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  1صفحه: 

  

  شرحه بازگو  شرح جان شرحه               روده زکات روی خوب، ای خوب 

  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم

 یاد م برای خودمان نگه  چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس داریم. درعین گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩٢۴-١-٢های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  پرويز شهبازی آقای  اجرا:

  ١۴٠١ تيرماه ٢۴تاريخ اجرا: 
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ٣ ی شهبازآقای  سخنان با نسترنخانم  ١

 ٩ ی شهباز آقای  سخنان بافاطمه از آمل خانم  ٢

٩١    یشهباز آقای  سخنان آقای کریم و همسرشان با ٣  

 ٢٧  ی شهباز آقای  سخنان از پیرانشهر با  ضیاآقای  ۴

 ٢٩  ی شهباز آقای  سخنان مایسا از ممسن باخانم   ۵

 ٣٢ ی شهباز آقای  با سخنان آقای مسعود از فسا  ۶

 ۴٠  بیننده از شیراز  خانم  ٧

 ۴٢  قاسم از بوکان آقای  ٨

۴۴  هردخت از چالوس مخانم   ٩  

٨۴ ی شهبازآقای   سخنانآقای بیننده با  ١٠  

 ۵١ خانم نرگس از شیراز   ١١

 ۵٨ ی شهباز آقای  سخنانبا آقای مهدی از تهران  ١٢

 ۶۵  ی شهباز آقای  سخنانخانم حمیده از استان مرکزی با  ١٣

 ۶٨  ی شهباز آقای  سخنانخانم فرزانه از تهران با  ١۴

 ٧٢  ی شهباز آقای  سخنانخانم طیبه از همدان با  ١۵

١٨  آقای باب از شیراز   ١۶  

 ٨٨ خانم  طاوس از تهران   ١٧

 ٩٢  ی شهباز آقای  سخنانآقای احمد از مشهد با  ١٨

 ٩۵  ی شهبازآقای  سخنانبیننده و پسرشان ماهان از ممسن با خانم  ١٩
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  4صفحه: 

    ی شهباز یخانم نسترن با سخنان آقا ‐١

  جناب موالنا دارند که:  ۴١٢٠ ت یدفتر پنجم ب در

  آسمان  دیبشن ر ی الض نعرۀ
  آن صولجان   یشد پ ییگو  چرخ

  ) ۴١٢٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ریض ستیفرعون ما را ن ضربت
  ری حق غالب بود بر قهر غَ لطف

  ) ۴١٢١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

شده به گشوده   یدر فضا   دگ یکه همان   هنگام   م،ی و درک کن  می ما را بشنود. بوش  ر»ی«الضنعرۀ    دیبا  خداوند

که من ضرر    ای. بریرا ب  هانیا  م،ییبو  به زندگ   م،یگذار م   ها دگیهمان  نیا  یو عدم را جا  شودم  لیعدم تبد

  به نجاتمان برسد.  شیهاهم با چوگان تا زندگ  کنم نم

که درونش    یدرد  نیا  . زندگطلب کردم از زندگ   د،یکه به ذهنم رس  یز یتنها چ  دم،ی در درد خود را د  که هنگام

  است؟در اطراف من چه خبر شده دان تو م دانم، که من نم رایز   ر،یم را از من باکرده  ریگ

  ن یا  قدر در طآن  دمیو د  دمید  شده از زندگگشوده   یخود را در قهر از سمت فضا   ریسه هفتۀ اخ  نیا  ط  در

حرص و طمع هرچه    طانیبا ش  ییام و گوقرار گرفته   ام که در قهر با زندگچرخ شده   یو یآفل دن  یها دگ یهمان 

  ام. خودم، دوست شده  یتنها برا دگ یو همان  ، دگیهمان ترشیب

عشق    ، خداگونگ  ی و ناظر اختالل خود شدم که چونه جلو  دمید  یاجهان چند لحظه   ن یغم ا  آبل یرا در س  خود 

را    کردم، و سع   از زندگ  یی فضاگشا  درخواست  !ردیگ وحدت مرا دارد م   و از اشتباهاتم بذرم. خود  کردم 

  ها طلب نکنم. رها کنم و بذرم. از آن   یز یرا رها کنم. چ  انمیببخشم و دوباره شروع کنم. اطراف

ن  ادمیبه    یالحظه نباآمد،  هست که  حواست  حواست کجاست؟  ا  دیسترن  ماد  نی از  و   ی ز یچ  اتشیجهان 

ن  ؟نسترن بخواه قرار  ابد    نخواه   یز یچ    از کس  ستی مر  بهشت  به  ب  یتا  پ  ی ازینی و  پس چه    ، کن  دایراه 

بله، اآلن وقت آن است که از   دمیو چونه مجذوب خود کرد؟ به خود آمدم و د   تو را ک   وید  نیااست؟  شده
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  5صفحه: 

  ادم ی جناب موالنا به    ی بایدرخواست کم کنم که ناگهان شعر ز   شوم و از زندگ  داریب  میها دگیخواب همان

  آمد. 

  . دیگفت ٩٢٣که شما در برنامۀ  ۴٢٢  تیدفتر اول، ب در

  اش هیچو باشد دا زدانی ۀیسا
  اش هیو سا  الیاز خ وارهاند

  ) ۴٢٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بود بندۀ خدا زدانی ۀیسا
  زندۀ خدا  عالم و نیا مردۀ

  ) ۴٢٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گمان یزوتر ب  ر یاو گ دامن
  در دامن آخرزمان  ره  تا
  ) ۴٢۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را بر سر خود بذارم    زدانی  ۀیجهان رها شوم و سا  ۀیاز سا  دیپس. متوجه شدم با  نی خدا باشم ز  ۀ یسا  خواهم م

مرا از فکر،    گذارد،  که در مرکزم م  یی با فضاگشا  تواند او م  تنها   کند.  تیآشنا و هدا  ییتا او مرا با فضاگشا

  شدن جدا سازد و وارهاند.  تیهوهم  ، ذهن یها توهم و خواسته  ال، ی خ

که ناظر   ومی و ق خداوند ح  ه،یبله تنها دا ست،یام، دوست، آشنا نمن خانواده و ازل یابد کنندۀتیو ترب هیدا

م است،  من  ابعاد  تمام  با  تواند بر  من کم کند.  ب  دی به  را  خدا  ب  یریدامن   دامن در  آخرزمانِ    یِاز ینیتا 

  . میبغلط  شناختروان 

   لیکه خب خ  کردم شده بودم و فکر م  د یناام  ر یکمم کرد، در سه هفتۀ اخ   لیکه خ   ت یب  ن یاستاد، ا  طورن یهم  و

  که   دیگفت  ٩٢٣تان و برنامۀ اشتباه کردم، اما با گوش دادن به برنامه 

  ست ی اله، کارِ هر اوباش ن اُذْکرو
  ست یهر قَّش ن یبر پا  ارجِع

  ) ٣٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  6صفحه: 

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لیپ ورنه

    )٣٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی اتجربه   یکه    دیآ م  از زندگ  م،یافت م   ریگ  زندگ   تیدر هر موقع   دیکه نباگرفتم    ادی  ترش یخب استاد، ب  کهنیا

  . شود خام نم وقتچ یه شود پخته م  کهو کس   میپخته بشو م،یبخواه  را به ما بدهد و از آن خام

اشتباه کردم،    کنم فکر م  ای  شوم که دچار اشتباه م  است که وقت  نیها ابه تمام انسان   زندگ  ۀیهد  نیباتریو ز 

   لیتجربه خ  کهنیخاطر ابه  شود،  م   زندگ  ۀیهد  نیباتریز   دیهمان تجربه شا  و  رندیکه تجربه است را ب  هیآن هد

به   تواند م   لیو تجربه خ  کند م   داریآفل است و انگار که تو را ب  زیچهمه   ،یبشو  د ینبا  دهیکه همان  دهد م  ادی

  ها را برساند. همۀ ما انسان  درک پختگ

اشتباه    دیکه شما با  دیتوجه کن  دیسال شما باوسن! بله، مخصوصاً در  نی! آفرنیآفر  با،یز  لیخ  آقای شهبازی:

  اشتباه نکرد.  شود نم  ول  م،یاشتباه بن میکن  سع کهن ینه ا د،یاشتباه بن  دی. البته بادیریب ادی  د،ی کن

سالتان است. به خودتان   یوست ی. شما بدیکار است و شما تجربه ندار  ی مختلفِ انجام    ی هاما راه   اشتباهات

  .دی ریب اد یاز اشتباه  دیبا ول د، یکه اشتباه بن  دیروا بدار

وگرنه چندتا اشتباه    اندازد، نگرفتن است که ما را عقب م  ادی  اندازد، که ما را عقب م   ستیاشتباه کردن ن  نیا

  .کشد ما را نم 

ا  دیدان م   شما .  دینشو  دیناام  د، یشاءاله که موفق باش خانم. ان ! نسترن  بای ز   لیخ من    دیگو م   کس  کهن یکه 

. آن همان پردۀ کمال است. پندار  دیشناس  جا را شما مآن   د،یآ م  رید  یجا یاز    نیاشتباه نکنم، درواقع ا

     کمال است.

کرد،    میوجود ندارد، هم ما اشتباه خواه   یزیچون چ . هممیکه ما اصال اشتباه نکن  کند  کمال ما اقتضا م  پندار

آدم  با  ییهاهم  ما  ما هستند، اشتباه خواهند کرد.  اطراف  باز کن   دیکه در  را  اول    م،یفضا  را  اشتباه خودمان 

  .  میرا هم ببخش رانیاشتباه د م،یکن خودمان اشتباه م  میدید وقت  م،یببخش
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  7صفحه: 

  ی  شود نم  کسچ یه  م،یاشتباه نکن  شود . نممیخودمان هست  ذهننفوذ من  ریما درواقع ز  م،ی کن اشتباه م  ما

چون  او فکر کند، عمل کند، اشتباه نکند، هم  قیخدا از طر  ریبه بعد د بخواند، به خدا زنده بشود، از آن  ی ورد

  . زندگ  یاری به هش میشو م داری ما ب جیتدر. به ستین یز یچ

  

  خداحافظ شما.  .دیان شاءاله موفق باش ممنونم،

  

ذهن پندار کمال دارد و    کهنیآگاه شدم. ا عنیحالت هم به پندار کمالم   نیبله استاد، من در هم  نسترن:  خانم

خودش را    من هستم، ول  دیگو و م  اندازد به ما کم بند، آن خودش را وسط م  دیآ م  هر درجه که زندگ

   انسان را به منف  خواهد فقط م  هات یوضع چون در همۀ    شه،یهم  دهد نشان م  منف   طانیمن ش  ی عنوان  به

  .می که ما آگاه بشو دهد کند و اصال اجازه نم تیبودن هدا

 ن ینه، ا  دمیاشتباه کردند؟ د  رانیاشتباه بنم. چرا اشتباه کردم؟ چرا د  دیبود که من نبا  نیکمال من ا  پندار

   زندگ   یباز   نیدرواقع ا  م یکن و هر دفعه که ما اشتباه م   الخطاستز یپندار کمال است. اشتباه هست، انسان جا

  . میبرس ییاست که ما به فضاگشا

که    دیگو . م کندم  تیانسان را به درد هدا  ذهناما من   م،یما در درد بغلط  میکه بخواه  ستین  یزیاصال چ  نیا

   یفقط    نیا   برو درد بده! ول  ایاتفاق افتاد، حاال برو درد بش!    نیا  ید یشد، د  اشتباه   ی دیبرو درد بش، د

  باز کن و بذر.  رافضا    دیاست که پشت پرده را نشانت بدهد، بو  زندگ   یباز

  ز ی چکه نه، همه   م ینی پندار کمال بشد عقب و ما بب  نیا  دیشا  رد،یها شل ب اگر که در همۀ ما انسان  نشیب  نیا

  . گذرد دارد م ، زندگ  ییبای در ز زیچهمه  مش،ی ریب ی جد  میکه ما بخواه ستین  یقدر جدآن

  !ن ی! آفرنیآفر آقای شهبازی:

  وقت برنامه را هم گرفتم.  دیممنونم استاد. ببخش نسترن: خانم

  خواهم  که من چار م دیای لحظه به خودش ب نیدر ا دی با ، من، هرکس ر، یهرکس د ای نه، شما  آقای شهبازی:

اشتباه کرده؟ من بروم    چرا فالن  کهن یمن خوب است؟ نه ا  شرفتیپ  یمن خوب است؟ برا   یبرا   یزی بنم؟ چه چ

  به خودم درد بدهم.   ایبه او درد بدهم، 
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  8صفحه: 

   وقت  کهن یا  ی غلط باشد. برا  د یآن شا  دهد، آن سوق م   ی سواصطالح بهکه جمع، ما را به   ی زیباشد آن چ   ادمانی

کار    ن یا  دینبا  ؟ یکرد   بزرگ  نیبه ا  . چرا اشتباهکنند پدر و مادر ما، مردم، ما را مالمت م  م، یکن ما اشتباه م 

  ! یکرد را م

درد بروند و    ریز  رند،ینگ  ادیشان را پنهان کنند، اشتباهات  شوند . آن موقع مردم مجبور مست یکار درست ن  نیا

  .  ردیگ نم ادیدرواقع   رد،یگ م  ادی را  یز یچ یآدم موقع درد  داده که وقت ادیاصل را هم موالنا به ما  نیا

اشتباه من   نیچه را از ا  م،یهست  که در هر سن  مین یبب می ن یمن، بنش  ایشما  عنیفضا را باز کند، با آرامش.  دیبا

  ز ی برود آن چ م، ینداشته باش  ی هم کار  ران یعوض کنم؟ با د د یرفتار کردم؟ چه را با  یطور نیچرا ا  رم؟یگ م  ادی

  ببخشد.   او جلو برود و خودش ر ردیب اد یرا در خودش عوض کند، 

  د ی . بامیسرهم اشتباه کن که ما مرتب پشت  ستین   بایکه ز  دیبدان  دیاما با  دیخودتان را ببخش  دیشما با  شهیهم

  . میاشتباه نکن  شود کرد، نم  میکه اشتباه خواه  میرا هم بدان نیا ول  م،یاشتباه نکن  م،یمواظب باش م،یدقت کن
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  9صفحه: 

  ی شهباز  یخانم فاطمه از آمل مازندران با سخنان آقا‐٢

است    بارن یحالم! (گریۀ خانم فاطمه) من اولحالتان خوب است؟ چقدر خوش   ،ی شهباز  یسالم. آقا   فاطمه:  خانم

  .  یشهباز یآقا  زنم زنگ م

  . دی! خب صحبت کننیآفر آقای شهبازی:

  بخوانم.  تانیبرا خواهم ام، منوشته  یز یچ  ی(گریۀ خانم فاطمه).  فاطمه: خانم

  .دیبله بله، بخوان آقای شهبازی:

    فاطمه: خانم

  حضور گنج شدها همه مکانال کاش
  ها صبور و انسان رفت ها؟)م(حمله 

  
    ایها و رکبر و دروغ شستم 

  مهر و محبت و صفا   نشستم
  

    گرفتم  انیو پا رفتم  دردها
  گرفت در وجود ما جان م  عشق

  
  در آغوشِ همه   رفتم اَنْصتوا

    دمدمهیو ب شیانسان ب شدم
  

  به سراغ  آمدنم و آشت صلح
  چراغ  ی میگرفتاز ما م  یهر  

  
  نبود ییروز سروصدا  دگر آن 
  نبود  اهیو س  دیسف  نیجنگ ب 
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  10صفحه: 

  
   و تفنگ نبود دست کس ر یت

    نفس  چی خون ه ختنیرنم
  

  خانم فاطمه)  ۀ ی.( گریشهباز یحالم آقاخوش   لیخ

  ممنونم.  لیخ  آقای شهبازی:

. من سواد  نمیب سه سال است، برنامۀ شما را م  ِیاست. من اآلن نزد  بارنیزنگ زدم، اآلن اول  فاطمه:  خانم

  هم دارم.   ییابتدا

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  . آوردم برنامۀ شما را گرفتم، داشتم بال درم  (گریۀ خانم فاطمه) وقت  فاطمه: خانم

  د؟ یکردچه؟ چار م  آقای شهبازی:

  : خواندم خودم م یاش براناراحت بودم، همه  گشتم، ذهن بودم، دور خودم م  ی… تو فاطمه: خانم

  چرا آمدم به خاک   دانمنم 
  خاک  شومو باز م اُفتمم یروز 

  
چرا من    گفتم و م خواندم را م  هان یاز صبح تا غروب ا شدم وروز بلند مشب  خواندم، را م   نیداشتم ا اشهمه 

    خورم؟ درد م چه  ام؟ به چه آمده یام؟ براآمده  ایبه دن

  آورد.  ای برنامۀ شما را که گرفتم، حاال متوجه شدم، خدا چرا من را به دن نیا ول

  !ن ی! آفرنیآفر آقای شهبازی:

  وار ی نوشتم زدم به در و د  شود، م  تیپنجاه بوبه صد   ی بود نزد  ید یشما را که کل  ات یمن همۀ اب فاطمه:  خانم

  با من.  کنند م جلو، البته خانواده هم همراه روم برنامه را م  نیا ییخودم تنها شه یآشپزخانه و من هم

  ! نیآفر آقای شهبازی:
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  11صفحه: 

روز    ی  دم،یآمد درون من انگار، بعد د  «اَنْصتوا»برنامه را شروع کردم به نگاه کردن    نیکه ا  لیاوا  فاطمه:  خانم

  «اَنصتوا» روز داشتم  و بخوابم، شب  خواستم م  شدم، م  داریو هر وقت ب  خوانم م   «اَنْصتوا»صبح بلند شدم دارم  

  خواندم.   یر یرا جور د «اَنصتوا»   دمی. دخواندم را م

  آورد.   ریبه زبانم جور د زندگ

  سوت آغاز کن   عنی اَنْصتوا
  سوت را ناز کن  عنی اَنْصتوا

  
  جمله را خواندم:  ن یهم هم رید بار ی و

  ست بهانه شهیاند عنی اَنْصتوا
  ست در اتفاق و لحظه ا آدم

  
  نه؟  ایبخوانم  دانم را ادامه دادم، نم نیا ی مقدار ی و

    د؟یزن زنگ م. از کجا  دییبو د یخواه بله هرچه م د،یبخوان آقای شهبازی:

  . زنم من از مازندران زنگ م فاطمه: خانم

  . د ییجانم بفرما ن،یمازنداران! آفر آقای شهبازی:

  فاطمه:  خانم

  فکرها  نی فاصله بذار ب عنی اَنْصتوا
  است دعا  نیهمان خواستۀ توست، ا نیا

  
  من نخوانم.  دییام، به من بودرست ننوشته  خوانم، اگر من خوب نم دیببخش فاطمه: خانم

  . دیی. بفرمادیکن خوب صحبت م  لی. خدیخوان م  عال ل یخانم. خ دیخوان خوب م   لیخ  آقای شهبازی:
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  فاطمه:  خانم

  شیبرگرد به اصل خو عنیَانْصتوا  
  ش یتو پ  روزِ َالَست، به رب گفت آن

  
   بل  اَلَست گفت  عنی اَنْصتوا 

    منحن   ش که م رش یز مزن
  

  که صابر باش صبور عنی اَنْصتوا 
  دور یکن خود را از آن فکرها رها

  
  ب ی جهان دارد فر عنی اَنْصتوا 

  ب یانداز و شهرلحظه به دست  ُافتم 
  

  بشا تو فضا عنی اَنْصتوا 
  رسد از نوِر حق حم قضا  تا

  
   اندخبرها فان  عنی َانْصتوا 

  اند  جان  یگوشَت را که هر  ببند
  

  سخن کوتاه کن عنی اَنْصتوا 
  به ذهن نگاه کن  ،یا گوشه  نی بش

  
  خدا آماده است  عنی اَنْصتوا 

ساده است شی برا  الْقَلَمجف  
  

  شفتن از درون عنی اَنْصتوا 
  الْمنۇن ب یاز ر منیا  یشوم

  
  ی خدا هست مشتر عنی اَنْصتوا 
   او پر هست غن  کهنیاز ا  مترس 
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  دیاز رب آمد به پد اَنْصتوا 
  د یجدا شو از پل هیآ نیا  بشنو

  
  ها گذشت گذشته  عنی اَنْصتوا 

  دو دست    ری لحظه، ب نیا  اتفاقِ
  

  لحظۀ اتفاق عنی اَنْصتوا 
  باش تا رسد از حق ارفاق خَموش

  
  حرف حق   ری بپذ عنی اَنْصتوا 

  الفَلَق بخوان تو رب  روزو شب 
  

  قُل تَعالۇ بشنو  عنی اَنْصتوا 
  و آنْ عدو   دیآن ذهن پل بنداز

  
  َفکان ْخدا هست کن  عنی اَنْصتوا 
  «ال» کن دست جانان  یدار هرچه

  
  آن غرور  بشن  عنی اَنْصتوا 
  شرور  ذهنشو از من جدا 

  
  رب فرمود ارجع عنی اَنْصتوا 

   اَخ یانسان، تو ا یکن تو ا  لی تعج
  

  ز خود فارغ شو عنی اَنْصتوا 
  ز خود فائق شو ارجِع بشنو

  
  هدر   یوقت را داد عنی اَنْصتوا 

منا» و بخوان تو «کوثر»  ریبرک»  
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  جدا شو از زمان   عنی اَنْصتوا 
  زان یم یبود و هست، شَو کن هرچ «ال»

  
  ی کن از هر بد زی پره عنی اَنْصتوا 
  یرا بخوان و بخوان مثنو غزل

  
  بال رفت از جهان عنی اَنْصتوا 

  در امان  مان لطِف حق م ریز
  

  ام: شما نوشته  یرا برا  تیب ی نیا

  گنج حضور   ریب عنی اَنْصتوا 
  کرده ظهور یدر شهباز یمولو

  
  سوت آغاز کن  عنی اَنْصتوا 
  سوت را ناز کن عنی اَنْصتوا 

  
  سوت آغاز کن  عنی اَنصتوا 

  حق تو باز کن  درها، رۇ به  عنی
  

  سوت آغاز کن  عنی اَنْصتوا 
  پرواز کن  شی هردم به سو عنی

  
  َانْصتوا از حق آمد به وجود  عنی اَنْصتوا 

  حال باش و کن سجود خوش  ری ب پس
  

  !الو

  .  باستیز  لی خانم، خ میده گوش م  م ی بله بله دار آقای شهبازی:

  دارم. ییمن سواد ابتدا ام!خوب نوشته  دانم نم  فاطمه: خانم
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  به!به  آقای شهبازی:

  . گشتم ها دور خودم معلم بودم. سال   نیعاشق ا ول فاطمه: خانم

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  اش ناراحت بودم.همه  فاطمه: خانم

  نه؟  ای د ینیب  شما م  دانم صفحه نوشته شده، نم یدر رو  ی شعر ی ! نیبله، آفر آقای شهبازی:

  ام.را خاموش کرده  ون یزیتلو فاطمه: خانم

  :دیگو خب، م   لیندارد. خ ب یع آقای شهبازی:

  ز تو   خواهدکاله م ملول  از
  جو و کاله یکس مشترآن ستین

  ) ٨٣۴ تیدفتر ششم ،ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و باز داد  د یرا صد بار د کاله
  باد مودیاو؟ پ مودیپ ک جامه

  ) ٨٣۵ تیدفترششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

پس   ه  م، یده پس م  م،یشنو را ما از موالنا م   «اَنْصتوا»عشق و سوت و    ی . کاالدیدیرا شما خانم خر  کاال 

 رود  م   دهد، پس م   ند، یبرا م   راهنیمغازه پ  نیا   بخرد، ه  راهنیپ  رود م   کهمثل کس  م،یده پس م    ه  میده م

 دن یآدم کاال خر  نیا  دهد، پس م  ند،یب را م  یاد یز یهاراهن یپ  دهد، پس م  ند، یبرا م   راهنیآن مغازه همان پ

  .  دیدی. عشق را خردیدیخر د،یبود یاست. شما مشتر اش سر رفته حوصله  ست،ین

. دیاو عمل کرده   دیاده یفهم  د،یگفت  ییبایز  ن یبه ا  ی شعرها  د،یدار  ییشما سواد ابتدا  ست، یبه سواد ن   دینیب م

  . دیاو عمل کرده  دیاده یشن

!  ن ی! آفرنی آفر  ، عال  ، ،عالاست، عال  خانم، عال  دیادهی . شما کاال را خرمیریب  اد ی ما همه از شما    دوارم یام

  . دییبله بفرما
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  د ی . باکند نم   ی هم اثر  چیموالنا گوش بدهند، ه  خواهند شان سررفته، محوصله   یاعده   ی.  د یست یهم ن   ملول 

  . دیداشته باش اقیاشت  د،ی طلب داشته باش د ی. بادیطالب باش

  گردد،  دنبال کاال م  گردد،م   یز یدارد، دنبال چ  اقیکه طلب دارد، اشت  کس  د،یهست  شما مثال  د،ینیبب   شما

  .  ردیگ م  ند،یب م  وقت

  تان  در زندگ  د،یاگرفته   د،یاهد یاز شما خر  برخ  م،یسال است در خدمتتان اجرا کرد  ٢٢   یتا برنامه، نزد  ٩٢۴

  .دیاموفق شده  د،یاعمل کرده 

بعض ستیبه سواد ن اصال . ی ب یهم از رو  هاحوصل  ر یو برنامۀ دگنج حضور گوش م ست،ین ی دهم.  

  شرفت یداشته باشد، بخواهد پ  اق یشته باشد، اشت طلب داشته باشد، ذوق دا   که اگر کس  می گرفت  ادی از شما    ما 

  !نی مثل شما. آفر کند، کند، م 

  ش، یپا  نمی ! بنشنی. همنمیبرنامه را بب  خواهم روز م   فقط شب و  ست،یمهم ن  رید  زیچ چ یه  میبرا  من  فاطمه:  خانم

  گوش کنم.  نمیبنش

  !  نیآفر آقای شهبازی:

  ارزش ندارد. میبرا زیچ  چیه رید ر،ید زیچ  توانم نم برم، اصال لذت م فاطمه: خانم

همه    نیا  دانم و توپ و تفنگ و نم   دشمن  نیکاش ما ا یا   د،یهم که زد  حرف  ن ی. همبایز   لیخ آقای شهبازی:

  است.و درواقع بشر خودش را مسخره کرده  یساز اسلحه

دارد، به مدرسه   اجیمملت به کم احت   نیا  مییبو  م،یکم کن   به کس  ییجا   ی  می ما هجوم ببر   کهن یا  یجا به 

 ر یدهم  می ما دار رند، یم م  گروه دارند از گرسنگ نیدارد، ا اج یدارد، به غذا احت  اجی دارد، به لباس احت اجی احت

  . میکش را م

چار    میخواه توپ، تفنگ م   ما  .دیحرف را زد  نیترخردمندانه  ول  دیدار  یی. شما سواد ابتدادییگو راست م  شما

عنوان جمع، بشر  به  میاعقب افتاده   قدرن یا  ما.  میعشق را تجربه کن  میا. ما آمده میهم کم کن  به  دیما با  م،ی کن

  ما؟    میچه را بلد هست م،یبلد هست می . که ما فکر کنبرد م نی دارد خودش، خودش را ازب

از شما    ندی ایب  د یرا درست کنند، با ای دن  خواهند که قدرتمند هستند، م   کسان  نیتمام ا  م،یاگر مثل شما بود  ما

  .  دیدار  ییکه سواد ابتدا رند یب ادی
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  جا ن یموقتاً ا  م،یرو م   م یریم فردا م  م،یکم کن  ریدبه هم  میاخانم، ما آمده ها را بشنوند که آقا،  حرف   ن یهم

  سال عمر کند.   ستی از باالخره صدسال، صدوب شترینبوده ب کسچ یه م، یهست

هم،    شتریسال که ب   ستیصدوب  نیدر ا  رینوشته است، د  خیتار  م،یاده یما د  رسدکه ما عقلمان م   یی جاآن   تا

ریشصت سال، د  ای   میریمتوسط ب  تو چرا م خواه  شمردم را ب  و آزار بده ،    یبرو به    کن! اگر بلد کم

  به مردم نداشته باش.  یکار   ریخودت را بن. د فی ک نیبنش یاگوشه  ی برو  ، ستی. بلد هم ن هست

  د؟ ییبو دیخواه م  یرید  زیبود، ممنونم. چ بایز  لیخ

  .دو خط است    یخواستم،   قسمت ی. کنم  خواهش م فاطمه: خانم

  . دیی بله بو آقای شهبازی:

    فاطمه: خانم

  جان در وجودم بد خموش   هاسال
  ها مثل موش سال گشتم،م  اَشیپِ من

  

  ستم؟ یچرا من ن  گشتمم  هرسو
  ستم؟ی پس من ک  ست؟یوجودم چ نیا

  

  نشست   یزد و نور برق  ناگهان
  را بست میهادست ست،یز غصه ن گفت

  

  شما درد نکند، متشرم. دست

  ! نی! آفرنی. آفربایز  لیخ  آقای شهبازی:

  خدا حفظتان کند. خدا حفظتان کند. خدا حفظتان کند.  م،یگو فقط م   نمیب شما را م فاطمه: خانم

  . دیشما لطف دار کنم، خواهش م آقای شهبازی:

البته    کنم،  م  زندگ   دارم   فهمم، من را. من تازه دارم م   دیکرد  داری همه را. شما ب  دی کرد  دار یشما ب  فاطمه:  خانم 

بب   قتیحق  خواستم م  دم، ی هم مشالت کش  لیخ پ  نمیرا  برا  دایو  که   دانستم نم   دم،یجنگ  م  نیهم   یکنم، 

  در وجود من بود.  قتیحق
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  ! نیآفر آقای شهبازی:

   صبر و سوت داشتم و دارم ول لیخ ول دانستم را نم نیاز خودم شروع کنم، ا دیبا دانستم نم  فاطمه: خانم

را همان هفتۀ اول که برنامه را نگاه کردم متوجه شدم،    نی و ا  دانستم را نم  نیا  چه هست.  دانستم را نم   ذهنمن 

  حال هستم. خوش  لیذوق کردم و خ   لیخ

علم    نیعشق اعلم بودم،    نیها دنبال امن سال   میگو با خانواده. م  ،یتو چقدر عوض شد   ندیگو به من م   همه

نگفتم    کس   به  علم را دوست داشتم.  نیمن ا  بدهم ول  لیتحصداشت که نتوانستم ادامه   ل یدال  را داشتم ول

 آمد در خانۀ من، من چطور ذوق نکنم؟ چطور ک ن   میبرا  ز یچچینکنم؟ لذت نبرم؟ ه  فیمن، علم    ست، یمهم 

  است. دست شما درد نکند.   را دارم کاف نیمن هم  ست،یمهم ن میبرا رید ز یچچیه

  . عال ! عالن ی! آفرنیآفر آقای شهبازی:

  دست شما درد نکند. خدا قوت. خدا قوت.  فاطمه: خانم 

  . دییاسمتان را هم بو دیخواه اگر م د؟ییبو دیخواه اسمتان را م  آقای شهبازی:

  . زنم من فاطمه هستم، از آمل زنگ م فاطمه: خانم

  خط.  ی رو  د ییای ! باز هم بنی. آفرعال  ، بود، عال خانم فاطمه از آمل. عال آقای شهبازی:

حال هستم. ممنون  خوش    لیحال شدم. خدا حفظتان کند. دست شما درد نکند. خ خوش   ل یخ  فاطمه:  خانم

  . خداحافظ شما. د یصحبت کردم، ببخش ادیشما. وقت شما را گرفتم اگر ز

  . خداحافظ. بود، عال عال آقای شهبازی:

با اشخاص    میهفته زنگ نزنند، ما بتوان   نیو هر هفته، خواهش کردم ا  زنند که مرتب زنگ م  همۀ دوستان   از

  . م یریتماس ب دیجد

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل    ۹۲۴-۱-۲مشار

  19صفحه: 

    ی شهباز یو همسرشان با سخنان آقا  می کر یآقا  ‐٣

که فقط وصل    کردم من شب و روز نذر م   ی . جناب شهبازیشهباز   یآقا  دیالو سالم، خسته نباش   :میکر  ی آقا

کردم، روزگار    اهی کردم، روزگار زنم س  اهی غرقِ مصرفِ مواد مخدر بودم. روزگار خودم س  عنیبشوم به شما.  

  ش یرا پ  ام شما بتوانم راه پاک  مۀکردم. خدا شاهد است، فقط نذر کرده بودم وصل بشوم به برنا  اهیام سبچه

ریفقط د  رمیب  .عنی  ر،ید  امدهیبر  رید  نیبه امام حس  ت یث یمانده، نه ح  میمانده، نه آبرو برا  مینه جان برا  

  مانده.  میبرا

  ا ی خدا  کردم، واقعاً شب و روز التماس م  عن یهم هستم.    نابود، بچه نابود، کارم نابود کردم، رانندۀ تاکس  زن

پر است    لیدلم خ  د،یحرف بزن  دهم اجازه نم  دیوصل بشوم. ببخش  یشهباز   یبار هم که شده من به آقا  ی

مصرف مواد مخدر. اآلن دارم فقط التماس    یرو   دم،کررا نابود    ام واقعاً، دلم پر از درد است واقعاً، تمام زندگ

  تمام اشتباه کردم. شوم، من دارم متوجه م ای که خدا کنم خدا م 

  لۀ یوسکرد. من به   اهی سال فقط مواد مخدر روزگارم را س  پنجوست یسال، ب   شصت سال سن دارم. س  درحدود 

اآلن که وصل شدم    نی. اآلن نذر کردم، هم ماری ب  مارِیب  مارمی ب  کنم، برنامۀ شما متوجه شدم که دارم نابود خودم م 

  آب بزنم پشتش.  ،ییشوبالنسبت داخل دست زمیبه برنامۀ شما، تمام موادم را بر

راه را ادامه بدهم. از    نیباشد، بتوانم ا  بانمی پشت  شانی هستند، دعا  ی که گنج حضور  کسان   ی شما، دعا  ی دعا

  د ی نگه دار  شوند، ناراحت نم  نندگانیب   ۀیاگر امانش هست، بق  شود، شماره را اگر م  نیا  کنم، شما خواهش م 

را اعالم کنم به شما، بتوانم    ام هفته پاک  ی  ، با شما بنم که بتوانم هفتگ  مشارکت  یمن هر هفته بتوانم  

  بروم.  شیراه را پ نیا

برا  نیا  دیشااست    درست ا  کم سخت باشد، ول  یشما    یبرنامه  با  ب  س  نیمن  سال که   پنجوست یسال، 

  ه یگر  کنم، و مصرف م   کنم م  هیگر  عنی.  شوم خدا دارم نابودِ نابود م  یکردم، به خداوند  را متالش  ام زندگ

ندارم، سزاوار    شتر یدختر ب   یبتوانم    که بزنم    ی کنم، دست به چه کار   خودکش  دانم نم  کنم، و مصرف م   کنم م

. اش در زندگ   افتد م   چه اتفاق  نندیب م  اشی خواستگار  دیایب  ی. فردا  ریاو را ببرم د  یکه من آبرو   ستین

کرده، به او راحت    دایکه دختره مشل پ  افتد،  اتفاقات در جامعه دارد م   لیخ   نم یب نکرده، دارم م  یفردا خدا 

  فالن فالنت.  یبابا ندیگو م
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از لحاظ مال  رید  دم،یبر  رید  ،ی خسته شدم جناب شهباز  عنی  دانم، نم  ایخدا آوردم واقعاً.   م یگو نم    کم 

  ی خور من اکثراً نشستم در خانه فقط دارم خود   کهن یا  یهمان هم مشل بوده، برا   داشته باشم، ول  دیمشل شا

سال است، دو    ین برنامۀ شما را اآلن در حدود  ی. شب و روز هم فقط اکنم کار را م  نیکه چرا چرا چرا ا  کنم م

  . کنم فقط گوش دارم م یدرپی سال است پ

  ی چطور  عنی  کردم، به زن م  نیتمام مشالت از درون خود من بوده، نه خانواده، نه زن. توه   ها،ی بد   تمام

خداوند   م،یبو م  یبه  خجالت  خودم   اصال حرف   کشم،  خدا  خانواده چه  به  مها  خودم کردم،  زدم ام  نابود   .

دختر    نیسم شده خدا و زنم و افقط ک  اقعاًماندم، و  کسی را از دست دادم، ب زیچرا از دست دادم، همه   ام زندگ

  من در خانواده.  زبانیب

 ر یواال خسته شدم د  دانمباشد الاقل، نم   بانمیپشت  ی  یدعا  دوارمیخسته شدم. ام   ،ی شهباز  یشدم آقا   خسته

  کار.  نیاز ا

  آقای شهبازی: 

خداوند   یپشت سر شماست، بله دعا  شنوند که اآلن م  نندگانیب  نیبنده و هم   یتنها دعا که نه  دیباش  مطمئن

  د، یکن م    مانیو پش  ی داریاصطالح بکه شما احساس به   ی طورن یهم پشت سر شماست. و اگر شما که اآلن ا

  . دیمثبت، و نه خودتان را محوم کن  مانیپش

  د یتوان و شما م.  میبرگرد  می ری ب  ادیاز اشتباهمان    دیبا  م، ی کن ما اشتباه م  م،یکرد صحبت م  می از شما داشت  قبل

 نیاصطالح فوالدارادۀ به   د،ی مواد را مصرف نکن  نیلحظه ا  نیاز ا  دیشروع کن   دییای. شما بدیرا ترک کن  ادیاعت  نیا

  . دیورزش کن   د،یندازی کار بخودتان را به   یِخداوند

  د، ی. ورزش کندیخالصه ورزش کن  د،یراه برو ای   دیبدو  د، یورزش کن   دیبرو  خواهد، مواد دلتان م   د یدیموقع د  هر

که مثل صدها نفر، حاال    دی د  دی خواه  د،یرا بخوان  هانیا   د، ی. ورزش کن دیموالنا را بخوان  دارکنندۀ یب   اتیاب  ن یهم

  را ترک کردند.  ادشان ی که اعت دمید الو دو س  ستیب  نیهزاران نفر، صدها نفر من در ا میگو نم

ها  شش نفر از آن نفر هم نه، پنج   دو  یها،  نفر از آن   دو یصحبت کنند.    ندیای ها بآن   می هم خواهش کن  دیشا  و

. من اآلن تلفن میما کم کن   د،یبه ما بده  دیریبود، شما تلفنش را ب  یکردند، اگر آدم معتاد   شنهادیبه من پ
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ما از آن سودا    م،یبده  را به کس  که تلفن کس  ستیما ن   یکار   استی اصطالح چون طبق سها را ندارم، به آن

  . میگذشت

و ورزش کردند که بعداً هم به ما گفتند که چقدر من ورزشار شدم    دفعه یها ترک کردند  طور که آن همان   ول

  . طورهان یسال، ا سال س وپنجستیهم جوان بودند مثال ب شان یهاخوب شده، بعض   لیبدنم خ

که    یطور ما را سالم کند، آن   خواهد خداوند، خداوند م   یدعا   که   دی. بداندیکار را بن  نیا  د یتوان حاال، شما م  و

  ها و دردها خرد کند.  بار غصه  ریز  ایما را معتاد کند  اوردهیخداوند ن  کهنیبند، و نه ا دهیما را آفر

   ذهن پندار کمال و من   نیا م، یست یما هم ن م،یکن . اشتباه ممیاشتباه کرد  د،یکه خوب گفت  طور ن یخودمان هم  ما 

  شما.  یاست براها گذشته آن  ریماست و حاال د

 ریو د  ییشودست  دیزیقول خودتان بربه  ریلحظه د  نیاز ا  د،یترک کن   دییای اآلن. شما ب  دیدان را م   زیچهمه   شما

تا خداوند به    د، یتوان که م  د یندازی کار بخودتان را به   ییخدا  ن یارادۀ فوالد  ن یطلب و ا  نی. اکشم من نم  دییبو

  شما کم کند. 

گرفتن    یپا  نشستم ها م اکثر جمعه  ، لیواقعاً نذر کرده بودم، چون خ   عنی.  یشهباز  یممنونم آقا   :می کر  یآقا

واقعاً پا شدم، نشستم    ریامشب د  ول   خواست، صالح نبود، خدا نم  دانم نم   شد، مقدور نم   شمارۀ شما، ول

  رم یوصل بشوم، فقط وصل بشوم، تماس ب  ،ی شهباز  یوصل بشوم به آقا    عنیفقط،    کنم نذر م  ای گفتم خدا

  کم.  ی  ردیگجانم آرام م   ریالو، د میبو

  اسمتان چه است؟ اسم کوچ.  دیامروز شانس شما بوده. اسمتان چه است؟ ببخش دینی بب آقای شهبازی:

  . میاسمم کر :میکر یآقا

.  ها ن یو ا  ییجا  ی  میبرنامه اجرا کنم، اصال قرار بود برو  خواستم من امروز نم  دینی بب   م،یآقا کر  آقای شهبازی:

  یبروم دنبال کارها   خواست برنامه را اجرا کنم و دلم م   نیکه ا  کشاند ما را م   ییروی ن  ی  دمیو گفتم، د  میو نرفت

  ها را انجام بدهم. بروم آن  م،ها انجام ندادکه مدت  ها،نیام و اافتاده عقب

که مرتب    ییهاخواهش کنم، آن   نندگانینظرم آمد که از ب به  دفعه ی برنامه را اجرا کنم و    ن یآمدم ا  نیا  یجا به

  مثل شما زنگ بزنند.   ید یجد  یهاند، آدم امروز نزن ر ید زنند، زنگ م
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  خواهند  صدها تلفن که اآلن م  د یشا  ن یکه شما ب  د ینیب. م دیشما وصل بشو  خواسته شما بوده، خداوند م  شانس

دیما هم اشغال است، شما گرفت  یهاما را، همۀ خط  رندیب  .  

 ی برا شود م  یتعهد نیو هم دیبرنامه، حرفتان را زد نیبه ا دیکه شما وصل شد دیر یب یرا به فال ن نیا پس

  ترک شده.  کنم، من دارم ورزش م  دییبو دیزنگ بزن  ریماه، دو ماه د  یکنار،   دیمواد را بذار  نیشما که ا

ندارد، هزارتا    یاده یفا  چیکنار، ه  گذارم را من م  نیمتعهدانه در درون شما گرفته بشود که ا  م،یاگر آن تصم  و

  .  دیو شمرد دیدان ضرر دارد که همه را هم خودتان م 

حفظ    شی قول خودتان آبروکه مانده، دخترتان خب به   چند سال   نیباشند در ا  همسر شما راض  دیخواهم  اگر

  . دیعمل کن  دیبا  ر،ید دیعمل کن  دییایدرست است، خب ب دیکن که شما فکر م  زیبشود، حاال هرچ

  خواهم،  م   عن ی. چون من اآلنِ اآلن  نیباشد هم   بانمیشما پشت  یشاءاله که دعا بله، بله، بله. فقط ان   :میکر  یآقا

  ی ز یمن هرچ  دیاگر اجازه بده  میرا بذارم، بو   گوش  خواستم اآلن م   نی گرفته بشود، و ا هم  دیوقت برنامه شا

  اآلن آزادِ خودم کردم. نیهم  میوآب بزنم پشتش ب ،ییشودر بالنسبت دست زمیهست بر

  .ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

البته هم  شود، بندگان خدا گرفته م   ۀیچون گفتم وقت بق  :میکر  ی آقا تمام.    ری. درید  کنم کار را م  ن یاآلن 

  اگر امانش هست.   میگو . حاال که م کنم اآلن آقا هر چه هست جمع م نیهم

  کشد؟  شما چقدر طول م ختنیر ییشودست  نیا میآقا کر  آقای شهبازی:

  .قهیدوسه دق  دیشا :میکر یآقا

  .می شو ما منتظر م د،ییایب دیزیبر دیخب برو آقای شهبازی:

  اآلن. د،یزنده باش :میکر یآقا

  ماشاءاله ماشاءاله، به به.  ن،یآفر آقای شهبازی:

  . یشهباز  ی الو، سالم مجدداً آقا :میکر یآقا

  د؟ یکار را بن  نیا دیتوانست  شهبازی:آقای 
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  . ختمیهمه را. همه را ر  :میکر یآقا

  پهلوان.  ، پهلوان ،. پهلوانن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

ها را جمع کن.  دخترم هم گفتم بابا کم کن فقط، کم کن بابا، همه آت و آشغال   ختم،یهمه را ر   :میکر  یآقا

شروع    نندگانیخدا شروع کردم با حضور خداوند و حضور شما و ب  دیتمامش کنم. به ام  ر،یدور د  زیهمه را بر

  کردم.  

ش هست البته، چون من  زنگ بزنم، اگر هم امان  ریامانش هست که من هفتۀ د  شود،  اگر م  میگو که م  حاال

  در حضور شما ادامه بدهم.   عنی ادامه بدهم،  عنیهفته گذراندم.   ی میبتوانم بو

حاال هر هفته   د،یشما بتوان  کنم م یکار  ی. شما من حاال  دیکن  ادداشتیتلفن من را    م،یآقا کر  آقای شهبازی:

  . سمیبنو توانم صفحه م  یاصال رو  نمیمن بب   د؟ی. قلم و کاغذ داردیزنگ بزن بار ی هم نشد، باالخره دو هفته 

  ا ی خندۀ دخترم دن  نی. واال همآورد م  میفقط، دارد کاغذ برا  خندد دارد م  عنیبه خدا اآلن دخترم    :می کر  یآقا

  . ارزد م میبرا

  م؟ یآقا کر رزدی چرا نَ.  نیآفر آقای شهبازی:

  . دییبفرما :میکر یآقا

    د؟ینیب صفحه هست. صفحه را م  ی . اآلن رودیریب دیرا با ٠٠١ عن ی، ٨١٨تلفن من هست  آقای شهبازی:

  درست است، آره. :میکر یآقا

از ذوق هست، از چه هست، تمام جانم دارد    دانم تمام جانم حاال نم  زنم، دارم حرف م  یشهباز  یاآلن آقا  عنی

  خدا شاهد است.  لرزد م

  .نیاست ا  پهلوانان است، پهلوان  میکه تصم د یگرفت  می تصم کهنیا  یبرا ن،یآفر آقای شهبازی:

  رم، یوقتتان را ب  دیخدا شا  ی. به خداوند می از شما دار  م ی. به خدا هرچه داریشهباز  یآقا  دیزنده باش  :م یکر  یآقا

چه بالنسبت،    دانستم نم  کهنیا  واسطۀ خدا سر شاهد است، فقط به  کردم، به زن بدبختم م  هان یتوه  نیمن بدتر

  .  کنم دارم م چه اشتباه   کنم، دارم م   چه غلط
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  ا ی که در ذهنم هست،  لعنت یماری خاطر آن بخاطر مواد مخدر، به به ناموس خودم بنم به  نیتوه  میایهم ب بعد

  . من خودم نبودم، خود واقع  دمیکه من دارم. من تازه فهم ذهنآن من 

   من چه مشل   دانستم گفتم من اشتباه کردم، من نم  ام،ده یکردم، پشت دستش بوس   ه یزنم گر  یخدا بارها جلو   به

ها  راه   نیکرد، که به ا  امچاره ی المصب درونم بود که ب  یمار ی مشل من مصرفش نبوده، مشل من آن ب  دارم خب. 

  شدم.  دهیکش

برنامه را گوش    ریهم گفته که حاال د  ش یبه قوم و خو  رد،یگ م  اشه یها گرموقع    بعض  زبان، ی خودش هم ب   حت

هرچه   کند، نم  نیاصال توه  ست،یقبل ن  میآن کر  میکر  نیا  دانستم اخالقش عوض شده، من نم   لیخ   کند، م

هستم،    می جان من تسلناراحت نباش، خانم   دیگو م  میبه او بو  خواهم  هستم، هرچه م  م یمن تسل  دیگو م   میبو

  . میمن تسل

   ی داده الاقل که تا من بخواهم    ادتی   ییزهای چ  ی  ی شهباز  یآقا   دیگو م  رد،یگاش مها خنده موقع   بعض

. خدا رحمت  یشهباز  یشما هستم آقا  ونیهرحال مد. بهی بشو  از دست من، عصبان  یناراحت نشو   میبو  یز یچ

  واله.  یکه خورد یر یکند آن ش

کنند، کم    تیشما را حما  شنوند شاءاله که اگر خانمتان هم م. ان دیممنون، لطف دار   لیخ  آقای شهبازی:

  دخترتان. من مطمئنم شما را دوست دارند. طورن یکنند، هم

کار را نکردم، ده    نیا  روزیچرا من د   میکن که گفتم، ما خودمان را مالمت نم  طورنی باشد که هم   ادمانیو فقط   

  .میکرد م  میتوانست کار را نکردم. اگر م نیا ش یسال پ

روهاست،  مثل کم  ؟ صحبت کن  ی شهباز یذره با آقا  ی یی ایب  خواه من اآلن خانمم به او گفتم م   :میکر ی آقا

  . میای ب شود نم م یرو دیگو م

  چند لحظه؟   یصحبت کنند  دیرا بده  گوش  شود نه، نه، م آقای شهبازی:

  .د یخسته نباش   ،ی شهباز یالو سالم آقا :می کر یآقا  همسر
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  25صفحه: 

را    ادی اعت  نیگرفتند ا  میکه تصم   م یبه آقا کر  د یکم کن  د یخواه شما؟ پس شما م   د یخوبسالم.    آقای شهبازی: 

را بذارند    ادی اعت  نیشاءاله و ااصطالح اخالص هستند ان و به   بذارند کنار و چقدر هم در حالت عذرخواه

  دخترتان. طورن یهم د،یشاءاله کم کن کنار، شما هم ان 

  ی کمش کنم؟ مثال پا   دیبا  یمن چجور   نمی سوال کنم بب  خواستم م   د،یببخش  یشهباز   یآقا   :میکر  یآقا   همسر

مثال پشت دستش   دییگو که م ییزهایچ  نیا کند، م هیگر دهد تان را گوش م حاال برنامه  ند،ینش برنامه شما م 

رو   ای  سدینو م  ی   یمثال   م  ادداشتی  یابرگه  ،با گر  کند   ی . خب حاال من چجورکند مواد مصرف م  ه یبعد 

  به او کم کنم؟  توانم م

  ت یگرفتند و شما هم اگر حما  می اآلن تصم  وقت  شانیکار را نکنند. ا  نیقول دادند که ا  شانیا  رید  آقای شهبازی:

ما را، ما    دیکن  تیشما را، شما هم حما میدوست دار ری که د د ییبو د، یدوروبر او باش  ن یهم د،یکم کن  دی کن

  د، یورزش کن  دیبرو  شودورزش کند، با هم اگر م   ودکنار. بر  دیشاءاله بذارکه ان  میکن م   تیهم شما را حما

  .دیبدو د، یراه برو د،یستیبلد ن ری. اگر ورزش ددیراه برو دیبرو

از    دهند که گوش م  ییشعرها  نیا  ولطرف مواد را مصرف نکنند،    ی طرف ورزش کنند، از    یاز    خالصه

که اآلن همسر شما در آن حالت   ازی. اگر با ندانم نه، م  نه با ناز، با خودخواه  از یبا ن  یشعرها را  نیموالنا، ا

  . تندو گرفتن کم از خداوند و از بندۀ خدا هس ازی هستند، حالت ن

ا  اگر ا  هاتی ب  نیدرست بخوانند  م  هات یب  نیرا،  را شخم  تراکتور شخم   یرا چجور  نیزم   دیدی. دزند آدم  با 

  . رید ماند  نم یزیچ  زنند، انسان را شخم م ذهنمن ،ی مثنو یهات ی ب زنند؟ م

اشعار و   نیبرنامه استفاده کردند و از هم نیکه، گفتم صدها نفر معتاد سراغ دارم که از ا  ستندین شانیفقط ا من

آوردند. اآلن زندگ رو  .  کنند هم کم م  رانیبه د  کردند و حت  دایپ  یعاد  توانستند ترک کنند، به ورزش 

  . توانند م د یاگر شما کم کن توانند،  م د یمطمئن باش

  . یشهباز  یباشه، چشم آقا  :می کر یآقا  همسر

هم شما را    لیصحبت کنند؟ خ   خواهند کنم. دخترتان نم  پس با شما خداحافظ  ریممنونم. د  آقای شهبازی:

  نیاز ا  دیدید  د،ی. مالمت نکندیشما کمش کن  دیمراحل با  نی. در ابرگردند به زندگ  خواهند دوست دارند، م

  !»  توان م  مینی بب حاال   ،ترک کن  خواه حاال م   ،یما را بر باد داد  «زندگها که  حرف 
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  26صفحه: 

  رود  و م  شود م   فیضع  دارند. آدم وقت   اجی مقدار به کم احت  ی  د،یاگر کم کن  عنی  توانند، م  صددرصد

  به او کم کنند.  یاعده  یدارد که  اجیاحت  ن،ییپا

  . دیهست  یکار . شما اصلدی هستند، همان اطرافش هستند و شما هست نیتر یهستند که نزد عده هم کسان آن

  . ی شهباز یبله، باشه چشم آقا  :می کر یآقا  همسر

  فعال خداحافظ.  ریپس د کنم،  م با شما خداحافظ ریممنونم، قربان شما. د آقای شهبازی:

حالت هستند، بدون مالمتِ   نیهم در ا  ریکه اآلن صحبت شد، اگر کسان د  یمورد   نی. بله اخوب، عال   لیخ

کردم، از حاال به بعد    اشتباه   یسازنده، که من    مان ی پر از درد، نه! پش   مانیخودشان و احساس خبط و پش

  . رود م شود بنم، تمام م خواهم نم رید
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  27صفحه: 

  ی شهباز یبا سخنان آقا  رانشهرپیاز  اءی ض یآقا ‐ ۴

اما    کردم، متن آماده م  هامیام. قدآماده نکرده   متن   چی . واال هزنم زنگ م   شهررانیهستم از پ  ای ض  : ایض  ی آقا

ا  توانستم شلوغ بود. نم   ل یها خخط  امان    ن یا  نندگانی شما حاال به کم شما و ب  رید  دفعهن یزنگ بزنم، 

  . میبرقرار شد که با شما حرف بزن

  ی هاو احتماال هم خب از تلفن   ندیآ که معموال م   ییآنها  میخب خدا رو شر. امروز خواهش کرد آقای شهبازی:

  . د ییآمد. بفرما  شیشما پ یو فرصت برا ندیآ ظاهراً هم نم   ند،یا ی ن کنند، مختلف استفاده م

  اآلن.  شود دارد قطع م ام گوش دیببخش(صدا قطع شد)   لیتان خ . برنامه ری د چ یواال من ه  :ایض  یآقا

  ،  با آن نباش  یاهفته   یاگر    عن یاست،    ادآوری اعت  ییجورها  ی تان  برنامه   نیکه واقعاً ا  میبو  خواستم  فقط م  

  .ردیگ کال سراغ آدم را م  هانیواقعاً غم و اندوه و ا رید

  .  نیخوبتان تشر کنم. هم  ل یاز برنامۀ خ خواستم م

  .  عال ممنون. عال  لیخ  آقای شهبازی:

  دست شما درد نکند، قربان شما.   :ایض  یآقا

.  خورد  موضوع م   نیصفحه هست، به ا  یکه رو   یشعر  ن ی. خداحافظ شما. اتفاقاً اکنم خواهش م  آقای شهبازی:

  : دیگو م

  فکر کن   باق م،یگفت  قدرنیا
  اگر جامد بود، رو ذکر کن  فکر 

  ) ١۴٧۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آرد فکر را در اهتزار  ذکر 
  افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر 
  ) ١۴٧۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که برو تأمل کن. دیگو . م رود اش سر مماست که حوصله   ذهنمن  ن یافسرده، هم نیا
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  28صفحه: 

  دار یب  دیحضور است، با  کردم که اصل تو عشق است، اصل تو  انیرا با تو ب  قتیمن درواقع حق  دیگو م  موالنا

  .  ذهناز من  یشو

  کن.  «ذکر» را تکرار کن.    هات یب نیبرو ا ، ذهنرا برو خودت تأمل کن، اگر فکرت جامد است در من  اشهیبق

درواقع    د،یتکرار کن   د،یتکرار کن   کنم عرض م  همهنیشما، که ا  دیکن را تکرار م   هاتی ب  نیکه ا  نی هم  کهنیا  یبرا

  را.    . فکر عالآورد فکر را به رقص درم 

  ی طورنیکه ا  دیکن م  نیرا که مرتب به خودتان تلق  «ذکر». بعد آن  آورد وجود م فکر حضور را به   هاتیب  نیا

  . نیافسرده را بب نیذکرها، ا نیا دِیبا خورش  دیریگرا م   ذهنمن  یو جلو  است،

  ذهنمن   افسردگ  ن یبازشده و حضور، ا  یفضا  دِیبا خورش  د، یکن شما فضا را باز م   د یخوان را م  تیدفعه که ب  هر

  . دیکن م  دای. شما قدرت پشود کمتر م  اش و هر دفعه افسرگ دین یخودتان را بب 
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  29صفحه: 

  ی شهباز  یسخنان آقا از ممسن سایخانم ما ‐۵

فکر   کهنیا  یکنم. برا  قلب احتماال از شما عذرخواه  میمن تماس گرفتم که از صم   ،ی جناب شهباز  :سایما  خانم

  واقع طلب نداشتم.  به  طلب دارم، ول کردم م

برنامه    نیا  یبرا  کردم، صرف کار روزانه م  گرفتم، م  یاز برنامه انرژ   کهنیا  یو برا  می کم شدن دردها  یبرا  واقعبه

  . دادم را گوش م

عوض شد، اما    رونم یدرون و ب  یا یرفت، دن   میدردها  گرفتم، م   ی. از شما انرژ گرفتم م  یانرژ  لیاز شما خ   من

  زنده شدن نبود.    نیواقعاً ا

به لطف شما، به    ، من افتاده و به لطف زندگ  یاتفاق برا  نیکه ا  ستین  ترش یچندروز ب  ی واقعاً،    ست مدت  ی

  کردم.  رییبه لطف شما من تغ  ده،یو به حضور رس  دهیظهور رسلطف موالنا که در شما به 

  ! نیآفر آقای شهبازی:

احتماال،   کند، م تمیذهن اذ شهیچون هم  برم کار ماحتماالت را به نیاحتماال، ا کنم، و اآلن فکر م :سا یما  خانم

 تا زمان شهیتا هم  دیشا ایفعال شش روز،  پنج  نیمدت، ا نی و زنده بشوم، من اآلن ا فتدیمن ب  یکه آن اتفاق برا

  . مههمۀ فکر و ذکر و کارم شده گوش دادن به برنا 

  ر ییکرده، غذا خوردنم تغ   ریی خوابم تغ  شب تا صبح. حت  در حمام باز است. حت   کنم،  حمام م   وقت    حت  من

  .ترش یچندروز ب نیا عن یکرده،  ر ییتغ  زمیچ کرده، همه 

از توانم،    شتریامان داشت، ب  میکه برا  ییهم تا جا  کنم، م   تیکه دارم قانون جبران را رعا  کردم فکر م  ترقبل

به برنامه گوش    خواندم، جا شعرها را مسرِ کار، همه   طور،ن یهم هم  یمعنو  دادم، را انجام م  یقانون جبران ماد 

  .دادم م

  گرفتم،  از برنامه م  گرفتم، که از شما م  یرا صرفِ، انرژ   میانرژ  نیترها به شما گفتم ارا هم قبل   نیواقعاً ا  اما

خودم مثل    ی قول دوستان براصرف به   م، یها دگیشدن همان  ترش یصرف زنده شدن کنم، صرف ب  کهن یا  یجا به

شاد    خورند، زار سرسبز علف مدر چمن   ای   خورند ر می کوچولوها، از مامانشان ش   دیاده یبزها را د  نیبز، ا  ی

  به موالنا. به شما و نسبت بودم نسبت  یطور من هم همان  چرخند، م  شوند، م
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  30صفحه: 

  شما.  یو جلو میبو نندگانی ب یرا جلو  نیا خواستم

  ! نی! آفرنیآفر با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

حضور    اینظر    یاریاست که هرچه زودتر به هش  نیتنها منظورمان ا  ای  مان باشد، ما درواقع منظور اصل  ادمانی

  .میبه خداوند زنده بشو ای  به زندگ ای

  د یارین   د،یکن را که با ذهنتان تجسم م  جهان   ن یا  یمنظورها  نیاست. بنابرا  نیبرنامه هم، هم  نیمنطور از ا  و

  ما.   یهاهدف  شوند م  هان یوسط. ا

)  Business(تان نس یزیدر ب  ای   د،ی را کم کن  تانیدرها  ای  د،ی را عوض کن   که کس  دیکن برنامه گوش نم  نیبه ا  نیبنابرا

محصوالت    هانیتر شود، اخوب   تانیهاتر بشود، روابطتان با بچهتان با همسرتان خوب رابطه  ای  د،یکن  شرفتیپ

  هستند.   فرع

برا  دیگواصطالح موالنا م . به ندیآ هم م  هانیا  د، یبه او زنده بشو  د یشما فضا را باز کن  اگر گندم کار    ی شما 

  .دیآ کاه هم خودش م  ول دیکن م

  باشد.   ادتانیجهان   نیخودتان از آمدن به ا  منظور اصل نیدائماً ا د،ی هست که مواظب باش نیا و

هفتاد  اش شصت که چرا مردم همه   دیسؤال کن   شهی. شما هممی جهان هست  نیدر ا   که ما مدت کوتاه  دینیب م

درس بخواند و زحمت بشد و جمع کند،    دیهم با  همهنی و ا  دیآ م   یچه اصال؟    عن ی  نیهستند؟ ا  جان یسال ا

  . ردیبم دیبا دفعهی

  م یتوان را نم  زهایچ   ن یفاصلۀ کوتاه، ما که ا  ن یو ا  ست فاصلۀ کوتاه  ی در نظرتان باشد که    نیا  شه یهم  شما 

  چه بوده؟   یبرا م،یببر

و    روند را م   ذهنجا دنبال من همه    طور جمع. متأسفانه مردم به کند جمع اشتباه م   د،یبه جمع نگاه نکن  شما 

  .  کند توجه نم نیبه اصل د کس اند ولاند، درستش را گفته آمده  ان یالبته اد

  ن ی . آمده که هماستامدهین   نیا  یبرا  نید  ول   ها دگیو همان   زهایجمع کردن چ  یبرا   برد کار مرا هم به   نید

شصت سال، هفتاد سال،    نی بدهد که درواقع عشق زنده شدن به خداوند است و در ا  ادیما را به ما    منظور اصل
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  31صفحه: 

درواقع    میاگر نباش   م،یآنجا باش  د یما با  رند، یم که موقع مردن که همه م  میکار را انجام بده  ن یا  دیهشتاد سال با

  .  میاوقت را تلف کرده

  رد یم دارد م  خورد؟ به چه دردش م  نیدالر هم ثروت دارد، خب ا  اردیل یم  نیچند  رد،یم م  ی  دیفرض کن   شما

  .رید
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  32صفحه: 

  ی شهباز یمسعود از فسا استان فارس با سخنان آقا   یآقا  ‐۶

. من مسعود هستم از فَسا، استان  کنم خوشحالم با شما صحبت م   لیو خ  ریبخ . وقت شما  یجناب شهباز   سالم

  فارس. 

واقعاً مثل من که    دیکه کرد  یابتکار  نیخاطر اممنون به   لی خُب خدا را شُر که توانستم با شما صحبت کنم. خ 

 رم یگ بار تماس م  صدی س  یاسال است که هر برنامه   ی از    شینوشتم. ب  غامیدفتر پ  ی هم    د یبار، شا  نیچند

  جور ن یکه باز هم ا  دوارمیام  د،یرا شما انجام داد  کارابت  نیبا شما صحبت کنم. خدا را شُر که اآلن ا  توانستم نم

  . میرا داشته باش  ییهافرصت

  . خوانم از قبل داشتم آن را م غامیپ یبعد  کنم  خودم عرض م  راتییاز تغ خدمتتان عرض شود کم  

و    دهیچ یمن پ  یبرا  زندگ  قدرنیو ا  دهم تان را گوش مسال است که برنامه   نیمن چند  یشهباز  یآقا  باًیتقر 

که من   ستین  ی ندی خوشا  یجا   . چون زندگ میخواه  سخت بود که با خانمم شرط کرده بودم، ما اصال بچه نم

  .  را هم دعوت کنم رینفر د یبخواهم 

نم  اصال یقبول کنم که    توانستم  را هم دعوت کنم که نم خوب زندگ   توانستم  کنم ول  ر از وقتخدا را ش    با

  .  میکن نگاه م  مانیمن و خانمم هردو میبرنامۀ شما آشنا شد

  ی جور چه   دم یشد که اصال فهم  ی اش کنم واقعاً جورخالصه  رید   عنی.  زیچهمه   ، یشهباز   ی عوض شد آقا  ز یچهمه 

  ا ی به دن  ریچند وقت د  میدر راه دار   مسافر کوچ   یو حاال خدا را شُر    کنم  م  کنم، چرا من زندگ   زندگ  دیبا

  . دیآ م

  ! نیآفر  نیآفر آقای شهبازی:

  ی داشتم آقا   کردم، افسردگ  دایخوب پ یهاعوض شد، عشق  رونی. بعد اوضاعم که بدیزنده باش  مسعود:  یآقا

که صحبت کردند   میدوستمان کر  نیبه ا  یشنهاد یپ  یمن    دیاش حل شد. اگر اجازه بدهها همه آن   ،ی شهباز

  .ادشیبدهم در مورد ترک اعت 

  بله بله.   آقای شهبازی:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل    ۹۲۴-۱-۲مشار
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موضوع   نیکه ا کسان امدهیموضوع، درواقع د  نیاز ده سال است که من با ا شیچون به هرحال ب  مسعود:  یآقا

  اند.را حل کرده 

شده،    میواقعاً تسل  میگو م  ین تبراشای  بهخواهم  م   مورد. اگر که  نیدارم در ا  تجربۀ بزرگ  لیتجربه دارم خ  و 

  موقعآن   شوند،  مموفق    لی برنامه که من مطمئن هستم خ   نیبر ابزرگش شده، عالوه   ل یخ  دگ یهمان   نیمتوجه ا

مددوازده ق  انجمن  عنیهستم،    مطمئن   باً ی هم شرکت کنند تقر  تمام کسان   امده ید   جا و حداقل  اند آنکه رفته

هم با برنامه    افاتمن   چیه  اش جا هم اصول روحانآن   اند.اند هرشب، موفق شده مدت، سه ماه خوب رفته   ی

  .شود شروع م  رشیو پذ میجا هم با تسلراستا هستند واقعاً. آن  ی هم در  لی ندارد خ

  من متنم را شروع کنم؟    دیرا گفتم عرض کنم خدمتشان و بعد اگر اجازه بده نیا

  د ییبله بله، بفرما آقای شهبازی:

  ش یخو  یهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یباخبر گشتند از موال 

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شد قَالووز بهشت  یمرادیب
فَّتنَّةحرشت خوش یشنو ا اْلجس  

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

همسرش  .  کرد نم  یو زار   هی او گر  ول  مردند، م  یای نقل شد که فرزندانش    خ ی ، داستان ش۵٩٩برنامۀ    در

دلاو را به قساوت قلب و سنگ   خیش  متّهم م م  هیو گال  کرد شتم خم  نیمرد، من از ا  یکه ا  کردد، ی بار گران پ  

    ؟ی زیراش هم نم  طور حت ه تو چ

م   هاست، دگ یحضور ما است که شاهد مرگ همان   یار ینماد هش  خیآن داستان ش  در اعتراض    کشد درد  اما 

  .  کند ومقاومت نم

و   ه یواهمانش گر نیما را هم متقاعد کند که ا  کوشد م   ق ی. به هر طرنالد است که م   ذهننماد من   خ،ینِ شز  و

  عذا دارد. 
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داستان    ن ی. امینَوا شوهم   یعزادار   نیو با او در ا  میرا بخور  ذهنمن   یهاناله   نیا  بی که ما فر  ستین  د یبع  هرچند 

  دارد.  یاریمن هم نمود بس شخص در زندگ 

  ی تمام آرزوها   توانست کرده بودم و به ثمر نشسته بود و م  فراوان  اریتالش بس  شیکه برا  از شغل   شیپ  یچند 

  من را برآورده کند اخراج شدم. یماد 

و با تمام وجود   کشند م   رونیب  اشنه ی از س  ی را داشتم که درخِت تناور  یااخراج شدم حس و حال باغچه   وقت

  به آن درخت وابسته بودم. 

داشته که در    ییهاشه یر  شغل چه تعداد فراوان  نیمتوجه شدم که ا  شد، م  دهیکش  رونیخود درخت که ب  برعالوه

ب  شخص  تیهو با  هم به واسطۀ درد مشاهده    هاشه یآمدن درخت، ر  رونیمن نفوذ کرده و من خبر نداشتم. 

  . شد م

که   کرد و متقاعد م  کرد م  هیمن را توج   وع،یش  نیاست خصوصاً در مردان. و ا  عیشا   اری بسبا شغل    دگ یهمان 

اگر تا حد مرگ هم زجر    . حت کن م  ثاریات اخانواده   ی برا  یکه تو دار   لیدل  نیمقدّس است به ا  دگ یهمان   نیا

  است.   یاخداپسندانه فشانجان  نیا ،کش م

  . رهیحسادت، حرص، حسرت و نفرت و غ   ،داشت از جمله رقابت شغل فراوان  یهاشه یبا شغل ر دگ یهمان 

  ، ی شد ار یکه خراب است تو هم که ب یاقتصاد  تی. وضعی: تو بدبخت شدگفت م  ذهنمن  مدت گاه  نیا در

  ؟  کن م   نی ات را تأمحاال چطور معاش خانواده   ،یبود  عرضهی را زدند، از تو سوءاستفاده کردند، تو ب  رآبتیز

  خواهند داشت. روزگار سخت  تو تیکفایو ب هیبق خاطر دشمن ات که بهخانواده  ندۀی بترس از آ

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتتیباز کشَد به ب تا
  ) ٣۶٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   راض  میها دگ یهستم، من به مرگ همان   راض   من  :گفتم و م  دمید را م   ذهنمن   یها ناالن بودم اما ناله   ساعات 

  بر مرگ فرزندانش. خیش تیرضا ه ی. درست شبدمیرا د  قیعم  دگ یهمان   ن یهستم و خدا را شُر که ا
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  توست یهر عدو دارو  قتی حق  در
  توست یجوو نافع و دِل ایمیک 

  ) ٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در خَال  ی ز ی از او اندر گر  که
  از لطف خدا  ییجو استعانت

  ) ٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اند دوستانت دشمن قتی حق  در
  ز حضرت دور و مشغولت کنند  که

  ) ٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دارد.   غامی پ ی منف   جانیه هر

  .  دگیهمان یدارد به  است که اشارت  یاههج الَّ ح یساده و صر غامبریپ غم،

  ریاو ب یگلو دیآ  غم گر 
  داد باش  ر ی از او بستان ام داد
  ) ١٢۵٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

به من داد که ممن    را بشنوم. اخراج من، پاداش  آور غامی پ  امیو افکارم باشم تا پ  جاناتیاست ناظر ه   کاف   فقط

  من است از چه بترسم؟   رسانی اش بشوم، خدا روز ها طول بشد که متوجه بود سال 

نما هستند و مثل من  نامحسوس و مقدّس  دگی همان  نی ا  ،دگ یگرفتار همان مثل من    یادی مردان ز  زنم م  حدس

  . کنند را فنا م شان دارند زندگ 

  .ست ز غم مرده که دست از نان تُه یا
  ست ی ترس چ نیا میغفور است و رح چون

  ) ٣٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ام را از منفعت عشق  بله خانواده  کرد به خانوادۀ من نم   تنها خدمتبا شغل نه   دگ یهمان   عنی  ، دگیهمان  نیا

  ! کرد همسر و پدر محروم م 
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  چه دور کند مر تو را ز دوست، بدَست آن  هر 
  اَر نکوست، بدَست  یوِیب  نَه  یهرچه رو به

  
  ستیست، اندک ندوست اگر اندک  فراق

  موست، بدَست یتا م یچشم اگر ن  درون
  ) ۴٨۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

را بدهد    غامش یاخراج شدنِ من، من را نَکشت. فقط اتفاق افتاده بود تا پ   گذرد  م  سال ی از    شی آن ماجرا ب  از

  که: 

  در جهان  یشاد گرد یاز وِ هرچه
  آن زمان  ش یندیاز فراقِ او بِ 
  ) ٣۶٩٧تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تمام شد.  یشهباز  یآقا

  . نیآفر! بایز  لیخ  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  کرد.   دیخواه  دا یپ ای دیاکرده  دایپ ای هم  یمطمئن هستم شغل بهتر  من

  است.  طورن یهم  قاًیدق مسعود:   یآقا

  د؟ یزن که اآلن مشخص است...، اوال از کجا زنگ م  ی ز یآن چ   ول آقای شهبازی:

  با شما صحبت کردم.  بار ی  شیپ م یسال و ن یاستان فارس. من   یاز شهرها   یاز فَسا،  مسعود:   یآقا

  د؟ یببخش دیچند سال دار  آقای شهبازی:

  سالم هست. ٣۴ مسعود:  ی آقا

  . نیسال، آفر  ٣۴ آقای شهبازی:
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دقّت به موالنا توجه کرده و توانسته    نیساله، به ا  ٣۴  یآقا   یو سعادت است که    حالخوش  لیخ   ۀیما  نیا  خُب

  عمق در جانش و در تَنَش، در رفتارش، در گفتارش اثر کرده.   نیرا عوض کند! و موالنا به ا اش زندگ

ی به شما تبر  اوال  م ی. به خانوادۀ شما تبرمیگو   م ٣۴سن    ن ی. و شما در امیگو   سال  زحمت   همهن یکه ا

  اج ی احت  ل یبرنامه خ  نیشما به ا  یها سنچون هم   د؟ یخودتان ندار  ی هاسنبه هم   ی شنهادیپ  ، یاه یتوص  د،یاده یکش

  دارند.  

باال، به    دیایهم هست که آدم پز بدهد، ب  ذهنپندار کمال و من   ییحدودها، شوفا  نیا  ای سن،    نیا  متأسفانه

   یجور تقاضاها هم هست. ُخوب شما  ها متأسفانه دوران آن من هستم و من و من و من! آن سن   دیهمه بو

    د؟یخودتان دار یها سنبه هم  یشنهاد یپ

  . میکه تمام عمرمان درواقع راه اشتباه برو ستین ازین ی شهباز یکه آقا  کنم من فکر م مسعود:   یآقا

  ن یحاال من دوست دارم مثال ماش  رسم،  م  دگیهمان  نیکه من، بر فرض مثال به ا   ام که وقتمتوجه شده   رید  من

مطمئن شدم که هرچقدر جلوتر بروم، پرادو    شد، م  یتکرار  میمدت برا  یبعد از    خرم که موتور م  بخرم، وقت

  است.  نیهم بخرم هم

متوجه شدم که بچه هم   کند، متوجه شدم که ازدواج من را کامل نم مدت یکه من ازدواج کردم، بعد از  وقت

  از سمتِ من است.  . مشل اساسکند من را کامل نم 

  .  کنند راه آشنا م   نیرا با ا  شانیهاکه درواقع بچه   ییهااز خانواده   کنم که هست، من تشر م  ریمسئلۀ د  یو   

گرفتم که   م یتصم   ی قول معروف  است، به  گرمدل   یام  خانواده داده  لیامثال من که تازه تش  یبرا  اًواقع

و چقدر من دوستشان دارم! خصوصاً...    خوانند  شعر م   ندیآ عشق م   غام ی که در پ  ییهابچه   هی ام شبشاءاله بچهان

اب  شود چقدر واقعاً م   ، شنگ تمامشان چه اشعار ق  زند، یتمامشان عز  برم، اسم نم  رید را    اساس  اتی گفت، 

  . دیها شن از دهان آن  شود م

  مان،  مقدار زندگ   نی. اگر هممیما جلو برو  ستین   یازیکه ن  میرا بو  نیمن اگر قابل باشم من فقط هم  غامیپ

  ی آقا  دمیواقعاً من نرس   م،ی را ما بدان  به زندگ  دنیرس  یبرا   میرا که تالش کرد  سال  ستیپانزده سال، ب  نیهم

  . دمیرس م ن رفتم شل م نیهم به ا ریسال د ستیو مطمئئنم تا دو  یشهباز

  .ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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  حال شدم از صحبت کردن با شما.  خوش   ل یممنونم، خ مسعود:   یآقا

با شما    دیندار  ی. اگر کار ن یمؤثر بود آفر  ار ی بود صحبتتان، بس   . عالکنم ممنونم، خواهش م   آقای شهبازی:

  کنم؟  خداحافظ

  مسعود:   یآقا

  خدانگهدارتان.  کنم م  خواهش

 دانم م   ی سودا  ن یاز ا  ان یمخصوصاً آقا  انی آقا  دوارم یبود. ام   عال  غامی پ  نیخوب بود، ا  ل یخُب خ  آقای شهبازی:

  بذارند کنار. دیآ جا ماگر از آن  د،یایکه از پندار کمال ب 

  بوده.   ام ذهنمن   یها دانماشتباهات، از م   نیکه خوردم از ا  ییهااشتباهاتِ خوِد شخص بنده و لطمه   نیتربزرگ

من    و اگر  نم  دانستم م   سال  ٣٠خُب  د  دانم، که  اشخاص  به  م   ریحداقل  بهتر    ل یخ  کردم، هم گوش 

  که آدم به حرف بزرگان گوش بدهد.   گذارد نم دانم خب پندار کمال و م عمل کنم. ول  توانستم م

امیاوری به بزرگانمان رو ب  دیبا  ما که من در    سال  دووستیعرض کردم ب  ،در  د؛یحرف را که از من بشنو  نی. 

دادنش    هم گوش  واشیواشی و    دهد و گوش م   کند صحبت م  همهن یام، آدم اام و در خدمتتان بوده بوده   ونیزیتلو

  بوده!    قدر عالامروز چه  یها غام یکه اآلن پ شود بهتر م

 د یکه ما با  دهد است که تجربه نشان م  نی. ادهمبه شما دارم گوش م  یطور نیدو سال است که ا  وستیب  من

  ها نیبزن و بِبر، ا  دانم و دروغ و دغل و نم  های بازآن زرنگ   م،یخودمان را که از جامعه گرفت  ذهنآن عقل من

  . مشل است. رونی ب میم خودمان را از آب بشیگل میتوان . نممیکنار و به بزرگان گوش بده میرا بذار

هرچه زودتر، چون در    جهیمتأسفانه. درنت   شیها و زرنگ   شیهادروغ   و   ذهنبرد با من   شود نم   ش یاز پ  یکار

  هاست.  از خانم  ترشیب  ل یخ لیحالت خ   نیا انیآقا

  ی برا   تا بخواه  دانم، . ماندازد  را عقب م  انیآقا  دانم، م  ن یا  توجه کنند. ول  شانیبه دردها  دیهم با  هاخانم 

هست، مخصوصاً    دانم م  یبود که تو فکر کرد   دانم نبود، نم  دانم تو واقعاً م  دانم م   نیکه ا  خودت ثابت کن

  ساله.   ٧٠ ی تو شد ذشته،سال از عمرت گ۴٠ د ینیبم  دفعه ی  ،سال ٣٠  حوال
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م   آن موقع  آن  ا  د یفهم هم  به  بده  زها یچ  نیکه  برو   دیگوش  عمقش  به  واقعاً  چ  د یبفهم  یو  آن  که   یز یکه 

  موفق بشود.   خانوادگ   بداند، در زندگ دی هست که آدم با زیچ  ل ی. خخُورد به درد نم دیدانست م

.  ستین   سادگ  نیبه ا  نیا  م،یبساز  عال  زندگ   ی و    رسند به سرعت به هم م  قدرن یآقا و خانم که ا  ی   عنی

که قرار بود دوست تو   یحاال با    ،و دشمن  یورز نه یک   د،یآ م  شیرنجش پ  شود،در عرض دو، سه ماه دعوا م 

  . یاز دستش در برو   خواه ! تو متاشده دشمن  دینیب بشود، م  ات دوستت بشود، حام  نیبشود، بهتر

که بودند   ییآقا  نیمثل ا  یطورن ی. همستین  زیدو تا چ    ی.  یعمل کرد  ات ذهنبا عقل من  کهن یا  یبرا  چرا؟

  .  دیگوش کن  دیبا

   نشان دادند. منته   ریرا د  نیبرخوردار هستند. ا  ییباالو فهم  از سطح شعور    هارانی واقعاً ا  ر،ید  دیدان م  منتها 

  در معرض دانش خوب قرار بدهند.  دیخودشان را با

   .م ی راه را باز کن دی. بادیآ ها مآدم  جور نیا  ، خوب، از بزرگان ما مثل موالنا، حافظ، فردوس دانش

  .بندد راه را م دانم، م
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  40صفحه: 

    رازیاز ش نندهی خانم ب ‐٧

   من واقعاً عوض شده و با موالنا زندگ   و زندگ  دهمواقعاً حدود هفت سال است به برنامۀ شما گوش م   من

  .دهم دارم انجام م یصورت کاربردها را به خودم و آن   از ذهنم شده جزو زندگ رید اتیو اصال اب کنم م

ها از  وقت   ترش یدست آوردم که بهم به   یاد یتجارب ز  د، یآ م  ش یپ   در زندگ  میهم برا   بزرگ   لیو اتفاقات خ 

   من در زندگ  ی برا  ییهاحاال اتفاقاً برنامه  خواستم، مشالت کم م  یبرا   که اطرافم بودند در زندگ   کسان

تنها  دیآ م  شیپ با  ییکه خودم  ا  دیانگار  برنامه   نیبا  انگار که خداوند  و  بشوم  را جور مشالت مواجه    ی ها 

شد که من تنها باشم    یهمۀ اتفاقات جور   شی دو هفته پ  کهن یکه خودم تنها باشم، از جمله ا کند م یزیربرنامه 

  و کرونا گرفتم. 

  یی تنها  یر داشتم و دو، سه شب تب چهل درجه داشتم و اصال اولش دچار ترس شدم که چطو  یهم حال بد   لیخ

کرد که اصال خودم    جناب استاد خداوند مراقبت کرد از من و نگهبان  یقدربه  نیول م، ی ایمشل برب نیاز پس ا

  است.  تر یاست، چقدر خداوند از ما به ما نزد فیگرفت که چقدر خداوند لط امهیگر

 ادمی اآلن درست    ،»یآن که از من من تر  یا  نی«در دو چشم من نش:  دیگو رفته که م  ادمیموالنا را اآلن    تیب 

  .ستین

  ی ترآن که از من من یدو چشم من نشين ا در«
  ی قمر را وانمايم کز قمر روشنتر  تا

  » ) ٢٧٩٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بود و از    یمراقب  یو انگار که خداوند    کردم با خودم تکرار م  یطور ن یرا هم   تیو آن ب  باستیز  لیخ  تشیب  آن

که خداوند به من عطا کرده بود،    نعمت  نیلحظه حالم بهتر شد و بابت ابهروز و لحظهبهو روز   کرد من مراقبت م

از   طورنیو هم  کردم جانم تشر م  یاز موالنا  هموارهو    کردم م  یقلب سپاسزار   م یهرلحظه خداوند را از صم

  . دیو موالنا را به ما آشنا کرد دیوجود آوردبرنامه را به  نیشما که ا

سعادت شما و از شما هم  راه قرار داده، خوشا به   نیواقعًا خداوند چقدر شما را دوست داشته که شما را در ا 

  جناب استاد.  کنم تشر م
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  41صفحه: 

ت  دوس کهطور ن ی و هم کنم م واقعًا دارم با موالنا زندگ  کهنیگرم شما را بشنوم و از ا یامشب موفق شدم صدا 

  من شده.  فرمود اَنْصتوا، سوت جزو زندگ شیچند لحظۀ پ  زمانیعز

ا  ی هم حدود    اتفاق  یو    از  قبل  ا  کهن یهفته  عز   یمبتال بشوم،    یماریب  نیبه    ل یکه خ  زمیاز دوستان 

به من زده بود و من مطمئنم    یبد  یها کردم که حرف   افتی ازش در  یبد   لیخ  امیپ   ی  دفعه یدوستش داشتم  

و خودم   زدم ها را به او محرف   نیهمو من هم    داشتم تلفن را برم   بودم حتماً گوش  اگر که من با آن آگاه

امتحان   ن یموالنا چقدر به من کم کرد و من توانستم از ا اتی خداوند به من داد و اب  یتعجب کردم که چه صبر 

به تو چه    کند، جوابش را بدهم و به خودم گفتم که اگر او اشتباه م   یاکلمه   حت   کهنیبدون ا  میای ب  رونیبزرگ، ب

مثل او باشم و    دیگو باشد، من چرا باپاسخ   دیو او با  دهد م  یطورن یامتحان خودش را ا  ددارد. او دار  ربط

صبر را داشته  نیبتوانم اکه  دمید را در توان خودم نم نی اصال تعجب کردم و ا  لیبدهم و خ طور ن یجواب او را ا

  باشم.

 زم یاآلن به شما و دوستان عز نیرا هم  نیو خواستم ا کند موالنا معجزه م ات یاب کند؛ و واقعًا خداوند معجزه م  

ا در  با هم همراه هست  نیکه  ا  م،یهست  یراه معنو  ن یا  روانیپ  م، یراه   وبه آن   میراه هست  نیسالب که    میها 

  . دیای ب ادمی تیآن ب همنتظر فرصت هست که اآلن باز دوبار شهینترسند، خداوند هم 

  آن دل پر نور و بِر   یبرا از
  ها منتظرآن سلطان دل  هست

  ) ٨٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : کهنیمنتظر ماست و ا  شهیهم خداوند

  » ییشو آن استاد جان آمد چرا تخته نم «چو

  ) ٢۵١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 که ن یو ا  مییتخته بشو  دیما فقط با  م،یبی ما غا  م،یستیدر سر کالس حاضر هست، ما حاضر ن  شهیجان هم  استاد

خودم را به شما بازگو کنم و از شما   یاله که خداوند به همه کم کند و خواستم فقط مراتب سپاسزار شاءان

  سپاسزارم. اریبس
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  42صفحه: 

  از بوکان  قاسم  یآقا  ‐٨

  . دهند م  عال  یها امیپ  شهی و باز ممنونم از سعۀ صدر دوستان که هم  دیکه امشب به خرج داد  یاز ابتکار   ممنونم

خودم    انیپای و سپاس ب  قدردان  توانم نم   نگرم،  ام مو گذشته  از ی هر وقت به چارق ا  ز، یعز  ی شهباز  ی آقا  جناب 

ه شدن ما را  صادقانه و خالصانه راه زند  نیعمر و مال خود، چن   ۀینکنم که با خرج سرما  انیب  عالرا از حضرت 

 د یاما ساده کرده   یدشوار و پر از غول را برا  ری مس  نیچنان ا  و.  دیاعارف جهان فراهم آورده   نیتربزرگ   قیاز طر

بها فرصت گران  نیکه اگر ا  دیافرموده   هیگوار آماده، ته خوش  یهاآن را به صورت لقمه   هندس  یهاشل  هیو با ته

  شد.   میخواه یدتریشد  ی هاالمنون ب یبدون ش دچار ر م،یزحمت را ندان   همهن یو قدر ا میرا از دست ده 

راه دشوار زنده شدن   نیو ا  کند استفاده م  ساده و معمول  یها ل یها و تمثدرست است که از انواع مثال   موالنا

نبود، شخص    زیعز  یگستردۀ شما   اریروشنگرانه و بس  حات یضاگر تو  ول  ند، یفرما م   ان یب  وه یرا به هزاران ش 

  . رمیو آثارش کم ب یاز مولو  دانستم خودم نم

امانت و ذکر    تیهمه رعا  ن یو با ا  دیباش  آن را باز نکرده   تیکه شما با درا  ستین  ی از مثنو   مبحث  چیه   باًیتقر 

و پشتکار    یهمه ن  نیو قدردان ا  بوسم . دستان شما را م دیاستفاده شده، آن را نشافته باش  ثیو احاد  هاهیآ

  هستم.  زیعز یشما 

که در اوج    شما و مطالعه موالنا از زمان  ی هااست، به کم برنامه   گذشته   اآلن که سنم از شصت سال  من

. کنم م    ام. تنها زندگنرفته   مسافرت  چیکه ه   سال است   نیتر و شادتر هستم. چندتر، سالم بودم، راحت    جوان

. مردم را  گذارنم ها مشده، حفظ غزل و نوشتن برنامه   تازه اجرا   ی هابرنامه   و جمعه را کال به بررس  شنبهپنج

  :دانمم  رایز  ورزم عشق م عتیو طب  وانات یدوست دارم. به ح 

  می دیتن كه گز  نیجز ا  ندیهمه ن خلقان
  م یدیاز سفهش بس سر انگشت گز  كه

  ) ١۴٩١شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ش ی از هوس خو ز یبر   یز یگر  چیه گر 
  م یدی د هدهیهمه رنج از هوس ب رایز

  ) ١۴٩١شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  43صفحه: 

  عالقه دارم:  هانیبه ا ل یکه خ ت یچند ب نیبا ا  کنم، را خالصه م  میهاگفته 

  امد ین اریکه عمرم بشد و   دیاوم مبر 
  د ینه همه در سحر آ گه،یو ب یو  دیگه آ به

  
  که ناگه گاهیمراقب شو و آگه، گه و ب تو

  د یشه ما در بصر آ یزیکحل عز مثَل
  

  ا یچشم چو در نی، شود ا دیچشم درآ نیدر ا چو
  د ی نگرد او همه آبش گهر آ ایبه در چو

  
  چنان گوهِر مرده که نداند گهِر خود  نه

  د ی جانور آ هم ا،ی همه جو  ا،یگو همه
  

  ؟ و چه جان  که چه کان تو چه دان ،چه دان تو
  د ی کز بشر آ  یهنر  ند یخدا داند و ب که

  ) ٧۶٢، غزل شمس وانی د ،یمولو (

   لیحالشان خوب است؟ خ  شانیا  راز، یدر ش  دیهم شما دار   یدوست خوب   یممنونم.    با، یز  ل یخ  آقای شهبازی:

  م؟ یهم خبر ندار شانیوقت است از ا

  خوب هستند، کماکان مشغول کار و مشغول برنامه هم هستند.   لیدکتر کامران خ :قاسم یآقا

  ی رو   میاوری را هم ب  شانیخط، ا  یرو   د ییای درست شود، شما ب   . ان شاءاله اماناتخب لیخ   آقای شهبازی:

  خط... 

  بود.  عال لیخ  زیعز ی شهباز یتان آقا ابتکار امشب نیا :قاسم یآقا

  ممنونم، خداحافظ شما.  آقای شهبازی:
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  44صفحه: 

  خانم مهردخت از چالوس  ‐٩

مطرح   جانیسؤاالت را آمدم ا نیکه من ا د،یمطرح کرده بود ٩٢۴را شما در برنامۀ   سؤاالت ی  مهردخت: خانم

  شما و دوستان عرض کنم، بخوانم.   یمتن را برا نیکنم، خواستم ا ن یکردم، که در خودم بازب

  .  دییبفرما آقای شهبازی:

  تان، با اجازه  مهردخت:  خانم

  شود،  ماست و از پندار کمال درست م   ذهنکه متعلق به من   یبند و خال  ییگوحرف مفت و گزافه  ایاول: آ  سؤال

  نه؟   ا یدر ما هست 

و با    کنم م   یبند خال نوعبه  ها،ز یاز حد دادن به چ   شی که با غُُلو کردن و ارزش ب دمیخودم تأمل کردم و د  در

  همه حرف مفت و گزافه است.  هان یکه ا کنم، مسئله درست م هودهیب یها حرف 

همه    میهاپس حرف   زند،من حرف نم   قیشده خدا از طرگشوده   یو در فضا   کنمنم   تیانصتوا را رعا  موقعهر

    .میگوش باش دیبا م،ییگو چه که ماز آن ترش یب دیگو جان به ما م  یاست. موالنا  ییگوگزافه

  جنس تو    او زبان ن چون تو گوش
  ها را حق بفرمود أنصتوا گوش 

  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را به گردن د  ای  میدان خود را م  یهای گرفتار   لیما دل  ایدوم: آ  سؤال   ت یبار مسئول  ریو ز  میاندازم  رانیآن 

کرده   شنعهد  ای میکن م  تیاوست، رعا تینهایقانون خداوند را که زنده شدن هرچه زودتر به ب ای آ م؟یرو نم

  م؟ یمان از موعود در ذهن م ترش یو ب

  ن ی خاطر آن خشم و به   کنم ذهنم، مرکزم را جسم م  یهای ساز با سبب   که گاه   دمیدر خودم تأمل نمودم و د  باز

  . شدم منقبض م  د یاست و نبا یکه آن کار بد  شوم و بعد متوجه م شنم لحظه م نیپس عهدم را ا شوم، م

بلند    ذهنصورت من لحظه به  نیمتوجه شدم که با جسم کردن مرکزم جرأت گرفتم و گستاخ شدم و ا  ن یهمچن

  شوم است.  نیشدم که ا
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  45صفحه: 

  را شین نیسبب ا دانم: م گفت
  را  شیمن گناه خو شناسمم
  ) ١۶٨٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  او مانِیشستم حرمتِ اَ من
  برد دادِستانِ او نمیمی پس

  ) ١۶٨٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شستم عهد و، دانستم بدست  من
  جرأت به دست  آن شوم دی رس  تا

  ) ١۶٨٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سوگند  ن،یم ی: جمع مانِیاَ

دست راست نیمی :  

  

روزمرۀ    او در زندگ  یبا یز  خدا که همان طرح   یدگاریلحظه عدم باشد، صنع و آفر  ن یاگر مرکز ما ا  سوم:  سؤال

  شد.   جالب و عمل میموضوع برا  نی. و چقدر اشود م  ما عمل   قیاز طر تیها و خالقصورت فکر ماست، به 

  ی با یزطرح خدا به   ،م یکن نم  مانیهادانم با م  هودهیب  یو خودمان فکرها   میسپار لحظه را به خداوند م  نیا  وقت

 اندازد  ما م  را بر صفحه زندگ شیهادر برابر خداوند که مهره  میشو. درواقع ما همان تخته نرد مرود م شیپ

  .  روند م  شیو اتفاقات برحسب مرکز ما پ

در آرامش و    اما وقت  شود،م  ترم یوخ  میبرا  طیو اضطراب هست، همان شرا  مرکزم ترس و نگران  وقت  دمید

  . رود م شیپ یخوببه  زیچسون هستم، همه 

اگر آن از  دفعه ی م،یبش رهی از آن ش میخواه و م دیآ به مرکز ما م  یزیچ  وقت عن ی م؟یما خمار غم هست ایآ

پس    شود، مواد به او خمار م  دنیکه درصورت نرس   یمثل معتاد   م؟یشو ما ناراحت م  شود، مرکز ما گرفته م

  ما خراب خواهد بود. باشد، زندگ و مست   یو تا آن خمار میهست  زهایما مست آن چ
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  46صفحه: 

  فتد، یب  و هر اتفاق  میستین  دنبال زندگ  نیبنابرا  م،یبش  رهیکه از آن ش  میباش   جهان  زیچ  یما به دنبال    اگر

  ی جا را به   رونیب  زیچ    ین  چو   م،یشو گرفتار م   عنی  رد،یگ موقع هست که خدا ما را م  ن یو هم   م یمقصر ما هست

  ماست.   ذهنمن   یفعل و فکرها لیلدما به  یهاتمام غصه  جهی. درنتمی خدا در مرکزمان گذاشت

  ست آن شده ل یخُمارِ غم، دل  نیا
  ست بده اتبِدان مفقود، مست که

  ) ٢٢۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا
  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م،یبلند شو  و من»  «هستصورت  که به    که خداوند طالب ماست و او بر ما هم غالب است و تا وقت  درصورت 

  . آورد مدمار از روزگار ما در 

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  بر آرد او دمار  هاز هست تا

  ) ٣٢١۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما چطور هست  حال م   دار وقت  م؟ یشو   م  سه یخود را مقا و برتر درم  م یکن وقت  م، ییآ  مقاومت م دانش   م،یکن

   هست   نیکه ا  میست یخود قائل ن  ی برا  و ارزش  میکن حس حقارت م  ای   میکن خود را برتر دانسته و قضاوت م 

  است.  شیاندی ابیدر کم  ذهنمن 

  خواهم  را م   یز یچ  . چون وقتکند هم م  مرادی که مرا ب  کند بروز م  میهادانم صورت م به  ترش یمن ب  یدار هست

 ام ذهناز طرح من   باتریخدا و طرح او ز  ریکه تدب  شوم و بعد متوجه م  کشم ها مکرده و نقشه  ادیدر موردش فکر ز

  که  کردم را تکرار م ریز تیو ب شدم خدا را شر، ناراحت نم  هایمرادی ب نیبود. در ا

    شیخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  47صفحه: 

  شد قالووز بهشت  یمرادیب
ّفتسرشت خوش یشنو ا الجنَّهح  

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

بعد م  ها دگ یاست که خدا همان   نیا  ینکته  به ما نشان  ا  دهد، را  نگران  آن   مینباش  نیپس  را  که چونه  ها 

   که ما مشل   دهد نشان م  ن یو ا  شود م  جاد یمسئله و درد ا  ها دگیدر اطراف همان  م یاگر دقت کن  م؟یبشناس

و    میشو ناراحت م   م،ینرس  ی زیچون اگر به چ   م، یکن م  جادیرا هم خودمان ا  درددر مرکز ماست.    یز یچ  م،یدار

نم  م، یده واکنش نشان م ا خداوند  ما درد بش  خواهد  و  با  لحظه  ن یا  پس.  میکه  انتخاب    دیما  از قدرت 

کردن پس از    نیهم با تمر  یی. فضاگشامیو درد بش  میمنقبض شو   ای   میگشا باشلحظه فضا   نیکه ا  میاستفاده کن 

  . شودما م   ِ عادت زندگ  مدت ی

و    میپس مقاومت و قضاوت دار  م، ی بخواه  لحظه زندگ   ن یکه نکته آخر هم هست. اگر ما از اتفاق ا  ی بعد  نکته 

  یی لحظه اگر فضاگشا  نیبله خداوند ا  م، ی هست  صاحب یجهان ب   نیکه در ا  م یاز پندار کمال ماست و فکر نکن  نیا

  .  میشو و ما کارگاه او م کند ما کار م  یرو می کن

کننده  مقاومت  یروها ین ذهندارد. با حرف و عمل من   العملو هر عمل ما عکس  می مند هست که ما قانون  میبدان

خداوند هست،    تینهایخود که زنده شدن به ب  تکامل واقع  یهرچه زودتر به سو  دیبا   نیبنابرا  شوند، ما م  هیعل

راه متوقف    نیو پندار کمال ما را از ا  دیحد  صدمنناموس    میو اجازه نده  میباشراه    ن یدر ا  شهیو هم   میحرکت کن 

 شه یهم   دیکه ما با  میپس بدان  م،یدیبه کمال رس  میکن و فکر م  دهند به ما م   دو، تکامل مصنوع  نیکند. چون ا

  . میبمان  ر یدر مس

  بارگاه   نیحضرتست ا تینها یب
  را بذار صدر تست راه   صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . شانیبایز ی هاام یاز پ میبر م  ضی و همۀ دوستان که واقعاً ف دیکش که شما در برنامه م از زحمات ممنونم

  . نی. آفرعال ،عال  ، عل غامتان ی پ با، یز  لیخ  آقای شهبازی:
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  48صفحه: 

    ننده یب  یآقا ‐١٠

  .  یشهباز ی جناب آقا کنم م  عرض  اَلو، سالم :نندهیب ی آقا 

  .  میعل   سالم بله، آقای شهبازی:

    .یشهباز  یآقا  ردیانتظار نداشتم ب : نندهی ب یآقا

خط،   یرو  ندی این میخواهش کرد ند،یآ هر هفته م  اصطالحکه مرتب به  دوستان ریواله امروز د  آقای شهبازی:

  بله.  ند،ی ایب توانستند ی که نم  نوبت برسد به کسان

  یِ رو   می ایب  توانم م  بار،ی   شش ماه من هر پنج   کنم، م   عذرخواهعرضم به حضورتان، البته من    :نندهی ب  یآقا

  .  یشهباز  یخط آقا 

  .  دیایب  تواند م امده، یسه ماه است ن کس  اگر . سه ماه،ریماه د سه  میگفت آقای شهبازی:

  بودم.  دهیرا من نشن  نیخب خدا را شر، چون ا : نندهی بآقای 

  .  دیی . بفرمامی بله، گفت بله   آقای شهبازی:

کردم، گفتم    شیدایرا پ  نیا   که امشب مطرح شد،  توجه به موضوعات  با  از قبل بود  امیپ  یمن    :نندهی بآقای  

  امشب.  ریرا بخوانم د  نیهم

  بله.  دییبفرما آقای شهبازی:

  ٣٣۶غزل : نندهی بآقای 

  خرابات  ِری پ یجام، ا ی بده
  آفات   ِریالتَّأخفردا، که ف  مو
  ) ٣٣۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  مو فردا، که فرداها گذشت  نیه
  کشت  امینگذرد ا به کلّ تا
  ) ١٢۶٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  49صفحه: 

  من  یریتأخ چیاله ه اله
  سخُن  نیز بحِر لطف آمد ا که

  ) ٢۶٢٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ازو خواهدمهلت هم  تبشیب سِیبل آن
  کشد دادش که او را بعدِ فردا م مهلت

  ) ٧٢٨شمس، غزل شمارة  وانی د ،یمولو (

  ی نشستم پا   اد،ی ز  اریدردِ بس  ی با    ۶٧٢برنامۀ    از  من حدودِ پنج سال است  ،ی شهباز  یبه حضورتان آقا   عرضم

  را. نیکم متوجه شدم اکم  ،یشهباز  یداشت آقا وزن  صدتُن یمن  ازِیچارق اَ  نیبرنامه. ا نیا

  مرکزم باشد.  یز یچ  دینبا اول متوجه شدم، یهامن بود. از همان ماه   شانسِ زندگ نیقطعاً بزرگتر نیو ا 

  کنار گذاشتم.  باره یبه را  ضدِّافسردگ  ی موادِ مخدّر، داروها  باًیتقر

هرحال متوجه  هم بودم، هر وقت به   تیباشد بعداً. هر وقت اذ  گفتم، م  داشتم،  نگه م  شه یرا هم  اریس   ی  ول

  باشد بعداً.   گفتم م  شدم، م  هیقض نیا

قانونِ اساس  یبرا   ٧۴٠و حوش    حول   یهابرنامه   در  نوشتن   م  دیک أت من مقاومت مشد . از ز  کردم بارِ    رِ یو 

  .کردم م  خالشانه  نوشتن قانونِ اساس 

 و .دهم کارِ خوب را انجام م   کنم، چه بد هست، چه خوب هست. خب کارِ بد را نم  دانم خب من که م گفتم م

  . گذشتم از آن م راحت  نیهم به

را که تا آن    آنچه   باًی و تقر  سمیگرفتم که بنو  قطع  م یاجرا شد. من تصم   زکیقصۀ خاتون و کن   ٧۴۵برنامۀ    کهن یا  تا

  گفتم باشد بعداً.  اریموالنا آموخته بودم، نوشتم و باز هم درمورِد س اتِی زمان از اب

م شیپ  شهیهم  میسؤال برا  نیا  کهنیا  ضمن یهمه مقاومت دارم. با    نیمورد ا  نیکه چرا من در ا  آمد    ِحساب

  .کنم البته دفاع نم   ام،کرده  عمل را تکرار  نیهزار بار، من ا  ٣٠٠هزار بار تا    ٢۵٠حدودِ   باًیتقر  دمید  شتسراَنگ

را، دود    اریدوِد س   ریاست که آدم موردِ تجاوز باشد و از آن دفاع کند. و از طرِف د  نیندارم، مثل ا   دفاع  چیه

خالصه   کشد، . و حتماً سرش را عقب مشود ناراحت م  پف کن   وانی صورت هر حرا، به   یو هر دود   اریس

  سخت بود.  لیخ ل یخ کهنیا
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  50صفحه: 

جذبِ برنامه شده بودم و    داً یراحت بود. چون اولِ برنامه شد  لیخ  میبرا  اشه یبق  کنم، را عرض م اریس  نیا  و

هم مثل غذا خوردن است. مجبور هستم    نیبودم که ا  دهی رس  جهینت  نیبه ا  باًیو تقر  کند موالنا معجزه م   ات یاب  نیا

  .بودم  دهیرس  جهینت نیکم به اوضع ادامه بِدهم، کم  نیبه ا

  : اتِیاب کهن یا تا

  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   : تنبلکاهل 

  مار ی : برنجور
    

  ار یس  نیمن مجبورم ا  میگو م  کهنیمن با ا  دمی. دهانیمطرح شد و من شروع کردم به تکراِر ا  یادر برنامه   هانیا

  .  شومم  انسان بودن اصال خال  فِی دارم از تعر بدهم، را ادامه

گرفت. بله    شود امروز م   ری. درندیبشاءاله دوباره بتوانند  شد، حاال ان   فیح آخ قطع شد،    آقای شهبازی:

  . کند م ت یها اذقطع شدنِ تلفن
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  51صفحه: 

    رازینرگس از ش خانم  ‐١١

  هستم، نرگس.  رازی ها. بنده از شبعد از مدت  می ریشما تماس ب م یشر ما هم توانست . الهمیسالم عل

  . نرگس خانم، بله. می سالم عل آقای شهبازی:

  بخوانم، از دفتر ششم.  تانیبرا خواستم را نوشتم که م ات یاصطالح اببه یسر  ی  نرگس: خانم

  دل، پشتم شست  یِتناقضها  کز 
  دست  مالم ا یسرم جانا ب بر 
  ) ۵۶٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست دستِ تو سرم را راحت ِریز
  ست ت یآ تو در شُربخش دستِ

  ) ۵۶١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خود از سِر من برمدار  ۀیسا
    قراریب  قرارم،یب قرارم،یب
  ) ۵۶٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شد از چشم من  زاری ب هاخواب
  اسمن یرشِ سرو و   یغمت، ا در

  ) ۵۶٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   چه باشد گر دم  ق، یال امن گر 
  ؟ در غم را بپرس  ییناسزا

  ) ۵۶۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  عدم را خود چه استحقاق بود  مر 
  درها گشود؟ ن ی برو لطفت چن که

  ) ۵۶۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  52صفحه: 

  ی هااصطالح با من که به  انسان وقت   کهن یا  عن ی،  دل، پشتم شست»  یِ«کز تناقضها که:    دیفرما موالنا م  که

ها احترام گذاشت،  دوست داشت، به آن   دیها را بامثال آدم  ی مثال، برا  ند،یگو اول به او م  شود، م   تیترب   ذهن

با آن    چرا  ؟دوست  نینه چرا با ا  کنند، م   یبنددسته  ند یآ م  د،یآ م  شیها پآدم  ن یکه ب  در اثرِ ارتباطات   ول

  د یگو م  هان یپشتت را بن. خالصه ا  ،یاحترام بذار   دی به او نبا  ،دوست داشته باش   دیرا نبا  نیا  ؟ زن حرف م

  درست است. یز یچه چ داند که انسان واقعاً نم شند، است که پشت انسان را م ییهاتناقض 

و فکرم را از جانب    ریب  اری محافظ من باش، سرِ من را در اخت  عنی  ا،ی تو خودت ب  ای که خدا  دیگو م  جانیا  و

 فهمد،  انسان شر را م  دیایاگر بو دستِ تو    کنم م   دستِ تو من احساس راحت  رِیقرار بده که در ز  میخودت برا

  . می باش هداشت یشرگزار ستم، یاصال شر بلد ن ذهنچون ما در من 

از چشم من   ذهنمن   یهاو خواب   قرارمی ب  ل یخ  ذهنخودت را از سرِ من برمدار چراکه در من   یۀسا  ای خدا  و

و من درونم پر     هست  اسمنیکه رشِ سرو و    ییو تو  دمی چقدر غم کش   ذهنکه در من   دم یشد، چراکه فهم  زاریب

  بودم.  خبری از وجودِ تو هست، از آن ب

   ماها وقت   عن ی  ؟ که ناسزا هستم، احوالم را بپرس  من  ،دم   ی دارد که    چه اشال  ستمین  قیو حاال اگر ال 

انسان وقت  م،یبفهم پ   واقعاً  ا  ذهنکه من   برد م   یکه  با چه چ   نیداشته و  را    ی هاسال    خطرناک  زیو  عمرش 

با    و.  رید  شود خراب کرده، ناسزا م  راگذرانده، جسمش را خراب کرده، روحش را خراب کرده، ارتباطاتش  

ما انسان   ییهمه ناسزا  نیا  کهنیا باز دوباره احوالمان را مدر وجودِ  اتفاقات    ن ی. و همپرسد هاست، خداوند 

  هست و   خطرناک زی که درون تو چه چ  بفهم قرار دادم تا بتوان تیاتفاق را برا دیگو هست که خداوند م

  عدم را خود چه استحقاق بود  مر 
  درها گشود؟ ن ی برو لطفت چن که

  ) ۵۶۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما خودت باز    یِو درِ رحمتِ خودت را به رو   میست ین  قی پس ناال  ،ی که، تو ما را آورد  میما در عالم نبود  دیگو م

  کن.  داریما را ب و تو هست  یخودت راه را به ما نشان داد ،ی کرد

  دکان و منزلم   رانیز تو و یا
  دلم   یفشاری ننالم؟ چون ب چون

  ) ۵٧٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  53صفحه: 

    ستیزنده ن تویزآنکه ب زم؟یگر  چون
    ستیبودِ بنده ن تیخداوندیب

  ) ۵٧١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جان را اصول یمن بِستان، تو ا جانِ
  ام از جان ملول گشته تویب زآنکه

  ) ۵٧٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   وانگیمن بر فن د  عاشقم
    و فرزانگ از فرهنگ  رمیس
  ) ۵٧٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  راز فاش  میبدرد شرم، گو  چون
  و ارتعاش   ر یصبر و زَح  نیاز چند
  ) ۵٧۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

من خراب شده، چطور ممن هست که به    ذهنمن   ۀخاطرِ تو دکان و منزل و خانکه به   کس  یکه ا   دیگو م  که

  تضرع.   ۀاعتراض، بله نال  ۀهنگام اتفاقات ناله نکنم؟ البته نه نال

  بدونِ تو اصال کس  که از تو پناه ببرم، درحال  ریتلف کردم و چونه به غ  ل یوقتم را در ذهن خ  کهنیا  علتِبه

ن تو موجود  ست،یزنده  خداوند  تواند نم  یبدونِ  بدونِ  و  بند  یِ هست داشته باشد    م یتوان م   چه کس   ۀتو ما 

  وجود ندارد.    اصال بندگ م؟ یباش

تو بودم،    یکه ب   که زماناصل جانِ من، چون   که تو هست   ریمن را ب   ذهنجانِ من    عن یتو جان من را بستان،    و

    . »وانگی«فن د ملول بودم و من عاشق هستم بر  ل یخ  ذهندر من 

هستند در اطرافش،     ذهن  ی هاهمه هم من   ر،یخُب د  کنند م   دش ییکه در ذهن هست، همه تأ   انسان وقت  کهچون 

بند از خودش، به خدا اجازه بدهد    رونیب  خواهدخطرناک است و آن را م  ذهنکه من   فهمد که م   وقت  ول

  .  ندیگو م  وانهیرا د  نیکند، ا یساز درونش پاک 
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  ر یها سبودند که من از آن   یی زهایچ  ییو دانا  هستم که آن فرهنگ و فرزانگ   وانگید   نیمن عاشق ا  دیگو م  پس

  به دردم نخورده.   هانیا دانم شدم، چون م 

و   درم و کفر را که پوشش بوده م  کنم را پاره م  ذهنمن  یای شرم و ح  شود، م  تی نهایکه درد در من ب  وقت  و

 که  را انکار کنم درحال می. چقدر ظاهر را حفظ کنم و دردهاکنم م لیتبد  مان یو کفر را به ا  کشم درد آگاهانه م 

  درد دارم؟ 

  پنهان شدم همچو سجاف  ایح در
  لحاف   ِریز  نی بِجهم از ناگهان

  ) ۵٧۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رون یاز آن ب  دفعه ی   پنهان شدم، ول  ذهنمن   یِا ی من در شرم و ح  شوند، که در پشتِ پرده پنهان م  یطور همان 

  . ندیگو که مردم چه م  ست یمهم ن میو برا کنم شدن م لیشروع به تبد کشم،درِد آگاهانه م  عنی پرم، م

  ار یراهها را بست   قان،یرف یا
  شار  ِریو او ش  میلَنگ  یآهو

  ) ۵٧۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما را شار کند    خواهد افتاده و م  می لنگ هست  یِدنبالِ ما که آهو شاِر خداوند به   رِی و درها بسته شده، ش  هاراه

  را به ما بدهد.   زندگ یِو پا   اوردی درب تا از لنگ

  ؟ یاو رضا کو چاره میکه تسل  جز 
  یاخوارهنِر خون ِریکفِ ش در
  ) ۵٧٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ندارد خواب و خور، چون آفتاب  او
  و خواب  خوردیب کندرا م  روحها

  ) ۵٧٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ر یس  یما را از نظر معنو   میکن که فکر م   میهست   زهایدنبالِ خوردن چبه   م،یعنوانِ خدا در ذهن به خواب رفتبه   ما

  کند.  لیخورد و خواب کند و به خودش تبد ی ب تییعنوانِ خداما را به   خواهد خدا م  ول کند، م
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  : دیفرمام   که فردوس ژهیو من ژنیدر داستان ب نه،یهم از شاهنامه هست در مورِد ک  بخش و

  ی خردمند آزاده خو یا  کنون
  یآرزو هست با تو ي  مرا 

  
  بخش گرگين ميالد را  بمن

  دل دور کن کين و بيداد را ز
  

  يار من یگفت بيژن که ا  بدو
  که چون بود پيار من ندان

  
  مهتر شيرمرد  یتو ا  ندان

  گرگين ميالد با من چه کرد که
  

  بروبر جهانبين من گرافتد
  رستخيز آيد از کين من  برو

  
  یگفت رستم که گر بدخو بدو

   یو گفتار من نشنو یبيار
  

  یترا بسته در چاه پا بمانم
  یاندر آرم شوم باز جا برخش

  
  گفتار رستم رسيدش بوش چو

  تنگ زندان برآمد خروش  ازان
  

  گرگين بدان بد که بر من رسيد  ز
  روز نيزم ببايد کشيد  چنين

  
  یو گشتيم خشنود ازو کشيديم

  یکينه دل من بياسود ازو ز
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  رستم بزندان کمند  فروهشت
  بند یاز چاه با پا  برآوردش

  
  دست و بسست زنجير و بند  بزد

  بند یکرد ازو حلقه پا رها
  ) ژهیو من ژنیشاهنامه، داستان ب ،فردوس(

  انور ی که مثل س  دیهست که مانع هست و فرمود  ییزهایاصطالح چ از به   ی  نه یک   د یکه شما فرمود  یطور همان 

  هست که نابودکننده هست.  اصطالح سمبه  ل یاش خاست، هر ذره 

که حاال    دیگو به او م  دارد، سنگ را برم  ژن،ینجات ب  یبرا  دیآ که رستم م  وقت  ژه یو من   ژنیکه در داستان ب 

   عنی  ،یفرخنده دار   یهم خو  ،ی که تو هم خردمند  انسان  یا   عنی  ،ی خوخردمند فرخنده   یوقتش هست که ا

  .  را دور کن  دادیو ب  نه یدلت ک  ازو  را به من ببخش  نیآرزو از تو دارم که گرگ  ی ،ی دار ییخدا یخو 

با من    الد یم نیکه گرگ   رمردی بزرگِ ش  ی ا  دان من، و تو نم اریکه چطور بود پ  دان که تو نم دیگو م   ژنیب  بعد

را ممن است    کسان   ی  م،یکن خودمان کار م  یکه رو   زمان   حت  ییهاوقت   یاصطالح ماها  به   جان یچه کرد. ا

  ی زیچ   ن یچن  یاصطالح  که، که اگر خداوند هم به  دیگو مکه، حاال    دهد م  حیدارد توض  جان یو ا  میببخش  م ینتوان

  من را از او خواهد گرفت.    ۀنی ک  زیروزِ رستاخ  ند،یرا بب

چاه پا و دست    نیمن تو را در ا  ،یو گفتار من را نشنو   ادامه بده   یطورنیا  که اگر بخواه  دیگو رستم به او م   و

   ن ی چون سنگ  نه یک   نیخدا دنبال ما هست و ا  دیگو م   عنی  روم؛ و م   شوم و سوار اسبم م   کنم م   تیبسته رها

  در قرآن هست،    ییجا ی هست، چون حاال 

  ... اثَّاقَلْتُم الَ ارِض ...» «

  ...»  یدیچسب  نی و به زم  یشد  نی... سنگ«

  ) ٣٨ یۀ)، آ٩توبه ( ۀسور م،ی(قرآن کر
تا بتوانم من تو را    ینداز یرا ب  نیا  دی. حتماً باییایب  رونیاز چاه ذهن ب  شود کرده و نم  نیتو را سنگ   نهیک   نیا  و

راحت برداشت،    ل یسِر چاه گذاشته بود خ  یِ اکبان رو  ا ی  وی را که د   رستم آن سنگ  که حالن ی. درعاورمیب  رونیب

  بنم.   تیبرا  ی کار  توانم من نم  ی ندازیو اگر ن  ی اوریرا همراه خودت ب  ن یسنگ   نیا  شود نم   دیگو م   ژن یبه ب  ول
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روز را هم    نیو ا  دمید  زهای چ   ل یخ  نیکه من از گرگ  دی گو از درون چاه م  شنود،رستم را م   یِکه صدا   وقت  و

راحت من    لیراه به کم من آمده، خ   همهنیکه ا  چقدر بد است که رستم  نهیکه ک   دمیفهم  کهن یا  عنی  دم،ید

  . رود و م  کند را رها م 

   ی که    ییماها جاها  کهنی ا  عن یخشنود هستم از آن،    ول  دم،یدردها را کش   نیکه درست است که ا  د یگو م  و

نظرمان خ  ییدردها در زندگ  ی اری  ن یبهتر  ن یا  د،یآ م   و نابخشودن  دیآ م   ن یسنگ  ل یبه   تواند  م    هست که 

  را به ما نشان بدهد.   زندگ

و انبساط ما را در درون داشته باشد و   وسعِت گستردگ تواند که بزرگ هست، م ی ااندازهاتفاق به بزرگ عنی

  رون یرا از دلم ب  نهیک  ریکه من د  دیگو بداند و از آن استفاده کند که م   تیموفق   ی اصطالح  به   دیانسان آن را با

  کار را کرد،  ن یکه ا و وقت کنم م

  رستم بزندان کمند  فروهشت 
  بند  یاز چاه با پا برآوردش

  ) ژهیو من ژنیشاهنامه، داستان ب ،فردوس(

را،    تواند آن زمان هست که رستم م  دیگو م انسان  ب  تواند خدا م  ا یکه  از چاه ذهن  را    اورد، ی ب  رونیانسان 

که کامال مشخص    وقت   ،مدت زمان   ی  کند خدا صبر م  که کامال، خُب چون   دارد هنوز و وقت  بندی پا  که درحال

ممنون و    لی. خ داردو بند را از دستش برم  ریزنج   حاصطالبه  ر،یرا رها کرده، با زنج   نهیک   نیشد که انسان ا

  . دیمن گذاشت  اری وقت را در اخت نیو ا  دیسپاسزارم که گوش داد

  خداحافظ شما  ، عال  ، عال ،عال آقای شهبازی:
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  ی شهباز  ی از تهران با سخنان آقا یمهد   یآقا ‐١٢

  خدمتتان.  رمیگ هستم، پنجاه ساله از تهران تماس م  ی. من مهدی. جناب شهبازمی سالم عل :یمهد   یآقا

  شما؟  د یخوب هست ،ی بله آقا مهد آقای شهبازی:

  . د یتازه کنم، ببخش نفس ی اصطالح، به  یممنون، متشرم.   لیخ  :یمهد   یآقا

  .دیبش قی بله نفس عم  آقای شهبازی:

  ی ها  گروهشما را بشنوم و با هم  یبایز  یشد که صدا  بمینص   . سعادتتلفن  ردیانتظار نداشتم ب  :یمهد  یآقا

  که دارم را به اشتراک بذارم. یاتجربه زمیعز

  باً یبرنامه. اآلن تقر  نیکنم خدمتتان که حدود هفت سال هست که من خدمت شما هستم و آشنا هستم با ا  عرض

  .رم یبار است که موفق شدم، خدمتتان تماس ب  ن یهفت سال، دوم مدت شش  نیدر ا

که دارم بتوانم هم متنم را بخوانم،   یاقه یشش دقفرصت پنج   نیدر ا  کنم فکر نم   ام ولرا آماده کرده   متن   ی

  که داشتم را با دوستان به اشتراگ بذارم.  ات یاول تجرب دهم م حی ترج  م؛یرا بو  اتمیهم تجرب

 یی هاآشنا شدم، از آن دسته آدم   صورت اتفاقبرنامه به  نی من ابتدا که با ا  یب شهباز کنم خدمتتان که جنا   عرض

  نبود.  دانم» «نمبدانم که  کهن ینرمال و ا طیبا شرا عنیشما با کتک آمدم،  شی فرما بودم که به

نمرۀ    م،یخوب رفته بود  لی قول خودمان دانشاه خداشتم، به  دانشاه  التیبود که خب تحص  نیعلتش هم ا 

را،    زیچهمه   دانم فکر کنم که م   نوعهم باعث شده بود که درواقع به   نیو هم  عال  الت یخوب، معدل باال، تحص 

  .  میبرا ییجورها یمسئله معکوس شده بود   عنی

  ط ی مملت بروم و خالصه شرا  نیدوست داشتم که از ا  شهیبود و هم  میجزو آرزوها  ل یکه خ    دگیهمان   یدراثر    و

کرد   یکار  فَکان»«کن  و خالصه مرکزم قرار گرفت و  دمی خودم آماده کنم، به آن چسب یبرا ای دن یجا  ی یرید

  هم.  به  ختیر زیچه شد و هم   دهیکش  مهی خ  رِیشدم و آن ت  دیو ناام  وسیکه درواقع مأ
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ا  دمیفهم  و کند، اصال هدف از    انسان ط   دیرا با  یرید  ریآشنا شدم، متوجه شدم مسبرنامه    نیکه اصال، با 

 که ن ینه ا  ،ی که داشتم جناب شهباز  ییجالب است که من به همان آرزو  لیهست و اتفاقًا خ   یرید  زیچ   نشیآفر

  بعداً.  دمیبه همان آرزو رس  برنامه بخواهم به آن آرزو برسم، ول  نیخاطر ابه

چ   امی و یدن   یهاهم خواسته   میبو  خواهم م  عنی آن  م   یزیبرطرف شد، هم به  و    ییو هدف غا  خواستمکه 

  جلو بروم برسم.   نوعهرحال به که به  کنم دارم تالش م ،بود در زندگ  امیی نها

  ن یدر ماش  گذاشتم و م  دمی خر م  یدس  کردم، برنامه که گوش م   نیدر ا  لیکه من اوا  نیکه دارم ا  یاتجربه   فقط

کردم    نهیکرد، هز  تیقانون جبران را رعا  دیکه نه، با  دمیبود بعد فهم  ی طورنیا  چند سال  ی.  کردم گوش م

  گوش کردم.   آخربرنامه را از اول تا  نیبرنامه، وقت گذاشتم، نشستم ا یبرا

، نکات را نوشتم و تمام  خودم برداشتم  یبرا  یادفترچه   یکردم،    ادداشتی که الزم بود را    ی تمام موارد  قاًیدق

   کردم، سع   از آن استفاده کنم را سع  دیآ م   شیپ  میکه برا   ییهادر چالش    که الزم بود که در زندگ  یموارد 

  ببرم.   و جل  نینازن یبه کم شما  ،یکه با کم دوستان گنج حضور  کنم م

موضوعات را و الحمداله   کم حضرت موالنا، اصل همۀ موضوعات هست، استفاده کنم از آن و جلو ببرم  به

  قول دوستان بشانم و جلو ببرم. به زان، یهرحال افتان و خ خودم را به   یحدود ی ام تا توانسته  ر یمس نیدر ا

به   تجربۀ کوچ   اآلن آورد که  اخهدست  همان    نیا  راًیام  م  یوجب   یهست که  موالنا    دییفرما که  و حضرت 

  مضر است.  لیخ  ر ید یزهای شدن با چ نیاز جمع دوستان دور شدن و قر  ندیفرما م

  ی ها ی گرفتار  ای  شوم از برنامه جدا م  ای  شوم مقدار از جمع جدا م   ی  کنم من احساس م  کهنیبه محض ا  عنی 

،  «قعِر سفول»و درواقع گوش ما را تا  شود م  جادیکه متصل باشم دائماً، آن شاف ا گذارد نم روزمره و زندگ

  . برد و م  کشاند م  طانیش

  ن ی ا  ات،ی کوچ فقط درحد به اشتراک گذاشتن تجرب  لی عضو خ   یعنوان  به دوستان، به   امه یاست که توص   نیا

که    ی مطلب  ن یو هم  م،یاز دوستان دور نشو  م،یشواز برنامه دور ن  م، یکن   ت یهست که قانون جبران را حتماً رعا

  م.  ی بفهم کهن ینه ا م،ی اجرا کن نوعدرواقع به دییفرما م  عالحضرت 
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ها  نداشته، فقط اجرا کردن آن   ییکارآ  اد یمن که ز  یکردن اشعار، برا  کردن، معن   ادداشت یو نوشتن،    دن یفهم

باشد و بخواهد مثل همان     صورت مقطعبه  ییمستمر، نه اجرا  یهم اجرارا بذارد، آن   یاثر  یبوده که توانسته  

  برود. نیازب ش یبو مدت  یکه آدم به خودش بزند و بعد از   یعطر  د،ییفرما که م مثال 

  بوسم،  داشته باشم، دست شما را م  د ی، خسته نباشخدمت شما داشته باشم  عرض سالم  ی خواستم فقط    من

و    دیریشاءاله که اجرش را هم بنو ا   د یکار کرد  ن یرا صرف ا  زتان یو همه چ   که وقت و زندگ  ی زیعنوان عزبه

  . دیریگ حتماً هم م 

که پهن هست    یاسفره  نیرا در ا   درواقع قدم   میعنوان شاگردان حضرت موالنا در کنار شما بتوانو ما هم به  

  همه باشد.  یسعادت برا نیشاءاله او ان  میهرحال جلو بروو به  میبردار

  . دیبخوان دیخواه  باارزش باشد، نم دیبا ار ی نوشتۀ شما بس نیا آقای شهبازی:

  . خوانمم  دییبله اگر وقت باشد و شما اجازه بفرما :یمهد   یآقا

هم من    هیباارزش باشد. از بق   ل ینوشتۀ شما خ  نیمن فکر کنم ا  رید  بله، البته وقت گذشته ول  آقای شهبازی:

  . دی. اسم شما چه بود؟ ببخشدیتان را بخواننوشته  نیکه شما ا رمیگ اجازه م

  .  یشهباز  یهست آقا یمن اسمم مهد  :یمهد   یآقا

  .نی آفر  دیکرد شرفتیپ ل یبله خ ،ی آقا مهد  آقای شهبازی:

بآدم به   نیهم دانشاه خوب  د،یایهرحال به خودش  از  اگر  ا  لیالتحصفارغ   یمخصوصًا هم که    ن یشده باشد، 

  اورد، یعمل درب   را درست درک کند و به   نیو ا  دانم» «نمکه    شود م   داریکه ب  ن یبه او مسلط باشد، هم  دانم» «م

که حوصله    کنم هستند، خواهش م  خط  شت از دوستانمان که پ  جه یبا ارزش باشد؛ درنت  ل یاش خنوشته   دیبا

  . دیی . بفرمامیکنند، نوشتۀ شما را ما گوش کن

  .کنم  خواهش م  :یمهد   یآقا

  بخوانم، به اشتراک بذارم. دییاگر اجازه بفرما ٨۶٣از برنامۀ شمارۀ  یهست جناب شهباز  برداشت
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از نکات آن در    و استفادۀ عمل  ر ینکات چند برنامۀ اخ  یبنددر جمع   ی دیکل   اریبس موضاعات  ی برنامه حاو  نیا

  است.  میو تسل  ییفضاگشا

  : ندیفرما اشاره م ١٣٧غزل شمارۀ  یکه حضرت موالنا در ابتدا طورهمان 

  چرا؟  دولت، تو زبون مان  ر یشمش نیچن با
  چرا؟ فرومان  و از سنگ باش یگوهر 

  ) ١٣٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

 ،  زندگ  یهاآمدن چالش  شیکه خداوند سالح در دست ما قرار داده است تا ما با پ کنند به ما اشاره م  درواقع

  . میکن  ییلحظه فضاگشا نیو اطراف اتفاق ا م یاسلحه را بش نیا میبتوان

اسلحه که    نیاز ا  ات، یاب  نی با تسلط بر ا  م یتا بتوان  دینمود  ی بندرا دسته   ی دی کل  ات ی اب  ن یا  عالجناب   بایچه ز  و

  .  میاند بهره ببرحضرت موالنا به آن اشاره نموده 

  یی شناسا  ده،یمرکز همان   ییر، شناسااز خط  ی دور  ن،ینشدن با آفل   دهیهمان  د،یتقل  ی جا به   قینکردن، تحق  سؤال

کمال، صبر و عدم عجله، جلوگ  واسطۀیب  ی فضا  م، یمرکز عدم، تسل پندار  دزد  یر یحضور، عدم  شدن    دهیاز 

   ن ی زیجا ر،ی باب صغ  د،یجدکشت اول، شرح صدر، کار   سبب،یب  ی شاد  ،یعقل جزو   یجا به   حضور، عقل کل 

   راحترا فراگرفتم تا به   یدی کل   اتیها اببودند که متناسب با آن   سالح نوزده    ن،ی قر  ارانیناز و    یجابه  از ین

  ها از سالح مربوط به آن استفاده کنم. بتوانم در برابر چالش 

مانند     زندگ  م، ی استفاده کن  م یها در زمان خودش هم نتوانست سالح   نیکه اگر ا  عالجناب   لیبود تمث   بایو چه ز 

درست   ریخواهد کرد و به مس  حیاشتباه ما را تصح   ریخواهد نمود و مس  ییما را راهنما  اب،یریافزار مسنرم  ی

  گشت.  م ی باز خواه

را اشتباه رفته است، حواسمان کامل    ریکه مس   یااست که مانند آن راننده  ن یدارد و آن ا   اتفاق شروط  ن یا  اما

پ نبن  م یکن  ییفضاگشا   عبارتافزار باشد؛ به نرم   امیبه  را  ا  م یدو فضا  مانند آن راننده که به    کهن یو بعد از  باز 

ما هم خود را در معرضِ   باشد، و تحت فرمان آن م  کند نم   لیافزار اعتماد دارد و نظر خود را به آن تحمنرم

  رفت.  میرا اشتباه خواه   ریو ا مس می باش میو تسل  میقرار ده  فَکان»«کن 
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به درونِ آب استخر، هرچند ترس بر    رجهیاز تختۀ ش  دنیهمان پر  عنیقرار دادن    فَکان»«کن را در معرض   خود

  کار بازدارد.   نیخواهد شد و ممن است ما را از ا ما مستول 

از    ییمرحله از تکامل، جدا  نیدر ا  کهن یا  ریبرنامه بود. و خبر خوب د  ریها بخش دما انسان   تکامل  ریس

  ها  دگیهمان  ن یچون ا  م،ییکه مثلث تعهد را اجرا نما   شرط   نخواهد بود، به   ختکار س  ها دگ یو همان   ذهنمن 

  .انددهیُشل به حضور ما چسب  اریبس

زنده   تکامل ریس نیرا به ما داد که هدف از خلقت و ما، ا آگاه  نیا از حضرت حق حضرت موس   یهاپرسش

  هاست. مرکزِ عدم توسط ما انسان نیاظهار ا انی شدن به حضور و ب

  شنو اًیکنْت کنْزاً مخْف گفت
  خود گم من، اظهار شو   جوهِر

  ) ٣٠٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ر ی مس  نیدر ا  و فراوان قصد آن را دارند که به ما بفهمانند، اوال هدف بای ز  یهال یادامه حضرت موالنا با تمث  در

  : ندی فرما م  استناد و گواه از کتاب آسمان به شان یا .ستیهدف چ نیا اًی وجود دارد و ثان

  نقش   نینگارد زَ  نَّقاش چیه
  نقش؟  نینفع، بهِر ع دیامیب
  ) ٢٨٨١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ش ی«دروجمع باشد، مثال    اری بس  دیحواسمان با  و   باشد نم  ریپذامان   ذهنبا من   ر یمس  نیا  ط  کهنیا  ان یب  در

  . آورد را م از خدا» شیبه خدا و درو

به خدا زنده شد، چون    توان نم  و ذهن   یاعمال ظاهر   نی با ا  ند،یفرما فراوان م  ی هال یبا تمث  شانیا  زین   جان یا  در

  ن یحد هستند، اصوال با ا  وهم و فکر دچار حصر و  وهم است و  دۀییزا  زند، سرم  ذهنکه از من   اصوال هر عمل 

  . افتیدست  ییتای ی به فضا توان ابزار نم

  ز اوصاف و حدست   دهییزا وهم،
  است وَلدیْ او َلم ست،دهیینزا حق،
  ) ٢٧۵٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  : ندیفرما که حضرت موالنا م  هرچند

  رهنمون خواهد شد. قت یحق  یکه وصل دارد اگر صدق و صفا داشته باشد، به کو هرکس

  سر و گر زان سر است  نیگر ز  عاشق 
  ما را بدان سر رهبر است  عاقبت

  ) ١١١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را    انیب  لیتمث   یو با    کند که ممن است رخ دهد، سخن را کوتاه م  ییهاسوءتفاهم   لیبه دل  جان یدر ا  موالنا

  . رساند م  انیبه پا

  هاست گرمابه  نیکاندر ییهانقش
  هاست کن، چو جامهبرونِ جامه از

  ) ٢٧٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و بس  نیها بجامه ، برون تا
  نَفَس ْ هم یکن، درآ ا  رونی ب جامه

    )٢٧٧١ تیدفتراول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست یسو، راه نْ با جامه، درون زآنکه
  ست یز جان، جامه ز تن آگاه ن تن

    )٢٧٧٢ تیدفتراول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رد، یگ از حمام در ذهن ما جا نم   و نقش  مینیب ها م کن لباسرخت   یرا رو   جانیرفتن حمام فقط نقوش ب  درونِ

  .  م یندار  و ا به درون راه و شرط آن کندن جامه است   ردیگ در درون حمام صورت م  واقع   یشووشست  نیل

  م، یرفت به درون حمام م   که وقت   بای ز  اری و چه بس  میندار  تا وهم و افکار از ما کنده نشود، به درون راه  لذا

و    اریهمان اخت   نی. و امیآنها قرار ده  اری و خود را در اخت  میبود بخواه  . کافشستند م   بودند که ما را  یافراد

  بودن است.  فَکان» «کنشدن و در معرض  میتسل

  ساله از تهران.  پنجاه یمهد   د،یباش داریو پا سالمت
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را   هانیا  دیدان . مرید  دیبه ما بفرست   دیتوان را م  تانغامیپ  نیا  ی. آقا مهدیآقا مهد  بایز لیخ آقای شهبازی:

  . رید

  بله بله.  :یمهد   یآقا

  د؟ یفرست م  ق یاز چه طر آقای شهبازی:

از طر  :یمهد   یآقا پ  قیبله  م  یمعنو   یهاام یهمان کانال  اَکانت    خدمتتان  در  تلرام.  به  )  account(فرستم 

    .فرستم تان متلرام

  نرود.  ادتانی دیپس بفرست ! نیآفر ن ی! آفرنیآفر آقای شهبازی:

  . کنم م  . پس با شما خداحافظبود. عال بایز  لیخ

  . میما هم در کنار شما باش د، یو سالمت باش نده ی. ان شاءاله پاکنم  خواهش م  :یمهد   یآقا

  م یدار  اج ی. ما احت دیکن و عمل م  دیو درک کرد  د یدیخوب فهم   لی. ممنونم، خبایز   لی! خ نیآفر  آقای شهبازی: 

  مثل شما.   ارانیبه 

م  : یمهد  ی آقا ان کنم خواهش  توف.  خدا  بتوان  ق یشاءاله  که  باش  میبدهد  شما  کنار  دوستان،    می در  از  و 

او ان   می استفاده کن  میاز حضرت موالنا بتوان   ، عالاز حضرت   هاشان، ام یپ کل    دهیرسحضور جمع به   نیشاءاله 

  شاءاله. ان دپخش بشو ا، یدند در دنکه پخش ش ییهاو مثل آن گل رد یرا فراب  ایدن

  شاءاله. خداحافظ. شاءاله. انان  آقای شهبازی:
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    ی از استان مرکز دهیحم  خانم  ‐١٣

برادرم آشنا شدم با برنامۀ شما. و    قیاز طر  دهم که برنامۀ شما را گوش م  ٩٩از سال    باًی من تقر  یشهباز   یآقا

از بچ    یچون من پدر نداشتم  خأل بزرگ  ی  شهیدر ذهنم بود، هم   شهیهم  داشتم و وقت  یکمبود    که با

  یی زهایچ  موقعچیهم داشتم ه  پدر واقع  ی  اگر  دیمن شا  عنیخأل من پر شد.    نیبرنامۀ شما آشنا شدم انگار ا

  . رمیب ادی  شانیاز ا توانستم نم موقعچ یگرفتم، ه  ادیکه از شما 

  شان یهمه واقعًا از ا  هانیا  با،یخانم مرجان، خانم طاهره، خانم فر   ، المیا  یباقر از داالس، آقا   یو مثال از آقا  

  دادند.  ادیبه من  ی خوب  لیخ  یزها یممنونم چ

هم هم   بعد همسرم  خ  جا ن یاز  دارد،  ب  ل یجا  تماس  برنامۀ شما  با  من  داشتند  امشب    رمیدوست  متأسفانه 

  . ستندیهستند و ن  یکار شب

  .دیرا داد  غامتانیو پ دیکه زنگ زد  دییخبر خوب را بو شانیخب پس به ا  آقای شهبازی:

.  کنند من را کم م   کنند، م   ییمن را راهنما  یشهباز  یآقا  لی به من خ  شهیبله، بله. واقعاً هم  :دهیحم   خانم

   ی  کنم م  ریخودم گ  اصال وقت  دهم م  حیتوض  شیبرا  رمیگ که از برنامۀ شما م   یی هاام یبه من مثال پ  شهیهم

  نیگفتند، ا  یجور ن یا  جا نی ا  ی شهباز  ی مثال آقا  ن یبب  دی گو . مشهیهم   دهد را خودش به من م   هاام ی پ  نیا  یی جا

  من.   یاست برا کم بزرگ  ی عنیکار را بن، آن کار را بن.  

قلب    میاز صم   نیکه اوالً  از ا  می. بومیبو  ی زیچ   یکه زنگ زدند هم    میکر یبه آقا  خواستم م   یشهباز   یآقا

بروند شرکت    شانی" که اNA"» یا«ان   ی هااسم کالس   هست به  ییهاکالس    ی  رانیدر ا  کهن یو ا  کنم دعا م  شانیبرا

بود که از    یاتجربه   نی. اکند کمشان م   ل یکنند، خ  روعش  واشیواشی و دوازده قدم را    کنند و آن اصول روحان 

  کم کرد.  شان یبه ا لی دورم داشتم که خ انی از آشنا ی

  بخوانم؟   توانم برند هم دارم م  یمن  یشهباز  یآقا

  بله بله. البته. آقای شهبازی:

  آهان، ممنون.   :دهیحم  خانم
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  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراق او ب از
  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شاد بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  منه   یتو هم بجهد تو دل بر و  از
  تو بجه  یاز آن کو بجهد از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

آقا  یز یچ  ی  خواستم م  یشهباز   یآقا  بعد به  ا  لیخ   کهنیا  ،م یبو  المیا  یهم  بابت    ی ها ام ی پ  نیممنونم 

  یی جا  یمثال    ای  کردم م  ییاحساس تنها  ا ی  آمد م   شیپ  میبرا   من هرموقع که مشل  عنی.  دهند خوبشان که م

در    یاجرقه   یتا    دادم گوش م  گذاشتم م  مرتبرا مدام بارها و بارها    شانیا  امیپ  ام، در زندگ  آوردم کم م 

  از همۀ دوستان متشرم و مخصوصاً از شما.  ل ی. خشد باز م میبرا راه ی شد روشن م ام زندگ

درست    ،م» یریگ م  ادی  رید«ما از هم :  کنم تکرار محرف بنده را که مرتب    نیبله، پس شما ا  آقای شهبازی:

  . دیکن م  دییرا تأ نیاست؟ ا

  ،  سالستیکه در سن ب  دیی گو شما م   عنیجاها کم آوردم.    ل ی. بارها شده که خیشهباز   یآقا   بله  :دهیحم   خانم

بند    جاچیآدم دستش به ه  در زندگ  عنیآدم.    شودواقعاً ماِت مات م   عنی.  میشو ماِت مات م   سالس

برنامۀ    ام است در زندگ   دمی که ام  یز یچ  نهات  ام، که باعثِ آرامشِ من است در زندگ  ی زیفقط تنها چ   ست،ین

  .  کنم نم ییحسِ تنها  وقتچ یه  عنیدوستان است.  یهاموالناست، صحبت  ی شماست، شعرها

برنامۀ شما شروع شد،    دمیرا روشن کردم د   ونیزیآمدم تلو  وقت   د، یشما برنامه ندار  کردم امشب من فکر م  عنی

 یاصال ل یحالِ خ به من دست داد.   یخوب  

 م یمتوقف کن   میتوان برنامه را نم   نی. درست است؟ امیبرنامه را ادامه بده  نیا  د ی. پس ما بانیآفر  آقای شهبازی:

  کنند.   تیمردم هم واقعًا حما دوارمیبا تمام قوا. خُب ام ، یبا تمام انرژ م،یادامه بده دیبا
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بدهند،    ادی  ریدکنند، به هم   انیرا ب  یزدیا  ییدانا  ندیایخودشان کار کنند ب   یراه دارد قانون جبران، هم رو   دوتا

  کنند.   تیکنند. قانونِ جبران را واقعاً رعا تیبرنامه را تقو نیا ، هم از نظرِ مالخوب را بدهند   یزکاتِ رو 

هم دارد    به ساپورتِ مال  اجی واقعاً احت  م،یکن موالنا را پخش م  غامیجمعاً، پ  میدهکه ما انجام م   کارِ بزرگ  نیا

  اد ی ندارم من    رانیبا د  یمن کار  ندی . بواورندیخودشان را عقب نکشند، خودشان را به حساب ب   موقعچ یو ه

 گردند ها برم آن   شنوند  که م  ران یبشنوند. چون د  رانیکند هم د  دای جبران کنم هم برنامه ادامه پ  د یبا  .رمیگ م

  .  دیریگ م  ادیها شما از آن  دهند م  غامیپ

  د یده . شما هم مکند کار نم   نیا  رم، یب  رم یب  رمیب   که من ه   ستین   یطور ن یجهان بده بستان است. ا  ن یهم

  .  . بله، عالدیریگ هم م

  د یکن . واقعًا لطف مبوسمگرم شما را از راه دور م   یهاممنون. دست شما درد نکند. دست   ل یخ  :دهیحم  خانم

  ی ها خوبتان که ما هم برنامه   یها برنامه   نیخاطر ااز شما تشر کنم به  دیبا  با چه زبان  دانم به ما، واقعاً نم 

   ل یبه همۀ دوستان هم کم کرده. خ   دانم کم کرده. م  لی به من که خ  ل یخودتان خ  یهاهم برنامه   تان تلفن

  ممنون.   یشهباز  یمتشرم از شما آقا 

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل    ۹۲۴-۱-۲مشار

  68صفحه: 

  ی شهباز  ی خانم فرزانه از تهران با سخنان آقا  ‐١۴

  دارد، اثر دارد»  «اثر

  نشوم.  دیخودم کار کنم و ناام   یرو  دیبا من

جمله    نی. دانستن هم کندبفهمد چونه کار م   تواند است که خودش هم نم  دهیچ ی پ  اری بس  ستمیس   یانسان   

  . میکن خودمان، خودمان را اداره نم   میکه بدان ست کاف

تنفس، گردش خون، هضم    ستمی. ساندت یرگ در من هست که مدام در حال فعال  لومترها یسلول و ک   هاون ی لیم

  وجود ندارد.   غذا، مغز انسان بدون دخالت من هرلحظه در حال گردش هماهنگ و کارند. اصال من

. کند  چطور کار م  میدان است و ناشناخته است. ما اصال نم   خأل و خال  زیانگشفت  ستمیس  ن یاز ا  یاد یز  بخش

  .برد م ش یو پ دهد انجام م از درون همۀ کارها را با نظم خاص یاناشناخته  ی

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر   یا طیاَسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

تکان بخورم را دارم. پس   ا یخوب است که بخورم و چقدر بخوابم  باًیتقر یز یچه چ که نیاز ا فقط دانش کم  من

  ؟ و بلدم»  دانم ها را م ها و علتو من هم سبب   من هست  ن ی«تو هم  دیگو که م  ستیچ   روار یزنج   رشتۀ توهم  نیا

ندارم،    لش یدر هضم و جذب و دفع و تبد  یا. مثل همان غذا خوردن، من ارادهکنمم   رییچونه تغ  ستم یبلد ن   من

  را در دهانم بذارم.   یزیدارم چ  اری فقط اخت

کار    ییهابا چه علت و معلول    اناتیمن چه جر  انوس یاق  ع یپشت اعماق وس  دانم کنم، نم  رییتغ  ستم یبلد ن   من

طرح را تکرار    اتی . هر روز ابخورم چشم و م  میگو غذا را بخور و م   ن یکاربلد گفته به من ا   . اما پزشکند م

  گذارد؟  چطور اثر م دان کن، تو چه م 

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر   یا طیاَسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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که خودش شده دارد به من   . فقط خودش از خودش آگاه است. پس انسانشناسد خود او خودش را م   فقط

  رود خودم بشناسم. م  کهنی بدون ا  شناسدشان درون من هم جذبشان شده و م  یاناشناخته   د،یگو م  ییزهایچ

  . گذارمم   شیجلو لیرا با کمال م  یمقو  یغذاها   نیدلنوازند، پس من هم ا شیسمتشان، برا

  او   دنِیآن حسن را کز د نیبب
  نجا یا ستی ب یدی و نابد دیبد

  ) ١٠٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

دار  ٩٢۴  ٔ برنامه   در قسمت  دوتا  ما  شد:  دار  م،یگفته  فضا  بد  ی .  میدوتا  قسمت    یاست،    دمان یقسمت 

  به چشم.  شود نم دهیاست که د دمان یما، وجود داشتن ما، در قسمت ناپد  یداراست. اتفاقاً هست  دمانیناپد

آ  کاف  ای آ  کنند؟  چطور کم م  اتیاب  ن یا  کند، م   ریبا خودش تفس   ذهنمن  مناسب من هستند؟    ا ی هستند؟ 

  . میاخودمان خارج شده   یاست، ما از کار کردن رو   کاف  ر یتفس  ن ی. همردیبپذ  ترسدش دارد، مقاومت دارد. م 

  رهانَد روبهان را در شار   پا
  آن ز دم دانند روباهان غرار  و
  ) ٢٢٢٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گول خوردن و غفلت. عن ی غرار

  ما کرام  یو پا  میچو روباه ما
  ز صدگون انتقام   رهاندمانم
  ) ٢٢٣٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مثل موالنا.   بزرگواران عنی م،یجمع کر  عنی کرام

درست    ن یا  دیشا  دانم، من م  دیگو م   دیآ م  خوانم، شعر م  تیب   ی.  دانم من م  دانم، م  دیگو مدام م   ذهنمن 

ب م  دیگو م  دیآ م   خوانم م  یر ید  تینباشد. دوباره  ب  دهی فا  دیشا  یطور نیا  دانم من  ها!    ی ر ید  تیندارد 

  به من.  کند نم  ضافها  یدیجد  زیرا که بلدم و چ  ن یا دیگو م دیآ م  خوانم، م

اش همه   هانیا  دانم بهتر است، من م  گوش بده  یطورنیا  دانم من م   دیگو برنامه را گوش بدهم، م   خواهم م

  . ضرر کن دیشا دانم من م  دیگو فضا را بشم، دوباره م خواهم . م ستیدرست ن
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  اَسوای: از روح خدا ال تَگفت
  گم کرده پسر، رو سو به سو  همچو
  ) ٩٨۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خراب نکرده بودم. قدرن یرا تا اآلن ا ام وگرنه جسمم را، روابطم را، وضع مال  دانم، نم  من

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  یِزنده سو نَفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  وصالش نه به کوشش دهند  گرچه
  بوش  دل که توان یا آنقدر
  ) ٢٨۴غزل   ات، یحافظ، غزل (

گفت. گفتم استادم به من گفته و من    یزیمن تکرار کردم. صد بار تکرار کردم و هر بار چ  شیهاگفته   رغم عل

  واقعاً تکرار اثر دارد.   دمیتا هزار بار تکرار کنم و فهم  خواهم و باز ادامه دادم. و م  دهم را انجام م  فمیدارم تکال

  مستان  ۀنال  رایبلبل دستان از یا بنال
  اثر دارد صخره و خارا اثر دارد، انیم

  ) ۵۶٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  کم هول شدم.  ی من   دیببخش فرزانه: خانم

  ست؟ یبپرسم اسمتان چ توانم . معال ، ! عالنی! آفرنی. تمام شد. آفربایز  لیخ  آقای شهبازی:

  فرزانه هستم.  فرزانه: خانم

  . دیخواه  سنتان را هم بپرسم؟ اگر م توانم فرزانه خانم م آقای شهبازی:

  سال.    س فرزانه: خانم

.  د یخواند  یطور ن یرا ا  هانیا  یموقع خوب  لی ! خنیآفر  ن،ی ! آفربه، چه سن   بهسالتان است. به   س  آقای شهبازی:

  .انتانیاز توجهتان، از عمق درکتان، از طرز ب  ن یآفر ن،یآفر
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   لیبود فکر کنم، من خ  شی که تماس گرفته بودند، چند تماس پ   یمهد   ی ممنونم استاد. اتفاقاً آقا فرزانه:  خانم

  ی جور ن یا  کنم، لحظه فکر کردم خودم دارم صحبت م   یکه تماس گرفتند، من    شانیا  عن یبودم.    شانیمشابه ا

  . میر یب ادیاز هم  میتوان م  لیخ  ها وما آدم  زهایچ  واقعاً در بعض می هم هست هیکه چقدر ما شب دمیبود. بعد د

  د؟ یشناس  را م  یکه؟ آقا مهد   دیشناس را نم  رید. پس همنیآفر آقای شهبازی:

  . دمیاآلن تماس گرفتند، شن  شانیفقط ا دمیبار د نینه، من اول فرزانه: خانم

. بله، بله.  دیشناس م  رانی از نظر جنس، جنس خودتان را در د  ،یار ی. بله، از نظر هشنیآفر  آقای شهبازی:

  خواهد  در همه م  ست،ین  شتریب  ییتای  یحضور،    یندارد.    شتریجنس ب  ی. حضور  ریاست د  نیحضور هم

کند. هم م  کهن یبروز  از    کند، بروز  را  نوع کالمش، شل  شناسد م  رید    یآدم جنسش  طرز کالمش،  از   .

    خوب بود، ممنونم. ل یخانم فرزانه، خخوب بود   ل یخ.  کندکه ادا م  یطور  ش،یهاجمله 

  متشرم.   لیخ  فرزانه: خانم

  .  کنم م  خداحافظ  د،یندار یپس کار  آقای شهبازی:

   ل یرا امروز و خ  شانیا  لمی ف  دم،یرا د  سایخانم پر امیکه من پ  میبو  خواستم  ممنون. فقط م   ل یخ فرزانه:  خانم

  . دمیرا د شانیا لمیخوشحال شدم که ف   ل یخ  کنم، تشر م  شانیاز ا

شما؟ کارگاه    دیدیرا ضبط کردند. کدام را د  هانیا  دند،ی خانم زحمت کش   سایخوب بود، بله. پر  آقای شهبازی:

  د؟ یدیحق را د

  معموال.    خواندندم  شهیکه هم  ییبود کارگاه حق بود. بله درست است. شعرها یبله،  فرزانه: خانم

اسم دارد.    یاند که موانع راه معنوهم ضبط کرده  ریتا برنامۀ د. بله ششنیبله، بله. بله، آفر  آقای شهبازی:

باارزش هستند،    اریها هم بسآن ضبط   کنم . من فکر ممیما به حضور برس   گذاردنم   یز یچه چ  عن یموانع راه  

  بله.

  . کنم ممنونم. تشر م  لیخ  فرزانه: خانم
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  ی شهباز  ی از همدان با سخنان آقا بهیخانم ط   ‐١۵

رفته   شدم، م دی داشتم ناام ریاستاد. د زنم بار دوم با شما حرف م یدارم برا کهن یخوشحال هستم از ا  لیخ

  ... دمید ط، یخاطر شرابودم بخوابم به

هستم که با برنامۀ    افتگانیاز نجات   یاد یز  اریمن جزِو تعداد بس  کنم  تشر م   لیمن استاد واقعاً از شما خ  چون 

  کردم استاد.  دایشما نجات پ 

م   راه سخت  قدرن یا  البته دارم  ا  گذرانم  را  م   سخت  ی روزها  قدرن یاستاد،  دارم    ی روزها   قدرن یا  گذرانم، را 

  خوابم،  شما من م   ۀبا برنام  سخت، ول  یروزها   نیادامه دارد ا  تا ک  دونم من نم  را گذراندم، وقت  سخت

  وقتم محدود است.  فانهمتأس  قدرن یهرچند که ا کنم، م ی دارزنده شب  شوم، م داریب

  . زنم است از همدان زنگ م بهیاولش من استاد، اسم من ط  میبو البته

برنامۀ    من    ٧٢٣در  زنگ زدم، چون  پانزده سالش است.   دی شد  ذهن  دختر معلول جسم  ی به شما  دارم 

روز قوت  شما را بشنوم، شما به من آن    یصدا   خواهم موقع گفتم استاد من مخواستم با شما صحبت کنم آن

  راه را داد. نیادامۀ ا دیسال به من ام  یها که سال  دیداد یقلب

آدم   ن یو ا دیبرده بود فیتشر یناری که در سم  دیمن مثال زد ی را برا  بزرگ ل یفرد خ  یکه،   دیبه من فرمود و

  ی برا  ن یو ا  کرد م  یقبول کرده بود، آورده بود از او نگهدار   فرزند معلول را به سرپرست   ی   یاز ی ن  چ یبدون ه

  بدهم.  دامهسخت را ا  لیراه خ ن یشد که من بتوانم ا ی قوت قلب اریمن بس

رفت    مانیهاش یفرزند سالم به من داد البته آزما  یسال  چون من خودم هم کارمند هستم و هم خدا بعد از ده   

دخترم افتاده، چون به صورت    یکه برا  است اتفاق  ایدر دن  ینادر  اریبس  جهش ژن   ی کانادا، بعد گفتند که  

  است. یجور نیدخترم ا ی مادرزاد

اصال   دانستم، نم   ی زیچ   چیمن اصال ه  کردم، من رشد نم  آمدم، راه سخت را نم   نی استاد من اگر ا  م یالبته بو 

دنبال خدا بودم،    شه یفقط هم  دانستم، نم  یز یچچ یاز صبر ه  ییاز فضاگشا  دانستم، نم  دگیاز همان  ی ز یچچیه

  به آن برسم.  دیبا ی جورچه  دانستم کنم نم شی دایپ دیکجا با دانستم نم بودم ول دنبال زندگ شهیهم
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 ش یهفت سال پ   صورت اتفاق اصال من برنامۀ شما را به    ول  میما ماهواره داشت   میهم که ازدواج کرد  ی روز  از

  شما جدا نشدم.   از برنامه رید یاه یاول، که من ثان ۀچنان من را جذب کرد همان لحظ دفعهی

هنوز به قولِ معروف، اصال بزرگ    لی هنوز راه دارم، خ   لیدارم، خ    دگی همان   لیاستاد من هنوز خ  م یبو  البته

  . کشم شما من دست نم ۀاز برنام  نشدم، هنوز اول راه هستم ول

ا  اصال ا  دیهست  انسان بزرگ  قدرنیشما  ا  ۀبرنام  نیا  دیدار  قدرن یکه  پخش    ایدر دن  دیکه دار  آگاه  نیشما، 

که از روز اول با برنامۀ شما دارند آشنا     کسانحال  بهخوش  ای خدا  میگو است، من م   رگذار یتأث  قدرن یا  د یکن م

  ها! و بچه شوند م

  خوشحال  زند م   غیفقط ج   شنود شما را م  یبدهم، دخترم که اصال صدا  ادیشما را    یشعرها   کنم م  پسرم سع  به

  . کند م

استاد، همسرم    ول بعض   نم،ی قر  عنیمتأسفانه  برنامه   در  فرمود  تانیهااز  چ   د یشما  انسان    ی که    ی زیتنها 

  بد است.  نیاست. قر محبتیتحمل کند، ب تواند نم

را هم بتوانم    نیرا هم بتوانم تحمل کنم، ا  نیقدرت بده که ا  قدرنیتوان بده، ا  قدرنیبه من ا  ای خدا  میگو م  ه 

  کنم.  ییدر برابرش صبور باشم، فضاگشا

  و چه اتفاق  شد کاِر من و امثالِ من اصال معلوم نبود چه م  دیسپاسزارم. اگر شما نبود  ل یاز شما خ  واقعاً

  بخوانم: تانیاز موالنا برا تیب   ی. فتدیما قرار بود ب یبرا

  مبند   ،یدرِ رحمت که گشاد نیا
  درِ تو قبلۀ هر ممتَحن  یا
  ) ٢١٠٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

من را امتحان   خواه باز هم اگر م  ول  ، من گذاشت  ی برا  سخت  یهاامتحان   ایخدا کنم فکر م  ییهاوقت  ی

  . دیبه من کم کرد لیبازهم من هستم، فقط کمم کن. شما خ   کن

  . کنم خواهش م آقای شهبازی:
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چند کلمه صحبت    دیاگر لطف کن   خواهم از شما سپاسزارم، م   لی از شما ممنون هستم، خ  لیخ   : بهیط   خانم

نکردم     موقع هم خودم را معرفام، آن صحبت کرده   بار با شما تلفن  ی شما را بشنوم. من فقط    ی من صدا  دی کن

   عنیخاطر وقت محدودم،  به  خط هستم ولپشت  رم،یگ دوستان دارم شماره م   ۀهاست مثل همسال   ریاصال، د

  ر یشما را د  ۀبرنام  مقدار وقتم محدود است، ول  ی ،  ...  روم و هم م  روم وقت محدودم چون هم سرِکار م

 خوابم،  شما م  یبخوابم با صدا  خواهم شب که م   شنوم، گوشم م   گذارم اش مهمه   عنی  شنوم مم،  نی نتوانم بب

  د، یکن  صحبت م  دیدر گوش من هنوز دار  د،یکن صحبت م  دیکه هنوز شما دار  نمیب م  شوم م  داریصبح که ب

  .برد دوباره باز خوابم م دهم شما را دوباره گوش م یباز چند کلمه که صدا 

  !  نیآفر آقای شهبازی: 

  ندارم!  نیممنون هستم، استاد من آفر د یاگر شما نبود : بهیخانم ط  

  د، یکن  م کار رستم  ،واقعاً. شما کار پهلوان  دیدار  نیشما آفر  به،یخانم ط  دیدار  نی نه، شما آفر  آقای شهبازی:

  . نیآفر د، یشما موفق شد د،یشما فضا را باز کرد

   لطافت  نیالزم باشد با ا  دی و شا  دیدی آن بزرگوار را شن  غام یهست آن تلفن شما و خوشحال هستم آن پ  ادمیمن   

  د یدار  یدختر  ی که خب    دی گو هم م  دیکه دار  یاپهلوانانه   تِیوضع  د،یده که شما م  عال  غامیپ  دیکه شما هست 

ه نم  یمادر   چ یکه خب  فرض بچه  خواهد  دلش  اشالاش  باز کرد  ته داش   کن  فضا  آن  اطراف  در    د، یباشد. 

  . ستندین ت یکه کامال حما  دیکن اگر حس م  نتان ی در اطرافِ قر طورن یهم

  ادتان ی اگر شما    م،یهستند. جا دارد که واقعاً داستان آن بزرگوار را من دوباره بو  عال  هاشرفتیپ  نیاست ا  عال

   عن یها  چه؟ انسان   عن ی  تی که انسان   دهد نشان م  نیکه من گفتم به شما و ا  یاکه آن قصه   د ییهست شما بو

!  م؟یاگرنه که من خالصه بو  د،ییهست شما بو  ادتان ی خجالت بشد، و اگر شما    د ینبا  یز یچه؟ و آدم از چه چ

  .  دییبفرما

  شما.  دی لطف دار د،یشما زنده باش  کنم،  خواهش م   :بهیط   خانم

  اد یز  ل یبودم، خ ر یموقع درگآن  ل یچهار ماهش بود، من خ  عنیآمده بود  ا یموقع پسرم تازه به دناستاد من آن  

   اعتراض  نیاآلنش هم کوچتر   نیهم  ، ستیبهز  میبذار  م یکه دخترم را ببر  آورد به من فشار م  داًیو همسرم شد

که بتوانم    ستمین  یهستم و جور   زنقشیجثه ر  سالش است و من خودم چون از لحاظچون خوب پانزده   کنم، م

که بچه نداشتم     استاد، من آن موقع  میحرفم بو  نیرا ب  نیداشته باشم، حاال من ا  یاد یز  قدرت جسم   لیخ
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پشانزده  عنی بچه  گفتم همارم م  شِی پ  ش،ی سال  اگر  امن  بشوم، دستانم  نم   فی ضع  قدرنیدار   توانم  است 

  کنم.  شیجاجابه  توانم بغلش کنم، نم توانم بلندش کنم، نم 

با    کنم درست م   گون   ی  گفتم م  کردم چار کنم؟! بعد فکر م   دیمن با   کن زهرا فکر م  گفتم دوستم م  به

که مثال بتواند خودش    ور تا زمانآن   ورن یا  کشم ام را، مبعد دخترم را، حاال بچه   بندم طناب به آن م   یخودم،  

  راه برود.

دلم    عن ی  زنم، را م   حرف   نیمن اگر ا  نکردهی خدا  ،منت   چیسال است بدون ه که استاد من پانزده  صورت   در

باز به من عطا کند که    خداوند  ییتوان باال  قدرن یداشته باشم، ا  یی باال  و روح   قدرت جسم  قدرن یا  خواهد م

در    یشتر یب  یبتوانم صبور   م، یبه شما بو  یجور چه   روفمع  را بذرانم، بتوانم به قولِ   هان یتر از ابتوانم سخت

  . میبه شما بو یجور ن یکنم. ا دایبرابر مشالت پ

ها را که  فشار بودم چون خوب پسرم پسربچه  ریز  ل یآن موقع خ  میگو من م  د، یوضوع هم که شما فرمودم   نیو ا 

هم با آن   ر،یدارند متاسفانه د  فعالش یکوچولو ب  یهم پسرِ من    ذره یهستند    طانیش   لیخ   دیدان خودتان م 

ب اگر حما  میایمن مجبور شدم کنار  د  نبودخانواده خودم حاال    تیبعد  هم    طی شرا  لیخ   ل یخ  قولبه   ریکه 

  رفتگان را.   ۀهم امرزدی تر بود البته مادرم فوت شده، خدا بسخت

  خدا رحمت کند.   آقای شهبازی: 

  جا چ یکه من زنده هستم، ه  ییرا تا جا  روز آخر مادرم به من گفتش: هست  عنی.  دیسالمت باش  :بهی ط  خانم

که فوت کردند، گفتم   یکه، شب  عمرشان کفاف نداد. وقت رید  . ولدارم خودم نگهش م  اری! ببهیط   های نگذار

. تو خودت  توان تو خودت م  دیگو خدا م هک   دمیدوباره فهم  که کمم بود ول  چرا مادرم را از من گرفت ایخدا

   که بتوان  دهم به تو توان م  قدرن یا  دهم، قدرت م   قدرنی . به تو ایبرو   ،یی تنهابه   راه سخت را، حت  نیا  توان م

  . یراه را برو  نیا

است   ادمیکه  ییمن تا جا دیبرد فی که تشر یینارهایاز سم  ی یبه من که تو دیآن موقع هم استاد شما فرمود 

هم بودند    که آدم بزرگ  ییها سخنران  نیاز ا  ی  دیبرده بود  فی که تشر یینارهای از سم   یتو    د، یرا فرمود  نیا

   معلول  یفرزند    ینداشتند،    مشل   لحاظ مال   ز بودند، خردمند بودند، ا  ییآدم به قول معروف دانا  اریو بس

آدم   ن یکه ا م یآوردند آن جا. بعد ما تعجب کرد  لچریو یفرزند معلول رو  یکه  دیدی جا و شما دآورده بودند آن 

  ن ی. استیفرزند اصال مال خودشان ن  ن یکه ا  د ید! که دوباره متوجه شدفرزند معلول داشته باشن   ی  د یچرا با
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  ی که واقعاً برا   ییهاهمه به قول معروف عذاب   نیبا ا  ش،یها همه سخت  نیاند، با اقبول کرده   ی ندبچه را به فرز

  ها دارد. خانواده

کنم،   یاز دو بچه نگهدار بعدبهن یداشته باشم که من از ا دیپس من با چه قدرت ایخدا  گفتم م  جا هو من آن  

. دمیبر م  رید  دم،یبر م  ری وتنها، دتک   گفتم خب م   ییهاوقت   ی واقعاً    ریوتنها. دسر کار بروم بعد تنها، تک 

  کمم کن.   ایخدا گفتم م  افتادم، م

. هر دادم راه را ادامه م   نیآمد. باز هم من ا   میهادست  ی تو  ییروین   ی  ، قدرت   ی   کردم و واقعاً احساس م 

 ام، زندگ طیاآلن خدا را شر حاال شرا بشم! ول سخت دیقدر من باچه   ایخدا گفتم م شدم، م داریصبح که ب

 شوم مامان من بزرگ م  دیگو  مش است. به من میپسرم بزرگ شده، چهار سال و ن  عنی  م،یها مقدار بچه   ی

  مامان غصه نخور.  . کنم م  کمت

  . ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

هر هفته   د، یکن برنامه اجرا م   د ییآ که استاد شما هر هفته م  نیهم   د، ی که شما هست  ن یهم   بله. ول  :بهیط  خانم 

برنامه   نیهستند که به ا  ها لیو مطمئنم خ   کنم م  دایپ  زهیمن انگ  قدرن یا  نمیبشما را م  وقت  د،یمتعهد هست 

  باز ادامه بدهم. توانم من م توانم، که بله! من م   کنند م  دایپ زهیانگ  دهند، گوش م

تر از من سخت   طشانیشرا   لیخ ل یها خماز آد   ل یخ  زندگ  دیدارد. شا  اش که در زندگ  هر سخت    حاال هر کس 

تهران،    ، کاردرمان  بردم ها از همدان مدخترم را مدت حال، چون من  هر. بهدمیبسا رفتم د  یباشد که من ا 

  ! جهیدرصد نت ی از  غی. دررمیب جهیبتوانم نت  کهن یا یفقط برا یوتراپیزیف

  ن یبودن شما، ا میگو بودن شما، واقعاً دارم م ول ییها و با چه سخت  ندیآ ها مراه نیا یکه تو  کسان دمید م

بدهد    ادیکه به من    ی شهباز  ز یپرو  یبه اسم آقا  دهیآفر  ن یزم  یرو   دهیبه حضوررس  عن یرا    انسان   یکه خداوند  

  چه.    عنی چه، کلمات موالنا، حافظ   عنیچه، کلمات قرآن   عنی که حضور 

شما را    یها اصال حرف   کردم که گوش م  لیاوا  حت  ل یعالقه به شعر ندارم. خ   لی خ  ، لیخودم راستش خ   من

  تجربه کردم. را گاه  سببی ب یکم شاد. کم فهمم کم دارم مکم، کم واقعاً. اآلن کم  دمیفهم نم

  . نیآفر آقای شهبازی:
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 خواهد . دلم مرون یب  اوریحال درن  نیمن را از ا  ای خدا  میگو بخش است استاد که ملذت   میبرا  قدرن یا  :بهی ط  خانم

من را دوباره    ی بار آدم که جورمشالت، ذهن، ذهن آدم، ذهن نا .  ریذهن است د  حال بمانم ول  ن یا  یفقط تو 

  ن ی موقع خشم   ی. به پسرم  شوم م   یعصب  ییاهوقت  ی.  کند م   نیخشم  کند، م  یمن را عصب  کشاند، م

نه مامان، من تو    دیگو م  بوسد دستم را م  دیآ من تو را دعوا کردم. م  د یمامان ببخش  میگو دوباره م  شوم، م

  .دهد م  ادی  را دوست دارم مامان. مامان نه. غصه نخور مامان، من تو را دوست دارم. او به من درس زندگ

.  دیموفق شد  بر شما.   نیممنونم، آفر  . غامیپ  ن یبود ا  با ی ز   لی. خعال  ، عال  ،  . عالن ی آفر  ن،یآفر  آقای شهبازی: 

  به شما.  میگو م  ی تبر د، یموفق شد

   ی هرحال چون به  شومم  یهم عصب لیخ  ییهاوقت  یاستاد من  میاستاد. بو  دیشما لطف دار :بهی ط  خانم

  ی حاال که استاد شهباز  ،ییگو به من م  یجور ن یفقط به من،حاال که ا  ای خدا  میگوم    در فشارم ول  ل یمقدار خ

پس    ایپس صبرش را به من بده. خدا  ای خدا  ،و شرط، قبل از قضاوت   دیلحظه بدون ق  نیبا اتفاق ا  آشت  دیگو م

  اد ی به من    ایهست، خدا  میکه جلو   هست، هر مشل  می که جلو  یهر درد   ایبده. خدا  اد یرا به من    اشییگشافضا 

  مشل برخورد کنم، رفتار کنم.   نیبا ا یجوربده که چه 

که    . از همه دوستانبوسم . دستان پرتوانتان را م دین دادکه به م  سپاسزارم از وقت   ل یخ لیاز شما خ   استاد

به شما حسرت    خورم،  سپاسزارم. من واقعاً به آنها حسرت م   لیخ لی خ  دهند، م  عال  ار ی بس  اریبس  ی هاغام یپ

  . دیکن شرفتیپ قدرن یا دیکه توانست  خورم م

حسادت    ییهاوقت   یکردند    شرفتیپ  ی جورن یکه ا  دوستان   . ولمیچه بو  دانمشما که اصال، اصال نم   البته

  توانم  چرا من نم  دهند؟ م  یخوب  یها غامیپ  قدرنیا  هان یام؟ چرا امن چرا عقب مانده   میگو . مهانیبه ا  کنم م

  سا یخوب مثل پر  لیخ  لیخ  غامی پ  یدفعه زنگ زدم    نی ا  وانمشاءاله که بتان   م؟یبو  توانم چرا من نم  سم؟یبنو

  استاد. میبو تانیبرا ا،یخانم، مثل آقا پو  بایخانم، مثل فر

  با، ی ز  ار ی بس  دارکننده،یب  ار یبس  د، یکه امروز داد   غامیپ  نی . همستیها ن کمتر از آن   غامتانیشما پ  آقای شهبازی:

  .دیداد ادی را  ن یآموزنده. هم ار یخوب بود و بس  یزها یپر از همۀ چ  دییپر از عشق، شما بو

تمث  آن  تمث   لیآن،  آن  واقعاً  شدند، خدا    عال   لیرا،  فوت  اآلن  البته  استاد که،  آن  همان  موقع  هر  بود.  هم 

بود و واقعاً هر    آدم پردانش   لیبودم، عرض کردم خ   نارشیکه من در سم   تیریاستاد مد  نیرحمتشان کند، هم 

  بود. یافلسفه  یپشتش   گفت، که م یاجمله 
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هم دارد    شان یکه ا  دمید  رفتم، رستوران م    یروز که عرض کردم، داشتم     ی.  شناختم را م   انش یخالصه من ا 

هم هست،    رانیهست، در ا  ییهان یماش  ی  جان یاز ا  ،یخانواده بزرگ از    ی به همان رستوران، منتها    رود م

چهار تا بچه و حاال    میهم شوهر، مثال بو  زن،هم    هانیکه ا  میدیو د  ردیگ دفعه مثال هفت هشت نفر آدم م  ی

. آن  گذارد آن پله را م  ی .  کنند م  ی. منتها دارند با هم همار رونیب  ندیآ دانه هم معلول با چرخ دارند م  ی

  اصطالح معلول را.به نیا دادند ها هل مبچه  نی. انیی. بعد آوردند پادهد هلش م  ی

که کردم متوجه    قیبنم. خالصه تحق   قیتحق   یاست و گفتم    شان یا  ی هااز بچه  یهم    نیا  د یمن فکر کردم شا 

  .  هانیکردند ا  adoptبچه معلول را، به قول معروف  نیخانواده ا  شان،ی شدم که خانواده، نه فقط ا

  ن ی به ا  یاخانواده   ی  کشد خجالت م. اصال آدم از خودش  کنند آوردند و با خانواده بزرگ م  رون یاز ب  رفتند 

ا به  ها سالم، زن شوهر، همه باسواد، پول، خانوادۀ ندارند، همۀ بچه   یبی که حاال ع  تی انسان  نیوسعت نظر، 

ها، مثل  بچه  نیا  یهمار  نیا  بنند؟ ول  انوادهوارد خ   اورندیبچۀ معلول ب  یبروند    دیچه با  یبزرگ، خب برا

  ن یا  ها،ن یبود و ا  زش یچ   ی مواظب    یآن    دانم . نمدادند را هل م   نیکه مثال خواهر برادرشان است. ا  نیا

شما هم تکرار کردم. به نظرم مؤثر   یبود که همان درس را برا  درس بزرگ  یمن    یانسجام برا  نیو ا  یهمار

  واقع شد.

ها  شما هم خوب بود. که واقعاً در مورد انسان   یبرا  من خوب بود،  یخوب بود آن درس. برا  ل یاز شما. خ  ممنونم

  ی واقعاً    تواند ما که آدم م  م یرینگ   ادی از آن آقا و از آن دانشمند    دی. چرا نبامیخودخواه هست  قدرنیچرا ما ا

نکرده، با خودش    یاد یز  شرفتیپ  یمقدار   یحاال    ست،ین   را که حاال اسم معلول هم که کلمه قشنگ  یابچه

  بزرگ کند. 

  بچۀ من فرشته است. :بهیط   خانم

  کند،  است آدم نگاه م  موقع   یاست    ادتانی.  دیدی را فهم  اش شما اآلن فرشتگ  ریخب د  آقای شهبازی:

چرا    ست؟ ین   چرا مجسمۀ قشنگ  ست؟یچ  نیا  دیگو م  کند، صورت مجسمه نگاه م چه است؟ به   نیا  دیگو م

  کنند؟  نم فیمردم از او تعر 

   و آن بچه را زندگ   ندیبم   تیمثل شما. با چشم عدم و خدائ  شود م  هم هست از جنس زندگ   موقع  ی 

حرف    هی مثل بق  حرف بزند. منتها به آن روان  خواهداز درون آن م   خواهد است. خداوند م  ن یریش.  ندیب م

  .  میدان ما آن زبان را نم دی. شا میفهم ما نم  زند، تر حرف م هم روان  دی. شازند نم
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دارد    ییبایبه نام زبان سوت و عشق و ز  ی ریکه با زبان د  دیاده یفهم  زبانش را  د،یکه شما مادرش هست   حاال

  به شما.  میگو م  ی زبانش را. تبر  دیفهم شما م ول می فهم  ماها نم کند صحبت م

   ل یخ ل یکه من از شما درس خ دییبو  ی به خودتان تبر  دی. شما بادیاستاد. زنده باش   دیزنده باش   : بهیط   خانم 

کوچ    .لینگرفتم، هنوز خ   ادی البته گرفتم    تب شما عاشقانه زندگ  دینگرفتم. با  اد ی را    زها یچدر م   .ًکرد واقعا  

که آمدند    و امامان  امبریباالخره پ  نیکه ا  هرچند .  نیزم یرو   دمیبه نظر من، بهتر از شما من ند  خداوند انسان  

که   دمیگرفتم. از شما فهم ادیشما علم  ازگرفتم.  ادیدرس  نگرفتم، از شما ول ادی  ها درساز آن  دیمن شا ول

  ست؟ یخوب چ  نیقر  ست؟یبد چ  نیقر ست؟یبچه معلول چ ست؟یچ  زندگ  ست؟یخداوند، خدا ک 

   ول  ستین  ی . من همسرم آدم بدکنم م  وقتم تمام شده، عذرخواه  رم،یگ ارم م من استاد، حاال وقتتان را هم د 

  م، یگو به او م  ییهاوقت   ی ممن است باشد.    ها در همه زندگ  ر، ید  دیآ م  شیمتأسفانه به هر حال باالخره پ

دخترم.    نیبا وجود هم   حت شود، استاد. باورتان نم   کردم من پرواز م  عنی  ،ی اگر تو با من همراه بود  میگو م

  ش، یهای مار ی با پسرم داشتم، ب  میگو که حاال م  یریکه دارم و مشالت د   که دارد، با مشالت  با مشالت

  .  میهایی تنها

ام گفته   سرم، ه   ینبوده باال   کسچ یبودم و ه   ضی بودند، خودم مر  ض یمر   ریبا همد  شانیمثال دوتا  بوده   حت

مواقع.    نکردم، گاه   دایپ  کس   چیبه ه   ی ازی ن  چیکمم کرده که ه   ی خدا کمم کرده. جور  خودت کم کن.   ا یخدا

هم خوب بود، حالش خوب بود،   نمیاگر قر  میگو که من م  یقدر به من قدرت و توان داد چه  ایخدا میگو م  ول

بود، خدا بود، همراهم  ا  ایکنارم  من  بودم؟  اآلن کجا  ممن  پرواز  از خدا   کردمآلن داشتم  را  پرواز  بال  آن  و 

  . خواهم م

به شما زنگ   یروز  یکه به خاطر شما به من بدهد من بتوانم پرواز کنم.    خواهم در حضور شما از خدا م  عنی 

  بدهم استاد.  عال  یهاغام یتمام پ بزنم با خوشحال

پ  آقای شهبازی: از دل م   غامیاست. پ   عال  غامتانیاآلن هم  مهم    اشی است. حاال شل ظاهر  عال  دیآ که 

  غام ی شما، پ  غامی پ  ول  مییشعر بو   میتوان نم   با یخانم فر. ما مثل  دیبو  ممن است شعر قشنگ  ی.  ستین

که شما به عشق   نیا  ی . مال شما دارد برادباشهسته داشته   دیباشد. باجوهر داشته   دی باشد. بااسانس داشته   دیبا

  . عال ، . عالدیزنده هست
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. من از همه دوستان دیکه به من داد  باشد. ممنون از شما. ممنون از وقت   ی جورنی شاءاله که اان   : بهیط   خانم 

  دوستان دارم.   نیمثل ا سپاسزارم که دوستان ل یخل یجان واقعاً خ   یحضور گنج

.  رد یگ واقعًا به قول شما ارتعاششان من را م  و ول  نم یب  شما م   ونی زیفقط در تلو  دیشا  نمشان،یب که نم   هرچند

  ر یاآلن راستش من سردرد داشتم، حالم خوب نبود، رفتم بخوابم د  ن ی. همردیگشما من را م   یارتعاش صدا 

ل من را دگرگون  شما اآلن حال من را، حا   یداارتعاش ص  من. ول  رمیگ سردرد م  عیشماره گرفتم، سر  قدرنیا

  و.....؟...  دیباش  داریپا شهی شاءاله که شما هم . انبوسم کرد. دست شما درد نکند. دستان پرتوان شما را م

  . ممنونم. خداحافظ شما. عال آقای شهبازی:

  . متشرم. خدانگهدار. دیلطف کرد ل ی. خکنم خواهش م   :بهیط   خانم
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    راز یباب از ش یآقا ‐١۶

از    یینورداِن راه رهاهم   به تمام  میگو و درود م  رازیباب هستم از ش  رم،یگ تماس م  رازیمن از ش   باب:  یآقا

  ذهن

  . دییبفرما کنم، درود بر شما، خواهش م  آقای شهبازی:

شما،    باب:   ی آقا زمان  مقدار یقربان  کردن  صحبت  است  ب   سخت  واقعاً  به   نندگانی که  اصطالح و 

 ریو واقعًا قابل تقد  کنند صحبت م  نیو دلنش  بایز  قدرنی قشنگ، ا  قدرن یا  بهی مثل خانم ط  یزیعز  رندگانِیگتماس 

  را گرفته واقعاً!  میهستند، چه من اآلن بغض گلو

ام را من بارها گفته   نیها استاد هستند، اآن  ۀ و هم  زنند که زنگ م  از بزرگان  لیو خ ه یو خانم مهد  بهیط  خانم 

مثل    ماه،ی مثل فر   را بخواهد ببرد ول  شان یهاسخت است که آدم اسم    لیاز کودکانِ عشق مثل، حاال خ  اشخاص

که    خوانند م  ی را جور   ات ی غزل  نیهست و واقعاً ا  شانکه هفت، هشت سال   زانیاز عز   لی خ  ای بهار، مثل حورا  

  درک را ندارم.   نیا  عنی واقعاً،  توانم سنم نم  نیمن با ا

مادرِ من هستند، مادربزرگِ من    هستند ول  مثل مادرِ من هستند، درست است که کودک  هان یام که اگفته   بارها 

نم  ل یهرصورت خهستند. به   زیهستند و عز اوقاتتان  ام و اگر اجازه  کرده   ه یرا ته  متن   ی   شوم، من مصدع 

  بخوانم.  د،یبده

  بله بله، حتماً.  د،ییبفرما ی:آقای شهباز 

  . کنمبله، خواهش م  باب: یآقا

  شمایب شیدرآ، که مبا ع ا،یدر، ب بِشا
  چشمه وفا  ییحق چشم مسِت تو، که تو به

  ) ٢۴٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

توست. با چشم مستت، عشق    ییرایجاودان آمادۀ پذ  شِی ع  ، باش  گونهنیباش و ناظر باش به خود که اگر ا  حاضر

  : دیفرما گونه که موالنا مآن  ، شیلحظۀ هم نیکه بهار است ا نیبب اله

ب «جاءی الْراْلخَطَر» ع و ّتاءاْلش طَر، زالاْلب و  
  ) ١١٧٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  رفت.    نیاز خود و زمستان ذهن از ب بهارِ آگاه آمد

  ها منتظرِ توست؟! که آن سلطانِ دل یانشسته  چه

  آن دلِ پر نور و بر   یبرا از
  ها منتظرآن سلطان دل  هست

  ) ٨٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ها به آن قدم بذارد. تا خودش به خودش قائم گردد  تا سلطانِ دل  ر،یاز غ  می. خانه را جارو کن مینگذار  منتظرش

 علو تا نوردیرخ نما  نور .  

  ی نور  دلم نورِ عل یدر دل چو گنجور غمش
  در شم دارد سیکه ع بایز میمر  مثال

    )۵۶۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ر ی نظیبرنامۀ ب  نیکه بر خشم درون غلبه کنم. از ا  کنم که با برنامه آشنا بودم تالش کردم و م  انی سال  ی تا    من

را    رانیراه خودم را نزنم، راه د  کنم م   ها را بشناسم. سعآن   یو محتوا   ذهن  یگرفتم، چونه ساختارها   ادی

خواهند شد    اثری ناخودآگاه ب  ریا نزنم، دو موردِ دراه خود ر  توانمراه من را نزنند که البته اگر ب  رانینزنم و د

  . کنند م  یرو یچون از قانون جبران پ

من    یزیکه مرِگ ف   آن هم قدم  کنم؟ ترک م  زی ذهنم را ن  ای آ  ول  کنم بدن را ترک م   نیام ابه خود گفته   بارها 

  تر باشد. ساده  دنیاز رنج کش دیکردن شا  رییکه تغ امدهی رس جه ینت نیفرا برسد؟ به ا

ن   ایآ دلبستگ  از کودکانگ   ستیبهتر  و  بزرگ شوم  اسباب   ذهن  و هراس   یهای باز و   ها،  دگیها، همان ذهن 

  حضور، قدم نَهم؟   یدرون و عدم و فضا  آرزوها را کنار گذاشته و به دامانِ کودک 

  : دیگو که شاعر ملحظه، چنان  نیهم  شۀیبه هم  میرا بشا  چشمم

  بشا که جلوۀ دلدار   چشم
  وارید از در و ستتجل به
  ) ١۶ دۀی قصعطار،  وانی د، (عطار 
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که   دهیزمانِ آن فرانرس ای ام، آام و طبق آن عمل کرده ام و به ذهن سپردهوام گرفته  اتی و نفسان رون یاز ب حالبهتا

  م؟ ینما رونیب یهاام یپ نی زیو جا  رمیب امیاز درون پ 

عدم،    یکه پژوهش بر رو  دانم هستم و م  ازمندی قدرتمند ن  یابزارها   نیا  ز، یراه به صبر، شر، پره  نیکه در ا  البته

نجات    ار، یقانون مزرعه، من را از توهم، قضاوت، مقاومت و ب  تِیبا رعا  ن، یسوت، قر  ،ییفضاگشا  م،یتسل

  خواهد داد. 

رقم   مانیرا برا ندهیها گذشته و آپرده نیاست. ا را گرفتهمان جلوِ چشم  ییهاپرده م،یدرونِ زهدانِ ذهن هست تا

  . کننداست، دور م   و ما را از لحظۀ حال که حالِ واقع  زنند م

   ات ی کنم. اب  ریتا خود را به حضور زنج   کنم تالش م   د،ینما زد مرا به ما گوش   اریکه استدراج و ب  ات یتکرارِ اب  با

  : رِیدر استدراج، نظ

  را  شی خو دمیقَدَر از هم درپرده آن پرده
  را  شیخو  دمید شیخو یورا یر ی که تصو تا

  ) کرمانشاه نی مع(

  صبر یِرا دارو  دهید یِها پرده
  بِسوزد، هم بِسازد شَرح صدْر  هم

  ) ٧١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کاندر برابر داشتند یاپرده
  آمد پرده را برداشتند وقت

  ) عمان سامان(

  رفت ز گردون به شبستانِ اَزل    یخبر 
  پيدا شد   یپردگيان پرده در  یا حذَر

  آدم)  الدیمشرق، م  امیپ ، یاقبال الهور (

  .هان یمن مهم است واقعاً ا  یبرا لیکه خ  ار،یدر ب  ر،یز اتیاب و
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  ی عادات را به بيار غولِ
  ی گاوِ عصار تاشانِخواجه

  
  تا شام، در مشَقَّتِ راه بام
  همان جا، كه بامدادِ پاه  شب

  دهخدا)(

  ریو در اخ میروره م   هاسال
  ر یدر منزلِ اول اس چنانهم

  ) ٣٠ تیدفتر دوم، ب ، یمعنو  یمثنو   ،یمولو (

  ه یاندر حرِ ت قوم موس  همچو
  ه یسف  یچل سال ا ،ی بر جا ییمانده
  ) ١٧٨٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  هر روز تا شب هروله  یرو م
  در اول مرحله   نیبم شیخو

  ) ١٧٨٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . شیخو  یِابد ، و قائم شدن به ذاتِ ازل شی خو شتنیمتعهد به اَلَست تا بازگشت به خو  نیچنهم  و

  ایمیبِنه بر کفِ طلب، که طلب هست ک  جان
  تَن از جان جدا شدن، مشو از جانِ جان جدا  تا

  ) ٢۴٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

کیف یغَ لْقاه ی،هغَ ر نم لکیهفَنا؟  ر  
  تو را من، که تو نامحرم  شِیتو پ یب ایب تو

  ) ٢۴٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  . شیخو شتنیادامۀ راه تا مالقاتِ خو و
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  عرش   یو عظما ورا  یهزار دور  نیچند
  که جز به رخ دوست ننگرم   کنم رانیط

  ناشناس) (

  ان ی در پا و

  زلف برگشا»  یتو  شود،بسته م «سخنم
  ) ٢۴٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  خَمش که اشاراتِ عشق معکوس است خَمش
  ار یزِ گفتن بس  شوند معان نهان
  ) ١١٣٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  اگر اطاله کالم کردم کنم م  عذرخواه

  با یز  لیخ  آقای شهبازی:

ا  باب:  یآقا من  البته  به  جان یمتن  شد،  تمام  به  یانوشته دل  یاصطالح  اجازه  هم  اگر  دارم که  آه  عنوانِ 

  بخوانم.  یریفرصت د یبخوانم اگر نه که   دییفرما م

  بود، ممنون.  بایزل یبود، قسمتِ اول خ بایز لی خ  دییبفرما آقای شهبازی: 

  . دیدار ار ی اخت  کنم خواهش م  باب: یآقا

  . دییبله بفرما آقای شهبازی:

  . کنمبله، خواهش م  باب: یآقا

شدن از    ده ییاصطالح زااصطالح، تولد در زهداِن ذهن و زهدانِ مادر و بعد بهدر به   نینام آه، انوشته به دل   ی

  نام آه.هست، به  نیا

  کردم آمدم در انجمن   آه
ر ید آه آمدم در نارِ تن  
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  من آن زهدانِ پاک  یرای پذ شد
  از آه من و آن آه پاک  فارغ

  
  بار گشتم بر دلش  چندگاه 

  کردم آمدم در منزلش  آه
  

  که کردم من نُخست  آه  نیاز ا آه
  و چست  رانیکردم من شدم ح  آه

  
    نیآتش ی هاهزاران عشق با
  ن یگره خوردم به مادر از جب من

  
  بزادم من از آن  چنان آه  با
  شدم در بندِ آن شاه جهان  تا

  
  که بعد از آه بود  از آن آه  آه
  جهت در چاه بود مرا از شش   تا

  
خو چاه ذهن و چاه ش یفکر و چاه  

  ش یخو ادِیکه رفت از  ش یاز خو آه
  

  سپرد  شمیبا خود و خو چندگاه 
  را باد برد  شتنی کم خوکه کم تا

  
  د یسو وزکه از شش یاز آن باد آه

  د ی که خاکم باد گشت و ناپد تا
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  همه آه من از آه تو دور یا
ک فتور یآه از تن ب نیشود ا  

  
  خاکِ گران   نیآوردند در ا آهم
ر ید آه  مشماز بهر جان  ک  

  
  من، جانِ فرشته، جانِ او  جانِ

  وگو زندانِ ذهن گفت نیاز آه
  

  تحصل با سوت و جاودان  ایها غزل با
  از زهدانِ ذهنم شادمان  رفتم

  
  که کردم من نُخست  از آه  آه

  در زندانِ تن بودم درست؟ چند
  

  هم آه کردم، آه کردم، آه  عاقبت
  انسان و اله  یِباز نیاز آه

)نوشته، آه، دل آقای باب (  

  تان را گرفتم. وقت  ل یاگر خ خواهم پوزش م  دیببخش

  . نیآفر ن یآفر با،یز  لیخ  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

که وقت را    نندگانی از ب  کنم م  عذرخواه  لی. خ گرام  یِجناب شهباز   دیباش  ندهی قربان شما، پا  باب:  یآقا

  تان مرخص بشوم.از خدمت  د ینداشته باش ی من را. اگر امر دیبخشگرفتم. م  قهیدقاز پنج  ترشیب

  ندارم خداحافظ.  عرض  کنم، خواهش م آقای شهبازی:
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  ی شهباز یخانم طاوس از تهران با سخنان آقا   ‐١٧

   اهرم  یموالنا مثل    اتیاب  نیاز ا  ی که هر  دیشما فرمود  ر،یاخ  یهابرنامه  نیا  هستم از تهران.  طاوس  سالم

  م یتوان اهرم، با تکرار م  نی مثل ا  میتوان ما م  واشیواشی. و  کند لَق م  مقدار یرا     ذهنسنگ من   نیهست که ا

  . میدور بشو ها دگ یهمان نیشاءاله از او ان  م،یرا بن  «خشتِ لَزِب»واقعاً   نیا

ا  و و من    دیکن ما روانه م  یچاه ذهن تار   نیخدا را شر که شما هرهفته و هرلحظه دلْوِ جناب موالنا را به 

  شود،  کالماً نم  اصال   دارم.  تان یبرا   سالمت  ی و آرزو  میگو  دستان پرتوان شما را و همت شما را واقعاً درود م 

م   واقعاً ا  داند فقط خداوند  با  ادیها چه کردجان   نیکه شما  اآلن در  من داشتم گوش    ر یاخ  ی هاتلفن   نی. که 

و تحوالت خودشان   ند یگو خودشان م   قدر با احساس صادقانه از زندگدوستان، آن   ر ید  ا ی  به یخانم ط   دادم، م

ها توانستم با شما صحبت تلفن نیو خوشحالم که اآلن بعد از ا زانمیرش ا جورن یمن هم  عنیکه آدم  ند،یگو م

  متأثر شدم. قدرن ی! ایشهباز  یآقا برد تا صبح من خوابم نم  رید شد اگر نم عنی کنم. 

 ها ن یاز زحمات شما. همۀ ا  دهند، م   غامیپ  ییبایز  نیکه به ا  ها، از دوستان ها، از بزرگ از بچه   م؛یآموز م  اریبس

 ر.کننکمر و هزاران بار شی تان اجازه با ده است و خدا را ش متن دارم که خدمتتان م خوانم .  

  شوم   انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

  ) ۶١٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

در چند هفتۀ    شود، ها در شما م آن    باعث باز شدن معان  ات ی تکرار اب  ند یفرما که م  ی شهباز  ی آقا  ۀ یتوص  به

. اول  امافته ی خودم دست    یها از نقش   ی دیجد  ییام و هربار به شناسارا بارها و بارها تکرار کرده   ت یب  نیا  ر یاخ

  کردم. می را به چهار قسمت تقس  تیب

  ، «وقتِ آن آمد»اول:   قسمت

تمام    بله،  کنم؟ چطور شد که ضرورت آن را احساس کردم؟  زندگ  ی ریشد وقت آن آمد که به گونۀ د  چطور 

  یی جابودم و راه به   ذهن  انِ ی خياالت سود و ز  نیروز لدکوبِ ابهو روز   دمیکش که در زندان ذهن م  ییدردها

  رفتم  از آن فرو م  در باتالق ذهن و درد ناش  شتریب  ذهنو تالش در من   یزیرهر برنامه   با  نداشتم مرا کم کرد.

  .شد روز حالم بدتر و بدتر متعفن آن روزبه  یکه از بو   ییتا جا ترن ییو پا ترن ییو پا
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    ال یهمه روز از لدکوبِ خ  جان
  و سود، وز خوف زوال انیز وز
  ) ۴١١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  لطف و فَر ن ماندش، صفا م ن
  آسمان راه سفر یبه سو ن
  ) ۴١٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  من از خواب ذهنم قرار داد.   یدار یب لۀی دردها را وس  نیآمد و ا میاریخداوند بود که به   تیالبته لطف و عنا و

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را؟  جز 
  ) ٨٣٨ تیدفتر سوم ،ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خود را بردانم به وقت  عادتِ
  بنشانم به وقت  ش،یغبار از پ نیا

  ) ١۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ، شوم» انی«که من عر:  تیدوم ب قسمت

زد    بیبه من خفته در ذهن و توهم زده نه   سالهن یچند  ی ها شدگ و شرط   ها دگ یهمان  یدردها   ن یو سنگ   فشار

«دشمن  که    زیرا بر  ت یطاوس  ی شو و پرها  انی غازت را زود بن و عر  ی صد من    ی ها دگیهمان  نیکه لباس ا

  . طاوس آمد پر او»

  ،«نقش بذارم» سوم:   قسمت

«ناموسِ    تیکه برا   توهم  یهانقش   نیا  دیحاال با  ؟یاکرده  ییهايت را شناسااست. نقش شروع شده   کار اصل  تازه

  . ساخته را رها کن د»یصد من حد

  یی شناسا رهیو غ ره یغ ، دوست ، معلم  ،ی خواهر  ،یهمسر ،ی مادر  یها را در نقش  م یها شدگتیهوهم  نیترمهم 

  ساخته بودم.  ریمهربان در اذهان د  ر،ی فرد خوب، خ  یعنوان که به  ذهن ریتر آن تصوکردم و از همه سخت
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  د یحق ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا
  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  ) ٣٢۴٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بند

  ) ٣٢۴٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی ها جناب موالنا و گوش جان سپردن به برنامه   یکرد. با قالووز   ام همراه  ریبار د  لطف زندگ   ریمس   نیا  در

  :سرود که هربار در گوشم م   نمی گنج حضور و استاد نازن

  تمام  میتوکل، جز که تسل جز 
  در غم و راحت، همه مرست و دام 

  ) ۴۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی آبرو  نیا  یاز بندها   یتوانستم هر روز بند  زنندهبیظاهر بد و آسدر برابر اتفاقات به   ییو فضاگشا  میتسل  با

  را ببرم.   ساختگ

  را  رانید دیوتمج   فیتعر دم،یبر

  را.  رونیتوقع و انتظار از جهان ب دم،یبر

  را.  رونیو توجه از ب  دییتأ دم،یبر

  را.  رانیاز د نهیرنجش و حمل ک  دم،یبر

  را.  زهایها و چاز آدم  ی وشاد گرفتن خوش  دم،یبر

  گذشته را.  یهاها ومالمت حسرت  دم،یبر

  را.   ندهیدر آ ی ها دن یآرزوها و رس دم،یبر
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  را.  رانیکردن د حبر و سن  دم،یبر

  را بر من بسته بود.  که مرا در بند خود کرده بود و راه برگشت و توبه و عذرخواه  پندار کمال دم،یبر

  بتَّر زِ پندارِ کمال  علّت
  ذُو دالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ، «سراسر جان شوم» :  تیاما قسمت چهارم ب و

که فکر کنم حاال که    ستعقبۀ خطرناک   اریبس  رایام زو لطف خداوند سپرده   قسمت را به خود زندگ  ن یا  البته

رو کرده   یی هاییشناسا و  به جا  کنم خودم کار م  یام  است  قرار  و خط   یی حتمًا  و  برسم  فعال شود  ذهنم  کش 

  . و »ی جانان شو قیتا ال یکه جمله جان شو   دی«بادانم که  م رای کند، ز می ترس میبرا یمقصد 

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا
  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست بده یر یاََنا خَ سیابل علّتِ
  مرض در نْفسِ هر مخلوق هست  نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : صاحِب ناز و کرشمه ذُودالل
   نی خودب:  یمعِجب

  

  در آخر:  و

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  احترام طاوس از تهران.  با
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    یشهباز  یاحمد از مشهد با سخنان آقا یآقا ‐١٨

  ی از زاهدان. اصال تعجب که گرفت آقا   نیمن احمد هستم از مشهد برادر حس   ی شهباز  ی. آقا یشهباز   ی آقا  سالم

  خدا را شر.  ،ی شهباز

داشتم نفس م  جا نیا  اصال باورم نم  ، یشهباز   یآقا   دمیکش شد  ی.  ردیکه ب    سال است که من دارم مرتب

    یدرجۀ  یهاام ی که پ موقع  ییکه بو یدار  ام ی تو چه پ دیگو . مکند م تیاذ لی بعد ذهن من را خ  رم،یگ م

  ؟ ییکه بو هست  هست، تو ک  سایو خانم پر مایو ن  ای پو یمثل آقا

  . دیدار اری اخت آقای شهبازی:

  ی را دعوت کنم. هر کار   در سفرۀ من بتوانم کسان  دیبعد شا  کنم،  سفره پهن م  ی گفتم من هم    احمد:   ی آقا

  دارم.  یز یچ  ی را که من هم   های که من هم دعوت کنم گنج حضور گرفت کردم زنگ بزنم نم 

دعوت شدم. هزاران    دعوت نکردم ول   کس   خدا را شر که دعوت نشدم، ول  گفتم م   شدم، که دعوت نم   بعد

. کردم م فیک   واقعاً عال   لیو خ  برم لذت م  لیخ   هاام یلذت بردم. از پ  هاام یمرتبه شر که دعوت شدم، از پ

م آقا   تجربۀ کوچ   ی  خواستم بعد  چون  داشتم  مطلب  یشهباز   یهم  موقع  یمن  برنامه   از  بود که   یاکه 

  :گفت م

  ،  و روزِ عاشورا»  ریگ م  «َششَه

  ) ٢١٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بشود.  دیسال شا یاآلن  م،یهمه دستم بود که بو هان ینوشته بودم، ا یمطلب

  جا، نیا  شد مطالبم گذاشتم در مغازه و نم   ریزنگ بزنم نشد و بعد د  خواستم  سال من هرچه م  یعرض    در

گذاشتم    . ولمیبو  ادیمثال ز  توانم من هم نم  گذارد،. او نم ستندیحال اآلن هم نهرو به  گذارد چون خانمم نم

  . میداشتم، اگر اجازه هست بو یاتجربه  یکنار و گفتم اآلن 

ساعت دوازده شب    روم . ساعت نه شب ممیآ کوه شب م  روم ها م موقع   ها، بعضموقع شب   نین اچو  من

نوردها  و به کوه   رفتم که داشتم م  ری. بعد در مسجانیآب و برق در ا  یها است به نام کوه  ییها. کوهگردم برم

  .هان یبه ا گفتم و سالم م د یخسته نباش گفتم خداقوت، بعد م گفتم ها م به آن ن،ییپا ندیآ که از باال م 
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به    ن ییاز باال آمد پا  ییآقا  د، یآقا، سالم کردم و بعد خسته نباش  گفتند بعد م   ن،ییپا  آمدند داشتند م  گروه   ی

ب سالم خ ل ی. گفتم خمیستی ما عرب ن  م،یستین یما اصال عرب ستم،یمن گفت که آقا به من سالم نده من عرب ن

بودن به خدا. فوراً برداشت به من   میتسل  عنی  لمانمسلمان، گفت نه مسلمانم نه سالم بده. بعد گفتم مس  عنی

  ؟ خدا را ثابت کن توان م  گفت که آقا تو از نظر علم 

پنجاه بار    یاست اگر روزگفته  یشهباز  یگفت که آقا  ش یچند وقت پ  سایشعر افتادم که خانم پر  تیب  نیا  ادی

  درست است.   دییگو بود گفتم آقا هرچه شما م نیهم  میهای مرادی از ب  ی. دیرس به حضور م د،یشو مرادیب

    شد قالووز بهشت» یمرادی«ب

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . شانی کردم از ا را با خودم خواندم و رفتم باال، خداحافظ نیا

خوب و     لیخ   های کار باحال، درخت   لی خ  ،همه دوستان خال  ی جا  دم،یرفتم باال، بعد به ارتفاع باال که رس  

  ی نشستم برا   ، شما خال  ی. جا عال   لیجا انجام داده، خآن   ی شهردار  یخوب   لیخ   سرسبز و بعد چراغان   یفضا 

  عرق کرده بودم.  لیتنم کردم، خ  ریلباس د یرا درآوردم   رمیبخورم و لباس ز ییچا  ی گفتم   ،ییخوردن چا

و بعد به    م یخورد  ییچا  می. تعارف کردییخوردن چا  ینفر آقا نشسته بودند برا  تنم کردم و نشستم، بعد سه   رید

بفرما، خورد  انیآقا آقا  چامیگفتم که  از  بعد  س  اریس  ییآقا  یخوردن    یی.  من  آقا    ار یتعارف کرد. گفتم 

سکشم نم من  نه  شا  کشم، نم   اری. گفتم  من  آقا  س  س  ل،سا  ستیب  دیگفتم   اک یتر  دم،یکش م  اریسال 

  بود که:  نیکه من را نجات داد و در من واقعاً اثرگذار بود ا تی . تنها بزیچهمه  دم،یکش م  اریس دم،یکش م

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجرم شَو ،یگر خور  ضرورتیب

  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بِه  ز یضرورت هست، هم پره ور
  ضمانِ آن بده  یبار ،یخور  ور
  ) ۵٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . (قطع شد)من  دیگفتم ببخش  مرا نجات داد. حت  تیب نیا آقا من همه کار انجام دادم، ول گفتم
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خودشان   را از دفترِ ششم مطرح کردند که در زندگ  تیب  نیا  مان الم یبار دوست ا  نیاول   یبرا  آقای شهبازی:

  کار برده بودند. سخت به

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجرم شَو ،یگر خور  ضرورتیب

  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

آ   ضرورت خودت هست  ۀدهندص ی فتوادهنده و تشخ   عنی که    یمواد   نیا  ای   کشم که من م  ی اریس   نیا  ای که 

احت   کنم  استفاده م آن  دارد بدنِ من به  زندگ  یز یچ   یدارد؟    اج یواقعاً ضرورت  تجو  را  من    کند؟  م  زیبه 

خودم    ذهنمن   ییدرواقع جبر و زورگو  نیا ای   کند؟ تر مبدنتان را سالم   دیمواد را بش  نیاند حتماً اپزشان گفته 

  بدِ خودم است؟  یهابا عادت 

فکر    کشند،  م   ی چهار نفر آدم بالغ دارند مواد  ند یب م  رود  ام. انسان جوان است، بچه است، مگرفته   اد یمن بد   

  آن موقع.   رسد . عقلش نمکردند کارها را نم  نی خوب نبود که ا ر،یاست د یخوب  زِیچ  نیخب ا  کند م

من    یِ برا  نیا  ، یدار   ز ییتم   ۀ تو قو  ا یکه آ  پرسد م   اشعقلی عقل دارد از همان عقل ب  یابه هر درجه    وقت  ول

 ترش یهرچه ب دیگو هم که دنباِل اضافه کردنِ خودش است م ذهنعقل من  حت  کنم است! من فکر م  یضرور

م رو   داند بهتر،  اعت   یکه  به  اعت  اد،یآوردن  م   ادی حاال  به  ا  وادهم  هم  و  ولهان یاست   ،...  هم   ادی اعت   ن ی به 

  . ذهنمن  یِساز و مسئله  به کارِ اضاف  ها، دگ یهمان 

  م یایدارم پا شوم ب  اجی من اآلن واقعًا احت  م؟یخودمان درست کن  یمسئله برا  همهنیکه ا  میدار  اجی واقعاً ما احت  ایآ

  ی ساز به مسئله   میدار  اجیمن درست کند؟ ما احت  یبرا  دیای درست کنم، او هم بعد ب  مسئله    شخصِ خاص  یبرا

  . میندار اجینه، احت  م؟ یهست  ییواقعاً؟ محتاج کارافزا ریدهم  یبرا

ما و ما دنبالش    یِبرا  ستیالزم ن  ن،یا  ستین  یضرور  مین یب و م  میشو مان مضرورت خود   ۀفتوادهند  وقت  پس

  . گفتند را داشتند م نی. بله ام ینیب الزم است، ضررش را هم م زیاوقات پره دوباره، گاه  میرو م
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  95صفحه: 

    یشهباز  یبا سخنان آقا و پسرشان ماهان از ممسن ننده یخانم ب   ‐١٩

  بتَّر زِ پندارِ کمال  علّت
  ذُو دالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا
  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . لیمن اثر دارد، خ یرو   لیخ  ، لیخ  اتی اب نیواقعاً ا  ،یشهباز  یآقا

  ن یآفر آقای شهبازی:

  پندار کمال.    ن یا  کند م  تیمن را اذ   لی. واقعاً خ نمشیبپندار کمال در من، من م   مدام،   لیخ   عنی   :نندهیب  خانم 

  ن یآفر آقای شهبازی:

شر،    اله کنم، خودم. شر م  یرو   کنم . دارم کار مکنم را تکرار م ات ی اب نیو خدا را شر من ا :نندهیب خانم 

  برنامه هست.  نیا د،ی خدا را شر، که شما هست

  که،   ت یب  نمیب هست موقت    لیمن اثر دارد و من آن را در خودم خ   یرو   لیهم خ   رید  تیب  ی   ،یشهباز   یآقا

حال  عاشق، ننه عاشق بر م   
   تَنحال بر من م دِیام بر 

  ) ١۴٢٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کامل بود  دم کم، دم ی آنکه
  آفل بود  ل،یمعبودِ خل ستین
  ) ١۴٢٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یآفر آقای شهبازی:
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  96صفحه: 

  کنم  ها احساس مموقع   ترش یمن ب  شوم، م   لیکه عاشق حال خ   مینیب من واقعاً م یشهباز   یآقا  :نندهی ب  خانم

  نه زنده شدن به خدا.  خوانم، بهتر حال کردن، بهتر خوب کردن حالم م یرا برا  اتیاب نیا

و من    نمش،یب و ناظر آن هستم. و م  م ینیب و نقص را در خودم م  بیع   نیکه من ا  کنم خدا را هم شر م   و

   و نقص   بیع  نیتا امن کار کند    یکه خداوند رو  کنم، انجام بدهم، و مدام تکرار م  یمن کار   توانم که نم  دانم م

روزها که    نیا  ات،یتکرار اب  لیواقعاً خ   اتیاب  ل یخ  دانم، نم   ریواقعاً د  یشهباز   ی را از خودم دور کنم. و آقا

  بهتر شده.    ل یحال من خ کنم، تکرار م 

تو    ند یگو مثال به من م  انمی اطراف  ی هستم که رو  یپرانرژ  قدرن یشادم، ا  قدرن یباشاه ا  روم م   من وقت  راستش

  .  شاد هست قدرن یکه ا یدار یخوب ل یحتماً همسر خ  ؟ یچرا شاد 

هنوز    لیکه من خ  دانم دارد. و م  ری تأث  لیمن خ   یواقعًا رو   اتیاب  نیاست. ا  اتیاب  نیا  ریتأث  نیا  دانم من م  ول

ناظر افکارم باشم.    توانم که من فقط م  دانم و م  ،یشهباز   یآقا   مینیب م   ل یرا خ  م یهاو نقص   بیکار دارم، ع 

  . سپارم اَش به دست خدا م بنم و آن را همه  توانم من نم  یکار چیه رید

  ن یآفر آقای شهبازی:

همت    نیهمت بلندتان از ا  ن یاز زحمات از ا  یچطور  دانم و نم  بوسم و دستتان را از راه دور م  :نندهی ب  خانم

  تشر کنم. واقعاً زبان من قاصر است.   تانیواال

  . دیلطف دار آقای شهبازی:

مند هست، عضوش هم هست، و تماس هم گرفته قبال با شما، اآلن  برنامه عالقه   نیبه ا  یشهباز   یپسرم هم آقا  و

  با شما صحبت کند.  خواهد هم اگر اجازه هست م

  چند سالشان هست؟  دیبله، شما بو  آقای شهبازی:

  سالشان است.   ستیفرزندم ب : نندهی ب خانم

  خُب بله حتماً، حتماً، ممنونم از شما.   لیخ  ن، یآفر ن،یآفر  ست،یب آقای شهبازی:

  . دی ببخش دیبا د،یآخر وقت هم هست، خسته هم هست کنم، خواهش م  : نندهی ب خانم
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  97صفحه: 

  ندارد.  بیندارد، ع ب یع آقای شهبازی:

  از من خداحافظ  : نندهی ب خانم

  سالم،   ماهان:  یآقا

  د؟ ی سالم، خوب آقای شهبازی:

  . میهست ما مزاحمتان شد موقعیب ر، ید دیببخش یشهباز  ی. آقا د یخوبم، ممنونم، سالمت باش  ماهان:  یآقا

  که کردم صحبت کنم.  ییهاشرفت یدر مورد پ خواستم م

  د یرا بذار  هان یو ا  و خستگ   دیموقع هست. شما نگران وقت نباش به   ار ی بله، بله، بله، نه، بس  آقای شهبازی: 

  . دییکنار، بفرما

چند    نیا  یشهباز   یمن آقا   عنیواقعاً برنامه شما واقعاً باارزش است.    یشهباز  یممنون، آقا  لیخ   ماهان:  یآقا

  برنامۀ شما من را نجات داد.  عنی واقعاً  ول  دم،یدرد کش لیشدم، خ  لیخ  دهیسال همان 

هم پندار کمال و    م، ینیب که مادرم خواندند من هم در خودم م   اتی اب  نیهم  قاًیدق  ن،یمن هم هم   یشهباز   ی آقا

  : تِیب نیهم  کهنیهم ا

حال  عاشق، ننه عاشق بر م   
   تَنحال بر من م دِیام بر 

  ) ١۴٢٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ام کامل، که چرا  چرا، انگار هنوز درک نکرده   دانم که نم  م،ینیب من در خودم م   یشهباز  یهم واقعًا آقا   تیب  نیا

خاطر  هستم، به   میها دگیهنوز به فکر همان  ا؟یدن  نیام به ابوده؟ چرا آمده   یز یچ  مثال هدف از خلقت من چه 

  .دهم برنامه گوش م نیدارم به ا میها دگ یهمان 

  م ی ها دگیهستم که مثال همان   ن یاش به فکر اهمه   دهم، به برنامۀ شما که گوش م  یشهباز   یاش آقا همه   عنی

  . می نیب هست که در خودم م بزرگ بیع  لیخ  نیو ا کنم را مرور م  نیمدام ا عنینه؟  ایاند بهتر شده
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  98صفحه: 

  د یجور که شما فرمودمشلم برطرف بشود. که واقعاً همان   نینگه دارم تا خدا کم کند که ا دیبا امی ار ی هش در

بهتر    اش است برنامه هست، گوش دادن به برنامه محصوالت فرع   امشب، بهتر شدن اوضاع از محصوالت فرع

  شدن اوضاع است. 

  د، یجور که شما فرمودسد. منظور، همان بر  ایدن  نیکه آمده به ا  است که آدم به هدفش، به هدف  نیهمان ا  اصلش

  منظور. 

  بخوانم. خواستم هم اگر بشود م ت یمن چهار ب یشهباز  یآقا

  . دیبله، بله، بفرماب آقای شهبازی:

  ممنون.  ل یخ  ماهان:  یآقا

  مردِ کار  یاز حضرت ندا کا آمد
  دوار یبه ما ام به هر رنج  یا
  ) ١٨۶۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

سناست و، ام  ح خوش تو را  یدیظَن  
  به هر دم برتر آ   دیتو را گو که
  ) ١٨۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زمان که قصدِ خواندن باشدت   هر 
  دت یها قرائت باز مصحف ای
  ) ١٨۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در آن دم وادهم چشم تو را  من
  معظَّم جوهرا  ،فرو خوان تا
  ) ١٨۶٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  درست است؟  دیفهم  را م  هات یب نیا به شما معنبهبه با، یز  لیخ  آقای شهبازی:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل    ۹۲۴-۱-۲مشار

  99صفحه: 

و متعهد    کند، خودش کار م   یکه رو   که خداوند به انسان   دیگو م  تیچهار ب  ن یا  ،یشهباز   ی بله آقا  ماهان:   ی آقا

  ی ما گمان خوب   ، هست  دواری به ما ام  ، و در هر رنج   کن خودت کار م  ی که رو  انسان  ی که ا  دهد م   غامیاست، پ

  . می خوب به تو دار  یدیو ام   میبه تو دار

با    ای موالنا مثال،    اتیبا اب  ، خودت کار کن  یرو   هر زمان بخواه  عنی  «هر زمان که قصِد خواندن باشدت»  و

جوهر بزرگ را،    ن ی. تا اکنم من در آن دم چشم عدم تو را باز م   ، خودت کار کن  یرو  برنامه گنج حضور بخواه 

  . تیب نیاز ا دمیکه من فهم  یشهباز  ی هست آقا یز یچ  نی. او بفهم   ،جوهر باارزش را درک کن نیا

  ی زیچ   ری. دنیاست، بله، بله آفر  نیاست بله، هم   نیهم   ن،یآفر  ن،یآفر  د،یدیخوب فهم   لیخ   آقای شهبازی:

  د؟ یبو دیخواه نم  یز یچ  د؟ییبو دیندار

  باارزش است.  لیبرنامه شما واقعًا باارزش است، خ  کهن یفقط ا یشهباز  ینه آقا  ماهان:  یآقا

  ممنون.   لیخ  آقای شهبازی:

 دیگذر ها م سن و سال   نیاز ا  دیشما دار .  سال  ستیب   است، حوال  سن خاص   یسن شما    دیکن  توجه م  خوب

وقتد یها باشبا رابطه   دگ یمواظبِ همان   دیبا  ل یشد، خ  دی خواه   دهیشما باز هم همان   .   م   د یبا  دیشو عاشق 

  ن یا  افتاد ول   د یبه درد خواه  دیش برویباشد و اگر پ  دگ یعشق ممن است نباشد، همان  ن یکه ا  د یمتوجه باش

  .  کند م  داریشما را ب  و زند نباشد ضرر نم  ادیز  لی درد اگر خ

بدار  دیریب  ادی  دیخودتان را مالمت نکن  رید  دیشد  دهیاگر همان  ول روا  اشتباه بن  دیو به خودتان  .  د یکه 

ماشاءاله ماشاءاله،    دیخردمند هست  اریاربسیشما معلوم است بس  ندارد در آن سن آدم اشتباه بند ول  اشال

  درست است؟  دیبا مامانتان هم دوست هست دیاده یو فهم دیاخوانده را    اتیاب نیا

  بله   ماهان:  یآقا

  . دیببخش ست؟یاسمتان چ  آقای شهبازی:

  من ماهان.    ماهان:  یآقا
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   عن یباشد    قیکه با مادرش رف  یااست، هر بچه  ینعمت خوب  لیبا مادر خ   دوست  نیماهان، ا  آقای شهبازی:

که   واشیواش یکه    دیرا و اشتباه کردن را به خودتان روا بدار  زندگ  دیبله، شما با  د، یکه شما هست  عشق واقع

  کرد.    دیاشتباه نخواه  رید دیشو تر مو پخته  دیشو تر مبالغ

 ده یهمان   شد و وقت  دیخواه  دهیمخالف هم همانجنسِ    ی است احتماال شما با    دگی دوران، دوران همان  نیا  ول

و در هر    اندازد م  تیانسان را به محدود  دگ ی. هر همان دیشو م   دهیهمان  دیکه دار  دیمواظب باش   دیبا  دیشو م

  . دیرو درد م  یسوبه د یکه دار  دیبدان دیبا دیگذار را که م  تانیدرونش درد خواهد داشت. و پا تیمحدود

درد    یسوبه   روم که من که دارم م  دیدارنگه    یار ی به قولِ خودتان در هش  دیمواظب باش   شه یهم  دیبا  دینرو   لیخ

را به اشتراک    عشق واقع   ن یدر شما بروز کند. و ا  عشق واقع  د یاجازه بده  دی. البته باستیعشق ن   ن یو ا  روم م

  که آن هم عشق است واقعاً.   یابا رابطه  دیبذار

  ل یکرد. خوب خ دیخودتان را جذب خواه تیخاصجنس و همهم   دیوبه خدا زنده بش  دیبه عشق زنده بشو  شما

  با شما.   کنم م  خداحافظ  دیندار یکار   ریبود د عال

  ممنونم خداحافظ.   ماهان:  یآقا

 


