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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 شانزدهم•

خدا برای بنده هایی که دوسشون داره 
چی کار می کنه؟





ســر ســفرۀ مناجــات المریدیــن امــام ســجاد؟ع؟ نشســتیم. بهونــۀ 
مــا برای نشســتن ســر این ســفره ایــن بود: وقتــی در بارۀ خــدا و درک 
که چقدر  ح شــد  بزرگیــش حرف هایی زدیم، این دغدغه برامون مطر

این راه سخته و پر از فراز و نشیب. 
بــرای پاســخ بــه ایــن دغدغــه بــه ســراغ مناجــات المریدیــن امام 
کردنــد راه خدا رو طی  که قصد  کســایی  ســجاد؟ع؟ رفتیــم؛ مناجات 
گه مسیر رسیدن  که ا کنن. از همون فراز ابتدایی مناجات فهمیدیم 
کاماًل به جا و درســته.  به خدا رو خود خدا نشــون نده، این دغدغه، 
کرد؛ ولی  که نمی شه طی  بدون خدا این راه به قدری تنگ و باریکه، 
کوتاه می شــه و هر  وقتــی خدا دســتت رو بگیره راه هــر اندازه طوالنی 

اندازه سخت، آسون می شه.
تــوی ایــن مناجات،  بنــده از خدا می خــواد اون رو بــه بنده هایی 

گی ها رو دارن: که این ویژ کنه  ملحق 
گرفتن به ســمت خدا از  1. ِبالِبداِر ِإَلیَک ُیَســاِرعوَن؛ برای ســرعت 

هم پیشی می گیرن.
واِم َیطُرقوَن؛ علی الدوام در خونۀ تو را می زنن.

َ
2. باَبَک َعلی الّد

هاِر َیعُبدوَن؛ شــب و روز در حال بندگی تو  یِل َو الّنَ
َ
َک فی الّل 3. ِإّیا
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هستن.
4. ُهم ِمن َهیَبِتَک ُمشِفقوَن؛ از هیبت تو حال اشفاق دارن.

که این بنده ها این طوری هســتن، خدا براشــون چی  خب حاال 
کار می کنه؟ 

کــه خدا بــه این بنده هــا می ده  کــه اّولیــن چیــزی رو  قبــل از ایــن 
کنیم. کلمه صحبت  توضیح بدیم، باید در بارۀ یه 

گــه یــه  کــه جمعــش مشــاربه بــه معنــای آبشــخوره. ا »مشــرب« 
تشــنه ای بره ســراغ یه چشــمه و ازش آب بخوره، اون چشمه می شه 

مشرب یعنی آبشخورش.1
مشــرب باید زالل باشــه و آلودگی نداشــته باشــه، وگرنه نوشیدن 

آب برای آدم، نه تنها لّذت نداره، ضرر هم داره.
گه مشرِب معنوی و  توی امور معنوی و فکری هم قّصه همینه. ا
روحی آدم زالل نباشه و قاطی داشته باشه، آدم ضرر می کنه و لّذتی 
کــه بایــد، نمی بره. خیلــی از ماها مشــکلمون همینه. آبشــخورای  رو 
معنوی مــون صــاف و زالل نیســت. خیلــی قاطــی داره. می ریــم یــه 
کسی رفیق می شیم،  کتابه مشــکل داره. می ریم با  کتاب می خونیم، 
رفیقه مشــکل داره. یه استادی انتخاب می کنیم، اونم مشکل داره. 
که از سرچشمۀ تفکر یه چیزی نصیبمون بشه،  کنیم  می شینیم فکر 
یــه عالمه فکر ناجور و خیاالت واهی ســراغمون میــاد. می خوایم ذکر 
کــه بســازدمون، ممکنه  بگیــم، ذکــر، بــدون معرفتــه و بــه جــای این 

خرابمونم بکنه و .... .
که خدا بــه این بنده هــا می ده رو  امــام ســجاد؟ع؟ اّولین چیــزی 

1. ر.ک:  مجمع البحرین، ج 2،  ص 87.
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این طوری بیان می کنن:

ُهُم الَمشاِرَب.
َ
یَت ل

َ
ذیَن َصّف

َّ
ال

که تو آبشخورهای آنان را صاف  ]این بنده ها[ کسانی هستند 
و زالل می کنی.

آدم وقتی آبشــخورش زالل باشــه، وجودش زالل می شــه، صاف 
می شــه، شــیله پیله از وجودش مــی ره، دیگه جنســش قاطی نداره،  
شیشــه خرده نداره. ماها خیلی قاطی داریــم، خیلی. خودمونم اینو 

که صاف نیستیم. می فهمیم 
که خدا به اینا می ده چیه؟ دومین چیزی 

غاِئَب غَتُهُم الّرَ
َّ
َو َبل

که میل دارند می رسانی. تو این بندگان را به چیزهایی 

خــدا به این بنده ها می گــه: چی می خواید بنده های من! به من 
که خدای  کنم؟ قباًل ایــن روایــت رو براتون خونــدم  بگیــد تــا بــرآورده 

مهربون فرمود:

مطیع  و  باشه  من  هم نشین  که  هستم  کسی  هم نشین  من 
کند.1 که از من اطاعت  کسی هستم 

کردن،  که دوستی واقعی رو تجربه  کســایی  این قاعدۀ دوســتیه. 
ایــن قاعــده رو خــوب می فهمــن. تــوی دوســتی های دو طرفــه، هــر 
کنن. دوســتی خدا  کــدوم دوســت دارند خواســتۀ دیگــری رو برآورده 
که خدا رو  بــا ایــن بنده ها هم دو طرَفس.  فقط این بنده ها نیســتند 
کسی  دوســت دارن، خدا هم این بنده ها رو دوست داره. وقتی خدا 

طاَعنی « )اقبال االعمال،  ج 3، ص 174(.
َ
نا َجلیُس َمن جاَلَسنی َو ُمطیُع  َمن  أ

َ
1. »أ
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کــه اون رو به خواســته هاش  رو دوســت داشــته باشــه، دوســت داره 
برسونه. 

دیگه چی؟

ُهُم الَمطاِلَب.
َ
نَجحَت ل

َ
َو أ

آنها را به آنچه به دنبالش هستند می رسانی.

ایــن بنده هــا وقتــی دنبــال چیــزی می گردن، خــدا دستشــون رو 
که دنبالشن می رسونه. می گیره و به اون چیزی 

کنیــد، خود  گــی رو پیــدا  دنبــال چــی می گردیــد؟ اون چهارتــا ویژ
خــدا دســتتون رو می گیــره و به اون چیزا می رســونه. دنبال اماممون 
که وعدش رو داده؛ پس  می گردیم؟ واقعًا راســت می گیم؟ خب خــدا 

چرا راه دور می ریم؟
اّما لطف بعدِی خدا در حق این بنده ها:

ضِلَک الَمآِرَب.
َ
ُهم ِمن ف

َ
َو َقَضیَت ل

و نیازهایشان را از فضل خویش برآورده ساختی.

کنه، خود  که باید نیــازت رو بــرآورده  بــه چــی نیــازی داری؟ اونی 
خداســت. ایــن بنده ها اون چهــار تاچیز رو توی خودشــون به وجود 
میــارن، خدا هم نیازاشــون رو بــرآورده می کنه. یکــی از دالیل آرامش 
که نیازهای مادی و معنویش رو می ســپارن دســت  اولیای الهی اینه 
کــه این نیازها رو در ما  خــدا. می گــن ما بندگی مون رو می کنیم، اونی 
کرده، خودشــم پاســخش رو می ده. حرص نمی خورن، دست  ایجاد 
گه یه جایی دســت و پا زدن، وظیفۀ بندگی شــون  و پا نمی زنن. بله، ا
که اهــل دنیا برای  باشــه، دســت و پــا هم می زنــن؛ اّما دســت و پایی 
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برآورده شدن نیازهاشون می زنن، توی اینا نیست.
کار می کنه؟ دیگه خدا برای این بنده هاش چی 

َک. ُهم َضماِئَرُهم ِمن ُحّبِ
َ
َت ل

َ
َو َمل

تو وجود این بنده ها را از محّبت خویش پر می کنی.

معنــای دقیــق »مأل« می دونید چیه؟ شــما وقتی تــو یه ظرف آب 
کلمــۀ »مأل« برای این  می ریزیــد، ولــی جای خالــی داره، نمی تونید از 
که این ظرف پر شد،  کنید؛ اّما وقتی طوری ریختید  کاِرتون استفاده 
حــاال می تونیــد بگیــد »مألت اإلنــاَء ِمن المــاء؛ من این ظــرف رو پر از 

کردم«.1  آب 
خــدا وجــود ایــن بنده هــا رو پــر از محّبتــش می کنــه؛ یعنــی دیگه 

که خالی از محّبت باشه.  جایی نمی مونه 
همۀ این مناجات یه طرف، شیرینی این قسمت یه طرف. لّذتی 

که هیچ موسیقی ای نداره. داره شنیدن این حرفا 
َک. َمأَلَت َلُهم َضماِئَرُهم ِمن ُحّبِ

کنید: یه مقدار این فراز رو پیش خودتون تکرار 
َک. َمأَلَت َلُهم َضماِئَرُهم ِمن ُحّبِ
َک. َمأَلَت َلُهم َضماِئَرُهم ِمن ُحّبِ
َک. َمأَلَت َلُهم َضماِئَرُهم ِمن ُحّبِ

که وجــودش از محّبت خدا پر شــده، دیگه همه چیز رو  بنــده ای 
دوســت داره بــه خاطر خــدا. همه محّبتــاش رنگ خدایــی می گیره. 
که خدا دوســت داشــته باشــه، این بنده هم دوست داره.  هر چی رو 

کلمات القرآن الکریم، ج 11 ، ص  154. 1. ر.ک:  التحقیق فی 
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غوغاییه توی این جمله؛ ولی باید بذاریم ســر وقتش در بارش حرف 
که برای این آدم می افته رو می شــه توی این دعا پیدا  بزنیم. اتفاقی 

که امام سّجاد؟ع؟ در مناجات المّحبین به خدا عرض می کنن: کرد 

نى ِالٰى 
ُ
ّ َعَمٍل یوِصل

ُكِل َک َو ُحّبَ  َک َوُحّبَ َمن ُیِحّبُ َک ُحّبَ
ُ
أسَئل

ّىَ ِمّما ِسواَک.1
َ
َحّبَ ِال

َ
َک ا

َ
ن َتجَعل

َ
ُقْرِبَک َو ا

که تو را دوست  کسی  از تو محّبتت را می خواهم و محّبت هر 
دارد و محّبت هر عملی که مرا به تو می رساند و از تو می خواهم 

گردانی. که خودت را نزد من از هر چه غیر توست محبوب تر 

حاال عنایت بعدی خدا به این بنده ها چیه:

یَتُهم ِمن صاِفى ِشرِبَک. ّوَ َر
تو این بندگان را از آب زالل خویش سیراب می کنی.

کــه اون اّولین چیزی  گاهــی اوقات خدا آبشــخورا رو صاف می کنه 
یَت َلُهُم الَمشــاِرَب«؛ 

َ
ذیَن َصّف

َ
که به ایــن بنده ها عطا می کرد: »اّل بــود 

کاسه رو برمی داره و پر از شراب محّبت و معرفتش  گاهی خود خدا  اّما 
می کنه و می ده به این بنده ها. اّولیه قشنگه؛ اّما دومیه معرَکس.

کســی نســبت داده نشــده؛ اّما توی  توی اون اّولی »مشــارب« به 
دومی »ِشرب« به خدا نسبت داده شده »ِشربک«. همه چی متعلق 
به خداســت؛ ولی بعضی چیزا تعّلق خاص دارن. همۀ مسجدا خونۀ 
یَتُهم ِمن َصاِفی  خداست؛ اّما مسجدالحرام یه تعّلق خاص داره. »َرّوَ

ِشرِبَک«. 
که برای خود خداســت و خــودش می ریزه توی  ایــن چه شــرابیه 

1. بحار االنوار، ج 91، ص 149.
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کام این بنده ها؟ شراب معرفته؟ شراب محّبته؟ شراب وصاله؟ همۀ 
که خدا بنده هاش رو دوست داشته باشه،  اینا می تونه باشــه. وقتی 
کار براشون می کنه. خدا بخیل نیست. رسم رفاقت و محّبت رو  همه 
که فکر نکنید این  کســی رعایت می کنه. مراقب باشــید  هم بهتر از هر 

حرفا، حرفای ذوقی و احساسیه. قباًل روایاتش رو آوردم:
که با آن  گوشــش می شــوم  که ]بنده ام[ را دوســت داشــتم،  وقتی 
که  که با آن می بیند،  زبانش می شوم  می شــنود، چشــمش می شــوم 
گر مرا  کار می کنــد. ا کــه بــا آن  بــا آن حــرف می زند،  دســتش می شــوم 
گــر چیــزی از من بخواهد بــه او عطا  بخوانــد،  پاســخش را می دهــم و ا

می کنم.1
که اینا رو به این بنده ها دادی چه اتفاقی می افته؟ تو 

ذیِذ ُمناجاِتَک َوَصلوا.
َ
ى ل

َ
ِبَک ِإل

َ
ف

ت مناجات با تو می رسند.
ّ

پس به ]لطف و مرحمت[ تو به لذ

کــه خیلــی از ماهــا تــوش مشــکل داریم.  لــّذت مناجــات، چیزیــه 
هنوزم حرف زدن با بنده های خدا برای خیلی از ماها بیشتر از حرف 
کســی به لّذت مناجات با خدا برســه، از  گه  زدن بــا خــدا لــّذت داره. ا
کــه لّذت  کســیه  همــۀ غم هــای عالــم خــالص می شــه. اصاًل غم برای 

حرف زدن با خدا رو نمی چشه.
که  کــرده؛ اّما عاشــق  طــرف زیــر و ِزبــر زندگیــش رو غــم و غّصــه پــر 
می شــه، وقتی با معشــوقش حرف می زنه، انگار هیچ غمی توی عالم 

ذی ُیبِصُر ِبِه َو ِلســاَنُه 
َ
ذی َیســَمُع ِبِه َو َبَصَرُه اّل

َ
ُکنُت َســمَعُه اّل حَببُتُه 

َ
1. »... َفِإذا أ

عَطیُته « 
َ
َلنی أ

َ
َجبُتُه َو ِإن َســأ

َ
تــی َیبِطُش ِبها ِإن َدعانــی أ

َ
ــذی َینِطــُق ِبــِه َو َیَدُه اّل

َ
اّل

)الکافی،  ج 2،  ص 352(.
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کنه. که بتونه یه ذّره فکر این رو به خودش مشغول  نیست 
که خوندم هســت: خدایا! این لّذت  یه نکتۀ لطیفی توی عبارتی 
که  مناجــات رو خــود ایــن بنده ها به دســت نمیــارن، این تو هســتی 
کنید:  لّذت مناجاتت رو به اینها می چشونی. به ابتدای عبارت دقت 
که ایــن لّذت رو مــی ده خوِد تویی. چه شــیرینه وقتی  »َفِبــَک« اونــی 

کام آدم می ذاره. حتی لّذت رو هم خود خدا توی 
چقــدر دنیــا قشــنگ می شــه با ایــن حرفــا. چــه دنیــای متفاوتی 
رو امــام ســّجاد؟ع؟ دارن بــرای ما ترســیم می کننــد. بین ایــن دنیا با 
که ما برای خودمون ساختیم، چه قدر شباهت وجود داره؟  دنیایی 
ولی چرا ما دنیا رو به این قشنگی نمی بینیم؟ چرا این قدر خودمون 

رو داریم اذیت می کنیم؟

لوا. قصٰى َمقاِصِدِهم َحّصَ
َ
 َو ِمنَک أ

پیدا  دست  اهدافشون  دورترین  به  تو  جانب  از  بندگان  این 
کردند.

کنیم، شــاید بشه  گه بخوایم خودمونی معنا  دورترین اهداف رو ا
که بهشون برسه. که تو خیال آدم هم نمی گنجه  گفت اون اهدافیه 

کردنم به خودمون  گــه مــا در بارۀ خیلــی از چیزا حّتی اجازۀ فکــر  ا
که خدا رو نشناختیم. نمی دیم، برای اینه 

کجا برسی؟ می خوای بشی خادم خصوصی امام  تو می خوای به 
که فکــر می کنی حتی خیالشــم  زمــان؟جع؟؟ ایــن دورتریــن هدفتــه 
بعیــده؟ خــودت رو بســپار به خــدا. خدا خــودش می دونــه چطوری 
تــو رو برســونه به این هدف. تو بندگیت رو درســت انجــام بده، خدا، 

خداییش رو بلده.
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حــاال حضرت می رن ســراغ صدا زدِن خــدا. چقدر اهل بیت؟مهع؟ 
خدا رو قشنگ صدا می زنن. 

عاِئٌد  یِهم 
َ
َعل ِبالَعطِف  َو  ُمقِبٌل  یِه 

َ
َعل الُمقِبلیَن  َعلى  ُهَو  َمن  یا 

ُمفِضٌل. 
که به تو توّجه می کنند، توجه می کنی  کسانی  که بر  کسی  ای 
ی می آوری و نعمت می بخشی. و با مهربانی با آنها، به آنها رو

که باشیم رو به خداییم، در این تردیدی نیست. ما هر جا 

 
ُ

 َوجه
َ

ّم
َ
ث

َ
وا ف

ّ
َول

ُ
ما ت

َ
ین

َ

أ
َ
غِربُ ف

َ
 َو الم

ُ
شـــِرق

َ
ـــِه الم

ّ
َو ِلل

1
لیٌم.

َ
 ع

ٌ
 واِسع

َ
 اهلل

َّ
اهلِل ِإن

و مشــرق و مغــرب از آِن خداســت پــس بــه هــر ســو رو 
گشایشــگر  ى ]به [ خداســت. آرى، خدا  کنید، آنجا رو

داناست.

گــه ارزش این  اّمــا توّجــه خــدا به ایــن بنده، یــک توّجــه خاّصه. ا
تّوجــه خاص رو متوّجه بشــیم، بیداد می کنه تــوی وجودمون. دیگه 

کار می گیریم تا همیشه، رو به خدا باشیم. همۀ هّمتمون رو به 
کالس بیســت سی نفره، معّلم داره به همه درس می ده؛  توی یه 
که احساس می کنه معّلم نوع نگاهش به اون با بقیه  اّما یکی هست 
کالس خیلی برای این دانش آموز مزۀ متفاوتی داره.  فــرق داره. ایــن 
تــوی دنیا هــم همینه. بین بنده هــای خدا بعضی از بنده ها هســتن 
که  کــه قشــنگ احســاس می کنــن خدا بــه اونا نــگاه ویــژه داره. انــگار 
خصوصی مواظبشــونه. می شــینن و بلند می شــن این نگاه رو حس 

1. سورۀ بقره )2(، آیۀ 115.
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کس جز اینا مزۀ واقعی  می کنن. آرامش، روزِی همین آدماست. هیچ 
و عمیق آرامش رو نمی چشه.

َودوٌد  باِبِه  ِالى   ِبَجذِبِهم  و  َرُؤٌف  َرحیٌم  ِذكِرِه  َعن  ِبالغاِفلیَن  َو 
َعطوٌف.

غافل اند،  تو  یاد  از  که  کسانی  به  نسبت  که[  کسی  ]ای  و 
با  خویش،  درگاه  به  آنان  جذب  برای  و  دلسوزی  و  مهربان 

محبت و با توّجهی.

این قســمت برای ماســت. اونــا وصف حال بقیه بــود. اینا وصف 
حال ماست.

که از یــادش غافلن، بــه دِر خوَنش  کســایی رو  خــدا دوســت داره 
َودوٌد  بابــِه  ِالــی   »ِبَجذِبِهــم  قشــنگیه:  عبــارت  خیلــی  کنــه.  جــذب 
یه: »ِبَجذِبِهم  َعطوٌف«. چقدر دوست داشتنیه خداییه که این طور

ِالی  بابِه َودوٌد َعطوٌف«.
که به من  آخــه قربونــت برم! خدای عزیز و دوســت داشــتنیم! تو 
که این قدر دوســت داشــته  نیــاز نــداری، چقــدر باید مهربون باشــی 

باشی من جذب دِر خونت شم.
حاال در خونۀ این خدای مهربون می شه توقعای زیادی داشت. 

برای همینم ببینید بنده از خدا چی می خواد:

ِعنَدک  عالُهم 
َ
ا َو   

ً
َحّظا ِمنَک  ِرِهم 

َ
وف

َ
ا ِمن  نى  

َ
َتجَعل ن 

َ
ا َک 

ُ
سَئل

َ
ا

.
ً
َمنِزال

که بیش از همه از  کسانی قرار دهی  که مرا از  از تو می خواهم 
که جایگاهشان در نزد تو از  کسانی  تو حّظ و بهره دارند و از 

همه باالتر است.
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.
ً
ِتک َنِصیبا

َ
فَضِلِهم ِفى َمعِرف

َ
 َو أ

ً
َک ِقسما جَزِلِهم ِمن ُوِدّ

َ
َو ا

که بیش از همه از محّبت تو بهره دارند و نصیب  کسانی  و از 
آنها از معرفت تو برتر از دیگران است.

کم خواســتن از خدا  کم باشــه؟  چــرا خواســته هامون از ایــن خدا 
نشونه بی معرفتیه.

کــی منو دیدید  که هر  خدایــا! یــه محّبتی از خــودت به دلم بنداز 
کــه از خدا توی  و رابطــه من رو با تو فهمید، عاشــق تو بشــه. محّبتی 
که توی دل اولیای الهی هســت،  دالی ماســت، یــه قطره از محّبتــی 
نیســت. اون محّبــت وقتــی میــاد، همــه چــی رو آتیــش می زنــه امیــر 

مؤمنان علی؟ع؟ فرمود: 

که بر هیچ چیز نمی گذرد؛ مگر آن  محّبت خدا آتشی است 
که می سوزاند.1

که عاشــق شــیم. ما از عشــق خــدا چیزی  کنیم  خیلــی بایــد دعــا 
که خدا  که از خدا توی دل ماســت، محّبتیه  نفهمیدیم. این حّســی 
که اون محّبته  کردیم  کرده. تازه به قدری بــدی  بــا فطرتمون همــراه 
که عشــق  کــم شــده. تک و توک تــوی هر زمونه ای پیدا می شــن  هــم 
خــدا رو فهمیده و چشــیده باشــن؛ اّمــا دِر خونۀ این خــدای مهربون 
گه عاشــق  کــه مــا رو از اون تک و توکا بکنه. ا کرد  می شــه درخواســت 
نشــیم، حّتــی عبادتــای ظاهریمونــم، نمی تونــه چندان بــه دادمون 

برسه. شاید رفع تکلیفی بکنه از روی دشمون؛ اّما آدم نمی شیم.
کمــه. امام ســّجاد؟ع؟ دارن به ما  معرفتمــون بــه خدا هم خیلی 

 احَتَرَق« )مصباح الشریعة، ص 192(.
ّ

1. »ُحُب  اهَّلِل  ناٌر ال َتُمّرُ َعلٰی  َشْي ٍء ِإال
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که  کــه از خــدا فقــط معرفتــش رو نخوایــد، ازش بخوایــد  یــاد مــی دن 
کنه. چقدر این تعبیــر امیرالمؤمنین  بیشــترین معرفت رو نصیبتــون 

که فرمود: علی؟ع؟ قشنگه 
کنار برود، بر یقین من چیزی افزوده نخواهد شد.1 گر پرده ها   ا

گــه خــدا بخواد، بخــش پایانی مناجات المریدیــن رو توی درس  ا
بعدی میاریم. ولی بذارید یه مقدار توی متن ادبی امروز، در بارۀ این 
عاشــق شــدنه حرف بزنیم. خیلی عاشــق شــدن مهّمه. باید عاشــق 

شد. عشق فقط یه فضیلت نیست. یه ضرورته. 

عاشق شده بود.
خیلی عوض شده بود.

هم ظاهرش هم ُخلق و خوَیش.
گذشته نداشت . لباس هایش هیچ شباهتی به 

گر دیروِز او را دیده بودی  ا
و با امروزش قیاس می کردی

که این عاشِق امروز گمانت می آمد  به 
آن جواِن دیروز نیست.

مهربان شده بود.
اصاًل خبری از زبرِی روحش نبود.

حتی از آهنگ صدایش مهربانی می بارید.

ُکِشَف الِغَطاُء َما ازَددُت  َیِقینًا« )عیون الحکم و المواعظ، ص 415(. 1. »َلو 
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اخالقش نرم و لطیف شده بود 
خ، یاس. گل سر له،  گلبرگ های ال مثل 

نمی دانم چه بگویم! 

کنارش بنشینی  هر چه بود، دوست داشتی 
اّما هیچ یک از اینها چشم مرا نگرفت.

کجا معلوم؟ با خودم می گفتم: از 
شاید اینها تغییر نباشد.

نمایش یعنی همین: 
»مهربان نباشی و خودت را مهربان نشان دهی« 

کاری ندارد. که  تغییر ظاهر و نگه داشتن باطن 
کافی است کمی نفاق، 

کنی تا ظاهر و باطن را دو تا 
اّما یک تغییر، زبانم را بست.
که با بدگمانی  کردم  هر چه 

کنم این تغییر را با بازی و نمایش یکی 
که نشد. نشد 

کرده بود: او ذائقه اش تغییر 
رنگ منفورش، رنگ محبوبش شده بود.

که تا دیروز حتی بویش تهوع آور بود برایش غذایی 
امروز از فکرش به اشتها می آمد.
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او دیگر از خود ِمیلی نداشت .
دست خودش نبود. 

هر چه را معشوقش دوست داشت،  دوست می داشت
گر پیش از این از نامش متنفر بود. حّتی ا
از هر چه معشوق تنفر داشت،  متنفر بود

گر پیش از آن، با نامش عشق بازی می کرد. حتی ا

هر چه دل معشوق می کشید، دلش را می برد
گر پیش از آن،  دلش را می زد. حتی ا

هر چه دل معشوق را آزار می داد،  او را می ُکشت
گر پیش از آن، نفسش بنِد آن بود. حتی ا

هر چه را معشوق می طلبید، به دنبالش می دوید
گر پیش از آن، از آن فرار می کرد. حتی ا

ِگرد هر چه معشوق نهی می کرد، نمی گشت
گر پیش از آن، به دورش طواف می کرد. حتی ا

هیچ یک از اینها دست خودش نبود.
او عاشق شده بود و ریسمان ِمیلش 

به دست معشوق افتاده بود.

او فرسنگ ها با معشوقش فاصله داشت
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که مریض می شد اّما معشوق 
او هم ناز بیماری را می کشید تا به جانش بیفتد

که می نشست غم به دل معشوق 
در دلش خیمۀ ماتم به پا می شد.

که می نشست لب معشوق به خنده 
به لبخند، اجازۀ نشستن روی لبش را می  داد.

او عاشق شده بود
و من هنوز در بند این تغییر سحرآمیزم:

»ِمیلش دیگر دست خودش نبود«.

هیچ نشانۀ صدقی برای عشق 
باالتر از این نیست: 

»ِمیلت دست خودت نباشد«.

کسی میل خود را از دست داد  هر 
کرد و با میل معشوق زندگی 

که او عاشق است. قسم جالله باید خورد 
این همان راز پیمودن راه صد ساله 

در یک شب است: عاشق شدن.

گر عاشقت شوم که فکر می کنم، می بینم ا حاال 
محّبِت معصیت در وجودم
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یک شبه بدل می شود به نفرت.

آقا! تو چه چیزی را دوست داری؟
گر عاشقت شوم یعنی من ا

که تو دوست داری  همۀ چیزهایی را 
دوست خواهم داشت؟
و از هر چه تو تنفر داری

متنفر خواهم شد؟

غصه  هایت، غصه هایم.
دغدغه هایت، دغدغه هایم.

مایۀ شادی ات، سرمایۀ شادی ام. 
خواهد شد؟

گر عاشقت شوم من ا
به این بوگرفته های متعفن

کرده کنار زباله ها  که زندگی ام را لجن زاری در 
بی میل می شوم؟

حتی خیال عاشق شدنی این چنین، شیرین است
گر ِمیل من همان ِمیل تو باشد وای! چه می شود ا

و من دیگر از خودم ِمیلی نداشته باشم!
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کوچه کوچه به  من باید امروز 
کوی تو می بودم آوارۀ 

ک زده اما این ِمیل های خا
کرده مرا دربدِر بن بست های دنیا 

کنم: بگذار چند بار پیش خودم تکرار 
ِمیل من، ِمیل تو باشد
ِمیل من، ِمیل تو باشد
ِمیل من، ِمیل تو باشد

می شود؟
می آید آن روز؟

به قوارۀ من می خورد؟
خیال نیست؟

کرد؟ می شود به آن فکر 

نکند آرزوی بچه گانه ای باشد؟
کسی به من نمی خندد؟ با این آرزو 

نکند این حس برای از ما بهتران باشد؟
کمکم می کنی؟

دستم را می گیری؟
به من رحم می کنی؟

کنی؟ که نصیبم  کار باید بکنم  چه 
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سرمایه اش چیست؟
کافی است؟ کنم  اطاعتت 
آن وقت عاشقم می کنی؟

میل مرا میل خودت می کنی؟

کنم؟  کی شروع  باشد؛ از 
از همین فردا 

نه؛ از همین امروز 
یا نه؛ از همین حاال.

چشم من تنها به لب تو دوخته شده 
فرمان بده تا فرمان ببرم.

 وقتی به این فکر می کنم
که میلم میل تو شده باشد 

سراپا انگیزه می شوم.
فقط صبرم اندک است 

می خواهم زود عاشق شوم.
گر دوست داری ا

کن بار اطاعتت را سنگین 
کن. اما بال عشقت را زودتر نصیبم 

یک چیز بگویم نمی گویی چقدر خوش خیالی؟
که فکر اطاعتت به سرم زده همین حاال 
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حس می کنم َرشحاتی از عشقت
کرده. قلبم را خیس و خنک 

خوش خیالم؟
گمانم نه؛ من خوش 

گمان نباشد  کسی با تو باشد و خوش  نمی شود 
گمان بد هم برد؟ مگر می شود به تو 

عاشقم می کنی
می دانم

و میلم، نه همسوی میل تو
که همان میل تو می شود

تردید ندارم 

کنم: بگذار یک بار دیگر با خودم تکرار 
میل من، میل تو می شود

میل من، میل تو می شود.

که  منتظر می نشینم تا روزی 
کنان بگویم فریاد زنان و سماع 

میل من، میل تو شد
میل من، میل تو شد.)1396/9/4(
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