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خدایی که هست
یم خدایی که دار

خدا رو باید بزرگ دید

که کسایی  بنده نیستند 
کوچیکه که می پرستن  خدایی 





• درس چهاردهم•

چرا سِر رسیدن به خدا 
مسابقه نمی دیم؟





گه خدا رو بزرگ ببینیم، توی زندگی مون  توی درسای گذشته گفتیم ا
که می افته  چه اتفاقایی می  افته. در بارۀ بعضی از مهم ترین اتفاقایی 

حرف زدیم:
1. همۀ زندگی مون می شه اخالص.

2. با همۀ وجودمون  به خدا اعتماد می کنیم.
3. ترسمون از بین می ره و  آرامش پیدا می کنیم.

4.  روی وعده های خدا حساب باز می کنیم.
کّلی از بین می ره. 5.  ناامیدی به طور 

6. تعریفمون از عّزت عوض می شه.
7. خودمون رو هیچ حساب می کنیم.

8. حّس عاشــقانه مون به خدا متفاوت می شــه و توی این حّس 
که فقط چشیدنیه. عاشقانه، یه احساس ذّلت شیرینی میاد 

که اومد،  9. خشــیت از خدا، وارد قلب آدم می شــه. این خشیت 
گناه رو هم با خودش میاره.  انگیزۀ ترک 

10. تحّمل مصیبت برامون آسون و حّتی مصیبت برامون شیرین 
می شه.

که از اّول درســا برای همه تون پیش اومده بود، این بود:  ســؤالی 
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کنید  که خدا رو بزرگ ببینیم؟ بنده هم می گفتم صبر  کنیــم  کار  چــی 
کــردن جواب این ســؤال ایجاد بشــه.  تــا عطش بیشــتری بــرای پیدا 
توی ادامۀ درســا ما می خوایم بریم سراغ پاسخ این سؤال؛ اّما قبلش 
کــه برای بعضیا  بذاریــد بازم توقفی داشــته باشــیم و به یه دغدغه ای 

پیش اومده جواب بدیم. اون دغدغه چیه:
کــه می خوای  چقــدر ایــن راه، راه پــر پیــچ و خمیــه! هــر طــرف رو 
بگیــری، می بینــی یه طرف دیگــه روی زمینه. مطالعــه می کنی،  تکّبر 
میــاد. مطالعه نمی کنــی، جهل دامنت رو می گیــره. عبادت می کنی، 
مبتــال بــه ُعجــب می شــی. عبــادت نمی کنــی، غــرق غفلــت می شــی. 
کنــی، ناامیــد می شــی. می خوای  میــای بــه هیــچ بودن خــودت فکر 
کســی حســاب می کنــی؛  ولی از  ناامید نشــی، برای همینم خودت رو 
کنــی، می بینی  خــدا غافل می شــی. بــه بزرگی خــدا می خــوای توجه 
نمی تونی باهاش صمیمی بشــی. می خوای باهاش صمیمی بشــی، 

می بینی ادب بندگی رو دیگه مراعات نمی کنی. 
کردنــش  کامــاًل درســته. راه پــر پیــچ و خمیــه، باریکــه، طــی  بلــه، 
که حواســتون باشه  که ناامید بشــید، می گم  مشــکله. اینا رو نمی گم 
ع در خونۀ خدا و توّســل به اهــل بیت؟مهع؟ اصاًل  ایــن راه، بــدون تضّر

پیمودنی نیست.
که مقصد توی مقصد نشسته باشه و  اما این مسیر، راهی نیست 
تو رو نگاه کنه و بگه بیا. مقصِد این مسیر که خوِد خداست، راهنمای 
کبیر صداش  آدمــای ســرگردونه. چقدر قشــنگ تــوی دعای جوشــن 
ریَن« ای راهنمای آدمای ســرگردون! بازم  می زنیم: »یا َدلیَل الُمَتَحّیِ
تــوی همیــن دعا می خونیم: »یــا َدلیَل َمن ال َدلیَل  َلــُه، ای راهنمای 
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که راهنمایی نداره«. کسی 
مقصــد ایــن راه، اون جــا ننشســته و بگــه بیــا، مقصــد دســتت رو 
که راهنمای تو نباشه، خودش هست.  کسم  گرفته و می گه برو. هیچ 
کبیــر چی می گــی؟ »یا َدلیــَل َمــن ال َدلیــَل َله،  ای  تــو دعــای جوشــن 
که راهنمایی نداره«. چه قدر قشنگ امام سّجاد؟ع؟  کسی  راهنمای 
 

َ
دی َلــوال َتوفیُقــَک َضّل تــوی مناجاتــش با خدا عــرض می کنه: »َســّیِ

گــر توفیــق تــو نبــود، ایــن آدمــای حیــرون و  الحاِئــروَن؛ آقــای مــن! ا
سرگشــته منحــرف می شــدند«. بعــدم در ادامــۀ  این مناجــات عرض 
که راه رو بر  بیَل َحّتی َوَصلوا؛ تو هستی  لَت َلُهم الّسَ نَت َسّهَ می کنه: »اَ

کردی تا به تو رسیدند«.1  اینا آسون 
که معروف به مناجات  امام ســّجاد؟ع؟ یه سلسه مناجاتی دارند 
خمس عشــره. یکی از مناجات هاش، مناجــات المریدینه. معرکه ایه 
ایــن مناجــات. دوســت داشــتنی و خوندنیــه. مناجــات المریدیــن،  
کردند به خدا برســن. همــون اول حرف  کــه اراده  کســاییه  مناجــات 

آخر رو می زنه:

وَضَح 
َ
ُه َو ما أ

َ
م َتکن َدلیل

َ
ُرَق َعلٰى َمن ل ضَیَق الّطُ

َ
ُسبحاَنَک ما أ

ُه.2
َ
الَحّقَ ِعنَد َمن َهَدیَتُه َسبیل

تو  که  کسى   برای  راه ها  است  تنگ  چه قدر  تو!  منزهى 
راهنمایش نباشى و چه اندازه حق، روشن و آشکار است  در 

که تو راهش را نشان داده اى. کسى  نزد 

کرد. وقتی همین  کاش می شــد حــس و حال رو با واژه هــا منتقل 

1. بحار األنوار، ج 91، ص 170.
2. همان، ص 147.
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فــراز ابتدایــی رو می خونی انگار یه آب خنکی ریختن روی جیگر آتش 
گرفته. خیلی خیال آدم رو راحت می کنه. آره، این راه خیلی باریک و 
که خدا راهنماش نباشه. این  کسی  کی؟ برای  پر پیچ خمه؛ اّما برای 
که فهرســت شد، همه به جاست؛ اّما برای وقتیه ما  همه دغدغه ای 
بخوایــم بــدون خدا تــو راه خدا قــدم بذاریم. وقتی خدا دســت من و 
شــما رو می گیــره، دیگــه چرا غــم و غصه؟ چرا نگرانی؟ چرا تشــویش و 

حیرت؟ 

ُرِق  قَرِب الّطُ
َ
رنا فى أ یَک َو َسّیِ

َ
ک ِبنا ُسُبَل الُوصوِل ِإل

ُ
ِإلهى َفاسل

یَک.
َ
ِللُوفوِد َعل

در  و  بینداز  خودت  به  رسیدن  راه هاى  به  را  ما  پس  خدایا! 
که به تو مى رسد ما را سیر بده! نزدیک ترین راهى 

کم قشــنگِی  گــه بخوایــم یه  معنــای »َفاســُلک« خیلــی قشــنگه. ا
گاهی یه نفــر یه راهی  معنــاش رو برســونیم، بایــد این طــوری بگیــم: 
گاهی هم نه، دســتت رو می گیره و توی  رو نشــون می ده و می گه برو. 
اون راه می بــردت. وقتی به خدا می گی »فاســُلک«،  داری این دومی 
که به  رو ازش طلب می کنی. خدایا! دستم رو بگیر و منو ببر به راهی 

تو می رسه. 
راِه از ما تا خدا خیلی دوره، پیمودنشم خیلی سخت؛ اّما حضرت 

به خدا عرض می کنه: 

دیَد.
َ

ینا الَعسیَر الّش
َ
ل َعل ینا الَبعیَد َو َسّهِ

َ
َقّرِب َعل

کن و سخت و دشوار را برای ما آسان. دور را برای ما نزدیک 

ایــن جمله یعنی یه دنیــا امید،  یعنی ناامیــدی ممنوع، یعنی هر 
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کــی ناامید باشــه با وجــود این خدا، خیلی آدم بدیــه. راه، دوره، بله، 
کار، ســخته، بله؛ ولی چون  ولی چون خدا هســت، نزدیک می شــه. 

خدا هست آسون می شه. 

یَک ُیساِرعوَن.
َ
ذیَن ُهم بالِبداِر ِإل

َّ
لِحقنا ِبِعباِدَک ال

َ
َو أ

گرفتن به سوی  که در پیشى  و ما را ملحق کن به آن بندگانت 
تو شتاب مى  کنند.

گی هــای بنده های خدا رو بگن.  از ایــن جــا حضرت می خوان ویژ
گه می خوایم این راه طوالنی، برامون نزدیک  کنیم. ا گوشا رو تیز  پس 
کنیــم ببینیم ایــن بنده های  بشــه و ســختیاش آســون، خوب توّجه 

گی هایی دارن.  خاص خدا چه ویژ
گرفتن  که برای پیشی  کن به اون بنده هات  خدایا! من رو ملحق 
و رســیدن به تو با هم مســابقه می دن. »ُیساِرعون« به معنای شتاب 

گرفتن هست؛ اّما توش معنای رقابت هم نهفته.
پس اولین وصف این بنده های خاص اینه که برای رسیدن زودتر 
بــه خــدا اهــل مســابقه ان. ماها چه قــدر نیاز داریــم به این مســابقه! 
که این انــدازه دغدغۀ دنیا  گذاشــتن  مــردم تــوی دنیا با هم مســابقه 
زیــاد شــده. یــه زمانی مردم این قدر اهل مســابقه بــرای دنیا نبودن؛ 
که  بــرای همینم این همــه دغدغۀ دنیایی بین مردم نبــود؛ اّما حاال 
بحث مسابقه و عقب نموندنه، توی زندگی خیلیا دنیا دغدغۀ اصلی 
گه مســابقۀ زودتر رســیدن بــه خدا هم بین  کنید ا شــده. حاال فرض 

مردم وجود داشت، چی می شد. 
کــه امام ســّجاد؟ع؟ خیلــی  لطیف بهش اشــاره  ایــن مســابقه ای 
گرفتن و زودتر  می کنن، ســِر رســیدن به خدا هم نیســت، ســِر شــتاب 
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گرفتن به سمت  رسیدن به خداست. چون »بدار« به معنای شتاب 
یه چیزیه.1

کنید بــه ایــن مســابقه. خیلــی مســابقۀ عجیب و  یــه خــرده فکــر 
گــه می خواید خــدا توی نــگاه جامعه بزرگ بشــه، باید این  غریبیــه. ا
مسابقه رو بین مردم راه بندازید. نفس ایجاد مسابقه باعث می شه، 
هدف مســابقه بزرگ بشــه. باعث می شــه مردم روی هدف مســابقه 

بیشتر حّساس بشن، بیشتر پی این هدف برن.
که ایــن مســابقه، الزمــۀ زندگی مونه.  اصــاًل در ایــن تردیــد نکنید 
که از اعضای خانواده مون، از  همیشــه دغدغۀ این رو داشــته باشــیم 
دوستامون، از همسرمون و از همه برای رسیدن به خدا جلو بزنیم.

ایــن حــس و حالــه چنان وجودمــون رو پر از دغدغــۀ خدا می کنه 
کــه حــد و انــدازه نــداره. ذهنمــون رو حّســاس می کنــه. نگاهمون رو 
که ما رو زودتر به خدا  صّیاد می کنه. همش دنبال چیزایی می گردیم 
که تا دیروز همین چیزا بود؛ ولی ما بهش حّســاس  برســونه؛ در حالی 

نبودیم.
تــا دیروز پســره می رفت مدرســه و یــه عالمه بطری خالی نوشــابه 
گفتن  ســر راهش ریخته بــود؛ اّما توجــه نمی کرد. دیروز توی مدرســه 
کسی آخر هفته  گه  گذاشتیم: ا برای حفظ محیط زیســت یه مسابقه 
پنجاه تا بطری خالی نوشــابه بیاره تحویل بده، بهش فالن جایزه رو 

می دیم. 
این پســرۀ بازیگوش، دیگه چشــماش می شه صّیاد؛ صّیاِد خیلی 
که تا دیــروز نمی دید و حاال می بینه؛ اّما امروز فقط بطری  از چیزایــی 

کلمات القرآن الکریم، ج 1، ص 228. 1. ر.ک: التحقیق فی 
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خالــی نوشــابه رو نمی بینــه، خیلــی از چیــزای دیگه رو هــم می بینه. 
چون ذهن و چشــمش حّساس شــده و وقتی دنبال بطری می گرده، 

چیزای دیگه رو هم پیدا می کنه.
وقتی زودتر رســیدن به خدا دغدغه مون می شــه،  خیلی چیزایی 
که برامــون بی اهمیت  کــه نمی دیدیــم، می بینیــم، خیلــی از چیــزا  رو 
که آدم رو به  بــود، با اهمیت می شــه. غیر از بندگی دیگه چی هســت 
خدا برسونه؟ هیچی،  فقط بندگی. آدِم اهل مسابقه دلش نمی خواد 
کســی عقب بیفتــه. بــرای همینم همش  کــه تــوی مســابقۀ بندگی از 
کمک به دیگران،  که مصداق بندگی باشــن؛  دنبال چیزایی می گرده 
گذشت،  بردباری،  تواضع،  مراقبت از آبروی دیگران،  قناعت، پرهیز از 

کردن از غیبت، ترک سوء ظّن و .... . اسراف،  دوری 
کار شده. کمتر روی این آیه  کنید. نمیدونم چرا  به این آیه دقت 

شنیدیمش؛ ولی روش زیاد فکر نکردیم:

1
یراِت.

َ
وا الخ

ُ
ِبق

َ
است

َ
ف

کارهای خیر از هم سبقت بگیرید. در 

خدا رسمًا داره دعوت به مسابقه می کنه. چرا حواسمون به این 
گه خدا  که این مســابقه چه تاثیــری توی تربیت آدمــا داره؟ ا نیســت 
که جامعۀ اســالمی برای رســیدن  کرده، معناش اینه  امر به مســابقه 
کمال، نیاز به این مسابقه داره. بدون این مسابقه اصاًل نمی تونه  به 

کمال واقعیش برسه. به 
قرآن می گه: 

1. سورۀ بقره )2(،  آیۀ 148 و سورۀ مائده )5(،  آیۀ 48.
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1
.

ُ
یر

َ
 الخ

َ
ِبَیِدک

]خدایا![همۀ  خیر دست توست.

کار خیر از هم پیشی بگیرید، یعنی برای رسیدن  وقتی می گیم در 
به خدا از هم سبقت بگیرید؛  چون همۀ  خیر دست خداست، شما از 

کنید، به خدا می رسید. که برای خیر حرکت  هر طرف 
که  کنــار آیۀ »َفاســَتِبُقوا الَخیراِت«  حــاال ایــن روایت رو هم بذارید 

امام صادق؟ع؟ فرمود: 
ُکّلِ َخیٍر.2 صُل 

َ
َنحُن أ

ما اصل و اساس هر خیری هستیم. 

که قرار می گیــره این طوری  کنار هم دیگــه  اون آیــه و ایــن روایــت 
که: آهای بنده های من! مســابقه بذاریــد با هم دیگه.  معنــا می شــه 
کی زودتر  کی زودتر برســه به اهل بیت؟مهع؟. هر  که  ســر چی؟ ســر این 

رسید به امام زمانش، اون برندۀ مسابقس.
که همه شــون با هم دارن مســابقه  کنید  حاال جامعه ای رو تصور 
کــه زودتر برســن به امــام زمانشــون. امام زمــان؟جع؟ اصل  مــی دن 
خیــره دیگــه و خــدا هــم فرمــود بــرای رســیدن به خیــر از هم ســبقت 
کی به پا می شه توی این جامعه؟! اآلن توی جامعۀ  کوال بگیرید. چه 
که می تونیم توی محیط دور  ما این مسابقه نیست. خب  نباشه، ما 

کنیم. و بر خودمون این مسابقه رو بر پا 
یــه عالمــه در بــارۀ ُبعــد اجتماعی بودن انســان حرف زده شــده و 

1. سورۀ آل عمران )3(،  آیۀ 26.

2. الکافی، ج 8،  ص 242. 
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کمتر  کــرد؛ اما  که چه اســتفاده هایی می شــه از زندگی اجتماعی  ایــن 
که انســان برای رســیدن بــه موالش چه  در ایــن باره حرف زده شــده 
استفاده ای می تونه از محیط پیرامونیش بکنه.  »فاستبقوا الخیرات« 
که انســان برای رسیدن به موال  که دادم نشــون می ده  با توضیحاتی 

و امامش چه قدر خوب می تونه از ُبعد اجتماعیش استفاده بکنه.
حاال معلوم می شه چرا به ما می گن در امور معنوی به باال دست 
گه توی امور  کن و توی امور دنیایی به پایین دســتت. ا خــودت نگاه 
دنیایی نگاهمون به باال دســت باشه، مســابقۀ دنیا راه می افته بین 
گه توی امور معنوی  ما، و نتیجش هم می شه بزرگ شدن دنیا؛ ولی ا
نگاهمون به باال دست باشه، مسابقۀ خدا بین ما راه می افته و خدا 

توی نگاهمون بزرگ می شه.
گــه تــوی امــور معنوی نگاهمــون به پایین دســت باشــه، انگیزۀ  ا
که داریم برعکس عمل  گرفته می شــه. مشــکل ما اینه  زمون  حرکت اَ
می کنیم، تو دنیا نگاهمون به باالدســتیا خیره شــده و توی آخرت به 
که هر چی از دنیا  پایین دســتیا توّجه می کنیم. برای همینم هســت 
که داریم  به دســت میاریم، ســیر نمی شــیم و به همون اندازه از خدا 

قانعیم.
درســته خیلــی روی ایــن مناجــات داریــم متوقف می شــیم؛  ولی 
که  که ازش به راحتی بگذریم. بخشــی از پاســخ ســؤالی  واقعــًا حیفــه 
کنیم  کار  مدت هاســت منتطرش هستید، توی همین مناجاته: چی 

خدا توی نگاهمون بزرگ باشه؟
که به قدری دغدغۀ رسیدن به اماممون  کنیم یه روزی برسه  دعا 
کــه روز و شــبمون را بــه تســخیر خــودش  بــه جــون همه مــون بیفتــه 
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دربیاره. امروز این دغدغه برای به دست آوردن پول، برای به دست 
آوردن دنیا، برای به دســت آوردن جایگاه اجتماعی و ... توی وجود 

کاش جای این دغدغه ها با هم عوض می شد! خیلیامون هست. 
که براتون نوشــتم، خیلی خوب دقت  خواهــش می کنــم به متنی 

کنید.

کاش تو پول بودی!
کم بود هرچه برایت وقت می گذاشتیم، 

و هر چقدر به دستت می آوردیم، باز هم دلمان آرام نمی شد.

گر پول بودی تو ا
کنیم. برای به دست آوردنت حاضر بودیم خودمان را ذلیل 
 زیر زمین بودی یا روی قلۀ قاف،  باز هم پیدایت می کردیم.

گر پول بودی تو ا
که به یادت باشند. کنیم  دیگر الزم نبود مردم را التماس 

در میان نماز هم تو فراموش نمی کردند.
اصاًل از ابتدا تا انتهای نماز، همه در اندیشۀ یافتن تو بودند.

گر پول بودی  می دانی ا
کرده اند گم  که تو را  و مردم احتمال می دادند 

چه غوغایی روی زمین می شد؟
همه از هم سراغ تو را می گرفتند.
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چرا پول نشدی 
کنیم برای روز مبادا؟ تا ما تو را پس انداز 

کاری بزنیم و وقتی خواستیم دست به 
بشوی سرمایه مان

کاَرت زدیم و زیاد شدی و وقتی به 
ُخلقمان نیکو شود و زبانمان نرم؟

می بینی امروز پول به جانمان بسته است؟
گر پول بودی،  به جان ما بسته می شدی خب تو ا

که می رفتیم، با ما بودی. و هر جا 

ما دینمان را به پول می دهیم 
ولی پولمان را به هیچکس نمی دهیم.

گر پول می شدی،  دینمان را می دادیم به تو تو ا
کس عوض نمی کردیم. و تو را با هیچ چیز و هیچ 

که دست تو باشد، همیشه محفوظ است. دینی 

آرامش و قرار ما بسته شده به پول.
که هست وقتی 

کودکیم در آغوش مادر،  آراِم آرام. مثل 
که نیست وقتی 

کرده،  بی قراِر بی قرار. گم  که مادرش را  کودکی هستیم    مثل 
گر پول بودی،  می شدی آرامشمان تو ا

کمی از تو دور می شدیم گر  و ا
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قلبمان به آهنگ وحشت می تپید.

گره خورده. دوستی های ما به پول 
که پول بیشتری دارد کس  هر 

دوست بیشتری هم دارد
که فقیر است کسی  و 

کسی به دوستی به سویش دراز نمی شود. دست 
حاال فکرش را بکن

ک دوستی ها. گر پول بودی،  می شدی مال تو ا
هرکه تو را بیشتر داشت،  دوست بیشتری هم داشت

که از تو تهی بود، دور و برش خالی بود. کسی  و 
آن وقت همه برای رهایی از تنهایی 

می گشتند به دنبال تو
تا تو را بیشتر داشته باشند.

کسی پولمان را قرض نمی دهیم ما به 
گر دادیم،  دوست داریم بیش از آنچه داده ایم، پس بگیریم. و ا

گر پول بودی،  دیگر ربا در حکم اعالم جنگ با خدا نبود تو ا
گر همۀ مردم اهل ربا می شدند و ا

دنیا آباد می شد از تو
گر می شد تو را قرض بدهیم چقدر خوب می شد ا

که بیشترت را پس بگیریم. به شرط این 
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گرفتن حقمان هم باید پول بدهیم. امروز ما برای 
اسمش هدیه است یا رشوه، بماند

کارمان باز می شود. گره از  اّما وقتی پول می دهیم،  
تو چرا پول نشدی تا فتوا دهیم: 

که باشد، واجب است کاری  رشوه دادن، باالی هر 
و هرکه رشوه ندهد، مسلمان نیست

کند، آدم نیست؟ و آنکه رشوه را رد 

امروز در ازدواج ها برای زن هایمان قیمت تعیین می کنند.
پیش از ازدواج، مجلسی برپا می کنند.

مهریه، قیمت زن است در این مجلس.
گر پول بودی خب تو ا

کمتر، بهتر کسی نمی گفت هر چه مهریه  دیگر 
و دیگر هیچ مردی از باال بودن مهریه نمی ترسید.

کند که می خواست ازدواج  کسی  هر 
باید تو را بیشتر به دست می آورد

کسی، دلش بکشد به پیوند خوردن با او. تا 

ما پول هایمان را جایی می گذاریم
که هیچ دزدی چشم طمع به آن ندوزد

و بارها به آن سر می زنیم تا خیالمان راحت باشد 
کم نشده. که چیزی از پول هایمان 

که اضطراب از دست دادنت را نداریم  تو پول نیستی 
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و سال به سال هم به دلمان سر نمی زنیم 
تا ببینیم هستی یا رفته ای.

که بیا و ببین! مسابقه ای این جا به راه افتاده 
پول، امروز شده دستمایۀ چشم و هم چشمی ها

کسی به دیگران چشم می دوزد  هر 
و خودش را قیاس می کند با آنها

کم بیاورد. تا نکند چیزی از دیگران 
کرده بر همه. چشم و هم چشمی ها، زندگی را تنگ 

گر پول بودی تو ا
کنیم از چشم  و هم چشمی که مردم را نهی  به جای این 

چشم و هم چشمی را افضل اعمال می نامیدیم 
گرم می کردیم. و خودمان بازار این مسابقه را 

که عطش خرید دارند  گرم است از مشتریانی  امروز بازار ما 
که طمع فروش شان فروکش نمی کند. و تاجرانی 

گرمی بازار ما به پول است، پول.
کاسب است. کردن پول، مایۀ آرامش مشتری و  رد و بدل 

بازار، بیشتر از مسجد رونق دارد امروز.
گر پول بودی،  باید همه را توصیه می کردیم به مصرف. تو ا

هرچه مصرف بیشتر، زندگی بهتر.
که تو پولش باشی!  چقدر خوب است دنیای مصرف زده ای 

و چقدر خوشبخت اند مردمان چنین دنیایی
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گر لحظه لحظۀ عمرشان را در بازار  بگذرانند!  ا
فضیلت بازار این دنیا

که ذکر تو را از یاد برده،  بیشتر است. از مسجد دنیایی 
که تو پولش باشی به بازاری 

ج شد. نباید دیر وارد شد و زود خار
این بازار باید شبانه روز باز باشد.

گر بشود هر چیزی خرید کسی می گفت: »با پول ا
با آن نمی شود دلی را خرید.

با پول شاید بشود لبخند را به زور روی لب نشاند
کرد«. اما محّبت را به زور نمی شود وارد دل 

راست می گفت.
این، نقص پول ماست

گر پول بودی  اّما تو ا
کرد. با تو می شد هر دل سنگی را خرید و عاشق 

کف دست است« در میان ما شعار می دهند: »پول، چرک 
ولی برای به دست آوردن همین چرک

که پر از غصه نمی شود  خودت می دانی چه دل هایی 
که بر باد نمی رود و چه دین هایی 

که زیر پا له نمی شود. و چه حق هایی 
کند و بگوییم: تو پول ما باش تا شعارمان تغییر 
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»پول، نور چشم است و مایۀ طهارت
و با پول می شود غبار غصه ها را از دل زدود

کرد و ستون دین مردم را محکم 
کسی را به دستش داد«. و حق هر 

امروز پول ما با جنگ و تحریمی
با خط و نشان دشمن دژخیمی

ارزشش باال و پایین می شود 
و ثروتمند دیروز، فقیر امروز می شود.

که در سختی ها خاصیت ما این است 
بیشتر سراغ تو را می گیریم.

کاش تو پول ما بودی!
که برای ما می کشیدند آن وقت، با هر خط و نشانی 

ارزش پولمان بیشتر می شد
و هرچه تحریممان می کردند، پولدارتر می شدیم

گر جنگی به پا می شد،  ثروتمان به آسمان  می رسید! و ا

آقا! مرا ببخش 
کوچکی ام. کوته بینانه را بگذار به حساب  و این آرزوهای 

تو امام ما باش و امام ما بمان.
که امامش را تنها سرمایۀ زندگی اش نداند کسی 

کف دست است  لیاقتش همان بندگِی چرِک 
که تو را قیمت خدا نمی داند و آن 
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بگذار در مرداب سکه ها و اسکناس ها
 هر لحظه هزار بار جان دهد.

گر هفت آسمان و هفت زمین  ا
خ شود و هر چه در این میان است، طالی سر

باز هم قیمت یک تار موی تو نیست.

که داشتن تو، داشتن همه چیز است گر باور می کردیم  ما ا
و نداشتنت، فقر محض

کوشش می شدیم برای به دست آوردن تو صبح و شاممان 
و پیکرمان می شد چشم برای نگاهبانی از تو.

سرمایۀ خدا! 
که تو  به ما بفهمان 

تنها ثروت زمین و آسمانی)1396/8/27(
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