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هست که  خدایی 
یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می پرستن 





• درس اّول•

چطوری می شه خدا رو فراموش کرد؟
کسی می دونه؟





کنیم؛ البته قول بدید  اجازه بدید درس اول رو با چند تا سؤال شروع 
کنار این سؤاال و جوابشون نگذرید: که به راحتی از 

که براش  چرا ما این طوری هستیم؟ برای چی این قدر از چیزی 
کار  کــه داریم چی  گرفتیم؟ حواســمون هســت  آفریــده شــدیم فاصله 

می کنیم؟ نکنه یادمون رفته برای چی اومدیم به این دنیا؟
آدما در بارۀ چی با هم حرف می زنن؟ به خاطر چی از هم نارحت 
می شــن؟ نسبت به چه چیزایی حّساَسن؟ از چه چیزایی خوشحال 
که براش آفریده شــدن چه نســبتی  می شــن؟ بیــن اینــا و اون چیزی 
کنیــم، دلمون  کــم در بــارۀ جــواب ایــن ســؤاال فکــر  گــه یــه  هســت؟ ا
که  کســی می گردیم  می گیــره، از خودمــون فراری می شــیم،  دنبال یه 

کنیم. بتونیم از خودمون بهش شکایت 
که می رم مشــهد و توی حرم امام رضا؟ع؟ راه می رم و  گاهی وقتا 
گوشیاشون بازی می کنن،  گنبد و با  می بینم جوونا نشستن روبروی 
گوشیاشــون  که با  دلم می گیره. اینا از شــهر و دیارشــون اومدن اینجا 
کنن؟ چرا یادشون رفته برای چی اومدن حرم؟ اّما به خودمون  بازی 
کــه برمی گــردم، می بینــم مــا هــم همین طــوری هســتیم. نیســتیم؟ 
کنیم؟  کار  یادمــون رفتــه برای چی به این دنیا اومدیــم. اومدیم چی 
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که  دنبال چی باید بگردیم؟ چرا این قدر فراموش کاریم؟ چرا چیزایی 
که یه  کنیم، هَمش توی ذهنمونه و چیزایی رو  اصاًل نباید بهش فکر 

لحظه نباید ازشون غافل شد، فراموش می کنیم؟
گفتم توی ذهنتون داشته باشید.  که  مثال حرم امام رضا؟ع؟ رو 
کســی تردید  کنید: همۀ دنیا حرم خداســت.  حاال به این حرفا توجه 
داره؟ فرقی نمی کنه شیراز باشه یا قم، اصفهان باشه یا مشهد، ایران 
باشــه یــا آمریــکا، عراق باشــه یا انگلیــس. همه جا حرم خداســت. ما 
که  هیچ  تــو حرم خدا نشســتیم؛ ولــی داریم به چیزایی فکــر می کنیم 
ربطــی به فلســفۀ اومدن ما به این حرم قشــنگ نــداره. ما توی حرم 
خدا نشســتیم و داریم بــازی می کنیم. آدم خوبا هــم دارن نگاهمون 

می کنن و غصه می خورن.
کــه  کنــن  زندگــی  کســایی  کنــار  بــرای آدم خوبــا ســخته  چقــدر 
گــه  ا انــگار  نــداره.  خلقتشــون  فلســفۀ  بــا  نســبتی  دغدغه هاشــون 
گوشــه گیر نشــید،   که  کرده  کــرده و حکم  اســالم رهبانیــت رو ممنــوع 
کنه تا از راه  می خواسته یه ریاضت سخت رو به این جور آدما واجب 

کنن. این ریاضت رشد 
تو دعای مکارم االخالق، امام ســجاد؟ع؟ همون اوالی دعا دو تا 
کســی به حقیقتش پی ببره، خواب از چشــمش  گه  که ا جملــه دارن 
گرفتــه می شــه. حضــرت بــه خــدا عــرض می کنــه: »َو اْســَتْعِمْلِنی ِبَمــا 
کاری  یاِمی  ِفیَما َخَلْقَتِنی  َلــه؛ من رو بر 

َ
ْغ  أ ُلِنی َغــداً َعْنُه، َو اْســَتْفِر

َ
َتْســأ

کن برای  کرد و روزهــای منو خالی  که فردا از اون ســؤال خواهی  بــدار 
که براش آفریده شدم«.1 پرداختن به چیزی 

1. صحیفۀ سجادیه، دعای بیستم.
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که چــه مقــدار از روزگارمون رو  حــاال می شــه از خودمون بپرســیم 
که به خاطرش بــه دنیا اومدیم؟ چنــد نفر از ما  کردیم  صــرف چیــزی 
گــه این ســؤال رو از خودشــون بپرســن، پیش وجدانشــون خجالت  ا
کردیم عیب دیگران رو ببینیم و اونا  زده نمی شن؟ ماها بیشتر عادت 
کسی خودش  کسی قبل از هر  گه  که ا رو زیر سؤال ببریم؛  غافل از این 

رو زیر سؤال نبره، هیچ وقت رشد نمی کنه.
که دنیا حرم خداست. ما هر لحظه زائر خداییم.  کنیم  بیاید باور 
چــرا باورمون نمی شــه؟ »دنیــا حرم خداســت. ما زائر خداییــم«. اینا 

شعر نیست، عین حقیقته.
کار  که ســؤال خیلیامــون اینــه: چه  بــه قــدری دور شــدیم از خــدا 
که از حقیقت  که همیشــه به یاد خدا باشیم؟ این سؤال آدمیه  کنیم 
گرفتــه. مگــه می شــه آدم بــود و خــدا رو  خــودش فرســنگ ها فاصلــه 
که از آدمیت دور نشده، اصاًل نمی فهمه فراموش  کرد؟ کسی  فراموش 
که بخواد رمز همیشــه به یاد خــدا بودن رو به  کــردن خــدا یعنی چــی 

دست بیاره.
گه خدا  کرد؟ چه جوری می شه؟ ا راستی می شه خدا رو فراموش 
که خــدا رو فراموش  کردیم، چه شــکلی می شــیم؟ آدمی  رو فرامــوش 
کســی تا حــاال زندگی رو بدون یاد  کنه؟ اصاًل  می کنــه، می تونه زندگی 
که آدم بدون  کنــه؟ اون حالی  کــه برای ما توصیف  کرده  خــدا تجربــه 

یاد خدا داره، مرگه یا زندگی؟
که از آدمیتش دور نشده؛ اّما چرا ما این طوری  َکسیه  اینا سؤاالی 
شــدیم؟ چــرا به یاد خدا نیســتیم؟ چرا به یاد خدا بــودن توی زندگی 
که می افته،   که خیلــی وقتا نمی افته. وقتی هم  مــا یه اتفاقه؟ اتفاقی 
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زیــاد ادامه پیــدا نمی کنه. خدا باید خودش رو چه طوری نشــونمون 
بده تا همیشه به یادش باشیم؟ 

یــادش باشــیم یعنــی چــی؟  یعنــی بــه خاطــرش نفــس بکشــیم، 
کنیم، بــه خاطرش  بــه خاطــرش حرف بزنیــم، بــه خاطرش ســکوت 
کنیــم، بــه خاطــرش شــاد باشــیم، بــه  گریــه  بخندیــم، بــه خاطــرش 

کنیم، به خاطرش .... کمک  خاطرش ناراحت بشیم، به خاطرش 
کــه  پرســیدم  مختلفــی  آدمــای  از  رو  ســؤال  ایــن  بارهــا  و  بارهــا 
گه  دل خوشــیت توی این دنیا چیه؟ به چه عشقی نفس می کشی؟ ا
کجا رو  بهت بگن، تا یه ساعت دیگه از دنیا می ری، غصۀ نرسیدن به 
کنید خیلیا حتی برای یه بار توی زندگیشون در این  می خوری؟ باور 
باره فکر نکردن؛ حتی یه بار. خب چرا؟ چه جوری می شــه این همه 

کرد؟ غفلت رو توجیه 
روزمّرگــی داره از پا دِرمون میاره. چرا حواســمون نیســت؟ می گن 
ک  ــت طاَبــت« وقتــی یــه بالیــی عمومــی می شــه، پــا ــُة ِاذا َعّمَ »الَبلّیَ
کسی ازش فرار نمی کنه و زشتش نمی دونه. به قدری  می شه و دیگه 
که دیگه از فراموشی، دردمون نمی گیره  گرفته  فراموشی همه مون رو 

و عادی شده برامون.
کــردن بــا مــا آدمــای دنیایــی ســخته. وقتی خواســتید  چقــدر تــا 
کــه چه جوری  کنید  کــه چقدر اماممــون خوبه، به ایــن فکر  بدونیــد 
گرفتار  داره ماها رو تحمل می کنه؟ اون با دغدغه های آسمونی، ماها 
کــه داره مــا زمینیــا رو تحّمل  دغدغه هــای زمینــی. چقــدر آقــا خوبــه 

می کنه.
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که مرا تحمل می کنی آقای مهربانم! ممنون 
گر مرا تحمل نکنی تو ا

کنار من کسی 
دوام نمی آورد.

که دیگران دارند اصاًل این تحملی 
سر ریز تحمل توست

که روزی آنها شده
گرنه ما روی زمین و 

چیزی به نام مدارا نداریم.

که تو چقدر خوب 
جز بندگی،  دغدغۀ دیگری نداری

که خدا مدارا را و چقدر خوب تر 
نصف راه بندگی می داند.

گر خدا تحّمل ما را ا
گناه می دانست

کی به سر می ریختیم؟ باید چه خا

گر ما را تحّمل نکنی تو ا
گر از ما بدت بیاید ا

زمین و زمان
کینه را سنگ بغض و 
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بر سر و صورتمان می بارند.
ما زندگی در میان مردم را

مدیون محّبت توایم آقای مهربانی!

بمیرم برای تو
که از هر چه در دلمان می گذرد با خبری

و هر چه می  گوییم را می شنوی.
من بزرگی تو را

از میزان بدی خودم می فهمم.
هر چه قدر بد می شوم

و تو تحملم می کنی
بیشتر می فهمم

که چه موالی بزرگواری دارم.

کنند مرا باید وادار 
که به یاد تو باشم

گر بُکشند ولی تو را ا
مرا فراموش نمی کنی.

گر نباشی تو ا
نه من،  هیچ چیز نیست.

من نباشم،  تو هستی
و همه چیز هم سر جای خودش هست.
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ولی چرا تو مرا فراموش نمی کنی
و من تو را فراموش می کنم؟

من از خودم دیگر خسته ام، خستۀ خسته.
حوصلۀ  خودم را ندارم.

از خودم فراری ام.
پس تو

کی می خواهی از دست من
خسته شوی؟

بس نیست این همه مدارا؟
مگر می شود این قدر بزرگ بود؟

بزرگی تو
در ذهن من جا نمی شود.

کمی از مدارای خودت بکاه
من باور نمی کنم

کسی روی زمین نفس بکشد
و این قدر مدارا داشته باشد.

کاری نکن
که بنای عقیدۀ لرزانم فرو بریزد.

باز هم یادم آمد
که تو مرا دوست داری.
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کنم گر مدارای تو را بتوانم هضم  من ا
محّبت را نمی توانم.

آدم با دشمنش هم مدارا می کند
کار تو در برابر من اّما 

تنها مدارا نیست.
تو مرا دوست داری.

و باز هم همان سؤال قدیمی
آقا! تو چرا مرا دوست داری؟

که دوستم داری در این 
تردید ندارم.

گر دوستم نداشتی ا
یادم نمی کردی.

من در هوای یادهای توست
که دارم نفس می کشم.

گر یادم نمی کردی تو ا
در دم می مردم.

گر دوستم نداشتی تو ا
دلت برایم تنگ نمی شد.

من تردید ندارم
که دلت هر دم برای من تنگ می شود.

هوای دیدن من
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همیشه در سر توست.
تو چشم خدا روی زمینی

بی شک، تو هر لحظه مرا داری نگاه می کنی.
من حتی برای لحظه ای

احساس نکرده ام
که تو چشم از من برداشته ای.

من زیر سقف نگاه تو
دارم زندگی می کنم.

این را با همۀ وجودم احساس می کنم.

مگر می شود دوستم نداشته باشی
اما در دعاهایت فراموشم نکنی.

ِکی دست به دعا برداشتی و یاد من نبودی؟
ِکی نگاهت را به آسمان دوختی و 

و برای من چیزی از خدا نخواستی؟
من هر چه دارم را

مدیون دعاهای توام.

گر مرا دوست نداشتی تو ا
کردم گناه  چرا وقتی 

که از تو بخواهم بی آن 
ضامنم شدی پیش خدا؟

فرشته ها همه شنیدند
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کردی که به خدا التماس 
مرا به خاطر تو ببخشد

و همه شاهد بودند
که خدا مرا بخشید به خاطر تو.

گر نبود دعاهای تو ا
کنون صدباره و هزار باره تا 

گرفتار عذاب الیم خدا شده بودم.
تو دوستم داری

که دوست نداری
مرا در عذاب خدا ببینی.

من تا نَفس دارم
زیر بار ِدین توام آقا!

)1396/7/4(


