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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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که سپاس    میآن خواه  قیرود. [پس] از خدا توف   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  کس  نی وست بهتر ا

است که نعمت موجود را نگه دارد   یر یسپاس همچون زنج رایکناد. ز راه را] به ما ارزان نی[بودن در ا

  .نشود جز آنچه خدا خواهد چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون 

  

برنامه    نیا  یدر اجرا  یشهباز  ز یپرو  یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب آقا  یاست از تالشها  ستهیشا

  شان یا  مانۀیرابطۀ صم  یجان، در کنار  برقرار  یموالنا  ساز زندگ  یهااشاعه و بسط درس   ،یو روشنگر 

  .می را به جا آور  کمال سپاس و قدردان ،نوران ر یمس نیا انیبا راه

  

  

  ٩۵۴برنامۀ گهربار های تلفن پیام نیو بازب شیرای و پ، یعشق در تا همراهان

  از اهواز  یساالر دیناه  ز ی از تبر  ابانیخ ر یمهرپذ  میمر 

  از نجف آباد  هیمرض  نیاز قزو یزند فاطمه

  از خرمدره  نیحس دعلیس  از خوزستان  کوه فرشاد

  ار ی اسدپور از شهر  شبنم  از تهران  رضایپورعل فرزانه

  راز یاز ش همت شاپرک   از تهران  یاکبر  ایرو

    از تهران  یمهدو لدای

اری با گروه متن برنامه رام تماس حاصل کنید.  zarepour_b@های گن حضور با آیدی جهت هم   در تل

رام: ه متن کامل برنامهگروکانال    های گن حضور در تل

  https://t.me/ganjehozourProgramsText  
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  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵  و خانم حورا ایخانم مار ١

 ٧   خانم مهناز از تهران ٢

 ١٠  از کاشان یمهد یآقا ٣

 ١٢  ن یخانم اکرم از قزو ۴

۶١  خانم حورا از تهران  ۵  

 ١٨  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

٩١  از تهران خادم بای خانم فر ۶  

 ٢۶  خانم بنفشه از کرمان ٧

 ٣۴  از بانه  مایخانم ت ٨

 ٣۶  خانم مهرناز  از تهران ٩

٠١  ۴٠  انهیخانم معصومه از م 

١١  ۴٢   از کرج را ی خانم سم 

٢١  ۴۴  یشهباز یآقا یهاصحبت  

۵۴  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -  
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  و خانم حورا   ایخانم مار ‐١

  

  ] یشهباز یو آقا  ایخانم مار پرس[سالم و احوال 

  اگر اشتباه نکنم، درسته؟  رید د یشما مادر حورا هست آقای شهبازی:

  رود  م  ادم یو اصال    شومهول م   رمیگ من هرموقع با شما تماس م  د ی. بله ببخشیشهباز   یبله آقا   :ای مار  خانم 

  من را.  دی کنم. ببخش خودم را معرف 

  د یی بله بفرما  [صحبت با خنده].  میشناس نام مادر حورا م شما را به   ر یما د  کنم بله خواهش م  آقای شهبازی:

  . میدر خدمتتان هست

  ممنونم.   ،ی شهباز  یآقا دیزنده باش  ]ای [خندۀ خانم مار : ایمار  خانم

منبع وصل هستند    نیبه ا  د،یخورش  نیکه به ا  ییهامتحد، جان   یهاجان و    دیصحبت کرد  دیبه خورش راجع   امروز

شما رسالت را،   یشهباز   ی کند. آقا  دایپ   درستخودش را به   ر یکند، مس  دایراه خودش را پ  تواند م   و هرکس

  . واقعاً دیها را متحد کردجان  نیو ا دیداد ادیرا به ما   رسالت هر انسان

 تواند  م    و هرکس  دیراه را نشان داد  درست دارد و شما به    رسالت  یدر اجتماع    ایاش باالخره  خانوادهدر    هرکس

  کند.  دایکند و رسالت خودش را پ دایراه را پ نیا

  . میعمل کن م یریب ادیشاءاله ان  م،ی شاءاله، بله. اگر عمل کن شاءاله. انان  آقای شهبازی:

  دهم  را م  تان گوش با اجازه   نیخاطر همهست به  طوالن  حورا کم   غامیآماده نکردم راستش پ  متن   :ایمار  خانم

  . دمیرا شن تانیخوشحال شدم صدا  لیبه حورا. خ 

  . کنم خواهش م طورن یبله، باشه. ممنونم من هم هم آقای شهبازی:

.  یشهباز   یسال نوتان هم مبارک باشه آقا  ش یشاپی. پدی سالمت باش   شهیشاءاله هم ان   د،یزنده باش  :ای مار  خانم 

  . یشهباز  یآقا میخوشحال   ل یخدا را هزاران هزار مرتبه شر. خ  د،یالبته نوروز ما شما هست

  ممنونم. خداحافظ شما.  کنم،  خواهش م  د،یشما لطف دار آقای شهبازی:
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  ] یشهباز یخانم حورا و آقا  پرس[سالم و احوال 

  . کنم شروع م تانبا اجازه  حورا:  خانم

   [قطع تماس]
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  خانم مهناز از تهران  ‐٢

  

  ] یشهباز  یخانم مهناز و آقا پرس[سالم و احوال 

  . یشهباز  یآقا  زنم من مهناز هستم و از تهران زنگ م مهناز:  خانم

  نه؟  دیبله مهناز خانم، تا حاال زنگ نزد آقای شهبازی:

  . عنیزنگ زدم به شما، تابستان بود  شی ماه پ هفت  وحوشدفعه حول  یراستش  مهناز:  خانم

  . کنم خواهش م  د ییبفرما خب،  لیخ  آقای شهبازی:

  ی شهباز یآقا م یبو تانیخُرده برا ی راتمییاز تغ  خواستم قربان شما، من راستش م مهناز:  خانم

  . نیآفر آقای شهبازی:

  ن ی ا  یرو  لیتجربه را دارم که خ   نیهم که با شما تماس گرفتم به شما گفتم که ا  شیمن دفعۀ پ  مهناز:  خانم

ها، در هر  ام تا همسرم، همۀ آدماز بچه  گرفت که کنار من قرار م    تمرکز کردم. هر آدم  دیکه شما گفت  یانه یآ

 نه ی آ  نیا  یمن فقط رو  کنند،  و حال من را بد م  ندیآ که م  دمید ها م آدم   خب وقت  گرفتم که قرار م   طیمح 

حتماً آن هم در وجود من    کند؟ حالِ من را بد م  ییآدم روبرو  نیدر ا ی زیکه خب چه چ  گفتم  و م کردم تمرکز م

  خودم کار کنم.   یو رو رونیآن از خودم سؤال کنم و بشم ب یرو  د یهست و من با

ا  ن یبه هم  بعد تا  از، به   یشهباز   یب آقا من خ  کهنیادامه دادم  اازدواج که کردم واقعاً  با همسرم    کهنیخاطر 

ا  دهیهمان  از  و  م  شان یبودم  محبت  و  خ  خواستم عشق  م  ل یخب  ا  ییجورای.  دمیکش رنج  متنفر    شان یاز 

استفاده کردم،    هاغامیشعرها تمرکز کردم، از پ  یبه برنامۀ شما گوش دادم، رو   وقت   کهن یتا ا  ،بودم حت شده

گفتم که من قبال از شما متنفر    شان یبود در درونم که به ا   تیواقع   ی   نیبه همسرم گفتم واقعًا ا  شیچند وقت پ

   واکنش  چیو همسرم هم خب ه   رونیو از وجودم رفته ب  ست یاآلن آن تنفر از شما در وجود من ن  رید  بودم ول

را به    نیمن ا چه در وجودش بود. ول دانم حاال نم  د،یروشن کرد کش   اریس یبنده خدا  ال فقط حانشان نداد 

  کنم  احساس م  کرده ول  ر یی که رفتارشان تغ  میبو  خواهم حاال نم   کهن یگفتم و چقدر راحت شدم و ا  شانیا
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ابههم خود   شانیا با  نم   کهن یخود حاال  در وجودشان   یی فضاگشای   یانگار    ول  دهند به برنامۀ شما گوش 

  . شانیاتفاق افتاده از رفتارشان، از کارها

  ن یو من ا  دادند نم   خواستم،  محبت م  شانیاز ا   لیچون خ  کردم م  رشانیتحق  ل یرا خ   شان یمن واقعاً ا  خب

   سع   شتر یب   لیاست که خب خ   نیا  رم ید  راتییتغ   ی کار را انجام دادم هم    نی. هم ادادم کارها را انجام م

ام گرفته تا پدر  شده بدون توقع، از بچه   ادی ز  لی ها خعشق و محبت درونم به آدم  ی ساکت باشم. واقعاً    کنم م

ها  به آن   کنم م  ها بخواهم سعاز آن   یز یاصال چ  کهنیبدون ا  رمیگ که قرار م   طی مادرم، تا دوستانم، هر مح 

  روم  شان مخانه   انجام بدهم. مثال در ارتباط با پدر مادرم وقت  شانیاگر دارند برا  یحاال آن محبت کنم، کار

 دهم  انجام م  شانیبرا  دیآ که از دستم برم  یهر کار   روم م  شوم ها بخواهند از من، بلند م آن   کهن یا  نحاال بدو

  ها. در ارتباط با همۀ آدم  و حت 

کوچ با شما حرف    ی هابچه  که وقت  دیگفت م  شهیشما هم  میبو  خواستم را هم م   نیپسر کوچ دارم، ا  ی  و

  . دیگوش بده شانیهاوصل هستند شما با دقت به حرف   ها به زندگ چون آن  زنند م

من گذاشته    که واقعاً قدم در زندگ  یسالش هست. از روز   میونداد. پنج   امیبه من پ  ل یپسر من واقعًا خ  نیا  و

   خُردن عصبان   ی من    که حت  ییهاوقت   ی . مثال  آورد من به همراه م  یبا خودش برا  ام یپ   یانگار هر روز  

 ی بچه از کجا  نیها احرف   نیواقعًا ا   دانم من نم   اصال  م»، ی «مامان با اطاعت و تسل  گفت م   شهیبه من هم  شدم م

خب من خواب    ییهاموقع   ی   اورم،ی آب ب  شیکه من برا  خواست مثال نصف شب از من م   . حتآورد خودش م

  ن یکه ا دمیفهم  بعد خب من م ن، یمامان با اطاعت هم  گفت همان نصف شب به من م  شدم، بودم، ناراحت م 

  .دیآ م  گاز طرف زند  امی مثال پ

   ی بدهم و    رییخودم را تغ  ش یهاکه با حرف کردم    پسرم تمرکز کردم و سع  یهاحرف   یمن شروع کردم رو  و

  خواستم  نم  ری. دنیهست و هم  یما جار  نیب  یخوب  لی عشق خ   یواقعاً    عن یافتاده،    نمانیب  یخوب  ل یاتفاق خ

تشر کنم از      که درونم افتاده و از شما  قات اتفا  نی. امی ام را بوتجربه   خواستم  فقط م  رم، یوقتتان را ب  اد یز

  . یشهباز  یهمۀ دوستان، ممنونم آقا 

به مرکزتان، خدا    دیرا آورد  زندگ  د،یشما فضا را باز کرد  دینیبپس م  ری! خب دن یآفر  ن،یآفر  آقای شهبازی:

آورد رو  دیرا  مرکزتان، هم  گذاشت  یبه  اثر  رو  د یشوهرتان  بچۀ بچۀ  یهم  رو  تانتان،  اثر گذاشته.    یهم  شما 
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صورت فرشته، معلم شما شده.  اآلن به  فهمد نم   ی زیچ   چیمجسمه است ه   نیا  م ییگو که ما م   یاکه بچه  دینیب م

  ! بله. نیآفربن، آفر

دق  مهناز:   خانم  م  ن یهم  ی شهباز  یآقا   قاًیبله  شما  مثال    یواقعاً    عن ی.  دییگو است که  است.     یفرشته 

گردباد    نم،یگردباد را بذار بب  لمی من ف  یبرا  نترنتیمامان در ا  گفت گردباد بود. به من م  لمیعاشق ف  ییهاموقع 

گردباد چون    نیروشن شد که ا  میبرا  واشیواش یمن    داد، م  حیبه من توض  دید را م  لمیف  نیا  قدرن ی. بعد اواقع

گردباد نمادِ   نیخودتان و شناخت من، اشناخت  یبرا دی نگاه کن عتی طب یهادهیبه پد ندیگو خدا هم در قرآن م 

اتفاقات،    و کل  برد با خودش م  کند را بلند م  زیچهمه   چرخد، با شدت م  دیآ که م  است که وقت   ذهنآن من 

به مغز من   دیاست. واقعاً شا  دیمف   ل یخ  عتی. هرچند که بودنش در طب آورد با خودش به بار م  هایرابخ  کل

داد که    ادیبچه به من    نیحداقل ا  چه هست ول   عت یطب  ی برا  دشیخطور نکند که من ندانم که مف   آن قسمتش

دائم همه هرجور    خواه م  کهن یبا ا  ا، هبا کنترل آدم  دیآ و هر وقت که باال م  یرا دار  ذهنمن   نیمامان تو هم ا

قول و خب به   درست کن  مسائل  د،یایب  شیپ  مسائل   یکه    شود بعداً باعث م  نیکنند، ا  زندگ  خواه تو م

  از شما.  یشهباز  ی. ممنونم آقا میشما آن سم و آن زهر را در اطرافمان پخش کن 

  .کنم خواهش م  با، یز  لیخ  آقای شهبازی:

  ]یشهباز  یخانم مهناز و آقا  [خداحافظ
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  از کاشان  ی مهد  یآقا  ‐٣

  

  ] یشهباز  ی و آقا یمهد یآقا  پرس[سالم و احوال 

از شهر کاشان. س   ی مهد  من هم خوشحالم که با برنامۀ شما توانستم تماس     لیسالم هست. بعد خ   هستم 

یصحبت کنم. نزد رم،یب   هفت سال هست که من به برنامۀ شما گوش م بار هست که موفق   نیاول نی . ادهم

نم.    رمیشدم تماس بو با شما صحبت ب  

بودم که   آدم  ی  ن،یقبل از ا  عنی.  ام کردم در زندگ  دایشما را پ  کهن یاز ا  یشهباز  یخوشحالم آقا   ل یخ  لیخ

را کامل    زی چچیه   ،زندگ   یمذهب، معنا  یمعنا   ن،ید  یاصال معنا  بودم ول  یا نید  یآدم مذهب   لیحاال خودم، خ 

  شد.  رو  رو به آن نیاز ا ام و واقعاً زندگ   مبا برنامۀ خوب شما آشنا شد کهن ی. تا اکردم درک نم

ها را  برنامه   دی. شاکند م  تی سراغ من و اذ  دیآ م   ذهنمن   نیا  وقت   گاه   کهنیکه دارم، ا  یاو اآلن فقط دغدغه  

  ر، ید  هان یو ا  ی به گوش دادن برنامه ندار  ازی که شما ن  دیبو  از ذهن   کنم، گوش م   که دارم   هفت سال  نیدر ا

  است.  نیکند ا  م تیمن را اذ کهنیمقدار کمتر گوش بدهم. ا ی

  . کنند نم من را همراه ل یبرنامه کردم، خ نیاز ا ی ادی ز غات یتبل کهن یهم متأسفانه، با ا انمیاطراف  کهنیا و

 اش اصل  لیشما، دل  صحبت کنم با برنامۀ  توانم راحت م  لیخودم هم لنت زبان داشتم اآلن خ   کهنیا  رید  بعد

  برنامۀ خوب شماست.  نیهم

  . نیآفر آقای شهبازی:

ازدواج نکرده بودم. در    نیمن، تمام مشالت من، و ازدواج کردم، تا قبل از ا  ی های مار یکه تمام ب   :یمهد   ی آقا

  ازدواج کردم، درس خواندم.   سال نهوستیب

رید  اصال  مو  میگوعنیخوب شما کم گفتم.    از برنامۀ  میهرچه ب    اگر برنامۀ شما، همه برنامۀ شما را گوش

  داشت.  می نخواه جاچ یما ه مشل  چیه  ریبنند، د

  . نیآفر آقای شهبازی:
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  11صفحه: 

ب  رید  :یمهد  یآقا ا  شتریمن  ب  نیاز  و  را  نم   نندگانیوقت شما  آقا   لیخ  ، لی. خرمیگ را    ی خوشحال شدم 

  شما را حفظ کند.  شه یشاءاله خدا هم. ان دمیشما را شن یکه صدا یشهباز

  . طورن یممنونم، شما را هم هم آقای شهبازی:

  ] یمهد   یو آقا یشهباز یآقا   [خداحافظ
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  12صفحه: 

  ن یخانم اکرم از قزو ‐۴

  

  و خانم اکرم]  یشهباز یآقا  پرس[سالم و احوال 

بعد خانم مرجان، بعد خانم سارا،    ا،یداداشمان پو!  رندیگ که م   ییهاتماس   نیا  یشهباز  ی به آقابه   اکرم:  خانم 

اند! ماشاءاله  کرده  دایدست پ  هان یا  به چه درک   دهدرا آدم گوش م   شانیهاام یپ  هان یا  یشهباز   ی! آقا یوای وا

  به وجودشان! همه، همه!  

  بله!  آقای شهبازی:

اسب    یکه با    یا زندگ  ی !  م؟یمن چه بو  راتییاز تغ  ی شهباز  ی خدا را صدهزارمرتبه شر، آقا  اکرم:   خانم 

  .  میتجربۀ کوچ بو ی یشهباز  یجلو! و آقا  رفتم نشدهت یقول شما ترب به  یجور ن یسرکش هم 

م  من م   آمد همسرم  نکرد  گفتخانه  چرا  را  ا  یشهباز   یآقا   ؟یفالن کار  ا  قدرنی من  بودم،   قدرن یپررو 

  ی شهباز  یاست.» آقا   ی جورآن    است، زندک   یجور ن یا  است، زندگ   ی بودم! «خب چار کنم؟ تکرار  حاضرجواب

درست انجام ندادم.» و    ی: «آر میگو من م  ؟ یکار را انجام نداد  نیخب تو چرا ا  د یگو م  دیآ م   رونیاآلن از ب

  .نمیب نم  زیچچ یجز عشق هبه  شانیمن در وجود ا یشهباز  یباال اصال، آقا دیآ م  شان یاز ا  محبت ی شانیا

  !ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

ما رفتار خودمان را عوض    دیکه اول ما با  دهد نشان م  نیپس ا  کنند، برنامه را نگاه نم   کهنیبا ا  اکرم:  خانم

  م، ی کن

  . نیآفر آقای شهبازی:

  جا برود!همه  می ذهن را بدون ناظر وِلش نکن نیو ا اکرم: خانم

  بله، بله!  آقای شهبازی:

ش    منشىش کجاست. تو چرا ال  مینی است؟ بب  ناراحت   نیترس است، ا  نیش است، ا  نیاصال ا  اکرم:  خانم

  ! ؟خانه را دردآور کن   خواه ! چرا م؟کن م
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  13صفحه: 

هنوز    گردد، بچه برم  نیا  ر، یخانوادۀ د  ی   یرو  رود ساله تمرکز ما م شش   ی مهرسا   ی   یشهباز   ی آقا  وقت

  اضافه ...  دیدار عن یمامان.»  دیزن حرف افاضه م  دیمثال: «دار دیگو صحبت کند، به ما م تواند کامل نم 

  ] یشهباز ی[خندۀ آقا 

  بهشت!  شود خانۀ آدم م  شود که روشن م چراغ آگاه ، آگاه یشهباز  یها اصال آقابچه  نیا اکرم: خانم

  بله!  شهبازی:آقای 

ا  رید  اصال تو  اکرم:  خانم   ق یلحظه است و همۀ ما ال  نیکه کجا بهشت هست، بهشت هم  یگرد نم  نیدنبال 

    میبهشت

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  .میبردار  ذهناسب سرکش من  نیاگر دست از ا اکرم: خانم

  . یشهباز  ی ها را من بخوانم آقاآن  دیپنج نکته نوشتم اگر اجازه بده ی

  بله.بله، بلهبله  قای شهبازی:آ

  حضور»   ینکته برا «چند

  خود   یتمرکز رو ‐١

رو خوش    ! وقتشود . رفتار شما عوض شود، رفتار جهان با شما عوض م شود عوض م   ا یدن   د،یعوض شو  خودتان

چراغ شما روشن    کم! کمندیب خود را م  یجهان کار شما رو   د،یرینگ  ی فکرتان را جد  خودتان و   د،ی و فضاگشا باش

  .  چراغ روشن زندگ دیشو و م  شود م

  . نیآفر آقای شهبازی:

  خدا   ریکردن مرکز خود از غ خال ‐٢ اکرم: خانم

شروع به پاک کردن قلب   دی که بخواهد به حضور برسد با  شما به حضور است. هرکس   دنیمرکز مانع رس    شلوغ

  درد، رنجش، توقع و حرص.  نه،یماست! از هرگونه ک  تکانبند! مقصود بهار دل  تکانخود، شروع به دل 



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۵۴مشار

  14صفحه: 

  د، یرمفیاز برنامۀ غ  زیپره  د،یرمفیاز کالم غ  زی. پرهاندازد م  ریرا تأخ  دنیکه به حضور رس  از عوامل   زیپره  ‐٣

  ی هاکننده ف یاز کث   زیپره  ه،هود یو ب   از فکر و عمل ذهن  ز یپره   ،یانه یو ک   سم   ی هامضر، از انسان  یاز غذا   زیپره

  روح و روان و جسم. 

  یی خدا نشیب ‐۴

که عمق    م یظاهر قضا، عمق ماجرا را نگاه کن  دنید  یجا ها نگاه کردن. به خدا به تمام مسائل و انسان   دید  با

  د، یکن م  دایپ  ییخدا  دید  که . زماندهد را به شما نشان م   اله   غامی پ  ییخدا  دی. دکند ماجرا وجود شاه را ثابت م

  .دیبند چشم قضاوت و مقاومت را م

  یی علم خدا ‐۵

  یی علم خدا  د؛یدان نم   د، یندار   که علم  د یاعتراف کن  دی شود ابتدا با  ی در شما جار   ییعلم خدا  دیخواه  م  اگر

  د یفکر و عمل شما خالص، مف کند، م  دایپ انیو خرد کل در شما جر کند لحظه به شما کم مبه! لحظهدیآ م

  . شود و سازنده م

  عهده گرفتن خود را به ی اریهش  تیمسئول ‐۶

  م ی رینپذ  که ! تا زمانمیریخود را بپذ  یها دردپراکن   تیمسئول   م،ی ریرا بپذ  مانیهابیتخر  تی! مسئولمیاورین  بهانه

دست . خودمان را به میکن  دایلحظه دست پبهلحظه   یار یبه هش   میتوان نم   م، یمسئول نَفس آلودۀ خودمان هست

  و شر و ...»  می با «صبر و تسل میخدا بسپار

  ت، ینهایب ی ای در یبه  دیکرد یی. شما ما را راهنمایشهباز یاست آقا  اد ینکته ز و

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  .ی شهباز  یآقا  کنم م یگزارم و هر روز شرگزار و من از وجود شما سپاس  اکرم: خانم

  !ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

  نده، ینه برو گذشته نه برو آ  جاست، ن یبابا بهشت هم  دیگفت  د،یممنونم، شما بهشت را به ما نشان داد  اکرم:  خانم

  را انجام بده! توکل به خدا.  تیوصل شو و کارها لحظهن یهم
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  15صفحه: 

  !ن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

. و چقدر همسرم به  دییواقعاً نوروز ما شما  م،یگو م  ی را هم تبر   ندتایع  شیشاپی پ  یشهباز   یآقا   اکرم:  خانم

عالقه  دشما  شر.  را  خدا  شده،  نم  ونی زیتلو  ریمند  خاموش  آقا   کند،  را  م  ]یشهباز  ی[خندۀ   دهد  گوش 

است، ماشاءاله به وجودش. من دست    ی دیواقعاً آدم مف   یشهباز   یکه آقا   دیگو. و آن روز هم م هاوقت گاه

  . یشهباز  ی آقا بوسم شما را م 

  ممنونم.  د،یلطف دار کنم ! خواهش م نیآفر

  و خانم اکرم]  یشهباز یآقا  [تشر و خداحافظ 
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  16صفحه: 

  خانم حورا از تهران  ‐۵

  

  ] یشهباز یخانم حورا و آقا  پرس[سالم و احوال 

    حورا:  خانم

  ش یکه چشمم روشن از بو وسفیو او  عقوبی منم
  دانمنم دانمبو را نم نیچه اصل ا اگر 

  ) ١۴٣٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
ها به حضور در ماست. ما انسان   یِ اریهم هش   وسفیذهن ماست،    جا ن یدر ا  عقوب ی  دیگو و م   زند مثال م  موالنا

خدا را گم   یسوراه برگشت به  عنی  م،یرا از دست داد مانیی نای ب  از زندگ  یدر ذهن و دور   علت ماندن طوالن

  .  میکرد

هم در ما     زندگ  ای   وسفی.  م ینیب نم  یاست که در ما هست که وجود دارد اما ما آن را با چشم ظاهر   حس  بو

  .  می نیو بب  م یکن دایکه او را در خودمان پ شود روشن م حضور ما زمان  دِی. دمینیب نم ذهنهست اما ما با من 

که    میفکر کرد  شه ی. چون هممیکرد  ی ادی اشتباهات ز  ی و چه معنو   یماد    از خدا ما چه در زندگ  ی دور  دراثر

  در ذهن ما را گمراه کرده. دانم». «من م میدان که نم میدانما نم   قتیاما درحق میدان م

  ون یروضه و ع  نینعره در زنمم
  علَمون ی قَوم   تیَل ایرا  خلق
  ) ٢٣١۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

يعلَمون»    ت یلَ  ا ی«  معن یقَو  کاش قوم من م  ی ا کساندانستند .     پ  وسفیکه و    دا یرا درون خودشان  کردند 

  د ینباش  ذهنمن  دانم با م وسف یکه دنبال  ند یگو به ما م م»یدان و هر لحظه گفتند که ما «نم دندیرا د قت یحق

  .دی دان که نم دیهر لحظه بدان اش ک  ی. و ادیوجو نکنجست  رونیرا در ب  لیتبد ندیو فرآ 

خرد    ایسار به چشمه  میباشد و هر لحظه فضاگشا باش  ما واقع  میبه زبان باشد. اگر تسل دیما نبا دانم نم  البته

  .میدان دانست که نم میخواه   قاًیو آن موقع عم میشو خدا وصل م 

و    میاطرافمان برو  ذهن  یهاخودمان و من   ذهنسلطۀ من   ریز  شود باعث م  دیآ که از پندار کمال م  دانم م  من

  . می بشو رانید دینظرات و عقا ریو درگ  می درست عمل نکن
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  17صفحه: 

کاش    ی. ا می نشو  رفتهیپذ  رانیتوسط د  میترس . چون مدانم نم   م ییبو  دیآ . ما عارمان مشود سبب عار م  درد

  . ستین  و دانش ذهن دانم به م  یاز ی که خدا در ما هست و ن  نستنددا مردم م

زنانه که در حمام کار    افۀ یبود با ق  یتوبۀ نَصوح هست. نصوح مرد   ت یکه خواندم از دفتر پنجم حا   تیب  نیا

اما باز هم وسوسه    کرد نبرده بود. هر بار توبه م  یاو پ  قیحق   تیبه جنس  و دکِ دختر شاه بود. کس  کرد م

  . گشت و به حمام برم  شد م

کنند. نصوح   همه را وارس  دی بلند شد. گفتند که گوهر دختر شاه گم شده و با  قال  و  لیدر حمام ق  یروز  ناگهان

  شسته توبه کرد و از خدا خواست گناهش را بپوشاند.  با دل

که همه خوشحال هستند و    دیکه به هوش آمد د شد و زمان هوشیبردند نصوح بنصوح را  خواستند م  وقت

  شده.  دایگوهر هم پ

.  م یگذران هستند وقت م  ها دگیکه با زنان حمام که همان همان  م یمَخنَّث دار  ذهنمن    یکه    م یما هست  نصوح 

  نماد خداست.   تیدختر شاه هم در حا

ما    نیاما ا  داند . خدا م میکن او را عبادت م  نیدروغ   ذهن و با من   میست یخودمان هم صادق ن  یبا خدا   حت  ما

  .  میکن او را عبادت م  مانیهاخواسته   یارضا یبرا  م،یدان که نم میهست

چون    م،یستادیا  خطرناک   ی که در جا   میدان برود و همه هم بفهمند. ما نم   مانیآبرو  میخواه هم نم   طرف  از

  . مثل نصوح. شینه راه پ می که نه راه پس دار یطور  اندازد م  ریگ  یما را جور  زندگ

برا  گوهر با  دایپ  یهم اصل ماست که گم شده و  ب  زمانیهمه چ  دیکردنش  از جمله نقش مینداز یرا    مان، ی ها. 

  .  ردیدر ما صورت ب  لیتا مثل نصوح تبد میکامل بشو میبودنمان، دانشمان و تسل ن یدروغ مان،یها دگ یهمان 

ا  بعد او خواستند که به حمام برگردد اما کس  کهن یاز  را از همان    نصوح زنده شد از     خال   ها دگ یکه مرکزش 

  . ها دگیهمان نۀ یبه س زند خطر کند، و دست رد م   ستیحاضر ن رید کند م

بودن و    نیو دروغ  دانم و از م  دشو که زنده م    شاهزاده بشود اما انسان  نصوح خواسته شد که دالک شخص  از

مَخنَّث و دو رو عبادت کند. پس توبه و   ذهنخدا را با من  خواهد هرگز نم  رید  شود آگاه م  ذهنمن   لۀیاز ح

  بود.  نصوح واقع  میتسل
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  18صفحه: 

  ون یروضه و ع  نینعره در زنمم
  علَمون ی قَوم   تیَل ایرا  خلق
  ) ٢٣١۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ی شهباز یآقا والسالم

  .  نی! آفرنی. آفربایز  لیخ  آقای شهبازی:

  اش از لطف شماست.همه  یشهباز یممنونم آقا  حورا:  خانم

  صحبت کند؟  خواهد  آقا نم  . علکنم خواهش م آقای شهبازی:

  صحبت کند.  خواهد چرا م   حورا:  خانم

  خُب.   لیخ  آقای شهبازی:

  . کند صحبت نم دیببخش یشهباز  یآقا حورا:  خانم

  ] یشهباز  ی[خندۀ آقا خُب. چه کرده پس؟   لیخ  آقای شهبازی:

  اَنْصتوا.  حورا:  خانم

  با شما.  کنم م باشه باشه. ممنونم. پس خداحافظ  ]یشهباز ی[خندۀ آقا اَنْصتوا کرده   آقای شهبازی:

  . میگو م  یتبر  شیشاپیسال نو را پ یشهباز  ی. آقا[خندۀ خانم حورا] حورا:  خانم

  بر شما.  نی. آفردیکه شد د،یشاءاله موفق باش. ان طورن یشما هم هم ی ممنونم. برا آقای شهبازی:

  و خانم حورا]  یشهباز یآقا   [خداحافظ

  

  

  �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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  19صفحه: 

  از تهران  خادم  بای خانم فر ‐۶

  

  ] یشهباز یو آقا   بایخانم فر  پرس[سالم و احوال 

هماران،    خدمت شما، خدمت همۀ   کنم ، سال ما. خدا قوت عرض م١۴٠١برنامه در سال    نیآخر   : بای فر  خانم

  سال، تندرست و برقرار.    یها بر سرِ ما مستدام باشد سال  تانه یخدا حفظتان کند، سا  د،یهست  عال اران،ی هم

  ممنون.   لیخ  آقای شهبازی:

واقعًا آدم تپش    ده،یهم عرض سالم و ادب دارم. بهار که در راه هست، حاال رس  زانیو خدمت همۀ عز   :بای فر  خانم

که واقف هستند    زانیها، همۀ عزخدمت همۀ خانواده   کنم و خدا قوت عرض م   کند احساس م  شتریرا ب  زندگ

که داود هم ساخته بود و اجازۀ ساخت    یاخانه   ،خانۀ خودساخته  نیاز ا  دیامر که ما درواقع با  نیبر ضرورت ا

  واقع.اجازه به ما داده بشود به  نیتا ا م، یرا به او ندادند خارج بشو  مسجدِ اَقْص

چ   ی برا  دۀ، یچ   د یشا  و البته،  از سال   میتعال   ن یا  دۀیبنده  بعد  اشما  در    تیب  ن یها  موالناست که  جناب  از 

  . دیفرمود یابرنامه 

  او از صلبِ عشق است کن، آنکه  خَمش
  من ارشاد کردم  نکهیا بسستَش

  ) ١۵٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  پشت  ی: استخوانها صلب

  

و    فیو تعار  م یاز تمام مفاه  انجام بدهد، خاموش   دیکه انسان با  ستی کار  ۀ یمادرواقع جان   خاموش  نیا  بله

  .  م یرا از آن دار  شیخو  و ما تلق  دهد ما مهم نشان م  یکه ذهن برا   ییو احساسات و آرزوها  ها درواقع دلبستگ 

شما و همۀ هماران،    میرا خواستم که تقد  تشیچند ب  ی اما من    ، طوالن   ست غزل  ه،یبهار  ست ، غزل ٢٠۴۶  غزل

  . دییفرما بنم و خدمتتان مرخص بشوم، اگر اجازه م  زانیشما و همۀ عز ارانی هم

  .کنم بله خواهش م شهبازی:آقای 
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  20صفحه: 

  : با ی فر خانم

  ن یو جنس ا و جوان و عاشق مست
  ن یبهار خرم و گشتند همنش آمد

  
  نداشتند، مصور شدند خوش  صورت

  ن یمصورشده بب التِ یمخ عنی
  

  د یاست دل آنچ به دل رس دهید ز یدهل
  ن یق یصورت شود  دیاندر آ دهید در

  
  باغ  انیم امتیاست و ق ر ی السرا تبل

  ن یآن دلبران چ ندینماهم  هادل
  

  هست   تیدل بنما گر دل  ز یتو ن عنی
  ن یط  انینهان بود دلِ تو در م ک  تا

  
  باغ  ینعبد است زمستان دعا  اکیا

  ن ینستع اکیا دینوبهار گو در
  

  آمدم  وزهینعبد آنک به در اکیا
  ن یدرِ طرب مذارم دگر حز  بشا

  
  ها وهیم یکه ز پر  نینستع اکیا

  ن یمع ینگهم دار ا شومم اشسته
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  21صفحه: 

  عجب  یبا گل که ا  دیلحظه الله گو  هر 
  ن ی اسمی یسو نگردم  رهیچه خ نرگس

  
  کند زبان برون کند افسوس م  سوسن

  نیلس   یسمن فسوس من بر کس ا دیگو
  

  است بنفشه شده دوتا  یمزور تای
  ن یقر  یا رشیاست واقف تزو لوفر ین

  
  سنبل از خمار  فکند چپ و راست م  سر 

  ن یمیدر  حانشیو ر سارشیبر  احیار
  

  اندر رکاب سرو  دودم ادهیپ سبزه
  ن یاز چشم بد جب کند نهان هم غنچه

  
  نه یبر لب جو اندر آ ادهیپ دیب

  ن یکه شاخ تر ز چه افشاند آست رانیح
  

  است که تا جمع آورد فشاندن اول
  ن یکند نثار درافشان واپس وآنگه

  ) ٢٠۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  استاد.  والسالم

  ! عال ، عال ،خانم. عال   دیانتخاب کرده بود یبر شما! عجب شعر  نیآفر  با،یز  لیخ آقای شهبازی:

   است، طوالن   ییبایغزل ز  اری. بسزانیشما و همۀ عز  ی خدمت جان بهار  تیبهار  کنم،  خواهش م  :بای فر  خانم

  است.  ت یچهل ب  یاست، 
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  22صفحه: 

از وجود    میگزارسپاس   لیخ ل یو خ  ،خوش باشد به درک و حس حضور، حضور اله  زانیشاءاله کام همۀ عزان  و

  . میقدردان و شرگزار خداوند هست اری شما و بس ن ینازن

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  د؟ ییفرمام  اجازۀ مرخص  :با ی فر خانم

  ها؟ کتاب چطور است؟ اآلن هست در فروشاه  نیوضع ا نی. اکنم خواهش م آقای شهبازی:

  بله، چاپ سومش است، انتشارات بهجت.  :با ی فر خانم

  ماشاءاله.  آقای شهبازی:

  . کنم خواهش م :با ی فر خانم

  د؟ ییزنگ بزنند همراهتان هست بو دیکه با  یاآن شماره  آقای شهبازی:

  خدمتتان.  میگو اآلن م  ستم،یمن حفظ ن  دییبله، بله، اگر اجازه بفرما :با ی فر خانم

کتاب هست «امروز من،    تری موالنا، و البته ت  یهاشهیاند، اندنوشته   داًیجد  یکتاب  ی   بایخانم فر  آقای شهبازی:

  درست است؟  نه»،یآب و آ

  ست، هست  یو ابد  ازل  ست، درواقع هستچند قانون     بررس   نه»ی بله، بله. کتاب «امروز من، آب و آ  :بایفر  خانم

است   یبنددرواقع جمع   نیاست، آرزو است. و ا  نیو همان قانون قر  تیجبران، صبر، قانون سرا  م،یمانند تسل 

 نی داشته براساس ا ریمن تأث  ی که رو ییو شعرها مکرد افتی ها از برنامۀ شما درسال   نیکه بنده در ا می از مفاه

ساده است،    ل یبشود هر روز و دوزبانه هم است و زبانش خ  هست، کوتاه هست که بشود که بررس. اندک  نیقوان

که    د یخواه را م   نی . اگر شمارۀ خانم ثمردیدوستان قرار ب  رشیکه مورد پذ  دوارمیدارد و ام  یکمتر  دگیچ یپ

   انتشارات بهجت ول  کنند، پخش م  رانیسرتاسر ا  یبرا  کند، پست کار نم  رید  الت یاز تعط  عدالبته ب  شانیا

  چاپ سومش هم هست، آماده است.  آباد،وسف یدارد در تهران، 

  ٠٩١٩۵١۴۵٢٨۶  :نی خانم ثمتلفن   شمارۀ

  ٠٩١٩۵١۴۵٢٨۶هم نوشته بودم، قبال اعالم کردم. پس:  نیبله، بله. من ا آقای شهبازی:
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  23صفحه: 

  ی را با زبان شعرها    زندگ  یِ ابد  ، ازل  ن یقوان  نیا  دیدی ت کشکتاب، واقعاً شما زحم  نیجالب است ا  ل یخ  نیا

دستتان درد نکند    د،یدیزحمت کش  لیترجمه کردند. خ   س یهمراه هم که به انگل  یممنونم. آقا   د،یموالنا نوشت 

  ! عال ، واقعاً. عال

  ممنونم.  ل ی. خدی شما هست  عال  :با ی فر خانم

 د یما ندار  نندگانیبه ب  یشنهادیپ  ،یاه یتوص  یخانم شما آخر سال است،    بایحاال در ضمن فر  آقای شهبازی:

و چه    دیموضوع را درک کنند، که شما چار کرد  نیا  ق یکار هستند، عمکه تازه   ییهامثل شما، آن   هان یکه ا

  ما؟   یهاننده یبه ب  دیکن م یاه یتوص

از    تی ب  ی.  ]بایو خانم فر  یشهباز   ی[خندۀ آقا به صبر بن    هیتوص  ندیگو که، حاال م  هیخب توص  :بای فر  خانم

  یبدهم،    هیبه همسرم هد  خواهم  م   کنم، م  سینوام را دارم پاک من دفترچه   ش،ی ها پجناب موالنا من سال 

  ها. سال  نیا  در ط ردمک  یآور که من جمع  ات یاب دارم، خودم دارم برم  یبرا سینوپاک

قالب   کرد، شدت جذب ممن را به  تی ب ی کهنیاکثر دوستان باشد، ا یبرا دیمن بود و شا ی برا ستمیس ی

  : اتی از آن اب یتمرکز کنم.  ش یرو  لیکه الزم داشتم که خ تی آن ب دی. شاکرد م

  جذوبِ رحمت است  و خاموش صبر 
  نشان جستن نشان علّت است نیو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
درمان همۀ دردها، درمان   قتیحق  نیاست، ا  ریفراگ  اریبس  قتیحق نیرا، و ا  قتیحق میوجو بنما جست   کهنیا

وجو کردن اشتباه است و را جست  نیکردن؛ ا  تازه زندگبه؟»ها، درمان همۀ رفتارها، درمان تازه همۀ «چه کنم 

   خاموش   نیکنم که ا  دایرا در خودم پ  و خاموش   را صبر    ل یاص  یکردم معنا که حاال من تالش    صبر و خاموش  نیا

  کلمه است. اشه یکه مصالح اول  ستمیخاموش بشود، س  دیبا ستمیس ، خاموش دیگو م  وقت

 ییهاتمام رنج   ها،ی . تمام باورمندمیهست   میشدت در اسارت کلمات و مفاه ما به   م،یشدت در اسارت واژگان به   ما

  یی جاها  م،یدیکه د  ییهالمی ف  م، یکه خواند  ییهاکتاب   م،یدیشن   یاجمله   ی   م،ییگو م   یاجمله   ی   م،یبر که م

  ن، یبا جنس هم   دیدارد. ابتدا با  رویاش نو همه   کنند م  ست یدر ما ز  هان یهمۀ ا  م،یدی که شن  ییهاحرف   م،یکه رفت 

  ر یمانند جناب موالنا و سا   بزرگان   ن یخاطر وجود نازنجنس کلمه از بزرگان که خدا را هزاران بار شر به   عنی

  بزرگ، حافظ بزرگ.   بزرگانمان، فردوس



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۵۴مشار

  24صفحه: 

چه که  آن   میوشو بدهشست دیدرواقع. ابتدا با  معان   نی هم نه، از ا  می . مفاهمیمفاه  نیپر است از ا  اتمانی ادب  ما

چه که بر ما خشونت آن   ندها،یو بدآ   ندهایآخشونت خوش   م، یدیکه شن   ، با خشونت واژگان در ذهنمان با کلمات 

  ، ییطال  تیب  ت،ی. ابتدا با آن بکند خودکار در ما دارد کار م  یزیچ  ی  کهن یخاطر ابه  میگذشته. ما بدخُلق شد

  : دیفرما م

  دییو جان به آب حمت ز غبارها بشو دل
  خاکدان نماند   یتا دو چشم حسرت سو هله

  ) ٧٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
.  میشنو و مرتب م   میی گوو مرتب م   میدیو شن  می که ما گفت  ست است، غبار کلمات  م یمفاه  نیغبار، غبار هم  نیا

   ی  ست، ترجمان اندک   ی حرف زدن    نیبه حرف زدن ندارد، ا  یاز ی بشر اگر بفهمد، به آن سمت برود که ن

جذوب،    ندیگو جذب، م   دانیرا در م   ام  دهد، صبر که درواقع ما را هل م  نی. و ایاریاز هش  ست اندک   انیب

   زندگ یآهنربا   نیکه ا  میشو م    و ما با صبر درواقع آن آهن  دهد قرار م  دانیکشنده، ما را در آن م   ار ی بس  عنی

  لحظه است.  نیا تیواقع  نیعنوان وقار و آستانۀ اجذب ما را دارد. و نگه داشتن ما به  توانِ

وجو  که جست کنم م  خودم را سع  ه شوم،  و صبح که بلند م کنم م  ی آورخودم جمع   یکه برا یامجموعه   من

بدنم دچار فشار    یکجا  حت   ،یچه فشار   ، چه حس  گذرد، در لحظه قرار دارم، درونم دارد چه م   نمیبنم بب

  د، یآ اگر م  یفکر   نمش، یدرواقع بب  که  کنم خودکار، توجه م  ستم یس  ن یبه ا  کنم است، دچار قبض است، توجه م 

  خواهم  چرا م  کنم،  توجه م  لیدارم بنم، به آن م  لیرا م   یکار   م،یدارم بو  لیرا م  ی زیچ   د،یآ اگر م  ییالو

  هست. حس در من   نیکار را بنم، چرا ا نیا

اول فکر    م،یشو را با مفهوم متوجه م   هانیاست که ما چون ا  یاپروسه   دییفرماخود که م   یتوجه به رو   نیا

ا   لی. بنده هم خ می بلد هست  میکن م ا  نیدچار  از صحبت    میدار برم  یکه ما کپ  دانستگ   نیبودم و هستم. و 

درواقع    یکپ  نیدست شما، ا  یموالنا از رو   جناباز    میریگ م   یکپ  می ندارد که ما اآلن دار  اشال  چیبزرگان که ه

  نش یدانش خودش به ب  نیما با صبر، ا   عن ی.  م»ی عل  یا  نش یدانش به ب  کشد که «م   دیفرما دانش است. م  نیا

  گل خواهد داد.  نیبا درکش، درکش! ا میریبذر است که درواقع ما اگر قرار ب ی . مثل رشد دیخواهد انجام

من را با درد درواقع   سربلند بودم که زندگ  ار ی برنامۀ شما و بس  یها چون درد من را نشاند پاسال   نیا  من ط   و

ول خم کند،  را  سرِ من  باب صغ  ری باب صغ  خواست  عز  نیا  ریهست.  است.  ها،  جوان   م،کداچیه  زانیلحظه 

ندارد!    لزوم  چیها را ببرند، هرنج   نیندارد ا  لزوم   چیجوان، پسران و دختران جوان، فرزندان ما، ه  یها خانواده
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  25صفحه: 

لحظه و در ارتباط تو، ارتباط تنگاتنگ با خودت    نیدر تو هست و در ا  خواه  چه که مهر آن   کهن یبا درک ا  عنی

  کند،  را اداره م    که آن تمام هست  میدار  مات و حوزۀ کلمات، دانستگاز کل   ریخودت که ما به غ و وجود واقع 

  . برد م ستیاز هست به ن برد، به هست م  ستیاز ن

امور جهان براساس قوان  تمام که در حضور    وقت  میآن را اجرا بن  میتوان خود ماست که ما خودبه  ن یادارۀ 

  ار ی آوردند، بس  ییصحبت بزرگان، از آن حوزه کالم آوردند، راهنما  نیمعکوس، ا  مهندس   نیاما حاال ا  م، یهست

خودمان باشد» اصال ما    ین واژۀ «حواسمان رویحواسمان به خودمان باشد. هم  دیبا  اری بس  م،ی بن  دیبا  قدردان

من    دیشما فرمودحاال    پرسم، من از خودم م  نم؟یب خودم چه دارم م  یهامن اآلن با چشم   می از خودمان بپرس

  . میگو دارم م

تو به گوش    ی تو به چشم خود نگر». «گوش دار  یدار   «چشم  د یفرما شعر که م  نیبا گوش خودم براساس ا  من

  ی کار   ندیب چشمم م  ای آ  شنوم؟ اصوات اآلن را دارم م  ا یآ  شنوم؟ خود شنو». من با گوش خودم چه را دارم م 

براساس فرمودۀ جناب موالنا و روش    ستمباور ه  نیهاست و بر اسال   نیحاصل ا  نیتوجه، ا   ن یا  کنم؟ که دارم م

  غافل نباش»، تا دم آخر!  را فرمودند، رها نکردند. «تا دم آخر، دم   شاتیفرما  نیکه ا بزرگان که وقت

با  ریمس  نیا  و با  باشد، هست  د یما  وهم   زندگ   ت یفیباشد. ک   دیما  و  آرزوها  از  خ ما  و  ترس   االت ی ها  و  و  ها 

  ش یترس دارد، ابتدا  شیعمق ابتدا  نیما به بودن و عمق. و ا  سبِ زندگ   به نوع   گردد احساسات دارد برم

  مقاومت است و شبح   نیا  م یما بدان  اگر   دارد، ول  ان یمقاومت ذهن دارد، مقاومت بدن دارد، مقاومت اطراف 

  م، یترس کمتر م   شود، م  می ندارد و خودش تسل  دوام  اله  یار ی ما و نور هش  یاری هش  است که در مقابل نور

  و شر و شر و شر.  میشو کمتر دچار افت م

  ]بایبا خانم فر یشهباز یآقا   [خداحافظ
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  خانم بنفشه از کرمان   ‐٧

  

  و خانم بنفشه]  یشهباز یآقا   [سالم و احوالپرس

  . یشهباز ی هول شدم آقا بنفشه: خانم

  ! د؟یاهول شده  آقای شهبازی:

  .زنم بار زنگ م  ن یبله اول بنفشه: خانم

.  د یبزن   حرف   یام،  من هول شده   د یکه بو  دیاهنوز که حرف نزده   د، یبش  ق ینفس عم   یخب    آقای شهبازی:  

  ] یشهباز ی[خندۀ آقا 

  هول شدم نتوانستم حرف بزنم.  بنفشه: خانم

  ! د؟یزن از کجا زنگ م آقای شهبازی:

  ی شهباز  ی آقا زنم، من از کرمان زنگ م خانم بنفشه: 

  ستم یمن ن ستمی دگر من ن نیا
  ستم یکه با من ز یاز آن عمر فیح

  (فروغ فرخ زاد) 

رید اصال خودم را فراموش کردم. هر روز پسرم که به من زنگ م ،ی سالم عل زند  م به من م  کند خانم   دیگو

  پهلوانم.  میگو ! خودم هم به خودم م؟ی چطور  یشهباز

  ی موالنا رو   چه اثرات  د؟یاکرده   راتییچه تغ  دیی. به من بونیآفر  ن،ی. آفردیکن م  یکار خوب   لیخ   آقای شهبازی:

  شما گذاشته است؟ 

متعهد شدم به برنامه، قانون جبران را هر چهارشنبه پرداخت    ل ی. خیشهباز  یاثر گذاشته آقا  ل یخ  بنفشه:  خانم

صبح ساعت    م،یگو م   ات ی تکرار  اب   لی. خ کنم م   زیوار  یفور   رسد که در تلرام به دستم م  هال یفا  کنم، م

. در هفته هر برنامه را چند  دهم را گوش م  رنامهب  ری روزها هم د  میگو م   اتیتکرار اب  شوم م  داریچهار که ب
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  27صفحه: 

  میهاو دوتا از بچه   دهم ها را کامال گوش متلفن   خوانم مطالب را م   ،یمعنو   یها تمام کانال  دهم، بار گوش م

  اند.کرده   رییتغ  ل یها هم خاند و آن شده  یمن، ارتعاش من، گنج حضور  قی از طر

  ها چند سال دارند؟ . بچهنیآفر آقای شهبازی: 

  حفظ کردم.  تیب ستیو دو ونیل یم  یدارم. حدود  ادی برند هم ز یشهباز  یآقا بنفشه: خانم

  ! ونی لیم  ی چندتا؟!  آقای شهبازی:

  معتبر دارم.  لیخ  یبرنامۀ گنج حضور برندها  قی ثروتمند شدم از طر  لیخ  خانم بنفشه: 

  ! ون؟یلی م  ی شود . مر م ونی لیم  ی دییگو م  آقای شهبازی:

  تا.   ستی بله هزار و دو بنفشه:خانم  

  هول شدن.  ند یگو را م نیا شود، نم  ونی لیم  یآخر،  میگو تا، م ستیهزار و دو آقای شهبازی:

  ی د یکل  ل یخ  ریرا که د  ییها. آن کنم ام، هر روز تکرار م کرده   ادداشتی تا، همه را    ستیهزار و دو  بنفشه:  خانم

  . کنم را سه بار تکرار م  ۀیخب بق ول  تا،ستیصدتا، دو ریها را دهستند آن 

  خانم.   دییچندتا برند به ما بو  آقای شهبازی: 

ها را،  به من کم کردند هر روز آن   ل یبرندم، آن اَنصتوها که برند معروف و مهم هستند که خ  خانم بنفشه: 

  : شوم حت م. تا نارال یخ ری د م،یگو ها را م ام در دفترچه آن کرده  ادداشتیهمه را 

ه نیتوست ا فعلم یهاغُصمبهدد     
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا

  ) ٣١٨٢دفتر پنجم، بيت  ،ی مثنو ،ی (مولو
هرچه که    کنم فراموش م  ریاصال د  شود، خوب م   لی خ   ریحالم د  یشهباز  یآقا  میگو که م  ییتاپنجاه   ی

  ی شهباز   یخشم ندارم، ترس ندارم. دارم آقا  شوم،  االن ناراحت نم  ریکه د  میبو  خواهم داشتم. بعد نم    ناراحت

حالم خوب    رید  میگو به خشم را که مت راجع یآن ب  دیآ خشم م  ی کنم. تا    تیریام مدگرفته   ادی  رید  ول

  .شود م



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۵۴مشار

  28صفحه: 

  چه؟!  ریخوب است. خب د ل ی! خنیآفر  نیآفر آقای شهبازی:

  زنم  م  کنم به خودم نگاه م   نهی دوست دارم. هر روز در آ   لیحالم خوب است، شما را خ    لیخ   ر ید  بنفشه:  خانم 

  کنم  واقعاً احساس م  ری. دشود خوب م  لی پهلوان، حالم خ  پهلوان  پهلوان  پهلوان  میگو شانۀ خودم م  یرو

 ستم، ین  ایدن  نیدر ا  ریاصال د  دانم، نم  چ یه  ریزمان، مان، ساعت، د  یشهباز   یآقا  ریپهلوان هستم. اصال د

  «اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم».  میگو با خودم م

  شوم،  م   دار یشده از صبح از چهار ب  ام زندگ  ر یهستم، د  چه کس  دانم نم  ریکجا هستم، د  دانم نم   ر یواقعاً د 

ام، درخواب  شده   یطور  یشهباز  یدر خواب هم آقا   حت  دهم، را گوش م  هالیفا  کنم،  را تکرار م  اتیاب  رید

  . نمیب را م  ات ی خواب اب  کنم، را با خودم تکرار م  اتیاب

خوب بود    لیآن منم خ   آورم،  خودم را فراموش کردم، اسم خودم را نم  ر ید  ،ی شهباز  یام آقا کرده   ر ییتغ   ل یخ 

   ذهنآن «من» من   دمیاالن فهم  شدم، آدم بخشنده بودم، مهربان بودم، با همه دوست م   ی  ،یشهباز   یآقا

  که نیا  ریاآلن خودم را د  م من مهربانم ول یبو  خواستم خودم را نشان بدهم، م  خواستم جور م    ی  عنیبوده  

  . زیبه هر چ  کنم با چشم خدا نگاه م  ری هستم د ییخدا ریهستم د

به خودم    یبخورم فور  زیچ  یکه    کنم بنم، چون قندم، فشارم باالست، هوس م   ی کار   ی  خواهم هم م   وقت

  : میگو م

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

  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بِه  ز یضرورت هست، هم پره ور
  ضمانِ آن بده  یبار ،یخور  ور

  ) ۵٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو را بدیآن باشد که نفر   حزم،
  سرا نیا یِهاو نوش و دام  چرب

  ) ٢١٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  ندارم. یز یبه چ لیم  رید ی فور
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  خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال!  بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  

  .» شودفضا تنگ م  د،یقضا آ «چون

  ن ی با صابرانم همنش  نیالعالمرب  فرمود
  صبرَنا  نایصابران افْرِغْ علَ نی همنش یا

  

  ) ٢٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
   اتی. آن ابکنم بار دوره م   ی   یرا هم گرفتم، هر روز، روز  خادم  بایشده. کتاب خانم فر  ادی ز   لیهم خ  صبرم

  .کند حالم را خوب م   لیهستند خ  ی دیکل  اتیها هم جزء ابام، آناند در دفترچه برده را هم که در کتاب نوشته 

  ح یبر تلفظ صح   دی تأک  یشهباز   یقسمت آقا   نی[در ا.  دیهم بهتر کن    را تلفظشان را کم  هان یآره. ا  آقای شهبازی: 

  تکرار کردند]  حیرا با تلفظ صح   ریاخ تیکردند و ب اتیاب

  خوردم.   شربت یشهباز  ی خالصه، آقا بنفشه: خانم

  ٰىاشْتَر خوردم ز اَله شربت
  مرا دینآ  به محشر تشنگ  تا

    )٣۵١٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها را آب دادو چشمه یجو  کهآن
  در اندرونِ من گشاد یاچشمه

  ) ٣۵١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
 ر یحال من را خوب کردند، د  قدرن یکه ا  ،یجان، از دوستان گنج حضور   یسپاسزارم از شما، از موالنا   لیخ

  خواهم  دوستتان دارم، عذر م  لیخ   یشهباز   یهستم، مرتب با شما هستم آقا   یروز و شبم با دوستان گنج حضور

   ی  ریخودش هم د  نیشما ا  به قول  لرزدم  میصدا   کم   ی  یشهباز   یاگر نتوانستم درست صحبت کنم آقا 

  دارد.  ازی امت

از خانم بنفشه خواستند با تلفظ   حی[مجدد بابت تلفظ صح   دیبخوان ریبار د یفقط آن شعر را  آقای شهبازی:

  بخوانند] حیصح 
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به    کم کم  ل یکه رفتند، خ  زهایچ  لیکم شده. خ  لیخ  زیچبه همه   یشهباز   یهم آقا  ام وابستگ   بنفشه:  خانم

  است، چون مرتب: کم شده  لی هم خدارم که آن  وابستگ میهابچه

  در جهان   یشاد گرد یاز و چههر 
  آن زمان    شیندیب فراقِ او از

  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 
  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  منه  یدل بر وِ   تو هم بِجهد، تو از
  تو بِجِه  یاز آن کو بِجهد، از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به آخر، فرد خواهم ماندن  چون
  کرد با هر مرد و زن  دینبا خو

  ) ۴۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  علّت دروست  ما چون بس  دۀید
  دوست  دِیخود در د دِی فنا کن د رو

  ) ٩٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست
  گرفته شهر دل من به کجا سفر برم  اوست

  ) ١۴٠٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . یشهباز ی خوب است آقا  ل یخ  حالم

را بخوانند، برند داشته باشند، تکرار کنند.    هاتیب  نیشاءاله همه مثل شما واقعاً ابله، بله ان  آقای شهبازی: 

  مردم چار کنند مثل شما بشوند؟  د؟ ییگو درست است؟ شما چه م  د،یکن م  هیشما توص

را تکرار    اتیاب  لی پشتکار و تکرار. من خ  م،ی متعهد باش  گذارد، اثر م  ل یخ  یشهباز  یتکرار آقا   خانم بنفشه: 

ها را  آن غزل   ریبعد د  کنم، را تکرار م  اتیهشت ساعت من ابهفت   یروز  دیباورتان نشود، شا  دیشا  کنم، م
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  ی آقا   خوانم من که م   ری. غزل ها را که د رمیگ م   ادیاش را  است همه   حتیرا انگار نص   های مثنو   خواندم، م

  .زنم با خودم بشن م رید شوم مست م رید خواندم که م ساعت  مین  ی ،ی شهباز

  همان گر ز فل زهر ببارد همه شب بر 
  شر اندر شر اندر شر اندر شرم من

  ) ١٣٩۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  ست یحواسم ن  ریاصال خودم د  ید یرقص با خودت م    مامان داشت  دیگو م   شودم   داریشب که پسرم ب  نصف

اعصاب دارد بعد دکترها گفتند که   پسر دارم ناراحت  ی  یشهباز   یهستم. آقا   رید   در عالم   کنم، که چار م

اول    ی هستند. بعد من روزها   روان  ی هامار ی که مخصوص ب  ییجا  یبخوابد،    شهیهم  یبرود برا  مارستانیب  دیبا

با پا لد زد به    شد، م  قدر عصبانپسرم آن  کردم، بلند تکرار م  یرا با صدا   ات یبه اتاق، بعد تکرار اب  رفتم م

  .رقصد من م یاو برا  خوانم،من م  ریام شسته، هنوز مشخص است اما حاال ددنده

  عجب! حالش چطور است؟  آقای شهبازی: 

تحمل که   رید  شد اصال نم  شست، م   زد، م  لیخوب شده است قبال خ  ل یحالش خ  ریاآلن د  خانم بنفشه: 

  . رقصد من م یاو برا خوانم من م   ریآرام است. خب د  لیخ  ریاآلن د در خانه نداشت، ول مینگه دار

کنار من نبودند ارتعاش    ری که د  میها. دوتا از بچهخوانم م  شیها را برامن هم غزل   رقصد، من م  یجلو  دیآ م 

نگ  هستند. آن پسر کوچم که هر روز ز  ی گنج حضور  رید  ل یحالشان خوب است و خ  ل یمن را گرفتند خ

 دهد  ها را گوش مشوهرم هم آهنگ   ند،یگو اسم من را مامانم نم  رید  ،ی خانم شهباز  دیگو به من م  زند م

است. هنوز شروع نکرده   تواند، دوستتان دارد، نم   لیخ  ول  دهد، گوش م   دوست دارد، اما گاه  لیشما را خ 

  :  دیگو در خواب م خوابد هست که در خواب که م سالهنوۀ کوچ هم دارم دو  ی

  م یروو باال م  مییز باال ما
  م یروم  ایو در مییایز در ما

  ) ١۶٧۴غزل  شمس،  وانید ،ی (مولو
  .دیگو دوستِ بابام م  یشهباز  یآقا  دیگو در خواب م  همان 

  خانم؟   ستیخوب، اسمتان چ   لیخوب، خ   لیخ  ن،یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:
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چه    دانم واقعاً نم  رید  ستم،یآن بنفشه ن  ریاآلن من پهلوان هستم د  رید  اسم من بنفشه، ول  خانم بنفشه: 

  پهلوانم، پهلوانم، پهلوان.  میگوام مبه شانه  زنم م  کنم که نگاه به خودم م نهیهستم، در آ کس

  رفتند  م  شانیاگر ا  دی شما حساب کن  د،یاتان گذاشته بچه  یهم که رو   یاثر  نیواال با ا  دیواقعاً هست  آقای شهبازی: 

  دهد که،  ! پس نشان م آمد سرشان م  ییچه بال  دندیخواب م  مارستانیب

دکترش گفت اگر در خانه بماند ممن   کرد،م  تیاذ  ل یاصرار داشت چون خ   لیخ   شیبله بابا  خانم بنفشه: 

  شاه، یبذارم آسا  شهیهم   یاز شماها را بشد، چون من مادر بودم اصال طاقت نداشتم او را برا  ی   است حت

هم واقعاً   د یخوب بشود و شا  اتی حالش با اب  دیگفتم شا  ات، یبا اب  دیگفت چون شما م   ات،ی شروع کردم با اب  رید

قبال    ل یخ  کند، بوس م  رقصد، م   میبرا  شند، نم  زند، نم   کند، نم  تیوب است اذخ   ل یحاال خ  ریشد. د

  ر ی. من هم دزندعاشقتم، دوستت دارم، بشن م  دیگو اش مرتب به من محاال همه   کرد، م  تمیاذ  زد، کتکم م

  ن؟یبهتر از ا رید خواهم، از خدا م  یز یچچه   رید ،ی شهباز ی آقا تحالم خوب اس  لیخ

  .دیاکرده  دایراهش را پ  نیآفر آقای شهبازی:

را دارم، هم موالنا را دارم، هم حال خوب دارم، و از   یهم شما را دارم، هم دوستان گنج حضور   بنفشه:  خانم

   ل یخ  یشهباز  یآقا  مرس  ، خودم خدا هستم گاه  کنم فکر م  ریبا خدا هستم، اصال د  رید  شهیتر همهمه مهم 

  وقتتان را گرفتم. 

  . میگرفت  ادی  زهایچ  ل یخوب بود ما خ ل یممنونم ممنونم. خ آقای شهبازی: 

اآلن    دم،یکش داشتم خجالت م  حالت   ی   زنم، باز شد، دوباره باز هم زنگ م   می رو  ریحاال د  خانم بنفشه: 

  .رمیگ را نم  زان یوقت عز  ریباز هم صحبت کنم د لیخوب شد، دوست دارم خ   لی حالم خ رید

معلوم    رید  ، عال   ، بود، عال   عال  د،یخوان شعرها را م  ریباز هم د  دیدفعۀ بعد که زنگ زد  آقای شهبازی:  

  . د یخوان م دیآ م ادتان یاز حفظ شعرها  طورنی درست است، هم  دییگو که م ی زیاست که شما واقعاً چ 

  بله همه را حفظ هستم.  خانم بنفشه: 



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۵۴مشار

  33صفحه: 

  ر یتکرار کردم، د  عبارت را من ه  نیکامال مشخص است، ا  دیااز بس خوانده   دانم، م  دانم، م   شهبازی:آقای   

کردم، بارها خواهش کردم از مردم،    دیتکرار را من مرتب تأک  نی. اکنند نم  ای   کنندما گوش م   نندگانیب  دانم نم

  .نیست اا دی کل  د،یتکرار کن د،یتکرار کن د،یرا تکرار کن  اتی شما اب

اب  ی شهباز  یآقا  بنفشه:  خانم آقاکند به من کم م  زیچاز همه   شتریب  اتیتکرار  را    تیب  نیآخر  یشهباز  ی. 

  دوستش دارم.  لی من خ د،یگو خدا به من م  شهیهم  ریبخوانم که د

  که من  منیباش و فارغ و ا شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن

  ) ١٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو غم مخَور   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 

  ) ١٧٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  راز را با کس مو  نیو هان ا  هان
  از تو، شَه کند بس جستجو  گرچه

  ) ١٧۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رازِ تو چون دل شود  گورخانۀ
  زودتر حاصل شود  مرادت آن

  ) ١٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و خانم بنفشه]  یشهباز  یآقا   انیپا [خداحافظ
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  34صفحه: 

  از بانه  مای خانم ت ‐٨

  

  ]یشهباز  یبا آقا مای خانم ت پرس[سالم و احوال 

  شما اآلن چند سالتان شده؟   آقای شهبازی:

  سالَم است.  زدهیس  :مایت  خانم

  . دیی! ممنونم، بله، بفرمانیسال، آره، آفر  زدهیس آقای شهبازی:

  را بخوانم.  یشعر  خواستم م  :مایت  خانم

  اتفاق خوب، صبر الزم است. یبرا

  ناظر بودن الزم است.  دن،یبه عشق رس یبرا

  الزم است.   ییهر اتفاق، فضاگشا یبرا

  فَکان» خالق الزم است.با عشق «کن  عمر زندگ ی یبرا

فَکان» خداوند  کردن و «کن   ییلحظه آمدن، صبر کردن، ناظر فکر بودن، فضاگشا  نی و به ا  دن یبه عشق رس  یبرا

  الزم است. 

کند و    دایپ  ر ییتغ  میخواه و م   م یکه دوست ندار  اتفاق  ی خودمان است و هم برا   ی ازهایها و ن خواسته  یبرا  صبر

  حل شود، الزم است. 

  الزم است. ی بعدِ معنو یما و هم برا  یِبعدِ ماد شرفتیپ یفکرها و اتفاقات بودن برا ناظر

  . ندازدین  شیهاکه ما را در دام می باش ذهنفکر و من  ناظر

  . میریها را بپذالزم است که اتفاق  شیهااتفاقات خداوند و امتحان  یبرا  ییفضاگشا

هستند و    ی ن  کند، که ذهن ما بد و خوب م   منظور خواست خداوند است و سبب تمام اتفاقات  فَکان»،«کن 

  . آورد وجود م فَکان به قانونِ قضا، کن  ایها را خداوند آن
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  35صفحه: 

  . یشهباز  یشد آقا  تمام

درست   دیتادفرس قبال م  دئویو ر؟ید دیفرست به ما نم  دئوی! شما چرا ونیآفر ن،ی! آفربایز  لیخ  آقای شهبازی:

  د؟ ی فرست است؟ اآلن چرا نم

  به بعد.  نیبفرستم از ا خواهم بله، واله وقت نکردم و م  :مایت  خانم

  صحبت کند؟  خواهد که نم ریآره، باشه، باشه. ممنونم پس کس د دیبفرست  آقای شهبازی:

  مبارک! خداحافظ.  از شما ممنونم، نوروزتان ل یخ ، ی شهباز ینه آقا  :مایت  خانم

  ممنون. خداحافظ.  طور،ن یشما هم هم یبرا آقای شهبازی:
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  36صفحه: 

  از تهران   خانم مهرناز ‐٩

  

  ] یشهباز یخانم مهرناز و آقا   [سالم و احوالپرس

هم تماس گرفتم خدمتتان.    شی سال پ  ی  باً ی . تقریشهباز  ی آقا  رمیگ بار است تماس م  ن یمن دوم  مهرناز:  خانم

را بشنوم و تشر کنم از شما. چقدر    تانیداد که توانستم باز هم صدا  قیخدا توف  ١۴٠١امسال هم    خواستم م

  هول شدم. 

  ن ی. ادیآ هم خوب نم  تانیصدا  دیشو اصال. آره، هول که م   د ی. عجله نکندیبش  قینفس عم   ی  آقای شهبازی:

چند سال است برنامه را    دی . بله گفتدیتا سه هم بشمار  ق، ی نفس عم  ی  د،یریدهانتان ب  یتلفن هم جلو   گوش

  د؟ ینیب م

  . نمیب هست که برنامه را م هشت سالواال هفت   مهرناز:  خانم

  هشت سال.  آقای شهبازی:

گرفتم  . پارسال با شما که تماس  نمیب هست که برنامه را م   هشت سالمن هفت  ی شهباز  یآقا   مهرناز:  خانم

   که حاال دوران جوان  میبو  شود م  باًیبرنامه را من شروع کردم که تقر   آمده بود و واقعاً زمان  ا یفرزندم به دن 

  سالم هست. یبود. اآلن چهل و 

  . حیصح  آقای شهبازی: 

  کمم کرد.  لیها کنم اول ازدواجم بود. واقعاً خ انتخاب  یسر  یاول  مهرناز:  خانم

  . نیآفر شهبازی:آقای 

  [صدا ناواضح] خواهم داشت  یخوب ندۀیکنم قطعاً آ که اگر انتخاب درست کردم فکر م  مهرناز:  خانم

داشته باشم قطعاً    ازدواج بنم اگر انتخاب درست   خواهم ها که م موقع   آن   شهیهم  کردم فکر م   مهرناز:  خانم

داشته     ذهنکه هر زمان که ما من   دم یکه شدم د  زندگ. اما بعد از آن که وارد  خوشبخت  ی است برا   کاف  نیا

شخص    ن یا  دیجز درد نخواهد داشت. قطعاً شا  یاجهی باز هم نت  می داشته باش   ذهنبا من   ی هاو انتخاب   میباش



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۵۴مشار

  37صفحه: 

   خوشبخت   توانم نم  باز هم در زندگ  کنم فکر م  کنم،عمل م   ذهنمن با من   انتخاب من بود اما وقت  نیبهتر

  . ستیخودم بسازم. فقط انتخاب صرف ن  یرا برا

  ... دیداشته باش  ذهنبا من  یکه هر انتخاب  دی. گفت دیبرنامه هم گفت  نیجالب بود که شما درواقع در ا ل یخ نیا

.  میخودمان بساز  یکه آن جهنم را ما خودمان برا  شود باال و باعث م  دیآ م  ذهندارد. من   نییباال و پا   زندگ 

آدم،    که است. در حال  یخوب   لیآدم، آدم خ   ن یکه ا  گفت چه شد؟ تو که مثال م   نیب  م   ییآ به خودت م  هو ی

 نیبود ا  ام سال زندگ  ن یامسال که چهارم  قاًی. دقنیبب  اخودت ر   د یبا  ،ییتو  نینداشته باشد. ا  مشل   دیآدم شا

  .کرد م  تمی اذ لیخ  موضوع

نه بابا مشل   دمیبه خودم آمدم د هو  ی کردم، م  یریانتخاب د ی . اگر یکه تو اشتباه انتخاب کرد گفتم م

   ن یب مانع م  یدار   .کن م  یدردساز  یجهنم را، دار  یکه خودت دار  نیاز خودت است. به خودت نگاه کن. بب

از همسرم توقع    لیرو بودم که مثال خ امسال هم با آن روبه   لیبود که خ  یاتجربهدرواقع    نیا  یشخص را.    نیا

   خودمان جهنم   یما برا  کهن یندارد جز درد و ا  یادهیفا  کسچ یکه توقع از ه  دمیرس  جهینت  نیکم به اداشتم. کم

  . میرا بساز

خودم کار    ی که باردار شدم خب رو  اآلن دو سالش است و من زمان  باً ی فرزندم بود که تقر  ن یدومم که هم  تجربۀ

شروع    یمن در سال دوم فرزندپرور   یهاکه چالش   باشم و زمان  یبودم که مادر خوب  دواریام  شهی. همکردم م

دارد.    یبچه لجباز   لیتا سوم سال خ   دومبچه،     فکر کنم همه بدانند که سال دوم زندگ  دانم شد و حاال نم

ا  خواهد م  لیخ با  من  و  بند  اثبات  را  روبه   نیدرواقع خودش  درماندگ   لیرو شدم خمسئله که     احساس 

  ها نیا  دمیبه خودم آمدم د  هو ی مختلف بعد    یهارا خواندم و کالس  مختلف روانشناس  یها . مثال کتاب کردم م

  . ندیگو را دارند م  نیهم هم 

  زمان   . حت میباش  میتسل  دی که ما با  زنند موالنا را دارند م  یهابرنامه را، همان حرف   یها همان حرف   درواقع

که آن    مین یچه هست. بب  زندگ غامیپ   مینی تا بب  می. به خودمان مسلط باش میآرام باش  دیاست با  عصبان  که بچه 

  من دارد. یبرا غام یلحظه چه پ

نظرم نداشتم و به   یاتجربه  چ یبنم چون ه  دیچار با  دانم . من خودم شخصاً نمم یواقعاً مستأصل هست  چون 

  د ینداشته باش  هم از کس   یاتجربه   د،یاست که اصال حاال کتاب هم در دسترس نداشته باش   نیکار ا  نیترراحت 

ا  کند معجزه م   واقعاًتکرار اشعار که    ن یو هم   ش یهابرنامه و آموزش   ن یبرنامه، هم  ن یهم را در سال    نیو من 
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  38صفحه: 

به آن    م یعدد نده  ت،ینهای. تکرار اصال ب کند متوجه شدم که تکرار معجزه م   کردمکه برنامه را گوش م    هشتم

  بار.  ستیده بار ب مییبو

دوتا   نی. و اکند آرامم م ل یخ  ن یدر ذهنم هم دیآ اشعار م  شوم م  داریمن از خواب ب  عن یما   نیقر شود م نیا

  ی طور ن یو هم   میباش   یجور چه   مان زندگ   ی که با شر  میریب   ادیکه    یااستحام خانواده   نیهم  یاواقعاً تجربه 

هم رفتار با فرزند که اگر     یو    می داشته باش  خودمانبهشت را در خانۀ    میخودمان باعث بشو  یبا کار کردن رو

نم ا  دانم واقعاً  نبود،  موالنا  نبرنامه   ن یاگر  اتفاقها  نبود چه  معلوم  بچه   افتاد م   میبرا   بود  عذاب  و  چقدر  ام 

. مامان  دیببخش  میبو  توانم . م دیکه مامان ببخش  میگو خوشحالم که به او م  لی. اآلن خوشبختانه خ دیکش م

  .ردیپذ . بچۀ من هم مدیببخش

انصتوا چندتا شعرها ردیگ م  ادی را سه روزه، چهار روزه    ی شعر  یو    فهمد م  واقعاً معروف را من    لیخ   ی. 

را    نیدارند و ا  یاشعار واقعاً انرژ  نیهست که ا  شفت   ل یمن خ  ی. واقعًا براردیگم   ادیروز    یظرف    نمیب م

  . رمیپذ م

   بدهد. واقعاً من کس   . خداوند به شما سالمتمیراه را ما ادامه بده  نیبدهد ا  قیخداوند توف دوارمیکه ام   واقعاً

به کارمان    ل یخ  مخصوصاً.  انیرانیهمۀ ما ا  یباشد برا  د یمف  قدرن یدو سال که ا  یچهل و    نیدر ا  شناسم را نم

   وحشتناک   یدردها دچار چه    آمد، سرمان م  چه به   میدان واقعاً ما نم   دیاگر شما نبود  کهن یداستان و ا  نیآمد ا

  سراغمان.  دیآ م  یکمتر  یمسائلمان کمتر است. دردها  میدی فهم  . واقعًا از وقت میشد م

  روز، دو روز امروز هم درد داشتم.  یکه مثال  م یی. نگومیتمامش کن ریکه د شاءالهان

همۀ    یو برا   ا ی همۀ دن  یمن هست برا  یقلب  یکس درد نداشته باشد. آرزو   چیبرسد که ه   یروز    ی  شاءالهان

  . دیشما مخصوصاً که واقعاً فرشتۀ نجات همۀ ما شد ی ها و براآدم

  که وقتتان را گرفتم. دیو ببخش سپارمتان خدا واقعاً م  به

  . عال ،عال آقای شهبازی:

که سنم دارد    کنم اصال احساس نم  گذرد به شما که واقعًا هر سال که م  کردم م  فیداشتم تعر  مهرناز:  خانم

   ل یرا تجربه بنم. خ  زندگ  کنم کم شروع مساله هستم. دارم کم همان شش هفت   کنم باال. احساس م  رود م

  قشنگ است. 
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چهل. اآلن اصال،    به س  رسد دارد م  یکه وا  دمیترس اش مبودم. همه   تیهومن با سنم هم  لیخ   زمان  ی

به من    لیخ  نی. ارمیگ م  ادیکه دارم    رمیگ م  ادیشش ساله هستم که دارم  همان بچۀ پنج   کنماصال. فکر م

  .دهد م  یانرژ

   عال  ، . عالن یآفر ن،یآفر آقای شهبازی:

ا  دهند م  غامیکه پ  واقعاً از کسان  دانم الزم م  مهرناز:  خانم   ی ها غام یپ  هانی. اصال امحشر هستند   هان یواقعًا 

  . واقعاً متشرم از شما. دی شما هست لشانیاش دلها همه معجزه   نی. واقعاً معجزه هستند. ااند عشق واقعاً عال

  . کنم خواهش م آقای شهبازی:

  . نی . هم میمتشر  مهرناز:  خانم

  د یگو بفرستم. م  یشهباز   ی آقا  ی شما را دوست دارد. به او گفتم مامان شعر بخوان برا  لی خ  نایهم م   دخترم

را به من بو.    نیا  دیگو اش م. همه دیآ خوشش م  قدرن یدادم، ا  ادیرا به او    ر»ی«انصتوا را بپذ  روزیباشد. تازه د

  واقعاً.  یشهباز  یاباشد مامان جان. متشرم آق میگو من بخوانم دوباره. م 

  آره.  د،یما بفرست  یبرا دی ریرا ب  دئواشیو د، یریرا ب  لمشیپس ف آقای شهبازی:

  باشد حتماً.  مهرناز:  خانم

    د؟یدار تلرام. به تلرام دسترس ق یاز طر آقای شهبازی:

  بله بله  مهرناز:  خانم

   یو    نندی دخترتان ببکه    م یکن . انشااله پخش هم مد یما بفرست   یبرا  قیاز آن طر  دیلطف کن   :  یشهباز   یآقا

  بشوند.  ق یهم تشو کم 

  ما  یبرا شهیهم  دیزنده باش  . الهاله  دی زنده باش  مهرناز:  خانم

  . خداحافظ شما. کنم خواهش م آقای شهبازی:
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  انه یخانم معصومه از م   ‐١٠

  

  ] یشهباز یخانم معصومه با آقا  پرس[سالم و احوال 

را متحول    ام زندگ   ام، که در زندگ  ت یو ب  ییدر مورد قانون جبراِن استثنا  یمطلب  دیاگر اجازه بده  معصومه:   خانم 

  کرد، به اشتراک بذارم؟ 

  . کنم خواهش م  دییبفرما آقای شهبازی:

  . زان»یقول حضرت موالنا «افتان و خ من کار کرده، به  در زندگ تیب نیطور کامل االبته نه به  معصومه:  خانم

  ادبیشل و بو لوک و خفته  لنگ
  طلب و او را م  ژ یغاو م یسو

  ) ٩٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
   و زبون  ی عاجز  ،که به زانو و دست راه رود از شدت ضعف و سست: آن لوک

  ده یخم   ده،ی: خوابخفته

  رفتنزانو نشسته راه   ی رفتن، به رو مانند کودکان راه  پاودستچهار   دن،ی: خزدنیژیغ

  

قبل    کند، مرا متحول م   و هر لحظه زندگ  شه یکه هم  ییاستثنا  تیو ب   دهم کم خداوند به راه خودم ادامه م  به

  .کنم و عمل م  کنم را تکرار م تیب نیاز هر کار ا

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

  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  : فتوادهنده مفت

  

بخورم، دچار درد و رنج و   ضرورتیو اگر ب  ام در اکثر امور زندگ   کنم، م  زیپره  میکه ضرر دارد برا  ییزهایچ   از

ماه    نیکه در آخر ییدر مورد قانون جبران استثنا یشهباز یذهن سرگردان خواهم شد. و اما آقا ابانیغم و در ب



ۀ    برنامه های تلفنیمنت کامل پیغام    ۹۵۴مشار

  41صفحه: 

  ت یقانون پربرکت را رعا  نی ا  چند سال  م یکه بتوان  یامن خودم و دخترم به اندازه   م،یکن مان اجرا مسال همه 

  . میکن م

  ی ا یاز در  یاکار بزرگ خداپسندانه ذره   نیاو همه با هم در    رمیتماس ب  یادآور یخودم دانستم که جهت   ۀف یوظ

  ز ی ما ن  میبتوان   دیشا  ت،یبه بشر  کند خدمت م   یراه معنو   نیفداکار و دلسوز که از هر جهت در ا  انسان  کرانیب

  را.  قانون اله نیا می قرار ده تیکه اولو دوارمیشاءاله. و امان می هر چند کوچ بردار قدم

  تمام شد.  استاد

  . نی! آفرعال ،عال شهبازی:آقای 

از زحمات   ل یو همارانتان و خ زان یشما و عز ی نوروز را برا د یع کنم  عرض م یتبر  شی شاپیپ معصومه:  خانم 

  استاد.   میممنون   انتانیپایب

  شما هم مبارک باشد.   یممنونم، برا  کنم، خواهش م آقای شهبازی:

دعاگو    شهیاستاد هم   کنم، دعا م  تانیبرا  شهیها هم هم من جمعه   دیممنون. استاد ببخش  لیخ   معصومه:  خانم

هستم، زهرا هستم که آن هفته هم از جلفا    ا ی. من مامان نل دیکش زحمت م  قدرنیکه ابشوم    تانی. فدامیهست

  .  تانیبودند دخترم با شما حرف زد و شعر خواند برا

  خانم.  دارد شما ما را نگه م   یدعاها نی. همدیکن ممنون. ممنون که دعا م  ل یخبله، بله، بله.  آقای شهبازی:

  م ی ممنون  تینهای . بیشهباز  ی. من خودم که قابل ندارم آقادیاستاد، شما بزرگوار  میکن خواهش م  معصومه:  خانم

  .  یشهباز  یآقا  شوم مزاحم نم  رید میاز زحمات شما، التماس دعا دار

  خدانگهدار.   کنم، خواهش م شهبازی:آقای 
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  42صفحه: 

  از کرج  رای خانم سم  ‐١١

  ] یشهباز یبا آقا  رایخانم سم پرس[سالم و احوال 

مرخص خواهم شد.  خواهش    ریتلفن د نیتان بعد از اتلفن ماست. با اجازه  ن یآخر  نیدوستان ا آقای شهبازی: 

  خانم.    دیتلفن ما هست نی . شما آخردیببر فیتشر  دیخط هست  یاگر رو  کنم م

  ؟ ی شهباز  یآقا  د یشاءاله. خوب هستان دیسالمت باش  :رای سم خانم

    د؟یزن ممنونم، از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

. چهارسال  رمیگ هست که تماس نم ساله. دوسالهفتوهستم چهل  رای. سم رمیگ از کرج تماس م : رایسم خانم

  . دیده که به من م  ییهاهست که با برنامه شما آشنا شدم. ممنونم از تمام درس 

  ! کنم خواهش م آقای شهبازی:

که داشتم. ؟ همه    ممنون، سپاس، از آن پندار کمال  د،یکرد  دارمیراهم را گم کرده بودم. در خواب بودم. ب  واقعاً

  ی ها یی شر با راهنما  کردن. اله  تیاذ  ل یرا، خ  میهاسرم را، بچه ام را، همکنم. مخصوصًا خانواده   اَمر و نه

که    دم،یشدم، فهم   داریسِر سوزن که ب  یکردم.    شرفتی پ  ل یخ  میگو موالنا، شر خدا نم  نی ریش  اتی شما، با اب

  .  سوزاند را دارد م  انمی من و اطراف  ۀشیپندار کمال دارد ر نیا

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  از شما.  کنم شر! تشر م  شر، اله اله :رای سم خانم

  ! کنم خواهش م آقای شهبازی:

تعهدم را    سال    یجلو،    آمدم با تعهد م   ،عال    لیدوسال خ  کنم من اعتراف م  یشهباز   یآقا  :رایسم   خانم 

و    کنم ام، اعتراف م را خواندم. راهم را گم کردم دوباره. دوباره برگشته   یرید  یهارفتم کتاب   عنیشاندم.  

  .  کنم م  عذرخواه

  !  دیحاللم کن د،یشما اجحاف کردم، زحمات شما را برباد دادم. ببخش درحق

  ! دیدار اری اخت آقای شهبازی:
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  43صفحه: 

شاءاله زحمات شما  شما بزرگوار که ان   شی پ  م،یگو در جمع م  کنم . اعتراف ممیگو اآلن تعهدم را در جمع م   و

  انسان باشم.   ی را برباد ندهم و بتوانم 

  ! نیآفر آقای شهبازی:

از تمام    رانیآمدم؟ سپاس ب  چه هدف  یبرا  اورمیب  ادیعهدم وفا کنم. و به خودم به  انسان درست باشم. به  ی

سپاس، سپاس! شر خدا، شر خدا،  . سپاس،  دیدهکه به من م   ییهاممنون، درس   تینهای زحمات شما. ب

  .با یز تان یاهآرزو دارم. لحظه  تان یرا برا  ی! ممنون، سال خوبدی شر خدا که شما هست

  خداحافظ.   طور،ن یشما هم هم  یممنونم، برا آقای شهبازی:

  خداحافظ شما.  :رای سم خانم
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  44صفحه: 

  ی شهباز یآقا  ی هاصحبت  ‐١٢

واقعًا بس  شرفتیپ  دنیبود. د  و عال  کنندهق یتشو   لیخ پوش و خوشحال   زیانگجان یه  ار ی شما    ده یکننده است. 

.  کنند توقع داشته باشند، سخت کار م  کهن یعاشقان هستند و بدون ا میی که من و هماران که واقعاً بو ستین

ه  و شما توج  د یکه شما توجه کن  میرا دار  نیا  دی ام  شه یو هم  کنند ها سخت کار م هم آن   کنم،  هم من سخت کار م

  .  دیکن م

وقتموقع   بعض مثنو   ها  م  یمن مثل  به   بعض  ی   خوانم امروز  م فکرها  آ  رسدنظرم    ی مثنو   جورن یا  ای که 

است    نیا  انیشما درواقع ب  یهاغام یپ  جورن یو ا  کند؟ گوش م  کس  ای مناسب است؟ آ  ونی زیخواندن واقعًا در تلو

  .  کنند را درست م  انخودش   زندگ کنند، م  شرفتیپ کنند، عمل م کنند، که بله گوش م 

حفظ    اتیاب  ی ادی تعداد ز  شوند، مست م  ندیفرما که م   . خانم کرمان میدیامروز از شما شن   اصالح زندگ  چقدر 

از طرف مادر بچه خوب شده،    یموالنا و ارتعاش شاد   یداشتند که دراثرِ خواندن شعرها   ضی مر  ۀبچ    یبودند،  

  جور نیبه امن راجع   دمیشن  کرده، حمله م   شسته، م  زده، . قبال همه را کتک م شاه یندارد برود آسا  لزوم

نفر مخصوصًا مادر چقدر   ی از طرف    زندگ  بخشِی است که ارتعاش شاد  زیانگمن هم شفت  یبرا  ها، ولآدم

مادر    یارتعاش درد از سو   ، ذهنمن   ۀکنندباشد و ارتعاش مسموم   د یمف  اندتو اثرگذار باشد، چقدر م   تواند م

  ممنونم.   اری باشد و بس کنندهبیتخر تواند چقدر م

  گزارم واقعاً سپاس   روند م  ادمی  ها بعض  برم اسم که م  شهیمطمئنم که هماران ما که حاال اسم نبرم، هم  من

  ر ی. من خودم هم دکشند واقعاً، شب و روز زحمت م  کشند که زحمت م ییهاهم از شما، هم از همارانم، آن

مرد بزرگ را، موالنا را به شما    نیبزرگوار را، ا  نیا  کهن یا  دیبه ام   کشم اقرار کنم که واقعًا شب و روز زحمت م

  د ی برنامه خدا را شر مف  نی و ا  دیو شما توجه کرد  میکن   عرفم  میاتوانسته   خرده یکه    دیآ نظر مو به   میکن   معرف

مهم است   لی. خدیو رد نکرد دی رفتیارائه شد که شما پذ یجوریبوده و خدا را شر  دیبوده، به حال شما مف

  .  دیریبپذ د، یآموزش را شما رد نکن نیا هک

 commodity ofشاهان (  یکاال   گفتند  به آن م  هام یاست. بارها گفتم، قد  مت یقگران  اریآموزش بس  ن یضمن ا  در

kingsدانش انسان   جورنی)، فقط شاهان و دور و برش به ا  دسترس  داشتند، حاال چقدر استفاده م ی کار   کردند  

  ی هادانش را در معرض آدم   ن یا  وشبختانه. خ ردیقرار ب  ینبود که در معرض آدم عاد   یز یچ    ی  ندارم، ول 

ندارد که در   به کنفرانس  دسترس  ییروستا یمثال    وجهچ یهکه دورافتاده بودند، به  ییجاها م،یقرار داد  یعاد

  .  دیو توجه کرد  می ببر  میها توانستدانش را به آن خانه   نیو ما ا   کنند  م   سخنران  ا ی  دهند جا مثال موالنا درس م آن
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  45صفحه: 

بوده و خداوند هم به ما کم   زیآمت ی امروز نشان داد مخصوصاً موفق یهاتلفن که   یطور ن یا جهینت خوشبختانه 

  جه ی. درنتمی وچهارتا برنامه خدمت شما ارائه کنتا حاال نهصدوپنجاه   م یو توانست  میدار  کرده. خدا را شر سالمت

و مورد توجه    میخدمت را بن   نیا  میکه توانست  میهست  راض  اری من و همارانم بس  عنی  م،یهست   راض  اریبس

ردیشما قرار ب .  

ا  با به  که  شما  از  فرمود  ن یتشر  توجه  برنام  دیبرنامه  تا  شما  با  فرمان  اتاق  هماران  از  تشر  با   نده یآ  ۀ و 

  دار.  خدا نگه   کنم، م  خداحافظ

  �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�

 

  


