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وب  وب، ای  ه                            رو ده زکات روی  ر و  رح جان  ه باز   ر
  )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 داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس 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  
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  خانم فاطمه از تهران ١

 ۶ یشهباز یسخنان آقا ٢

 ٧  یشهباز یحسن از اصفهان با سخنان آقا یآقا ٣

۵١  یشهباز یاز تهران با سخنان آقاخانم اکرم  ۴  

 ١٩  از لرستان رزادی ش یقاآ ۵

 ١٨ یشهباز یبا سخنان آقا  لندی از مر یخانم فخر ۶

١٢  از لرستان رزادی ش یآقا ٧  

٢٢  از تهران خانم قدس ٨  

۵٢  ی شهباز یو مادرشان از نظرآباد با سخنان آقا هیخانم مهد ٩  

 ٢٩ یشهباز یسخنان آقا ١٠

٠٣ خانم نرگس و دخترشان خانم رها از بندرعباس ١١  

٢١   یساله و مادرشان  از کرج با سخنان آقا  ۶خانم مهرسا  
  ی شهباز

٢٣  

٣١ ۶۴  پوریعل  یآقا   

 ۴٨  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

۴١ ٩۴  خانم فرزانه   

۵١ ١۵  ایخانم مرجان از استرال   

۶١ ۴۵  یشهباز یبا سخنان آقا رازیخانم الهام از ش   

٧١ ٩۵  خانم  طاووس از تهران   

٨١  ۶٣  یشهباز  یخانم  عارفه از تهران با سخنان آقا 

 ۶٧  خانم سارا  و مادرشان  از آلمان ١٩

٠٢  ٧٠  یشهباز یسخنان آقا 

 ٧۵  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

١٢  ٧۶  خانم  فرخنده از جوزان نجف آباد  
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  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

٢٢  ٧٨  از اصفهان نیخانم پرو  

 ٨٠  خانم اکرم از نجف آباد ٢٣

 ٨٢  یشهباز یبا سخنان آقا  الم یصادق و همسرشان از ا  یآقا ٢۴

 ٩٠ از کانادا  سای خانم پر ٢۵

 ٩٢  انهیخانم معصومه از م ٢۶

 ٩۴  احسان از کرج  یخانم مهسا و آقا ٢٧

 ٩٩  راز یاز ش زادی خانم پر ٢٨

٣٠١  مهران از کرج یآقا ٢٩  

 ١٠۵  �🔹🔹�سوم  بخش   انپای�🔹🔹� -

  

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۳-۱مشار

  5صفحه: 

  خانم فاطمه از تهران  ‐١

  

  . کنم خودم کار م  یرو  کنم، برنامه را نگاه م  یشهباز یهشت سال است آقا من

   ول   رمیتماس ب  هانیا  بار یحداقل هر دو ماه    کردمم   مرتب سع  گرفتم،سالِ اول با شما تماس م  چهار

  . رمینشد تماس ب  رید  هان یها شلوغ شد و اخط   قدرنی حاال، متأسفانه که نه، خوشبختانه ا  ریمتأسفانه د  رید

ممنون، سپاسزارم، دستتان    میفقط بو  رم،یبود که من بتوانم با شما تماس ب  نیا   میها بود که آرزومدت   اآلن

  درد نکند. 

در   گذارم م  برنامه را وقت نیا کرد. حت  رییتغ ام در زندگ زهایچ  لی خ  دم،یاز برنامۀ شما د هاجه ینت  لیخ  من

  گذاشته.  ریتأث  اری بس میهابچه یرو   کنم، را م  م یمن هم دارم کارها شود خانه، فقط دارد پخش م 

از    ربطیحرف ب  یکلمه     ی  ای  بتی غ  یلحظه،    یمثال    هو،یآن صورت بوده که اآلن اگر من    به   رشیتأث

من فقط دارم نگاه    ول   کنند ها اصال نگاه نم آن   کهنیبا ا  دهند ها به من تذکر م بالفاصله بچه  د،یایدهنم درب 

  .کنم م

  .ستیاصال قابل گفتن ن دم،یها دمعجزه قدرن یا دم،یبرنامه د نی از ا هاجه ینت قدرن یا خالصه

مدت   اآلن از  م بعد  فقط  سپاس    خواهمها  کنم،  تشر  شما  دوست  م، یگو ماز  پ  زیعز  ی هااز    ی ها غام ی که 

  ی و کار   دیکش هست که شما م  ییهاخاطر زحمت اش بهالعاده، و همه هست فوق   العاده عالفوق   شانی معنو

برنامه    نیمن عاشقانه شما و ا  ،ی شهباز  یآقا   شوم . مزاحمتان نمدهند خودشان انجام م  یها رو هست که آن 

  را دوست دارم.  
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  6صفحه: 

  یشهباز یسخنان آقا ‐٢

  

  ا یرا    شرفتتان یرا، پ  رتان ییخالصه باشد فقط تغ   هاغام ی پ   کنم بود. پس خواهش م  ی خوب  لی خ  غامینمونۀ پ  نیا

ا  د،یشما خواند  موقع یموالنا هستند که    اتیاب  شما اثر گذاشته، برخ   یکه رو  اتیاب   بتُن   وارید  نیواقعًا 

  .  رید دیها را هم البد حفظ هست . آن دییبو راها ترک برداشته و نور آمده خُب آن  ذهناصطالح منبه

ها از آن   کنم  طول ِبشد، خواهش م  قهیهفت، هشت دق   ی   دیبخوان   طوالن  ی هاغامیپ  کهن یاست که از ا  نیا

صفحه   یاصطالح رورا به  اش ) که آگه)podcast پادکست  نیعالوه اخط، به  یرو  ندیا یتا همه بتوانند ب  دیکن  زیپره

  هستند. مجان  هان یا د،ینیب م

  ی ما، جاها   تیسادر وب   د، یکن   دا یرا در تلرام پ  نکشیل  دیتوان هستند. شما م   صوت  ی هابرنامه   هان یا  درواقع

و از    رید  یها گوش   ای  فونیآ  د یداشته باش  هرجور گوش   تان،  در گوش  د یدانلود کن  دیتوان م  د،ی کن  دا یمختلف پ

  . دیآن استفاده کن
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  7صفحه: 

    یشهباز یحسن از اصفهان با سخنان آقا یآقا ‐٣

  

اصفهان نصف جهان است اگر   دییفرما که م   های . بله، شما آذرزنم اصفهانِ نصفِ جهان خدمتتان زنگ م  از

  که:   مییگو م  ها خب ما اصفهان نباشد، ول زیتبر

  خوانند از جهان مهیرا ن  اصفهان

  در اصفهان امدهیجهان من د  صد

از    دیشا  آورد، بوده که موالنا مثال م   ییتای  ینماد فضا   شهیکه هم  یز یهم گفت آن تبر  شود البته خب، حاال م 

  من است.   یِقول معروف سرابه  رانیا یهمه جا  ،ن یاند. به هر صورت اآن جهت هم گفته 

خوشحال شدم اآلن و    لیو خ   رمینتوانستم با شما تماس ب  کنم هست که فکر م  سالمن سه   ،سعادت  چه

  زده. ذوق

  گذاشته با اشعار موالنا؟   یریشما چه تأث  یگنج حضور رو نیا دییبفرما کنم، خواهش م  آقای شهبازی:

  ح ی قشنگ توض قدرن یپشت خط ا ندیآ که م دوستان  نیآدم ا کهن یخوب است، هم   لیکه خ  رش یتأث حسن: یآقا

  گرفت. ادیها از آن  شود کودکان عشق که چقدر م دهند، م

  ش ی رهایتأث  گذارد،  م  یاالعاده فوق   یرها یمؤثر است، واقعاً مؤثر است و تأث   لیخ   شود را که تکرار م اتیآن اب 

  ندارد.  انی به ب یازی ن ریقول معروف داست به انی که ع یزی. چ مینیب را م

که برنامۀ زنده    طورن یچند وقِت قبل، من هم  یچند روزِ،    یجالب بود،    میاآلن برا  لیکه من خ   یز یچ  ول

را، چند بار تکرار کرده   هانی آقا ا  گفت م  ام ذهنمن   نیا  کردم، من گوش م   ر،یصبح زود است د  جانیچون ا

 که حالِت خواب به من دست داد. درحال  وار،ی د  یوداده بودم سرم ر  هی تک  طورنی و هم   یشهباز   یجناب آقا 

  .دیداد م حیو آن مسائل آن غزل را توض اتیآن اب  دیشما داشت طورن یهم

رؤ  بعد عالم  ا  دم ید  ای در  و شما داشت   عیوس    لیخ  ییجا  یهست    یاجلسه   ی   کهنیمثل  صحبت    دیهست 

و من گفتم چه جالب جناب    ر،یآن تصو  یرو    عنی) شد  designed(  ند یزاید  کهن یها را، مثل احرف   ن یهم  د،یکرد م

کردم و همان مطالب   یترشی ب  قتد   کم  ی.  مانیبرا  دهند م   حیدارند توض   جانیاآلن ا  یحضور یشهباز   ی آقا

و چقدر با کار    بای و چقدر هم ز  دیداد  حیرا که بارها شما توض  و همۀ آن مسائل   ییو فضاگشا  ذهنبه منرا راجع 

  . دیکن م  هی) را شما ته collectionکالشن (  نیا ها،نیفراوان ا
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  8صفحه: 

  سنت   یهاو لباس   دیبا محاسن سف  ییآقا  یکه    دمید  ا یکه دقت کردم در همان عالَم رؤ  کم  ی   درهرصورت

و آن آقا آمد نشستند    دیمتوقف کرد  د،یجا شما صحبتتان را قطع کرددر جلسه و آن   ندیآ باوقار دارند م   لیخ

را، همان اشعار را،    دیزدکه شما م   ییهارف همان ح  دهند، ادامه م  شانیکه دارند ا  دمیدر آن صدرِ مجلس و د

  را، همان مباحث را ادامه دادند.   اتی همان غزل

من   کنم، م، من سوت مبا موالنا روبرو بشو  زمان   ی که اگر من   دیشما فرمود  بار ی افتاد که    ادمی بعد من   

  فقط.   کنم من گوش م  زنم،  حرف نم

  د ی و دار  دینشست  تیکه بله شما در جمع   دمید  نم،یرا من بب  یشهباز  یمن کنجاو شدم، گفتم جناب آقا  بعد

با دقتِ تمام. و    د یکن گوش م  دیهمه را، دار  د یفوِت آب هست  د، یکه شما همه را حفظ هست   ییهاهمان صحبت 

  د ی از خوابِ ذهنم شا  عنی  دم،یپر  قتشی***  که از خواب حق   یمن چه خطر  یمن به خودم آمدم گفتم که وا  جاآن

  بوده.

 د یبا  هان ی. استندین  یهستند و هرچه هم که تکرار بشوند، تکرار  رگذاریچقدر تأث  اتیاب  نیو گفتم نه، ا  دمیپر 

فقط حفظ    رید  عنی  نندیبه جان بنش  دیبا  هانیا  قدر خوانده بشوند که در جان بشوند نه فقط حفظ بشوند وآن

  . ستیکردن آن ن 

   ل یبردم، خ  یکارِ شما واقعًا پ  نیارزش ا  نیجا من به اآن    ده بار آدم بخواند حفظ بشود، ول  دیحفظ کردن شا 

  .رمیوقت دوستان را ب رم،یصحبت نکنم وقتتان را ب نیاز ا ترش یاز شما. ب م یممنون

مهم است چون ممن است مورد اعتراضِ    اری بس  د،ییگو که شما م   یمطلب  نیحاال ا  کنم، خواهش م   شهبازی:آقای  

  باشد.   نندگانی از ب  لیخ

  ن یمثال در د  م،یاند ما تکرار کنرا دستور داده   زهایچ  لی که خ  دیاده ید طور سنت به تان  اصطالح زندگدر به  شما 

  . د ی را تکرار کن زهایچ  نیبار و هم  نیآن هم چند دینماز بخوان دیشما هر روز با اندگفته 

  ن» یکار «ستون د  نیاند ابعد هم گفته   ن؟یچه ا  عنیاند؟  کار را کرده   نیکه چرا ا  دیدی تا حاال از خودتان پرس  شما

  ر؟ ید م یهمه را حفظ هست ر؟ید م یچه تکرار کن  یرا، برا   نیچه ا یاست. برا

  قتِ یحق  ن یبشود. ا یبا خدا  ،با زندگ  ریواقعاً د ند،ی که به جان و دل آدم بنش قدرن یبله، ا قاًیدق حسن: یآقا

   لیخ   ها،ن یکه بود ا  کوتاه  لیخ   یا یحاال رؤ  ای خواب    نیواقعاً ا  نیهست، بله کامال درست است. بله ا  هیقض  نیا

  .  رونیآمدم ب  تیاز آن ذهن ریگذاشت و د ریمن تأث  یرو
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  9صفحه: 

که واقعاً    می ما تکرار کن  قدرن یا  دیو با  شوند نم  میقد  شوند،  هاهزار بار هم اگر تکرار بشوند کهنه نم ده   هانیا

  را دوا نکند.   یدرد ییتنهابه  دیحفظ شدن آن شا م، یفقط حفظشان بشو کهنینه ا ند،یبه دل و جانمان بنش 

را    اتی اب نیرا که شما، ا  هان یها را که آدم، اکالشن  نی سخت است. ا ل یواقعاً خ م،یگزاراز شما سپاس   لیخ  و

  ن ی ا  واقعاً چاشن  یرا که از مثنو  اتی و اب  دیکن م)  search(سرچ    د،یکن م )match(قشنگ با هم مچ    قدرن یکه ا

  . ستین  راحت نیسخت هم هست، به ا ل یهست و خ رگذاریواقعًا تأث دیکن ها مغزل

. هرچقدر  میگزار هست و ما واقعًا از شما سپاس   دیکن کار را م  نیاستادانه ا  دیکه دار  ییتجربۀ باال  لیشما به دل 

  .شود نم  تیواقعاً آن قانون جبران رعا میکن  یگزار هم سپاس 

شدن از خواب    داریدرواقع ب  نیا  ،یدار یاز آن خواب و بپس    دیکن م   هیهرحال باز توصپس شما به   آقای شهبازی:

ممن    نندگانیاز ب  لی. خم یدان ما م  کهنیدارد، نه ا  ریتکرار است که تأث  نیمتوجه بشود که ا  است، اگر کس

  . دییبو ید یجد زیچ   ی م،یدان مرا که ما  هان یآقا ا ندیشما بو است مثل آن حالتِ قبل

مثال چه شده؟    د،ی، و جالب، خبر جدنظر فُرم است، از نظر فرم، شل   از   دیجد  زیدنبال چ  ذهنمن   ایذهن    چون

   ی ! ما  ستین  یرید  زیمند است. چعالقه   ل یخ  منف  یزهایجنگ شده؟ صلح شده؟ خالصه مخصوصاً به چ

از هم  که شما نم طور ن یهم  ات یاب ن یا کرارو ت  میبشو داری خواب ب ن یاز ا د یبا ، ذهننام خواب منبه  م یدار یخواب

اند که، نگفتند همه را  . آن هم گفته دیبشو  دارینماز ب   نی ا  بله به معان  د یخوان نماز را به تکرار م  د،یخوان م

  ن یرا به خودتان تلق   هانیگفتند صبح، بعدازظهر، عصر، شب، هر موقع شد شما ا  د،یبخوان  جا ی  دیجمع کن 

  کلمات را.  نیا د،ی کن

. کند کار را م   نیهم هم  اتی اب  نیداشته باشد. حاال ا  خاص)  meditation( یهاشن یتیممن است مد  کس  ی   حاال

  ت یمهم است. هر ب  لیخ   بی ترک   نیرا، مخصوصًا ا  هانی ا  دیکن م  بیقول شما ترک به  ای   دیکن شما تکرار م  وقت

شما، با هم    دیخوان را با هم م  تیکه مثال پنجاه ب  دفعه یباال.    آورد شما را م  مانَد، م   لیذره، مثل جرثق  ی

  ها باال.  و جاذبۀ آن  ها دگیهمان نیاز ا دیکه آمد  دینیب م  د،یکن م  بیترک 

ترک   نیا تکرار الزم است،  با  د یجد  یها ب یاست که  ترک   اتی اب  دیبتوان  دیالزم است، شما  .  دیکن   بیرا خودتان 

را    تیتا بمن ده   دییبو  د،یانتخاب کن   دیمهم است. اگر بتوان  لیانتخاب شما هم خ   نیا  ن،یهان! من ا  دییبو

سرهم  پشت  خواهم  را مثال ده روز م  هان یا  من خوانده،    یکه شهباز    تی ب  تاستیمثال دو  نیاز ا  کنم انتخاب م 

  د؟ ییبو دیخواه  م ری د زیخواهد بود. چ   عال اشجه ینت د،ین یرا هم بب  اشجهینت دی تکرار کنم. تکرار کن
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  10صفحه: 

هم هست   ت یب  ی .  دییفرما را شما م  عال  یهاها را، صحبتممنون از شما. نه، همۀ حرف   لی خ  حسن:  یآقا

  که از حافظ هست: 

  عجب!  نی غم عشق و ستی ن شیقصه ب ی
  نامرر است شنومهر زبان که م  کز 

  )٣٩غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د

ها داستان   نیبنده، بندۀ کوچِ شما، که واقعًا به هر زبان با تمام ا  نینظر اقصه است به  یمه  ھ  هان یا  عنی

من جسارتاً    ر،ید  یهابزرگ  اتیاب  حت   ای  دیکن م  انیو ب  دیکش زحمت م   قدرنیکه شما ا  یمثنو   نیکه در ا

داستان    یقصه است، همه    ی همه    مینیب م   م،یکندر حافظ هم که نگاه م   ول  رم، یگ م  لیوقتتان را هم خ 

  دارد. ممنون از شما.   تازگ مانیبرا میهست و چقدر جالب است که نامرر است، هرچقدر هم که ما بشنو
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  11صفحه: 

   یشهباز یخانم اکرم از تهران با سخنان آقا‐ ۴

   لیخ ل ی. خکنم شما را دنبال م  سه سال است دارم برنامۀ  باًیتقر  ١٣٩٨سالم من اکرم هستم از تهران. از سال 

   لیخ  شود؟  و آخرش چه م  م یکن م  زندگ   م یچه دار  یبرا  ا، ی دن  ن یبه ا  م یچه آمد  یبودم که برا  قت یمن دنباِل حق

شدۀ خودم  با برنامۀ شما آشنا شدم و گم   کهن یتا ا  کرد،نم   لته دلِ من را خوشحا  یزی چچ یه   رفتم، ور م آن   ورنیا

  کردم.  دایرا پ

حسادت نداشته    دیبا  دانستم م  کهن یبا ا  کردم، خودم کار م   ی رو  کهن یبا ا  ،ی شهباز  یبودم آقا    واکنش   لیخ

که   دانستم نم   گرفته بودم، ول  ادی  باًیتقر  یمذهب  یهاکتاب   یرا خب از رو  زهایچ  نینداشته باشم، ا  نهیباشم، ک 

  در وجودِ خودِ من هست و آن مانع است.  یزیچ  ی

دست   د یبا  ندهی گرفته بودم که از گذشته و آ  ادی قرآن    ات یاز آ   یمثال از    کشانْد، که من را به واکنش م   ی زیچ   آن

  . رفت م  ادمیها موقع   کنم، بعض ادهیپ دیرا هرلحظه با نیا دانستم نم  بشم، ول

  رود  است که م  آن خارپشت  نیمواظب باشم. ا  دیکه هرلحظه با  دم یبا برنامۀ شما آشنا شدم و فهم  کهن یا  تا

  باشم. رها یمواظب آن ت   دیو من با اندازد م  یر یت ی  و هرازگاه کند خودش را پنهان م 

نداشتم، او آن حرف    ریکه من تقص  گفتم م  دادم، ها به خودم حق مموقع   بعض  مواظب رفتارم بودم، ول  لیخ

  .طیشرا چی بشوم در ه  عصبان   دیکه نبا دانستم شدم، نم عصبان را زد که من ناراحت شدم و 

شماره را گرفتم، گفتم   یطور ن یمطلب بخوانم، فقط هم  یکه از رو  ننوشتم  ی. مطلبشعرها را حفظ هستم  بعض

  . میگو همان را م د،یهرچه به ذهنم رس  د،یخوش آ دیآ ش یهرچه پ

  خواهد،  هرچه که دلتان م  د یقسمت از برنامه با  نی. ادیی بو  دیبا  یطور ن یهم   ن،یخوب آفر  ل یخ  آقای شهبازی:

بِرند    قولِ شما و بعض هم اگر به   تیچند ب  ی  د، ییرا بو  شرفتتان ی پ  د،ییبو  دیآ به دلتان م از دوستانمان 

)Brandشما هم م د، ی) دار م  د؟یبرند؟ برند دار دییگو ست؟ یبرند چ دیدان  

برندها خ  ییشعرها  زیاز دوستانِ عز  بله، بله، بعضاکرم:    خانم از همان  من  برندشان شده.     لیخواندند که 

  . مثال: کنم استفاده م 

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیبفراق او  از

  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  12صفحه: 

  کند  هاتیجنا کو ، مست همچو
  او: معذور بودم من ز خَود  دیگو

  )۴١٠۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
  ار یبد در رفتن آن اخت تو از

  )۴١٠۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی نآمد به خود، توش خواند یخودیب
  ی خود نشد، توش راند  ارتیاخت

  )۴١٠٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . کند به من کم م  لیخ  هاتیب نیا

  ی ادهیها دچون سبب ز طفل  تو
  ییدهی سبب، از جهل برچفس در

  )٣١۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی اده ی: چسبییده یچفس

  

   ها از مسبِب غافلسبب در
   ل یها زآن ماروپوش نیا یِسو

  )٣١۵۴دفتر سوم،  ،یمثنو ،ی(مولو

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کن و ربناها م ربنا

  )٣١۵۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بم  رسبب یِ: برو سود یگو  
  عجب!  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون

  )٣١۵۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  13صفحه: 

  همه  نمیمن تو را ب  پس نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یِسو نَنگرم
  )٣١۵٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ا، کارِ توست َلعادو : ردوادشیگو
  سست  ثاقیاَندَر توبه و م  تو یا

  )٣١۵٨دفتر سوم،  ،یمثنو ،ی(مولو

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پر است، بر رحمت تَنَم  رحمتم
  )٣١۵٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  عهدِ بدَت، بدهم عطا  نَنگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  )٣١۶٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  متن نخواندم.  یبا لُنَت خواندم، چون که از رو  دیببخش

  .نیآفر  ن،یشما، آفر دیدار ییعجب برندها ن،یآفر آقای شهبازی:

  ی هااز همۀ گفته   کنم . استفاده م شانیاز برندها  کنم هست، من استفاده م  زیدوستان عز  یبرندهانه،    اکرم:  خانم

گرفتم و سه سال    اد یبرنامه    نیا  ق یرا از طر  میراه مستق   و   چون راه اصل  کنم، تشر م  لی دوستان و از شما خ

 ن یاز ب  ستین  ها راحت  نیبه ا  ذهنهم من  عنیکه ذهن    میوب  خواهم  م   ول  کنم، خودم کار م  یاست دارم رو

  بردنش.

آدم مواظب   دیبا ل یخ  ،لیاست خ  کار سخت  لی. خ کنم دارم برنامه را نگاه م  وستهیمن اآلن سه سال است پ 

  ها ن یم  نیمواظب ا  دی. بامیرو راه م   میما دار   ی گذارنی م   ن یزم  یِ رو  دییفرما شما م  طور که همان   باشد، چون 

  .  میباش

گذشت و ما    کهن یبعد از ا  م، یشو که همان لحظه متوجه نم  دیآ م   ش یپ  یاموضوع ناشناخته  ی هرطرف هم    از

  . نییپا م یافتاد م یاز آن راه مستق م،یکه افتاد میشو م بذرد متوجه  کم ی کهنی بعد از ا ،م یدر دامش افتاد
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  14صفحه: 

گزارم سپاس   ل یاز شما ممنونم، خ  لیخ   یشهباز   یآقا  رمیگ وقت شما را نم  نیاز ا  ترش یرا نگه نداشتم، ب  میتا  من

برنامه را   نیدنبال کنم ا  ترشی که بهتر و ب  شوم متعهد م  جا ن یو هم   کنم م  تیرعا  شیوبو قانون جبران را هم کم 

  خودم کار کنم.  یرو ترش یو ب
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  15صفحه: 

  از لرستان   رزادیش یآقا ‐۵

  

باالتر    یااستاد، نتوانستم کلمه   کنم و گوش م   کنم برنامه، نُه سال که برنامه را دنبال م  نیمن هرچه در ا  واقعاً

با آمدن استاد    ی. واقعًا هر استاد ستندین  اریبزرگ بس  یهاشما انتخاب کنم، چون آدم   یو بهتر از پدر را برا

هزاران بچه    دیتوانست   زی. شما پدر عزشود تر مباعشق   م یراروز ب  پدر هر    ول  شود، تر م حس و حال او کم  یبعد

  . دیکردن را به ما نشان بده و درست زندگ   دنیو راه عشق ورز  دیکن تی دورتر ترب  لومترهایرا در ک

و    را کنترل کنند  شانیهابچه  یاز نزد  شهیباشد و هم   شان یهاسر بچه   یرو   شانهیسا   دیپدر و مادر با  ندیگو م

. شما  دهد جواب م   ترت یفی و باک   ترش یب  تیعشق پاک، عشق بدون حس مال  دمیمن فهم   عشق بدهند، ول

  ی برنامه برا   ن یرا هم در ا  یر ید  زیعز  یا خواهر و برادره   د،یپدر بودن را به من چشاند   حس اصل  کهنیبر اعالوه

  لدا، ی  سته،یبا  رایسم  سا،یپر   زمیاز جان مثل خواهر عز  تر داشتن دوست   زِیعز  یخواهرها  د،یمن به ارمغان آورد

  زم یطاهره خانمم، مادر عز  ام،ی مادر سوئد   ال،یسرور و الدن و ل  ،خادم   بای فر  م،یمر  ده، یسمانه، زهره، سارا، سع

  ما، ین   ا،یاز جان مثل پو  زتریو عز  زیعز  ی تک اسم ببرم و برادرهاتک   ست یکه اآلن حضور ذهن ن   زانیعز  یۀ و بق

خودم    ازیبه چارق ا  شوم، باقر و فرشاد، مهران که هروقت دلتنگ م   ش،یو برادرها  ن ی شاپور، حس  ،الم یصادقِ ا

بدهار باشم و بدهار هم    دیکم بردم که شا  لیکنند، من خ   میرا از سرِ عدالت هم تقس  ایاگر دن  کنم، نگاه م 

  خدا.  از خواهد آدم چه م ری. دشوم م

  پدرم، اصل و فصل من عشق است برادرم،
  ینَسب  شی عشق بمانَد، نه خو شِیخو که

  )٣٠۴٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ا  یخدا شاهد است صدا  وقت  من مثل کوه پشت من    هان یا  کنم احساس م   شنوم را م  زانیعز  ن یهرکدام از 

  :ندیگو هستند. درست است م 

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  

  )٧٧٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خدا هستند سرِ راه من، چه    یها ه یهد  نی بهتر  یمعنو   ارانی مرحله برسم.    نیبه ا  توانم ها م عشق   ن یمن با ا  ول

  از خدا.  رید خواهم م
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  16صفحه: 

  پس تو را زو ره زَنَد هرکس  ،یگر ندار  ترازو
  که زر دارد یتو پندار د،یارایب یقلب ی

  )۵۶٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ها و  کنم رمه   ییرا بشناسم و شناسا  م یعاشق توانستم ترازو  یجمع معنو   نیبرنامه، با ا  نیترازو نداشتم، با ا  من

دوستان    نیمردم بودم. با ا  یکه درونم بودند و هرلحظه مشغول چرا از محصوالت کشاورز   گاو و گوسفندان

  کنم.   ییتوانستم شناسا

 ران یاز محصوالت د  دنیکه چطور مشغول چر  نمیب و م  نمینش کوه م  یفقط باال  کنم، نم  هم کار مهم   اآلن

نگفتن    یز یبا نگاه کردنِ به من و چ  ریگوسفندان خودشان را د  کهییفعال تا جا  کنم،  م   یی هستم، فقط من شناسا

ها  با آن   رید  ستین  یازی. نگردند خورند و برم م  روند م  فهمند، م  ریمن خودشان د  ارانۀی ه هشمن و نگا

خودشان بودند، متفرق    ی گله هم که سر جا  یۀبق  اندازم، گوسفند م   ی  ی که من برا   دعوا کنم، چون با هر سنگ

  ].برند از مردم را [م یرید  هرکدام محصول شوند، م

برنامه   من هر  کهن ی. همستین  برنامه. شر لفظ  نیا  یشر برا  ای شرت، خدا  ایخدا روز    یهاروز متعهدانه 

دارم قانون    آورم، و تا حدِ امان به عمل درم   کنم و گوش م  سمینو روز م  جمعه را هر  یها چهارشنبه، تلفن 

اگر هزار  ز یپدر عز من در قرآن گفته   ۀزندسا ت وق  ول دهم، در حد توانم انجام م  یچه معنو   یجبران را چه ماد 

  : دیگو جان هم م یو موالنا  یشو همان انسان م  ای بار تو را برگردانند در دن

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاقیتو اندر توبه و م  یا

  )٣١۵٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د یکار صدها، شا  ن یبه ذهن و ا  شوم م   ده ی. دوباره کشکنم حضور را حس م  یروز فضا روز در طول شبانه   هر

نبا و نبا  دی هزاران بار تکرار بشود.  برا   ۀتل   یسرزنش نکردن هم    نیا  د یخودم را سرزنش کنم    ی ذهن بشود 

  و گفت:  تم یدر مسئول سست

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجرم شو ،یگر خور  ضرورتیب

  )۵٣٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  17صفحه: 

که   ارانی دیفرمود ٩٢٩ ۀکنم و صادقانه با خودم روراست باشم. شما در برنام ییشناسا دیخودم با ریرا د نیا

  .  کنند م  داریهزاران سر را در من ب دهند، م  امیشده پگشوده   یاز فضا

  چون بنشسته شد  اریرا با  اری
  دانسته شد  هزاران لوح سر  صد

  )٢۶۴١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ی آماده کنم، با توجه به رشد  امی پ  ی  خواهم  م   که هر هفته وقت   زیذهنم باشم، پدر عز  ۀمن مواظب تل  د یبا  ول

   ی  دینکرده باشم، ذهن چون عادت کرده به هر هفته و با یاصال رشد  دیشا ای ستی ن اد یچنان زکه در هفته آن 

از خودم دور بشوم. مطالب ***  که ممن است اصال رشد نکرده باشم،    یبروم دنبال مطالب  دیآماده کند، شا  امیپ

مند است و من هم  هوش   ا ی دن  نیدر ا  ی زیچمن، چون هر   یبرا  دیایوجود ببه   انگیدست ببه   یز یوار چمنافق 

  برنامه هستم... .  نیکه با ا  نُه سال  نی. من خودم در اشوم م  دوگانگدچار 

  قطع شد. کهن یمثل ا آقای شهبازی:
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  18صفحه: 

    یشهباز یبا سخنان آقا   لند یاز مر  یخانم فخر ‐۶

  

.  رمیگ بار است که من با شما تماس م  نیدفعۀ سوم است که، سوم  نی. ازنم زنگ م   لندیهستم از مر   یفخر  من

جزو آن    عن یحال،    به  امروز اقرار کنم که تا   خواهم م  برنامۀ شما هستم، ول  نندۀیسال است که من ب  ده  ینزد

تنبل  طور  به    لیبرنامه را و خ   کردم گوش م  ی جورن ی. همگرفتم نم   ی جد    لیخ ل یشما هستم، خ  ی هاشاگرد 

که دارم    و با واقعاً مداومت  شنوم که از دوستان م  ییهاامی پ  نیبا ا  راًیخب اخ   . ولکردم خودم کار نم  یرو   یجد

  خودم کار کنم.   یرو  کنم م  سع ترش یدر برنامه، ب

  ن یدارد، هم   شرف  ر یواقعاً تاث  نم، یب آسا م طور معجزه گذاشته که واقعاً اآلن به   ریمن تأث  ی رو  لیکه خ  ی زیچ   و

اصطالح برند برنامۀ  که به  ییگشاکه فضا   ر،یبه زبان د  میهمان تسل  ای و    دییفرمااست که شما م   یی گشافضا

  گنج حضور است. 

 ی هابه شنونده   م، یبه دوستان بو  خواهم  است. م  رینظیب  اشجه یو واقعاً نت  دهم را انجام م  ییگشافضا   نیا  من

  ما.   میبن  ستیالزم ن  یکار  دیی فرما که شما م  طورن یو هم  کند واقعاً معجزه م  کند، گنج حضور، اصال معجزه م

. فقط  میاست که سوت کن  فقط کاف  دیآ م  شیکه پ  مشالت  م،ینیب که م  ییهامشالت روزمره، در برخورد   در

  ند یب را م  اشجه یآدم و نت  ی برا  شود و آن وقت خودش راه باز م  میکن   ییو فضاگشا  میاست سوت کن    کاف

  آدم.

 دادم  واکنش نشان م  کردم، مقاومت م  ل یخ  ،ی شهباز  یداشتم آقا   سفت و سخت   ذهنمن   لی، خ آدم    ی  من

با    . حاالگرفتم نم  یخوب  جۀیوقت هم نت  چیو خب ه  دادم بالفاصله واکنش نشان م  دم،ید که م   یز یبه هر چ

زنگ زدم تشر کنم     لیهستم و خ  حالخوش  ل ی. خنمیب گرفتم واقعاً معجزات آن را م  شیکه پ  یاه یرو  نیا

واقعاً    ستیهم الزم ن  یکار   کنم گرفتم و فکر م  ادیکه    ی زی چ  نیترش یگرفتم از شما. ب  ادی که    ه یقض  نیخاطر ابه

  آدم.   یآدم بند، فقط فضا را باز کند، فقط سوت کند و خودش راه باز بشود برا

که   خورم واقعاً تأسف م   کهنی بذارم و ا  انی در م  ی امروز با دوستان گنج حضور  می را خواستم بو  نیهم   بله،

سالَم   برنامه هستم، چرا من زودتر، من در حدود شصت  نیسال است که من شنوندۀ ا حاال چرا زودتر، حدود ده 

ناراحت،  شهیکه داشتم، خودم را هم خالقا ات ی خصوص  نیکه گفتم داشتم، با ا مشالت  نیهم هست، خب با ا

  ش ی. همۀ مسائل پشود م  ض ی بودم. و خب ذهن آدم خراب، جسم آدم مر  دهیرنج   شهیهم  دم،یرنج  م  شهیهم

  ن ی است. و هم   یااست، عجب معجزه   یاکه واقعًا عجب معجزه   نمیب مسئله م  نیخب حاال با ا   در آدم. ول  دیآ م
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  19صفحه: 

کنند و    ییگشاجوان با هم فضا  یهاکنند، زن و شوهر   ییجوان، واقعاً فضاگشا یهابه پدر و مادر   کنم م هیتوص

  . نندی خوب آن را بب جۀینت

  . نیآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  .کند واقعاً. واقعًا معجزه م کند بله، معجزه م :یفخر خانم

  . نی. آفریاخردمندانه   ۀیچه توص   آقای شهبازی: 

جزو   م،یگو البته من که م   ل ی. خیشهباز   یواقعاً آقا   می ریگ م  ادی  ل یما از شما خ  کنم، خواهش م  :یفخر  خانم

تنبل  ولشاگرد  هستم.  م  ها  استفاده  واقعاً  زندگ  ر،ید  م یکن خب  مروزمرۀ   در  استفاده  ا  میکن مان    ن یاز 

  شما.  یها درس

که با موالنا ارتباط برقرار     هرکس  د، یگرفت نم   یسال جد   که ده   د ییگو م دیکن م   هیپس شما توص   آقای شهبازی: 

باشد و عقل خودش را بذارد کنار و عقل موالنا    یبرنامه، وقت را تلف نکند، همان اول جد  نیا  قیاز طر  کند م

ردیرا ب .  

  ی ا عده   یام،  که بنده خدمتتان بوده   و چند سال  ستیب  ن یکردند. در ا  شرفت یراه واقعاً پ  نیهم در ا  یاعده   ی

  زنند  که م  ییهاحاضر هستند. حرف    ول  ست،یدر کار ن  دنیالبته رس   دندیجا رس کردند، به آن   شرفتیواقعاً پ

  واقعاً خالق هست. 

ا  و ا  هانیبه    اد ی  رید. ما از هم رونیب  ند یایب  دانند نفر، دو نفر م   یکه فقط    تیذهن  نیهم گوش کنند و از 

  ا ی دیریگ م  اد یشما  دانم . نممیریگ م  ادی  زیکودکان عشق چقدر چ نیکه ما از ا دی. شما مالحظه فرمودمیریگ م

  .رمیپذ م ر ینه، خود من تأث

واقعاً.    نییپا  نیدارند در سن  ییکه چقدر درک باال  ردیگ م   ادی کوچ آدم    یهابچه  نیبله بله. از ا  :یخانم فخر 

  است.  رینظیواقعاً، ب کنند م لی. تحلکنند م  لیرا تحل هان یاشعار موالنا را چونه واقعاً ا نیا

ما اگر هنوز در همان    عنی  شود، عوض بشود. اگر عوض نم  مان طرز فکرمان، طرز تلق   دیما با  آقای شهبازی:

. و رونیب  میایب  دیبا  نیاز ا  فهمد،  ساله چه مساله، دوازده بچۀ ده  نیسالم است، ا  که من پنجاه   می هست  تیذهن

ا ذهن  رون،یب  میآمد  کهنیاز  از  نم   یاعده   یهم که    یر ید  تیدوباره   اصال ،من  رونیب  مییایب  فهمند فقط   .

   است که زندگ  یریپذر ی. حوزۀ تأثستین   حوزۀ دانستن ذهن  نیاصال ا  دانم، من م   دانند م  ها ن یهرچه ا  فهمم،  م
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  20صفحه: 

   ی  خواهد ما اثر سازنده بذارد. م  یرو  کند لحظه استفاده م   نیدر ا  تیاز هر وضع  ،یاله یخداوند از هر وس   ای

  .  میریگ را م  غامی پ نیباز باشد ا مانیهاباز باشد، چشم  مانی ها. ما اگر گوشدیبه ما بو یز یچ

  ی زها ی چ  خواهند ظاهرًا دشمنتان هستند، م  د،یریگ از دشمنانتان م  را حت  غامیپ  نیها بهترموقع   بعض  شما

  . دیباش رایاگر پذ شود شما م رییسبب تغ غام یهمان پ دینیب م دفعه ی  ند،یسر شما بوپشت یبد

  چ ی بسته است در را. ه  ریهستم، آن د   نیترقبول کرده که من عاقل   طور قطعبه  ذهنطور که من اگر همان   ول

اکند نم  شرفتیپ در  م   نی.  آدم  دینیب برنامه  اقسام  و  انواع  پکه  مبچه  دهند، م   غامیها  نوجوانان    دهند، ها 

  . دهند ها هم مرفته باال آن  هخُرد  یکه سنشان  ییهاآن  دهند، م  ساالنان ی م دهند م

  رم، یگ م   اد ی  ی زیچ   لحظه چه   نیکه من در ا  دیگوش باز داشته باش   د یبا   شما، ول  دی شنو از همه م  نیبنابرا  پس

که در ما هست    یریگراد یا  ۀی قض   ن یا  رمی ب  رادیبدهم. اگر بخواهم ا  ادی   توانم م یزی چ  چه   کس  به چه   کهن ینه ا

  . ممنون ل ی. بله خاندازد و کار را عقب م بندد راه را م 

دارم از    یاتجربه   ی من هم    دییفرما که م   طورن یهم  ،ی شهباز   ی آقا  دییفرما درست م  قاًیبله دق   :یخانم فخر 

  ی زها یواقعاً چ  عن یدوست آدم،    نیبهتر  شوند ها م وقت  شما، دشمنان آدم بعض  شی قول فرمامسئله که به   نیهم

  . دهند م ادی به آدم  یخوب

کردند، واقعاً لطمه به من   تی که خب من را اذ  کارم داشتم دوستان   طیهم دارم مثال در مح   یاتجربه    یمن   

م  ها داشتبا آن   یبرخورد بد  لیخب آن موقع خ   زدند، ول  یبه من صدمات جد  لیزدند، آزار رساندند و خب خ 

  .کردم م  و ناراحت بودم از دستشان و خب دشمن واقعًا تلق

برنامۀ    نیهم   راتیهم تأث  ترش یکه گذشت و بعداً نشستم حاال، ب  مدت  ی حاال    کهنیکه برگشتم، بعد از ا  بعداً

 دم ی بعد فهم  کنند، برخورد م  یجور نیمن، که من را وادار کرد که به فکر کردن که حاال چرا ا  یگنج حضور بود رو

بودند از طرف خدا، که خدا به من    یافرستاده    ی  بدهد،به من    خواسته بوده که خداوند م  غام یپ  دیشا  هانیا

رفتار کن  دیتو با  ، کن  ییفضاگشا  دیتو مواظب خودت باش، تو با  دیبو   د ی شا  ن یبب  ، برخورد کن  ،  درست 

   ل یگرفتم و واقعاً من خ ادی  زهایچ  لیخ  رید میگو است که واقعاً حاال م نیمن را امتحان کند خدا. ا خواهد م

  از شما ممنون هستم.   لی. خ کنم از شما تشر م 

  من هم از شما ممنون هستم.  آقای شهبازی:
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  21صفحه: 

  از لرستان   رزادیش یآقا ‐٧

  

  را ادامه بدهم.   اشه یرا توانستم بخوانم که بق اممیاز پ  قهیچند دق دانم قطع شد. نم  اممیپ

 ی . شما باز هم اگر مطلبدیصحبت کرده بود  کاف  ۀاندازنظرم بهمن به   ول  ر،ید  ستین  ادمی من    آقای شهبازی:

  . قهیدر عرض دو دق د ییبفرما د،یدار

  آقای شیرزاد: 

که    ییهابچه  نیکه ا  دیتوجه کن  دیاست، با  مهم  ریمس   ل یخ  ریمس  نیزنگ زدن خُب ا  یبرا  نیا  زیپدر عز  ممنون

  ام ی پ  خواهند م  زنگ بزنند و آخر وقت  خواهندکه پنج، شش سال است م  هستند، بذارند کسان  ریمس  نیدر ا

وقتِ    ینظر من براجبران کنند که به   د یکه با  اولقدم    دی گذار چرا نم  مییگو ما، م  می شو ناراحت م   لیبدهند، خ

  دوستانمان.   کنند نم تیکم رعا ی

که واقعاً سطح سوادشان باالست، از معلومات    یزیهم خودتان هم دوستان عز  دی خواه برنامه را م  نیا  چون

  ند یرا بو  شانیهاتجربه  زانیعز  نینظر من بذارند اشعرها را بخوانند، به  رید  خواهد نم  ادی . زکنند باز م  ییباال

  . زیاز شما استاد عز ون. ممن دیدان . حاال خودتان هم بهتر مشود بهتر م  لیخ

  . کنم خواهش م  آقای شهبازی:

  : تیب نیهم  شوم و با آن واقعًا سرحال م خوانم م  شهیبرند من هم، برند من هم که هم  :رزادیش یآقا

  پدرم، اصل و فصل من عشق است برادرم،
  ینَسب  شی عشق بمانَد، نه خو شِیخو که

  )٣٠۴٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  22صفحه: 

  از تهران   خانم قدس ‐٨

که    زانیبزرگوار و تمام عز  زی . با تشر از حضرت موالنا و شما عزدیسالمت و پرتوان باش  شهیکه هم   شاءالهان

  . کنند به برنامه کم م

برنامه و    یمن با برنامه تماس گرفتم و ده سال است که عضو برنامه هستم و قانون جبران را برا شیدو سال پ 

   ذهن به برنامه متعهد باشم و مرا از من   شهیکه هم   خواهم مهندس از خدا م   ی. آقادهم خودم هم، انجام م  یبرا

  نجات بدهد. 

نکنم، قضاوت    سه یمقا  گرفتم که خودم را با کس  ادی  لی هشتادوسه سالم هست و از برنامه و آموزش شما خ  اآلن

توقع     و رفع کنم. از کس  نمیخودم را بب   ی هاب ینداشته باشم و حواسم به خودم باشد. ع  یکار   نکنم، به کس

  خدا، فقط خدا.   ندارم، فقط

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتخدا  دارِیو د ٰى اْلمأو ج  

  )٣٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ست اوخود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :  ییطال  اتیاب نیا

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  چون شد دلت با آن عدَن  متَّصل
  شدن  بو مهراس از خال نیه

  )٣١٩٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یراست یآمدش کا نی قُل ز امر 
  ن یا استینخواهد شد بو در کم

  )٣١٩٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که آبت را به الغ  عنی اَنْصتوا
  خُش است باغلبتَلَف کم کن، که  نیه

  )٣١٩٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . ٣١٩٩تا  ٣١٩۶ ت یدفتر پنجم ب ییطال  اتیاب

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  )٣١۵۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آرد آرزو را نه شتاب صبر 
  کن واله اَعلم ِبالصواب  صبر 

  )۴٠٠٣ ت یدفتراول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  لقا زان مه ییمژده یکن تا دررسد   صبر 
  ابِر گوهردارِ من  د ی کن تا رو نما صبر 

  ) ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  شُِر نعم  ایصبر  ایدو ره آمد در روِش  نیا
  دو راه را نیمر ا دنیتو نتان د یِشمع رو یب

  ) ٢١ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

  او یِوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  )٢۶٣۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  24صفحه: 

  هانهیدر س هانهیاز س رودم
  هانهیره پنهان، صالح و ک  از

  )١۴٢١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  در جهان  یشاد گرد یچه از و  هر 
  آن زمان  ش یندیاز فراق او ب 

  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شاد، بس کس شاد شد  آنچه گشت  ز
  جست و، همچون باد شد  یاز و آخر 

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  منه  یتو هم بجهد، تو دل بر و  از

  تو بجه  یاز آن کو بجهد، از و شیپ
  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  . ٣۶٩٩و   ٣۶٩٧ ت یدفتر سوم ب ید یکل اتیاب

و همۀ عز  انیپا  در نوجوانان و کودکان عشق  و  پ  زانیاز جوانان  با  آگاه   یمعنو  یهاام یکه  ما    خود موجب 

آقاکنم م   تشر و قدردان  شوند، م به   ز، یمهندس عز  ی .  گزارم،  خاطر زحماتتان سپاس از شما و همارانتان 

  اس از شما. سپ
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  25صفحه: 

  یشهباز یو مادرشان از نظرآباد با سخنان آقا هیخانم مهد‐٩

  

زنگ بزنم   خواستم  وقت بود م   لی خداقوت به شما و همارانتان. خ  ،ی شهباز  یسالم آقا   خانم:   هیمهد  مادر 

  . هیبه مهد دهم را م  که امشب موفق شدم. گوش کنم دلتنگتان شده. خدا را شر م  هی . مهدتوانستم نم

  .دیدیممنون، زحمت کش   لیخ  م،یسالم عل  آقای شهبازی:

ما    یکه شما برا  ییهاخدا را صدهزار مرتبه شر و سپاس. ممنون از زحمت   ،یشهباز   یسالم آقا  :هیمهد  خانم

  . نمیزتریگزارم عزممنون و سپاس   ل یخ  لیاز شما خ  د،یکش م

  . حالتان خوب است؟ کنم خواهش م  شهبازی:آقای 

ا  نم،یزتریخدا را شر عز   :هیمهد  خانم خُرده    ی  نم، ی هفته نتوانستم چهارشنبه برنامه را درست بب  ن یمن فقط 

  . خدا را شر. نمی کسالت داشتم، اما خُب خدا را شر قسمت بود که بخش دوم را توانستم بب

   ل یمن خ  د، یخوان که م   ییهات یو ب  دیخوان ها را م غزل  نیو ا  دیکش ما م  یکه شما برا  ییهازحمت   همهن یا  از

  شود  کنم، اما خب نم  ادهیخودم پ  یخودم بخوانم، رو   یحفظ کنم و برا  توانستم ها را همه را م دوست داشتم غزل 

  بالفاصله. سدیبنو میبرا ستیهم ن هستند. کس ادی ز  لیخ

که هفتۀ    تیدو ب  نیبوده، مخصوصاً ا  بوده، عال  دارکنندهیآموزنده بوده، ب  میبرا  لیکمم کرده، خ   اتیغزل   لیخ

  : دیگو که م دیخواند شیپ

  که شهوت است  عواِن مقتض زآن
  حرص و آز و آفت است  ِریاس دل

  )۴٠۶۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به جهنم    لیما را تبد  ما دردسرساز است و زندگ  یبرا  قدرن یا  ذهنمن   نیا  میدانم   من، ما وقت  یخدا  گفتم

  ن یو ا  می شناس را نم  ذهنمن   نیو ا  میشو نم  داریکرده، چرا پس ما زودتر از خواب ب  اهی کرده، روزگار ما را س

    م؟یبه خداوند زنده بشو میکه برو مش یانداز را نم

  . ست ما کاف   ی ما فقط اوست و خداوند برا   ، اول و آخر هم فقط اوست، زندگفقط اوست  زیاوست، همه چ   فقط

  و خداحافظ   شما بخوانم   یهم برا  رید  ت یدو ب  یشما بخوانم، بعد از آن هم    یانتخاب کردم برا  غزل  ی

  جالب بوده.   ل یکنم. خ
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  26صفحه: 

  خدا  نامبه

  . دارکنندهیهم ب  لیبود و خ  بایمن ز  یبرا ل یکه خ ٩٣٠شمسِ موالنا از برنامۀ  وانیاز د غزل

  شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو زاریهم ب  شیشو، وز خو زار یشو، ب زاریب

  
   وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصِر ما  در

  بازار شو یِسو نکیمرا، ا یدارنم  باور
  

  تو را گلون کند  یکند، رو چونیتو را ب چونیب
  گلزار شو یِکند، وآنگه سو   رونیاز کَفت ب خار

  
  به خون؟  ییتو هر مر و ُفسون، خون را چرا شو مشنو

  شو  خواریقدح شو سرنگون، وانگاه درد  همچون
  

  شو  یشو، چون گو یگردِش چوگانِ او چون گو در
  بهِر نُقل کرکسش، مردار شو مردار شو وز

  
  عاشقان  بیآسمان، آمد طب یِندا آمد
  شو ماریشو، ب ماریتو، ب شِ یپ دی که آ خواه

  
  دان  اریرا چون غار دان، خلوتگه آن  نهیس نیا

  در غار شو، در غار شو  ا،یب  نیه  ،یغار ارِی گر 
  

  یازَر را به دزدان داده  ،یاساده ِیمردِ ن تو
  دزد را، طَرار شو، طَرار شو بدان خواه
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  27صفحه: 

  او  یِایدر در یوصفِ بحر و در کم گو  خاموش،
  دار شودار شو، دمدم ،کن که غواص خواه

  )٢١٣٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .خوردشراب را م  نینش : آن که تهخواری درد

  طعمه، غذا.  نجای : در انُقل

  . میصم اریغار: مجازاً دوست بس  ارِی

  حبس کند.  نهیکه بتواند نفس را در س  : کسداردم

  

  و بزرگوارم.  زیبه شما استاد عز میتقد

   یکه    هانیا   شد و  یکه چجور  د ییاز خودتان بو    کم  ی شما    هیخانم مهد  . نیآفر  نیآفر  با،یز  ل یخ  آقای شهبازی:

  خوب شد؟ قدرنیبعد چه شد که حالتان ا   ؟در چه سن  ها،نیو ا دی شد  نای بعد ناب   دیبود  نای ب   مدت 

  ر یکه آمدم نظرآباد د  مرور زمان از دست دادم. وقترا به  امیی نای بودم که ب  سالبله، من در هشت  :هیمهد   خانم

  ی مان براجهنم. خانه   نیمن ع  یشده بود برا  ایمن، اصال دن  ی برا  زیچنبود، همه   با یمن ز  یبرا  رید  ز یچچیاصال ه

  جهنم بود.    نیمن ع

م  یاخانه   ،ییهرجا  اصال و  رفتمم   دییانگار که ب خواستند  من    ا یرا. گفتم خدا  و فقط بزنند من   رندیمن را ب

  که دارم خسته شدم.  ی وضع و روزگار نیخسته شدم، از ا ای دن نیاز ا رید

و از دوا و دکتر    مارستانیو از ب  ض یخسته شده بودم از مر   قدرن یدارم. ا   یمشل ژنت  که من خودم   دیدان م

  .برد روزها خوابم نم برد، ها خوابم نمشب  حت   ریکه د

. کردم و داد م  غیج  دم،یکش عربده م  دهایببخش  هاوانهید  نیو مثل ا  یزار ه یگر  نشستم، م  اطی روز  داخل ح  هر

بذار.    م یجلوِ پا   راه  ی  ا یراحتم کن،    ریجانم را ب  ای   ا،یآمدم داخل اتاق نشستم گفتم خدا  یروز   ی  کهن یتا ا

  تحمل کنم.  توانم خسته شدم، نم  رید

  ست؟ یچ   ون یزیتلو  نیروشن است، گفتم بابا ا  ونیزیتلو دمیکردم آمدم داخل اتاق، د  یرواده ی از آن که من پ  بعد

  برنامۀ گنج حضور است. نیبابا گفت ا دمیرا که د ونیزیتلو

آقا  آقا چه کس  ن یا  د،یببخش  گفتم ایشهباز   زیپرو  ی هستند؟ گفتند:  را    ی . گفتم:  برنامه  همان لحظه  جان! 

  برنامۀ گذشته بود: نیا دم،یشن
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  28صفحه: 

  غم را رها کن  اگر تو عاشق  
  و ماتم را رها کن  نی ب عروس

  
  را براَنداز  باش و کشت  ایدر تو
  عالَم باش و عالَم را رها کن  تو

  )١٩٠۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

. همان لحظه احساس کردم دیایب  غامیممن است پ  هرکس   یبرا  دیهمان لحظه شما فرمود  ا،یبذار خدا  گفتم

. فکرت را، مغزت را، تمام  دهد را نجات م  برنامه است که تو  نیبرنامه، ا  نیا  هیآمد به من گفت مهد  یکه  

  .دهد روح و روانت را شستشو م

من بهشت    زندگ   نیهم   ی. برا دهم برنامه را گوش م   نیا  خوابم تا آخر عمر. تا م   کنم  را وِل نم  نیپس ا  گفتم

  ا، یمن است، پس خدا  من است، زندگ  زیچهمه   ریبرنامه د  نیشدم، به خودم آمدم گفتم پس ا  داری. بریشد د

  ه بدهم. عمرم ادام ربرنامه را تا آخ نیبده، کمم کن ا امی اریتو هم کمم کن، 

رس  به شاد   دم،یآرامش  آقا دمیرس  یبه  برا  یبرنامه کار   نیا   ، یشهباز   ی.  حاال   زیعز  میخواهرها  ی کرد  شدم. 

کردم!    دایخوب پ  یها خودم، چقدر دوست  ی برا  ریغزل بخوان. اآلن د  میبرا  ند یگو م  زنند زنگ م  میخواهرها

  ! بفرستم حت شانیبرا لغز  ایبخوانم  شانیدوست دارند فقط زنگ بزنند غزل برا  میهاچقدر دوست 

  ن یآفر نی . آفردیموفق شد  لیخ  ن،یآفر نیآفر ن یآفر آقای شهبازی:

  : دیفرما هم که م ت ی دو ب نیبرنامه باشم. بعد ا ن یبا ا شهیهم خواهم  من م  د یممنون، ببخش :هیمهد خانم

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظَّنلّ ستو، ک  کاستن  

  )٧٧٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و خودش    خواهم و خودش را م   خواهم فقط خودش را م  خواهم، نم  ز یچچ یمن هم از خدا جز خدا ه م یگو م و

  به خدا زنده بشوم، والسالم. کهن یاز ا ریغ ست یمهم ن میبرا رید زیچچی ه  ایدن  نی. در اخواهم را م

  . عال  ،عال ن،یآفر  ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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  29صفحه: 

   یشهباز یسخنان آقا ‐١٠

  

 د یدان همه اگر، بچه م  یبرا   ستیخوب  اریاربسی. خُب مثال و نمونۀ بسهیبر خانم مهد  نیخوب بود. آفر  لیخ

  شود؟  چه م  دیتجسم کن ر یرا از دست داده شما د شیهابعد چشم ده،یهشت، نُه سال د

 که به کسان  بودن بند و حت   د یبخت بشود و احساس مفشاد بشود و خوش   قدرنیشخص توانسته با موالنا ا   آن

  . کند کم م  رانیحال و خوش بودن به د  یداریپا  نیهم   عن یها کم کند،  به آن  ستیخوب ن  شان حال روح

  ی ادآوری   یدارد حالش بد است. فقط    ز یدست دارد، پا دارد، جوان است حاال همه چ  که چشم دارد،  شخص

    کند؟ خوشحالش م  یزیچرا خوشحال است؟ چه چ   نیخوشحال است، ا قدرن یا هیمهد کهنیا

جهان    نیبه ا  مییآ . ما مدیآ نم   دهد که ذهن نشان م  ییزهایاز آن چ   بختو خوش   ی و شاد  حال خوش   پس

را نشان    ییزهایچ  یوسط ذهن    ن یحاال ا  میاو زنده بشو  تینهای به ب  مدت  یعنوان امتداد خدا که پس از  به

  از جمله:  دهد م

 شود  چرا علت م  خورد؟ بدن داشته باشد به کجا برم  نی ا  نقص    یکل بدنمان حاال    ای بدنمان    یاز اعضا   برخ

  ن یاگر ا کنند فکر م کهنیا  یهستند، برا ذهنمن  یساز که در سبب  نیا یبشوند؟ برا بختناخوش  ها که بعض 

  اند؟دارند پس چرا بدبخت راکه آن  ییها. پس بپرس اگر آن شوند را نداشته باشند بدبخت م

  ی ز ی. هر چ میکن وجو م را در ذهنمان جست  بختسبب خوش   که وقت  میده را ما از دست م  بزرگ  زیچ  ی  پس

   سبب حس بدبخت  دینبا  موقع    ینبودنش    ممن است الزم باشد، خوب باشد ول   دهد که ذهن نشان م

  بشود.
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  30صفحه: 

  خانم نرگس و دخترشان خانم رها از بندرعباس   ‐١١

  

مقدار    یگذاشته. البته    ری ده سال واقعًا تأث   نیو در ا  دهم گوش م   نم،یب شما را م  ۀمن ده سال است که برنام 

  .امزدهجان یه

  .دیبش قی نفس عم  ی آقای شهبازی:

خدمتتان. عرض کنم به حضورتان که ده سال است که    رمیگ بار است که دارم تماس م  نیاول  یبرا  نرگس:  خانم

تر کم    لیخ   تمی خدا را شر رفته، من  میها. تمام ترس ام بوده در زندگ   رگذاری. واقعاً تأث کنم تان را نگاه م برنامه 

  شده.

  ر ییتغ   لیخدا را شر خ   ، لیگر بودم. آرامش نداشتم. خوابم درست نبود و خ کنترل    لی بودم که خ   آدم  واقعاً

  کردم.  

  گذاشتم،  را روشن م   ونیزیبود که من تلو   یجور    عنی.  دمید اش کابوس م . همه ادیز   لیداشتم خ   ییاز تنها  ترس

  تنها بمانم در خانه واقعاً.  توانستم . نمگذاشتم ها را روشن مچراغ 

   ل یاول آشنا شده بود. طاهره جان و رها را فکر کنم خ   زمیعز  برنامه را آبج   نی. اد یشما ما را نجات داد  واقعاً

  . فرستند را م   شانیهاپ یکل

  . نیبله، بله خانم رها. آفر آقای شهبازی:

ا   نرگس:  خانم قانون جبران را رعا  شانیا  قی ز طربله، من  تأث   تیآشنا شدم و  واقعاً  بود و    رگذاریکردم هر ماه. 

  . دهم چنان دارم ادامه م هم

را شفا    های مار یبرنامه واقعاً شفابخش است. تمام ب  نی. ا دینشو  دیواقعاً ناام  زیعز  نندگانیب  میبو  خواهم م  فقط

گذاشته، جناب مهندس. واقعاً خدا    ریتأث  ل یگرفتم. خدا را شاکرم که خ  جهینظر من. من که واقعاً نتبه  دهد م

  آرامش دارم.   لیرا شر خ 

  . نیآفر ن،ی چه خوب. آفر  آقای شهبازی:

  رها که صحبت کنند.  یبرا دهم را م . من گوش دیسالمت باش نرگس: خانم

  ممنون.   لیخ  آقای شهبازی:
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  31صفحه: 

  خوشحال شدم. ممنون از تمام زحماتتان.   لیخ نرگس: خانم

  ممنون از شما.  کنم خواهش م  آقای شهبازی:

  حضورتان.   . گوشکنم خواهش م  نرگس: خانم

  . یشهباز  ی الو سالم آقا رها: خانم

  د؟ یبله، سالم خانم رها. خوب هست آقای شهبازی:

  د؟ یبله، شما خوب هست رها: خانم

  اآلن چند سالتان شده؟  دییخوبم. بو بله، من هم آقای شهبازی:

  ده. رها: خانم

  .د ییخب بفرما ل ی. خنیآفر ن،یده سال. آفر آقای شهبازی:

  رها: خانم

  چو شر تو باش شاکر نیر یش
  هر دم شر ستانَد شاکر
  )٧١٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  . نیآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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  32صفحه: 

   یشهباز  یساله و مادرشان  از کرج با سخنان آقا ۶ خانم مهرسا ‐١٢

  

  من مهرسا هستم، شش سال دارم از کرج. 

  . دییبفرما ن،یآفر ن،یبه! آفربه  آقای شهبازی:

  شعر بخوانم.  ی تانیبرا خواهم م  خانم مهرسا:

  . دییبله بله، بفرما آقای شهبازی:

  خانم مهرسا: 

  ناگاه آمده  درحلقه ن؟یا ستیک نیا نیا ستیک نیا
  اله آمده شیاز پ ن،یا ستنور اللّه نیا

  
  را نگر، خوش طالب مجنون شده  بایز لیل 
  در جذبِ هر کاه آمده  نی بروح یِ آن کهربا و

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتوا
  گوش باش  ،زبان حق نگشت چون

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که آبت را به الغ  عنی اَنْصتوا
  خش است باغتلف کم کن، که لب نیه

  )٣١٩٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  غم را رها کن  تو عاشق  اگر 
  و ماتم را رها کن  نی ب عروس

  
  را برانداز  باش و کشت  ایدر تو
  عالم باش و عالم را رها کن  تو
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  ) ١٩٠۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ن روح   هیف نََفخْتم ست ا دهیرس  
  و غم کم را رها کن  شیب غم

  ) ١٩٠۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  هو  یا یجو تا لب دربرد جوبه عشق
  ور ببج کمدَه خران را  بو اَس کهنه

  ) ١١٢۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  . نیآفر آقای شهبازی:

  . یشهباز ی خداحافظ آقا   خانم مهرسا:

  .  دییسنتان را بو رید بار ی. ل یخ  با،یز  لیممنونم، خ  آقای شهبازی:

  شش سال دارم. خانم مهرسا:

بله ممنونم،   د؟یدیاز کجا رس د؟یهست  شما چه کس مییگو . واقعاً ما منیشش سالتان است، آفر آقای شهبازی:

  صحبت کنند.  دیصحبت کنند بده خواهند . خب مادرتان اگر مبایز  لیخ

و واقعاً    دیده م  ادیرا    هانی و به کودک عشقتان ا  دیکش زحمت م  همهن یسپاس از شما واقعاً، که ا  آقای شهبازی:

غزل در مورد    نیا  د؟یپرس از مهرسا نم  د؟یدیشما از کجا رس  م،یبپرس  شانیاز ا  دی خواندند با  شانیکه ا  یشعر

  خود تو است. 

  از او بپرسم؟   ند،یگو خودشان هم م شانیبله، ا مادر خانم مهرسا:

  م یپرس ما هم م  ن»یا  ستیک   نیا  نی،است یک   نی: «ادیگو است که از او، م   نیمنظورم ا د،ینه بپرس   آقای شهبازی:

  ده؟ یاز کجا رس ست؟یمهرسا ک  نیواقعاً ا

  اله آمده».  شی از پ ن،یا ست نور اللّه  نی واقعًا «ا مادر خانم مهرسا:

  است.  طورنی واقعاً هم هم  آقای شهبازی:

دادن   ادی. من اصال قصد  سال مهرسا، از سه   خواند واقعًا شعر م  سالاز سه   یشهباز   یآقا   مادر خانم مهرسا:

ها را  دادن شعر نداشتم. چهار سال است من با برنامه آشنا شدم، بعد من غزل   اد یبه او نداشتم، به مهرسا قصد  
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را     تیب   ی را، در آشپزخانه مشغول کار بودم، بعد    نیهم خدمتتان عرض کردم ا   بار ی  نشست، م   خواندم،  م

  .  یبعد  یهاتیب دمیرا تکرار کرد و د  تیب نیمن ا بندِمهرسا پشت  کند، م  یاو دارد باز  دمید خواندم  م

قع بود که  . و آن مو خواند گرفته بهتر از من م  ادی را    هانی را دارد، خودش ا  نیا  لیبچه انگار پتانس  نیا  دمید  بعد

  شود،  حالم دگرگون م  لی خ  خواند را م   هاتیب  نیقدر قشنگ، چون من امن واقعاً گفتم او معلّم من است. آن

  . شود حالم عوض م  لیخ

بچۀ    وقت   . بچهمیریب  ادی   مانیهااز بچه   میتوان ما م   م ییگو است که م  یهمان مورد   ن ی. انیآفر  آقای شهبازی:

نخواهد    ذهنمن   حدازش یبچه ب   نیراحت است که ا  التانیخ  ریفشان معناست. واقعاً! شما دباشد آتش  عشق

  . حداز ش ینه ب  ول آورد وجود مبه  جسم یار ی هش شناسد، را م  هاز ی چ  شناسد، جهان فرم را م شانیداشت. ا

باالنس و توازن را حفظ    نی ا  م،ییبو   وصل بودن با خدا، به زندگ  نیا   عنی.  کندم   م یعشق است که تنظ  نیا

نکند م آن  را  توازن  آگاه  روی.   آن  م  و  ما مکند حفظ   .  نظم من   میخواه با  را  .  می حفظ کن  مانذهنتوازن 

  .  زدیر هم مبه  ند،اصطالح آن ترازو را حفظ ک بهتوازن و  تواند نم  مانذهنمن 

افزون  ذهنمن   چون  ظن» ب  »دائماً  هرچه  درنت  ترش یدارد،  دارد،  به  جهیبهتر  رتوازن  ما  شود م  ختهیهم   .

به غصه خوردن،    کنند شروع م   سالکه در ده   ی طور. بهیقو   ار ی بس  ذهنمن با    می کن م  ت یرا ترب  مانیهابچه

  .شود کور م زنده شدن به زندگ لیقولِ شما پتانسآن به دانم و، نم   و آن شوخ یآن باز  رید

  . دیببخش د،ییبفرما بله

  یدارم.    ام شخص  در زندگ   یاتجربه   نیچنن ی. من ایشهباز   یاست آقا  یجور ن یهم   قاًیدق  مادر خانم مهرسا:

دارم و مهرسا که شش سال دارد. مهرسا را چهار سال است با برنامه آشنا شدم، خدا را شر،    سالهستیپسر ب

  من آشنا شدم.   با عشق آشنا شده، با برنامه وقت باًیمهرسا تقر

بچه   نیمن مشهود است و ملموس است، ا  دوتا واقعاً در زندگ  نیبزرگش کردم. و فرق ا  ذهنپسرم را با من  ول

  شوم،  من اصال ناراحت نم  کند، م   یتند   ییهاوقت  ی  کند، به من پرخاش م  ییهاوقت  یبا آن بچه. و پسرم  

  ن بچه را بزرگش کردم. یخُب من خودم با درد ا میگو چون م رمیگ اصال به خودم نم 

کند. و    رییبچۀ من هم تغ  نی کنم و ا  رییکه من تغ  برد و زمان مشده به بچه    قیموقع درد داشتم و آن درد تزرآن

مهم     لی. خام واقعاً ملموس است در زندگ   راتشان ییدوتا تغ  نیا. و ستیمثل مهرسا ن   ریبزرگ شده و د  نیا

  است. 
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  را:  نیمن هم بخوانم ا ،ی شهباز یآقا   دیرا گفت) Brand(برندمان تیب »،بخت «عجب

  که رو بنمود ناگاهان هزاران شر بخت عجب
  اوصاف خوب بوالعجب ما را  فیمعشوق لط ز

  
  ها آن مجلس که گردان کرد از لطف او صراح در

  دل شد دل و جان از طرب ما راو سب قدرگران
  ) ٧١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 ام  ذهنحاال من   دانم کردم؟ نم   ی رییتغ  چه   دانم من هم واقعًا نم  د، ییبو  راتتانییاز تغ   دیفرمود  یشهباز   ی آقا

خوب است خدا را شر، به   لیقدر که حالم خ   نیهم  ول   د»،یکه چند دیچقدر کوچ شده، کجا هستم، «مدان

رو   که واقعاً، عجب بخت می باش زندگ  گزارپاس هرلحظه س  دیبرنامه، به لطف موالنا، با نیلطف الطف شما، به  

  روم،  کالس آواز م   خوانم، خدا را شر حالم خوب است، آواز م  کهنیبنمود به ما ناگاهان هزاران شر. و ا

  . خوانم موالنا را با آواز م یها غزل

نشود.    طوالن  خرده ی  میهاصحبت   خواهم  صحبت کنم، م  خواهم م  نیبه اموالنا امروز، راجع   تیب  ی  کهن یو ا 

را کال عوض    امه یرا عوض کردم. بعد سب تغذ  امهیموالنا باعث شد که من سب تغذ  تیب   ی  ی شهباز  ی آقا

  کاهش وزن داشتم.    لویک کردم و پانزده 

خوب  ل یحالم خ کهن یمدت و ا نیکاهش وزن داشتم در ا لویاضافه وزن داشتم، پانزده ک  لوی ک  ستیحدود ب من

شد و فکر کنم که من، فکر کردم به    امیی من در سب غذا رییتغ   موالنا واقعًا باعث تیب  نیشده، سب شدم. ا

  ما مربوط است. گفته:   جنبه از زندگ ی به  ،را گفته تیب نیموالنا اگر ا نیکه، ا قی فکر عم ی واقعاً  کهنیا

  بشر، نورِ خداست  اصل قُوتِ
  مر او را ناسزاست وانیح قوتِ

  ) ١٠٨٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ده یاست که ما همان  ها دگی همان   یغذا  نیا  نی قوتِ، هم  کهن یمنظور ا  ، وانیقوتِ ح   نیکه ا  دیگو موالنا م   جانیا

جنبه     یو    گردد برم  نیبه ا  تیب  نیجنبۀ ا   ی  م؛ی خواه م   ت یهو  هان یباورها و از ا  زها، یها، چبا انسان   میشو م

  . دیگو را م   مانیقوت، غذا نیهم ،ی است که غذا نیا
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دادم و   رییرا تغ ام زندگ تی ب نیاست. و من با ا ستیانسان ناشا یبرا وانی خوراک ح م،ییگو خوراک غذا م به

  ات یاب  جا ن یا  ل یناسالم، و کاهش وزن داشتم. و خ  ی کردم، از غذاها  دایپ  یی رها  یخوارشدم، از گوشت   خواراه یگ

  ن ی داده. که ا  ریی را تغ  ام بوده و سب زندگ  نیا  اتیبا  ن یمورد، من واقعاً برداشت من از ا  نینوشتم در ا  یاد یز

  : دیگو موالنا م

   ها با آدمقرانِ سبزه وز
   و خرم  غمیو ب دلخوش

  )١٠٩۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .  » و خرم  غمی و ب من و در من مشهود شده، «دلخوش  واقعًا در زندگ هانیا و

  : دیگو م

  بشر دیقرانِ مرد و زن، زا چون
  قرانِ سنگ و آهن، شد شَرر  وز

  )١٠٩٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ها قرانِ خاک با باران وز
  ها حانی و سبزه و ر هاوهیم

  )١٠٩۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ها با آدمقرانِ سبزه وز
   و خرم  غمیو ب دلخوش

  )١٠٩۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  با جانِ ما  قراِن خرم  وز
  و احسانِ ما  یخوب دیبِزام

  )١٠٩۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ما  قابل خوردن شود اجسام  
  از تَفرج، کام ما  دیبر آ چون
  )١٠٩٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 امه یرا، سب تغذ  امه یباعث شد من تغذ  ات ی اب  نیو ا  ه،ی مورد تغذ  ن یدر ا  ی شهباز  ینوشتم آقا   یاد یز  اتیاب  بعد

  :دیگو م  را عوض کردم.

  و گل  حانیرا خُو کن بدان ر معده
  حمت و قوتِ رسل  یابیب تا

  )٢۴٧۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

فرستادگان خدا،    امبران،یپ  ی«قوتِ رسل»، غذا   د،یگو است، م   یجور نیبرداشت من ا  د،یگو موالنا م   جانیا

 ل یصورت شوفه هستند و بعد تبدهستند، بعد به  که اول گل  هاوه ی همان م  عنیو گل است. گل همان    حانیر

  .  شوند م  وهیبه م

  و گل  حانیرا خُو کن بدان ر معده
  حمت و قوتِ رسل  یابیب تا

  )٢۴٧۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که و جو باز کن  نیمعده ز یِخو
  و گل آغاز کن  حانیر  خوردنِ

  )٢۴٧۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کشَد کهدان م یِتن، سو  معدۀ
  کشَد م  حانیر  یِدل سو معدۀ
  )٢۴٧٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که کاه و جو خورد، قربان شود   هر 
  که نورِ حق خورد، قرآن شود   هر 

  )٢۴٧٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از دفتر چهارم هم نوشتم،   تیدوباره ب بعد .اتی اب نیبود ا یاز دفتر پنجم مثنو ٢۴٧٨ تیب

  ها اندک اندک باز برخورش نیز
  خَر بود، نه آِن حر یِغذا نیک 

  )١٩۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ی اصل را قابل شو یِغذا تا
  ی نور را آکل شو یِها لقمه

  )١٩۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ستنان نان شده نیآن نورست، ک  عکسِ
  ستجان جان شده نیست، ک آن جان ضِیف

  )١٩۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بار از مأکول نور  ی یخور  چون
  بر سر نان و تنور  یز ی ر خاک

  )١٩۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . ١٩۵٩تا  ١٩۵۶ ت یچهارم ب دفتر

خور  د،یگو م  ا   ی   ی«چون  برداشتم  من  نور»،  مأکول  از  ا   یجور نیبار  م   یغذا  نیاست که    ها، وه ینور که، 

مأکول    نیلقمه از ا  ی  ی اگر بخور  د یگو را م  ن یا  شوند، پخته م  دیکال با نور خورش   اهانی گ  ن یهمۀ ا  ها، ی سبز

  بر سر نان تنور». بعد،  یزینور، «خاک ر

  را فرامش کرده است  اصل قوتِ
  در قوتِ مرض آورده است  ،یرو

  ) ١٠٨١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  را بذاشته، سم خَورده است نُوش
  علّت را چو چربِش کرده است قُوتِ

  ) ١٠٨٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بشر، نورِ خداست  اصل قُوتِ
  مر او را ناسزاست وانیح قوتِ

  ) ١٠٨٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ام، نوشته   تی هم چند ب  از شاهنامه هم، از شاهنامۀ جناب فردوس  ی شهباز  ی. بعد آقا١٠٨١  تیدوم ب  دفتر

  ستیرا بخوانم اگر ن  نیهم به خوراک انسان اشاره شده. اگر وقت دارم ا  جانیبه داستان ضحاک است که اراجع 

  اله بخوانم.شاء ان  ندهیآ ی هاهفته  یبرا

  حاال اسم شاهنامه هم آمد.  دیبخوان د یخواه م  آقای شهبازی:

  بخوانم؟  مادر خانم مهرسا:

  د، یاش را اگر بخوانجا هست. خالصه آن  ت یچند ب ست،ین طوالن  دانم است، م  تی بله. دو، سه ب آقای شهبازی:

  . دییصورت آشپز ظاهر شد. بله بفرمابه  طانیش د،یگو است که م  ییجاهمان 

  :دیگو که، ضحاک ابتدا م دیگو م  جان یا مادر خانم مهرسا:

  مرد بود اندر آن روزگار  ی
  گذار  زهیدشت سواران ن ز

  
  مرد  یهم شاه و هم ن هیگرانما

  ترس جهاندار با باد سرد  ز
  

  بود  هیمرداس نام گرانما که
  بود هیپا نیداد و دهش برتر به

  
   یپاکدل را  نیبد مر ا پسر

  از مهر بهره نبود اندک  کش
  

  را نام ضحاک بود   یجهانجو
  و سبسار و ناپاک بود  ر یدل 

  
  پاه  یروز  سیبد که ابل چنان

  خواهین   یبه سان  امدیب
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  ببرد   یمهتر از راه ن دلِ
  گوش گفتار او را سپرد  جوان

  
  خواهم نخست   مانتیگفت پ بدو
  درست  میآنگه سخن برگشا پس

  
  گشت فرمانش کرد  دلین جوان
  چون بفرمود سوگند خورد  چنان

  
  ز بن  میراز تو با کس نگو که

  سخن  ییتو بشنوم هر چه گو ز
  

  ی کدخدا گفت جز تو کس  بدو
  ی با تو اندر سرا هم   دیبا چه

  
  کرد  شهیاند دیضحاک بشن چو

  خون پدر شد دلش پر ز درد  ز
  

  ست یسزاوار ن  نیگفت ا سیابل به
  ست ی از در کار ن نی کا یگو دگر 

  
  سخن  نیز ی گفت گر بذر بدو

  من  مانی ز سوگند و پ یبتاب
  شاهنامه)  ،(فردوس

اصطالح بست و او را به   مان ی پ  یآمد و با او    سیپدر ضحاک بود. بعد ابل  مرداس   د،یگو م   جا ن یا  یشهباز   ی آقا

ضحاک است. بعد    یار یمرداس که اسم پدر او بود، نماِد هش  جانیاست. ا  ذهنداد که همان نماد من   بیفر

  است. کرده و دهش م ادبوده، ترس از جهاندار داشته، د سرشت ی ابتدا مرد ن عن یضحاک، 
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که    دیگو و به او م   اندازدرا م   اشه یبر او سا  سیبوده که ابل   یانسان ن  یو    داده را م  شیها دگ یهمان  عنی

کار    نیا  توانم که من نم  ندی گو م  شان ی. بعد ابش  دیحضور او بود با  ی اریکه همان هش  ،بش  د یپدرت را با

  را بنم. 

  : دیگو م  شانیپدر ضحاک که ا یبرا س یابل کند م  چاه ی بعد

  ی آن پادشا را در اندر سرا مر 
  ی بوستان بود بس دلشا  ی

  
   برخاست ر یشب هیگرانما

  اراستیبهر پرستش ب ز
  

  نهفته به باغ  و تن بشست سر 
  چراغ  یبا او ببرد پرستنده

  
  بند  سی وارونه ابل اوردیب

  به ره بر بند  ژرف چاه  ی
  

  وارونه آن ژرف چاه  سیابل پس
  و بسترد راه   دی خاشاک پوش به

  
  چاه اندر افتاد و بشست پست  به

  پرست زدانیمرد  دلیآن ن شد
  

  ا ی  گر صورت خالدوباره به   طان یاست، قرار بود که ش  طوالن   نیا  فهمم  بله، شما قرار بود که، م  آقای شهبازی:

  منظورتان آن بود درست است؟ نظرم . بهدی جا را بخوانآن  د،یآ آشپز م 

  :  خوانم را م جا ن یبله ا س،یدوباره ابل کشد، پدرش را م  کهن ی، بله، بعد از ابله  مادر خانم مهرسا:
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  آن سخن  دید وستهیپ سیچو ابل 
  بند بد را نو افگند بن  ی

  
   من تافت   یگفت گر سو بدو
   افتیهمه کام دل  تیگ ز

  
   کن  مانی پ ز ی ن نیهمچن اگر 

   ز گفتار و فرمان کن  چینپ
  :زند به ضحاک م  یریفَن د   ی سیابل دفعهن یا شتن»،یبرآراست از خو «جوان

  شتن یبرآراست از خو جوان
  زن یدل و را نایو ب یسخنگو

  
  ی به ضحاک بنهاد رو دونیهم

  ی گفت و گو نی به جز آفر  نبودش
  

  گفت اگر شاه را در خورم  بدو
  رم ینامور پاک خوال  ی

  
  ضحاک بنواختش  دیبشن چو

  ساختش  ه یبهر خورش جا ز
  

  خورش خانۀ پادشا دیکل
  داد دستور فرمانروا بدو

  
  نبود آن زمان پرورش  فراوان

  خورش  هاکمتر بد از خوردن که
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  ی هر گوشت از مرغ و از چارپا ز
  ی به جا  ی ی اوردیب خورشر 

  
  ریبپرورد بر سان ش  ششیخو به

  ریرا دل   تا کند پادشا بدان
  

  فرمان کند  دشیهر چه گو سخن
  فرمان او دل گروگان کند  به

  : دیگو پخت. ابتدا م ییاو غذاها  یآشپزخانۀ ضحاک را گرفت و برا  دیآشپز، از خودش کل  یعنوان به  آمد

  دادش نخست  هیزردۀ خا خورش 
  زمان تندرست  یداشتش  بدان

  مرغ داد. او تخم  ی ابتدا برا د،یگو م

  کرد سخت  نی و بر او آفر  بخورد
  بخت یخواندش ورا ن افت ی مزه

  
  ساز رنگین سیگفت ابل نیچن
  شاه گردنفراز   یا یشادان ز که

  
  فردات از آن گونه سازم خورش  که

  سر پرورش او باشدت سربه کز 
  

  و همه شب سالش گرفت   برفت
  فردا ز خوردن چه سازد شفت  که

  
  د یز کب و تذرو سپ  هاخورش
  د یپر ام  و آمد دل  دیبساز
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  چون به نان دست برد   انیتاز شه
  کم خرد مهر او را سپرد  سر 

  
  روز خوان را به مرغ و بره  میس
  سره یگونه گون  اراستشیب

  
  روز چهارم چو بنهاد خوان  به

  ساخت از پشت گاو جوان  خورش 
  

  اندرون زعفران و گالب  بدو
  و مش ناب  سالخورده م  همان

  
  در آورد و خورد ضحاک دست ان چو

  مرد  واریآمدش زان هش شفت
  

  ی گفت بنگر که از آرزو بدو
  ی خوین یبو با من ا خواه چه

  شاهنامه)  ،(فردوس

  است.  طوالن  لیخ  یشهباز  یآقا  مادر خانم مهرسا:

  .  میبسنده کن جان یبه هم  دیبله، بله، اجازه بده آقای شهبازی:

  مرغ داد، بعد گوشت. اول به او تخم مادر خانم مهرسا:

  ن ی . خب پس هم دیبخوان  دی خواه را م   جان یمن هم فکر کردم ا  م،یخواست  ها را م گوشت  نی بله هم  آقای شهبازی:

م  هیبق  میخالصه کن  مردم  و  م  خوانند م  روند را  متوجه  بخوانند،  را  ضحاک  داستان  ش   شوند که    طان یکه 

  . درست است؟ دییبو دیخواست را م نیبه او داده بله. شما ا گوشت  یصورت آشپز آمده و خب غذاهابه

  .قاً یبله دق مادر خانم مهرسا:
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  . دیاگر اجازه بده  ریخب، بعدش هم د  لیخ  آقای شهبازی:

  :دیگو بعد م  مادر خانم مهرسا:

  خروش  رانیآن پس برآمد ز ا  از
  جنگ و جوش  ییآمد از هر سو دیپد

  
  د یروز سپ گشت رخشنده  هیس

  د یاز جمش وندیپ  گسستند
  

  ی زدیشد فرۀ ا رهیاو ت بر 
  ی و نابخرد  دییگرا ی کژ  به

  شاهنامه)  ،(فردوس

و    یخواردر گوشت   کند انسان که افراط م  دیگو م  ر،ی جسم انسان است د  نیکه نماد هم  رانیا  نیهم   دیگو م

   و فردوس   ،باستان   یهابوده، انسان  خواراه ی اول گ  هیانسان اول  به او غالب شده، که وقت  های ماری انواع ب  ها،نیا

  . ستداستان ا نیمنظور از طرح ا کند، اشاره م  نیهم به هم 

عنوان  را کشت و بعد به   اشی اریاول آمد هش   طان یبوده که ش   سرشت یمرد ن  یکه ضحاک ابتدا اصال    دیگو م

  و آمد.   د یدو مار از دوشش روئ دیگو گوشت را خوراند، چون مزۀ آن خوشش آمد، بعد م  آشپز او شد به او 

ا  دیگو م  بعد انسان سنگ   ران،یکه در  و  انسان است، که جنگ و خروش  نماد همان جسم  و    شود دل مکه 

  .  یشهباز  ی است آقا نی. من برداشتم اشود م جو زهی و ست شود جو م جنگ 

  خب.  ل یخ  شهبازی:آقای  

است بروند مطالعه    نیا  امهی ممنون و انشاله که همۀ دوستان بروند، البته من توص  لیخ   مادر خانم مهرسا: 

  شد.  طوالن   دیبنند. ببخش

گذاشتم شما    شد. حاال به احترام فردوس  هم طوالن  ل یبله خ   م،یبسنده کن  جان یخب حاال به هم  آقای شهبازی:

  . کنم م  با شما خداحافظ ریببخشند. من د نندگانمانیب دوارمیام د،یحرف بزن
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    پوریعل یآقا ‐١٣

  

  ن یبود و هم با لذت خواندند. ا  بایز  اریانسان بود، هم بس  ییدر مورد تنها  رازیخواندند از ش  ه یخانم هد  اتیاب

  خلق را از ما دور کند.    ایکه ما از خلق جدا کند   خواهد م نی قضا و قدر چن  بود که زمان

آن    ی اریاگر واقعاً    . ول کند کم م  ما در زندگ    به پختگ  ار ی اربسی در پرورش روح ما مهم است و بس  ار یبس

  سخت است.  اریبخش نباشد تحمل آن بستوان یرو ین انهی

حضرت دوست هم پشت   یار ی دست    دیایب  شیانسان پ  یبرا  یاگر اجبار   است ول  سخت  اریعمل بس  اضتیر

نم  ن یچه بنده تجربه کردم از اسر ماست و آن  و   شد بود چه م   امدهین  شیپ  میاگر برا  دانم نمونه بود. واقعاً 

  الطاف حضرت حق بود.   نیاز بزرگتر  یاتفاق افتاد  میبرا کهنیا بودم. ول اکنون چونه آدم

بس  اگرچه ظاهر  ول  اریدر  بود،  لذت  سخت  م   به خدا قسم خداوند  قرار  آن  تحمل   لذت  دهد،در  در همان 

   است. موال عل  یی ایلذت دن   نی با تو، با انسان دارند، که باالتر  انی که آشنا  یاردوستانه یغ  ، رانسان یغ  ی رفتارها

  هاست.»  لذت، لذت گذشتن از لذت  نیتر«بزرگ  دیفرما م

  لذت را تجربه کردم.    نیهاست، و من از لذت لذت، لذت گذشتن ا نیتربزرگ

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

خود     بزرگوار تجارب عرفان  ن یاست. که ا  شیشمس قابل ستا  اتی و غزل  یموالنا در نوشتن مثنو   ۀ شیاند  واقعاً

  کرده.   میها تقدصورت به آدم  نیباتریرا به ز

زمان     عنیرا به او نشان دهد،    شیها ت یهوکند و هم   داری انسان را از خواب ذهن ب  خواهد که قضا و قدر م  زمان

ان را از او بان هستند از او جدا کند، اتفاق  ییهاو آدم   رد یو مکه گرفتار زمان و م   م   ش یاو پ  یبرا  آورد  .

  اتفاق به ظاهر بد.  

آن را بد   یبه حمت پروردگار  افتد م  شیاتفاق برا  نیکه ا  آدم    . ولذهنبودنش از نگاه ذهن است و من   بد

. و آن  شود باز م  اشی داری شم بچ  واشیواش ی   . البته ممن است آدم اول استقامت نشان بدهد ولندیب نم

  . ندیب صورت سه را م
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 یی. و گوبرد م   یموضوع پ  تیبه اهم   شود، آشار م  شیو دوستان و مردم برا  انی پنهان آشنا  یهاچهره   وقت

و   برد م  یپشت پرده پ  ییهات یو واقع  ها ظاهر بد دارد به چه آگاهاتفاق به   نیهم   ۀل یوسکه به  شود تازه آگاه م 

  دارد.  تیاهم  لیاو خ  ی ظاهر دوست برادشمنانِ به  نیا دنیلذت د

  که  دیگو تمام م که موالنا با آگاه  کنمموضوع داشتم عرض م  نیاز ا که عمل یاتجربه  نیبا ا و

  اریاختیب  دتیآ اضتیر ور
  ار یکام یبِنه، شرانه دِه، ا سر 

  )٣٣٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پروردگار است. و در مقابلش    تیعنا  نیتراز بزرگ  یعرض کنم که    توانممهم است که م  یاجبار  اضتیر  قدرآن

  اد یاز او  یکه در مثنو  ،ی محمد سررز خ یش اضتی سخت و ناممن است. مثل ر لی است که خ یار یاخت  اضت یر

  شده. 

   هرکس   دیقرار بدهد. و شا  اضتیر  تیبرسد که خودش خود را در موقع  نشیسخت است که انسان به آن ب  واقعاً

برسد که الزم است مثال    نی ق یاست که انسان به آن    نیا   رش ید  ۀ نباشد. و مسئل  ت یزحمت و محروم  نیمرد چن 

  بدهد.   اضتی چند ماه و چند سال خودش را ر

  بزرگان.   شیواجب است، البته به فرما ارینفس انسان بس یسرکوب ی برا اضتیر

که مو و مپرس. و آن زمان ارزش    میبر م   لذت  میکن عمال آن را تجربه م  موالنا وقت  اتیاب  نیا  شاءالهان

  .  شودروشن م  مانیبزرگ و ارزش کار خود ما هم برا یموالنا

  رفت کز رنج و غَمان، خَم داده بودم چون کمان  آن
  ی اسارهتنم چون استخوان در دستِ هر س نیا بود

  )٢۴٣٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .  میریگ ساده م میکننده است و ما تا تجربه نکردکم  اریموالنا دارد که بس اتیاب

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتُوا
  گوش باش  ،زبانِ حق نگشت چون

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۳-۱مشار

  48صفحه: 

  نهد از المان  یبر و قَدَم حق
  او ساکن شود از کن فَکان  آنگه

  )١٣٨١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  که،  میشو موالنا م  تی شامل آن ب میبرد رید قیدنبال حقا و با عجله به  میرا تجربه بن ات ی اب نیما ا اگر

  روز گفتن: روز کو؟   انِیم در
  روز جو؟ یرسوا کردن است ا شیخو

  )٢٧٢۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که ما ناحق    کند به ذهن ما خطور نم   ر یاست. اگر در ذهن ما حضرت حق پا بذارد د  ق یحقا  دِ یخورش  نیا

  که  میشو م ت یشامل همان ب میده که بر ذمۀ ما است انجام نم  و حق م یکن . و اگر ناحق ممیبن

  روز گفتن: روز کو؟   انِیم در
  روز جو؟ یرسوا کردن است ا شیخو

  )٢٧٢۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دن یناحق کردن من ناد  ریکه حضرت حق در ذهن من پا گذاشته، اگر گذاشته پس د  کنم من اآلن اظهار م  چون

  من در روز قرار دارم.   کهن یروز است با ا

  .دهم عمال انجام نم ول میگو را م  قتیخودم دارم حق  قتیحق  در

  

  �🔹🔹�اول  بخشپايان  �🔹🔹�
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  خانم فرزانه   ‐١۴

  دارند که  ٨٣٩ تی موالنا در دفتر سوم ب  جناب

  خود کس را مباد   قی توف یب جهد
  جهان واله اعلم بالسداد  در

  )٨٣٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ها  داناتر است. ممن است که ما انسان   نشود و خداوند به راست  هودهیگرفتار تالش ب  جهان کس  نیکه در ا  اله

طلب افزون شود»، اما   نی: «جهد کن تا ادیگو . درست است که جناب موالنا م میفتیب قیتوفی دام جهد ب نیدر ا

  ی بدهد، خون به خون شستن است و کار   نجاما  خواهدبراساس طرح و نظم و سرعت خود م   ذهنکه من   یجهد

  . کند و طلب را افزون م داند شده است که بهتر مگشوده  یکه فضا  ندیگو . پس م شود انجام نم

که عامل درد   میکن اصال توجه نم دارند که «از همان جا که رسد درد، همان جاست دوا»، گاه ٩٣٣برنامۀ  در

او   ،ییرها نیو از هم میو شرط رها کن دیقیب دیه عامل هرچه هست را باک  میتوجه یب نیو نسبت به ا ستیاز چ

 شود  ادامه دادن به عامل دردساز موجب م   ع. درواقشود روانه به سمت ذهن نم  ی اری هوش   عنی  دهد، شفا م 

  را بدزدد.  کند شدن به ما ارتعاش م ن یبا قر که زندگ   ی و خرد یار ی که درد، هوش

حضور غلبه    یهست که ترازو  نیبرنامه امان ا  دنیسال از دسه    باًیبعد از گذشت تقر  ندیگو م  یشهباز   استاد

  ی هنوز غالب است، امان دارد ما در دردها   و حضور جسم  ستین  گونهنیاگر ا   کند ول  جسم  ی اریبر هوش

  شود  ارتعاش م  ندگ که از ز  یار ی و هش  ستا  ذهنمن   ای  دگیکه جهدمان همراه با همان  میامانده   ذهنمختلف من 

  .کند نم دایورود پ یبرا  روزن

   است که زندگ  تیوضع  نی. در ا میشو  و راض  میشاد شو  دیما با  عنی  دیآ م  او از راه خوش  دیگو م  زندگ

تغ   تواند م امان  و  کم کند  ما  کار   رییبه  روو  بر  پذ  یکردن  امان  شاد  ریما  چراکه  خوش  یاست  از    و 

  .میاو ما کارگاه حق شده  دیآ کردن مرکز معدم و   ییفضاگشا

است که در آن عمل    یجهد  عن یاست،    قیتوفیب  نهیحفظ ترازو و آ  یبرا   تیجهد بدون قبول مسئول  که درحال

  دارند که  رید ییدست گرفته است. حاال جناب موالنا درجارا به  ار ی اخت زندگ  یجا به  ذهنو من  ستین

  جهدِ تو  یب یامست  ی دیرس  گر 
  جان، عهدِ تو  ساق یکرد حفظ

  )۴١٠٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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تو حفظ   ی را برا  ن یا  تو، بدون دخالت دانستن تو، به تو برسد، زندگ    ذهنبدون جهد من    اگر مست  دیگو م

را از هرچه که ذهن    چون ما زندگ  شود؟ . چرا قطع نمشود قطع نم   ارتباط ما با زندگ  گاهچ یه  عنی  کند م

  .میبر پناه م شدن بر ذهن به زندگ  رو تنها با ناظ میاو ذهن را رها کرده  میخواه  نم دهد، نشان م

و گوش    نیبمحبت، چشم عدم   ن یو ا  میکن م   دا یپ  زهایرا مخواه، چراکه ما عشق به چ   زندگ  زهایکه از چ   ندیگو م

  ن یو با ا  میشنو و نه تو»، را نم   کنم : «من هستم که کار م دیگو که م   زندگ  یو صدا  کند را کور و کر م  شنوعدم

بازگشت به حالت قبل   ریدرگ طورن یو هم  میبردار طلبدست از   م،ی شو یدیناام  ریممن است درگ  هودهیجهد ب

  . میریگ هم نم و ترازو برهم بخورد و پاداش می«نُکس» شو  ندیگو که جناب موالنا م

  : ند یگوجناب موالنا م   رید یدرجا

  و صبر شر یب که ماند از کاهل   هر 
  جبر  یپا ردی داند که گ  نیهم او

  )١٠۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

شده که همۀ ابعاد ما را    فی ضع  قدرن یا  یاری و هوش  میدرد هست  ر یکه مدام در ز  م ینیب م  ذهنما در من   کاهل  با

  ان یجر  نیا   عنی   میده را نم  ییو شناسا  ییرها  صیو تشخ   میافرو رفته   ذهندربرگرفته است و ما در جبر من 

را در ما    قیتوفی جهد ب  ذهنمن   کاهل   نیکردن با همبال بخورد. کار   وار یتا سِر ما به د  انجامد ها به طول م مدت 

  .رود به همراه دارد که شر و صبر از ما م 
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    ایخانم مرجان از استرال ‐١۵

  

  قدرتمند نظرم را جلب کردند.  اری بس تِیسه ب ٩٣٣برنامۀ  در

شروع   در درونْ   ها، شهامت و اقتدارِ زندگ و تکرار آن   یادآور ی دارند که با    ی چنان ارتعاشِ قدرتمند  اتیاب  نیا

  .  کند به ارتعاش م

اله  هیبا تک  دروار» ی«ح  میتوان ها م که در صورت عمل به آن  اتیاب   واهمه ی را ب  مانیها دگ یهمان  ،بر قدرتِ 

  .   میندازیب

  من   درواری آن آمد که ح وقتِ
لدَن  ای  رم،یگ  مبپردازم ب  

  )۴٣۵٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ا یک  یکاو بانگ برزَد  دی برجه
  ا یب یاگر مرد نکیا حاضرم،

  )۴٣۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان بشست ز آواز، آن طلسم در
  هر سو قسم قسم  دی ز یرهم  زر

  )۴٣۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حلقب حضرت عل  ر،ی: شدَری(ع).  

  جانم را از دست بدهم.   عنیبدن:  بپردازم

  اند. شده دهیکش رونیب یآموزنده و کاربرد اری بس تی سه جواهر از دفتر سوم، از دل حا نیا

  کش:مسجدِ مهمان   تیحا

گران نفس و القائات وسوسه   داتِیاز بانگ تهد  ، سلوک و زنده شدن به زندگ  ریعارف که در مس  یاز مرد  تی حا

  . کند م  دایپ  به گنج حضور دسترس تیو در نها دهد به خود راه نم میدلسرد نشده، ب

  .  میکرده و مانند آن مرد عمل کن  یداستان الوبردار نیخود، از ا  در زندگ میتوان از ما م ی هر
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  قرار است:    نیاز ا داستان

هولناک، از ترس    یصداها  دن یبا شن   رفت، بود که هر کس شبانه به آن مسجد م  ی مسجد  ی اطراف شهر رِ  در

  . مرد درجا م 

شدن،  از کشته   واهمهیو ب  دهیاز راه رس  بیغر  یمرد   ،یشب  کهن یبودند. تا ا  مناکی ب  اری مسجد بس  نیحومه از ا  مردم

  . ردیگ سراغ آن مسجد را م 

  . شود آن مسجد م   کامل، شبانه واردِ نانِیبا اطم  تیدرنها ، مردم آن حوال ی ها مرد باوجود مخالفت آن

  ز ی دآمیتهد  یی. صدارسدچند بار به گوشش م    هولناک  یبزند، که ناگهان صدا   تا چرت  کشد جا دراز مآن   در

  شد.   که تو کشته خواه

زد    ادی خاطر بلند شد و فر  نانِ یجهت، با اطم   نیبله خوشحال هم بود. از ا  د،یبانگ نترس  نیتنها از امرد نه   آن

  و آمادۀ مرگم.  مترس که من نم 

او    ی سواز طال به    کش شسته و از هر طرف انبوهلحظه بر اثر نعرۀ جانانۀ او، طلسم آن مسجِد مهمان همان   در

  شد.   ریسراز

  .  ی سمبل شبِ ذهن باشد، و زَر سمبل رِزق معنو  تواند ها، و شب مدرون ما انسان  یِسمبل فضا  مسجد،

فضا   وار مانند آن مرد عل  رد،یگ وجودمان را فرام  ید یترس و ناام  ن یکه نعرۀ سهم   زمان  ذهن،   ِی شبِ تار  در

  که:   میبزن  ادیو در درون فر م یرا باز کن

  من   درواری آن آمد که ح وقتِ
لدَن  ای  رم،یگ  مبپردازم ب  

  )۴٣۵٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا  موالنا آلود که در  حرص   ییصدا  دهد، م   ادیرا    طانیش  یِاز ندا  دنیبه ما امانِ نترس   کنندهداریب  تِیب  نیدر 

  .اندازد ما را به وحشت م ها دگیو از انداختن همان کند م د یما را تهد وقفهی درونمان ب

  .   شودم   یدی که منجربه ناام ییندا

  ا یک  یو بانگ برزَد کا دی برجه
  ا یب یاگر مرد نکیا حاضرم،

  )۴٣۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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فضا را باز    ریبدون تأخ    عنی !  میوقتِ آن است که برجه م،یشنو هولناک را از درون م  ی صداها  کهن یمحضِ ابه 

  .  میبلند شو زندگ  ی پا ی و با شهامت رو  میاز آن صدا نترس م،ی کن

 دهد  را به ما م   نانیاطم   نی. موالنا امیترس نم  دادنازدست  چیو از ه  میکش را م  ر»ی بار ما نعرۀ جانانۀ «الض  نیا 

  . شود وارد نم  یکه هرگز بر گوهِر وجودِ ما ضرر

  .  کند م  انی را ب اساس  یامهم است و نکته   اریبس یبعد تِیب

  زمان بشست ز آواز، آن طلسم در
  هر سو قسم قسم  دی ز یرهم  زَر

  )۴٣۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ذهن را    ی و سروصدا  م یکنترس غلبه م   نیبر ا  دروار یح  ، زندگ  یِ رویما با ن   کهنیمحِض اکه به   م یبدان  دیبا  پس

  ق یو ال  میشو حضور م  یِاری و ما از جنسِ همان زرِ خالصِ هش  شود طلسم جبرِ ذهن شسته م  م،یرینگ   یجد

  . یمعنو کرانِیپاداش ب
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    یشهباز یبا سخنان آقا  رازیالهام از شخانم  ‐١۶

  خود»   یرو  «تمرکز 

به من فرمودند: «خدا    زیعز  یشهباز  یدارم. آقا   یترش یب   ییخودم گذاشتم احساس رها  یکه تمرکز را رو   زمان  از

امتحان    یها برادارد از آن    برنامه گوش بدهند، چون زندگ  نیخانوادۀ تو به ا  ای تو، همسر    ان یکه اطراف   خواهد  نم

  به من کم کرد. کامال درست فرمودند.  ل یخ  شانیصحبت ا نی.» اکند تو استفاده م

  داً یما را شد  ییروین  ی  م،ی برنامه گوش کرد  نیبار اول به ا  یبرا  وقت  میکه داشت  ییهاما براساس تجربه   همۀ

. انگار  میشد  کوبخ یم  چه شد ول  میدان نم   مییگو و م  میآن ندار  یبرا   فیتوص  ت برنامه کرد که ح  نیجذب ا

  لحظه. ی  یما را وصل کرد برا   زندگ

 تواند  کرد م   کوبخ یطور که ما را جذب و م ما را وصل کند، همان   انی اگر بخواهد اطراف  همان زندگ  مطمئناً

  کار را کند، اما من نه!  نیو چه زمان ا  ک داند او م  کند، ول کوبخ یها را هم م آن

بردارم    رانیخودم را بپردازم و دست از سبال د  ذهنبه مردۀ من  دیکه فقط با  دمیدرک رس  نیهمۀ وجود به ا  با

  م ی گو و به او م  نمشیب م  ر یاما د  ند،ینش نم  کاریکنم. هرچند که ذهن هم ب  ییها خداآن   ینخواهم برا  ریو د

  خودم باشد. ی فقط و فقط هرچند سخت تمرکزم رو د یمن با ست،ی تو ن یبرا خوراک   جان یکه ا

  درآ باق  ساق یجان مرگ انديش رو ا یا
  )٣۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست اوخود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  )٢٢٣۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م ی ها دگیو همان   هابیع  گذارد نم  کند، من مخرب است که من را از خودم غافل م   یقدر براآن   دگیهمان  نیا

آفل با هم در جنگ   یزهایافکارم چونه براساس چ  نمیب  م  شوم خودم متمرکز م   یرو   و بشناسم. وقت   نمیرا بب

کردن    ییو خدا  دانم که از کنترل و م   ذهن   تیمسئول   بارن یا  ریکنم. د  ییها را شناساآن   توانم بهتر م  زند،یو ست

  .  بار توهم  نیو سب شدن از ا  ییشناسا  نیخاطر اشرت! شر به  ایدوش بشم. خدابه   خواهم است، جان نم

  ار ی کردم و بس  ییشناسا  رازی از ش   زمیعز  ۀ یکه به کم هد  یر ید   دگی که به من کم کرد، همان  یر ید  دگ یهمان 

  . میبد «نه» بو نیبه قر توانم چطور نم کهنیبود و ا ام آبرو و ناموس بدل دنِیبود، د  بخشیی من رها یبرا

از دست تو ناراحت    رانید  مراقب باش  شه یهم  د یتو با  کهن یا  لیاز قب   یغلط معنو  ی هامن با برچسب   ذهنمن 

  . کنند م  یبه من چه فکر راجع  ران یداشته باشم که د  ن یترس از ا  شهیانداخته بود که هم   یانشوند، من را در تله 

. اما  کردم ها عمل مآن   یهااز دست من ناراحت نشوند مطابق خواسته   رانیترس که د  نیا  لیبه دل   شهیهم

نم فکر   اصالمن   کردم است، چون  م  ی معنو  هنذاشتباه  د  گفت من  به  اما  ستی معنو  یکار  رانیاحترام   .

  ها بود. آن  ذهن  یباورها  دییتأ بهها بود، احترام آن  ذهنمن   یهااحترام، احترام به خواسته  نیدرواقع ا

م  کهن یباوجود ا  مثال من    انیکه در اطراف   یار یدرد بس  لیدلجمع حضور داشته باشم، به   نیکه اگر  در ا  دانستم

احساس گناه و عذاب وجدان با    جادیا  لیدلبه  ذهناما من   شوم، ها دچار درد م با آن  نیدراثر قر  زیهست، من ن

  ی ار ی هش  ،ها را ناراحت کن آن   خواه م  اندده یکش  متزح   تیبرا  قدرن یات هستند، اچون: خانواده  ییهابرچسب

  .کردم و در آن جمع شرکت م کردم خواستۀ او عمل م  به لمیو برخالف م  آورد م  نییمرا پا

  ی ا  گفت و م داد م  یریوجدان دجا بودم به من حس عذاب آن  و وقت کرد دوباره کارش را آغاز م ذهنمن  و

 من در تلۀ   گونهنی. و اکرد. و سرزنش و مالمت را آغاز م ندیگواش از درد مهمه   نی! ببیبود   امدهی کاش ن

  درست است.  کردم اشتباه فکر م  هکه ب بدل یناموس و آبرو  یخاطر حس به شدم حبس م  ذهنمن 

  را بخوانم که چطور به من کم کرد.  زیعز ۀیهد امیپ  خواهم تان من ماجازه  با

  جان:   هیهد امیپ

  گفتن»  «نه
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  ی و کارها   میده و آن را در مرکزمان قرار م  م یساز خود م  یبرا  یی آبرو  مییآ م  میهست    ذهنداخل من    وقت  ما 

ا  میکن م  یاد یز   د یی ما حفظ شود و مورد توجه و تأ  نام  یکه ن  میو دوست دار  می آبرو محافظت کن  نیکه از 

 موقع در آن  دیبه خانۀ ما؟ و شا ییآ م دیگو و م زند از دوستانمان به ما تلفن م  ی. مثال میریقرار ب رانید

  : «نه» مییبه او بو میخواه  و م  م یجا بروبه آن  میاصال دوست نداشته باش  ای م،یداشته باش یاد یز  یکارها 

از دست تو ناراحت بشود، گناه    دینه! شا  یی: «مبادا به او بودیگوو م  دهد خودش را نشان م  ذهنمن   اما

که    آورد م  یاد یز  یرها یو تصو  تو تنها بمان  و باهات قهر کند و   که چقدر تو بدجنس هست  د یبو  ای دارد.» و  

  تا به هدفش برسد.  دیآ م  نییما پا  یار یکم هش. و فکر پشت فکر، و کم گذرد جا به تو خوش مآن  یاگر برو

  ما حفظ بشود.  ذهنمن  نام  یبود که ن نیخاطر ابه  هان یا همۀ

  ن یو ا  مشی که ما خودمان ساخت   ست ال  مصنوع  یآبرو  یآبرو    نیا  میکه بفهم  م ی داشته باش  یابزار   دیبا  ما

  یی کارافزا  اور،ی خودت را به حساب ب  ندیگو ابزار برنامۀ گنج حضور و اشعار جناب موالنا هستند که به ما م

و توجه    دییبه تأ  یقرار بده و کار   ش یجارا به   ا و خد  رونی ب  اور یاز مرکزت ب  که ساخت   یی آبرو و باورها  ن ینکن، ا

  نداشته باش.  رانید

به ذهنت   یبرو  کهنیبو: «نه!» و بدون ا  تیبا جد  یبرو  ییجا  ای  را انجام بده  یکار   یاگر دوست ندار  تو

جا برخالف  و اگر آن  میبرو  ییجا  یبه    مینکن. چون اگر ما دوست نداشته باش  ییرا ببند و کارفزا  هی جا قضهمان 

با چراها و   گذرد، به تو خوش م ی جا بروبه آن  راگ گفت و م داد نشانِ ما م  ذهنباشد که اول من  ییرهایتصو

  . میانداز م ذهنرا به تلۀ من   مانی ار یو دوباره هش میکن خودمان، خودمان را مالمت م  یاگرها

و توجه   دییبه تأ ی و کار  میو آن را رها کن م یاوریب رونیباور را از مرکزمان ب نیکه ا می ریب  ادیرا   نیما ا دیبا پس

  . می نداشته باش رانید

  نام  یجان، ز ن یرا تمام برکن ا  دل
   اسرار را تمام  بدان یبه  ی تا

  
  ؟ ناموسِ خلق خواه عاشق اله یا

  در عشق هست خام   و پادشاه  ناموس
  )٢٩۵۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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دست از    دیبا  ،زنده شدن به خدا را بخوان  عنی  اسرار را بدان  جان! تو اگر بخواه  یاست که ا  نیا  رشیتفس

آبرو   نام ین تلۀ    اتی اریو هش  بمان   باق   ذهنخام من   دیصورت با  نیا  ری. درغ یبردار  ذهنمن   یو  به  را 

  . یندازیب ذهنمن 

  نا ی سپاسذارم که چشم کور و گوش کر مرا ب  ز یعز  ۀیشر از هد  به من. اله   اشهیتوسط هد   زندگ  غام ی بود پ  نیا

  . ستیارزشش باالتر از «مرکز عدم و مراقبت و حفظ آن» ن  ای دن نیدر ا زیچچ یکرد. به من آموخت که ه

ما هستند،   ی اریآشام هشپدر، مادر، خواهر، برادر، همسر ندانسته خون   ی ما هرچند نزد  انی اوقات اطراف   گاه

 ز ی و ما ن  کردند م   ها زندگ که سال  ییها شدگ و براساس شرط   ستند یموالنا ن   دارکنندۀیب  ات ی چراکه درمعرض اب

  . کنند عمل م  میرفت م  شی ها را پو راه آن  م یگرفت ادیها از آن 

از    یمعنو   یهابا برچسب   دی را! نبا  ها شدگ : رها کن آن شرط دیگو شفاف به من م   نیچن   اکنون که زندگ  اما

  د ی کن  وجدان همراه است سعکه با عذاب   ییو هزاران فکرها  شوند ها خانوادۀ من هستند ناراحت م : آن لیقب

و    می ها را سرزنش کنآن   ای  می ها متنفر باشآن   از  کهنی. نه امیبرو  شی و پ  می ها عمل کنآن   یفکر   یبراساس الوها 

  ی باورها   نیخودمان باشد و کمتر قر  یو فقط رو توجه ما فقط     نه! بله وقت  م،یها نگاه کنبه چشم دشمن به آن 

به ما    . مطمئناً خود زندگم یها فضاگشا باشارتعاش عشق در برابر آن  قی از طر  میتوان م   میها شوآن  شدۀ شرط 

  .می که چونه عمل کن  دیگو م

  نه.  ای  میریگ اطراف قرار م ذهن  یها مورد توجه من   ایآ کهن یحفظ آن مرکز عدم است نه ترسِ ا  زیچ نیترمهم 

نوشته هست،   ن یهستند که دربارۀ هم  ییهات یب  مقدار ی وقتم تمام شده.    کنم من فکر م   ی شهباز  یآقا   دیببخش

  را.  هان یعشق بفرستم ا غامیبه پ توانم م ول

   عال   ل یهم پشت خط هستند، خ  ران ید  ،ی شده. آر  قه یاز ده دق  ترش یممنون بله، اآلن ب  ل یخ  آقای شهبازی:

  خوب بود.   لی خ  غامیپ ول

ا  ل یبه من خ   ول  کنم، م   عذرخواه  د یببخش  الهام:  خانم  غام یپ  نیکم کرد دوست داشتم دوستان هم واقعاً 

  جان را بشنوند.  هیهد

ها  بچه  حت  رانیاز د  میتوان که ما م  می ما بفهم  دیکن کم م  دیرا بله بله. پس شما هم دار  هیهد  آقای شهبازی:

  درست است؟  م،یریب ادی

  . ادیز  لیخ   لیبله صد در صد. خ الهام: خانم
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    د؟یممنون. شما خودتان بچه دار  لیبله، خ  آقای شهبازی:

  . یشهباز  یممنون آقا   لیخ  الهام: خانم

  نه من بچه ندارم.  ، یشهباز  یآقا  نه

  د؟ ییسنتان را بو دیتوان خب م   آقای شهبازی:

  سالم است.  وپنج بله من اآلن س الهام: خانم

  چند سالش است؟  دیدان م  هیبله، هد آقای شهبازی:

  شانزده سالش است. هیهد الهام: خانم

را     آدم شانزده ساله، مطلب مهم   ی ساله از    وپنجآدم س    یشانزده سالش است، بله. پس    آقای شهبازی:

  درست است؟  رد، یب ادی تواند م

 که  وقت  عنیها  جان بله همۀ بچه  هیتنها هدنه   کند، به من کم م   لیخ  ل یخ  ،یشهباز   یبله آقا   الهام:  خانم

ف   هاوقت بعض احت هست که آن   ییهازمان   نمیب را م  شانیهالم یمن  من    شان یهاقدر کالم دارم، آن  اجیقدر  به 

  برسم.  درک  نیبه همچ  توانم انم واقعاً نمرا بخو  ی کل مثنو نمی اگر خودم بنش دیکه اصال شا کند کم م 

  ن یآفر آقای شهبازی:

  شما  یهاتکشان و زحمتخاطر وجود تک خدا را شر به  الهام: خانم

حل کند. چون   دیخودش با یبرا   . هرکسمیببر  ن یسوءتفاهم را از ب  نیواقعًا ا  نیا  دی بله بله. ما با  آقای شهبازی:

طرف    داند که نم  اصطالح کسبه    یبا    توانم چطور من م  دانم سوءتفاهم در ما جاافتاده که اوال من م   نیا

  ست ین  کس   ی  ست،یبچه ن  یآن شخص    رمیاد بی. اگر هم  رمیب  ادیاز او    یزی و چ  نمیبنش  ششیبشوم و پ

  که مثال پانزده، شانزده سالش است.

تفکر مال من   نیا ا  ذهنطرز  را فلج کرده. نه   ذهننظم من   ذهنطرز فکر و سب من   نیاست و    رِ یتنها گ ما 

ما    گذارد نم   ذهن. عقل من می عقلش هست  رِیم،گیو طرز فکر او هم هست  نظم و طرز تلق  رِیگ  م،یاو هست   یدردها 

  . میریب  ادی میتوان م را که از همه  یر یادگی  یفضا  دی باز کن  دی. شما بام یریب ادی
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  خانم  طاووس از تهران   ‐١٧

  

از دفتر سوم دوتا    دهند آموزنده م  یهاام یپ  قدرنیکه ا  ضمن تشر از شما و همۀ دوستان   خواستم اول م   در

  قول دوستان. ، انتخاب کردم به و بِرندم یانتخاب تیعنوان برا به  نیا شهیبخوانم که هم  تیب

  است روزنیاست آن خانه کان ب دوزخ
بنده روزن کردن است یا نید اصل  

  )٢۴٠۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    ایکم زن ب یاشهیهر ب شۀیت
  زن در کندن روزن هال  شهیت

  )٢۴٠۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لطف خدا و  و خدا را شر به  دمیدوزخ را تجربه کردم و در آن زجر و درد کش  نی ها امن سال   یشهباز  یآقا

  خودم هستم.    یباز شده و الحمدله درحال کار کردن رو میراه برا ، برنامۀ نوران نیشما و ا یهازحمت 

  د یهم حفظ هست ها را  آن   م،ی خودمان کار کن  یرو   دیبا  دی گو را هم که م  ییهات ی. آن بنیآفر  ن،یآفر  آقای شهبازی:

  درست است؟ مثل: 

  خود را رها کرده است او  مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که  دی فرما بله، م طاووس: خانم  

  خود را رها کرده است او  مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  قلتبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  )٢٢٣۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ی گرنوحه رانیآ بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .دیهم شما امروز اضافه کرد تیب نی . انیبله، آفر آقای شهبازی:

 کنم،  م   متانی را نوشتم آن را تقد  متن کوتاه  ی من    یشهباز   یممنون آقا  لیخ   کنم، خواهش م  طاووس:  خانم

  با اجازه.  

که    مای ن  یآقا   پهلوان  نیبود. ا  رگذاریتأث  میبرا  اریگذشته بس  شب جمعۀ  از کانادا در برنامۀ تلفن   مای ن  یآقا  غامیپ

برنامه    نندگانِی صادقانه و خالصانه اقرار به اشتباهات خود کردند و از گذشتۀ خود در مقابل چشم و گوش ب

چهار مرغ را    نیخود بنم و ا  به گذشتۀ  باعث شد نگاه  وماًواداشت، د  نیکردند. اوال مرا به تحس  یبردارپرده

  کنم.  ییدر خود شناسا

  و طاوس است و زاغ است و خروس  بطّ
  مثاِل چار خُلق اندر نفوس  نیا 

  )۴٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حرص است و خروس، آن شهوت است بطّ،
  ست تیچون طاوس و، زاغ اُمن جاه

  )۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شدن با    دهیدر ذهن و همان  زندگ  یکه حاصل پنجاه و اند  یاچاق و چله   ذهنعلت داشتن منکه به   دمیفهم

   و هرکدام فرصت و مجال  اندکرده م   باورها و دردها بوده، هر چهار مرغ در من زندگ   د،یعقا  زها،ی ها، چآدم

آدم   ی ذهن  رِیکه از خود تصو ییجااز آن  ول .کردند م دیدرد تول میو برا دادنددر وجودم جوالن م  افتندی م

را حسن خود و    نیا  شود،م   رفتهیپذ  یار یبس  یها دارد و در جمع   یادی گرا داشتم که دوستان زو برون  اجتماع 

فعال    اریاسم خودم هست، در من بسو پرندۀ طاووس که هم   تیهوو با پرندۀ طاووس هم   دانستم باعث افتخار م

  بود.
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از توان،    یار ی مهم بود، بس  میبرا  رانیو توجه د  فیو تعر  دییو کسب تأ  ییشدن، خودنما  دهیکه د  ییجااز آن   و

  ی ها شدن توسط جمع من   دیی تأ  نیو البته ا  کردم روابط م  نیو وقت خود را صرفِ نگه داشتن ا  یاحساسات و انرژ

ها  بود و از آن   رانید  یشده بود و تمام تمرکزم رو  یانهیدر هر زم   ییدر من باعث پندار کمال و اظهارِ دانا  ذهن

  .  خواستم م تیهو

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او   شتنیخو

  )١٣۶۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دادن  بی من هم با ترت زد،یرا برانگ  نندگانشیو تعجبِ ب نیتا تحس دیگشا را م  شیکه پرها بار چون طاووس  هر

   ول   کردم، ام را باز مو جلبِ توجه   ییخودنما  ی خاص، پرها  ییرایو پذ  دیو درست کردن غذا و دِسر جد   مهمان

و توجه    دیینشدن و مورد تأ  دهید  یِدر خمار  وبارهو موقت است و د  یامردم لحظه  دییتوجه و تأ  کهن یغافل از ا

  . قیتوفیو جهد ب ییکارافزا یرو ییو کارافزا دی و دوباره طرح و نقشه و برنامۀ جد گرفتم نبودن قرار م

خدا را شر که در    کند، ما پرتاب م  یها دگیسمت همانقضا را به   ریت  شهیهم   زندگ  رتِیکه غ  ییجااز آن   ول

  .  فزودیجز وحشتم ن روابطم دچار مشل و درد شدم و به هرسو که رفتم به 

جنابِ موالنا از    رِینظیساز و بانسان   میردرد مانده بودم که لطف خداوند شامل حالم شد و با تعالو پ  سرخورده

  باز شد.   دگانمید یتازه و روشن جلو  افق  یشهباز  یکنندۀ آقا  داریب ی هاحضور و صحبتبرنامۀ گنج   قیطر

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتتیباز کشد به ب تا

  )٣۶٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  بودم زَبون  هم بن چاه  در
  کنون    گنجمهمه عالم نم  در

  )٢٣١٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خدا   یبر تو بادا ا هانیآفر 
  مرا از غم جدا   یکرد ناگهان

  )٢٣١۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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باقدر    وسفیکردم که هربار    ییزشتش بود و شناسا یپاها  یو مغرور، حاال فقط نگاهش رو  طاووسِ خودنما  آن

  ام.فروخته  زیام و به چند دِرهم ناچ شدن برده ده یو د د یو تمج   فیو ارزشم را به بازارِ جلب توجه و تعر

   وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصر ما  در
  بازار شو یسو نکیمرا، ا یدارنم  باور

  )٢١٣٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

خود با آمدنِ    ی و کار کردن رو  م یمفاه  نیبا ا  امیی بود که آشنا  نیمن ا  یبرا   را هزاران بار شر طرح زندگ  خدا

داشتم    ازی که ن  شد و آن گوشۀ خلوت و دِنج   لیعمال تعط   ها از اجتماعات و دورهم   ل یکرونا مصادف شد که خ

  فراهم آورد.   میبرا  عیطور طب بهرا 

  تو زِ خلق   زمان تنها بمان ی
  تا به حلق   مان   شهیغم و اند در

  ) ٨٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    یکه تو آن اَوحد ؟باش  تو ک  نیا
    یو سرمست خَود بایخوش و ز که

  ) ٨٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ش ی خوِ دام ،شیخو  دیص ، شیخو  مرغ
  شی بام خو  ،شیفرش خو ،ش یخو  صدرِ

  ) ٨٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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    ی شهباز یخانم  عارفه از تهران با سخنان آقا   ‐١٨

ندارم   یااز دست داده و عالقه  میارزشش را برا رید ام. بله، گذشته ستیشما از درد صحبت کردن هنر ن  قولبه

  ی خوب  طیدر شرا  یابچه  ی اگر    دیهست شما گفت  ادمیگرفتم.    ادی  کنم. اما چندتا نکته   مرورشان  رید  حت

  ن یبزرگ شده و  ا  ناسالم  طیکه در مح   یاه با بچ   ،درست، فراوان  ییادۀ موفق، راهنمابزرگ شده مثل خانو 

  .  ردیگ م ادی ترش یب  دارد. آن بچه دوم ییترازو یها را ندارد، خدا نعمت 

نبودند، من    آلدهی. اگر قبال اگردم دارم. مثل پروانه دورشان م   یخوب  ل یمن پدر و مادر خ  می بو  جان یم ه  اول

  .  گفتم ها مبه آن  آمدنبودم، هرچه از دهانم در م  شان یبرا یهم اصال بچۀ خوب

وقت   ادی با  گرفتم  من  من در کار خودشان ماندند،  نبا  هی به خودم تک  دیپدر و مادر  من  به مرد حاال    دیکنم. 

  ی را برا   زندگ   نیقدر جنَم دارم که بهتربنم. من خودم آن   هیجنس مخالف است تک   ای پدرم باشد    خواهد م

  خودم درست کنم. 

  .  نند یب مستقل را نم   و رنگ دانشاه و زندگ  دهند جاها دخترها را زود شوهر م  در روستاها و برخ   که درحال

  نند، یب اطرافشان م    نه آدم موفق  نند،یب اطرافشان م   نه فراوان  شوند،  بزرگ م  هاط یمح   نیکه در ا  ییهابچه

  مثل خودشان.   ی شوند مرور م . بهکند کار خودش را م  نی و کمبود و اثر قر اش بدبختمثل خود من. همه 

  شان یها لی ها خبچه   نیتوان، اکم   یها جنوب شهر و مناطق محروم مخصوصًا خانواده  ی هاگرفتم که چرا بچه   ادی  و

را با پوست و استخوانم حس کردم،   نی. اشوند ها موفق م از آن   ی شمارو تعداد انگشت خوانند خوب درس نم 

  اقت یمن ل   توانم، که من نم  می زرگ شدب  ط یاشر  نیکه در ا  ییهاما بچه   ن یهست ب  باور و فرهنگ غلط   ی چون  

هست    ترند، هرچه بدبختها تواناترند، باهوش با ما فرق دارند، آن   شوند که دکتر، مهندس م  ییهاندارم، آن 

  ماست.    یماست، هرچه شوهر معتاد و پرخاشر است برا یبرا

ا  نیا با  با حس حقارت حمله    ذهنروز دوم من   خواند،  روز م   یباورها عمرًا بتواند درس بخواند.    نیبچه 

  .  کند و رها م کند م

  :  دیگو موالنا م  و

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

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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نکن،   هودهیفکر ب رید ست،یدست تو ن رید اشه یدر گوشم گفت که تو فضا را باز کن و کارت را بن، بق خدا

  کننده نکن.  فکر نگران 

داستان باعث شد   نی داشتم، و هم  ارزشیام من حس دوست نداشته شدن داشتم، حس بگرفتم از گذشته   ادی

که من را دوست    آمد خوشم م  و من را دوست نداشته باشند. و از کسان  بشوم  طرفه  ی رابطۀ    ی که وارد  

اما من حاال   شود،م ییافزاکار  چونقصد ازدواج ندارم وارد رابطه نشوم،  گرفتم که وقت مینداشتند. البته تصم

  ی نم و براساعت کار ب  چهارستیب  یحد باال دوست دارم مثل شما در   کهنی. و ادانم عشق م  قیخودم را  ال

برا  دیخودم مف برا   دیام مفخانواده  ی باشم،  ا  خواهم باشم. م  د یمردم هم مف  یباشم،    ن یپزش بشوم، چون 

  : دیگو . موالنا م دهید  میبرا وسفمیکه  ستی خواب

    دلِ من آن دعا انداخت در
   اندر دلم افراخت دیام صد
  )٢٣٣٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گزافه آن دعا    کردمنم من
  بودم خوابها  دهید وسفی همچو
  )٢٣٣٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .  رانیا یهابچه  طور کلو به  م یریخودمان را دسِت کم نگ  م،یما که مثل بچۀ شما هست   دوارمیام

  .» توان را انجام بدهد، تو هم م   ممنر ینفر کار غ  ی نفر، فقط     ی: «اگر فقط  ندیگو هست که م   یاجمله   ی

جمله را درک کردم، چون تو مثل آن آدم ی بدن داری و آن هشیاری است که این کار بزرگ را  نیتازه عمق ا 

  انجام بدهد.   بزرگ یکارها تواند من هم م  قیدر درون من هم هست و از طر  یار ی هش نیانجام داده. حاال ا

خواندنم را تجربه کردم، درس  طرفهیتو سرم زدند، تو سرم زدند، عشق    در فقر بزرگ شدم،  ،ی شهباز  یآقا

  :  دیگو که موالنا م جاست ن یاما ا ، اقتیلی و ب خاطر حس ناتوان اُفت کرد به

  شد قالووزِ بهشت»، بله.   یمرادی«ب

  که   من گفتم که آن بچه دوم  اول

  هم دارد. ییترازو ی. خدا ردیگ م  ادی ترش یبزرگ شده ب هان یفقر و ا طیدر مح  حاال
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من را چرا    ا،ی که خدا  ، به پوچ  دمیرس  سالجده یبست. من در هزودتر خوردم به بن    من از آن بچه اول  بله،

    ؟ من را عذاب بده یآورد  ؟ی آورد ایدنبه

  ست، یکه حالش خوب ن  فهمد م  سالپنجو ستیبزرگ شده، در سن ب  یخوب  طیکه در شرا  یاخود آن بچه   اما

زودتر   ل یمن خ  یشد. برا  ری من زودتر سراز  ی اما برا  شود، م  ر یکه دردش سراز  جاستن یا  ست،یحال نخوش 

راه   ریسراز دنبال  چاره شد.  اما  چاره گشتم،  دنبال  من   یاحل گشتم،  من    ذهنکه  تو  گفت م  داد، م  ادیبه   :

از    ریروز د  ی  ریو د  کرد درد داشت من را خفه م  ری دبود. و واقعاً  نیمن ا   ذهنکن. چارۀ من   خودکش

  خواهم  تحمل کنم، م   توانم نم  ریدادم و گفتم که د  امیو به شما پ  سال  نوزده   جده،یدر سن ه  دم،یبر  زیچهمه 

  بنم.  خودکش

  یی رها  که خودکش  دیمن اآلن زنده نبودم. شما گفت  د یشا  د،یداد اگر شما به من جواب نم  د،یشما گفت   اما

  خواهم  چه؟ من م   عنی. گفتم  دمیواقعاً ترس   ست،ی اول گرفتار  دیگفت   جانیاست. من ا  یبله اول گرفتار   ست،ین

  !  ست؟ی اول گرفتار دییگو  راحت بشوم، حاال شما م

چه آخر    عنیباز کن!    میجمله را برا  نیچه؟ ا  عنی  نیا  ا، ی خدا  گفتم  به شما نگفتم فقط به خدا م  زیچچ یه  رید

  !  ست؟ی اول گرفتار 

اما    شوم، راحت م  ذهنچون که درست است من از من  ست،ی که چرا اول گرفتار   دمیرا فهم  نی. و ادمیفهم  و

 د یآ که قرآن نم  است. ال  ذهنکردن من   رانیو  ارانهی به هش  ازی! به خدا زنده شدن، ن شوم به خدا که زنده نم 

که خب به  چون   خورند؟  . چرا حسرت مخورند لحظۀ مرگشان حسرت م رندیم که م   ها و کسانکه مرده  دیبو

را گفته، که گفته    ت یب  ی بزرگ برسد. و موالنا آمده    امتیصبر بنند تا آن ق   دیبا   ر،ید  شوند خدا زنده نم 

  که،  

  رسن  یر یو گ  مراقب باش گر 
  آمدن  امت یق  دینآ حاجتت

  )٢۴۶١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ران یو  ارانهی را هش  ذهنعمر کنم اگر من   خواهم هفتاد، هشتاد سال، هفتاد، هشتاد سال م   نیاگر من در ا  بله،

به خداوند    وانات یها و ح ها و کوهبزرگ برسد، که همۀ سنگ   امت ی که صبر بنم که آن ق  ستیالزم ن   ر یبنم، د

  من هم حاال آن موقع زنده بشوم.    شوند، زنده م

  تمام شد.  نیا بله،
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  بپرسم چند سالتان هست، شما؟   توانم ! منیآفر  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  هست که حالم خوب شده.   سال ی سالم است. من   ستیبله، من ب عارفه: خانم

  سالتان هست، ها؟!  ستیب آقای شهبازی:

  !  نیآفر ن،یآفر

  بله. عارفه: خانم

حالم  خوش  لیشما را بشنوند و باور کنند و عمل کنند. خ   غامیپ  نیشما ا  یها سنشاءاله که همان   آقای شهبازی:

است     ذهنمن   ب یهم درواقع فر  ن یاست. ا  ی اولِ گرفتار  که خودکش  د یو گوش کرد  د یدیرا شما فهم  غامیکه آن پ

  مسئله هست.  واقعاً رها شدن از  که خودکش

وارد شدن    . خودکش شومفکر را بند من خودم را بشم، راحت م   نیا  دینبا  کسچ ی. هستیآخر ن   ،خودکش

   عن ی  کشد، بعد واقعًا م  کشد، اولش در ذهن آدم را م   ذهنمن   عنیاست که خود آدم    یر یجهنم د  یدر  

  او شد.   م یتسل دیخاک و نبا ر یز رود آدم م رید

  بنم با شما.    بر شما. خداحافظ نیآفر ممنونم،

  . یشهباز  یمن از شما ممنونم آقا  عارفه: خانم

شاءاله پخش ان   ییجا  ی  ای عشق    یهاغام یدر پ  ایرا، باالخره    غامتانیپ   دی. شما بفرستعال  ،عال  آقای شهبازی:

  . می کن

  ممنونم از شما.  عارفه: خانم

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۳-۱مشار

  67صفحه: 

  خانم سارا  و مادرشان  از آلمان  ‐١٩

  

دارم که در حالِ درواقع    یاتجربه  یمن راستش امروز متن ننوشتم بله    زیعز  یشهباز   یآقا  خانم سارا:  مادر

دختر و پسر شانزده،    ی هااصطالح جوانکه دارم با به   یخاطر کار است که من به   نیانجام است مرتب، و آن هم ا

  .  رستانیدر ارتباط هستم. در مدرسه، در دب سالههفده

 دهند  را مورد مطالعه قرار م   یکتاب  ی  شان  آلمان  ات یادب  اتشان، یاصطالح در زنگ ادببه   یشهباز   یآقا   هان یا  و

عالقمند    ریدبا هم   یقو   اری هردو طرف بس  ذهنمن   قیاست که از طر  یزن و مرد   یبه رابطۀ  کتاب راجع   نیکه ا

  عاشق شدند.   ای

در کالس و مغز جوان و    نی ها اجمله. و هفته بهبنند جمله   کتاب را درواقع بررس  نیبروند ا  دیها بابچه  نیا  و

  بنند.  ه یقض نیخودشان را مشغول ا  زۀیو پاک با یز

  ند یآ را م   دئواشیو  را،  لمشیدو جلسه هم ف  یصورت تئاتر، بعد  به  م، یصورت پانتوم قصه را درواقع به  نیا  و

ا  کنندپخش م که    رستانیدب  ازدهمیسالۀ کالس مثال دهم،  جوان شانزده، هفده  یهابچه  ۀدرواقع مشغل  نیو 

  ل یدارند تحص   یخوب   لیمقطع خ   ی  در مدرسه    یخوان هستند، در  هستند، درس   هوشبا   ار ی بس  یهابچه

  .  کنند م

ا  هی فرزانه و بق  دا،یو آ  ز یعز  ۀیامثال هد  ی هاجوان   ادی راستش    و مشغول گنج حضور هستند و    هان یافتادم که 

  . کنند و خودشان را با آن مشغول م  کنند م موالنا را بررس   اتیاب روند م

ها  بچه  نیکه ا  میو بو  جانی ا  میایب  کهنیآمد و ا  شیمن پ  یبرا  بزرگ  یاحساس شرگزار   ل یخ لیراستش خ   و

  را بدانند.   ییطال ار یبس تیموقع   نیواقعاً قدر خودشان را، قدر ا  هاجوان  نیو ا

  شان  ذهنکه درواقع من   یمطالب  یسر یشدت بمباران هستند با  ها به . بچه ستین  یخبر   جا ن یبدانند که واقعاً ا  و

   مانات مثال ا  . و حت دهند را به خوردشان م  و بادکنک  سطح   ل یخ  یزها یچ  یو درواقع    کند م  تیرا تقو

بزنند و حت  اگر مشل  دانم دارند که چه م  ا  متیق   چیبدون ه  دارند مثال زنگ     دگ یرس  هان یبه مشالت 

  بنند. 

بارها اشاره کرد  جورن ی هم  ول  ا  خواهند م  یچجور   دیکه شما  بنند؟ فوق    دگیواقعاً رس  هان یبه مشالت 

 ن یها هم احتماال ابچه  نی. و اشوند شنونده م   هانیصحبت بن و ا  ست،یخُب بو مشلت چ  ندیگو فوقش م

  مدت محدود و دو مرتبه.   ی  یشود برا دردشان کم م  مقدار یو    شود بارشان سب م   مقدار یها هم  جوان 
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  . ستیاصال مطرح ن . اصال عرفان را و با عرفان آشنا شدن  شناسند را نم   دگی همان  شناسند، را نم   ذهنمن   چون

هم   برا  یواقعًا شرگزار  خواستم م   جان یو  ابچه   یکنم  و  چقدرچقدر    کهن یها  واقعاً  برسانم که  اطالعشان  به 

کمبودها هست،    یسر  یهستند باالخره   یادر جامعه  کنند فکر م  دیحاال شا  کهنی ا  رغم خوشبخت هستند عل

   لیخ لی خ  نیاصل اصل اصل هست و ا  نآ  ول  ست،یباشد ن   دیکه با  ییزهایچ   یسر ی   ست،یآن ن   ست،ین  نیا

  دارد واقعاً.  یشرگزار 

  ،یی واقعاً طال  اریبرنامۀ بس  نی کنم از ا  یگزار. و سپاس می بو  خواستم را م   نیمن واقعاً هم  یشهباز  یآقا  نیهم

در     صحبت   ی  خواهد  هم م  شانیا  دیهست اگر اجازه شما بده  جانی. و اتفاقًا با دخترم که حاال ابخشات ی ح

  رابطه داشتند که بنند اگر وقت باشد.  نیا

که من و مامانم    صحبت  نی ا  عنیکوتاه دوست داشتم واقعاً    ل یفقط دو جمله حاال خ  خواستم  من م  سارا:  خانم

از روزگاِر در مدرسه و    اتشی مامانم هستم، از من مامانم در رابطه با تجرب  شیکه من پ  میچندروزه داشت   نیا

  . کندم  فی تعر اتیرا با جزئ  هانیا

ها و ما  به لطف برنامۀ  بچه  یآن حال و هوا  رند،یگ م  اد یها  که بچه   ییزهایو چ   افتد که در کالس م  اتفاقات

 یی زهایچ    ی  مانیاآلن هردو  ول  فتد یدر درونم ن  صال اتفاقکه مثال قبال ممن بود بشنوم ا   گنج حضور خب وقت

  . دمید که قبال نم م ینیب را م

ا  یبرا  و که،    نیمن  شد  روشن  م   عنیچندروزه  دلم  بچه   خواست واقعاً  بهبه  بوها  چقدر    میخصوص،  که 

  خوشبخت هستند.  

  ۀ سالده   ۀبچ   ی   ، آلمان  ۀبچ   ی که    میدهنده بود براتکانچشمم که    یصحنه قشنگ آمد جلو   ن یمن برام ا  عنی

دارد هرروز م  ،آلمان  ا  دیآ و م  رود که  در  زندگ  ن یو  ندارد که    نیا  کند م  جامعه  را    ی روز جلو   ی امان 

   پدر و مادر الل  ایپدر و مادر پرفسور باشند    که  دیایب  یاکه از چه خانواده   ستیحاال مهم ن   ستد،یبا  ونیزیتلو

 ی اراهش بخورد به برنامه  دفعه ی و    ستد یبا  ونیزیتلو یامان را ندارد که جلو   نیا   بچۀ آلمان    ی   باشند، ول

  مثل گنج حضور.  

دانند  ممن است ب  ها  لیاروپا خودش را ممن است که، مهد تمدن خ  کهن ی. با استی ن  جان یا  یز یچ  نی همچ    عنی

درک کردم    قاًیرا امروز عم  ن یمن ا   ول  ، است از لحاظ علم  شرفتهیاست که چقدر  پ  یاروپا را. خود آلمان کشور 

  هست.  یای هست، چه دور  جانی ا یلحاظ چه فقر ن یکه از ا
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ها  آن  عنیگنج حضور ندارند.  ۀخاطر برنام دارند به رانی ا یهارا که اآلن بچه   امان نیها اها و بچهنوجوان  نیا

  مثل گنج حضور.   یااشان، راهشان بخورد به موالنا، به برنامه در خانه  دفعه ی توانند نم

ها ها و نوجوان واقعًا متوجه شدم که بچه  اسم برد، ول  شود نم  عنیها،  از همۀ بچه  ز،یعز  یۀمن هم از هد  و

جلو     لی خ لیصاف است که خ  قدرن یکه ا  دهند را م   نعکاس ا  یچون پاک هستند، چون هنوز درد ندارند  

که   رم،یگ م  ادی که اآلن من هم دارم  د،ینداختکه شما راه ا ید یفرهنگ جد نیاز ا ل یها، خاز آن  لی هستند و خ

  ها. ها، نوجوان ها، بچه جوان  غامی! از گوش دادن به پرمیگ م  ادی دارم  یچجور 

که    یاجامعه   یدر    کهنیآگاه شدن به ا  عن یبود،    دارکنندهیب  ل یخودم خ  یرا فقط دوست داشتم که، برا  نیهم

  را ندارند.   نی ها ابچه  هست، ول زیچثروت هست، علم هست، همه 

که   باست ی چقدر ز  نیامان را. و ا ن یندارند ا  بچۀ آلمان ران یها در روستا دارند در ارا که بچه   امان اآلن  عنی

  که  دیگو و مثل موالنا که م  میما قدرش را بدان

  تو چراغ خود برافروز»  ،ی هزار یانه   ی «تو

با نفس    می دار  یجور  ی  ، بچ،   سن مادربزرگ  ۀ ما تو هم  ۀ و هم  دیرا که شما روشن کرد  مشعل  ن یا  عنی

ا  دنمانیکش و قدر    میحالت را بدان  نیقدر ا  می بتوان  می کن اضافه م   مشعل را به روشن   نیاگر با حضور باشد 

  .  میخودمان را  بدان

  حرف زدم.   ادیکه ز دیببخش
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  یشهباز یسخنان آقا ‐٢٠

  ست، ی. اگر در آلمان نستی ن   ای دن  یجا   چیمثل موالنا ه   خاطر بزرگبه   یابرنامه   نی چن   ی درست است.     لیخ

  .  ستین جاچ یه عن ی ست،ین  ا یدر آمر ست،یدر فرانسه ن

خودم پول     و فکر کردم هرچقدر حت  ش،یسال پ  ستیرا متوجه شدم ب  نی، من حاال اجاست که واقعاً هم به   و

  ن یبرسانم، ا  ان یرانیبه گوش ا  ست،یرا، واقعاً در خارج ن  اتی اب  نیدانش را و ا  نیراه خرج کنم و ا  نیدارم در ا

  .  خورد کار به درد م  نیکار مقبول است، ا نیاست، ا یکاِر خوب

نه مثال دو، سه نفر استاد   ، طور جمعبه   انی رانیاقدام سبب بشود که ا  نیهم  دیخورد، خورد. شا  دینیب م  که

  ۀ یمثل عطار، بق  ، یمثل حافظ، مثل سعد  ،خودشان را هم کشف کنند. مثل فردوس  رید  یها دانشاه، گنج

  جاست.  گنج آن  نیبزرگان، بروند کشف کنند، ا 

. و اآلن مشخص شده  مینشان داد  ، طور کل زبانان به   فارس   ای   ان یرانیگنج موالنا را به شما ا  ن یاز ا  خرده ی  ما 

  ی هادرس   ن یهست. اگر غرب ا  ای دن  ی است، برا  انیرانیا   ینه فقط برا  هست و درس زندگ    درسِ زندگ  ن یکه در ا

  .کردند کارها را نم نیا دانست موالنا را م

چ   میدانست م  اگر آن  م   یزیکه ما  برم  میفرست که  ما  بود  وقت  طور کلبه   گردد، به  را    نیا  م یدر قدرت  کار 

  .   میکرد کار بد را نم م،یکرد نم

   با نظم زندگ  نیدارد، اگر ا  ما اثرات  ماتیخب تصم   رود، ما باال م   ییای قدرت دن  رود،  مقام ما باال م  هرچقدر 

  .  شود م بیهماهنگ باشد سبب تخر ذهناگر با نظم من  شود، م ری سببِ خ  نیهماهنگ باشد ا

  ها ون ی لیم   میتوان باشد. ما م   اگر با نظم زندگ   م،یکار ببررا در جهت اصالح به   روین  هاون ی لیم   میتوان ما م  و

! غرب  میکن کار را م   نیا  م ی! و اآلن داربینفر با هم کار کنند در جهت تخر  هاون ی لیم   عن یرا،    انسان  ی روین

  .  کنند همه م کند، م

آن    عنیاست که ما ذاتمان خوب است،    نیخبر خوب ا  ی  ول  م،یامانده   خبریگنج ب  نیهم از ا  انیرانیما ا  خودِ

  فوراً قابل درمان هست.  انحرافات سطح 

   سطح    لیخ  هان یا  م،یدزد از هم م  م، یزرنگ هست   م،یناراست هست   م،ییگو دروغ م  م،یکن م  بتیاگر ما غ   عنی

ا  ییآ خودت م   به   دفعهی  د،یشنو موالنا را م  تِ یچهارتا ب  وقت   د ینیب هستند. م   کنم  که من م  یکار   نیکه 

  . ستیدرست ن دیآ نظر مبه
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  خودش کار کند.  ی آدم رو شود که سبب م  ستییشناسا  ست، یدرست ن دیآ نظر مکه به  ییشناسا نیهم  و

  د، ینکن  ی. اول ممن است کاردیشو شما متوجه اشالتان م  دیموالنا را بخوان  تِی صدتا ب  د،ینیب شما م  خب

  زِ یهرچ   ا یشما هست، حاال اسمش را بذار وجدان    است در درونِ  ییشناسا  یرو یجاست، که نآن   ییروین  ی  ول

که من    که راه  طور نهانولو به   کند م  نیفرد مرتب به خودش تلق   ز،ییتم   یرو ین  ، یی شناسا  ی روین   ای   ،یرید

  . گردد برم  یروز   یبرگردم.  د یبا ست،یدرست ن  روم م

آموزش   ن یا میاست. اگر ما بتوان  زش یقابل درمان و قابل ر  ذهنبدِ من  ی هات یخاص  تظاهر سطح  نیا نیبنابرا

  . بله درست است. می کن  را جمع

  ی اد یخرج ز  نیکه ا  از نظرِ مال   ی  د،یکن کم م  قیرفت به کم شما. شما به دو طر  شی کار پ  نیا  خوشبختانه

  خودتان.   ی بشود، دوم، کار رو ن یدارد، تأم

. و در ضمن  کنند کار م   شانیهابا نوه   نندینش ها که من، پدران، مادربزرگ گزارم از آن مادراواقعاً سپاس  من

  که آدم ارتباط برقرار کند.  آورد وجود م را به   فرصت ی نیا دیدان شما م

تو بعد از من بخوان، هم سبب    خوانم را م   نیکه من ا  د ییبو  دیتوان تان مبه نوۀ   دی اگر شعر موالنا بلد باش   شما

ارتباط برقرار    تواند آدم مهم   شود، هم وقت درست صرف م   شود،  هم سبب آموزِش خوب م  ،شود  م   دوست

  کند. 

   ی آقا ما    ندیتا خانواده بودورِ هم جمع بشود، اگر هفت، هشت   تواند . خانواده م طورن یخانواده هم هم  در

  .اصال، مهمان دیبذار پارت  د،ی اسمش را هم بذار م،یربذا میخواه  م  آموزش پارت

بو  حال،هربه امروز م  م ییجوان، بچه، بزرگ، جمع بشوند،  اولش    میغزل بخوان  ی  م ی خواه که    خرده  ی و 

نباشد، فقط مثل سفرۀ   جا آن منم دخالت کند و خراب کند و منم  طانیش د یاگر نگذار ول  شود، مشل شروع م 

عق  بدرزدهیس همه،  نوجوان،  بزرگ،  آن   شاندۀ یبچه،  بذارند  هر را  بذارند سفره،  را  برداشتشان  و     کس جا 

  ی ها حرف   یجا کردن، به  بتیغ  یجا باشد در خانواده، به   یخوب  ل یخ  مهمون  تواندبرداشت خودش را بند، م 

  اتفاق بد افتاده؟  ورشست شده؟ کجا   بد زدن، چه شده؟ چه کس

که حفظ    کسبدهد به   زهیبخواند و جا  یمثنو   تیتا بده، پانزده  یغزل بخواند،    ی  تواند ها آدم مآن   یجا به

  یی الیبار  ، نی آفر  یرا بخوانند، حفظ کنند.    هاتیب  ندیایب  شوند م   قیها تشوها و جوان. آن موقع بچه کند م

  دا یراه درست را پ  کنند، ها ذوق مبچه  کنند،  ها ذوق م پدربزرگ، آن نوه   ای پدر و مادر،    عنوانِبه  د، ییگو شما م 

  . کنند م
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ب  دیبا  ر،یاست د  ن یهم قرار  واقعًا سپاس   جهی. درنتردیدر دسترس  را  من  قانونِ جبران  گزارم که شما، هم 

بهتر    کم   یکه اگر    د،یکنم    کم مال  هک ن یو هم ا  تان،یهاهم بچه   د،یده خودتان انجام م   یصورتِ کار رو به

  .  دبرو شی کار پ نیامان وجود خواهد داشت که ا نیواقعاً ا دی کن

شان  هستند بتوانند کم  رانیکه خارج از ا اگر مخصوصاً کسان  م،یاشده  ف یضع کم   ی  از نظرِ کمِ مال ما

  .  میبشو تیتقو میتوان ما م  شود، خوب م   لیکه دارند خ  ییهارا در ماه به صددالر برسانند در ماه، آن 

صحبت    دیآنمش یپ  ر،ید  دیآ نمش ی. پآمدشیحاال اآلن پ  که،ن یا  یبرا  کنم موضوع صحبت نم  نیبه اراجع   من

  ت یحضور و قانون جبران را رعا  به گنج  هم بن  کم  بتوان  کهن یا  یواقعاً، برا  تی حداقل حق عضو  ول  می کن

  صددالر است.  ماه   د،ی کن

برنامه    نیکند، ا  دایبرنامه بدهند، تا برنامه ادامه پ  نیصددالر به ا  که در خارج هستند ماه  ییهاآن   دیکن   سع

  . میشر بن م،یاست و شر بن د یکار کرده، مف

انسان   کهن یا   عنیمثل موالنا. خرافات    خاطر بزرگخاطرِ من، به بهببرد. نه    نیخُرافات را از ب  تواند برنامه م  نیا

  .شود به خرافه م  لیداشته باشد، آن باور تبد ذهنرا باور کند، من  یز یاگر چ

 به   حت  د،یریگ م   ادی  هم درسِ زندگ  د،یریگ م  ادیو هم عرفان    دیریگ م   ادیرا    واقع  نیو با موالنا شما هم د 

را درست   تان همۀ ابعادِ زندگ  ز،یچ. موالنا همه کند را درست م  زتانیهمه چ   کند،هم کم م   انتی قسمت ماد 

  .کند م

باعث    کس  چه   د،یبن  دایرا پ  لشیدل  دیبرو  م؟یامانده   خبریکه چرا ما ب  دی سؤال را بن  نیشما ممن است ا  حاال

  .  دیشما بپرس م؟ یمثل موالنا توجه نکن باعث شده که ما به بزرگ ییرویچه ن   ؟کسان  چه   ایشده؟ 

.  میداشته باش  نیواقعاً د  م،ی پرست نباشبدهد که ما خرافه   ادی به ما    تواند را م  واقع  ن یکه هم د   آموزش  ی

  . اندیی واقعاً طال هان یا ث،یحد م،یسینو م جا نیکه ا ییهاه یآ  نیا دیشما نگاه کن

دانشاه، آمد به    رستان یدورانِ دبستان، دب  کساند؟ چه کدامش را به ما گفته   م؟یکن م   تیرا ما رعا  کدامشان

  گفته.  هان یهم شعرِ موالناست که براساس ا نی است، ا ثیهم حد نیقرآن است، ا ۀ یآ نیما گفت آقا ا

 قدر ن یما ا  گفتند نفر نگفته، م  ی.  ردخو دردت م در کارت به  ات،یی زناشو  در زندگ  دیریب  ادیرا    نیا  شما

  . میکرد اشتباه نم
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  م یشو ساده است. بعداً ما دچار مشل م   ل یها خآن   ست، یو دانشاه و کار ن  رستان یفقط دبستان و دب   زندگ

. شما  کنند مشالت ما را فلج م  نیمان، با همسرمان، ادر خانواده، در خودِ کار، در رابطه با خودمان، با بچۀ 

ها  آموزش   نیا  کهنیا  ی. چرا؟ برارندیگ سرطان م  روند، م نیاز ب  کنند سته م   سالدر چهل  دینی ها را ببآدم

  را به ما ندادند. 

  ن یا اآق انداست به ما نگفته  ن یگرفتن د ادی راه  ن یآموزشِ مثل موالنا که بهتر  یاند، آخر چطور بد دانسته   حت

  نگفته.   کسچ ی! هکند؟ کم م نتیبه د نیهم بخوان، ا  نیهست، ا رید یهارا هم بخوان، حاال کتاب 

  ث یو حد  هیهمه آ  نیا  کهنیا   یاست؟ برا  نیچرا موالنا ضِد د  دیاست. چرا؟ شما بپرس  نیاند ضدِ دهم گفته   بعض

بله ضدِ    میاست، گفت   نی د ِ. گفتند ضد میاما نخوانده   کهن یخاطر ااست؟ به   نیضدِ د  ن یخاطر ابه  آورد؟  و فالن م 

  .ریاست د نید

  خواهد  ندارد؟ نکند م  نیاست، نکند خودش د  نیضدِّ د  دیگو م   کهن یا  می نیبب   میبخوان  میارا نگذاشته   وقتمان

نکند توطئه است؟ مر    ست،ین   رانیاست؟ اصال ا  عامل خارج  ی را رواج بدهد؟ نکند    ت یو جاهل  یسوادیب

    م؟یرا، عطار را نخوان ی سعد ، را، موالنا را، حافظ را  فردوس میباش  رانیکه ما ا شود آخر م 

به خرافات    واقع  نید  یجا . اگر ما به گذارند سر ما کاله م  یهم از نظر ماد  ،ی هم از نظر معنو  م،یمان م   خبریب

ا  ندیگو م   کنند از آن باال نگاه م   م،یمعتقد باش به فالن ساختمان    زنند دست م  روند م  اند، خراف  هان یآقا 

  سرش کاله گذاشت. شود م هنوز که از ساختمان نجات بخواهد  . کسخواهند  نجات م

برود از ساختمان، از خاک نجات بخواهد، سر او   ییهزارتا یها که در دسته  است؟ کس یطور ن یا دیکن نم  فکر

  واضح است.  لیخ  داند، او نم  کهن یا ی. برایاز نظر ماد  کاله گذاشت شود م

  کند  درخت شروع م  میکه شعرش را واقعاً به درخت بخوان  م یمثل موالنا دار  ما بزرگ  د، ین یما را بب  رفتار کلّ  شما 

را،    شیهفتاد سال پ   لمیف  میرو موقع م   ! بعد آن میخوان نم  گذارد، سنگ اثر م  ی. رو دنیلرز  زنم، به، مثال م 

  درست است؟   نیا م،یکنرا تماشا م  ش یهشتاد سال پ

مسائل را فقط    نیمسائل را حل بند، ا  ن یا  دیای ب  کس   ی   مییگو م   م، یهمه هم مسئله دار  نیآن موقع ا  بعد

م  حل کن  دیبا  ، حل کن  توان خودت  وقت خودت   .  داد  نیا را  م   ها بچه   میشعرها  ها بچه   دینیب خواندند، 

چه است، عشق چه    که زندگ  دیفهم  شود، نم  اتخراف  ر یبچه د  نیکار افتاد، ابه  شان . آن خرد زندگفهمند م

  .ردیگ است، خدا چه است، خدا را با خرافات اشتباه نم 
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را   ن یبه پوست. ا م یدیچسب  م ی. ما رفتمیبه او زنده بشو  د یما او است، ما با  زیچخدا اصل ماست که همه  دیگو م

  اند. شد، به ما نگفته  به او گفته  کهن یا یچرا؟ برا  فهمد، ساله م هشت  فهمد، ساله م بچۀ ده  فهمد، م

بلد    می درست است؟ باالخره ما اهل روستا هست  جوگر بودم که آخر چه راهومثل من که جست  آدم  حتّ

خوب  م،یستین نم  م،ی نداشت   یمعلّم  نم  دانست، پدرمان  جز    لمان یفام  دانست، نم  مانیی دا  دانست، مادرمان 

  .  میکتاب بخوان میخُب برو  دانستند، نم  یز یدِه، چ معمول نیهم   یزهایچ

بخوان،    سمیبه کمونرا بخوان، راجع   اسیس  دانم برو فالن کتاب نم   م؟یکتاب، آخر کدام کتاب را بخوان  نیا  خب

خُ  دانم نم ا فالن کن،  از  چ   هانیب  بروم ینگرفت   ادی   یزیما  نگفتند  چرا  بخوان  دی. پس  همان  د؟یموالنا     چرا 

واقعاً پولش را    ونیز یچون تلوهم   یمن بچه بودم هفت سالم بود، ده سالم بود    نکردند؟ چرا وقت نبود؟! 

  نداشتند؟ 

 رستان یبود، دبستان، دب  ویبود، راد  ونیزیباالخره تلو  ،ینبود از نظر تکنولوژ    امانات  نیچناست که هم   درست

   . وقت دانستند ها هم نم ما بخواند، آن  ی شعرها را برا  نیبفهمد بداند که ا  توانست م  م یکه داشت   بود. معلّم

  . میکن اشتباه م  میندان

  کال ی که من داشتم، اآلن هم دارم البته، که مربوط به مد   نسی زیخاطِر ب، به(حاال وقت شما را هم گرفتم)خاطرِ  به 

  ی سفر کردم، برا   یادی ز  یمن به کشورها   نیخاطر همما ابتدا صادرات بود، به  نسیزیهست و هشتاد درصد ب

  ام. من رفته   باًیتقر دیشما اسم ببر رفتم، م  نسیزیب

هم، چون در   از نظر فرهنگ رفتم و هرجا م ها،نیما بودند و ا ندۀی آشنا شدم، خُب نما یاعدّه  یهم با  جاآن

. اصال شما جاچ یه   م،یندارد که ما دار   چون فرهنگهم   جا چ یه  کردم، م    نگاه  یمطالعه داشتم خُب    نه یزم   نیا

  والسالم.  د یکن دایپ دی توان . شما مثل موالنا در جهان نمدی بن دایپ دیتوان نم

ها  خُب مال ما کجا مال آن    دارد، ول  اتی اخالق  یخودش    یبرا  یاهر جامعه   یاز نظر آموزش معنو   خُب   و

از آن    برا، ول  اریبس  دیداشته باش  یابزار  ی. شما ممن است  میکن ما استفاده نم   میگو ما، م  کجا؟ منته

کدش را    باشد ول  یاجعبه    یدر    د،یباش   هداشت  سیبانک سوئ  ی دالر در    . ممن است هزاراندیاستفاده نکن

  . دهند به تو نم ، استفاده کن توان خُب نم ،ندان

که    طور ن ی. و شما هم می کن  تیقانون جبران را رعا  م، یدست هم بدهبهدست   دی. حاال بامیاشده   یطور هم آن   ما 

آموزش پخش بشود و ادامه    نیتا ا  دیکن م  مال  تیحما  طورن یو هم   تانیهابچه  یو رو  خودتان  یرو  دیکن کار م
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هم،   نیدارد ا سرعت ی وصبر کرد.   دیبا ییزدارافهها از خآدم یداریب یصبر.  برا  م،ی صبر کن دیبند، با دایپ

  دست ما است.  اشکوشش  فَکان هست، ولدست قَضا و کن   ست،یسرعت آن دست ما ن

  ی انتظار ندارم، نه انتظار   نیاز ا  ترش یب  رید  ول  کنم م  دیآ که از دستم برم   یمن هر کار  دینیب که م  طورن یهم

ول ندارم،  م  طورن یهم  هم  از    می نیب م   م،ینیب م  یزیانگشفت  یزها یچ  دینیب ما   یمثال     خانم دختر 

و    نایکه مثل سار  ریچند نفر د  ا یو    دایمثال آ  ا یتر از آن حورا  کوچ   ا ی  ه یهد  مییساله، اسمش را بوشانزده

  .  ریهمه جوان هستند د هان یخط، ا ی که امروز آمدند رو خانم   نیهم

و    دیشو راحت م  آفت   یدانش موالنا واقعًا از    نیرا. و شما با ا  اند زندگبلد شده   هان یو ا  رندیگ م  اد ی  مردم

آفتِ سرکش ا  آن  انحراف جوان است.  مادر نم   نیو  از عهدۀ    ذهنبا من   تواند جوانان سرکش بودند، پدر و 

  .  دیای جوانش برب سرکش

 شود خردمند باشد. چقدر م   تواند م  ه یسرکش باشد، چقدر مثل هد  تواند ساله چقدر م آدم شانزده  دیدان م  شما

و    ندی انحرافش را بب  ند، یرا بب  اش کار کند، سرکش  خودش  یرا بذارد کنار، خودش رو   سرکش  نای خانم سار

  از موالنا.  ؟از چه کس  ردیب اد یرا  زیپره

نکرده    ییخدا  موقع   ی  ای  خورند شست م  ایاگر بخواهند با او مبارزه کنند    شوند، و مادرش عاجز م  پدر

  .شوند م  مانیتا عمر پش  کنند م ه یگر آورد، سرش م  ییبال ی رود فرزندشان م

کرد.    تیتقو  دیرا در جوان نبا  طانیش   یرو یباشد. ن  ادمانی  نیا  م،ییای جوان برب  سرکش  یبا زور جلو   میتوان نم  ما

  با مبارزه.   م؟یکن م ت یتقو یجور چه 

  خورند،  است مبارزه کند هر دو شست م  ذهناش که از جنس من بخواهد با بچه  اش ذهنبا من   یپدر  ی  اگر

  بروند.   نیهردو از ب  ایبرود،    نیباشد بچه از ب  ادی برود زود. اگر زورش ز  نیبسا پدر از ب  . چه شوند هر دو خُرد م 

 دانم استنباط را که م   نی. و امی خودمان کار کن  یرو   دیآموزش هست فقط با  نیا  کهدرحال   ستین  کار درست  نیا

را    هان یتا اشتباه کردم. اگر اجوگر بودم که اشتباه نکنم، هزاران وجست   میگو . من که ممیدان کنار، نم  میبذار

 ام زندگ  تیف یک   شد، عمرم تلف نم  شد، وقتم تلف نم  کردم، آن اشتباهات را نم   دانستم م  سالوپنج ستیدر ب

  وقت شما را گرفتم  دیببخش. شد بهتر م

  �🔹🔹�دوم   بخشپايان  �🔹🔹�
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  خانم  فرخنده از جوزان نجف آباد ‐٢١

  ستگفتند در دل علّت ایانب
  ست آفت  شناساز آن در حق که

  )٢۶٧٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ماست، ناتوان    تیاصل خودمان، که خدائ  ییقرار دارد که ما را در شناسا  ذهنچون من  ما مرض و آفت  در

به نسبت   . اضطراب و نگرانسهیمقا  قیحسادت از طر  ،یریناپذی ر یمرض: حرص، س  نی. و از عوارض اکند م

به    لیم   ،ی طلبقدرت   ،حوصلیو ب  یقراریو ب   بودن، ناآرام  به گذشته، عصباناحساس گناه نسبت   نده،یآ

   همه ما را از جنس اصل  هانیکه ا  رانیاز خود و د  یابیب یانتقاد کردن، ع  ران،یشدن، کوچ کردن د  دهید

  . کنداست دور م  خود، که زندگ

ست ا  ن یاشال ما ا  نیتر. و بزرگردیگ صورت نم  و درمان  دیپرساحوال ما را نخواهد    م،یتا از جنس خدا نشو  و

. آن هم راه غلط به ما نشان می خواه بالها را به سر ما آورده، چاره و درمان م  نیکه در ما ا  ذهنکه از من 

. و  دیای سمت ما بکنندۀ او به که دم زنده   م یدرون خود درمان و چاره بخواه  حیاز مس  دیبا  که صورتدر   دهد، م

  است.  سریم  ییو فضاگشا میدم با تسل  نیآمدن ا

با مقاومت صفر در مقابل اتفاق و    م،ی کن  کاریب  دهد چه را که ذهن نشان ملحظه و هر آن  نیما اتفاق ا  کهنیا

  .  دهدکه ذهن به ما نشان م  یز یچ

و توقع و انتظار خود را از    میو دست از سر خود بردار  دهی خود را بخش  کهن یشفا نخواستن، ا  رونیب  یزها یاز چ  و

  .  میکامال قطع کن رونیب  یهاو آدم  رونیب

است، نه    باشد، زندگ دیحال ما با یا یکه جو . و تنها کسذهننه من  م، یهست  زندگ مار یب می اعتراف کن کهنیا

  . ها دگیکردن همان ادی و ز ذهنمن 

از فضا   یقالب  ی بیمانند طب   ذهنمن   چون  ناوارد  تجو   یبرا  یی روهابسته دا  یو     تنها درمان که نه   کند م  زیما 

  . دیافزا بله بر شدت درد ما م شود، حاصل نم

  بپرسد جِز تو خسته و رنجورِ تو را؟  که
  ا یرنجور ب دنِیپرس   ی! از پحیمس یا

  ) ١۶٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو
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  77صفحه: 

  ؟ خود بر سِر رنجور بنه که چون دستِ
  دست مخا  نیو به ک  شی ندیگناهش بم از

  ) ١۶٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

  استاد.  ممنونم

  . تمام شد صحبتتان؟ کنم خواهش م  با،ی ز ل یخ  آقای شهبازی: 

  . تان از برنامۀ عال کنم بله، تشر م فرخنده: خانم 

  . کنم خواهش م  آقای شهبازی:
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  از اصفهان   نیخانم پرو  ‐٢٢

  . ٩٣٣از برنامۀ  برداشتتان. اجازه  با

  بپرسد جِز تو خسته و رنجورِ تو را؟  که
  ا یرنجور ب دنِیپرس   ی! از پحیمس یا

  ) ١۶٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

و    دگیهمان  جۀ ینت  نهیچون خشم، رنجش و ک   ییو دردها  رانیو د  هاز یخواستن از چ  زندگ  ،یپدر یپ  یفکرها 

    م؟یو رنجور هست است. چرا هنوز زخم و خسته کرده   ماریدردها ما را ب  نیاست. ا  مرکز جسم

   عن ی  می. تسل میخواه و از اتفاق شفا م   میکار دار  زیبه آن چ  دهد، که ذهن نشان م   یزی معطل کردن چ  یجا به

  و معطل کردن هر اتفاق.  کاریب

. جناب  میکن و خود را مالمت م  میشو گذشته ناراحت م یخاطر کارهاو به   میشیاند گناهان گذشته م   برحسب

  . شدیاند چون خداوند برحسب گذشته نم  ش،یندی : برحسب گذشته ندیفرما موالنا م

  . ابدی شفا م اتی مار ی سرت گذاشته، ب یدست رو  صورتنیادر  و

تنگ   ی د  دنی نبخش  ،ذهنمن   یهای نظراز  و  زندگ   رانیخود  روانداشتن  برا  است،  چون    ران،ید  یخود 

  است. شیاندو برکت ندارد و محدود فراوان تینهای از ب درک  ذهنمن 

با    ذهن. من میشنو با گوش دادن به برنامه هم نم  را حت   زندگ  یما را کور و کر کرده، صدا  ایبه اش  عشق

  .  شناسد عشق و وحدت نم  ،دوئ  دیو د یلجباز 

از    ریقطع شود. غ   دیبا  کلها به . انتظار  ما انسان رانید  پرساحوال   ازمند ی و ن  می هست   رونیب  ی زهایچ  ماریب

  ما را شفا نخواهد داد.  خداوند، کس 

زندگ  من ا  روش  دارم.  را  من   نیخودم  به سبب   یبرا  ذهنحرف  دادن  عاقالنه    یساز ادامه  است. کار  ذهن 

  است.   قیتوفیو متوقف نمودن جهد ب  خاموش

  .  کند مثل گل، انسان را شوفا م است. زندگ  ذهنمن   به حضور، نشانۀ کاهل دنیرس  یبرا عجله

خداوند و  مار یاست. ما ب  رانیکار در وجود ما، ناراحت شدن و واکنش به رفتار دمأمور خراب   نیوجود ا نشانۀ

  .  میهست  زندگ
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  و کفرم   یاز من همه تار یتو پنهان شو چو
  بر من مسلمانم به جان تو یشو دایتو پ چو

  ) ٢١۶٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  دمیتو در او د الیخوردم از کوزه خ یآب گر 
  به جان تو مانمیپش تویدم زدم ب ی  وگر 

  ) ٢١۶٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  غمناکم  رهیبر افالکم چو ابر ت تویب اگر 
  به گلزارم به زندانم به جان تو تویب  وگر 

  ) ٢١۶٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  استاد.  ممنونم

  .نیآفر  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:
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  خانم اکرم از نجف آباد   ‐٢٣

  

  ی موالنا داستان    نیفرمودند، در ا  انیخرس را ب  یدفتر دوم، داستان اعتماد کردن بر تملق و وفا  ،ی در مثنو  موالنا

دوست   اش ذهنکه انسان ممن است با من   صورت نیابه   شناساند  را به ما م  ذهناز من   یر ید  یبزرگوار رو 

ذهن که   یانجام دهد اما از رو  یاد یز  یو معنو خوبظاهر به  یاحمقانه او اعتماد کند و کارها شود و به دوست 

  خواهد بود.  مزدی همه کار ب

  درست است.  و نا   جای ب کن که م آور است، هر خدمت و درد  جای ب کن که م  هر محبت  ذهنخرس من  با

و کجا و     ک   ، و چونه محبت کن    ک   دان توست که نم  نیبقت یچشمان حق   ی جلو  نک ی ع  ذهنخرس من   با

چند ظاهراً  هر   کن که م  یخالصه هر کار   ،سوت کن   ای   و کجا حرف بزن  ک   ،خدمت کن   رانیچونه به د

  کننده است. زا و هالک درواقع درد  است ول دهیپسند

پ  ذهنمن   دیبا  کم با  ا  زیعز  یموالنا  راه،ریرا  تا  فاصله گرفت   آن کامال از  و  و   توهم  نکیع  نیشناخت 

  . میفت یما کنار رود و به خطا ن نیبقت یچشمان حق یکننده از جلو گمراه

ها  با ذهن آن   که درصورت  م یکن و عمل م  میاده ینظرمان فهمو به   میخوان  اشعار موالنا را م   حت  ذهنخرس من   با

تفس تعب   ر یرا  م   م یکن م  ریو  اشتبا عمل  برنامه گنج   میکن و  به  و گوش کردن  موالنا  اشعار  حضور    با خواندن 

  م یفهم ها را مبا ذهن آن   ول   م یشنو م  م،یخوان را م  قبه»مرا  ز، یاَنصتوا، صبر، شر، پره  ن،یچون «قر  ییهاواژه 

  .میبر کار نم درست به جهیو درنت 

دور    قت یما را از طر  ار یبس  ن یو ا  م یکن م  رانیخودمان و هم د  یو درد هم برا  ناراحت   جادیکار ا  نیبا ا  تازه

  ند یفرما دفتر پنجم م یکه موالنا در مثنو  میمتوجه باش کهن یبدون ا کند م

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

  )١٣۶۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جذبِ حق  ایخدا،  ۀمر بند جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با

  )١٣۶٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  81صفحه: 

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در

  )١٣۶٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .برد فروم شتر یما را در ذهن ب ید یچون ناام م،یشو د یناام دینبا اما

  دان آوازِ غول  تیدی و نوم ترس
  گوشِ تو تا قَعِر سفول  کشدم

   )١٩۵٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ارانه ی و فقط و فقط در اتفاقات لحظه هش  می بخوان  ادیو اشعار موالنا را ز  م یمتعهدانه به برنامه گوش ده  دیبا  ما

رفتن،    ندهی قضاوت، به گذشته و آ  ت،یو شا  مقاومت، گله   چیه  عن یدور از ذهن،    ییگشافضا   م،یکن  ییفضاگشا

  . می را نداشته باش  هانیکردن و ا سهیرا گرفتن، مالمت کردن، مقا رانید  دیو تمج   دییتوقع داشتن، تأ

ما کار    یذهن است، در اتفاقات لحظه است که خدا رو   یاز رو   هانیچون تمام ا  م،یرا خوب و بد نکن   اتفاقات

ما است،    ی ها دگیو نوع همان  زان یاتفاقات متناسب با م  د،یزدا دل ما م   نۀ یرا از آ  ها دگیو زنگار همان  کند م

شده گشوده   یفضا  نیا  قیاز طر  میبود  میو تسل  میکرد  ندور از ذه  ییگشاضا اگر ما در اتفاقات لحظه ف  جهتنیبه ا

  . مییآ م رونی و ما به سالمت از اتفاق ب  زدیر به خرد ما م خرد اله

شدن با اشعار موالنا و برنامه گنج حضور    نیو با قر  می که ذهنمان است باش  نمان یقر   ن یمراقب بدتر  اریبس  دیبا

می ریآرام آرام ذهنمان را شناخته و از آن فاصله ب .  
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   یشهباز یبا سخنان آقا   الم یصادق و همسرشان از ا یآقا ‐٢۴

شلوغ است. خسته    قدرنیکه واقعاً ا   م ی... اوال خوشحال هست میکن واقعاً شلوغ است، ما هرچه تالش م   ها خط 

  در...  خواستم  م .المیا یاز روستاها  یاز  زنم زنگ م  المیمن از ا د ینباش

در مورد    خواستم . ممیکناستفاده م   لیما خ   دهند که م  شانیهاام یواقعاً از پ  کنماز همۀ دوستان تشر م  البته

  طور خالصه. بدهم البته به  حاتیتوض ٣۶٣و   ٣۶٢ یهات یمهم از دفتر سوم ب اریدو شعر بس

  چارۀ آن قبض کن  یدید قبض
  زِ بن  دی روسرها جمله م  زانکه

  )٣۶٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

  )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

قبض خود را چاره کنم،    دیبا  نمیب من قبض م  چاره آن قبض کن» پس وقت  یدی«قبض د  دیفرما شعر اول م   در

کنم و مقاومت کنم    زهیبا آن ست  دیمن نبا  دیآ قبض م   به من داده که چاره وجود دارد. پس وقت   دیام   ی   جانیا

آن قبض و همان چالش    شود باعث م  زهیو ست  یر یدرگ  نیکنم، هم  ریکار را بنم و خودم را با آن درگ  نیاگر ا

 کند م  تیرا اذ  رانیکه هم خودم و هم د  دیایب  رونیب  یسر  شهیشود و باالخره از آن ر  تری و قو  یقو  اششه یر

  .  ستیبا قبض و مقاومت ن  زهیپس راه چاره ست

  زیتند و ت یقضا پنجه مزن ا  با
  ز یهم قضا با تو ست ردینگ تا

  )٩١٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خود    د،یچاره را بو  ذهناجازه بدهم که من   دیچاره دارد. من نبا  دیگو موالنا م  کهن یا  ست؟یراه چاره چ   حاال

  . دیگو موالنا راه چاره را م

  گر؟ چه چاره جز پناه چاره پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام

  )٣٣٨۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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شده است که ما گشوده  یفضا  نیقبض پناه خداست. حاال پناه خدا کجا است؟ هم  دنیما در هنگام د چارۀ پس

پس درواقع   فتد،ینظر به او ب دیکند. با لیخودش را به طال تبد تواند . مس خودش نممیریگ در پناه خدا قرار م

  شده.گشوده   یابدهد به پناه خدا و فض  آمده که مرا هل  نیا یقبض فقط برا نیا

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لشر شروِیپ آهنگ، شی : پ قَالووز

  

جا من  جاست آن جا بهشت است و چاره آن که مرا ببرند به پناه خدا، آن   اندآمده   نی ا  ی فقط برا  های نامراد   پس

  .شود به طال م لیجاست که مس من تبدو آن  نمیب بسط م

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

  )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :دیفرما بسط ببرند. موالنا م  یدر صلح باشم تا من را به فضا هابا قبض  دیبا پس

مسترد بهر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . دیگو آب دادن بسط را هم م قۀیآن را آب دهم؟ موالنا خودش طر یبسط چطور  دن یمن در صورت د  حاال

  که آبت را به الغ  عنی اَنْصتوا
  تَلَف کم کن، که لب خش است باغ نیه

  )٣١٩٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شود.   لیدرخت تبد یبخورد تا به  آب خموش دیدانه است که با یاست پس  دادن آن فقط با خاموش آب

دانه، مثال بادام به     یفقط با کاشتن    د یمن نبا  عن یدهد.    وه یتا رشد کند و م   دیبسط را آب ده  دیفرما موالنا م 

وجود ندارد    درخت بادام   » به «حبر و سن  مو فوراً شروع بن   د یاز درخت من بادام بخور  دیی ایب   میمردم بو
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درخت     یبه    لیتبد   و صبر و شر بخورد. وقت  آب خموش   دیکوچ است که با  شه یر   یدانه و    ی فقط  

و خودم هم استفاده    کنند. مردم خودشان از آن استفاده م میبو  یز یچ  ستین  یاز یبادام شد آن موقع هم من ن

که من از جنس   دمیآموزش فهم  نی. چون من از امیبو ی ز یمن با زبان چ  ستین ی ازی. پس در کل اصال ن کنم م

  گوش هستم و خدا از جنس زبان است. 

  جنس تو  او زبان ن  ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنصتوا  هاگوش

  )١۶٢٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

را به من   زیرا نکش، فالن چ   فالن کار را بن، فالن کار را نکن، فالن کس را بش، فالن   میبه خدا بو  د ینبا  و

ام، صورت من از جنس زبان شدم و خدا را از جنس گوش کرده   نیها. بدصحبت  نی را نده و از ا  زیبده، فالن چ

  ن یاز ا  د،یگو نم  یز یکه به گوش من اگر چ  عالفقط گوش کنم که او حرف بزند و ف  دی . من باستین  ی طورن یکه ا

  ته استفاده کنم. که به گوش موالنا گف ییزهایفرصت استفاده کنم و از چ 

  ار ی به گوش او گفته در اخت  که زندگ  زهایما گذاشته که تمام چ اری است که موالنا در اخت ییفرصت طال ی نیا

نم  تا ما هم که فعال را باز کن   میتوان ما گذاشته  از شراب مستق  می فضا  ا  میاستفاده کن   خود زندگ  می و    ن ی از 

  . میاستفاده را ببر تیبزرگان گفته نها  ریناب که به گوش موالنا و د یها گوهر

هستند که    ییهاخودشان درس   بایز  ثیو احاد  با ی اشعار ز  ن یو هم   ۵٣٠خانوادۀ ما که شعر    یاش برانمونه   که

را فراهم کنند    نهی آب تکرار و طلب را به آن بدهم. تا در من رشد کنند و شوفا شوند و زم  دیو با  ام،دهیمن د

من  هستم و    یکه    ییدو  نیشوم و ا   ی  خودمبا اصل    ییها نشوم با فضاگشاقبض   ربانق  ر یتا من بتوانم د

و او درواقع    م یبشو  یشده  گشوده   یوحدت و فضا   یبرود و من و او در فضا   ان یخدا، و من خدا را دارم از م   ی

  دو شعر تمام شد.   نی. مطلب من در مورد ایشهباز  یآقا   دی. خسته نباشدیبه گوش خودش بو

  ان ی و مؤثر ب  بایز  قدرنیا  می . ماشاءاله. واقعًا اصال چه بوعال   عال  . عالخوبلی خ   خوب لیخ   آقای شهبازی: 

  بر روستا!   ن یاز روستا هستم. آفر دییگو . بعدش هم شما مدیکرد

ما از نظر امانات هم   یالبته روستا .  المیدر ا  م یهست  ییبله بله، من از روستا هستم. ما در روستا  صادق:  یآقا

  .  دیروستا هست   انی خودتان در جر  . ولمیرا دار هان یتلفن و ا م،یبرق دار م، یخوب است مثال گاز دار

بارها گفته آموزش   نیا  امثال من در گوشه  یناب  یطال  یام  ها من  ابود به دست من و  واقعاً    رانیگوشۀ  که 

  . زهایچ  نیاز ا میمحروم بود
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صورت  که به   دیشاگردان موالنا هست  ای   دیهست  ییهانندهیاصطالح ببه   نیبله شما هم دوباره از ا  ی شهبازی:آقا

  ی ها صحبت   ن ی. من مطمئن هستم که از همدیده م  ادی  د یدار  د،یگردان مبر   دیآموزش را دار  ن یا  ای مؤثر و گو

  ب یرا باهم ترک   زیچندتا چ    عن یگرفت.    واهنددرس خ   ها انسان   ل یامروز درس گرفتند و خ  ها لی امروز شما خ

ممنون    ل ی. من از شما خدیکن و در عمل از آن استفاده م   دیکه خودتان درک کرد  ی آن طور  بایز  اری بس  د،یکرد

  . نی. آفردیدیمو را از ماست کش  د،یکار کرد قی همه دق نیهستم. هم از شما، هم از همسرتان. که ا

. از همۀ دوستان، واقعاً ما درک  دیکش که م  ییهااز همۀ زحمت   کنم خب من مجدداً از شما تشر م  صادق:  یآقا

از هم کنم م  ی. سپاسزار دیکش چقدر زحمت م  د،یکن م   نهیکه چقدر هز  میکن م   ی مراتب سپاسزار  جان ی. 

  .کنم خودم را به همۀ دوستان اعالم م

  حال شما خوب است؟   یشهباز  یسالم آقا صادق: یآقاهمسر  

  .شنوم شما را م  یسالم خوب بله، چقدر خوشحالم صدا آقای شهبازی:

 ر ینظی ب  یهاخاطر تالش شما و به  خوشحال هستم. خدا را شر بخاطر سالمت   لیمن هم خ   صادق:  یآقا  همسر

  شما واقعاً. 

  جا! است آن  روقتید دیی. بفرمادیزن م و اآلن زنگ   دیدیممنون که نخواب  لیبله، خ  آقای شهبازی:

دوستان که  ۀیشما.  من هم مثل بق رینظی در مقابل کار ب  ستین ی کار نیا کنم نه، خواهش م صادق: یآقا همسر

چجور   دانم است، نم  رینظیاصال ب  یابرنامه   نیچن   ر،ینظیاست. ب  رینظی برنامه در جهان ب  نیواقعاً فرمودند که ا

  ن یبه خاطر ا  کنم را شر م  هان یتا آسمان به فاصلۀ ا  ن یممن از ز   دانم، برنامه را م   نیقدر ا  ل ی. من خمیبو

  است.   نیا ست؟یچ  ت یاست. عنا تیعنا  نیا ست؟ یچ  نیبدانند ا خواهند م  نندگانیبرنامه. اگر ب

  ند ی اگر االن به خود من بو  مینداشت   امانات   چیو ه   می است. ما که بچۀ روستا بود  ژهیو  ت یعنا  ی  ن یا  واقعاً

هرگز عوض    کنم، من عوض نم  برم م  شرفتهیپ  ارینقاط بس   یبه    ول  رمیگ برنامۀ گنج حضور را از شما م  نیا

  . کنم نم

  م ی بو  خواهم . البته م کردم م   د ییندارم داشتم حرف شما را تأ  . ممنونم. نه نه من عرض نیآفر  ی شهباز   ی آقا

   موقع  ی  کهن یا  یکنار. برا  دیها بذار فرمول   نیرا از ا » یشهباز   ز ی«پرو  عن یبنده را    ننندگایکه هم شما هم ب 

و موالنا،    انی رانیا و آموزش فرهنگ  د یشما هست ها، و اظهارنظر دیآ م ش یپ ییهاقضاوت   ی د، یکن   من را قاط

 راد یباشم ممن است ا  انیموقع اگر من در م ممن آن    موقع  ینه من؛    دیباالخص خودتان را طرف موالنا بدان

باشم.  اری مع دیاآلن من دارم، من نبا نیمن دارم، هم   رادیهزارتا  ا د،یریب  
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و هم    کنم نم  یمن کار   میو . خواستم بکند کار م  یجورنیباشد ا  دیشما و کار شما و موالنا با  شرفتیپ  نیهم

 چ یدر من هست. شما ه   اشال  یکه مثال    دیبو  وسط مزاحم باشم، کس   نینکرده ا  ییکه خدا  خواهم نم

صفحه هست   یو آموزش هم رو دیریب د ی. بله آموزش را باد یکن زهینه با من ست د، یکن ن یموقع نه من را تحس

ها بنده هستم که در خدمت شما  از آن   یو     ی سازمانع   یاستفاده کند برا  ز یاز همه چ  تواند م   ذهنو آره، و من 

  نشستم.

چون    ول  جا، ن یحل هستم من اراه   یمانع نشوم و مسئله نشوم. چون برا  کنم م   جا که مقدور است سعتا آن   من

از    چه   کنند،  شروع م  ذهندارند با من  ذهندوستان من  ن  تیخاص   یبسا  مانع    دیای من خوششان  و همان 

  بشود.

خودم    ی انسان رو  ی من هستم،    د ییکنار، بو  دیبذار  دیها بافرمول   ن یکه بنده را از ا  کنم عرض م   نیهم   یبرا

.  خوانم م رمیگ را م  ی مثنو روم م   د،یآ خوشم نم  یشهباز   ی آموزش است. حاال از آقا  ی هم   نی. اکنم کار م

  . دیببخش دییبله بفرما

و به ما    دیکرد  دا یموالنا را پ  نیآموزش را، ا  ن یشما  ا  کهن ی. ما فقط به خاطر اکنمخواهش م   صادق:  یآقا  همسر

بودن شما. در هر    نیخاطر هم به   م،ی. قدر شما را بدانمیطبق قانون جبران از شما تشر کن   دیما با  د،یکرد  معرف

  شه یما سپاسزار هم   دیواقعاً با  دیداد  ادی را به ما    موزشآ  نیا  کهن یبرنامه. و ا  نیهفته حاضر شدنِ  شما در ا 

   ل یواقعاً از شما خ  . حاال ما در پنهانمیینزد شما بو  نیدر هم   دییگو حاال م   ای  ،  .  حاال چه در پنهانمیباش

  . میکن تشر م

مهم   ییزهایچ  ن یهم  با،ی ز  یشعرها   نیهم  همه  از  موالنا،  توضکه  با  ول  حیتر  که    ، پرمعن  اری بس  سادۀ شما، 

  .  فهمد کس مهمه 

  ن یانسان ا . چون ذات اصل فهمند ساله، نودساله، همه مکودکان گرفته تا هشتادوپنج  نیتا جوان، از هم ریپ از

  . فهمد شعرها را م  نیبرنامه و ا

با     شده، ول  ده یما پوش  روح اصل  یرو   روپوش نازک  ن یمثل ا  ، یگرد و غبار   ای   یمثل ابر   ،ی ابر   یما    دیشا 

ا ا  ادیو    اتیاب  نیتکرار  از  ا  لۀیوسها به آموزش   نیگرفتن  . مخصوصًا در  شود روپوش زود برداشته م   نیشما 

  هستند به حضور.   یکودکان که نزد

  .شوم و مزاحم نم  خوانم دو، سه تا شعر م گرفتم، ول  ادیوقت را ز دیشعرها. ببخش نیاست ا عال   لیخ
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کدام شعر   میدان نم عالاز  همۀ شعرها  بس  پرمعن   ، ها، همۀ شعرها،  و  ب  عال   ، عال  اری هستند    کننده دار یو 

  ح ی و توض  د یخوان م شهیکه شما هم   ۴٠۶٣ تیاز دفتر سوم ب  یجور ن ی. هم میاز کدامشان بخوان  دانم هستند. نم

  . خوانم م دیده م

    ینفس از اندرون راهت زد گرنه
    ؟یبد ک  را بر تو دست  رهزنان
  ) ۴٠۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که شهوت است  عواِن مقتَض زان
  حرص و آز و آفت است   ِریاس دل

  )۴٠۶۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دزد و تباه   یعوانِ سر، شد  زان
  را به قهِر توست راه  عوانان تا

  )۴٠۶۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پندِ نکو   ن یخبر بشنو تو ا در
بین نْبجیم داَع مدُو   یَلع  

  )۴٠۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    ز یعدو مشنو، گر  نیا طُمطراقِ
    ز ی است در َلج و ست سیچو ابل کو

  )۴٠۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و    ها سخت   ها، که همۀ دردها، بدبخت  دیگو . مکند م  را معرف  ذهنبه ما من   اتی اب  نیواقعاً موالنا در ا  نیا

. فقط از طرف نفس ما هست و نفس ما در درون  ستین رون یب  ا یاطراف    ای از دست انسان    میکش که م   مشالت

  ما است. 

  ی را خرابار   یکار   یزود    عنیشونده است.  پنهان   دیگو کرده، م   مأمور را معرف   نی که ا  میمواظب باش   دیو ما با 

  .رید ی هاانسان  اندازد، از انسان م رونیو به گردن ب کند و خودش را پنهان م کند م
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  یی است، خرابار است، ساحر است، دزد است، خواهنده است و در جا  کننده افسونگر است وسوسه  دیگو م 

  ن یمرکز ما ا  یهان یچنقطه  ن یکردن مرکز فقط راهش است. هم   هم عدم   نیحل دارد و اکه راه   دیگو هم م  رید

مجموعۀ کوچ  است که جاسوس ش طانینام شبه است رونیبزرگ در ب طانیکوچ م لیتش دهد.  

  م یقانون کن فکان اگر بتوان  لۀیو به وس  اُفتد ما م   یلحظه برا  نیکه خدا در ا  اتفاق  لۀیوسبه  می اگر ما بتوان 

مرکز را پاک    نیا  واشیواشی  میتوان ما م   ندازد،یب  رونی را ب  هان یچنقطه   نیتا ا  م،یو قضاوت نکن   میباش  میتسل

  م یتوان م  م، یو مراقب باش   م یاوریرا به مرکز ن   د یجد  یها شدگ   تیهوو هم   میبن  ریکار د  ی  می بتوان  ا ی.  می کن

  . رونیب دیایحضور ب   هان یچنقطه  نیا ی از جا واشیواش یبرداشته بشود و پراکنده بشود و  ذهنمن  نیا

را داده گفته که    ش یهاحلراه   ول  ستین  آسان   نیکردن مرکز به ا  عدم  نیخودش را به ما نشان بدهد و ا  خدا

  د یمرکب را با توبه با  نیا  دی گو م د،یتوبه کن   د،یبرگرد  د یهر لحظه اشتباه کرد  د،یباش  دیوا باانصت  د،ینشو  دیناام

را گفته حاال مزاحم    هان ی. همۀ ادیکن   زیبد پره  یها   نیقر  از .  دینخواه  ی زیچ    را و از کس  ن یا  دیدم پاک بداربهدم

  . دیبخوانم اگر اجازه بده خواهم م  ریچند شعر د  . ولردیگ م  ادی بدهم وقت ز حیتوض  رید ول شوم نم

 نندگان ی. بدیموقع نگران وقت نباش   چیشما ه   م،یریگ م  ادی  شهیما از شما هم   دیبده  حی بله بله، توض  آقای شهبازی:

  . دییبله. بفرما دهند گوش م شوند، واقعاً خوشحال م  د یکن شما صحبت م  ما وقت

از    کند تو را دعوت م   خواهد م  یز یمأمور خواهنده چ   نیکه ا  وقت  دیگو . م کنمخواهش م   صادق:  یآقا  همسر

  گفته، گفته:  غمبری را پ نی. امواظب باش دیبه مرکزت، با یاوری را ب دیجد  یزها یچ  رونیب

  که جنَّت از اٰله   غمبر یگفت پ 
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰىجخدا  دارِیو د  الْم  

  )٣٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آن رواست ،به امِر حق بخواه ور
  استیانب قیخواهش، طر   آنچنان
  )٣٣٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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به ما قول داده، ما را ضمانت کرده گفته که اگر گوش به نفس خودت    امبریپ  ،نخواه  یزی که اگر چ  دیگو م

همان    ست؟یکه بهشت را به شما بدهند. بهشت چ  کنم من شما را ضمانت م ،نخواه  رونی از ب  ی زیو چ   ،نده

در دفتر  کند؟ است. چجور سحر م  حرخداست و گفته که سا  دار یشدن ما با خدا، اتحاد ما با خدا، همان د ی

را   ارزشیبد و ب  یز یاست که چ  یجور ن ی. سحر اکندانسان را سحر م   یجورنیکه ا  دیگو م ٣١۶  تیشم از بش

  که:  دی گو م ٣١۶ ت ی. دفتر ششم از بدهد جلوه م  بای. زدهدبه ما خوب و بزرگ جلوه م 

  جهان   نیا مینع ۀجمل همچنان
  از امتحان  شیخوش است از دور پ بس

  )٣١۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  در نظر از دور آب   دی نمام
  باشد آن سراب    ،ینزد یرو  چون

  )٣١٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  او و از بس چاپلوس   رستیپ گنده
  را جلوه کند چون نو عروس   شیخو

  )٣١٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  اش  مشو مغرورِ آن گلونه نیه
  او را مچش   ۀآلودشین نوشِ
  )٣١٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  کن کالصبر مفتاح اْلَفرج   صبر 
  چون فَرج در صد حرج   فتین تا

  )٣٢٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  دانه، پنهان دام او  آشارا
  ز اولت انعام او  دی نما خوش

  )٣٢١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  از کانادا   سایپر خانم  ‐٢۵

  لحظه. نیخود در ا  یاریهش تی مسئول رفتنیام درمورد پذآماده کرده امیتان پاجازه  با

  معشوقه نگر یهماره رو پس
  پدر  یبه دست توست، بشنو ا نیا

  )٣٠٩٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خود،    یو تکرارها   د یبا تأک  شان یا  ا ی. گوامده یشن   ی شهباز  یاز آقا   ر یاخ  یها را بارها در هفته   کننده دار یب  تیب  نیا

  بزرگ در درون ما باز شود.   ل یراز خ  ی خواستند م

  معشوقه نگر یهماره رو پس
  پدر  یبه دست توست، بشنو ا نیا

  )٣٠٩٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

معنا   ظاهر ساده کلبه تیب یکه در  دهد خود چنان کلمات را کنار هم قرار م فردبا مهارت منحصربه  موالنا

  : شود نهفته م 

  معشوق:   یرو  دنیاول، د مورد 

.  میو با او مالقات کن  مین یرا بب   زندگ  ا یخدا    یرو   میتوان م   فرم خاک   نیکه ما در هم   دهد م  دیبه ما نو  موالنا

  .  می نیب را م  زندگ ایخدا  یرو   عنیمعشوقه،   یرو  م،یکن و درون خود را عدم م  میکن م  ییهربار فضاگشا

    دوم، هماره: مورد 

مبهلحظه  عن ی.  شهیهم  عن یهمواره،    عنی  هماره را باز کن آن  توان تو م  دیگو لحظه. موالنا  که    چنان فضا 

و لحظۀ بعد     نی معشوقه را بب  ی رو  ییلحظه با فضاگشا   ی  کهن ی. نه امعشوقه را نگاه کن  ی لحظه روبهلحظه

  .  ن یرا نب زندگ   ایخدا   یرو   ریتا د ، یو در افکار خود غرق شو  ،ی فضا را ببند 

   به دست توست: نیسوم، ا مورد 

  ها، ت ینه دست وضع   ،یریدست تو است، نه دست انسان د  به   نی معشوقه را بب  یلحظه روبهلحظه  کهن یا  عنی

  .  کند را به سمت خود ما متوجه م  تیصحبت موالنا تمام مسئول نیمردم. با ا  ای جامعه   اینه دست ژن تو 

کشش افکار و    مراقب هست  ای آ  ؟یدار بازشده را باز نگه م   یفضا   ای آ  ؟کن مرتب فضا را باز م  ایآ  دیگو م

    رد؟ی معشوقه را ب ی رو ی نشود که جلو  یتو را نکشد و ابر دهیهمان  یهاصحبت
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  رونیکه پس از مصرف شراب ب  همان انسان مست   یشو که چه خوب. اگرنه م  خود هست  یاریمسئول هش   اگر

  .  ستمیبود و من مقصر نرا از من گرفته    اری شراب اخت دیگو و بعد م  کند م  هات یحاصل از آن جنا  و مست

  کند  هاتیکو جنا ، مست همچو
  او: معذور بودم من ز خَود   دیگو

  )۴١٠۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بعد در    م،یشو م   رید  یهابا انسان   دگی و توجه و پول و مقام و همان  دییمثل تأ  ییهاما هم مست شراب   حاال

  ی ها شراب   نینداشتم، ا  یار ی من اخت  میی گو و بعد م  م،یشو دور م  از خدا و زندگ   عن ی.  میکن م  تیجنا  ذهنمن 

  :  دیگوهم به ما م  زندگ وقتآن کردند.  یطورن یمن را ا رونیب

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
  ار یتو بد در رفتن آن اخت از

  )۴١٠۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی به خود، توش خواند نآمد  یخودیب
  ی خود نشد، توش راند  ارتیاخت

  )۴١٠٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 که ن یا  ،ی گذار م  دگیهمان   ی رو  دگیفقط همان  ،زشتکار هست  ذهنکه در من   کس   یا  دیگو م   زندگ  عنی

  رفت.    یرا داد  ارتی اش از خودت بود که اختهمه  ،ی دیمعشوقه را ند یرو  کهنی از دستت رفت، ا ارتی اخت

  ارت ی. اخت رید  یها و انسان  زهایبه چ  یاکرده   ضی را تفو  ارت ی. اما اخت نیرا بب   زندگ  ی هرلحظه رو  توانست م   تو

  .  ینرفت. تو خودت آن را راند هودهیب

  ی رو   ییهرلحظه با فضاگشا  دیما با  اوال،  گرفت که  شود را م  جهینت   نیا  تیچهار ب   نیکنار هم قرار دادن ا  با

  .  م ینی را بب  زندگ

آن به دست خود    اریاخت   کهن یا  سوم،.  میلحظه را داربهلحظه   زندگ  یرو   دنید  تیو قابل   ییما توانا  کهنیا  دوم،

  ت یوضع   ای   رینه کس د  م،ی مسئول آن خود ما هست  م،ینیب را نم   زندگ  یاگر همواره رو   کهن یچهارم، ا  وما است.  

معشوق    ی همواره رو  میاو باعث شده  میاکرده   ضی ها و اجسام تفوانسان   زها،یخود را به چ  اری. خودمان اخت یرید

   . مینی را نب
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   انه یخانم معصومه از م   ‐٢۶

از    ییچند نکته طال  دی. اگر اجازه بدهدیکش ممنون، زحمت م  ل یخ  ،ی شهباز   یآقا  میکن زحماتتان تشر م   از

  . یشهباز یرا به اشتراک بذارم آقا  ٩٣٣برنامۀ 

  بپرسد جِز تو خسته و رنجورِ تو را؟  که
  ا یرنجور ب دنِیپرس   ی! از پحیمس یا

  

  ؟ خود بر سِر رنجور بنه که چون دستِ
  دست مخا  نیو به ک  شی ندیگناهش بم از

  )١۶٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

رنجورم،    ضم،یتا خدا مرا جذب کند. چون من مر   کنم، خودم. من فضا را باز م   ی اول: تمرکز رو   ییطال  نکتۀ

  مرا نجات دهد. تواند و جز خداوند نم ذهنام در من خسته 

  . خواهم نم بختو خوش  زندگ دهد، که ذهنم در جهان نشان م ییزهایدوم: از آن چ ییطال  نکتۀ

  داده و گرفتارم کرده.  بیام و مرا از بدو تولدم فرشده طان یش من مغلوب  زندگ یباز  نیسوم: در ا ییطال  نکته

باز کنم و کور   ییطال  نکته را  ب  یچهارم: اگر مرکزم  نمو جنس خداگونه   د یایعشق  از دست    طان یو ش   رود  ام 

  مرا از راه بدر کند.  تواند نم

  م ی ها دگی محل شهوت همان  تواند خدا نم  ریعدم باشد و غ  شوم و مرکزم  نایبه خدا ب  دیپنجم: من با  ییطال  نکتۀ

  شود.

وقت  ییطال  نکتۀ امن  ششم:  حس  و  عقل  است،  خراب  به    تیهدا  ت،یمرکزم  آلوده  مرکز  آن  از  را  قدرتم  و 

  . ضمیکه مر  کنم و انکار م رمیگ م ها دگ یهمان 

.  کنم و اقرار م   یپدر یپ  ییحظۀ مبارک با فضاگشالبه خدا در هر   برم پناه م  عن یهفتم: کلمۀ «اعوذ»    ییطال  نکتۀ

به خداوند دارم و درد درمانم از رحمت و    ازیو ن   ذهنام در من و رنجور و خسته   ض ی که من مر  کنم و اقرار م 

  شاءاله. ان شود و شراب عشقش درمان م  انشیپای سرچشمۀ خرد ب

  شوم  انیآن آمد که من عر  وقت
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

  )۶١٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  و ما رستگار.  چنان کن عاقبتمان را که تو خشنود باش   ایدر آخر کارمان خدا و

  . گذارم موالنا به اشتراک م تی بِرندم را از ب یشهباز  یآقا دیاجازه بده اگر

  . د ییبله، بله شما هم برندتان را بفرما آقای شهبازی:

  معصومه: خانم

   راهیو ب رِخنهیب  ، سحرگاه ناگاه
  نی خمره پر اَفسنت ی جان  بِیطب آورد

  ) ١٨۶٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  . یشهباز  یشد آقا  تمام

  . نیآفر با، یز لی خ  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  تنگ شده بود.   تانیوقت بود تماس نگرفته بودم، دلم برا  لی. خ یشهباز  یممنون، آقا  لیخ معصومه: خانم

  تلفن قبال.  شد قطع م  باشد مرتب ه  ادتان ی چقدر خوب است امروز قطع نشد.   آقای شهبازی:

ها ماشاءاله شلوغ هستند تلفن  ، یشهباز   ی وقت است آقا   لیبختانه، خدا را شر. خ آره، خوش   معصومه:  خانم

  . میریتوکل بر خدا ب میبهتر توانست ول
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  احسان از کرج   ی خانم مهسا و آقا  ‐٢٧

  شه یهمسرم صحبت کنند. من هم  خواهم چون م   کنم از کرج. کوتاه صحبت م  وچهارساله مهسا هستم س  سالم

  کوتاه. م، یبو خواستم . چندتا مورد مکنم صحبت م  طوالن 

مدت    ی  کهن یخاطرِ امن گنج است، به  یاست برادو سال    یاست، نزد  مدت طوالن   یبرنامه    نیا  کهنیا

برنامه را. حاال    نیا  دادم و به همه نشان م  کردم برنامه را نگاه م  نیبود، به مدت پنج سال، راحت جلوِ همه ا

  ۀ خودم، خانواد  یبرا   دیاست که من با  گنج    یبرنامه    ن ینه، ا  دم یبعد فهم   ول  کردم، م   شد هم بود، م  معرف

  .  مینگو  خودم داشته باشم و به کس

   ی چون همه    کنم،  برنامه را گوش م   ن یبفهمد که من ا  کسچیه   گذارم اآلن مادرم هلند است، اصال نم   حت

ا  ری. من ددهند برنامه نشان م  نیبه انسبت   مقاومت     لیگنج خ   نیکار انجام بشود، چون ا  نیدوست ندارم 

  گنج بزرگ داده بشود. نیابه  احترام یب  ای نی توه نیترکوچ  گرانبها است و دوست ندارم حت 

راه، در راه عرفان و با    نیدر ا  می دیدرد کش  لیمن همسرم با خودم خ   کهنیا  میبو  خواستم که م  رید  مورد

   د وارد شد به ما و خَممان کرد زندگ در  د،ییگو م  شهیجور که شما هم و واقعاً همان   م یخودمان جلو رفت   ذهنمن 

  هست:  تشیب شهیکه هم  جوران قضا هم با مقاومت دربرابرِ قضا، ول میدیکش  یو چنان درد

  قضا صد بار، قصدِ جان کند  گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم

  )١٢۵٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

راه را    نیا  کنم م   ه یکرد و جان دوباره به ما داد و راه درست را به ما نشان داد و من توص  قضا بلندمان  همان 

تر قدم و محم   میتر شدو پخته  تری اما خُب قو   م،یدیدردش را کش  م،یو ما تجربه کرد  نندگانیانتخاب نکنند ب

  .میدار برم

ها را با حضورِ عشق  که بچه  د ییگو از حضور، از عشق م  شهیکه شما هم   میبو  خواستم دخترم لعا م   درموردِ

کنم    کار را انجام بدهم و با عشق با او رفتار بنم و سع  نیبا دخترم لعا ا  کنم را دارم م  میو من تمام سع  د ینیبب

. دو سالش است و دوست دارم که فقط با کند م  ربهکه دارد تج   ییها دگ یهمان  ۀکه عشق غالب بشود به هم 

  .خوانم م  شیرا برا نیا شهیو هم  کنم  هم هست و خدا را شر م نیکند و هم   شق زندگع
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  ست جانمشد نیبا تو قر  تا
  جا که روم، به گلستانم  هر 

  

  دل شد  نیصورتِ تو قر  تا
  بر آسمانم م،یخاک ن بر 

  )١۵۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که به   کنم دارم و از موالنا، از بزرگان، از شما تشر م   ذهنهستم، بله من   ماریمن ب  کهن یا  ییشناسا  درموردِ

حضورِ    یار ی هش  نیکنم، ناظرش باشم و ا  اشییشناسا  د یدارم و با  ذهنهستم و من   ماریکه من ب  دیمن شناساند

  دهم. که جدا بنم و نجات ب شاءالهانخداوند،  یار یبا  واشیواشیرا    ذهنبه تله افتاده در من 

آمدم، در دل جنگل رفتم با همسرم، با دخترم   عتیمن تازه از طب   م،یبو  خواستمخدا م   یهایی بایدرموردِ ز  و

که دارد شروع    یزییپا  نیدر ا  دمیو آن ظرافت و، آن لطافت و، آن عشق تمام، آن کمالِ کامل بودن خدا را د

  را.   زانشیرآن برگ  شود، م

از    م،یریب  ادی  دیها بااست و ما انسان   فیو چقدر خدا عاشق و لط  زندیر م  ،شوند سبز، زرد م  یهابرگ   آن

است و ما با همان لطافت، با    فی چقدر عاشق و لط  نندگاری را که آفر  ییبایلطافت و ز  نیا  میریب   ادی  عتش یطب 

ا  میکن    زندگ  دیبا  همان عاشق من    شهی. هم دهد به من م   بزرگ  س در  عت یطب  عت، یطب   نیو درس است در 

  .شود داده م قلیو ص  نهیآ نیا شود و شسته م میدار یامراقبه  ی با همسر و دخترم  روم م

را حواسم باشد به آن    نهیقائم به ذاتم باشم. ناظر به ذهنم باشم و هرلحظه ترازو و آ  خواهم هرلحظه از خدا م   و

خودت چشم    ایمن باش، خدا  ی خودت جا  ا یخدا  میگوم   شهیخدا باشم. هم  ۀن یبنم و ترازو و آ  تیرا رعا  نیکه ا

خودت را به چشمان من    یبا یو ز  رنگیب  نک ی. عریرا از من ب  شدگتیهوهم   یهانک یو سرم باش. تمام ع

جاها    لیجاها ضجه زدم. خ   ل یرا درآورده، خ  امهیجاها گر  ل یسخت است. خ  لی است، خ   بذار و راه سخت

که    رم،یها درس ب. فقط بزرگان را انتخاب کردم که از آن گردم از راهم برنم   زدم، ول. خدا را صدا  دمیدرد کش

  همراه همسرم و دخترم. موفق بشوم به هرا  نیبتوانم در ا

  صحبت کردم.  یاد یز  لیبه همسرم، خ  دهم را م  گوش   خوانم، م  تیب چندتا

  که جنَّت از اٰله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  )٣٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰىجخدا  دارِیو د  الْم  

  )٣٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست اوخود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ممنونم.   لیخ

    :احسان یآقا

.  کنم . خدا را شر که با شما صحبت م رمیگ و هفت سالم است، از کرج تماس م  سالم من احسان هستم، س  

  . شود خوب م  ل یخ  میبو عیسر لی من صحبتم سه بخش دارد. اگر بتوانم خ یشهباز  یآقا

حاصل از آن را دارم، چهارتا مرغ    یدارم و تمام دردها ذهنمن من   کهنیبنم، ا  اعتراف   ی  خواستم م  اولش

تماس     را دارم. خُب وقت  هان یا  ۀ را دارم، هم  زهیرا دارم، خشم را دارم، رنجش را دارم، ناز کردن را دارم، ست 

راحت    توانم دردها را و حرفم را م   نیا  یپوشانم رو نم  ری. دشوم راحت م  کنم، را اعتراف م   نیو ا  رمیگ م

  حبتم بود.بخش اول ص نیبزنم. ا

بود.    زیبرانگمن شوکه   یبود و برا  آوررت یصحبت بنم که واقعًا ح  زریل  شی درموردِ آزما  خواستم دوم م  بخش

 ن یا  م یخودش را دارد و دائماً دار  یزارِ فکر جا سمتِ شوره به   م یکن خم م  شود، م  دهی که دارد تاب  ی زریما ل  کهنیا

  زر یهست که ل زریوجود دارد، وجودِ خود ل  شیآزما  نیکه در ا  مهم  ل یخ ۀفکر، اما نکت  قیاز طر   میکن کار را م
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  اتشان یجا هست. موالنا در ابآن   زریکه ل  میکن توجه نم  زریبه مرکز من و ما اصال به خود ل  شود م  دهیدارد تاب

  : ند یگو مثال م کنند،  نکته اشاره م نیکامال زه ا

  پوش هوش  و باق  تو آن هوش که
  موش  اوهیرا گم من   شتنیخو

  )٣۶١١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که  دیگو م  ای درونت  شود م  دهینور دارد تاب ،هست  زریتو ل دیگو م

  همام  یا که شمع لی قُم اللَّ نیه
  ام یاندر شب بود اندر ق شمع
  )١۴۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

عارفانه نم   ا ی  یمذهب  ای  ییگرای تظاهر به معنو   موالنا با تو   ،ی : هله، هودیگو م  د،یببخش  لی . خکند سخنانِ 

را    زریل  یبا گوش عدمت صدا  توان م  حت  ،اگر گوش بده  تابد، لحظه م  نیدارد در مرکزت هم  زریهستم. ل

و    اَنْصتوا را انجام بده  عنی  ،بن  دایرا پ  ۴٨/٨  یۀو اگر زاو  تابد م  نیدارد ا  جاکه آن  یو متوجه بشو   یبشنو

و از    شود خودش منطبق م   ی آن رو  ، نی و اگر آن را بب  ن یآن را بب   توان م  ،لحظه خاموش بن  ی ذهنت را  

جا چه فعل بتابد و آن   تواندچطور م   زر ینور ل  افتد، که بعدش م   حاال اتفاقات  شود، آن به بعد ذهنت خاموش م 

هم بخش   نی. ایبشنو   توان را م  زریل  یکه صدا  دانم را م  نیا  ول  دانم، حاال آن را نم   دیآ وجود مبه   عاالتو انف

  کوتاه؟  میدوم بود. فرصت دارم که بخش سوم را هم بو

  .  دییبله، بله. بفرما آقای شهبازی:

ا  راتیتأث   خواستم متشرم. م  لیخ   احسان:  یآقا ال  ن یکه  که دارم تماشا    هشت سال  برنامه در مدت هفت 

و چقدر داغون   کردم گذشته چار م  کهن یعرض بنم. حاال ا  زیعز  نندگانیگذاشته را خدمت ب  ام در زندگ  کنم، م

با همسرم   آمدم، خانه نم  قترویکردم، تا د  رف را مص  اش از هر نوع  کردم، بودم بماند که مواد مخدر مصرف م

  را داشتم.  هان یا ۀهم دانستم، نداشتم، خودم را عاقل و دانا م   رفتار درست

  رود  او م  کنم م  همسرم را راه  رم،یگ دوش م  شوم، م  داریتا هشت صبح ب  میونلحظه ساعت هفت   نیا  ول

.  کنم  . کتاب مطالعه مکنمخودم درست م   یهست را برا  ام ورزش   ۀکه طبق برنام  یاصبحانه   روم باشاه. من م 

مغازه.  روم البته قبلش م کنم، م نیسنگ  نی تمرباشاه   روم از او. بعد م کنم مراقبت م شود، م  داریدخترم ب

  . کنم م  نیسنگ نیباشاه تمر روم جا مبعد از آن 
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القمر  واقعاً شمس   نی. خُب ازنم پرس پا م  لو یک   ستیو ب  صدی البته، س   یکه تحت نظر مرب  دمیرس   ییبه جا   حت

  روم  سر کار، بعد م روم بلند بشوم. عرضم به خدمتتان بعد دوباره م نیزم   یاز رو  توانستم است. من اصال نم

مشغولم. روابطم با همسرم خوب شده.    به زندگ   هو دوبار  یرواده ی پ  میرو دنبال همسرم، اگر بشود با دخترم م

من تا دو سال    خوب ببرمشان، هتل ببرمشان. قانون جبران را حت   ی هانباشم، رستوران   سیخس  نمک  م   سع

مثال حاال مبلغش را   یااآلن به هفته   را از دست داده بودم، حت   زمیچهمه   هزار تومان پول نداشتم، حت  شیپ

ا  توانم تومان رساندم، م  رپانصد هزا  م،یگو م ا  ل یهمان، خ  نیپرداخت کنم.  را عرض کردم   هان یخوب شد 

  خدمتتان. 

  ٣٢٠البته،    ی نظر مربِ که تحت  دمیرس  ییبه جا  حت   کنم، م   نیسنگ   نیباشاه تمر  روم جا مدوباره از آن   بعد

بلند شوم، عرضم به    ن یزم  ی از رو  توانستم نم  القَمر است من حت ُّواقعاً شَق   نیخوب ا  زنم، پِرِِس پا م   لویک

  یرو اده یپ  میرو دنبال همسرم، اگر بشود با دخترم م  روم م  گردم سِر کار، بعد برم  روم تان که بعد دوباره مخدمت

خوب    یهانباشم، رستوران   سی خس  کنم م  مشغول هستم. روابطم با همسرم خوب شده، سع   و دوباره به زندگ

را از    زمیچهمه    هزارتومان پول نداشتم و حت  ش یمن تا دوسال پ  ببرمشان، هتل ببرمشان، قانون جبران را حت 

پرداخت    توانم به پانصدهزار تومان رساندم و م   میگو مثال حاال مبلغش را هم م  یااالن هفته   بودم ول  دهدست دا

  کنم. 

وجود دارد که   هان یهم قاًیهمسرم دق یشخصِ من گذاشته حاال. برا یبرنامه رو  نیبوده که ا راتیهمه تأث  هانیا

  درمورد خودم صحبت کنم.   ترش یب خواستم من م

  را عرض کردم خدمتتان.  هان یخوب شد که ا  لیخ

  . دیموفق شد ، عال  عال ن،یآفر  آقای شهبازی:  

  . شوند موفق م کنند، و شوهر با هم کار م باشد، زن دیبا یطور نیا بله،
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    رازیاز ش زادیخانم پر  ‐٢٨

  از حافظ بخوانم:  تیتان اول سه باجازه با  

  آن که جانِب اهل خدا نگه دارد  هر 
  در همه حال از بال نگه دارد  خُداش

  
  مر به حضرتِ دوست می دوست نگو ثِیحد

  آشنا، سخن آشنا نگه دارد که
  

  ی معاش چنان کن که گر بلغزد پا  دال
  به دو دستِ دعا نگه دارد  اتفرشته

  )١٢٢غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د

  اعالم کنم.   زمیرا خدمت شما و دوستان عز میهاچندتا از تجربه   استاد

هم    ل یعالقه دارم و خب خ  لی مثال من به حافظ خ  دی ن یسؤال دارم. بب   ی من از شما    دیبذار  آقای شهبازی:

 د ییگو شماست، نم   ی آخر حافظ همشهر  د؟یهست   طورنی هم   های راز یمن، شما هم ش   یاحترام و ارزش دارد برا

  به حافظ؟   دیگذار م ترامنه؟ اح  دیدوست دار لیشما هم خ  ها؟نیماست و ا  یحافظ همشهر  نیکه ا

جا بودم، شما و موالنا کال با حافظ بودم. در انجمن شعر هم عضو آن   ۀ با برنام  ییبله من قبل از آشنا  :زادیپر   خانم

. امروز تازه  شدم را درست متوجه نم  شیمعنا  جا ولآن   خواندم و م  کردم شعرها را حفظ م  کردم، شرکت م

  شدم.   وجهشما مت یها حافظ هم با آموزه  ی شعرها یمتوجه شدم معنا 

  . دییبفرما ، عال  ،عال ن،یآفر آقای شهبازی:

نبود جز لطف شما    یز یاعالم کنم که چ  زمیخدمت شما و دوستان عز  میها. چندتا از تجربه دیزنده باش  :زادی پر  خانم

  . و موالنا و طرح زندگ 

بود؟ شروع تماس رفتم در اتاق پسرم و گفتم،    یتماس چجور   نیکه گرفتم نه ماه قبل بود. حاال ا  تماس   نیآخر

  . دیآ برنامه خوشم نم نیاز امن   توانم، . گفت نممیبرا  ریها را تو هم بشماره  نیکن. ا تیمادر جان من را حما

  جمله که گفتم.  نیاز ا کنم م جان عذرخواه   استاد
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  100صفحه: 

  خوب است؛ چند سالشان بود؟  ل ینه خ آقای شهبازی:

  واال چهل سالش هست.  :زادیپر  خانم

  خب. خب.  لی چهل سال، خ  آقای شهبازی:

  د یرا. فرمود  تانیصدا  دمیلحظه شن  ی .  همزمان خودم هم شماره را گرفتم.  دیآگفت، خوشم نم   :زادیپر   خانم

  آمد در دلم که گفت:  تیب نیا م،یبود برا  بیعج   لی. خدییبله، بفرما

  که ز امر کن  رایکن و خامش کن ز خامش
  آمد  دیبر گفت مز  رانیستۀ ح آن

  )۶٣١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 شدم  م  داریبود، من از صبح که ب  دیشد  ل یکرونا بود که همسرم و پسرم کرونا گرفتند، خ  وعیش  ۀ دور  یبعد  ۀتجرب

مهم    میمن برا  کردند، عطسه و سرفه در سر و صورت من م  یبودم و درحد  هانیآخر شب در خدمت ا  ۀتا لحظ

  . زمیجز لطف خدا، موالنا و استاد عز  نبود   ی زیهم چ   نی. خب من نگرفتم. انبود. خودم را سپردم به دست زندگ 

نداشتم، کال اهل دارو و   چهار سالم است. خدا را شر تا حاال مشلومن، استاد جان من شصت   یبعد  ۀتجرب

اما سالستمین  فی هم رد  نی تامیبا و  . حتستمیدکتر هم ن  .  ی ی  بار   انجام م چ   ن ی. آخردهم آپ کامل 

  دارم. تمام عالئمش هم داشتم.  دیدش دی روئیمن نشان داد ت  شیآزما

  ی بدن. سرد  یسرد  )،  )Arrhythmiaتمیضربان نامنظم قلب، همان آر  د،یشد  ی مو  زشیر  د،یشد  آلودگخواب 

باال به من    لیخ )  Dose(با دوز  دیروئ یت  یمراحل کنار آمدم، رفتم دکتر، دارو   نیبود. خب با ا  دیشد  لیبدنم خ

  داد، نخوردم. 

  م ینداشتم. برا   بود. مشل)  Normal(نرمال  شیآزما  ۀج ی. رفتم، نت شیآزما  روم م  رید  بار یخودم گفتم    به

  .زمینبود جز لطف خدا، موالنا و استاد عز یز یهم چ   نیبود که عوارضش هم رفته بود. ا بیعج 

است.    دنیدو  مه ی . راه رفتنم در حد ننیرا ببرم در ماش   می دهایخر  خواستم م  د، ی دو ماه قبل رفتم خر  یبعد  ۀتجرب

که کف دو    ی محم پرت شدم؛ در حد  لیوپا خ برق، به شدت چهار دست   م یس  یرفت پشت    میلحظه پاها  ی

  کبود شد و قفل کرد.  میتا دستم کبود شد، دو تا زانو 

  لچر یبودم که من را با و  یشسته، دستم هم حتماً شسته. در حد   ا یدررفته    ا ی  می صددرصد زانو  گفتم  م  خب

  بردند دکتر.
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  101صفحه: 

   مردگو خون   . خب عکس گرفتند. دکتر گفت نه شسته، نه دررفته. فقط کوفتگ یولوژ یدکتر ارتوپد و راد  بردند

  دارد.   دیشد

ستم کش آمده بود، از کار  برگشت. عصب و تاندون د  ع یبه حالت طب  م یتا دست و پا  دیماه طول کش ی  باً یتقر

  کال برطرف شد.   دارو و مراحل پزش چیبدون ه  داشت ول دیهم درد شد میافتاده بود، زانوها

  : خوانم را دائم م  تیچند ب نی. و ازمینبود جز معجزه و لطف خدا، موالنا و استاد عز یز یهم چ نیا

  ری بدهم ترا من جمله خ م،یکاف
  ری غ یاری واسطۀیب سبب،یب

  )٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  داروت درمان کنم یب م،یکاف
  کنم دانیرا و چاه را م گور
  )  ٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را روشن    ونیشما بود؛ چهارشنبه صبح. تلوز  ۀزند  ۀاتفاق افتاده بود، برنام  نیکه ا  یروز   یفردا  زمیعز  استاد

  صفحه: ی آمد رو  تیسه ب نیکردم. ا

    ی را به جان شو مشتر   اضتیر پس
  ی تن به خدمت، جان بر یسپرد  چون

  )٣٣٩۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اریاختیب  دتیآ اضتیر ور
  ار یکام یبِنه، شرانه ده، ا سر 

  )٣٣٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شر کن  اضت،یحقت داد آن ر چون
  زامِر کن   دتی او کش ،ینکرد تو

  )٣٣٩٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :ندینش به دلم م  لی خ  زمیهم استاد عز تیب نیا
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  102صفحه: 

  ال یخ ایدو چشم که خواب است  نیا ماَلمم
  منَم  نیدوست ک  یعجب ا کنمنم  باور

  )١٧٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : ندینش به دلم م لیهم خ  تیب نیا

  ستم یمن ن ستم،ی دِگر من ن نیا
مر فیحستم یکه با من ز یاز آن ع  

  )رید ی(فروغ فرخزاد، شعر تولد
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  103صفحه: 

  مهران از کرج   یآقا ‐٢٩

  

پ  ی شهباز   ی آقا و    ش یاآلن فکر کنم چند روز  ا   یبود که سالرد مادر بود  از  و من    گذرد واقعه م  نیسال 

آموزه را هر روز    نیکردم و ا  رییآن روزها چقدر تغ  بهسرعت بذرد و من نسبت  نیبه ا  کردم فکر نم  وقتچیه

  هستم.  تریرا شر بهش نزد  خدارا هر روز و هر روز  ات ی اب نیموالنا را و ا دهم در خودم قوت م 

  برنامه را ادامه بدهم.  نیمتعهدانه و با تعهد روزافزون بتوانم ا قدرنیکه ا کردم فکر نم وقتچ یه و

در مورد حس    ل یکه جناب موالنا خ  ییای هست در مورد بو و حس بو   صحبت  یآماده کرده بود،.    غامیپ  ی  و

  یی ایاز شامۀ حس بو  شهیکه هم  زندگ   ییبایاست از آن عطر و حس ز  لیتمث   ی.گ،  کنند صحبت م  ییایبو

  خوش است.  یبو یبه  هیچقدر شب   حس زندگ  نیکه ا میتا ما بدان زنند م  لیانسان تمث 

  :دیگو جناب موالنا م   ٢٢٧٩در غزل  که

  در حلقه ناگاه آمده؟  ن؟یا ستیک  نیا ن؟یا ستیک  نیا
  اَله آمده شِیاز پ ن،یا ستنوِر اَللّه نیا

  )٢٢٧٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  م یکن را احساس م   خوش  ی بو  یکه ما    تیب  نیدارند از ا  یتصور   نی چن  ی  کنمموالنا من احساس م   جناب

به آن مخزنِ    میرس و م  میکن م   بو ط   نیا  یرا در پِ  هاابان ی ها و خو کوچه   میریگ بو را م  نیو رد ا اتیاب  نیدر ا

  آن بو. 

  ن یا  دییگو است، البته شما م   ییتای  یکه آن فضا  میکن م  دایروز پ  یو آن را     زندگ  یبا یآن عطر ز  مخزن

   زندگ   نیکرۀ زم   نیکه در ا  یروز  نی تا آخر  میآن هست  یچنان در پِبو را هم   نیما ا  ول  ست،ین  دنیرس   ریمس

  بود.  میخواه   عطر زندگ  ،زندگ یبو  نیا یدر پِ م، یکن م

  : ند یگو شمس جناب موالنا م وان یاز د ٨٣٧در غزل  و

  د یآخدا م  یکجا بو  هر 
  د ی آو پا م سر یب نیب خلق

  )٨٣٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمنت کامل      ۹۳۳-۱مشار

  104صفحه: 

عطر    نیسمت ابه  سروپایو تمام تالشمان هست که ب  میموالنا حسش کرد  اتیاب  قیاز طر  یبو را تا حدود  نیما ا  و

  . م یروانه بشو  زندگ  یبا یز

  که:  دیگو جناب عطار م ٣٣٨در غزل  و

  شود  دای پ وسفمی مینس گر 
  شود نایبود ب نایکه ناب  هر 

  
  بدرم تا مر راهنی که پ بس

  شود دای پ راهنشیاز پ ییبو
  ) ٣٣٨غزل  ات، ی(عطار، غزل

  ا ی  وسف ی  م یاگر نس  دیگو غزل م  نیو در ا  کند صحبت م  وسفی  راهنیپ  یهم از موالنا هست که از بو  اتی در اب  و

  نش ی ب  نیشود» ا  نایبود ب  نا یما «هر که ناب   ذهنمن   ینا یناب   نشیبشود، ب  دایپ  میآن هست  یکه ما در پِ  ییهمان بو

  .  شود برداشته م هانک یع  نیا شود، م  نایب

  . میحرکت کن  وقفهیو در طلب فراوان و ب  میبرو سروپا»ی به قول موالنا «ب او، عطر زندگ یدر پِ دیما با فقط

  :  دیگو م و

  بدرم تا مر راهنی که پ بس
  شود دای پ راهنشیاز پ ییبو

  ) ٣٣٨غزل  ات، ی(عطار، غزل

  تناه یال  یکه همان فضا   می برس   زندگ  راهنیپ  یبه بو  ی تا روز   میرا بدر  ذهنمن   راهنیپ  نیا  دیو ما هرلحظه با 

  است.

  :  دیگو عطار هم م ٢۴٣در غزل  و

  زلف تو به دلم   یبو نرسد
  که کار دلم به جان نرسد  تا

  ) ٢۴٣غزل  ات، ی(عطار، غزل
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  105صفحه: 

در    دیدارد که ما فقط با  ییبو   یشباهت به    یهست،    ییبو  یکه    دیبه ما بو  خواهد م  اتیاب  نیتمام ا  و

  .  کند را به ما القاء م حس زندگ  نیباتر ی بو ز نیو ا میآن باش یپِ

  : ندیفرما عطار م   ۶٩و در غزل  

  افت یعشق  م   یدل من بو چون
  دست  ر ی زبون گشت و خرد ز  عقل

  ) ۶٩غزل  ات، ی(عطار، غزل

  ر ی که «خرد ز  دیگو عشق برسد مرکزمان و عقل ما زبون و همان عاجز خواهد شد و خرد م   م  یبو  که و ما زمان 

  خواهد شد.   خرد تحت ارادۀ زندگ » عنیدست 

  : ندیگو جناب موالنا م  ١٩۴۶در غزل  و

  برم م  حانیخموشم من ز گلزار تو ر تا
  من حانیعالم از ر ردیبنالم عطر گ چون

  )١٩۴۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   گلزار زندگ   نیمن ذهنم را خاموش کنم از ا  که من خموش باشم، تا زمان  که : تا زماندیگو جناب موالنا م   و

و آن    ییو آن دارا  ییبایآن ز  ایدولت    میی بو  میتوان نماد م  ای است    هم نماد زندگ  حان یخواهم برد و ر  حانیر

  باشد. تواند ما م  یثروت معنو

  یی ناله همان فضاگشا  نیناله مثبت است و ا  نیما هم ا   عن یمن»    حانیعالم از ر  ردی«چون بنالم عطر گ   دیگو م  و

خوش توسط هر انسان خوشبو و   یبو   نیما پخش خواهد شد و عالم از ا  ییبا فضاگشا  زندگ   یبو   نیماست و ا

  معطر خواهد شد. ممنونم از شما. 

  آقا مهران.   بایز  لیخ  آقای شهبازی:

  

 


