
َ
ن

ُمو
َ

ْعل
َ ا ی

 ل
ِ

س
ا

َ ّ
لن

 ا
َ

ر
َ

ْكث

َ
 أ
َ ّ
ن

ِك
 ل

َ
 و

ُ
م ِ

ّ
ی
َ
ق

ْ
 ال

ُ
ین ِ

ّ
 الد

َ
ِق اهلِل ذلِك

ْ
ل

َ
ْبدیَل ِلخ

َ
ْیها لا ت

َ
ل

َ
اَس ع

َّ
َر الن طَ

َ
تی ف

َّ
هلِل ال

تَ ا رَ  ِفطْ
ً

نیفا حَ
ِن 

ی
ِ دّ
كَ ِلل

هَ جْ
مْ وَ

ِق أَ فَ

اكثر مردم نمى دانند! ت آیین استوار؛ ولى 
ن! این فطرتى است كه خداوند، انسان ها را بر آن آفریده. دگرگونى در آفرینش الهى نیست. این اس

ار ك
ردگ

پرو
ص 

خال
ین 

ه آی
وّج

ا مت
د ر

خو
ى 

 رو
س

پ





خدایی که هست
یم خدایی که دار

خدا رو باید بزرگ دید

که کسایی  بنده نیستند 
کوچیکه که می پرستن  خدایی 





• درس هفدهم•

»فقط خدا«
معناش چیه؟





کــه باید خدا  وقتــی ســیزده تــا درس در بارۀ این موضــوع حرف زدیم 
گــه بــزرگ ببینیــم چــه اتفاقایی تــوی زندگی مون  رو بــزرگ ببینیــم و ا
کــه چقــدر راه خــدا باریکــه و طــی  می افتــه، دغدغــه ای پیــش اومــد 
که در بارۀ این دغدغه بتونیم حرف بزنیم،  کردنش سخت. برای این 
رفتیم سراغ مناجات المریدین امام سجاد؟ع؟. این درس چهارمیه 
گی  که ســر ســفرۀ مناجات المریدین نشســتیم. حضرت تا اآلن از ویژ
که خدا برای  بنده هــای خــاص خدا حرف زدن و بعدش در بــارۀ این 

این بنده ها چه می کنه.
از ایــن جــا به بعد امام ســجاد؟ع؟ شــروع می کنن بــه وصف حال 
گه می خواید وصف عاشــقی رو بخونید این چند فراز رو  خودشــون. ا

بخونید:

تى. یَک ِهّمَ
َ
َقِد انَقَطَعت ِإل

َ
ف

کردم. من همتم رو از همه جا قطع و فقط متوّجه تو 

هّمــت آدم فقــط صــرف خــدا بشــه یعنــی چــی؟ یعنی شــما هیچ 
کس.  کسی جز خدا نمی کنید، هیچ  تالشی برای جلب نظر و رضایت 
کســی تالش نمی کنید، جز خدا. دغدغۀ  برای نزدیک شــدن به هیچ 
گه دنبــال رضایت  کســی جز خــدا رو نداریــد. ا گــوش دادن بــه حــرف 



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •280

کســی غیر  گــوش دادن به حرف  کســی یا  کســی، یــا نزدیک شــدن به 
که خدا دســتور داده باشه. یعنی  از خدا هم باشــید، تنها در صورتیه 

اونم باز خودش در مسیر خداست. 
که خــدا رو به دســت بیاریــم همین و  کنیــم  مــا فقــط بایــد تالش 
که صد آمد نود هم پیش  کردیم از باِب چون  بس. وقتی تالشمون رو 
که خدا می خواد مردم رو هم به دست میاریم. ماست، اون اندازه ای 
گفته به  که خدا  وقتی بنا شد خدا رو به دست بیارید، اون اندازه ای 
که پیش مردم  کنید،  توجه می کنیم.اینم نه بــه این دلیل  مــردم توجه 

کسی بشیم و بهمون توّجه کنن؛ برای این که خدا بهمون توجه کنه. 
گه از نظر قلبــی، از غیر خدا بریده  کســی ا گاهــی وقتا فکر می کنیم 
که از غیر خدا  کنه  کســایی برخورد  نباشــه، نباید توی ظاهر هم مثل 
کســی از نظر درونی و قلبی، نظر مــردم براش مهّمه،  گه  بریــده. مثــاًل ا
که انگار نظر مردم براش مهم نیست.  کنه  نباید در ظاهر طوری عمل 
این تفکر اشــتباهه. خیلی هم اشــتباهه. اتفاقًا برای خیلیا راه اصالح 
قلب، از اصالح رفتارهای ظاهری شروع می شه. از دنیا بریده نیست، 
کــه از دنیا بریــدن. امیر  کن  کســایی برخــورد  ولــی بهــش می گن مثل 

مؤمنان علی؟ع؟ فرمود:
ُد.1 َزّهُ هِد الّتَ  الّزُ

ُ
ل ّوَ

َ
أ

ابتدای ]راه[ زهد، خود را به زهد زدن است.

گه دل تو بــه دنیا تمایل  زهــد بــه معنــای بی میلی به دنیاســت. ا
که به دنیا بی میله،  تا برســی  کــن  کســی برخورد  داره، در ظاهــر مثــل 

1. غرر الحکم و درر الکلم، ص 189.
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که  کســی  که از نظر قلبی هم به دنیا دل بســته نباشــی.  بــه نقطــه ای 
کار می کنه؟ مثاًل راحت انفاق می کنه؟  به دنیا دل بســته نیســت چی 
گه واقعًا برات ســخته. وقتــی در ظاهر مثل   کــن؛ حتی ا تــو هــم انفاق 

کردی، آروم آروم می شی مثل خودشون. آدمای زاهد عمل 
در بارۀ حلم هم این مطلب رو داریم. امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمود:

کم اند  که  کن  گر بردبار نیستی، در ظاهر مانند بردباران عمل  ا
گروهی در آورند و به زودی از جملۀ  که خود را مانند  کسانی 

آنان به حساب نیایند.1

که تا من از نظر قلبی درســت نشــدم، رفتــار ظاهریم رو تغییر  این 
کنیم. نکنه توی این دام  نمی دم، دام شیطونه. حواسامون رو جمع 
کارای مــا معطل همین فکر اشــتباهه؟  بیفتیــم. می دونیــد چقــدر از 
همــش منتظریــم از نظر قلبــی یه اتفــاق بیفته تا رفتــار ظاهریمون رو 
که مراقب این دام باشــیم. شــیطون  کنم  کید می  تغییر بدیم. بازم تأ
وقتی شما رو توی این دام می ندازه، از خیلی چیزا محروم می شید.

کــه خواســتید از ایــن دام بیرون بیایــد ، شــیطون یه دام  همیــن 
دیگه براتون پهن می کنه و می گه: »وقتی از نظر قلبی، آدمی نیســتی 
گــه در ظاهــر مثــل آدمایی  کــه فقــط دغدغــۀ خدا رو داشــته باشــه، ا
کار. خدا هم  که فقط دغدغۀ خدا رو دارند، می شــی ریا کنــی  برخــورد 

کار هیچ عملی رو قبول نمی کنه«. از ریا
تــا ایــن وسوســه اومــد ســراغتون، محکم به شــیطون بگیــد: »ریا 
که دیگــران ببینن  یعنــی نشــون دادن عمل بــه دیگران به ایــن نّیت 

ن یکوَن 
َ
وَشــَک أ

َ
 أ

ّ
َه ِبَقــوٍم ِإل  َمــن َتَشــّبَ

َ
ــُه َقــّل

َ
ــم  َفِإّن

َ
1. »ِإن َلــم َتُکــن َحِلیمــًا َفَتَحّل

ِمنُهم « )نهج البالغه، حکمت 208(.
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گه در  کنــن؛ اّما مــن اصاًل همچین قصدی نــدارم. من ا و ازت تعریــف 
که دغدغــه ای جز خدا  کنم  کســایی  ظاهــر می خوام رفتارم رو شــبیه 
ندارن،  برای اینه که دوست دارم مثل اونا بشم و مولم امیرالمؤمنین 
گفته، باألخــره یه روزی مثــل این آدما می شــم. بهش  علــی؟ع؟ هــم 
خ می ده می رســم بــه اون انقطاع  بگیــد وقتــی این انقطــاع ظاهری ر

که آقام امام سّجاد؟ع؟ در ادامۀ مناجات فرمود:  قلبی و درونی 

ت َنحَوک َرغَبتى.
َ
َو انَصَرف

و میل قلبی من به سوی تو منصرف شده.

انصــراف به معنای روبرگردوندنه.1 حضــرت به خدا عرض می کنه 
که میل من به ســوی تو برگشته. رغبت به اون تمایل درونی می گن. 
وقتــی حضــرت به خــدا عــرض می کنــن: »َو انَصَرَفت َنحــَوک َرغَبتی«، 

کسی غیر از تو میل ندارم. اینݤ همون انقطاع قلبیه. یعنی دیگه به 
خیلی قشنگه این جمله: »َو انَصَرَفت َنحَوک َرغَبِتی«.

کنــه. این ِمیل قلبــی و درونی  از خــدا بخوایــد ِمیلمــون رو اصالح 
که قباًل  کــه اصالح بشــه، دیگــه از خیلی چیزا بدمــون میاد؛ در حالــی 
که خوشــمون  خوشــمون میومد. برعکسشــم هســت. از خیلی چیزا 
گناه نکردن خیلی  نمیومــد یا حّتی بدمون میومد، خوشــمون میاد. 
گناه نداشــتن اوج بندگیه. وقتی تمایالت قلبی و  خوبه، ولی میل به 

گناه پیدا نمی کنه. درونی درست می شه، آدم دیگه میل به 
کــه بهشــون میل نداریــد توّجه  کیایی  یــه مقــداری اآلن بــه خورا
کنیــد. ببینیــد نســبت بهــش چــه حســی داریــد؟ بعــد خودتــون رو 

1 . مجمع البحرین، ص 81.
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که شما بهش  که ولع همون چیزی رو دارن  کسایی  کنید با  مقایسه 
کنید. وقتی دســت و پا می زنن  بی میلیــد. انــگار نمی تونید درکشــون 
کــی، تعجــب می کنید. وقتــی همون چیــز رو می ذارن  بــرای اون خورا
کــه طرف  کــه بخوریــد، از خداتونــه  جلــوی شــما و التمــاس می کنــن 
ج  دســت از التماســش برداره؛ ولــی اون یکیا حاضرن پــول بدن و خر

کی رو به دست بیارن. کنن تا اون خورا
از خــدا بخواید به غیر از خودش،  نســبت به همه چیز بی میلتون 
که رنگ خدا داره.  کنه. فقط میل چیزایی رو توی وجودتون نگهداره 
گه جز خدا میل همه چیز از وجودتون بیرون رفت، دیگه  فکر نکنید ا
نمی تونیــد از دنیــا لــّذت ببریــد. اینم یــه فکر شــیطونیه. اتفاقــا طعِم 
که فقط به خدا میل دارند. وقتی  کسایی می چشــن  شــیریِن دنیا رو 
شما به سمت خدا رفتید، خدا بهتون دستور می ده از دنیا هم بهره 
که خدا برای بهرۀ دنیایی تون معّین می کنه،  ببرید؛ اّما اون اندازه ای 
که  گــوارا رو می چشــونه. اونایی  که بهتــون لّذتــای  همــون اندازه ایــه 
خودشون رو توی دنیا غرق می کنن،  طعم واقعی دنیا رو نمی چشن؟ 
کســی بی حّد و حســاب، خودش  گه  که ا که فکر می کنیم  این توّهمه 
کنه،  لّذت بیشــتری هم می بــره. وقتی  رو تــوی لّذتــای دنیایی غــرق 
زیادی توی این لّذتا غرق می شی، آروم آروم دنیا برات بی مزه می شه 

و دیگه چیز جدیدی برات نخواهد داشت.
رو  خــدا  جــز  چیــز  همــه  توحیدیــه.  خیلــی  المریدیــن  مناجــات 

کنه اونم به این صراحت: می خواد نفی 

نَت ال َغیُرَک ُمراِدی.
َ
أ

َ
ف

کسی غیر از تو. تو مراد من هستی؛ نه 
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که ارادۀ شما به اون تعلق می گیره.  کسی یا چیزی می گن  مراد به 
کاری رو انجام  اراده همون عزم درونی شماست. وقتی اراده می کنید 
گه عزم  کار می شــه مرادتون و شــما می شــید مریــد. حال ا بدید، اون 
درونــی شــما رســیدن بــه یه فــرد باشــه، اون فرد می شــه مراد و شــما 

می شید مرید اون فرد. 
نــَت ل َغیــُرک ُمــرادی« خدایــا! من جــز تو هیچ مــراد دیگه ای 

َ
»َفأ

کنید. توحید یعنی این. ندارم. به این »لَغیُرَک« توجه 

َک َسَهِری َو ُسهاِدی. َک ال ِلِسوا
َ
َو ل

شب بیداری و بی خوابی من فقط برای توست؛ نه برای غیر تو.

گه توی این عبــارت اون »ل  جالبــه بدونیــد که از نظر ادبیــات عرب ا
َک؛ نه برای غیر تو« هم نمیومد، بازم معنا می شد: » شب بیداری و  ِلسوا
که خیلی محکم  بی خوابی من فقط برای توست«؛ اّما انگار آقا بنا دارن 
غیر خدا رو نفی کنن. هیچ شبهه ای نباید باشه. نباید پای هیچ بهونه ای 

کید بشه. َک« تأ به عرصۀ توحید باز بشه. پس باید با »لِلسوا
کنم؟ چقــدر قشــنگه ایــن  عیبــی نــداره هــی ایــن جملــه رو تکــرار 

ک َسَهری َو ُسهادی«. عبارتا: »َو َلَک ل ِلِسوا
کنیم ببینیــم چه شــبایی خوابمون نبــرده و  حــال بیایــد حســاب 
که  چقدر این بی خوابیامون رنگ خدا داشته؟ حرص چیا رو خوردیم 
که از خواب پریدیم؟ بعدش ببینیم  خوابمون نبرد؟ به فکر چیا بودیم 

َک َسَهری َو ُسهاِدی«. می تونیم صادقانه بگیم: »َو َلَک ل ِلِسَوا

َک ُمنٰى َنفسى.
ُ
َو َوصل

ی است. رسیدن به تو آرزو
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گاهــی وقتــا مــا در بــارۀ  چقــدر تعابیــر ایــن مناجــات خوردنیــه. 
آرزوهامون خیلی راحت حرف می زنیم و شعر می خونیم؛ اّما یادمون 

که آرزوی واقعی، آدم رو بی قرار می کنه. نره 
که نگاه  کــه آرزومه به تو برســم؛ ولــی به دلمــون  بــه خــدا می گیم 
می کنیــم و می خوایــم راســت حــرف بزنیــم، می بینیــم نــه ایــن طــور 
نیســت. مگــه می شــه آرزوی چیــزی رو داشــت و بی قــرارش نبود؟ و 
مگه ما بی قرار خداییم؟ مگه دلمون برای خدا تنگ می شه؟ مگه آه 

می کشیم توی دوری خدا؟
یکــی آرزوی پولــدار شــدن رو داره و خــودش رو بــه آب و آتیــش 
که پولدار بشــه. یکی هم می گه آرزو دارم پولدار بشــم؛ ولی ده  می زنه 
گذاشــته توی بانک و منتظر نشســته یــک میلیارد جایزه  هــزار تومن 
که می گیم آرزومون رســیدن به خداســت،  گیرش بیاد. بعضی از ماها 

مثل این بنده خدای دوم هستیم.
کجــای زندگی مــون داره این  کــی آرزوش رســیدن بــه خداســت؟ 
گه  آرزو رو فریــاد می زنــه؟ یکــی در حّقمون بدی می کنــه و می دونیم ا
کاری می کنیم،  کنیــم، خــدا بغلمون می کنــه. هــر  اآلن بهــش خوبــی 
کنیم. بعدشــم می گیم آرزومون رســیدن به  نمی تونیــم بهــش خوبی 

خداست.
کســی آرزوش رســیدن به خدا باشــه، همۀ زندگیش متحّول  گه  ا

می شه، همۀ زندگیش.
گاهــی اوقات  کنیم.  راســتی آرزوی ماهــا چیــه؟ بیایــد بهش فکــر 
به حال اهل دنیا غبطه می خورم. واقعًا می گم. حواســم هســت چی 
دارم می گــم. آره، به حال اهل دنیــا غبطه می خورم. دنیا آرزوی روز و 
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شبشــونه و براش دســت و پا می زنن و خودشون رو می ُکشن برای به 
که آرزوم رسیدن به  دست آوردن دنیای بیشتر. من چی؟ شعارم اینه 
کار قابل توّجهی برای رسیدن به آرزوم نمی کنم. خداست؛ اّما هیچ 

یَک َشوقى.
َ
َو ِإل

من فقط به سوی تو اشتیاق دارم.

کنده شــدِن درونــی از چیزای دیگــه برای  معنــای لغــوِی شــوق، 
کنده شــدم و  رفتن به ســمت یه چیز خاصه. خدایا! من از همه چیز 

دارم میام به سمت تو.

هى.
َ
ِتَک َول َو فى َمَحّبَ

خدایا سرگشتگی من فقط به خاطر محّبت توست.

که آدم از شــدت شــوق یــا غم، عقلش رو از  »ولــه« به حالتی می گن 
دست می ده1 و بعضیا می گن این از دست دادن عقل توی معنای وله 
به خاطر از دست دادن یا نبودن محبوبه.2 بعضیا هم می گن آدم واله 
که عقلش رو از دســت می ده، و از شــدت به وجد اومدن،  عالوه بر این 

حیران و سرگشته هم می شه.3 خدایا! من حیران محّبت تو هستم.
دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی

کدام باده ساقی به من خراب دادی ز 
بعضی از این آدمای زمینی، عاشــق یه آدم دیگه می شن، هیچی 
براشون نمی مونه. دیوونه می شن. واقعًا دیوونه می َشنا. من دیدم. 

1. لسان العرب، ج 13،  ص 561.

2. کتاب العین، ج 4، ص 88.

3. مجمع البحرین، ج 6،  ص 367.
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که باید  کّله زدم. طوری حالشــون بد می شــه  خودم باهاشــون ســر و 
توی بیمارستان روانی بستری بَشن.

چطــوری می شــه آدم بــا محّبــت خــدا دیوونــه نشــه؟ البتــه ایــن 
دیوونگــی زمین تا آســمون بــا دیوونگی اون عاشــق زمینی فــرق داره. 
کنار گذاشتن  این دیوونگی از دست دادن عقل نیست. این دیوونگی 
کــه به اشــتباه هم بهــش می گن عقل. عقل حســابگر  عقــل حســابگره 
کــه آدمــای دنیازده  کــه همــش می خــواد بــا دو دو تــا چهارتایی  اونیــه 
کــه به خدا  کنه؛ اّمــا عقل، اونیه  زندگــی می کنــن، روز و شــبش رو طــی 
می گه چشم. عقلی که به خدا چشم نگه، تنها چیزی که نیست عقله.

خــدا  دیوونــۀ  آدم  داره  کیــف  چقــدر  َوَلهــی«.  ِتــَک  َمَحّبَ فــی  »َو 
گه دیوونۀ خدا نمی شــیم، حداقل خدا یکی از  کاش می شــد ا بشــه! 

دیوونه های خودش رو بهمون نشون می داد.

َک َصباَبتى. ٰى َهوا
َ
َو ِإل

و دلدادگی ام در هوای توست.

آدم بــا ایــن عبارتای قشــنگ از شــدت شــوق جون بده جــا داره. 
که به عبارت دیگه می شــه  »هوا« به خواســته و تمایل شــدید می گن 
گفت هوا، همون عشقه.1 »صبابه« به عشق و شوق شدید و سوزنده 
می گن.2 خدایا!  من به خواســته و تمایل تو عشــق می ورزم. می میرم 

که تو می خوای. برای چیزی 
یــه وقــت محبــوب چیــزی می خــواد و محب تســلیمش می شــه. 

1. تاج العروس، ج 20، ص 346.

2. ر.ک: لسان العرب، ج 1، ص 518 و تاج العروس، ج 2، ص 138.
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یــه وقت محبوب چیزی می خواد و محب، عاشــق اون چیز می شــه. 
که  اّولیــه درجۀ بنده های متوســطه. دومیه درجــۀ بنده های خاص 

گلچین شدۀ خداست. کنم، درجۀ بنده های  چه عرض 
َک َصَباَبتی« چقدر راه داریم برای رفتن؟ یکی از نتایج  »َو ِإَلٰی َهَوا
که هســتیم رو تا جایی  کــه فاصلۀ جایی  خونــدن ایــن دعاها همینه 

که باید باشیم، نشون می ده. خیلی خوبم نشون می ده:

َک ُبغَیتى. َو ِرَضا
خشنودی تو حاجت من است.

کــه میــام از تــو  حاجــت منــه یعنــی چــی؟ یعنــی مــن در خونــت 
که تو  کاری می کنم، بــرای اینه  گه  کــه از من راضی باشــی. ا می خــوام 
از مــن راضــی باشــی. من نه برای بهشــتت، نه برای فــرار از جهّنمت، 
گــوش نمی کنــم؛ چون دوســت دارم از دســتم راضی باشــی،  حرفاتــو 
گفتــم و تو راضی شــدی، دیگه منتظر  که  بهت می گم چشــم. چشــم 

هیچی نیستم، هیچی.
که آدم هــر چی می خونه، حّتی یه  بــه قدری این عبارات قشــنگه 

ذّره تکراری نمی شه.

ؤیُتَک َحاَجتى. َو ُر
حاجت من دیدن توست.

چقدر می شــه حاجتای قشــنگ داشــت! چقدر خوب می شه هر 
کــی از آدم پرســید چه حاجتــی داری؟  از ته دل بگیــم حاجتم دیدن 
خداســت. وقتــی مداحــه توی جلســه می گــه حاجتمندا دستاشــونو 
رو به آســمون بگیــرن و هر چی می خوان از خدا بخــوان، بگیم خدایا 



289 •  درس هفدهم: »فقط خدا« معناش چیه؟ •

»ُرؤیُتَک َحاَجتی« دوست دارم ببینمت.
که بگم این دیدن، دیدن با چشــِم سر نیست، دین  لزم نیســت 

با چشِم دله. امام صادق؟ع؟ فرمود:

که صلوات خدا  یکی از علمای یهودی به امیرمؤمنان علی _ 
که خدا  کرد: ای امیر مؤمنان! آیا در هنگامی  بر او باد_ عرض 

را عبادت می کنی، او را می بینی؟
که خدایی را  گونه نیستم  حضرت فرمود: وای بر تو!  من این 

که او را نمی بینم. بپرستم 
عالم یهودی پرسید: او را چگونه  می بینی؟

کرده  گمان  گویی عالم یهودی  که  این  به  توجه  ]با  حضرت 
بود منظور ایشان از دیدن خدا،  دیدن با چشم سر است[ فرمود: 
که خدا را می بینند؛  وای بر تو! این چشم های ظاهری نیست 

بلکه خدا به وسیلۀ دل با حقیقت ایمان دیده می شود.1

که یکــی از معانــی دیدن خدا دیــدن حجت  ایــن رو بهتــون بگــم 
خداســت. ایــن رو داشــته باشــید، یــه موقعــی بــازش می کنــم. اآلن 
که خدایا!  وقتش نیســت؛ اّما یکی از معانی » َو ُرؤیُتَک َحاَجتی« اینه 

حاجت من دیدن حّجت توست.

ِبی َو ُقرُبَک غایُة ُسؤلی.
َ
َو ِجَواُرَک َطل

درخواست  نهایت  و  توست  با  شدن  هم نشین  من  مطلوب 
من نزدیک شدن به توست.

میــَر الُمؤِمنیَن! َهل 
َ
میــِر الُمؤِمنیَن َصَلــواُت اهَّلِل َعَلیِه َفقاَل یا أ

َ
1. »جــاَء ِحبــٌر ِإلٰی أ

َکیَف  َرُه.  قــاَل َو 
َ
عُبــُد َرّبًا َلم  أ

َ
ُکنُت أ ــَک حیــَن َعَبدَتُه قــاَل َفقاَل َویَلــَک ما  یــَت َرّبَ

َ
َرأ

تُه الُقلوُب ِبَحقاِئِق 
َ
بصاِر َو لِکن َرأ

َ
یَتُه قاَل َویَلَک ل ُتدِرُکُه الُعیوُن فی ُمشاَهَدِة األ

َ
َرأ

اإِلیماِن« )الکافی، ج 1، ص 98(.
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کنــار خــودم  کــه خــدا رو در  ایــن باشــه  کــه مطلــوب مــن  ایــن 
کنم، یعنی آرامش، یعنی اطمینان، یعنی قّوت قلب، یعنی  احساس 

کردن به زندگی، یعنی همه چیز. نترسیدن، یعنی دل خوش 
که  که نهایت درخواســت من اینه  گــه آقــا به خدا عرض می کنــن  ا
کــه من هیچــی نمی خوام جز  نزدیــک تو باشــم، معناش این نیســت 
که همه چی توی نزدیکی به تو هســتش.  ایــن، معنای دقیقش اینه 

یادتون نرفته اون فراز دعای عرفه: 

َقَد َمن َوَجَدَک.
َ
ذی ف

َّ
َقَدَک  َو ما ال

َ
ما ذا َوَجَد َمن  ف

که  کسی  کرده  گم  کرده و چه  گم  کسی تو را  چه چیزی یافته 
کرده است.  تو را پیدا 

اوج درخواســت آدما نشون دهندۀ شــخصیت آدماست. به یکی 
گــه به یه  گــه چنــد میلیــارد پــول بــدی، دیگــه آرزویــی نــداره. یکی ا ا
جایگاه اجتماعی برسه، دیگه به هیچ چیزی فکر نمی کنه. یعنی اوج 
درخواست اینا چند میلیارد پوله و یه جایگاه اجتماعی. همیشه اوج 
کنید. برای سنجش شخصیتتون  درخواســتتون رو توی زندگی رصد 
که اوج درخواســتش این باشــه: »َو  کســیه  خیلی مهّمه. بندۀ خوب 

ُقرُبَک غایُة ُسؤلی«.
کنیم؛ اّما بازم نشــد. ان شــاء  بنا بود این هفته مناجات رو تموم 
اهَّلل تــوی درس هجدهم قســمت پایانی مناجــات المریدین رو با هم 

دیگه مرور می کنیم.
گریــزی از این بحث بزنــم به رابطۀ خودمــون با خدا و  بذاریــد یــه 
امــام زمــان؟جع؟. ما مدعی رابطۀ عاطفی با خــدا و امام زمانیم؛ اّما 
کنیم. آرزوهای شعاری نه؛  می شه یه مقداری در بارۀ آرزوهامون فکر 
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گرفته باشــه و دغدغۀ همــۀ زندگی مون  کــه وجودمــون رو  آرزوهایــی 
که قبــول نکنیم چقــدر فاصله  گاهــی اوقــات برای ایــن  شــده باشــه. 
که:  که باید باشــیم، خودمون رو فریــب می دیم  داریــم بــا اون چیزی 
که باید باشی. تو بندۀ خوبی برای  »نگران نباش! تو همونی هســتی 
خــدا و مأمــوم خوبی برای اماِمت هســتی«. به قدری ایــن حرفا رو با 
کــه باورمون می شــه؛  اّما وقتی بــا خودمون  خودمــون مــرور می کنیم 
که امام سّجاد؟ع؟  خلوت می کنیم و با حقایقی شبیه به این چیزایی 
گفتن مواجه می شیم، تازه می فهمیم چقدر داریم اشتباه می کنیم.

که ندارد پیش تو  عیبی 
کنم. با پِر واژه ها صورت خودم را نوازش 

عیبی دارد؟
کنم  کمی از خودم تعریف  و 

کنم؟ و خوبی هایم را پیش تو به صف 
عیبی دارد؟

کالمی نمی گویی،  پیغامی نمی دهی که حرفی نمی زنی،  تو 
بگذار خودم از خودم بگویم.

عیبی دارد؟

من خیلی خوبم، خیلی. 
که همچو منی داری: می دانم چقدر خوشحالی 

گوش به فرمان. رام، مطیع، دست به سینه، 
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چقدر خوبم، نه؟

که می زنی، روی زمین نمی افتد حرف 
درست می افتد وسط چشم من، روی مردمکم

تو حتی یکی از حرف هایت را نمی توانی نشانم دهی
که روی زمین افتاده باشد

چشم من زمین حرف های توست آقا!
چقدر خوبم، نه؟

چرا حرف بزنی؟ چرا لب تکان دهی؟
کن ج ذکر خدا  تو این لب را تنها خر
کن _ آقا!_ برای یارانت. ج بوسه  خر

که زبان دلت را می دانم. من آن قدر به تو نزدیکم 
هر چه دلت بخواهد، بی آنکه به زبان بیاوری، می فهمم.

چقدر خوبم، نه؟

که می روی، همیشه پشت سرت هستم  هر جا 
که رد می شویم من و تو 

مردم جز یک رّد پا نمی بینند: رد پای تو.
پای من، تنها، روی جای پای تو فرود می آید

چقدر خوبم، نه؟

گاهی از تو جلو می افتم  که  گفته نماند  نا
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که بوی خطر به مشامم می رسد. آن هم وقتی 
که سپر بالی تو باشند کمتر از آن اند  آهن ها خیلی 

ند. 
َ
جان ها سپر جان توا

هزار بار جان بگیرم و هر بار در مقابل چشمانت
کی نیست. کنم، با جانم را سپر بالیت 

که بر تنم می نشیند تیزی شمشیری 
وقتی سپر بالی تو باشم

برایم از نوازش پر طاووس هم شیرین تر است 
چقدر خوبم، نه؟

جهت چشمان مرا آینۀ نگاه تو تعیین می کند.
به هر چه بگویی، چشم می دوزم

و از هر چه بگویی، چشم برمی دارم
من اصاًل هوس دیدن آنچه تو را غمگین می کند ندارم.

چقدر خوبم، نه؟

گوشم به فرمان توست. 
که باشد، خراشش می دهد. اصاًل صدایی غیر از صدای تو 

که تو دوست داری، می شنود. فقط آنچه را 
شنیدِن نخراشیده ترین صداها

گر دلخواه تو باشد ا
برای من آرام بخش ترین موسیقی است

دیگر چه می خواهی؟ بهتر از این؟
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که می بینی، قفل زبانم هستند. این لب ها را 
کنی، وا می شوند گر اشاره  گوشۀ چشمت ا با 

وگرنه، بسته اند و نگهبان زبان.
کردۀ مرا زبان رم 

کرده اند. این لب ها به عشق تو رام 
گر شتر با بارش از سوراخ سوزنی رد شد ا

حرفی خالف میل تو از زبانم بیرون می جهد.
دیگر چه می خواهی؟ بهتر از این؟

کن دوست داشتنی های مرا بگرد، زیر و رو 
ببین می توانی جز آنچه تو دوست داری،  چیزی بیابی.

کردی،  سرم را می دهم. گر پیدا  ا
می دانم نیست. 

دیگر چه می خواهی؟ بهتر از این؟

که دشمن توست، دشمنم.  با هر 
کینه توز توأند. که  کینۀ آنها  دلم پر است از 

کنون نتوانسته کس تا  هیچ 
کینۀ یکی از دوستان تو را در دلم بیابد.

کاشتند کینۀ دوستانت را در دلم  دشمنانت بذر 
گندِم محبت دوستان تو  اّما مزرعه دلم جز خوشه خوشه 

چیزی عایدشان نکرد.
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دیگر چه می خواهی؟ بهتر از این؟

که چه اندازه رؤیایی است! وای 
سرباز تو حتی یک بار غم به دلت ننشانده، حّتی یک بار.

شاید تو بتوانی 
آن هم به اذن الهی

که من روی لبت نشاندم، بشماری لبخندهایی را 
کسی جز تو  اما چه 

توان شمارش این لبخندها را دارد؟

تو هر وقت مرا دیده ای و می بینی، لبخند زده ای و می زنی
که مرا می بینی،  غم عالم حریف لبخند تو نیست . وقتی 

کجا مثل من سراغ داری؟ داری؟

گره خورده. گره ابروان من به لبخند تو 
که می شکفد گل از ُرَخت  که می نشیند ،  لبت به لبخند 

گره از ابروان من هم باز می شود و لب به خنده باز می کنم.
من بی لبخند تو

حّتی یک لبخند نصفه و نیمه را هم
برای خودم حرام می دانم.

که پس از این لبخند فتوای من آن است 
کرد. کشید و طاهر  باید لب را آب 

که تا به حال  خودت می دانی 
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کشیدن لبم نشده ام یک بار هم محتاج آب 
کجا مثل من سراغ داری؟ داری؟

که بیاید،  با شادی غریبه می شوم. غم به دلت 
که دلت را بیازارد، هزاربار می ُکشد مرا.  غصه هایی 

مصیبت زندگی من، مرگ نزدیکانم نیست.
اشک غمگنانۀ تو، سنگین ترین مصیبتی است

کندن برایم سخت تر است. که از جان 
که هر لحظه هزار بار جانم را بگیرند آرزوی من آن است 

اما یک لحظه تو غم نبینی.
کجا مثل من سراغ داری؟ داری؟

چشم های من، انتظار تو را فریاد می کشند.
کند کس نگاهش را به نگاه من خیره  هر 

از انتظار لبریز می شود.
که مردم به من نگاه نمی کنند. برای همین است 

گاِه چشم من نیست. گاه  کاِر  اشک، 
کارگاه چشم من،  همیشه در حال تولید اشک است.

کس چشم مرا بی اشک ندیده  هیچ 
بالش زیر سرم همیشه خیس است.

کارگاه چشمم را ندارد. کردن  خواب هم قدرت تعطیل 
که ببینی  تمام عکس های یادگاری ام را 
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همراه با اشک است.
کجا مثل من سراغ داری؟ داری؟

کابوس هم می بینم. من 
کردن مالم نیست  گم  کابوس من 

کوه هم نیست. پرتاب شدن از 
کسی می گوید: »تو دیرتر می آیی«. گاهی در خواب می بینم  من 

که می شنوم این را 
وحشت زده فریاد می زنم 

از خواب می پرم
عرق سرد روی پیشانی ام می نشیند 

و احساس می کنم نفس بال نمی آید.
نام تو را بر پیالۀ آبی می خوانم و می نوشم تا آرام بگیرم

من این همه عاشقم. 
کجا مثل من سراغ داری؟ داری؟

من آماده ام، آمادۀ آماده .
اصاًل اهل شعار دادن نیستم .

اهل شعار را هم دوست ندارم.
کن.  می خواهی امتحان 

کاِر نشده ای ندارم  گر بگویی همین فردا می آیی،  من هیچ  ا
چرا فردا؟ همین امروز.

کعبه تکیه بزن و بگو: »أنا بقیة اهَّلل«. اصاًل همین حال به 
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گر با سر نیامدم، هرچه دوست داری بگو. ا
من این همه آماده ام.

کجا مثل من سراغ داری؟ داری؟

آقا! نخند!
این خنده ات جانم را می گیرد.

خنده ات خندۀ معناداری است. 
خندۀ شادی نیست، می دانم.

اینها همه لف بود. 
کنم؟ تو به من بگو خودم را چه چاره 

هر روز می نشینم و آنچه را دوست دارم بشوم
برای خودم مرور می کنم.

شاید این مرورها روزی رنگ مرا 
کند. گفتم عوض  به آنچه برایت 

من این قدر بیچاره ام؛ می بینی؟

کسی می شوم  من هر روز در خیالم همین 
گفتم. که قصه اش را برایت 

وقتی در خیالت خودم غرق می شوم و چنین انسانی می شوم
خیالش هم آرامم می کند.

گر زیر و رو شود که دنیا ا به قدری 
آب در دلم تکان نمی خورد
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اّما وقتی از این خیال ها تهی می شوم
از خودم فرار می کنم.

من این قدر بیچاره ام؛ می بینی؟

کرد ولی آن قدر این خیال را با خودم مرور خواهم 
گرفت به قدری با این انسان عاشق و حیران انس خواهم 
که در خیالم می گذرد. که من همان بشوم  تا برسد روزی 

می بینی!

من تو را می شناسم.
آن قدر در خیالم ناله می زنم این انسان را

کیمیای ولیتت تا دلت برایم بسوزد و با 
گفتم.  که  کنی  مرا آن 

می بینی!

مرا می شناسی.
کشیدن نیستم. اهل پا پس 

کن. هر چه می خواهی، معطلم 
آن قدر می ایستم تا حیای آسمانی ات به فریادم برسد.

می بینی!

یک روز دستت را روی سرم می کشم.
می بینی!
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یک روز خودم را برایت می ُکشم 
می بینی!

که تو می خواهی. یک روز می شوم آن 
می بینی!

یک روز می شوم ضرب المثل خوبی روی زبان تو.
می بینی!

که روی لبت خانه می کند. یک روز می شوم همان لبخندی 
می بینی!

یک روز می شوم مثل تو. 
می بینی!)1396/9/7(
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