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سلسله درسه�ی ع�ف�نی

فق�ا بطـ�ر عمـ�م اجـ�زه دارنـ� آن ذکـ�ی کـه بـه آنهـ� داده شـ�ه ،بگ�ینـ� .بخ�اننـ� یـ� تص ّـ�ر کننـ� و

همچنین آن ادعیه را .دیگ�ان هم ممکن است بگ�ین� .این اذک�ر ،اینه� ن�مه�ی خ�اسـت ،دیگـ�ان هـم
ّ
حتی کت�ب مین�یسن� و میگ�ین� ولی آن اج�زهای که به آن اث� میده� ،آن اج�زه را ن�ارن� .بن�ب�این بـه
یک اعتب�ر همهی فق�ا از ط�ف من اج�زه دارنـ� ولـی هـیچکس حـق نـ�ارد بگ�یـ� :مـن اجـ�زه دارم ،چـ�ن
ً
اخی�ا شنی�م بعضیه� ی� یکی ،چنین ّادع�یی ک�ده کـه از طـ�ف مـن یـ� نمـیدانـم مشـ�یخ ،اجـ�زهای دارد.
آق�یـ�ن مشــ�یخ حــق ن�ارنــ� اجــ�زهی دیگــ�ی بــه کسـی ب�هنــ� و همـین دلیـ ِل ایـن اســت کــه بیخــ�د گفتــه
ً
است .چنین کسی به او نگفته .بعضی اج�زهه� هست ،مث� آق�ی ک�ش�نی اج�زهی ذک� لس�نی دارن� یعنی
ـ�ود بـه آن امـ�ی اسـت
بعضی اذک�ر را به زب�ن بگ�ینـ� ،اینقـ�ر اجـ�زه دارنـ� ولـی همـهی ایـن اج�زههـ� مح ِ
که دارن�.
م� هیچ جلسهای را منع نمیکنیم ،ج� آنچه خ�اون� گفته است .جلسهی فسق و فج�ر ،جلسـ�ت
ـس یــ�د خــ�ا )دور شــ�ن از یــ�د خــ�ا( اینهــ� را اجــ�زه نمــیدهــیم .اجــ�زهی مجلــس فقــ�ی فقــط
بــهعکـ ِ
مختص به خ�د من است که ب�ی� بگ�یمّ .
ّ
حتی مش�یخ هم نه ،این کـ�ر را نمـیکننـ� و نب�یـ� بکننـ� چـ�ن
ِ
ً
اخی�ا شنی�م کسی چنین ک�ری ک�ده ،گ�اینکه ح�� یـک ع ّـ�هی زیـ�دی هـم بیـ�ختیهـ� اینجـ� هسـتن� و
ازاینجهــت از بی ـ�ختیهــ� ،گن�بــ�دیهــ� خیل ـی ممنــ�ن هســتم کــه آنهــ� چن ـین اشــتب�هی نم ـیکننــ� ،نــه
خ�دشــ�ن اشــتب�ه مـیکننــ� ،نــه در دام ایـن اشــتب�هه� مـیافتنــ� .چــ�ن نــه تنهــ� خ�دشــ�ن بلکــه ّ
ج�شـ�ن و
ِ
اج�ادشــ�ن از ّاول ،بــهق�لی ن�فشــ�ن را بــ� اط�عــت امــ� خــ�ا ب�ی�نــ� .از زمــ�ن حضــ�ت سلط�نعلیشــ�ه کــه
ً
ـم� طب�ب ــت ه ــم مـ ـیک�دن ــ� و ّ
حتـ ـی ب ــ�ای بعضـ ـی م�یضه ــ� مـ ـیگفتن ــ� :نخ ــ�دآب درس ــت
ایش ــ�ن رس ـ
کننــ� .نخــ�دآب اصــط�ح اســت یعن ـی آبگ�شـ ِـت خیل ـی ســ�ده ،فقــط آب و گ�شــت و ی ـکخــ�ده نخــ�د،
میگفتن� نخ�دآب که به بعضی م�یضه� مـیدادنـ�ّ .
البتـه حـ�� خیلـی جمعیـت زیـ�د شـ�ه ،بیـ�ختی کـه
ً
آن�قت ش�ی� ه�ار نف� جمعیت ن�اشت ،ح�� مث� ده ،پـ�ن�ده هـ�ار نفـ� جمعیـت دارد .بـههمینط�یـق همـه
چی� ت�سعه پی�ا کـ�دّ .
مت�سـف�نه اینطـ�ر فک�هـ�ی منحـ�ف و یـ� کسـ�نی کـه دچـ�ر خـ�دب�رگبینی )بـهق�ل

ـ�د شـه� یـ� آن کشـ�ر
ـ�د جمعیـت ،خ ِ
روانشن�س�ن( میشـ�ن� ،در آن ا ّیـ�م نبـ�د ولـی حـ�� همـ�نط�ری کـه خ ِ
بــ�رگ شــ�ه ،اینطــ�ر اشــتب�ه�ت و انح�افــ�ت هــم بــ�رگ شــ�ه ،بیشــت� پی ـ�ا شــ�ه .ا�ن ی ـک ات�ب�س ـی از
بی�خت ،فق�ای بی�ختی آم�ن� )از اصل همهم�ن بی�ختی هستیم( ا�ن آم�نـ� و بـهق�لی مهمـ�ن شـم�ه�

هستن� ،من که خ�دم هم بی�ختی هسـتم ولـی مهمـ�ن شـم� هسـتن� .همهشـ�ن را مـن مـیشن�سـم منتهـ�
اسمش�ن را نمیدانم .یکیش�ن یک زنی ب�د به او میگفتن� :زن لطفا� .آنجـ� لطـفا� نـ�می بـ�د شـع�
میگفت .خیلی هم ب� خل�ص ن ّیت شع� میگفت ،شـع�ه�یی کـه در سـ�ل�وز حضـ�ت سلط�نعلیشـ�ه گفتـه
بــ�د ،ن�شــته ب�دنــ� ،بــ�ای مــن آوردنــ� .یـ�دم رفــت بیـ�ورم ،ا گــ� مـیآوردم خــ�ب بــ�د ،مـیخ�انــ�م .اشــع�ر
جــ�لبی داشــت ،خــ�ا رحمــتش کنــ� .مــن از ای ـن قبی ـل بــ� همــهی آنهــ� آشــن� هســتم .وقت ـی کــه حضــ�ت
فش�ر دولتیه� زی�د ش�ه ب�د
ص�لحعلیش�ه در س�ل ه�ار و سیص� و هف�ه ،هج�ه آن�قته� ،دو س�ل که ب�ز ِ
و ّ
حتی قص� ت�هینه�یی داشتن� که ایش�ن ،ب� ف�زن�ان بهاصـط�ح بـه تهـ�ان تشـ�یف آورده ب�دنـ� .شـع�
گفته که ح�� ب�ای بی�ختیه� که محت�ج به ت�جمه نیستن� ،میگ�ی�:
شـ ــ�ی شـ ــنبه مـ ــ� َعـ ــ�اض سـ ــختکی از خـ ـ ــ�ای خـ ـ ــ�د ّ
تمنـ ـ ــ�ی بختک ـ ـ ـی
از ّ
تمن ـ ـ ـ ــ� دیـ ـ ـ ـ ـ�نم آن ش ـ ـ ـ ــ�ه ب ـ ـ ـ ــ�د شـ ـ ــش سـ ـ ــت�ره در کنـ ـ ــ�ر شـ ـ ــ�ه بـ ـ ــ�د

شش ت� ف�زن�انش�ن ب�دن� .خیلی ب� زب�ن س�ده ،شع� میگفـت .سـ�ادی ن�اشـت .مـن ّ
البتـه جـ�ان
که ب�دمّ ،
بچه ب�دم ،او هشت�د ،ن�د س�لش ب�د که خیلی وقت است م�ح�م ش�ه ،خ�ا رحمتش کن�.
ّ
بطــ�ر کلـی دشــمن�ن فقــ� و درویشـی ،دشــمن�ن مــ� هـیچ چیـ� جــ�لبی را از مــ� نمـیت�اننــ� ببیننــ� .ا گــ�

ج�لب ببینن� ،ممکـن اسـت یـک وقتـی آن را ببیننـ� و بـهن�م خ�دشـ�ن بگ�ینـ� .ا�ن بهاصـط�ح بـ�یک�ت
روزن�مــهه� هســت کــه همــ�ن اوایـل پــنج یـ� شــش مصــ�حبه بــ� مــن کــ�ده ب�دنــ� ،شــ��حــ�ل مــن و در واقــع
سل�ک من ولی هیچک�امش منتش� نش� ،اینه� اینط�ر هستن� .من پ�ی�وزه� در تل�ی�یـ�ن دیـ�م کـه
ش��
ِ
ِ
ً
یک پ�رچهای نش�ن دادن� که مـث� اهـ�لی الیگـ�درز یـ� یـک جـ�ی دیگـ� ،ایـن پ�رچـه را درسـت ک�دنـ� .مـن
خیلی احتم�ل میدهم آن کسی که این پ�رچـه را ب�فتـه و بـه اینهـ� داده ،گن�بـ�دی بـ�ده ،بیـ�ختی بـ�ده.
بــ�ای اینکــه ّاو ْلبــ�ر ایـن در بیـ�خت رســم بــ�ده و بیـ�ختیهــ� هــم بیشت�شــ�ن از همــ�ن چ�درهــ� ،از همــ�ن

پ�رچهه�ی گن�ب�دی دارن� .من روز ّاولی که بعـ� از رحلـت م�حـ�م حضـ�ت حـ�ج علـیآقـ� محب�بعلیشـ�ه،
به زی�رت ،به بی�خت رفتم جلسهی خ�نمه� که ب�دم ،بع� یک خ�نمی که بهاصـط�ح مجلـس و اینهـ� را
اداره میک�د ،آن آخ� گفت :ای حض�تآق�! شم� هم که ب�ای غ�یبهه� اینطـ�ر مـیکنیـ� ،پـس بیـ�ختیهـ�
ً
چــی؟ گفــتم :نــهّ ،او� همــه یکـی هســتیم ،غ�یبــه نــ�اریم ،بعــ� از آن هــم ،مــن بی ـ�ختی در ایـن جمعی ـت
ن�یـ�م .گفــت :نخیـ� ،اینهــ� همهشــ�ن بیـ�ختی هســتن� .گفــتم :ا گــ� بیـ�ختی هســتن� بــ�ای چــه پ�رچــهی

ژاپنی ،نمیدانم کج�یی ،کج�یی استف�ده ک�دهان�؟ خ�دش�ن که پ�رچـه دارنـ� .ایـن گ�شـت .روز بعـ� یـ�
چنــ� روز بعــ� کــه بــ�ز جلســهی خ�نمهــ� بــ�د ،دیـ�م پــنج ،شــش نفــ� از همـین پ�رچــهه�ی بیــ�ختی دارنــ�،
هم ـین چ�درهــ� .کم کــم زی ـ�د شــ� بطــ�ری کــه حــ�� خیل ـی ته�ان ـیهــ� هــم از هم ـین پ�رچــهه� دارنــ� .حــ��
پ�رچهاش خ�ب است ،ک�ر ن�ارم .ه� چه هسـت .مـن ایـن کـ�ر را کـ�دم بـ�ای اینکـه تشـ�یق بشـ�ن� چـ�ن
ً
این هن�ی که ره� ک�ده ب�دن� ،داشـت از بـین میرفـت .بعـ�ا خیلـی از زنهـ� ،دخت�هـ�ی جـ�ان ،زنهـ�ی

ج�ان گفتن� :آق�! م� بیک�ریم .به یکی گفتم ب�و ک�رگ�ه »ت�« ِدب�ر کن» .ت�ن« میگ�ینـ� گن�بـ�د .ننگشـ�ن
ً
میآم� که مث� دیپلم گ�فتن� یـ� لیسـ�نس گ�فتنـ� ،ب�ونـ� تـ� ِدبـ�ر کننـ� و حـ�ل آنکـه ایـن هنـ�ی اسـت کـه
ا�ن ک�ره�ی دستی را میبینی� ،در همهی شه�ه� وقتی میروی� ،ک�ره�ی دستی هست .ببخشـی� ،اینهـ�
همــه ســل�ک اســت بــ�ای اینکــه ســل�ک بــ�ای ایـن اســت کــه مــ� از همـین دریـ�ی ّ
م�دیـ�ت رد بشــ�یم بــ�ون
اینکه یک قط�های از آن دری� به ب�ن مـ� ب�سـ� .اینهـ� راه زنـ�گی اسـت .فقـ� و ع�فـ�ن هـم یعنـی زنـ�گی بـ�
تکیه ب� زنـ�هی همیشـگی یعنـی »خ�اونـ�« .یـ�دم اسـت روزهـ�ی جمعـه ،خـ�ا رحمـتش کنـ� شـیخ حسـن
ِمن�ی میگفتن� ،شیخ هم نب�د ،دستف�وش ب�د ،میآمـ� ک�سـه ،بشـق�ب ،اینهـ� را نـ� از ک�رخ�نـهی ِمنـ�
میآورد ،میف�وخت ولـی ّاولهـ� خیلـی چی�هـ�ی درشـت بـ�د .بعـ� کم کـم خیلـی خـ�ب شـ� ،مطـ�� شـ�.
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه ف�م�دنــ�ِ :منــ� یـک هنــ� زیـ�دی داشــت ،خیلـی دقیـق و ظ�فهــ�ی بسـی�ر ج�لــب و
خ�بی کـه مـن ا�ن یکـی ،دو تـ� را از قـ�یمیهـ� دارم .بعـ� کم کـم ایـن ظـ�وف ج�یـ ِ� م�مـین و چـی و چـی
و اینه� آم� ،کم کم ح�� مط�ود ش�ه و دیگ� آن هنـ� ف�امـ�ش شـ� .مـیف�م�دنـ� :ایـن خ�صـیتش هـم ایـن
ً
بــ�د کــه ایـن رنگهــ�یی کــه در جنسهــ� هســت .مــث� یکـی از اســت�ده� پیـ�ده راه مـیافتــ�د از اینجــ� رو بــه
ً
َب�ا کــ�ه )یعن ـی ک�هســت�ن( در مس ـیل رودخ�نــه ،آب مـیآمــ� ،س ـیل م ـیآمــ� ،نگــ�ه م ـیکــ�د ،بعــ� مــث� خــم
میش� ،یک سنگی ،یک ریگی ب�میداشت که نقشه�ی ّ
خ�صی داشت ،همینه� را بع� میک�بی�ن� ،در

ِگل میریختن� یعنی رنگ از خ�دش میک�دن� .ف�م�دن� :یکی از است�ده�یشـ�ن کـه خیلـی پی�مـ�د اسـت و
ً
ّ
سن زی�دی دارد ،دی�م اگ� این هم از بین ب�ود ،دیگ� این هن� از بین مـیرود .بـه او کمـک ک�دنـ� و اصـ��
ک�رگ�ه همین سف�لس�زی درست ک�دن� کـه ع ّـ�هی زیـ�دی از آن نـ�ن مـیخ�ردنـ� و کم کـم دوم�تبـه
چن�
ِ
این هن�ی که داشت از بین میرفت ،زن�ه ش� کـه ا�ن هسـت هـ� وقـت ب�ویـ� گن�بـ�دِ ،منـ� آنجـ� هسـت.
من خ�دم از این ظ�وف هم دارم .ع�ف�ن این نیست کـه بعضـیهـ� مـیگ�ینـ� .ع�فـ�ن یعنـی از وس ِـط ایـن
آب رد بش�ی� ،ع�ف�ن یعنی ک�ری که خ�اون� به م�سـی� نشـ�ن داد .بـه او ف�مـ�د کـه عصـ�یت را بـ�ن،
راهــت بــ�ز م ـیشــ�د .آن عص ـ� یعن ـی نبـ ّـ�ت یعن ـی آن ارتبــ�طی کــه بــ� م�جــع داری ـم کــه م�س ـی عصــ� را زد،
رودخ�نه دو ت� ش� ،از وسط رودخ�نـه رد شـ� بـ�ون اینکـه یـک قطـ�هی آب بـه ب�نشـ�ن ب�یـ�د .مـ� هـم از
وسط این زن�گی و این ّ
م�دی�ت رد میش�یم ،ب�ون اینکه نگ�انی آن به م� ب�سـ� یعنـی فقـط بـه فکـ� خـ�ا
هستیم منته� این به فک� خ�ا ب�دن هم ،ب�ی� از مع�ش غ�فل نش�یم یعنی نمـیتـ�انیم غ�فـل بشـ�یم .در
همــ�ن ضــمنی کــه مشــغ�ل معــ�ش هســتیم ،بــه ی ـ�د خــ�ا ب�ش ـیم) .ب�گ�فتــه از گفت�رهــ�ی ع�فــ�نی صــبح
چه�رشنبه(۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ،
*****
»الحمــ��« بگــ�یم و شــم�ه� هــم »الحمــ��« بــ�ای خ�دتــ�ن در منــ�ل بگ�یی ـ�؛ الحمــ�� کــه بــه
پی�ی رسی�م و ایم�نم را نگهداشتم .انش�ءا� در همین ح�ل م�ا ببـ�د کـه ایمـ�نم را نگـهدارمّ .امـ� ایمـ�ن

که دی�ه نمیش�د ولی پی�یام دی�ه میش�د در این سن .خیلیه� ّ
تص�ر ک�دهان� که من چ�ن پیـ� شـ�م،
دیگ� میت�انم همهی شل�غیه� را انج�م ب�هم ،کسی نیست ح�فی ب�ن� .نه! من نیسـتم ،ک�رهـ�یی هـم
اگ� ک�دم ،من نب�دم که کـ�دم .در مـن دمیـ�ه شـ�ه ،مـن چنـین کـ�ری کـ�دم بنـ�ب�این بـ�ز هـم خ�اونـ� تـ�
وقت ـی مصــلحت م ـیدانــ� ،ای ـن سلســله و ای ـن جمــع مــ� ،محکــم ،مســتحکم مثــل ســنگ خــ�را ب�شــ� ،در
م�قعش مثل آب روان ب�ش� ،ت� وقتی خ�ا این مصلحت را میدان� ،همینط�ر خ�اه� ش�.
خیلی وقته� دی�م که گی� ک�دم ،نمیدانم چه ک�ر کنم .یکط�ری پیش آم�ه که ج� آنچـه خـ�ا
نگ�ان از ک�رشکنیه� و خط�ه�یی کـه بـه نـ�م مـن یـ� آق�یـ�ن مشـ�یخ یـ� دیگـ�ان
خ�استه ،نک�دم .بن�ب�این
ِ

انج�م میش�د ،نب�شی�.
ً
ّاو� آق�ی�ن مش�یخ که خ�دش�ن میدانن� ،هیچ�قت به کسی م�م�ریت ع�م نمیدهن� .مـن خـ�دم
هم اگ� م�م�ریتی میدهم ،در واقع خ�دم نیستمّ .
البته نمیخ�اهم زحمت آق�ی�ن مش�یخ را زی�د کنم ،در
این س�م� بگ�یم بلن� ش�ی� ب�وی� به اردبیل .ایـن اسـت کـه آق�یـ�ن اردبیلـی ولـ� هـم گلهمنـ� ب�شـن� ،حـق
دارن� .الحم�� من چن� روزی که در اردبیل ب�دم خیلی خ�ش گ�شـت و خیلـی صـف� و صـمیمیت از آنهـ�
دی�م .خ�ا رحمت کن� م�ح�م ص�ر را .آن م�م�ری را که یکخ�ده م�افعه ک�ده بـ�د ،م�حـ�م صـ�ر پ�یـ�ه
ب�د که او را خفه کن� .بهه�جهت من به اردبیل نمـیف�سـتم تـ� انشـ�ءا� هـ�ا خـ�ب بشـ�د ،خـ�دم بـ�وم
اردبیـل .مــن حــ�فهــ� را قــ�طی مـیکــنم بــ�ای اینکــه آن تلخـی و زننــ�گی کــه مــن دارم ،ب�یـ� بــه بــ�ن ِی آن
خط�ه� ب�س� ،به شم� ن�س� .آن کسی که خط� میکن� و بیج� ه�ار ک�ر مـیکنـ� .بـهه�جهت امیـ�واریم کـه
خ�اون� م� را از خط� محف�ظ ب�ارد و اگ� خط�یی غی�عم�ی از م� صـ�در بشـ�د ،ت�بـه را بـ� مـ� جـ�ری ب�هـ�.
مثل آبی که میری�ن� تم�م ب�ن را میگی�د ،چنین ت�بهای ب� م� جـ�ری کنـ� کـه تمـ�م اعمـ�ل مـ� را بگیـ�د،
انش�ءا�) .ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح پنجشنبه(۱۳۹۳/۱۰/۲۵ ،
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