیم، وقتی از ذهن ما خارج میوقتی ما به حضور می
  ریزند.می فرو همه ما در ناخشنودیهای ترس و بنیانصورت در اینکنیم؛ صورت خِرد حس میرا به
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 است. ذهنیمنِ براساس است؛ ترس اساس بر طور است؛این سیاسی و اجتماعی نهادهای تمام ،دانیدمی که طورهمان االصولعلی

 را اجتماعی هایبنیان و نهادها هااین است. تنهایی حس واست  کمبودحسِ واست،  ناخشنودی واست،  ترس اساس رب هم ذهنیمنِ
 یاسیس اصطالح نهادهایبه تمام و ؛ترسندمی ردممَ که است نای برای ،کنندمی مجهزدارند  را هاارتش که همهاین .اندکرده گذاریپایه

  است.شده بنا ترس اساسِ بر
 
 نهادهای صورت دراین ؛بریزد فرو ما در ریزد،می فرو چیزهمه و شودمی زلزله که قیامت روز ثلِمِ ،ذهنیمنِ بنیانِ این کهاین محضبه

 دهند.می  دست از را خودشان اعتبار دیگر هاآن ریزند.می فرو ما برای هم هاآن ،اندشده بنا ترس اساس بر که اجتماعی و سیاسی بیرونیِ
  .میداد را جوابش وبخ گفتیم، خوب که کنیم فکر بگوییم ناسزا یا ؛بکنیم روانی رضایت حسِ تاکه  بدهیم فحش یکی به نیست الزم ما
 

 و جهانبه کردننگاه اساس بر ؛ستا ذهنیمنِ اساس بر ،ستا الزم غیر و .نیست حقیقی نیازِ ست،ا روانی نیازِ یک کردنکم رو اصالً

  .ستا ذهنیمنِ اساسِ بر همه که ؛است کمبود و ناخشنودی و ترس یگاهپا از زندگیبه
 

 ریزد.ها فرو مینهاد این همه ریزد،می فرو چیهمه هست؛ قیامت روزِ زلزلۀ تو روی در :گویدمی بنابراین

 قیامت روزِ زلزلۀ تو، رُخِ در ای

 دارد؟ کی نار غمِ تو، روی جَنّتِ در
 لحاظیبه درواقع که ،را جهنم آتشِ غم دیگر کند؛ حس را او ردخِ روشنایی و ،کند حس را او گرمای و ،دکن حس را او روی که هرکسی

 چیزها. طوراین غم رود،می بین از غم .دهدمی دست از را ،ستا ذهنیمنِ از ناشی ترسِ و خشم آتش
  خورد؟می را جهنم آتش غصۀ کسیچه تو روی بهشت در 

 داشت؟  خواهد را هاآن ریختن فرو اصطالحبه غصه دیگر کسیچه ،یزدبر فرو نهادها این اگر
 .رفت خواهد بین از ذهنیمنِ وترس غصه و اندریخته فرو هاآن چون دیگر

 

 

 وفادار یارِ آن غَمّازۀ غَمزۀ با

 دارد؟ کی غَدّار عالَمِ این اندیشۀ
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 ؛که ایغمزهَ یعنی ،یدائم و زنده انرژیِ وقتی

  ؛معشوق برویاَ و چشم نازِ به آمیخته اشاراتِ یعنی "مزهغَ"
  ؛آیدمی غمزه این دائماً یعنی ،است ازهمّغَ این و

 نیست. لحظهیک و دارد وجود دائماً بکنیم، حس ما را زنده انرژی این اگر
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 وفادار یارِ آن غَمّازۀ غَمزۀ با

  است. وفادار هم یار آن و
 داریم ما کنیم؛می خارج لحظهاین پذیرش و لحظهاین با شدنموازی و لحظهاین با شدن جهتهم از اصطالحبه را خودمان ما یوقت

  .کندنمی  قهر ما با لحظه این کنیم،می خارج
 .ستا وفادار یار آن پس گردانیم؛میبر رو خدا از که هستیم ما ،کندنمی قهر ما با خدا

 وفادار یارِ آن غَمّازۀ غَمزۀ با

 مِعالَ ینا اندیشه" دیگر ؛رسدمی ما به دائمی و زنده ناظر حضورِ این و ،ما خانۀ در ستهشَنِ و همیشگی وفادارِ یارِ نآ زندۀ انرژی وقتی
 .دهندهفریب یعنی ،اردّغَ ؛فریبدمی اصطالح به را ما که اردّغَ مِعالَ این دارد؟ کی را اردّغَ
 
 ایم.افتاده لهتَ در ما ایم.افتاده ،کندمی گرجلوه مهم بسیار بسیار را بیرون اتفاقات درواقع که هنیذمن فریبِ در ما 

 
 کهاین به و ،کرده مشغول صهغُ به وکرده،  )افسرده( Depress ،کرده جدا زندگی از را ما که را دهندهفریب مِعالَ این اندیشه: گویدیم

  .نداریم دیگر را اندیشه این ما ؛کرده مشغول ،شودمی ربهت مانزندگی ،کنیم جمع بیشتر ما چه هر
 :دهدمی توضیح دارد االن

 

 دِه خبری عزیزان احوالِ ز که گفتی

 دارد؟ کی خباراَ سَرِ خوبت مُخبِر با
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 ؛ داری دوستش که کسانی احوالِ از که گفتی تو

 یماهدچسبی هاآن به ما که چیزهایی نآ و ،هستند دیگر موجودات سری یک هستند، هاانسان سری یک داریم، دوست ما که را کسانی
 ؛بده خبر هااین از گفتی گویدمی؛ یماهشد هویتهم و

  .بدهم خبر هااین از من نیست الزم: گویدمی
 ؟دارد را هاچیز این اخبار حوصله کسیچه حاال ،تو دَمِخوش ۀخبردهند یعنی خبرمُ مقابل در

 دارد؟ کی خباراَ سَرِ خوبت مُخبِر با

 هاییرویداد به مربوط همهکه درواقع  شد؟ چی آن و شد چی این که دارد؟ خباراَ سودای و حوصلهوحال کسیچه یعنی ؟ددار کی اخبار رِسَ
  .کندمی ایجاد ذهنیمنِ که ،هست

 
 :دهدمی توضیح دارد را مخبر؛ دهدمی توضیح را این دوباره بعد و
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 عارف دَمِشیرین لهجۀخوش مُطربِ ای

 دارد؟ کی یار چنین که بَرگو، و دِه یاری
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 ،است بخشزندگی ،است مدَشیرین .است مدَشیرین و لهجه خوش که ؛ستا عارف دَمِ اصطالحبه همان ،خبرمُ شد معلوم پس

  .باردمی شادی آن از ؛است بخشرکَشِ و است بخششادی
 .هستند ذهنیمنِ چنگالِ در هنوزو  ؛اندنکرده کشف را آن هنوز ایعده یک ولی ،هست همه اندرون در که عارفی مِدَاین 

 
 
 

 
 عارف دَمِشیرین لهجۀخوش مُطربِ ای

 . بگوید درونی ۀداننداین  مِدَ این که گویم،می من گویدنمی. گویدنمی را خودش پس: گویدمی حاال

 

 طربِمُ ای

 .باردمی شادی اشهمه ،بخشدمی شادی که است ایباشنده طربمُ. بخششادی یعنی طربمُ؛ است طربمُ هم این و

 !بگو تو حاال ،ناظر حضورِ این شسته،نِ من درون در که دَمخوش ۀباشند این گویدمی

 
 دارد؟ کی یار چنین که بَرگو، و دِه یاری

 .شودنمی پیدا یاری چنین بیرون در ؛ندارد را یاری چنین کسیهیچ

 .ندارد یاری چنین کسهیچ شود،نمی پیدا یاری چنین بیرون در ؛آیدمی درون از "عارف دَمِشیرینو  لهجهخوش مطربِ"

 نآ به و کند زنده را عارف دَمِ این باید خودش درون از یهرکس ؛شودنمی پیدا یاری چنین بیرون در یعنی ،ندارد یاری نچنی کسهیچ
 .بخواهد تایید هم دیگران از و بدهد گوش خودش هایحرف به ،بزند حرف خودش که نه ؛بدهد گوش

 

 کِسادست و ستخرابَ تو از بُتان بازارِ

 دارد؟ کی بازار دلِ باشد، چه بازار
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
  ؛شده خراب تانبُ بازار ،تو بخشِشادی و عشقبه آمیخته و خردمندانه گفتار از: گویدمی
 طیلتع هااین بازار دیگر حاال و ؛خریدیممی را اتفاقات خریدیم،می را دنیا جاه و دنیا مال ۀعشو ما خریدیم،می را مردم ۀعشو حاال تا ما

 .خریمنمی را هااین ۀعشو ما شده،
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  تانبُ بازارِ

  ؛کردندمی جذب را ما و ،فروختندمی و کردندمی ارائه را خودشان انبتُ
 .دهیمنمی دل هاآن به دیگر ما
 

 کِسادست و ستخرابَ تو از بُتان بازارِ

 .روندمی ورشکستگی به رودارند  ؛ندارد رونق و هاکسادشدهآن بازارِ

  دارد؟ را بازار جرات و دل اصالً کسیچه ست؟چی بازار: گویدمی
  ؛زندمی حرف دارد عارف ۀلهجخوش مطرب که وقتی

  ؟دارد را خودش فروختن و کردن رستدُ بازار تأجر و دل کسیچه
  بدهد؟ دل آن به خواهدمی اصالً کسیچه و

 دارد؟ عالقه آن به کسی چه
 

 
 :گویدمی بعد

 

 نیست سَر سَرِ را کَس تو، سودای ز امروز

 دارد؟ کی دستار سَرِ دارد؟ کی دستار
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
  میدی،دَ ما به تو که ایانرژی این و تو عشقِ این از امروز :گویدمی
  ؛کردیم پیدا ما که شدنیزنده این
  .ندارد را سَرش سَرِ دیگر کسهیچ

 
  ندارد، ذهنیمنِ گفتارِ به ایعالقه یعنی

  .ندارد ایعالقه دیگر هااین به کسهیچ ؛شودمی تایید شود،می جاهشود، می هرتشود، شآبرو می سببِ که چیزهایی به ایعالقه
 ]است[. بوده رسَمالِ  هااین

 ؟دارد که دستار

  ؟بنددمی دستار رشسَ دور دیگر کسیچه
  .تندگذاشمی همه ،را ردستا این و بود مذهبیعلمای  دستارِ اصطالحبه همین شبیه ؛بستندمی دستار قدیم ،دانیدمی که طورهمان

 
 ترهازرگب جلوی هاترکوچک هم اواخر این تا ؛گذاشتندمی دستار همه احترام برای اصالً یا ،بود شخصیت نشانه اوقات گاهی اصطالحبه

 . نشینندمی هاتربزرگ جلوی ،خواهدمی شاندل جوری هر همه االن .نشستندنمی کاله بدون و ،گذاشتندمی سرشان بر کاله
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 .افتادمی دستار دیگر ،شدمی مَست که کسی ولی ؛بود شخصیت نشانه دستار حالهربه

 
  ؛هستیم عشق مستِ ؛یمهست مست ما: گویدمی
 ؟االن دارد دستارۀ حوصل دیگر کسیچه و ؟دارد دستار کسیچه

 
 

 پیدا و آمد نقد چو تبریز، الحقِشمس

 دارد؟ کی پیرار غم گوید؟ کی پار از
 (۶۴۲شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
  ؛هستیم آن به وصل ما و ؛شده زنده ما در زنده انرژی و ، این نیروتبریز الحقِشمس که حاال: گویدمی
  ؛کندمی زندگی ما درون در که او هست و ،زندمی حرف دارد ما طریق از اوو 
 ؛هست عیان و پیدا و نقد همیشه این و

 
  ؛است لحظهاین همیشه یعنی ،نقد 

 کند؟می مطرح را پیرارسال غم و زندمی حرف پارسال از کسیچهدیگر 

  
  ،برسیم حقیقی رستگاری و آزادی به وقتی ما یعنی
 .است آینده و گذشته به روانی نیاز ،شویممی رها آن از که چیزهاییآن  از یکی

 
 

 
 .کنممی خداحافظی عدبَ هفته تا شما با ،فرمان اتاق در عزیز میلاِ از تشکر با

 ارهدخدانگ

 


