
 گفت گوي »جوان« با مجري، تهيه كننده، كارگردان
 و پژوهشگر برنامه »زندگي پس از زندگي«

 »زندگي پس از زندگي«
 ثمره چندين سال

پژوهش علمي است

   مصطفی شاه كرمی

 وجود یا عدم عوالم مختلف و پرسش هایی
از چگونگی اوضاع افراد پس از ترك زندگی مادی و ورودشان 
به دنيایی دیگر در عين تشكيك برخی افراد همواره جزو 
مهم  ترین ذهن مشغولی های بشر بوده و آدمی در طول 
گذشت قرن ها به دنبال پاسخ به شبهات و ابهامات عقلی و 
ذهنی اش در رابطه با كيفيت مرگ، نحوه زندگی اخروی و 
همچنين تصویر سازی از بهشت و جهنم گذران عمر كرده 
است. »زندگی پس از زندگی « نام یكی از سه كتابی است 
كه توسط دكتر ریموند مودی درباره تجربه های نزدیك به 
مرگ )NDE( نوشته شده است. كسانی كه با ورود به حالت 
كما شاهد جدا شدن روح از بدنشان و نيز مشاهده برخی 
اتفاقات عجيب و غریب ماورایی بوده اند. این كتاب در سال 
۱۹۹۲ با همان نام به صورت فيلم درآمد و ریموند مودی 
در فستيوال نيویورك در رده فيلم های مربوط به روابط 
انسانی، برنده مدال برنز شد. دو سال است كه عباس موزون 
پژوهشگر، مجری و تهيه كننده تلویزیون، برنامه ای با همين 
عنوان را روی آنتن شبكه چهار سيما می برد. برنامه ای كه 
در آن تجربه گرانی حاضر می شوند كه تجربه نزدیك به 
مرگ را از سر گذرانده اند و مشاهداتشان را از عالم پس از 
مرگ در اختيار مخاطبان قرار می دهند. »جوان « با مجری 
و تهيه كننده برنامه »زندگی پس از زندگی « پيرامون نحوه 
شكل گيری، شيوه های راستی آزمایی مدعای تجربه گران و 
 نيز برخی حواشی ایجاد شده در مورد تعدادی از ميهمانان
 و محتوای آن گفت وگو كرده است. 

برنامه 
زندگي پس از زندگي 

در حكم یك ميوه است؛ این 
ميوه یك بذر داشت و بذر آن 

همایش هاي ۱5 گانه اي بود كه بنده 
طي چهار، پنج سال و تا قبل از توليد 
فصل اول برنامه در اقصي نقاط كشور 

برگزار كردم. این همایش ها اولين 
 همایش هایي بود كه با موضوع

  تجربه نزدیك به مرگ در
  تاریخ كشورمان

 برگزارشد

واقعيت این اس�ت كه برنام�ه »زندگی پس از 
زندگی « در رس�انه تلویزیون برنامه متفاوتی 
اس�ت. هرچند در عرصه دراماتي�ك )فيلم و 
سریال( به حوزه مرگ و زندگی پس از آن بار ها 
پرداخته شده است اما این وادی هميشه برای 
مردم راز  آميز است و از جذابيت های آن هرگز 
كاسته نشده و نخواهد شد. ایده اوليه برنامه از 
جانب خودتان بوده یا از نمونه های خارجی وام 

گرفته شده است؟
پایه گذار این تحقیقات در فضای آكادمیك و 

كاشف این موضوع دكتر ریموند مودی است. 
یكی از دو كارش�ناس خارجی كه در طول 
برنامه با آنها به صورت تصویری ارتباط برقرار 

می كنيد؟
بله، ایشان برای اولین بار اس��ت كه از طریق برنامه ما با حوزه 
علمی كشورمان ارتباط برقرار كرده است. در واقع دكتر مودی 
در حدود 50 س��ال پیش موفق به كش��ف این پدیده شدند. 
بنابراین قطعاً این مس��ئله بس��امد هایی در دیگر كشورهای 
جهان هم داشته و در كشور ما حدود 24 سال پیش مستند 
دكتر مودی دوبله شد. برنامه زندگی پس از زندگی در حكم 
یك میوه است؛ این میوه یك بذر داشت و بذر آن همایش های 
پانزده گانه ای بود ك��ه بنده طی چهار، پنج س��ال و تا قبل از 
تولید فصل اول برنامه در اقصی نقاط كشور برگزار كردم. این 
همایش ها اولین همایش هایی بود كه با موضوع تجربه نزدیك 
به مرگ در تاریخ كش��ورمان برگزار شد. اولین بار سال 95در 
دانشگاه شهر یزد برگزار شد و در كنار این همایش ها، یك 
كانال تلگرامی ایجاد كردم كه در همان روزهای ابتدایی 
افراد حاضر در آن خیلی س��ریع به چن��د هزار نفر 
رسید. ایجاد این كانال و برگزاری این همایش ها 
و شهر به شهر چرخیدن ها اولین گام هایی 
بود كه ثمره و می��وه آن همین برنامه 
»زندگ��ی پس از زندگی « اس��ت. 
البته یكی دیگر از عوامل بسیار 
مؤثر در ساخت و تولید این 
برنامه مربوط به یكی از 
تجربه گران است كه 
بازگش��ت و شفای 
ایش��ان از جانب 
حض��رت فاطمه 
 ) س ( م��ه معصو
اس��ت. ای��ن ف��رد 
تجرب��ه اش را چندی��ن 
س��ال پنهان می كند تا اینكه 
در رابطه با همان تجربه خوابی می بیند 
و از جانب حضرت به ایشان گفته می شود كه 
شرح تجربه و مشاهداتش را در اختیار دیگران 
قرار بدهد. البته این شخص در فصل اول برنامه 
»زندگی پس از زندگی « حاضر شد و تجربه اش 
را تعریف كرد. ب��ا اینكه س��فارش دهنده ای 
نداشتم با فروش زمین میراثی كه به همسرم 
رسیده بود، اقدام به ساخت برنامه كردم. چون آن 
موقع تلویزیون خواهان برنامه نبود، همسرم اصرار 
داشتند این برنامه ساخته ش��ود ولو اینكه آن را در 

فضای مجازی منتشر كنیم. 
چطور ش�د كه برنامه س�ر از ش�بكه چهار 

تلویزیون در آورد؟
سه ،چهار س��ال همه كارهایم را كنار گذاشتم و از محل 
پول آن زمین هم زندگی می كردم و هم كار تولید برنامه 
را انجام می دادم. در آخرین روز هایی كه برنامه ساخته 
شد و از آنجایی كه مدیر گروه ادب و هنر شبكه چهار 
سیما از ساخت این برنامه مطلع بود، پیشنهاد پخش 

آن از شبكه را مطرح كرد. 
با این حس�اب احتماالً پيشنهاد پخش این 
برنامه را به ش�بكه های مختلف تلویزیونی 

هم داده بودید؟
در ابتدای ماه مبارك رمضان بودیم كه از شبكه های یك، 
قرآن، افق و شبكه چهار كه قبالً به آنها پیشنهاد پخش برنامه 
داده ش��ده بود با ما تماس گرفتند كه هر كدام از طرفین هم 

یكسری مالحظات و نكاتی داشتیم. 
مثاًل چه نوع مالحظاتی؟

آن موقع چون شناختی نبود عمدتاً می گفتند باید یك قسمت 
ساخته بشود و ما نمونه كار را ببینیم تا بعد در مورد آن تصمیم 

بگیریم!
در همين اثنا شبكه چهار تماس گرفت؟

بله. از آنجایی كه مدیر گروه ادب و هنر از حدود دو سال قبل 
از آن ایام می دانست كه مشغول ساخت آن هستم و به دلیل 
دست تنها بودنم و اینكه بایستی برای مصاحبه با تجربه گران 
شهر به ش��هر می گش��تم و از طرفی دیگر تجربه گران من را 
نمی شناختند و چون استودیوی ثابت نداشتیم مجبور بودم با 
هر كدام از افراد در شهرهای مختلف مصاحبه كنم، كار هم به 
كندی و سختی پیش می رفت. به هر صورت با پیشنهاد مدیر 
گروه ادب و هنر شبكه چهار سیما تصمیم گرفتیم كه برنامه 

زندگی پس از زندگی از این شبكه روی آنتن برود. 
با اینكه برنام�ه زندگی پس از زندگ�ی از نظر 
حقيق�ی و حقوقی ش�خصيت رس�انه ای پيدا 
كرده است، گاهی در اثنای برنامه از ارگان های 
مختلف من جمله بيمارستان ها برای در اختيار 
قرار دادن اطالعات افراد تجربه گر درخواست 
همكاری و مساعدت می كنيد. شيوه پيدا كردن 
و جلب اطمينان افراد تجربه گر در آن ایامی كه 
قرار بود فصل اول آن را بس�ازید، چگونه بوده 

است؟
اینجور افراد معموالً افراد بس��یار تنهایی هس��تند و در درون 
خودشان یك خبر بزرگ دارند اما جرئت ابراز ندارند. مثالً طرف 
15 سال است كه تجربه اش را در سینه نگه داشته و دنبال كسی 
می گردد تا او را بفهمد و بداند كه چه می گوید و مورد تمسخر 

قرارش ندهد. وقتی پوس��تر همایش های من در ش��هرهای 
مختلف زده  می شد، این اطالع رسانی باعث  می شد تا هم افراد 
عالقه مند به این مسئله و هم تجربه گران در آن همایش حاضر 
شوند. معموالً در پایان همایش وقتی همه تعارفات و مناسبات 
تمام  می شد، می دیدم كه مثاًل در آن گوشه سالن یا در نزدیكی 
آن افرادی منتظر ایستاده اند. من هم از سر تجربه می دانستم 
كه احتمال دارد این افراد جزو تجربه گران باش��ند كه معموالً 

هم همینطور بود و می آمدند و می گفتند می خواهیم 
با ش��ما در خلوت یا خفا صحب��ت كنیم. 

از بین  این افراد م��ن تجربه گر پیدا 
می كردم. نكته دیگر اینكه خود 

تجربه گران، تجربه گر معرفی 
می كردن��د. این اف��راد به 
اشكال مختلفی همدیگر 
را پیدا می كنند. ممكن 
اس��ت از ب��ه كار بردن 
برخ��ی اصطالحات یا 
كلم��ات خ��اص و بعد 

صحبت كردن پیرامون 
آن همدیگر را پیدا كنند. 

اگر ممكن است یك 
مصداق واقعی در این 

رابطه ذكر كنيد. 
مثاًل یكی از تجربه گران در استان های مركزی 

كش��ور بود كه می گفت در یك بنگاه معامالت ملكی در حال 
صحبت بودم و افراد مختلفی آنجا حضور داشتند. یكی از آنها 
خطاب به یكی دیگر می گوید می خواهم یك نورافكنی بگیرم 
كه نورش چشم هایت را كور كند! بعد طرف مقابل در پاسخش 
می گوید تو نور ندیده ای و نمی دانی كه نور چیست! خورشیدش 
هم چش��م های من را كور نمی كند. آن نوری كه من می دانم 
چیست یك چیز دیگری است! آن فرد تجربه گر همان شخص 
را صدا می زند و او را به بیرون مغازه می برد و شروع می كند به 

حرف زدن و سؤال پرسیدن كه علت آن حرفی 
كه زدی چه ب��ود؟ می گوید هیچی! 

تجربه گر از او می پرسد منظورت 
تونل بود؟ بعد آن فرد می گوید 

تو از كجا می دانی و...! به این 
ترتیب اف��راد همدیگر را 
پیدا می كنند. با اینجور 
روش ها ی��ك زنجیره 
ناخواسته و نانوشته ای 
بین ای��ن اف��راد وجود 
دارد. به ه��ر ترتیب این 

همایش ها و این ارتباطات 
ناخواسته آنها باعث شد كه 

من ظرف مدت چهار، پنج سال 
تعدادی را پیدا كن��م. از طرف دیگر 

مجبور ش��دم برخی مق��االت و فیلم های 
خارجی را ترجمه و از آنها اس��تفاده كنم. به این ترتیب 

توانستم آن 30 نفری را كه سال گذشته در برنامه حضور پیدا 
كردند، از بین گزینه های متعدد جدا كنم. 

ش�ما برای س�نجش تجربه افراد و جدا كردن 
تجربه گر واقعی از بين كسانی كه ممكن است 
مدعی دروغين باشند یا به دليل غلبه توهمات، 

اوه�ام یا خياالت احس�اس كنند ش�اهد 
چيزهای غيرزمينی ش�ده اند، 

متنوع�ی  مس�يرهای 
را طراح�ی و اج�را 

می كنيد. در برخی 
نمونه ه�ا ش�ما 
بخش های�ی از 
مصاحبه با یك 
فرد تجربه گر 
را در چندی�ن 
كيش�ن  لو

موقعي�ت  ی�ا 
مختل�ف نش�ان 

می دهيد كه دقيقًا 
همان حرف ها و حتی 

كلمات را بدون كم و كاست 
تكرار می كند یا این اقدام یكی از 

تكنيك های راستی آزمایی شماست؟
بله، قطعاً مخاطب هوشیار است و هدفی را كه ما به دلیل پخش 
صحبت های افراد در موقعیت ه��ای مختلف دنبال می كنیم، 
متوجه می شود. هدف از این برش زدن بین استودیو و بیرون 
همان چیزی است كه شما و مابقی مخاطبان هوشیار برنامه 
متوجه شده اید و االن آن را بیان كردید. ما می خواهیم مخاطب 
به این مطلب برسد كه طرح این موضوع از جانب شما دلیلی 
حی و حاضر است. دقیقاً خواستیم كه مخاطب متوجه بشود در 

مقاطع مختلف زمانی و مكانی مصاحبه كردن به عنوان یكی از 
تكنیك های راستی آزمایی برنامه ماست. 

تجربه گری را به برنامه دعوت كردید كه باعث 
ش�كل گرفتن برخی بحث ها ش�د. از آنجایی 

كه ایشان مش�غول فعاليت 
در عرصه هنرهای نمایش�ی 

بود و با یك ولع و تم دراماتيكی 
تجرب�ه اش را تعری�ف می ك�رد 
زمينه ای شد كه برخی 
در اص�ل ماجرا 

تش�كيك 
كنن�د. اگ�ر 

دارد  ام�كان 
ق�دری در این 

رابط�ه توضيح 
بدهيد.

ما بعضی از تجربه گر ها 
را خودمان تردید داریم 
كه تجربه شان را تصویری 
بكنیم یا نه! البته در صحت 
حرف ها و تجربه ش��ان تردید 

نداریم. 
یعن�ی در واق�ع صحت و س�قم 

مدعای آنها حتماً بررسی شده است؟
ببینید حرف های  بیش از 1500 تجربه گر ش��نیده ش��ده و 
راستی آزمایی شده اند و امروز شما در حال شنیدن حرف های 
30 نفر از آنها هستید! و تجارب  این 30 نفر از میدان های مین  و 
سیم های خاردار  و موانع ایذایی متعددی عبور كرده  تا به آنتن 
برنامه رسیده اند. این موانع را جوری طراحی كرده ایم كه افرادی 
غیر از تجربه گران راس��تین امكان عبور از این موانع را ندارند. 
مواردی هست كه برای حفظ آبروی آنها نمی توانم به آنها اشاره 
كنم یا اسمی از آنها ببرم اما در عین حال حرف های بسیار بسیار 
شنیدنی داشتند كه اتفاقاً برای مخاطب جذاب 
و جالب بودند اما به دلیل گیر افتادن 
در موانع راستی آزمایی ما آنها را 

پخش نكردیم. 
فكر می كني�د انگيزه 
این افراد چه چيزی 

باشد؟
نمی دانم شاید به انگیزه 
فریب م��ا چنین كاری 
كرده ان��د اما به ش��كل 
خیل��ی جذاب��ی در بین 
موانع م��ا گی��ر كرده اند. 
برخی افراد هستند كه خوابی 
دیده اند و می خواهند خوابشان را 
تعریف كنند، بعضی ها بیمار و متوهم 
هس��تند و بعضی ها هم خودنما و به دنبال 
ش��هرت هس��تند. گاهی اوقات فرد نه خواب دیده و نه 
متوهم و بیمار است بلكه فقط قصد فریب تیم را دارد كه اینگونه 

افراد فقط به لطف خدا در این موانع گیر افتاده اند. 
 چ�را تصميم داش�تيد ك�ه برخی تج�ارب را 

تصویری نكنيد؟
در این رابط��ه دالیل مختلفی را می توان��م بگویم. یكی اینكه 
مثاًل این فرد بیانش ضعیف اس��ت یا مثاًل این فرد بیان و 
تجربه اش خوب است اما چهره اش یكجوری 
اس��ت كه به دلیل برخ��ی حركات و 
س��كناتش ممكن اس��ت مردم 
به او مش��كوك ش��وند. مثاًل 
یك ف��رد تجربه گری بود 
كه عادت داشت از كنج 
چش��مانش به دوربین 
نگاه كند و مث��ل افراد 
مكار مدام سرش را كج  
و از گوشه چشم به من 
نگاه می كرد. در حالی كه 
حالت بدن و نگاه كردنش 
اینجوری بود. یكی از افرادی 
كه قص��د داش��تیم آن را حذف 
بكنیم همین خانمی  بود كه ش��ما به 
آن اشاره كردید. شخصیت ایشان در زندگی 
عادی و نحوه تكلم ش��ان در زندگی شخصی شان هم همین 
طور است كه در دس��ته بندی تیپ های ش��خصیتی در علم 
روانشناسی به آن تیپ نمایشی گفته می شود. این به معنای 
خوب و بد نیست بلكه تیپ شخصیتی ش��ان اینگونه است و 
همانطور كه شما مثال زدید بعضی افراد هستند كه یك فیلم 
را هیجان انگیزتر از خود آن فیلم تعریف می كنند، قطعاً این به 
معنای دروغگو بودن این افراد نیست بلكه از لحاظ شخصیتی 
در یكی از چهار مورد دسته بندی شخصیتی علم روانشناسی 

قرار می گیرند. نقطه مقابل این فرد میهمان شب قبل از ایشان 
بود كه برخالف تجربه بسیار عمیقی كه داشتند هنگام بازگو 
كردن تجربه به غیر از لب هایشان هیچ كدام از اعضای صورت 
و بدنشان حركت نمی كردند! جالب است كه مردم در آن مورد 
پیام دادند كه تجربه آن ش��ب اصاًل خوب نب��ود! در حالی كه 
تجربه آن فرد جزو پنج تجربه بسیار عمیق بود اما چون ساده 
و بدون حركات میمیك و حركات بدن با سری به زیر انداخته 
شده صحبت می كردند اثر تلویزیونی نداشت! این خانمی كه 
شما به او اش��اره كردید جزو سرسخت  ترین افرادی بود كه به 
برنامه ما آمد. ابداً عالقه ای به گفتن تجربه اش نداشت. ایشان 
به غیر از دالیل دیگر افراد از جمله ترس از قضاوت ش��دن و...  
یك دلیل خانوادگی هم داشت. دوم اینكه ایشان خودش با ما 
ارتباط نگرفت و از طریق كسی كه سال ها پیش از تجربه او خبر 
داشت به ما معرفی شد. وقتی با ایشان مطرح كردیم با واكنش 
بسیار منفی ای روبه رو شدیم و تقریباً یك سال به ایشان اصرار 
كردیم تا به برنامه بیایند. حتی در شبی كه قرار بود به برنامه 
بیاید باز هم تردید داش��ت، بنابراین این فرد هیچ عالقه ای به 

دیده شدن نداشت. 
البته بحثی كه در مورد این تجربه گر مطرح شد 
مربوط به ولع دیده شدن نبود بلكه ناظر بر این 
بود كه انگار تجربه اش واقعی نيست و در حال 

تعریف كردن یك فيلم است!
این مس��ئله علت دارد، اوالً مثل فیلم تعریف 

كردنش به خاطر تدوین برنامه 
ما بود، چون شما از مجموع تقریباً چهار 

ساعت صحبت های ایش��ان تنها یك و نیم ساعتش 
را دیدید. علت آن هم محدودیت زم��ان برنامه و كنداكتور 
است نه بحث سانسور و ممیزی و اینگونه مباحث. بنابراین 
ما مجبور بودیم جوری تدوین كنیم كه اصل قصه و داستان 
دچار خدشه نش��ود. علت دیگر این اس��ت كه من به عنوان 
مصاحبه كننده و تجربه ای كه در مصاحبه دارم سعی می كنم 
آنقدر به تجربه گر نزدیك شوم كه با من احساس صمیمیت 
كند و خیلی راح��ت حرف بزند. به عالوه اینكه ش��خصیت 
نمایشی و حرفه ای ایشان هم حتماً تأثیر گذار بوده است. ما 
حتی مجبور شدیم بخش های عمیق تجربه ایشان را به دلیل 
ظرفیت باور مخاطب حذف كنیم و این چیزی كه پخش شد 

یك سطح رقیق شده از تجربه او بود. 
دقيقاً ش�ما چه مراحلی را برای راستی آزمایی 

تجربه گران انجام می دهيد؟
ما برای راس��تی آزمایی تجربه گران یك مسیری را طراحی 
كرده ایم كه یك��ی از آنها چهار مرحله مصاحب��ه در فواصل 
مختلف زمانی با افراد است. در واقع ما نزدیك به 60 سنجه 
مختلف و تقریباً 10 تكنیك متنوع را برای راس��تی آزمایی 
تجربه افراد طراحی و اجرا می كنیم. البته سنجه ها و تكنیك ها 
با هم فرق دارند و یكی از این 10 تكنیك كه االن در مصاحبه 
به شما افش��ا ش��د، همین مصاحبه كردن با افراد در فواصل 
مختلف زمان��ی و تطبیق اظهارات آنهاس��ت. ضمن اینكه از 
آنجایی كه من خودم مدرس ارتباط��ات كالمی و زبان بدن 
)بادی لنگویج( هس��تم و در این زمینه مقاالتی بسیاری هم 
دارم، از این منظر هم موارد را مورد بررس��ی قرار می دهیم. 
وقتی فرد از همه این موانع عبور می كند تازه نوبت به بحث 
كارشناسی دینی می رسد. بعضاً پیش می آید كه برخی موارد 
را از نظر مذهبی به كارشناس��ان و متخصصان دینی ارجاع 
بدهم ضمن اینكه از مشاوره های روانشناسی متخصصان هم 

كمك می گیرم. 
فصل دوم برنامه شما با توجه به تبليغات نفر به 
نفری كه از طرف مخاطبان فصل اول آن صورت 
گرفت، در مركز توجه بيشتری قرار گرفته است. 
آیا شاهد فصل های آتی آن خواهيم بود یا خير؟ 
و اینكه برنامه ای ب�رای خارج كردنش از حالت 

مناسبتی و ادامه آن در ایام دیگر سال دارید؟
در مورد ادامه داش��تن برنامه این نظر وجود دارد ولی تصمیم 
دقیقی در موردش گرفته نشده است. اینكه برنامه باید ادامه 
داشته باشد، تقریباً قطعی است. اینكه مناسبتی بماند یا اینكه 
در طول سال پخش داشته باشیم باید مورد بررسی قرار بگیرد. 
البته مخاطبان پیام های بس��یاری به م��ا داده اند كه با فاصله 
گرفتن از ماه رمض��ان، تأثیرات فكری و روح��ی برنامه رو به 
كاهش می گذارد و ما می خواهیم كه در طول سال این روحیه 
را حفظ كنیم و به اصطالح روی فرم بمانیم كه به دلیل قاعده 
نسیان انسان است و با این دلیل مخاطب خواهان ادامه دار بودن 
برنامه در طول ایام سال است. هرچند برخی از افراد و مسئوالن 
مهم هم می گفتند كه در طول سال چرا ادامه نمی دهید كه ما 
هم گفتیم این بحث ها یك بحث های ساختاری است كه مثاًل 
بررسی شود آیا امكانش هست یا نه؟ اگر اینطوری باشد باید 
یك تیم ثابت در كنار یك استودیوی ثابت داشته باشیم ضمن 
اینكه فرآیند آن باید ثابت باشد و برای ادامه دار بودن ساالنه، 
برنامه نیاز به ساختارهای خاص خودش دارد كه نیازمند یك 
بررسی درون سازمانی و شبكه ای است. اما این را می دانم كه 
شبكه و سازمان عزم ادامه دادن برنامه را دارند اما به چه شكلی 
فعاًل همه چیز 50 ، 50 است. یكی از مسائل مهم در این رابطه 
هم احصا و پیدا كردن تجربه گران تازه است كه نیازمند ساختار 

تولید خاص خودش است. 
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حرف های  
بيش از ۱500 تجربه گر 

شنيده شده و راستی آزمایی 
شده اند و امروز شما در حال شنيدن 

حرف های 30 نفر از آنها هستيد! و تجارب  
این 30 نفر از ميدان های مين  و سيم های 

خاردار  و موانع ایذایی متعددی عبور كرده  
تا به آنتن برنامه رسيده اند. این موانع را 

 جوری طراحی كرده ایم كه افرادی
  غير از تجربه گران راستين
 امكان عبور از این موانع را 

ندارند


