
ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۴۷مشار

  1صفحه: 

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  

  ☎☎☎٩۴٧ برنامۀ شماره  های تلفنیمتن کامل پیام☎☎☎
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  2صفحه: 
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده  ردیف 

 ۴  ی شهباز یآقا یهاعارف از اصفهان همراه با صحبت  یقا ١

 ۵ راز یزارع از ش یمهدمحمد  یآقا ٢

 ٨  خانم معصومه از تهران ٣

 ١٠  یشرگزار رامونیپ یشهباز یآقا یهاصحبت  ۴

١١  خانم فاطمه از تهران ۵  

٣١  قانون جبران رامونیپ یشهباز یآقا یهاصحبت  ۶  

۵١  محمدرضا از استان فارس  یآقا ٧  

٨ 
  کانالِ تلرام معرف رامونیپ یشهباز یآقا یهاصحبت 

  مدرسۀ عشق 
٧١  

 ١٨  بیننده  خانم ٩

٠١ ۶٢  یشهباز یآقا یهاصحبت    

١١  ٢٧  ی شهباز یآقا یهااز مازندران، همراه با صحبت  نندهیخانم ب 

 ٣٠  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

٢١  ٣١  یشهباز ی آقا یهاخانم اکرم از کرج همراه با صحبت  

٣١ ۴٣  روکو رامونیپ  یشهباز یآقا یهاصحبت    

۴١ ۶٣  خانم اکرم از تهران    

١۵ 
موالنا بر  یهاآموزه ریتأث رامونیپ یشهباز یآقا یهاصحبت 

   سبِ زندگ 
٣٩ 

۶١  ۴١  بیننده  خانم 

۵۴  ی ریگو سخت  مهربان  رامونیپ یشهباز یآقا یهاصحبت  ١٧  

۶۴  از فوالدشهر اصفهان می خانم مر ١٨  

 ۴٩  بیننده یآقا ١٩

 ۵١  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -
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  4صفحه: 

  قانون جبران   رامون یپ یشهباز یآقا یهاعارف از اصفهان همراه با صحبت یآقا ‐١
  

  . رمیگ سالم استاد، عارف هستم از اصفهان تماس م  عارف: یآقا

  

  . دییبفرما  کنمعارف، خواهش م  یبله آقا  م،یسالم عل آقای شهبازی:

  

  قطع کنم.  د یدان . اگر مرندی که تماس نگرفتند تماس ب  کسان ر یکه د  دیتماس گرفته بودم گفت  عارف: یآقا

  

    د؟ی. برنامه را گوش کردکنمخواهش م  دیی بفرما  د،ی] شما تماس گرفتیشهباز یآقا ۀ[خند  رینه، نه، نه د آقای شهبازی:

  

  بود، بله، بله.  استاد، برنامه عال  میگوخدا قوت م  عارف: یآقا

  

  . میدر خدمتتان هست دییبفرما خبلیخ آقای شهبازی:

  

.  دمیرا د  اشجهیو نت  یچه معنو  یچه ماد  شه،یهم   کنمم  تی ممنون، بله البته قانون جبران را هم رعا  لیخ  عارف:  یآقا

  د؟ییبو  دیخواست م یز یچ د ییخصوص مثال، بفرمابه

  

با  آقای شهبازی: بلهمیکن  تی رعا  د یبله  خ  ت یکه در رعا  می بو  خواستم م     .    یانگارمتأسفانه سهل  هالیقانون جبران 

  دانمبه من ندارد. منتها من م    ربط  چی اصال ه  کند،به نفعشان تمام نخواهد شد. قانون جبران به شما کم م   نیا   کنند،م

و   د یببر  دی توانبرنامه نم   ن یاز ا یزی چ د، یو متعهد نشو  د ینکن  تیرا رعا  اش یماد سمت ق د،ی نکن  ت یکه قانون جبران را رعا

  خواهند دوستان ما متعهد به قانون جبران بشوند و نم   گذاردنم    ذهنمتأسفانه عقل من  ول  م، یاصرار کرد  که ه   است  نیا

  تِیاز عدم رعا  خورند، اگر شست م   ببرند و  کاربه  شانو در تمام شئونات زندگ   رندیب  ادیکه قانون جبران را خوب  

  . صورت جمعهم به یصورت فردقانون جبران است، هم به

  

    د؟ی کن تیرعا تانکه قانون جبران را در تمام ابعاد زندگ  د یهست عارف، جوان هم یآقا دی گرفت ادی شما

  

  شد.  قطع
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  5صفحه: 

   یشهباز یآقا یهاصحبتهمراه با   راز،یزارع از ش یمهدمحمد یآقا ‐٢
  

  ؟یشهباز یآقا دیخوب هست  ر،یخسالم وقت به :یمحمدمهد یآقا

  

  . دیزن از کجا زنگ م  دیی. بفرماکنمبله، بله، خواهش م : یشهباز یآقا

  

خوشحالم. من چهارپنج سال است، ما    ل یاصال خ  رم،یشما توانستم ب  ۀشد شمار   یجورچه  دانمنم  :یمحمدمهد  یآقا

  .  کنمشما را نگاه م ۀ. پنج سال است حدوداً برنامرازیزارع هستم از استان فارس، ش یکنم. محمدمهد  اول خودم معرف

  

سرِ    رونم،ی من ب   دی ببخش  ریکردم. د  داغان، سه بار خودکش  د،یناام   لیخ   کردم،به خدمتتان قبال مواد مصرف م   عرضم

که بتوانم از شما    دمینو خر   . رفتم گوشرمی شما را ب  ۀشمار  وقتچیه   توانستم تماس گرفتم نم   ل یتم، تا اآلن خکار هس

  د؟ یشنو را م  م یصدا. دیبرگرداند   تشر بنم، من را به زندگ

  

  اآلن؟  د یکن مواد مصرف نم   ریبله، اآلن د آقای شهبازی:

  

شدم.    داری از خواب ب   یرو شده، انگاربه آن  رو نیاز ا  ام نه، لطف خدا و کم شما و موالنا نه، اصال زندگ  :یمحمدمهد  یآقا

  . کامال سربلند شدم. کنمهم مصرف نم  اریس  حت  رید

  

  ! نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

. اآلن هم  رمی شما را ب  ۀستم شمارتوان  یچجور  هو یکه    شودبه خدا اصال باورم نم  د، یسالمت باش  :یمحمدمهد  یآقا

  .اورمیشرش را جا ب  ستمیبلد ن  شود،دارد بهتر م امروز زندگ روزبه

  

  ! نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

  . مینرفته ِبرندَم را بو ادمیفقط تا   :یمحمدمهد یآقا

  

  .دیی بِرندتان را بو آقای شهبازی:

  

    :یمحمدمهد یآقا
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  6صفحه: 

  ال یخ  پر نقش و ۀخان نینشسته تو در ا یا
  مو چیخانه برو، رخت ببر، ه نیاز ا ز یخ

  

  وصف خداست نیکن نه که ا  یدل پدر یا گفتم
  مو چیجانِ پدر ه هست ول نیا گفت

  )٢٢١٩ غزل شمس،   وانید ،ی(مولو
  

  می. خدا کند بتوان دی که هست  مرس  د، یکه هست   ] مرس یمحمدمهد ی[بغض آقا یشهباز یگرفتم آقا یانرژ  ل یاصال خ ،یوا

  . میقدرتان را بدان 

  

  د؟ ی! ممنونم. شما چند سال دار نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

هست؟     ک  امپاک   خی تار  دانم نم   ق یمن اآلن، من دق   سالَم هست ول  وچهارپنج هستم، س   ۶۶من متولد    :یمحمدمهد  یآقا

  لحظه.   نیاش شده همسه سال است، چهار سال است، پنج سال است، همه

  

بلند شدم راست    دی جمله را گفت  نیکه ا   خانم زنگ زدند گفتند: «موقع  بای بعدش فر  د،یجمله را گفت   نیکه ا  اول  ۀدفع  همان

  .» میستادیا

  

تان.  جمله  نیاحساس را به من هم داد ا   ن یهم. همان موقع هم  دیخانم دست شما درد نکنه، حرف دلم را زد  بای فر  گفتم 

نو    گوش  دم، یخر  یاش، هندزفرشده. فقط هم همه  یلحظه شده، شب و روزمان    نیهم  مانشهیاز آن به بعد هم  رید

  . دهمشما را گوش م  یهااش حرفهمه ستم،ه ونیکام  ۀشما پشت فرمان، رانند یهافقط حرف دم،یخر

  

  !  نیآها، آفر  د،یهست  ونی کام  ۀآها! رانند آقای شهبازی:

  

شما   نَمیباشم، قر   تانیاصال نزد  میایاش دوست دارم بتومان هم گرفتم، همه  ونیلیم ده  ی اتفاقاً نزد  :یمحمدمهد  یآقا

  . بوسممن دستتان را م جانیاز هم  د، یکه هست مرس   د،ی که هست  ] مرسی محمدمهد یآقا  ۀ[خند  دیباش

  

  ! نیآفر ن،ی . آفر دی شما، ممنونم که موفق شد دیلطف دار  کنم،ممنون، خواهش م  لیخ آقای شهبازی:

  

ها  به آن  وقت  ها،نندهی که ب   دیی گوها مبه آن  وقت  هانیا  کنمقربانت، مزاحم نباشم، فقط خواهش م  :یمحمدمهد  یآقا

. باز هم ممنون، باز هم ممنون،  میری ما هم تماس ب  میبتوان   خط را اشغال نگذارند،  رند، یتماس ب   هااول  ۀکه دفع  د ییگوم

  . ا. خداحافظ شمبوسمدستتان را م
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  7صفحه: 

  

  . خداحافظ.  کنمخواهش م ن،یآفر آقای شهبازی:

  

که تماس    ییهاتا آن  رندی دوسه ماه گذشته، تماس نگ  نیکه قبال تماس گرفتند در ا  ییهاناز همه خواهش کردم که آ  خب

  .رندیاند تا حاال، تماس بنگرفته
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  8صفحه: 

  خانم معصومه از تهران  ‐٣
  

  .یشهباز یسالم، آقا معصومه: خانم

  

  .   کنمخواهش م  د،یی. بفرمامیسالم عل آقای شهبازی:

  

گرفت!    دفعهی  یجورچه  دانمکه اآلن تماس گرفت، من واقعاً هول شدم. نم   یانندهی ب   نی من هم مثل ا  معصومه:  خانم

  .  زنم ساله، از تهران زنگ م من معصومه هستم، پنجاه ،یشهباز ی. آقایشهباز یهول شدم، آقا لیخ

  

.  دیمن را نجات داد  شما زندگ یشهباز ی. آقامی بوچه  دانم. من واقعاً نمیشهباز یآقا د، یمن را نجات داد  زندگ شما

هم خورده به   ل یخ  ام من زندگ  ، یشهباز  ی. آقامیچه بو  دانمگفتن، اصال هول شدم، نم   یحرف داشتم برا  لیواقعاً خ

دشمن من    میهالیفام  و  دشمن من است، شوهرم دشمن من است، فک  کردمم هام فکر  بود. من سه تا دختر دارم، بچه

  .یشهباز  یآقا  نم،یبمن انگار خدا را م   نم ی ب را م  هرکس   رونیب  م، یهالیفامو    فک  م،یهاتنها بچههستند، اآلن واقعاً من نه

  

  !  نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

  میگو م  ل،یفام  و  از فک  کندمن گله م   شی مثال پ   دی آم   ی دوست دارم.    اصال قلباً همه را  ر،یواقعاً من د  معصومه:  خانم

گر بودم. همه را  کنترل  ل یآرام شد، من خ  ام. اصال زندگ یشهباز  یآقا  م،یهست   ی. واقعاً ما  دانستندم  هانیکاش ا   یا

  .  یشهباز یرا رها کردم به دستان پرتوان خدا واقعاً، آقا ه. اصال همکردمکنترل م 

  

. مرتب  یشهباز  یگلدان دارم من در خانه، آقا  ی ها،  درخت  نم یبم  نم،ی بشمال، جنگل را که م   رومم  وقت    ی  من

  .  یشهباز یآقا زد،ی رم  شودور آخرش خش م آن ورنیکنم، ا   یرا نگهدار نیا  دیبا

  

ها همه واقعاً رها شده  درخت است. درخت نیقشنگ کنار ا  با،ی ز  ل یگل خ ی  دم یرفته بودم شمال، د ش یچند وقت پ من

را،    امرا، زندگ   م یهامن خودم را، بچه  ،یشهباز  یجور. واقعاً آقاها هماندر دامن خداوند، همه سرسبز، همه خرم، گل

  پرنده شدم.    ی دستان قدرتمند خداوند، واقعاً خودم آزاد شدم، مثل  ه، همه را رها کردم به دامانِ واقعاً ب همه

  

  گفتم   ی. تا  کردممصرف م  اریمن س   ،یشهباز  ی] آقاهی. [درحال گر دیمن را نجات داد   شما زندگ  ،یشهباز  یآقا

شدم من، شما    ریدمعصومۀ     ی را ترک کردم. اصال    ارمی. سیشهباز  یآقا  دم،یکش م  اری چشمت ابروست، من س  یباال

  .یشهباز یآقا د،یمن را نجات داد  زندگ

  

  !  نیآفر آقای شهبازی:
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  9صفحه: 

  

  ] ه یپدر قشنگم. [درحال گر  بوسم،از شما تشر کنم، فقط دستتان را م یجورچه دانممن واقعاً نم معصومه: خانم

  

  . کنمخواهش م آقای شهبازی:

  

   یکردم. واقعاً    دایکانال شما را من پ  نیوار اجان. واقعًا معجزه  ی. ممنونم از موالنابوسمماهتان را م  یرو  معصومه:  خانم

 یوار، آقاخسته شدم. معجزه  ریمن را بش، د  ای  خواهم،من را نجات بده. من م   ا،یحالم بد بود، گفتم خدا  لیخ یروز

  . یشهباز

من. از   زندگ یهاآتش یبرنامۀ شما رو  نیبود ا  ی نگار آب همان روز ا دم، یشاهد است من کانال عوض کردم، شما را د خدا

  من رها شدم واقعاً. ر یآن روز د

  

  !  نیآفر آقای شهبازی:

  

نم   معصومه:  خانم را  چهمانده  دانم،خدا  آقا  یجورام  واقعاً،  کنم  موالنایشهباز  یشر  من  نم  ی.  واقعاً  را    دانمجان 

  .  یشهباز یکار من شده برنامۀ شما، آقا ن یو روز فقط ا کنم. شب یاز او شرگذار یجورچه

  

را من دارم   نی«دلبر بردبارِ من آمده برده باِر من» واقعاً ا ،یشهباز  یرفت. واقعاً آقا ادمیها داشتم. واقعاً حرف لیخ واقعاً

    .یشهباز یخوشحال شدم، آقا  لی. خرمیگ . وقت شما را نمکنندحس م  میهاسلول

  

  ممنونم، ممنونم.  آقای شهبازی:

  

الهدمیشما را شن   ی من صدا  معصومه:  خانم  .   ت، سالشما سرِ ماها باشد    ۀیسا  ،یشهباز  یسال آقا  یهاکه عمر باعز

ا خ  یواقعاً.  پدرِ عشق،  جان،  خداحافظ    لیپدرِ  از شما  هول شدم.  واقعاً  دارم.     لی. خیشهباز  یآقا  کنم م   دوستتان 

  . یشهباز  یدارم آقا ستتاناندازۀ کائنات دو ا،یدوستتان دارم، اندازۀ دن 

  

  .  دی. ممنونم. لطف دار طورنیمن هم هم  آقای شهبازی:

  

  . یشهباز یابا شما، آق  کنمم  . خداحافظدیمن را نجات داد  زندگ معصومه: خانم

  

  خدا حافظ شما. خداحافظ.  آقای شهبازی:
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  10صفحه: 

  موالنا   یهاو استفاده از آموزه یشرگزار رامونی پ   یشهباز یآقا یهاصحبت ‐۴
  

به موالنا و سپاس از موالنا،    دی گوش داد   دی دیکه شما زحمت کش   م ی. شر کن میممنون واقعًا زحمات شما باش  د یما با  خب

  آموزش را به ما داد.   نیاو ا  قیسپاس از خداوند که موالنا را خلق کرد و از طر 

  

امان    ن ی. و شر خدا که ادیاستفاده کن  دی توانهستند و شما م    به زبان فارس  هانیهستند. ا   به فارس  هانیکه ا   ر ید  شر

را اجرا کنم، لطف    هانیکه واقعاً قسمت شد که در خدمت شما ا  ریبندۀ حق   لۀیوستا برنامه به  ٩۴٧پخش شد.    نیا آمد    ش یپ 

  د، ی! استفاده کرد نی. آفر دیداشتم و شما هم واقعاً استفاده کرد  یادهیفایعمر ب   ی که    رنهاگ  ن، یخدا بود که قسمت من شد ا 

  قول شما.  شر کنم به یجورچه دانممن هم نم  ر ید  عنی

  

استفاده کرد زندگ    مصرفیآدم ب   از ارائه کند و شعرها  ٩۴٧که    مثل من  برنامه خدمت شما  را رو  یتا  صفحه    یموالنا 

بنو  سد، یبنو زندگ   دی نی بب  د، یس یشما  استفاده کرددی استفاده کن  و در  ا   دی .  م   هانیدر عمل.  راه  دهدراه عمل را نشان   .

  دهد.  موالنا نشان م  یا شعرهاخردمندانۀ عمل ر

  

م    ه را رعا  م یگومن  بذاردی کن  ت یقانون جبران  بذار  د، ینشو  د یناام  د، یتمرکز کن   د، ی. وقت  به    دی ارزش  به خودتان، 

  .  بردم  نهی لوز آورد،م  ن یر یش  . هرکس بردحرمت م  آورد،به موالنا. گفت هرکه حرمت م  د یفرهنگتان، احترام بذار

  

مرد چه گفته،    ن یا   اند دهیدنبالش هست. فهم  ا یمثل موالنا! دن ییهابه آدم م یچرا کم احترام گذاشت  ها ران ی ما ا  ر ید   دانمنم

من به    یگذارگفت م   م،یگفته شده. امروز در غزل داشت  شانی ا  لۀیوسخداوند به  قینابغه چه گفته. او هم نگفته، از طر   نیا

  حرف بزنم؟   از طرف شما، از زبان شما ی بینا

  

  بر شما!   ن یآفر ول
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  11صفحه: 

  خانم فاطمه از تهران   ‐۵
  

  .یشهباز یسالم، آقا فاطمه: خانم

  

  . دییسالم، بفرما آقای شهبازی:

  

  . بار اولم هست.  رمیگ ، از تهران تماس مساله هستموسه . من فاطمه هستم، پنجاهدیخسته نباش فاطمه: خانم

  

    ست؟ی! اسمتان چنیآفر آقای شهبازی:

  

  من فاطمه هستم.   فاطمه: خانم

  

  .  دییفاطمه خانم. بله، بفرما آقای شهبازی:

  

شاکر هستم. از    ل یشاکر هستم، خ   لیکه تماسم برقرار بشود. خدا را خ  شدبله، بله. اصال من هم باورم نم   فاطمه:  خانم

  . یشهباز یعشق، از کودکان عشق، از همه ممنون هستم، آقا  ارانیوجود شما ممنونم، از 

  

  ممنونم از شما.  آقای شهبازی:

  

  مان یهالیاز فام   ی. توسط  دی سالمت باش  دوارمیام   شهیاز راه دور. هم  بوسممبارک شما را م  یهامن دست  فاطمه:  خانم

سه سال     ی. اما اآلن نزد کردمفقط برنامه را نگاه م  دادم،قانون جبران را انجام نم   لیدم. اوابرنامه آشنا ش  ن یمن با ا

. به  دهمقانون جبران را انجام م  کنم که م  ی کار ن یها را حتماً هر ماه که شده، اولنهیو هز   کنمهست که متعهدانه نگاه م 

  .  کنماندازۀ وسع خودم پول پرداخت م

  

از کودکان عشق     یتوسط   ول  دادمپا شسته گوش م ودست  میمن بو قتاًی . حقکنمخودم کار م  ی هم رو  ینظر معنو  از

بعد از خودشان هم شعر    کردند،نگاه م   شان یبود که برنامۀ زنده را ا  ش یصالح بودند فکر کنم، دوسه سال پ   یبه اسم آقا

  .  گفتندم

  

برنامه  ی که کودک است،    شانیآن موقع به خودم گفتم فاطمه، ا  من  ی پا شسته دار وها را دستنوجوان است تو چرا 

  .  دهمقانون جبران را هر ماه انجام م کنم، خودم کار دارم م یاز آن موقع متعهدانه نگاه کردم. رو ر ید ؟ده گوش م 

  

  !  نیآفر آقای شهبازی:
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  12صفحه: 

  

مان همه  دی کار را حتماً با  نیخاطر وجود خودم. ا. حتماً، بهیشهباز  یکار را انجام بدهم، آقا  نی ا  د یحتماً با  عن ی  فاطمه:  خانم

  . یشهباز یآقا م، یانجام بده

  

  بله، بله.   آقای شهبازی:

  

شاءاله که بتوانم قدر زحمات شما را و تمام گزار هستم. انسپاس   لیگزار هستم، خسپاس  ل یمن از شما خ  فاطمه:  خانم

  . خدا نگهدار شما. کنمم  عشق را بدانم. از شما خداحافظ  ارانی

  

  ! خداحافظ. عال  ،ممنونم، عال آقای شهبازی:

  

  خداحافظ.  فاطمه: خانم
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  و تعهد شرفتیقانون جبران، خدمت، پ  رامونی پ   یشهباز یآقا یاهصحبت ‐۶

  ندارم.   اجیکه من اصال به پول شما احت  م یهم بو ن ینفع شماست و ا  به یقانون جبران ماد یدوباره تکرار کنم اجرا بله،

  

بب دهمهم قانون جبران را انجام م  من   ن یقانون جبران است و ا   نیچند ساعت در خدمت شما بودم؟ ا  د ین ی. امروز من 

  شرفتینه خودم پ دادم،. اگر من قانون جبران را انجام نمپردازم. من هم سهم خودم را م گذارد من هم اثر م   یبرنامه رو

  .  میستیطلبار ن  م،یبدهار بدهم. قانون جبران است. ما همه  جامشما ان یبرا توانستم م  ی زینه چ  کردم،م

  

حال درس خواندم. درس  هربه  بودم به کم زندگ  ییبچۀ روستا  ی من    دینی ب م   د،یمن نگاه کن  زندگ   خچۀی اگر به تار  و

  ییروستا    یمن درس خواندم.  دانشدۀ  فن   ران،یا  یهادانشده  ن یبهتر نیاز ا    یو در    ران یبوده در ا   خواندن ما مجان

تا برنامه از موالنا خدمت شما   ٩۴٧مهندس شده و سر کار رفته، کارش هم خوب بوده و قسمتش شده که   در دانشدۀ فن 

درس خواندم،    رانی که من بدهارم. بدهارم که در ا  د ینی ب من شده، سعادتِ خدمت بوده و م  بیسعادت نص   ن یارائه بده، ا

  . می. ما همه بدهارمیده را ب  مان بده د یما، با م یدرس خواند  مجان

  

که مهندس     همه. و خب الحمداله کس  ها نیدرست است ا   م یکن    خوب زندگ   م یتوان م  جانیبله ا  ا، یآمر   م یما آمد   کهنیا

و    د یدی از کار من را در گنج حضور د   قسمت    یشما    م، یهم کرد  اد یما، کار ز  میهم بلد است، سالم هم بود  نس ی است، بز

که     . کس کردمپانزده ساعت کار م چهارده   ی هم من تنبل نبودم، من روز  رهستم. در کا  من آدم تنبل  دیکن شما فکر نم

  .  میکنراه پول خرج م  نیدر ا  بمانیمحتاج شما باشد که، ما از ج   دیآ نم  کند، پانزده ساعت کار مچهارده  یروز

  

کند. انسان    شرفتیکه انسان پ  شودقانون جبران سبب م د،ی کن نم  تیاگر قانون جبران را رعا دیکه شا  دیدانشما نم ول

نکند،   کار ببرد، تنبلکه به او محول شده به یکوشش را در کار ن یبدهد و خودش را بدهار بداند و بهتر  دی را با اشبده 

  را بدهد.  اشنکند، بده  زرنگ

  

  م، یکه مردم به ما دادند، کم کردند، ما به دانشاه مفت رفت ی زی. آن چمیاست که به جامعه خدمت کن ن یما اآلن ا   بده 

  دادند.    مجان باًی دادند، ناهار تقر نهی هزدر دانشاه به ما کم ما مفت بوده، حت  رستانیمدرسۀ ما مفت بوده، دب

  

دانه قران    ی   دیی اصال شما بو  چینداشتم که درس خواندم، ه  زی چچی نداشته، من در تهران ه  زیچ چیکه ه   ییدانشجو  خالصه

   لیخ   دانمو چه م   هارستانیدر دب  سیو تدر   خصوص  سیآمده، تدر  شی کار پ   یطورنیداشتم من، از خودم نداشتم!! هم

  ن.  . چه بوده؟ قانون جبرا م یشوو موفق ب  میدرس بخوان می توانست ر، یکارها د

  

  یها هم برگشتند دوباره کم کردند. براکردم. آن شیدو برابرش را برا  دی کرده، شا میبرا  یکار  ی   هرکس امدر زندگ  من

. کم مردم مستلزم قانون جبران است.  د یبن  د یتوان نم   شرفتیجوانان عرض کنم که اگر مردم به شما کم نکنند، شما پ
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آدم به  نم  یهامردم   تنبل کمتنبکنند ب  حال،یب   ل، .  دروغگو،  نم  نداز یزرنگ،  رو،  در  او معامله    ی .  کنندو  با  بار 

  .  کنندم

  

زنگ    ند،فروشکه به ما جنس م    کسان  نیاز ا    یرفتار کردم اگر به    یشرکت داشتم و دارم. من طور  ایمن، آمر   جانیا

من    دی ایب   دیرسسر  کهنیموقع پولش را دادم. قبل از ا. چرا؟ بهفرستدپانصد هزار دالر جنس بفرست، فوراً م  میبزنم بو

بسته جنسش را  خب چشم  دهم،پولش را م   دهد من هرچه م   دهیسال د   ستیپولش را دادم. خب ده سال، پانزده سال، ب 

  . می) هست  )medicalالیاعتبار است. ما در کار مد  نی. ا فرستدم

  

! من اصال  د؟یدهبه من پول م  د یکه دار  د یفکر نکن   موقعی   د، یکن م ت یکه شما قانون جبران را رعا  م یبو  خواهم م   فقط

. چرا من متعهدم؟ مر شما  د ینی ب. شما تعهد را در من م کندشما را متعهد م  یجبران ماد  ای  ،یندارم. کم ماد   اجیاحت

قانون جبران    کنم، گوش م   ختهی و گر  جسته  ر، ید  د ییگوم   د ی. چرا؟ خودتان دار دیاز شما تعهد ندار   ل ی. خدیبا من فرق دار 

که متعهد    دی دید م  د،یکردکم م  ی پول، مقدار   عنی  د یهست  دهیکه با آن همان   ی زی. اگر از آن چ کنمنم   ت یرا رعا  یماد

  .  دیداننم  د یرا ببخش زهای چ  لیخ د،یدار  ذهن . شما اگر مندیآ تعهد از کجا م  دانم. من مدیشد

  

هم خنگ نبودم    قدرنی. ا ریگرفتم د  ادی  یزی چ   یتا برنامه باالخره هر چقدر خنگ بودم    ٩۴٧سال است من    ودوستیب 

با   میقبول بشو  رانیا  یهادانشاه   نیاز بهتر   یدر    میکه توانست  میهوش داشت  قدرنی] باالخره ایشهباز  یکه.[ خنده آقا

  .  مینداشت ز یچچی ما ه  ،. دست خالدست خال

  

!  چینداشتم، ه  ز یچ چیتهران آمدم ه   هم هست. من وقت   یاتجربه  ی. برامیگو که من م  ستین   ی خوب   ا یبد    ز یکه چ   هانیا

نه از طرف دانشاه    مید ی! دم؟یبن   د یدانشاه و آقا ما چار با   م یرفت  یطورنیکه حاال هم  د ی نی ب م  دفعهی خداوند    رید

  یهاسیبعد تدر   م،یدرس داد  اض یر  مدت   ی مثال    ر،ی عنوان دب به  میرفت  می دید .  میدرس بده  هارستانیدب  فرستندهم م

  .  کردمکتاب ترجمه م  کردمشد، من ترجمه م دا یترجمه پ  دانمشد، بعد چه م  دایپ خصوص

  

نداشتم، خب    زی چچی است. ه  شتریاز خرج من ب   حت  دیآ که درم   که پول  دم یو من د  ر یشد د  دا یپ  ر ید  یطورنیا  خالصه

دو برابر بهتر کردم. اگر به من    میکردم واقعًا بو  یکه هرکار  میبو  خواهمحاال فقط من م   کند،درست م   را زندگ   هانیا

. من نرفتم اگر نرفتم. من  ایب  ا، یدوباره ب   ا، یآن شخص آمد دوباره دنبال من ب   جه یدرنتدالر کار کردم.    ستیده دالر دادند، ب 

ه  نکش  ییکارفرما  چیمنت  مد دمی را  هم  اول  از  بودم.    ری.  به  کم   یخودم  سکه  در    وهشت،ستیب  ،سالاصطالح 

  شرکت خودم را داشتم.   سالونهستیب 

  شرفتیضامن پ  دی که شما بدان  افتد قانون جبران جا نم   ن یا  د،یرا گفتم که شما قانون جبران را انجام بده   خچه یتار  نیا  خب

  شماست. 
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  محمدرضا از استان فارس  یآقا ‐٧
  

  و بزرگوار.   زی عز یشهباز یسالم آقا محمدرضا: یآقا

  

  . دیی. سالم بفرماکنمخواهش م آقای شهبازی:

  

  سال است زنگ نزدم.دو  ی شودم  یشهباز یحدوداً آقا ست،ی من بار اولم ن محمدرضا: یآقا

  

  . دیزنگ بزن  دیخُب شما حق دار آقای شهبازی:

  

  . محمدرضا هستم از داراب فارس. محمدرضا نصر. کنم. خواهش میشهباز یمن درخدمتم آقا محمدرضا: یآقا

  

  . دییمحمدرضا. بفرما یآقا کنم بله خواهش م آقای شهبازی:

  

  کنم،م   ت یهم رعا  یکرده باشم. قانون جبران ماد  ت یفقط خواستم قانون جبران را رعا  یشهباز  یمن آقا  محمدرضا:  یآقا

شما که عرض کنم وانت، وانتِ    یبرا  نیماش  ۀو بزرگوار. من راننده هستم، رانند  زی عز  یشهباز  یآقا  کنمم   تیرعا  شهیهم

  گنج حضور.   ۀضو برنامه هستم، برنامسال است عاآلن من حدوداً ده یشهباز یرا کردم آقا میالو شهی. همکمپرس 

  

  !نیآفر آقای شهبازی:

  

  ر ی شاءاله که زرا از آن روزِ اول کردم آقا مسعود. ان  م یالو   ول  ا، یدر آمر   رسم آقا مسعود نم  ی پا  به  محمدرضا:  یآقا

  .  میرس که   نم شانیا  یپاآقا مسعود. ما به ۀمجموع

  

  است.   یپسرِ خوب   ل یآقا مسعود خ آقای شهبازی:

  

  گل، گل است.  محمدرضا: یآقا

  

  شان ی )، اGuruگورو ( ندی گوم   ، س یدر انگل  ند یگو چه م  د،یی گوآقا مسعود اصال گل است، گل واقعاً که م  شهبازی:  آقای

  ما هستند واقعاً. یچه هستند؟ رهبر معنو

  

همان   میام الوکرده سع شهیدوستش دارم. هم  لی. من خیشهباز  یعشق به تمام معنا آقا مسعود!! آقا محمدرضا: یآقا

  .  زی عز یشهباز یباشد آقا
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  . بله بله، ممنونم. عال آقای شهبازی:

  

مثل      ی  ز، ی عز  یشهباز  یآقا  ا یهم به ملت آمر  ا، یهم به دولت آمر  ژهی تشرِ و  ی ما    یشهباز   یآقا  محمد رضا:  یآقا

  .  شودبرنامه از داخل خاکشان، کشورشان پخش م  نیکه ا  م یمن واقعاً بدهار

  

  . دیلطف دار کنم،خواهش م آقای شهبازی:

  

  من دو سال بود زنگ نزده بودم.   ،یشهباز یآقا رمی گوقتتان را نم نیاز ا  شتریو از شما ب  محمدرضا: یآقا

  

  . دیارممنونم لطف د آقای شهبازی:

  

  دار.   و خدانگه خوانمرا م تیبرندم است ب  تِی. ب یشهباز یهم دارم آقا  تی ب   ی  محمدرضا: یآقا

  

  .  دییبفرما  آقای شهبازی:

  محمدرضا: یآقا

  د یباز درونِ جانِ تو م  یکار 
  د ی نگشا یتو را در  هاهیعار کز 

  

  آب از درونِ خانه  یچشمه ی
د ی آ رونیکه آن ز ب ییزآن جو بِه  

  )٧٧٧   شمس، رباع وانید ،ی(مولو
  

  . یشهباز یآقا د یببخش   دی هول شدم با بازهم

  

  .  کنمم  بود. خداحافظ   . عال عال ،عال  ،ندارد، عل  بیع آقای شهبازی:

  

  . یشهباز یدوستت دارم آقا   لی. من خدیشما هست عال محمدرضا: یآقا

  

  . خداحافظ شما.دیممنونم. لطف دار آقای شهبازی:

  

  شاءاله. دارتان باشد انخدانگه کنم،خواهش م  محمدرضا: یآقا
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  17صفحه: 

  مدرسۀ عشق    کانالِ تلرام   معرف  رامونی پ   یشهباز یآقا یهاصحبت ‐٨
  

  . دیالم استاد، خداقوت، خسته نباشس خانم بیننده:

  

  خدمتتان.  لحظه گوش ی . م یعلبله، سالم آقای شهبازی:

  

   . هرکس میگذاراعضا را م  یدئوهای مدرسۀ عشق و  نی. در ااستعشق    ۀمالِ مدرس  نکیو ل  دی نی ب که در صفحه م   عکس   نیا

فعال در کانال    . ولدئوهایو  نی ما هم خواهد بود ا  تیسادر وب  یبه زود  جا،نیا  م یفرستاده، در تلرام گذاشت  دئوی به ما و

  است:  نیهم ا   نکشی تلرام هست و ل

  

 https://t.me/GanjHozourLoveSchool 

   

  میفرسترا م  نکیل   نیتلرام، ما ا  قیط از طر تلرام، فق  قیاز طر  دیر یتماس ب   ی   د، یوصل بشو  د یاگر خواست  موقع  ی

  شما.  یبرا
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  18صفحه: 

    نندهیخانم ب ‐٩
  

  .دیی بفرما  دی ببخش آقای شهبازی:

  

  .  کنم خواهش م خانم بیننده:

  کند  نایمحشر چشمشان ب نور
  تو را رسوا کند یِبند  چشم

  )١۶٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

حدود    د ییگوکه برنامه را م    برنامه را، وقت   نم یبم   دهم، شما گوش م   ۀسال است به برنام  من حدود شش  ز یعز   استاد

  صورت عملخودم به دگ در زن کنم م  ها را سعو آن کنمدوباره تکرار م  دییگو ها را که مام و برنامهدفتر نوشته نیچند

  کنم.   ادهیپ 

  

  !نیآفر آقای شهبازی:

  

انجام    دی که با  یی کارها  یهم دارم برا  ژه یجبران و   یعالوه بر آن،    کنم،را پرداخت م  قانون جبراِن زندگ  خانم بیننده:

که  . آن را جلوتر از آندهمهم را، جبران را انجام م  ژهی قانون و  ی اگر انجام بشود،    میکه کارها   صورت ها را بهبدهم، آن

درست توانستم    دانمحتماً آن کار. نم  شودکه انجام م   قانون  ی شده    نیا   میبرا   دهم،م  مقانون را انجا  نیانجام بدهم ا 

  !ز؟ ینه استاد عز  ایبدهم   ح یتوض

  

  خوب بود.     لیبله بله، خ آقای شهبازی:

  

که دوست    طورنیهم  کنم،تشر م   . از زندگ کنمتشر م  دی دیکش و م  د یدیکه کش   ابت تمام زحماتاز شما ب   خانم بیننده:

که واقعاً وقتِ شما    کنم از خانواده شما تشر م  کنم،تشر م  ایآمر   دیکه شما در آن اقامت دار  یفرمودند از کشور  قبل

  . کنندم  یو ما همار ماو با ش گذارند ما م   اریرا در اخت

  

  ممنونم.   آقای شهبازی:

  

ها که صبح بلند  وقت  شتر یکه ب  د یباور کن  د یو شا  ست یگرفتم، قابل گفتن ن   اد یاز شما    زهایچ   لیخ   زی استاد عز  خانم بیننده:

  کار ببرم.  به  امآن را در زندگ د یآ که م  تی آن ب  کنمم  و سع کنماز موالنا شروع م  ات یروزم را با اب شوم،م
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  19صفحه: 

  تی داشتم و اآلن آن ب    تی ن  ی . امروز  رمی گداشته باشم، جوابم را از شما م   ت ین  یزیاگر چ   کنمبرنامۀ شما را که باز م  

  شیا دیمالِ چند بود، هرچه گشتم نتوانستم پ  دیدان م   تی آن ب   دیی ! و اگر بوشود؟که آن پرنده از عش بلند م  ستین  ادمی

  کنم؟ 

  

  بله بله.    آقای شهبازی:

  

  چندم بود استاد؟ ت یب   خانم بیننده:

  

  .  ول  ستمیرا حفظ ن تشیب جانیمن ا  خواهم،معذرت م  جاستنی ا  دیاجازه بده آقای شهبازی:

  

  ن یا  خواستم جوابِ سؤال من بود م  ن یکنم، ا  دا یاستاد، من هرچه گشتم نتوانستم آن را پ   کنمم    عذرخواه  خانم بیننده:

  کنم، متشرم.   ادداشتیرا  

  

  .  میبه شما بو توانم اآلن م آقای شهبازی:

  

  .  دییبفرما  کنمم  ادداشتیبله بله، اآلن دارم   خانم بیننده:

  

  بشود.  دا یپ   جانیا دوارمیام آقای شهبازی:

  

  آخرش عش بود.  ت یب   خانم بیننده:

  

  . دانم ، م بله بله آقای شهبازی:

  

نشد. من توانستم با شما تماس    دا یاستاد چقدر خوشبختم هرچه گشتم پ   شود،بلند م   انهی آش  یپرنده از رو  خانم بیننده:

را از زبان شما بشنوم.   ت یب   نیکه ا  رم یب  

  

  فقط آدرسش را بدهم، آدرس. بله، مرغ جذبه. خواهم من م آقای شهبازی:

  

  .  کنمممنونم. از شما و موالنا تشر م   لیمرغ جذبه، خ خانم بیننده:

  

  . ١۴٨٠ تیبله مرغ جذبه هست دفتر ششم ب آقای شهبازی:
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  20صفحه: 

ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  )١۴٨٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  

  ینکردم. خداوند را سپاسزار  دایرا پ   تیب   نیهرچه گشتم ا  د،ی دفتر ششم، استاد چقدر شما مهربان  ١۴٨٠  خانم بیننده:

جوابِ سؤالم را داد   نیرا روشن کردم ا   ونیز یرا داشتم تا تلو  سؤال   یو جوابِ    دمیرا شن   تی ب  ن یکه از زبان شما ا  کنم م

اُخت شدم    قدرنیمن با موالنا، ا   دانم نم   رند، یگ را م   شانیهااتِ حافظ جوابِ سؤالیهمه با اب   تر شیب   د یشا  م یو به شما بو

  . رمیب  توانم و م

  

  !نیآفر آقای شهبازی:

  

.  کنم. تشر م شوممزاحم وقتتان نم.  بوسمبه حضرت موالنا و دست شما را استاد م  آورمفرود م  م یسرِ تعظ  خانم بیننده:

  دار.خدانگه

  

  . ممنونم خداحافظ شما.کنم خواهش م آقای شهبازی:
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  21صفحه: 

   یشهباز یآقا یهاهمراه با صحبت ننده،یخانم ب ‐١٠
  

  . دی. خسته نباشیشهباز یسالم، آقا خانم بیننده:

  

  . ممنونم.  کنمسالم، خواهش م ازی:آقای شهب

  

    ؟یشهباز  یآقا  دی شوکه شدم که امروز توانستم موفق شوم بعد از چهار سال، خوب هست  لی خ   کنم،تعجب م  خانم بیننده:

  

  . کنم. خواهش م دییخوب، بله. بفرما لیخ آقای شهبازی:

  

. واقعاً  دمیدر خود د یادیز یهاشرفتی. واقعاً پ کنممن چهار سال است برنامۀ شما را نگاه م ،یشهباز یآقا خانم بیننده:

از شما تشر کنم، واقعاً زبان    یجورچه  دانم بود. نم   دارکنندهی کننده بود، ب من زنده  ی بود برا  یاالعاده برنامۀ فوق  لیخ

  قاصر است.  

  

از    د، ی دیصفحه نوشتم شما د   ی را رو  ها نیاز من چرا؟ من فقط ا   د، یممنونم از خودتان و از موالنا تشر کن  آقای شهبازی:

  موالنا و خودتان.  

  

  میواقعاً. از جناب موالنا، از شما شب و روز شر کن  یشهباز  یشماست آقا  نفس شسته  نی . ا کنمخواهش م  خانم بیننده:

شر کردن، شر هم    یشر کنم، ما زبانمان قاصر است برا توانمنم ا،یخدا  م یگوها موقت  لی. البته خمیخدا را، کم کرد

بامیتوان  خدا هست، ما نم  خود  ی خدا است، واقعاً شر کردن برا  یبرا قول  واقعاً به  م،یکن   تی«اَنصتوا» را رعا  د ی. فقط 

  شما. 

  

  ! نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

بیننده: گفتم از    را در نظر گرفته بودم ،ول   من طرح  م،ییخودمان بو  یهاشرفتیاز پ  دیمن شما که فرموده بود  خانم 

  که دوستان هم بتوانند استفاده کنند.    میبو  میهاشرفتیپ 

  

  بله، بله.   آقای شهبازی:

  

. بعد  میبود، دوقلو بودند پسرها    پسرم دچار مشل  کردم، که من برنامۀ شما را گوش م   در عرض چند سال   خانم بیننده:

آسا در  که شروع کردم برنامۀ شما را گوش کنم معجزه سال ن یمن اول دانمشد که واقعاً در آن حالم نم دهی کش یهاراه ی

  روز مادر.   یداد برا هیآورد، هد میا را بر والناجلد اول کتاب م دمیآن حال بدش، من د
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  22صفحه: 

من نم  اصالدر چه حال  یجورچهنیکه ا  شان،یکار ا   ن یا  ی مانده بودم برا  ،یجورچه  دانم،  ادشی  یجورحال چه  نیدر ا  

بود، با همان مبلغ کتاب موالنا جلد    بش یکه در ج  مبلغ   نیتر رفته با جزئ  ده،یکتاب موالنا دستش رس  یجورافتاده، چه 

  گرفت.   میاول را برا 

  

همان پسرم، واقعاً   یازیشه  ی. آقادادمبرنامه را گوش م   نی سه ماه بود شروع کرده بودم ا  باً ی بود، من تقر  سال  نیاول   عنی

  ده یسمت خدا، فقط کش شد به  هدی فقط کش  ست،در چه حال  می شد که اصال  اآلن بو  دهیکش   به راه  میمن بو  برنامه  نیبا ا

  .  سدینوخودش م  د، یگوخودش م  ا،سمت موالنا، اشعار موالن شد به

  

  عجب!   آقای شهبازی:

  

اگر    عنیهم که عاشق شماست،    شانیسال همان قل دومم، ا و    سنهم  یکه پسر دوقلو  امیپسر بعد   کهنیو ا  خانم بیننده:

نتواند    دی حاال شا   ول  ن،یچه بهتر از ا  را بشنوم که  یشهباز  یآقا  یواقعاً خودش گفته بود، گفته بود صدا  د،یکشخجالت نم

  .  دهندشما را گوش م یهاحرف نندی نشم  نههم فقط مشتاقا شان یا  صحبت کند، ول

  

نگاه    م ینشستو همسرم با هم مکه من    ش یسال، چهار سال پ  ن یکردند اول برنامه را معرف  ن یاز دوستان همسرم ا    یمن  

گوش    ون یزیشما را از تلو  یموقع هم صداهر  دور افتادند، ول  خرده یهمسرم     و مشالت  لی حاآل متاسفانه به دال  م، یکردم

  خودم کار کردم.   ی چهار سال را، مرتب رو نیبودم ا  ری یمن پ ول  دهند،مشتاقانه گوش م   ندی آم   دهند،م

  

  .نیآفر آقای شهبازی:

  

. هر هفته قبل از دانلود  کنمجبران م   هفتگ   کنم، م   تیماهانه قانون جبران را رعا  یجاهاست که من بهماه  خانم بیننده:

ماه باشد    نم کپرداخت کنم هر هفته چهارشنبه، بعدش بروم دانلود کنم. اصال نگاه نم  د یآن مبلغ را با  دی برنامه شما، اول با

  هفته باشد.   ایروز باشد   ای

  

انجام بدهم. بعد    توانمکه من م  ستیکار  نیتر جبران کرد، کوچ  شودواقعاً با پول نم  دمی برنامه د   نیکه من از ا   ییزهایچ

شر،   ند ی گوم  قولآن واقعاً از درونم که آن صبر را که به  عنی  دم، یاشعار را د ن یحدود، شما همان شش ماه اول من اثر ا 

  .  دیآ نم  ری کنم که اصال به تفس ر یتفس  یجورچه دانمنم دمید نهی بع  دم،یواقعاً به چشم د

  

   حال  بغض] آن  ی پرواز کنم [با صدا  خواستماشعار شما را بخوانم واقعاً م   رفتم آمد در پارک که م   ش یبه من پ   که  حال  آن

  ییهایو بلند  مثال پست   دیبود. تا اآلن هم گفتم حاآل شا  یجورکنم که چه  فی توص  توانمنم  عن ی  آمد، م   شیکه به من پ 

   اتیاب   ن یخودم که در مقابل خدا واقعاً هنوز هم که هنوز است ا  یهاشن خاطر عهدبه  خودم،  یهایکارخاطر کمداشت به  
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  23صفحه: 

را تکرار کنم هر روز،    تیآن هفتصد ب  دیحفظ کردم، هر روز با   تی هفتصد ب    ینزد   باًیششصد و تقر   عن یاست که حفظ کردم  

  .  شودیرا تکرار نکنم نم تیهفتصد ب ن یا  عنی

  

همان جبران است، جبران است واقعاً!   نیکار شما را، ا  کنمم   نی! نه دارم تحس نیآفر  نی. آفرمیگوم  ن،یآفر  آقای شهبازی:

نکنم.    نیتحس   توانم شما، اصال نم  ش یوسط فرما  دی موالنا را در روز، ببخش  تی . هفتصد ب ر یاست د  نیهم   یجبران معنو

  .  دیی. بفرماخواهم. معذرت م دییبله، بفرما 

  

  دادم،را که م ی معنو یهاغام یپ  عن ی ، یشهباز یکار است آقا  نیواقعاً کمتر  کنم. خواهش م کنمخواهش م خانم بیننده:

  قدرنیا    عنی  شد، م   اد یو شعفم زشور    قدر نیا  د، ی دادجواب م  دادمرا م   ی معنو  یهاغام ی شما پ  یکه برا  یی هاماه  نیاول

  است.   نیواقعاً هم ندی گوکه م   یسببیب  یشاد

  

خواهشاً   م یگوم  م، یگوام هم م . به خانوادهستمینگران ن  چ یاصال ته دلم ه   نگران   ستم،ین   یز یچچی اصال نگران ه  ر ید   من

  زی چ  چ یدر مقابل آن ه   شودواقعاً نم   دهد آدم م که خدا به    یی زهای آن چ   عن یکنار،    د یترس همه را بذار  ن یا  ، نگران   نیا

  را خواست!   یرید

  

واقعاً    عنی. زبانم قاصر است،  خواهمنم   ز یچچی از خدا جز زنده شدن به خودش، ه  خواهمنم  زیچ چیاصال ه   ریمن د  واقعاً

  کردم .   یکاربخواهم، کم  یزی اگر چ

  

  .  نیآفر آقای شهبازی:

  

  نیاآلن چهار سال تمام هست، کمتر    عن یخودم،    یکه واقعًا من کار کردم رو  یاصال از آن روز  ، یشهباز  یآقا  خانم بیننده:

نام  به اسم   مید کرکنند. اصال ما فکر م  یکنند، فقط صبور  یول نکنند صبور  کنم م  شنهادی به دوستانم پ می گوکه م  یکار

با پسرم م م؟یدانست م   ذهننام منبه  یا، کلمه  ذهن من  !م  م،یگوبا هم صحبت م   مین ی نشها  با دوقلوها، به آن  م یکن

برنامه را داخل    ن یا  یشهباز  یکه جناب موالنا، جناب آقا  یامرحله  ن یبه ا  م یکه وارد شد   اصال آن موقع  می گو. ممیگوم

اند دارند  دستمان را گرفته  یجور نیهم  م، یشوهم زنده م   ک   م یدانپس ما نم  م؟یدیمان را فهمخانۀ ما آمد اصال وارد شدن

قول راه به راه ، راه به راه اقامتگاهمان مرحله به نیتا ا  میخودمان، صبر کن  یرو میکار کن  م،یشر کن دی. ما فقط بابرندم

  .  نیفقط هم م، یض کنرا عو

  

  !  نیآفر آقای شهبازی:
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  24صفحه: 

. چقدر دوستتان دارم! دوست دارم هر لحظه  یشهباز  یآقا  شنومشما را م  یخوشحالم که صدا   لیواقعاً خ  خانم بیننده:

   که آدم دور باشد از هم، ول  ستین  نی. اصال به ا ریدبا هم م یکنکار م   دلبهشما باشم، باهم واقعاً دورادور هم، دل ش یپ 

همه را،    دهم و گوش م   کنمرا من نگاه م   شانیهاغامیکه واقعاً پ   یی هااز خانم  گذارند، م  غامیکه پ   یی هااز بچه  کنم عشق م

  جبران کنم.    خواهمجوره مهمه

  

  .  نیآفر آقای شهبازی:

  

اگر تماسم    یبعد  یهاشاءاله برنامه. انرمیوقت دوستان را ب  خواهمرا که نوشته بودم واقعاً نم  طرح  نیا   خانم بیننده:

  مزاحمتان بشوم.   ادیز خواهمشاءاله. نمان خوانمم  تانیبرقرار شد، برا 

  

به شما.    میگوم   ی! تبر نیما. بله، آفر  یبرا  دیرا بخوان  غامتانیپ  نیخط ا یرو د ییایشاءاله. بله، حتماً بان  آقای شهبازی:

  کم کرده، همان حضور شما، تانی هاحال خوب شما چقدر به همسرتان و بچه نیا  دیدان شما م

  هاتان کم کرده.  به بچه  یجا زنده شده، آن انرژمادر شمع مهر و محبت آن  یعنوان  شدن شما فقط به ف یلط 

  

فقط صبر    کنمها تقاضا م عاجزانه از آن  میبو  یجورنیاز دوستان تقاضا دارم ا  عنی  دم،ید  نه ی، واقعاً بعواقعاً   خانم بیننده:

بع واقعاً  بخوانند،  را  اشعار  د   نهیکنند،  ا  دیخواهند  ا   ن یکه  م  نیچراغ،  روشن  درونمان  اصأل  خودبه  شودآفتاب  خود 

  واقعاً!  دهد خدا کار خودش را انجام م د یشوناخودآگاه، خودتان اصأل متوجه ب 

  

  !  نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

  . یشهباز یخوشحال شدم آقا ل یخ :ندهیی ب خانم

  

برنامه    نینند با اشاءاله که کوشش کمخصوصاً مادران، مادران، مادران، کار دست مادران است واقعاً!  ان آقای شهبازی:

  م،یبو  دیرا من نبا  هانیالبته، ا  دانندهمه م  د،یدان اثر را، م   نیترموالنا به عشق زنده بشوند، و مادر بزرگ  یو با شعرها

  یهمسر هم برا  یدر خانه، مشعل گرم، پر از عشق هم برا  ستمشعل  یباشد، مثل    عشقکودکان دارد. مادر اگر    یرو

  ها.  بچه

  

موالنا    برنامه هم نگاه کنند، استفاده کنند.  ول  نیتوجه کنند به موالنا، حاال اگر خواستند، به ا  شتریمادران ما ب شاءالهان

ا   کندکم م  به آ   ر یاصطالح زنج به  ن یکه  چه    ن، یا  د یبدرد. شما موفق شد   رد، سپام   ندگان یباطل را که انسان درد را 

  .  دیبه عشق زنده شد  د،ینده   تانیهادرد را به بچه ر ید ، ییجا ی د ی دور باطل را قطع کن  ند، ی گوم
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  25صفحه: 

 دار یکه ب   میواقعاً ما در خواب بود   ،یشهباز  یبا لطف شما، با عشق شما، با لطف شما، با محبت شما آقا  خانم بیننده:

همه    نیشما، دست شما درد نکند که ا   د یپست کرد    عن یگذاشتم،    ی معنو  یهاغامیرا هم نوشتم در پ  غامیپ  ن یما را. ا   دی کرد

[  می. واقعاً دورادور هزاران بار هر روز شر کن یمعنو  یهاغامیدر پ  دیگذار م   د یکنشما همه را واقعاً چ م   د، یآ م   غامیپ 

  .  نیترجزئ  ن،یواقعاً.کمتر  دی تشر ما را قبول کن  نیا  نیکه کمتر  کنمقطع شد] واقعاً تقاضا م 

  

  .  کنمم  . ممنونم با شما خداحافظ کنمخواهش م آقای شهبازی:

  

  قربان شما، ممنون، تشر، خداحافظ شما.   خانم بیننده:
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  26صفحه: 

  یشهباز یآقا یهاصحبت ‐١٠
  

   باارزش  ار یبس  یهاغامیپ   ول  شود،گذاشته م   غامیپ   لیشلوغ هست و خ   درست است که  یدر کانال معنو  آقای شهبازی:

  ی ساعت،     ی   نم ی ب بنم خودم را بروم. م   توانم به خواندن، نم   کنم خودم شروع م    من وقت    عنی.  شودگذاشته م

طور که امروز  . همانشودجا گذاشته مشما در آن  یهاغام ی که پ  کانال  ،ی. کانال معنوخوانماست دارم م   م ین  و  ساعت

گنج حضور    ی اعضا   عن ی  م، یگذاردوستانمان را م  یدئوهایکانال است درست شده، و   ی نشان دادم، مدرسۀ عشق هم که  

  خاص خودشان را دارند.    کانالالبته جوانان عشق    م،یگذارجا م آن  ره،ی مال جوانان عشق را و غ حت   فرستند، م   دئو یاگر و 

  

   و اگر کس  ست انتفاع   ر یغ    عن ی)  non-profit(  تی پرافحساب خانۀ موالناست. نان  د،ینی ب صفحه م   ی که رو  یحساب   نیا

به ا  ز یوار   تواندکم کند، م  تواندکانادا م  ایاروپا    ا،یدر آمر   اتشیکم کند و از مال  خواهدم حساب ما به او    نیکند 

  به اصطالح وارد کند و از تکسش کم کند.   اتشیمال  عنی)  taxتَکسش ( به  تواندرا م  د یو آن رس میده م  دیرس
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  27صفحه: 

   یشهباز یآقا یهااز مازندران، همراه با صحبت نندهیخانم ب ‐١١
  

  . یشهباز یسالم. احوال شما آقا خانم بیننده:

  

  د؟ی زناز کجا زنگ م  دییسالم. بفرما آقای شهبازی:

  

  . یشهباز یخوشحالم آقا ل یخ خانم بیننده:

  . هول هم شدم!دهم شما را گوش م است برنامۀ سالهشت. هفتکنم من از مازندران صحبت م 

  

  . دیبش  قینفس عم  یخُب  آقای شهبازی:

  

چه خدا بخواهد  هم گفتم هر  ریبارم است، شد امروز. د   نی. اولرمی تماس ب  خواهمسال است م  لیخ   ول  خانم بیننده:

  . شودچه م  نمیبب   کنم،من شروع م 

  ] یشهباز ی[خندۀ آقا

   

مورد    استفاده کردم از برنامۀ شما. بعد هم در  لیخوشحالم، خ  لیتماس برقرار شد. لطف خداوند بود. خ    ول  خانم بیننده:

  .  میبو  خواهمقانون جبران فقط م

  

  شود که م  برنامه، فقط کم   ن یجبران کرد ا  شودکه م  ییروز گفتم فقط جا   ن یکه شروع کردم، واقعاً اول  یبار  ن یاول  من

  ها. ها، به همۀ خانوادهمه. به همۀ مردم، به همۀ بچهبرنا ن یکرد به ا

  

نماز و روزه   خواهمبود. بعد خواهرم آمد خانۀ ما گفت که م  روز مادرم تازه فوت کرده  ی هم نداشتم.    یادیپول ز   بعد

  مامان.    یبرا  میبده 

م   بعد قبول  من  باکنممن گفتم که  است  درست  ن    یبه    د ی.  بعضدی بده  ازمند یآدم   .   م  نی ا را  خرج    ی برا  کنندکار 

  به من.  د یفقط پانصد تومان را بده  د، ی. شما بده شانزندگ

  

ا  هاآن بعد من  نماز و روزه، خ   بایز  ل ینماز و روزه را گرفتم. خ  ن یقبول کردند.  زور روزه قشنگ بود. من به   لیبود آن 

بعد از افطار من، نمازم   بود، حتّ  یامن. نه گرسنگ یزه بود برارو نیتربایروزه ز ن یا ول دی شد با گرسنگ   عنی گرفتمم

  .  کردمنم  ساعت، دو ساعت بعد از روزه احساس گرسنگ  ی . کردمم  ازبعد افطارم را ب  خواندمرا م

  

کردن. واقعًا دگرگون شدم، دگرگون شدم،  حساب، بعد از هفت ماه گوش  یتو  ختم یاندازۀ هفت ماه من ر پول را به  ن یا  و

  استفاده کردم از آن وقت تا حاال.   لیدر درون خودم. و خ دم،یرا در خودم د  بود. دگرگون  بایز  لیخ
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  28صفحه: 

هزار  کم از ده    به مقدار   حتّ  ست یدستتان ن   پول  د، ی ندار  پول   که حتّ  م یرا بو  ن یمورد قانون جبران ادر  خواستمم   فقط

  .  دیکن واقعاً نم د، یکننم  شرفتیپ  دیتا نکرد  د، یاز هزار تومان شروع کن  د،یتومان شروع کن

  

  د ی درک کن  د،یری را ب  ییزهای چ  ی . ممن است  شودنم   د،یری مفت ب  د یخواههم جبران نکردن از ذهنتان است، م   آن

  . روداز ذهنتان، از دلتان م رودم  ع یسر ول

  

  !نیآفر آقای شهبازی:

  

  . رمیگوقت شما را نم نیاز ا شتریاز شما. ب کنمتشر م  ل یخ خانم بیننده:

  برنامه.  ی خودمان، نه برا ی مهم است، برا  ل یخ به مردم که قانون جبران مال  می را بو نیبود که ا   میآرزو فقط

  

  با شما. کنم م  حافظ! خداعال ،! عالنیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

چقدر دارم در ماه اآلن هم هر  دهم، خوشحال شدم. ده سال است من ادامه م  لیممنون، متشرم. خ  لیخ   خانم بیننده:

چند   میپنجاه هزار تومان. هرچقدر دارم را، خودم هم عضو هستم. البته خواهرها  گذارم،خودم م یفقط پنجاه تومان را برا

  من.  ی برا  دهدلطفش را انجام م  کند، م  زیاو وار سپارمم   یبه   م، یتا هست 

  

  به برنامه؟  کنند هم گوش م   تانیخواهرها  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

  من است.  ندۀیها نمااز آن  ی. میدهنون جبران را انجام م همۀ ما قا م،یده هم گوش م همۀ ما با خانم بیننده:

  

  د؟ یکنهمۀ خواهرها گوش م   میگوم آقای شهبازی:

  

  .  میکنها فوت شد. فعال پنج نفر از ما گوش م از آن  ی  م،یما، نُه تا خواهر بود  یخواهرها بیننده: خانم

  

  ! نیآفر ن،ی خُب، آفر  لیخ آقای شهبازی:

  . دیبرسون سالم

  

بیننده: م  خانم  گوش  ما  از  نفر  ا میکن پنج  شروع کردم  من  هم  اول  از  بعد،  تشو  ق یتشو  هانی.  واقعاً  شدند.    قیشدند، 

  . کنندجبران م شتریتر است، ببالشان بازو دست  کنند،جبران م  شتری ها ب . آناست سالهشتهفت

  

  ! نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:
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  29صفحه: 

  ! نیآفر ، عال ، عال ،عال

  

  . لیاز شما، خ  کنمتشر م   لیخوشحال شدم، خ  لیممنون، خ  ل یممنون، خ  ل یخ خانم بیننده:

  که آدم درد بشد.   ماندنم  یوجود ندارد. با موالنا درد یمن صفر شد، درد یدردها

  

  ماشاءاله. ،یوا ،یوا  ،ی! وانیآفر آقای شهبازی:

  

براه نشود. ساده شعر موالنا رو  یکه با    میکم داشته باشد با موالنا، بو  د یآدم با  ل یخ  ،لیخ   ،لیخ   ،لیخ   خانم بیننده:

تا خانه.    یروادهیگرفتم اآلن پ   ادیاز مهتاب جان    کنم، شعر حفظ م    است ول  لیندارم. سوادم س  یادیمن سواد ز   میبو

  . کنمم   حافظو خدا خوانمبرند هم دارم م  ی.  کنمرا حفظ م  اهاآلن غزل ول  کردماز اول هم م 

  

  . دییبفرما  ،د ییبفرما  آقای شهبازی:

  

  خانم بیننده:

  یهمره شو  هالیبا س ،یقطره گر آگه شو یا
ه نب ایدر یسو لَتیسد، در ررنیب آفَت   

  )٢۴۴٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  

  .کنم م  م یرا تقد تیب  ی  نیهم

  

  ! نیآفر ن،یآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

  خوشحال شدم. ، ممنونم، مرس خانم بیننده:

ها  اند. آنتا حاال نگرفته  هانی ا  ول   ردیگرفتم که ب   ل یتا حاال، من خ   عنی. تا حاال زنگ نزدند.  رسونندهم سالم م   خواهرم

  قانون جبران را انجام بدهند.  رند،یب  کنم م  شانقیرا تشو

  

  حتماً، حتماً. ممنونم، خداحافظ شما.  آقای شهبازی:

  

  ممنونم، خداحافظ. خانم بیننده:
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  30صفحه: 

  دوارم یاست و ام  ند یخوشا   لیخ   ن یا   زنندزنگ م   که تا حاال زنگ نزدند، وقت   ی دیکه دوستان جد   د ین یبم  آقای شهبازی:

ها هم زنگ بزنند  تا حاال زنگ نزدند، آن  کهکمتر زنگ بزنند، بذارند کسان   کم  یاند،  زنگ زده  لیکه خ  که دوستان

  .میبا ما نداشتند، آشنا بشو  گوش کردند، اصال تماس ضورکه تا حاال گنج ح یدیتا ما با افراد جد 

  

  

  

  �💠💠�  پايان بخش اول�💠💠�
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  31صفحه: 

  یشهباز یآقا یهاخانم اکرم از کرج همراه با صحبت‐١٢

  

  ؟ یشهباز یآقا د یسالم، خوب هست  اکرم: خانم

  

  د؟ یزن. خوب بله، ممنونم. از کجا زنگ ممیسالم عل آقای شهبازی:

  

  شاءاله. اکرم هستم از کرج. ان د یزنده باش اکرم: خانم

  

  د؟ یکنبار است نه، صحبت م  نیبله اکرم خانم، اول آقای شهبازی:

  

  زنگ زدم.  ش یبار دوم است. شش سال پ ن یا نم، یبتان را ممن هشت سال است برنامه ،یشهباز ینه آقا اکرم: خانم

  

  . دی] شش سال است زنگ نزد یشهباز  ی. [خندۀ آقاشودبار م نیدوم! خب مثل اول آقای شهبازی:

  

  خواهم از برنامۀ شما بردم نم   ییهاضیمن بماند که چه ف  ،ی شهباز  یشاءاله. آقاان  دی. زنده باشباًیبله تقر   اکرم:  خانم

احساس کردم هرچه رشته بودم    بارهیبعد    دادم، شما را گوش م  ٩۴۶من برنامۀ    شبید  رم، یب   اد یتان را زوقت برنامه

ها  به آن  لیس  یموقع   یساله رفتارتان خوب باشد، شانزدهپانزده یهابا جوان که دیپنبه شد. شما در آن برنامه فرمود

  شیمن پ  یمسئله برا  ن یمتأسفانه ا   دم ی. ددیها رفتار کن بشوم با آن  ت یکردند با قربانت بشوم، فدا  یاگر پرخاشر  د، ینزن

  . میداشت  مشل  نیام همچآمده منتها با بچۀ خودم نه، با نوه

  

مادربزرگش بوده، حاال آمده بود   شی ساله دارد که منتها پ دختر هجده   یمن پانزده سال است از همسرش جدا شده،   پسر 

  من بود.   ش یدو سال بود پ

  

فقط    کرد، پرخاشر است حرف گوش نم   ل یخ  م، یبا هم تنش داشت    ل ی. بعد خکندم    گدوسه سال است با من زند  بعد

بحثش    شب بحث باال گرفت و بعد با پدربزرگش لفظ  یمتأسفانه    ول   ش،یهادر برابر حرف  کردمسوت م   کردمم  سع

  بچه به او برخورد قهر کرد رفت.   نیبا او برخورد کرد ا   لفظ   بلند نکرد، ول  شیرو  یزی چ  دست ناکردهیشد. خدا

  

گردن نگرفت. پسرم خودم است!    ت یسال اصال مسئول  همهنی . و پدرش ا کندم    و اآلن هم رفته با پدرش دارد زندگ   رفت

  .ور بودبه آن  ورنیاش از ابچه همه ن یکند، ا  ی اش را نگهدارگردن نگرفته بچه ت یمسئول  میگودارم م  ول

  



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۴۷مشار

  32صفحه: 

بچه را هرطور بود   نیا   دیکردم؟ من با  من کار اشتباه  نمیبب   خواهمم  ،یشهباز  یآقا  میرا به شما بو  نیا  خواهمم  حاال

   ی تا حاال، از شما    شبیاز د  کند م  تیمسئله من را اذ   نیا   ل یدر قبالش نداشتم؟ خ  ت ینه من مسئول  ای  داشتم؟نگه م 

کم  فقط مخواهم .  

  

قانونش است،   نیا  رید د،یباش  دیمنبع عشق و برکت با  دیمادربزرگ هم هست یشما حاال  کهنیواله در ا آقای شهبازی:

  عنوانِ  مادربزرگ، حاال چه انداره به

  

بچه    نیمراتب با ا   یمنتها  دهم،شان عشق م تا نوه دارم به همهمن سه . دهمها عشق مبه آن جورهمن همه  اکرم:  خانم

  ادیز  میاست که نتوانست   نیا  ام،ختهیهم ر به  ل یداشتم، خ  جراح   ضمیخودم هم اعصابم ناراحت است، خودم مر  هخردی

  متأسفانه.   مییایبا هم کنار ب 

  

  د؟ی چند سالشان است فرمود ن،یهرصورت در ا به آقای شهبازی:

  

  هجده سال، دختر هستند.  اکرم: خانم

  

  د، ی ] مهربان باشیشهباز  ی[خندۀ آقا  دیبا  ریاگر دختر هم هستند، د  ر یهست که، خب د  خب سن  ریبله د  آقای شهبازی:

  . دیکن   با هم آشت  د یزنگ بزن دیتوان است و، حاال م ییاست و فضاگشا اصل مهربان 

  

  رفت خودم ناراحتم.  جانیاز ا کهنیاز ا  مشل ندارد! ول  اد،ی! م ستمینه قهر ن  اکرم: خانم

  

با  دیکن ندارد اگر شما حس م  اشال  دی دانم  ،یخب! خب حاال    آقای شهبازی: نبا  د،یعذر بخواه   دیکه  البته    دی من 

  شما چون ما با اصولِ  ها! ول  بزنم  حرف

  

  . دیبله ببخش  اکرم: خانم

  

ا   ذرهی با اصول کار موالنا    نه، باش  نیآشنا هستم، اصل  حرف    رید اصال    د،یباش  مهربان  د،یاست که شما منبع عشق 

  .  ما میندار یرید

  

اند، شما هم که  ها در معرض موالنا که نبودهو سال خب بچه  که منبع عشق است، مخصوصاً در آن سن  از، کس   ریغ  شما

  نبودند.   در معرض مهر و محبت کاف دییگوم

  



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۴۷مشار

  33صفحه: 

  بله نبودند.  اکرم: خانم

  

  موضوع را.  نیا  دیمالحظه کن  دیشما با ریخب د آقای شهبازی:

  

جوان جور    یوپنج سالم است همسرم هفتاد سالش است، با ما سنمان باالست، من شصت  یشهباز  یبعد آقا  اکرم:  خانم

  هرحال مزاحمتان شدم. بچه بوده؟ به ن یاشال از ما بوده، اشال از ا دانمکردن، منتها نم  جا زندگ   ی  دیآ درنم

  

  ، ممنونم. نه،نه آقای شهبازی:

  

. و بدون  کنمم   ت یمن قانون جبران را هر ماه رعا  مینرفته بو   ادمیتا    دیببخش   یشهباز  یخواستم فقط، آقا  اکرم:  مخان

  . کنمم ت ی را رعا ن یا  ول دهم،داشته باشم نم اگر قرض   عنی  کهنیا

  

  !نیآفر آقای شهبازی:

  

  قانون جبران.  ن یرده امن آو  که صدچندان برکت به زندگ میرا به شما بو ن یو ا اکرم: خانم

  

  .نیآفر آقای شهبازی:

  

بذارند، چون من واقعاً از   شانرا حتماً اجرا کنند، حتماً در برنامۀ زندگ  نیا  م یبه دوستان بو خواهم م  عن ی  اکرم: خانم

  ممنونم از شما.   رم،ی گ. وقتتان را نم یشهباز یآقا دیکن لطف م   لی] خهی . [صحبت با گردمید جهی آن نت

  

  . دیشاد باش د، یشاءاله موفق باشممنون. ان  لیخ کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  

  متشرم. خدانگهدار.  ،یشهباز یشاءاله آقاان د یزنده باش اکرم: خانم

  خداحافظ شما.  آقای شهبازی:
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  روکو  رامونیپ  یشهباز یآقا یهاصحبت ‐١٣
  

  
  ا یدر کانادا و آمر  عن یهستند    شمال  ی ایکه در اروپا هستند و آمر   کسان   ی بدهم. برا  یمختصر  ح یتوض    ی ها را  شل  نیا

  ) را بخرند. Rokuکه دستگاه روکو (  میکن م شنهادیهستند، پ 

  

.   یالترون   یهاو فروشاه  فروشندم  ای) در آمرBest Buy(  یبا) و ِبستAmazon  ت یکه در آمازون (سا  ستدستگاه    ی

  ن یاسمش «روکو» هست که به ا  ، یمهم الترن   یهافروشاه   ۀ یبق  ای) هست  Media Market(  امارکت یدر اروپا هم در مد 

  است.صورت 

  
  نند ی ما را بب  نترنت یا   قی(کنترل) است. و از طر   موتش یآن هم ر   شود، شما نصب م   ون یزیاست، پشتِ تلو   دستگاه کوچ   ی

طر از  د  ق یو  تصو نندینب   ر یماهواره  هم  مزا   رش ی.  هم  است  تلو  یادیز   یایبهتر  همۀ  م   هاونیزیدارد،  .  دیری ب  دی توانرا 

  . میروکو هم هست  م،ی) هم هستGLWiz( ز یوالما در ج  دیدان طور که م همان

  

اروپا   یماهواره برا ن یهمچن ،شمال یایآمر یماهواره برا نی و ا د یروکو بخر د یما. اگر لطف کن میگسترده هست  لیخ روکو

  .  دینصب کن   ونتانیزی و پشت تلو دیبهتر است روکو رو بخر   نیقطع خواهد شد. پس بنابرا  یزودبه
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  35صفحه: 

  

سامسونگ    یهامثل مثال تلفن  دی دار  دیاندرو   ای  دی) دارIphone(   فونیگنج حضور هست، اگر آ   لیموبا  شنی یاپل  طورنیهم  و

)Samsung و فالن، م ( یاپل  دیتوانلیموبا شنی ) ما را که اسمشGanj e Hozour 2تر کنم، م) هست، بزرگ دی نی ب  :Ganj 

e Hozour 2  ٢(گنج حضور (  

  

پا  ای.  ParvizShahbazi.com  د یما برو  تیساوب  ای  د ین یبب   شن ییپلا  قیاز طر   د یدانلود کن   دی توانم   ن ییگوشۀ سمت چپ 

  د یدان ] هم م ر ی[تصو  نیی. گوشۀ سمت راست پاونیزی نصب شده پشت تلو  تیکبر   که آن روکو مثل قوط  د ینی ب ] م ری [تصو

  .  دین یرا بب  ن یفقط ا خواستم. م دهدرا نشان م موتیآن روکو و ر 

  

مربوط    ست، ین  رانی به ا  مربوط  چیه   هانیکه نوشته ا   طورنیهست. و هم  ونیز ی] نصب روکو پشت تلوری هم دوباره [در تصو  نیا

  ادامه خواهد داشت.   طورنیهم  رانی و اروپاست. ماهواره در ا شمال یایبه آمر

  

  ست،یاصال مربوط ن  رانینگران ماهواره نباشند و زنگ نزنند سؤال کنند، به ا  وجهچیه هستند به  ران یکه در ا   کسان   پس

  .شمال یای است مثل اروپا و آمر  یقو نترنتیکه ا  یی مربوط است به جاها
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  خانم اکرم از تهران   ‐١۴
  

  د؟ یسالمت د؟یخوب هست ،یشهباز یسالم آقا اکرم: خانم

  

  . خوب بله، ممنونم. میسالم عل آقای شهبازی:

  

. من اکرم هستم از تهران زنگ  دمیشما را شن  ی خوشحال شدم صدا   لیمن خ  یشهباز  ی] آقاه ی[صحبت با گر  اکرم:  خانم

  .یشهباز یآقا زنمم

  

  !نیآفر شهبازی: آقای

  

را نم   اکرم:  خانم را    تانیصدا  یشهباز  ی. چقدر خوشحال شدم آقارمی بتوانم تماس ب  یشهباز  یآقا  کردماصال فکرش 

  . دمیشن

  

  . دیممنونم، لطف دار آقای شهبازی:

  

از شما     لی. خیشهباز  یکردم آقا  ر ییتغ    لی. خ کنمسال است برنامۀ شما را نگاه م   یمن    یشهباز  یآقا  اکرم:  خانم

  ممنونم.  

  

ا. شبیشهباز  یموالنا را حفظ کردم آقا  یاز شعرها  یسر  ی  باًیتقر  روزها کار    خوانم،شعرها را م  نیها موقع خواب 

  . آورمجا م سجدۀ شر به ،یشهباز یآقا کنماش خدا را شر م . همهخوانمموالنا را م  یآقا یشعرها نیا  کنمم

  

  !نیآفر آقای شهبازی:

  

او را نص همه  ، عصبان  لیخ  حوصله،یب   لیدارم خ  یدختر  ی اما    اکرم:  خانم او    دهمرا م   هانی. اکنمم   حتیاش  به 

  . دمید  جهیموالنا را بخوان من نت  یشعرها ن یا م یگوم

  

بدهد   رشی خدا خ  میگوم   کنمرا هم دعا م   شانیا  لیبرنامۀ شما آشنا شدم، البته توسط خواهرم. خ  نیخوشحالم با ا  لیخ

  .برنامۀ شما آشنا کرد  نیکه من را با ا 

  

  .نیآفر آقای شهبازی:
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  37صفحه: 

  . کنمبرنامه را نگاه م   نیسال است دارم ا ی. یشهباز یواقعاً از شما ممنونم آقا اکرم: خانم

  

  .نیفرآ آقای شهبازی:

  

 ،یشهباز یآقا  ستمین  زی چچیشما نگران ه  یهاقول حرفبه  لیبودم، اما اآلن خ   یمن آدم صبور  ،ل یمن هم خ اکرم: خانم

  خوشحالم.    لیخ   رم،یبتوانم با شما تماس ب  کردم. اصال فکرش را نمآورمجا مسجدۀ شر به  کنم،م   یاش شرگزارهمه

  

گزارم  از شما سپاس  ایدن    یگزارم،  از شما سپاس  ل ی. خرمیکه من بتوانم با شما تماس ب  یشهباز  یلطف خدا بود آقا  هانیا

  . یشهباز یآقا

  

  . عال  ،. عالکنمخواهش م آقای شهبازی:

  

  شاءله خداوند عمر باعزت به شما بدهد. ان اکرم: خانم

  

  ممنونم، ممنونم. آقای شهبازی:

  

  که حفظ کردم را.   تی دو ب  نیشما بخوانم، هم ی موالنا را برا یدانه از شعرها  ی  اکرم: خانم

  

  بله، بله.   د،ییبفرما  آقای شهبازی:

  

  اکرم: خانم

  

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتُوا
  گوش باش  ،نگشتزبانِ حق  چون

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  ست ی عدم خود چه مبارک جا نیا
  وجود از عدمست  یِمددها  که

  )۴٣۵ شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  

خدا را   شومم  داری گرفتم حفظ کردم. صبح که ب  ادیشعرها را    یسر ی  ی شهباز یآقا ستیبد ن   باً،ی را تقر ش یشعرها لیخ

  .یشهباز یآقا خوانمرا م هانیهم  کنم شر م 
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  . نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

  از شما ممنون. ایدن ی  اکرم: خانم

  

  . عال ،عال آقای شهبازی:

  

. از  رمی برقرار شد ارتباط من که توانستم با شما تماس ب نیمعجزه بود از طرف خداوند که ا   ی یشهباز یآقا اکرم: خانم

  . یشهباز یممنونم آقا لیشما خ

  

  . کنمم  . ممنونم. پس با شما خداحافظ عال  ،. عالکنمخواهش م آقای شهبازی:

  

  . یشهباز یآقا کنمم  ت ی. قانون جبران هم رعادیسالمت باش اکرم: خانم

  

  . نیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  

  ل یشاءاله. خخداوند عمر باعزت به شما بدهد ان  ،یشهباز یآقا  بوسماز شما ممنونم. دست شما را م   لیخ   اکرم:  انمخ

  . یشهباز یتشر آقا  لیممنونم خ

  

  . ممنونم. خداحافظ شما.نیبه همچن  ن،یهمچن  . بهدیلطف دار آقای شهبازی:
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    موالنا بر سبِ زندگ  یهاآموزه ر یتأث   رامونی پ  یشهباز یآقا یهاصحبت ‐١۵
  

دانش    نیشماست از موالنا. چقدر خوب است! چقدر خوب است! شما چون قدر ا  ها همه نشان قدرشناسصحبت  نیا  خب

  .دی گرفت   جهینت د یکار برد. بهد یدیا را شر که ارزشش را فهمبرد! خد  دیکار خواهبه د، یدیرا فهم

  

موالنا را تکرار    ی و شعرها  د یسال اگر به برنامه گوش بده  ی .  شودآدم عوض م   ! سب زندگ انیها، آقاخانم  دوستان،

زندگ  د ید  د یخواه   دیکن   سب شد.    تان،ی فکرها  تان، ی رفتارها  تان، که  د   دی نی ب م  دفعهی حالتان عوض  نگران    ریکه 

ن   د،یستین ا دیلرزنم   د،یست یمضطرب  ا   نی.  و  نم یترس  ارتعاش  را  نم   د،یکنن خشم  تجربه  د   د،ی کندر خودتان    ران یبه 

  . مخصوصاً در خانواده! مخصوصاً در خانواده.دیده نم

  

ثبات و    مقداری والنا  م  یخانواده به ترس مرتعش نشوند، به اضطراب مرتعش نشوند، با شعرها  یخانواده اگر اعضا  در

 یخانواده زود  ی که اعضا  شودم  یجور  ی . آن خانواده  شودکنند، آن خانواده گرم م   جادیکنند، حضور ا   جادیا   یداریپا

ها  بچه  نند،ی را بب  شانیهابچه  خواهند پدر و مادر م   نند،یپدرشان را بب   نند،ی برسند به خانواده مادرشان را بب  خواهند م

  کانون گرم عشق است.   کهنیا یبرا نند؛ ی را بب ر یهمد  خواهند م

  

صفحه    ی شعرها را رو  نیمان است. و ما اآلن ا دانش مال همه  ست، یدانش، دانش مال من ن  ن یدست ماست. اآلن با ا   نیا

  . شودنم  نیر از ا . بهتدیشو و عوض م د یبر کار مبه د،ی دان و قدرش را م  دیگرفت  ادیآسا طور معجزهو شما به م ینوشت

  

   من ناراض  دیفکر نکن   کنمصحبت قانون جبران م  هستم. وقت  ] از شما راضیشهباز  یتا آسمان [خندۀ آقا  نیزم  من

هستم، دنبال    ی ! من دنبال قانون جبران معنودیرا انجام بده   یشما قانون جبران ماد  ستیمن اصال مهم ن  یهستم. برا

  هستم در شما.  ات یاب  نیا  یاثرگذار

  

  د ینی ب . م کندخداوند دارد کم م  فَکان است، ولدست قضا و کن  ستیدست من ن   دانمآن را هم اصرار ندارم، م   و

 ن یهفتادوشش سالم است اآلن، و اآلن ا   دیدان . من م وجود آوردهوجود آورده، در من هم بهرا در شما به  اتیاب  نیشوق ا

کار    ن یا  توانم که م   کنمخب من هم خدا را شر م   کنم، اجرا م  تانی برا  کشدساعت طول م   اوقات هشت   برنامه را گاه 

  را بنم. 

  

  چشمانتان است!   یجلو دین یباست که شما م  تجربۀ عال  یهم   ن ی! ادیکار را انجام بدهم. توجه کن نیا یچجور و

. اآلن پس از هشت ساعت برنامه من خسته  رومجلو م   یو من با آن انرژ  کندم   جادیا   یدر طول برنامه انرژ  اتیاب   نیا   تکرار

  دارم اآلن، چرا؟   یچهارپنج ساعت هم ادامه بدهم. انرژ توانم! مستمین
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چشم    یجلو  ول  د ینی ب چشم من است. شما نم  یخب، جلو  خوانم اآلن، خودم هم م   سمینوصفحه م   یرا که رو  اتیاب  نیا

  .  نمی ب من هم م شودجا ظاهر م آن هانیا هست  ونیز یتلو  ی من 

  

در انسان،    شودم  جادی محرکه ا  یروی ن  یسازنده،    ی . انرژشود م  جادی ا  یدر ذهنم، انرژ  خوانم م  نمی ب را م  هانیا   وقت

  .  بردمحرکه ما را جلو م یروی ن  نیا جهی شده. درنتگشوده یدر آن فضا

  

  ییچه انرژ   دی دانم   تیهفتصد ب   نیا   خوانند،در روز م   تیزنگ زده بودند گفتند هفتصد ب   خانم   ی.  طورنیشما هم هم  در

  آدم را.   کندخم م  زه یری هر کدام  زه، یر یدر انسان انجام بدهد؟!   تواند م  یریی کند؟! چه تغ جادی ا تواند در آدم م

  

.  شودآدم خم م  شتریب   زهیری هردفعه     ول  ،باش  ریپذ انعطاف  دیبا  ،یخم بشو  دی با  وگایورزش    وگا،یورزش    دیروم   دیدید

  .شودشده! و باز م  ریپذ که بدن انعطاف ن ی ب در طول زمان م

  

  جهیدر ماه چقدر اثر دارد؟ در سال چقدر اثر دارد؟ درنت  د یاثر دارد، در روز. شما حساب کن  زهی ری هرکدام    ت،یب  هفتصد 

  .شودآدم عوض م 
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    نندهیخانم ب ‐١۶
  

  الو، سالم.  خانم بیننده:

  

  . دییبله بفرما  م،یسالم عل آقای شهبازی:

  

و از سال   دهمام، انتظار نداشتم مثل همه. من شش سال است که برنامۀ شما را گوش م زدهواقعاً شفت  خانم بیننده:

مدت    نیدر ظرف ا  یشش سال را چجور  یهاگفتن   نیبعد از ا  دانمنم  ول  ،ل یخ  م،یها دارم به شما بوحرف  لی. خ٩۵

  کوتاه بتوانم بنجانم. 

  

تعارف کم کن و بر مبلغ افزا [خنده    ندی گوهرحال امروز، از م . بهرمیکرد که با شما تماس ببه من اصرار    لیخ  امخواهرزاده

  را بزنم.   اماصل یهاحرف ادیز کنمم   ] سعننده ی ب 

  

   ی. فکر کردم از گذشته صحبت نکنم مثل آن داستان موالنا که  میرا انتخاب کرده بودم بو  یی زهایچ   لیخ   خواستمم

  کار را نکنم.   نیگذشته را بخواند، گفتم ا  یهانامه  خواهدم   شب، ه  ی  د یآمنتظر بود آخرش م   معشوق  لیخ ،یاری

  

  یزی چ  ی موالنا،    اتیبا اب   کنمرا انتخاب م  تی ب   یها  ها، من هم شبصبح  ندی گوکه م  مثل دوستان  قاًیمن امروز دق 

  شود به من خودش الهام م  دانمکه نم  ت یب   ی ها با  و صبح  خوابم با آن م   کندمن کار م   ی رو  کنماحساس م   ل یکه خ

  و به همان منوال.  شومم  دار یب   آنبا  دم،یدر برنامۀ شما شن ایاز قبل  

  

  ن یا  نشمردم در ط دانمهم باشد نم دیرا حفظ کرده باشم، شا تیب ایکه هفتصد بار، هفتصد مصرع    ستمیآن خانوم ن  مثل

  ی ذکر برا   یهفتصد بار مثل    د یمصرع را شا   ی   ها بشود که من در روز حتوقت  بعض  کنم فکر م  سال، ول   ن یچند

  . کنمخودم تکرار م 

  

  :کنمم   دارم زندگ تیب ن یست من به ادو روز ا م،یبتوانم بو  دیشا روز یو از د امروز

  

  هات از نسخ اوست  حروفِ حال نیا
  و فَسخَت هم ز عزم و َفسخ اوست  عزم

  )٢٧٨١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  کتاب، نوشتن   یاز رو یبردار: نسخهنَسخ
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  : ی ن، یا  ی

  

  ال یآن باشد که او از هر خ خفته
  و کند با او مقال  دیاوم دارد

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

  وگو : گفتمقال

  

  

ناظر    نیناظر هستم، که خود ا  میکه هر لحظه فکر، البته هر لحظه که اغراق است من بو  کنم فکر م   نیا  یدارم رو  مدام

نُه    باً یمن را تقر  ن یو ا رم یگو سخت  عصبان   اریمبصر بس  ی که ناظر باشم   نیاز ا  ش یمن پ  دارد.  داستان ی بودن من هم  

  . ریگ مبصر سخت نی از برنامه شما جدا کرد، ا ماه

  

  .  شوندم  تی اذ ل یکه پشت خط هستند خ  دوستان  دانم چون م رم یبه آن، اآلن وقت برنامه را ب  خواهمحاال آن هم نم  

  

  م یگوم   شود،که به من وارد م   احساسات  ای  یکه مدام هر فکر  کنمخودم با آن کار م   یرو  بیترت   نیبه ا   تیدو ب  ن یا  بعد

اآلن که نشستم اگر    ن یهم   عنی  رم یگ م  میخداست، نسخۀ خداست، از نَسخ خداست. و اگر تصم   یهاهمه نوشته  هانیا

عزم و فَسخت هم    ن یا  م یگوبخورم، م ییچا  وانیل   ی   ایزنگ بزنم   یخواهم به االن م  دانمچه م  کنم،دستم را دراز م 

  از عزم و فسخ خداوند است. 

  

   کشکه تو خجالت نم  ردی گم   رادیاست، مدام به من ا   ریگسخت  لیمبصر وحشتناک خودم را که خ  کهنیا  یبرا  طورنیهم  و

چرا    ،یدار  نهی ر ید  یهات یهوهنوز هم  ، یدار  نهیموالنا خواندن، با حافظ رفاقت کردن، هنوز هم ک   همهنیهنوز هم بعد از ا

مبصر   ن یا خورد،م  نیاش آن زمکه همه ایآن اَستر و   ۀیمثل آن قض لغزد؟م  تیپا قدرنیچرا ا ؟یخورم  نیزم  قدرنیتو ا

  چهار روز گذشته که:جا افتاده در سه میرا، تازه برا  تی ب   نیرا من اآلن، در ا 

  

  جذوع  د ی با هم  دهیناتراش
  فروع  ایدروگر اصل سازد  تا
  )٣٢٠۶ تی دفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  

  تنۀ درخت خرما   معن: جمع جِذع بهجذوع
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و    » ٰىاشْتَرماست اللّـه  یِ همان که «مشتر  ر، ید  خواهد ها را خدا م قراضه  ن یبابا ا  م یگواش مفوق العاده است. و همه  نیا

ندارد!    ی ) باشم پس اصال خدا به من کار  )perfect انسان کامل و پِرفکت    ی. اگر من  خواهدمن را م  یهاخداوند قراضه

    د؟بن یمن چه کار  یرو خواهدم

  

  ض ی کار کند؟ اگر مر  شیچونه هنر خودش را رو  رید  یدرز  اط،یبود» پس خ  دهیکه «جامه چست و دوز  شودم  همان

  نباشم من، پس اصال من با خدا چار دارم؟! 

  

ا  اذ   لیاستاد، خ  کندم  تمیاذ   لیخ  که  یریگآن مبصر سخت  یطورنیمن  ها هم شما در وقت  بعض  کند،م   تیبه من 

  همهنیتو است. تو ا  یاش براهمه  نی! ا نیآهان بب  د یگوم شودمبصر من زود بلند م  ن یا د،ی زن م   ییهابینه  ی ها برنامه

در   میبو   توانم بودم، م  ق یبا حافظ و موالنا رف  م یهم من از قد  ل یهست، و خ  لمنُه ساوهشتسال سنت رفته باال، پنجاه

را که شما اجرا    یمتُد  نیخب چون من ا  ول  د،یدادم رس  به  وحشتناک زندگ   یهابزنگاه  یجا توحافظ همه  امکل زندگ 

که عرصه   ییهر جا کردم،آن مراجعه م بهها فقط در بزنگاه  لیخ  لیشنا نبودم، خ چند سال گذشته با آن آ نیدر ا  د،ی کرد

  . ل یخ ل یخ د، یرسبه دادم م   ل یو حافظ خ شدبه من تنگ م 

  

  که: گفتحافظ به من م تی ب   ها هم ه تلفن  نیامروز هم اتفاقا سر ا  

  به کنار  دی خون دل آ یآن است که ب  دولت
  ست یهمه ن  نیو عمل باغ جنان ا نه با سع  ور

  )٧۴غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د
  

  ل یبرقرار کنم، به دال  ارتباط   چ یبا شما ه   اجتماع  یهابا شبه  توانمتنبلم. درضمن من اصال نم   خردهی حاال من    گفتمم

  .  مختلف 

  

باشد.  م یتا  کنم دارم فکر م  دانم نم   ن، یهم  فقط پر شده  ز   دانمم  من  از    لیخ   دیپشت خط هستند و شا  یادیدوستان 

حرف دل ما هم    ند یگوچه که همه مآن  ریچون د  م یهم دوست ندارم بو  هانیبشوند. تعارفات و ا  ت یمن اذ  یهاحرف

  شما را بشنوم. نینازن  یداکه ص  شومخوشحال م د یدار  شی هست. اگر شما فرما

  

  ] یشهباز یبه شما. [خندۀ آقا رد یسخت نگ  ادیز د ییمبصر بو  ن یبه ا  دی کن خب سع  ندارم ول  من عرض  آقای شهبازی:

  

ممنون    د، ییبو  د ی دانصالح م   یی زهای چ   یاگر به مبصر من    یی هاوقت   یاستاد، شما هم    کنم م  سع   ل یخ  خانم بیننده:

 یقو  ل یاست، خ  یقو  لیفضول است، خ  لیداناست، خ   ل یمبصر، خ  نیداناست ا  لیخ  ،یاخردهی . که آن را  شومم

  . ل یاست استاد، خ
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  شیرو   لیمن خ  نی). ا  )super-egoوی: سوپر ا ندی گوم   یغرب   شناس در روان  ند،یگوبه آن م   هایغرب   دانمچون من، نم 

ها هم  و به آن  خواندم در گذشته م   مقاطع   ی هم من     لیکه خ  ی غرب    شناسطبق آن روان کردم چون فکر م   کردمکار م 

  ]نندهیوقت من را تلف کردند. [خندۀ ب  ها نیا   همه، کل  هانیا   دانم )، نمAbraham  Maslow( بودم، از آبراهام مزلو  بند یپا

  

  ار، یانسان بس  ی به    ل یمن را تبد  است ول   یخوب   ز یچ   لیخ  ات یاست، آن اخالق  یخوب   زی چ  ویسوپر ا   کردمفکر م  ول

ا   راستگو، درستکار، ول  ،ساع  اریگرا، منظم، بسجهات کامل، اخالق  لیدر خ   میبو  دیشا هم    ذهن من  ی   هانیهمۀ 

  .  دیکنارش بذار 

  

خاطر  را به  رانیمتکبر، چرا؟ چون د  حال نیدرع  ده؟یچه فا  صادق، ول   لیدلسوز، خ   ل یدرستکار، راستگو، خ   ذهنمن   ی

  کنم،م   ر یچقدر به نفعشان است، تحق   یی که بدانند که راستگو  ستند یبرخوردار ن    و از هوش کاف  ند یگوراست نم  کهنیا

  .  میبو  هداشته باشم ک دیشهامت را با  نیهنوز هم. ا 

  

باز. البته اآلن    رانیاآلن، هم به د ردیگسخت م لیه هم به خودم خک  کندم  جادیرا در من ا تکبر و تفرعن  ن یا متأسفانه

هر    توانمشما. که واقعاً نم  یهاشده به کم آموزه  ادیز  لی خ  رانیبه د  امیحالت را ندارم. روادار  نیا   رانیبه د  رید

  چقدر تشر کنم از شما کم است.  

  

  ی قو  ل یدر من خ  میکردن و شهوت تعل  یی به راهنما  ل یداشته، اگرچه که هنوز م  ر یچقدر در روابط من تأث   م یبو  توانم نم

  .  هانیتر خانواده و اکوچ یهااست، خصوصاً به بچه

  

  ن یها کمتر شده. و ابا آن  میها کنم. ارتباط  ز یاست، پره   یشهوت در من قو  نیا    لیخ  کهنی خاطر احاال مجبور شدم به  که

  است؟   ییجاها کار بهقطع کردن با آدم ایآ کنم؟ م  کار درست  دانماست، نم د یش و ترد ییجا  یمن    یم باز براه

  

  داند خودش م    که زندگ    قی طرکه به  دوارمیو ام   کنم تشر م   لی. باز هم از حضورتان خ رم یگمن وقت شما را نم  رید

  ما را به شما نشان بدهد.  یو عمق احساسات قلب یسپاسزار

  

  . خداحافظ شما. دیموفق باش د، یلطف فرمود لیممنونم، خ  آقای شهبازی:

  

  ممنونم، متشرم. خداحافظتان.  ل ی. خنیهمچن  کنم، خواهش م خانم بیننده:
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   یر یگ و سخت  مهربان  رامونی پ  یشهباز یآقا یهاصحبت ‐١٧
  

  به خود ما هم درواقع رواست.  است و مهربان  شده مهربانگشوده   یفضا نیا  یهاتیاز خاص ی

  

  است  و تعصب خام ی ر یگ سخت
  است آشام کار، خون ،نیجن تا

  )١٢٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
  

  .  میباش  ریگ سخت د ینبا  عنی

  

  کوش» جهان بر مردمان سخت رد یگ م  «سخت

  )٢٨۶غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د
  

جهان بر    ردیگ . «سخت م ردی گجهان هم به ما سخت م   یری که جهان را اگر سخت ب  د یدانم   د یخوان هستکه حافظ  شما

  کوش». مردمان سخت

  

خاص   یگرفت.    دینبا   سخت انعط   یری گآسان  ییفضاگشا  یهاتیاز  مهرباناست،  است،  د  اف  و  خود  به  رانیبه  تا   .

  . میرا بدان رانیو قدر د  م یمهربان باش  رانیبه د  م یتواننم  میقدر خودمان را ندان م،یخودمان مهربان نباش
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  از فوالدشهر اصفهان   میخانم مر  ‐١٨
  

تجربه    ی تان استاد  گنج حضور. با اجازه   نندگانیو ب  زی با سالم و عرض ادب و احترام خدمت شما استاد عز  :می مر  خانم

  . با اجازه.دهمقرار م  ارتانیدر اخت  کنم که برنامه را تماشا م  چند سال ن یداشتم در ا

  

  . کنماز برنامۀ امروز شروع م  ٢١۵٢غزل شمارۀ  با

  

  خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو  سخت
  دال؟ راست بو به جانِ تو   یاچه خورده دوش

  

  است نام تو، پرشر است دام تو گر فتنه
  طرب است جام تو، با نم است نانِ تو با

  )٢١۵٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  

و    صی آن به خود آمدن و محقّق شدن و تشخ  وۀیو م   آوردبار مبه  وهیقدر ارزشمند است که معدم صبر آن  ری در مس  کهنیا

هم    ران یتنها ما بله دخودمان متمرکز شدن است تا نه  یموقع داشتن است. و فقط خود را شناختن و فقط روبه  ییشناسا

  . رندیگ م  ری تأث

  

و کار    تیری است که با مد  مین   به لطف برنامه اآلن سه ماه و   بود، ول  یپرخور  ذهن نبا م  می هادگیاز همان   یجان    استاد

برا  نیا  ی خودم توانستم رو  یکردن رو ا  ینقص کار کنم و متوجه شدم که  با  از آلودگ  نیسنگ  یز ی ف  نیراه خدا  پر    و 

  خودم را بشناسم. توانستم نم

  

که کردم و قبول کردم که مشل از سمت خودم   صادقانه با اعترافات   وانمترا شر استاد جان با کم برنامۀ شما م  خدا

  .اورمیب نیی از وزنم را پا لویک ششوستی توانستم ب ران، یاست نه از د 

  

  ماشاءاله، به! خانم. آقای شهبازی:

  

وزن  :میمر   خانم استاد  با من  واقعاً صادقانه  نم   ذهنکه  ا   آمداز حرف خودش کوتاه  م   «من  قدرنیو  از    کردمن»  پر  و 

خب نودوچهار   ، که چقدر چاق  گفت به من م  یفرد   یاگر    یی جاها   ی. و  کردمقبول نم  کهنیو ا   ، ییو خودنما  خودخواه

  . خوردبرم ام ذهن بودم استاد، به من لویک
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   لیخ  گفتند، را به من م  بمی که ع  کنم و وقت   خودم زندگ  یصال بلد نبودم براا  کهنیو ا  ختم یرهم م به  قدرنیا   کهنیا  و

  یی جورهای   ذهنمهم بود که من  م یبودم و برا  ران ید   د یبودم، دنبال توجه و تمج  د ییدنبال تأ  شتر یچون که ب   شدم دگرگون م

  .  دو توجه را به من بده د ییتأ

  

  ریاست که اصال د  میاآلن واقعاً صادقانه روز دوشنبه، سه ماه و ن  کنم،م  یروادهیکم خب پ به خودم آمدم. و کم  کهنیا  تا

.  ذهن آن هم با من  کردمم  یپرخور  قدر نیندارد، ا  ازیبدنم ن  رید  دمی نان و برنج را د  ییجورهایام.  لب به نان و برنج نزده

  حرکت کنم.   آلودگ  همهنیبا ا  توانستم واقعاً نم  ن یسنگ  یز یف  نیبا ا   یمعنو  ری مس  یراو خب خدا را شر متوجه شدم که ب 

  

کمم    شهیکه هم   تانی بهاگران  شاتیبزرگوار با فرما  زی شما عز  کهنیرا معجزۀ برنامۀ گنج حضور و ا  ن یخدا را شر من ا  و

  .شومروز دارم بهتر م و خدا را شر روزبه دهم و ادامه م رمیگ کم م   و هنوز هم دارم از شما دیداد

  

  که از برنامۀ گنج حضور دارم.  یارا با برنامه به اشتراک بذارم، معجزه نیکه دوست داشتم ا   نیا و

  

  قشنگ قرآن: ۀیآ و

  

و»  لنَّاسِ وا لهرِبنَض ثَالملْكَ اونَ.» تمالالْع ا الُهقعا يم  

سبه نی. ولمیزنمردم م یها را برامثل همهنیما ا «و  ها نخواهد کرد.»تعقل در آن جز مردم آگاه ک

  ) ۴٣ ۀی)، آ٢٩سورۀ عنکبوت ( م، ی(قرآن کر
  

مردم    ر یی که صرفِ تغ  سال  همهنیبه کشف رمز داشت و آمدم و صادقانه ا ازیقرآن هم ن  اتیآ    که خب محقق بودم، حت نیا

  جهیو واقعاً نت  کنمخودم م  ریی. صرف تغکنمرا صرف خودم م  داشتم امروز آن وقت  ذهنکه با من  یایسوزبا دل  کردم،م

  ام.گرفته

  

  .نیآفر آقای شهبازی:

  

  :میمر  خانم

  ی کرد شمیذره بدم ز کوه ب  من
  ی کرد شمیمانده بدم از همه پ پس

  

  ی کرد شمیدل خراب و ر درمان 
  یکرد  شمیزنِ خوو دستَک سرمستَک
  ) ١٩۶۵   شمس، رباع وانید ،ی(مولو
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پر از خراب   ن یو ا  دنیصبر، شر و به مقام رضا رس  با را آزاد کردم با کم برنامه، جناب     ذهن با من   دگی و همان  ی دلِ 

به    هادگ یکرد، چون درد همان مم یشدن را درواقع با عشق تقد ل یشدم، تبد   موالنا، استاد عشق. درمان شدم، مست زندگ 

  :کهنی. و اریکه برنامه شد عامل خ  شدمم  ت یستُوهم آورده بود. و خب واقعاً داشتم اذ

  

  م زادمخوش و خرچه من خود ز عدم دل گر 
  دن ی آموخت مرا شل دگر خند عشق

  )١٩٨٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  

 ذهن من با من  یشاد  قبال   ذهن با من  یِبود و شاد    چون آن مقطعستیعدم ن  یبا شاد  اس یهرگز قابل ق  یویدن   ی زهایو چ .   

اآلن خدا را    بود، ول  میهادگیانبود با هم  ذهن با ذهن بود، با من  اشرون یب  یزهایبه چ   است، واقعاً گذرا بود و بستگ

  هست، با اشعار جناب موالنا.  هشر اگر شاد هم هستم، با کم برنام

  

  ا یدر دن  یزیچ چیبا ه شوداصال نم دانمواقعاً نم یشاد نیو ا شومواقعاً از درون شاد م خوانمکه م   اتیجان هر اب  استاد

  است.  و ازل یاست و ابد ن یاست که عشق برنامه هست، عشق شما استاد نازن سببیب  یِکرد. و آن شاد اسشیق

  

  کرد، ول  انشیبا زبان و کالم ب  شودذارم، اصال نم اسمش را چه ب  دانمواقعًا نم  نی واقعاً جا دارد از شما تشر کنم که ا  و

را دارم و حالم خوب است. و خدا را شر آرامش دارم. اآلن حالم    یشاد  نیعشق را از جانب شما من دارم که اآلن ا  نیا

و اشعار جناب موالنا واقعاً حالم را    شومو از درون شاد م   ست ین  رون یب  یهادگ یمانبسته به ه  ست، ین   ران یبسته به د

  ممنونم.  رم، یگ نم  نیاز ا  شتر یوقت برنامه را ب  کنم،. و از شما تشر م کندخوب م

  

  . خداحافظ. عال ،. عالنیآفر  ن،یآفر آقای شهبازی:

  



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۴۷مشار

  49صفحه: 

    نندهیب  یآقا ‐١٩
  

  آقای بیننده:

  

  که مردافکن بود زورش  خواهمتلخ م شراب
  و شر و شورش  ایز دن میاسا یدم ب یتا  که

  )٢٧٨غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د
  

  .یشهباز یآقا سالم

  

  . میسالم عل آقای شهبازی:

  

  زد باال.   اشو بعد مست دمی را به جان خر  اششراب تلخ بود که تلخ ن یشما با من کرد هم ۀکه برنام  یکار آقای بیننده:

  

  .نیآفر آقای شهبازی:

  

  ۀ در برنام  کنمکه فکر م   شی سالِ پ   ودوستی. البته از همان ب کنمشما گوش م  ۀسال است که به برنام  ازدهیحدوداً    من

  وتوک. منتها تک کردم،شما را نگاه م  ۀوقع من برناماز آن م د،یکردبرنامه اجرا م زیخشب یآقا

  

باز عالقه داشتم به شما با طرز    را داشتم، ول   ذهن من  خوب و آن سرمست  و زندگ   تیو در اوج موفق  در اوج جوان  خب

  .  شدمبه جهان. منتها باز متوجه نم  دتانید

  

گذاشت    ریمن تأث   یرو  یشما آشنا شدم. بعد طور  ۀبا برنام  اتفاق  ل یآمد خ  شیمن پ  یکه برا   مشالت  ط  شیسالِ پ   ازدهی

را نگاه م  ۀساعت برنام  وچهارستی. سه روز بامدمین  رونیکه من سه روز از خانه ب و متوجه شدم که هرچه    کردمشما 

  .  دییگومن را م  زندگ  دیدار  دییگوم

  

  سبب، یب   یشاد  ، عال زیچخوب، همه  زی چبرگشت، همه  هاتی عوض شد، دوباره تمام موفق  ز یچکه همه  د یسال نکش    ی به

  شما.  ۀ! دوباره من را دور کرد از برنام  ذهن من ن یامان از دست ا ول

  

  تیقانون جبران را رعا  دم، یشما را د  ۀ که برنام  فراموش نکنم. من از ماه اول   م، یبه قانون جبران بوراجع  ی زی چ   ی  اول

نکنم.    تیماه هم نشد که قانون جبران را رعا  ی    من را ربود حت  ذهن هشت سال که دوباره منمدت هفتبه  کردم. حت 
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  شد حالم خوب م   کردمساعت نگاه م  ی ساعت    مین شدکه حالم بد م  هرازگاه   دی. شاکردمبه برنامه نگاه نم کهنیبا ا

  .  کردمم  تی قانون جبران را رعا . ولامدنبال زندگ رفتم م

  

برنامه    ن یآن قانون جبران باعث شد که من کال از ا  کنمحالم بد بود، من فکر م   لیواقعًا خ  ر یکه د  ریدو ماه اخ   ی  نیا  تا

  برنامه.  نیبه ا  کردمنَکندم و احساس تعلق م 

  

  . نیآفر  ن،یآفر ازی:آقای شهب

  

  نیبود، که کل ا تان قبل  ۀبرنام کنم که، فکر م   د یبود که شما فرمود  یی دوباره شروع کردم به نگاه کردن و جا  آقای بیننده:

  ارزش ندارد.  یاپرِ پشه  ۀاندازبه  ایدن

  

شدم. چنان رها شدم از    لیمن تبد  تیبمیبا همان ن   د،ییگوکه م  لیحرف شما من را زنده کرد اصال همان تبد   نیا  چنان

  آن اش شوق است.  د،ی آمن اشم درم  کنندصحبت م  ندی آدوستان م  نم،ی ب که اآلن کال هرچه م ایدن  نیا

  

پ  ن یشدم، دوباره ع   فیلط   واقعاً به همه محبت کنم.  شیده سالِ  . حالم خوب است، همه را دوست دارم، دوست دارم 

  کنم . و احساس مرمی گم   ی دوست دارم، همه را به فال ن دافتسر راهم م   ارزش ندارد. هر اتفاق  میبرا  ایدن   نیا   زی چچیه

  که خدا دوباره رو به من کرده.

  

که    دیرا به شما بخش   ییتوانا  نیبزرگ که ا   یقلب از شما از خدا  م یشما هستم. از صم  ۀبرنام  ونیرا مد   هانیتمام ا  واقعاً

  .  دی کن تی . ما را به راه راست هدادیو کال دردمندان جهان کم کن هاران ی به ما ا  دیبتوان 

  

  . دیلطف دار کنم، خواهش م آقای شهبازی:

  

.  کنمتشر م   اری. از خود شما بسکنم شما تشر م  ۀ. از خانوادکنمبرنامه تشر م  نیاندرکاران ا. از تمام دستکنمم   تشر

  .  کنماز جناب موالنا تشر م

  

ساعت نگاه کردنش از    م یلذتش را، ارزش ن  کنم، شما را که نگاه م  ۀ برنام  ن یا   [صدا قطع شد.]، ول دی من شا آقای بیننده:

  شما.   ۀاست. واقعاً ذوق دارم به برنام شتر یمن ب ی آراماه موالنا برا ارتیآن ز

  

کنم، متعهد    نیتمر   دیدست خودم است، با  دانمموقع از دست ندهم. و م   چیداشته باشم. ه  شهیذوق را هم   نیا  دوارمیام

  برنامه، واقعاً مهم است.   نیمهم است در ا   لیخ  زی کنم. پره  زی باشم. پره
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تک  تک  کنمحس م   کنم نه! اآلن شر م    شرت. ول  ایخدا  گفتم ط م فق  دانستم، را نم   ی باشم. من شرگزار  شرگزار

چنان حالم خوب    م یگوکه به خدا م   ی . با هر شرستیفقط زبان ن  ستم، یفقط من ن   کند، م   یبدنم دارد شرگزار  یهاسلول

  است.   ری ناپذصفکه و شومرو به آن رو م نیچنان از ا  شود،م

  

  .  رمانیکردم. [صدا قطع شد.] دوستان د  شرفتیپ  لیاز شما، خ کنمواقعًا تشر م  ؟یشهباز  یآقا میبو  توانمم چه

  

پولم، حرف زدنم، هم  لم،یه   دانمنم   ر،ید  زیچاز همه  دانممغرور، نم  جو،زهی ست  ،عصبان  آدم باعث    هانیا  ۀصورتم، 

  ذره.   ی به   د یکرد لیشما من را  تبد  د، یداد ر ییشما من را تغ  غرور من شده بود ول 

  

همه را از    دانم، همه را خدا م  دانم، من سالم کنم، احترام بذارم و همه را بزرگ م   کنم م ام اول سع بچه یاآلن جلو  که

  ممنونم از شما.   ل ی. خدانم تر از همه م و خودم را کوچ دانمجنس خدا م 

  

  !  نیآفر  با،یز  لی! خ عال ،عال آقای شهبازی:

  

  . خدانگهدارتان باشد.یصحبت کنم، اش شوق است جناب شهباز توانم نم  رید  آقای بیننده:

  

  . کنمممنونم، ممنونم! خداحافظ، خواهش م  آقای شهبازی:

  

  �💠💠�پایان بخش دوم  �💠💠�

  


