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   مونشن–خالق داد پغمانی : فرستنده 

  ٢٠١۵ جنوری ١٣

   

  ...!!، ورنه  آماده بودبرای آموختن بايد 
  :پرسيد  ؛ عارف بزرگ ؛ در بستر مرگ استاد از او حسن بصریيکی از مريدان 

 "موالی من استاد شما که بود ؟ "

 :حسن بصری پاسخ داد 

  ."صدھا استاد داشته ام و نام بردنشان ماه ھا و سال ھا طول می کشد و باز ھم شايد برخی را از قلم بيندازم ..."

 "ثير بيشتری بر شما گذاشته است ؟ أکدام استاد ت"

 :حسن کمی انديشيد و بعد گفت 

 امور را سه نفر به من آموختند،در واقع مھمترين "

کليدم را پيش ھمسايه گذاشته بودم و نمی . در بيابان گم شدم و شب دير ھنگام به خانه رسيدم!  بوددزداولين استادم يک 

 و او در چشم بر ھم زدنی، در  سرانجام به مردی برخوردم ، از او کمک خواستم . خواستم آن موقع شب بيدارش کنم

 .دخانه را باز کر

گفت کارش دزدی است، اما آن اندازه سپاسگزارش بودم که . حيرت کردم و از او خواستم اين کار را به من بياموزد

 .دعوت کردم شب در خانه ام بماند

می روم سر کار ؛ به راز و نيازت ادامه بده و برای : ھر شب از خانه بيرون می رفت و می گفت . يک ماه نزد من ماند

امشب چيزی : " با بی تفاوتی پاسخ می داد ؟دست آورده يا نهه  وقتی بر می گشت ، می پرسيدم چيزی بمن ھم دعا کن و

 . "اما انشا ء هللا فردا دوباره سعی می کنم. گيرم نيامد

از آن پس، ھر گاه مراقبه می کردم و ھيچ اتفاقی نمی افتاد و ھيچ .  ناکامی نديدمۀ مردی راضی بود و ھرگز او را افسرد

امشب چيزی گيرم نيامد ، اما انشا ءهللا ، فردا : "رتباطی با خدا برقرار نمی شد ، به ياد جمالت آن دزد می افتادم ا

 . "دوباره سعی می کنم ، و اين جمله ، به من توان ادامه راه را می داد

 "نفر دوم که بود ؟ "

اما ھر بار به آب .او ھم تشنه بود .  از راه رسيد بود ، می خواستم از رودخانه آب بنوشم ، که آن سگسگیاستاد دوم "

سگ می ترسيد ، . می رسيد ، سگ ديگری را در آب می ديد ؛ که البته چيزی نبود جز بازتاب تصوير خودش در آب

 .عقب می کشيد ، پارس می کرد
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سرانجام ، به خاطر تشنگی بيش . اما ھيچ اتفاقی نمی افتاد . ھمه کار می کرد تا از برخورد با آن سگ ديگر اجتناب کند

 و در ھمين لحظه، تصوير سگ ديگر  رو شود و خود را به داخل آب انداخته از حد ، تصميم گرفت با اين مشکل روب

 . "محو شد

 :حسن بصری مکثی کرد و ادامه داد

  :پرسيدم.  ای بود با شمع روشنی در دست، به طرف مسجد می رفتدختر بچهالخره، استاد سوم من و با"

 خودت اين شمع را روشن کرده ای؟

که روشنش کنی ، خاموش بود، می  دخترم ، قبل از اين :که به او درسی بياموزم، گفتم  برای اين. بله: دخترک گفت

 دانی شعله از کجا آمد؟

  يد شعله ای که االن اينجا بود، کجا رفت ؟ئمی توانيد بگو! جناب: ز من پرسيد را خاموش کرد و ادخترک خنديد، شمع

ا می رود؟ فھميدم که انسان ھم  خرد را روشن می کند؟ شعله کجۀکی شعل! در آن لحظه بود که فھميدم چقدر ابله بوده ام

اما ھرگز نمی داند چگونه روشن می شود و از کجا  مقدس را در قلبش دارد ، ۀنند آن شمع، در لحظات خاصی آن شعلما

 .می آيد

 پديده ھا و موجودات پيرامونم ارتباط برقرار کنم؛ با ابرھا ، درخت ھا، رودھا و ۀاز آن به بعد، تصميم گرفتم با ھم

ھروقت از او ھميشه اعتماد کرده ام ، که آن شعله، . در زندگی ام ھزاران استاد داشته ام . جنگل ھا، مردھا و زن ھا

 .بخواھم ، روشن می شود ؛ من شاگرد زندگی بوده ام و ھنوز ھم ھستم

ی که پدران و مادران برای فرزندان خود ئر نامنتظره بياموزم ، مثل قصه ھاآموختم که از چيز ھای بسيار ساده و بسيا

  می گويند

****************  

   به خاک بيفتی،ن کهادر زندگی نه گل باش که اسير خاک باشی نه بار  

  ...خاک باش که گل از تو برويد و باران به خاطر تو ببارد

 

 سعدی شيرين کالم چه زيبا ولی مختصر جان کالم را در بيت زيرگفته است

   ھر ورقش دفتريست معرفت کردگار    برگ درختان سبز در نظر ھوشيار

  و ھم او سروده است

  ست پند بر ديوار ور نوشته ا     مرد بايد که گيرد اندر گوش

  


