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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 پانزدهم•

وز  چه جوری می شه شب و ر
 بندگی کرد؟





که: با این همه  ح شــد و اون این  تــوی درس قبــل یه دغدغه ای مطر
کار خیلی سخت می شه.  که توی مسیر بندگی هست،  ظرافتی 

گذارمــون افتاد بــه وادی مناجات  بــرای جــواب به ایــن دغدغه، 
کردند به خدا  که اراده  کسایی  المریدین از امام سجاد؟ع؟؛ مناجات 

برسن. 
امام سجاد؟ع؟ در ابتدای مناجات عرض می کنن: »خدایا چقدر 
که تو راهنماش نباشــی«. در ادامۀ این  کســی  راه تنگ و باریکه برای 
که  که ملحق بشــه به بنده هایی  مناجــات هــم بنده از خدا می خواد 
که این بنده ها برای زودتر  گی این بود  گی دارن. اّولین ویژ چند تا ویژ

رسیدن به خدا، با هم مسابقه می ذارن.
کــه بر اســاس دیــن تربیت می شــه، توی  گفتیــم اهــل جامعــه ای 
کس دوست  بندگی خدا اهل مسابقه می شن. توی این جامعه هیچ 

نداره توی بندگی از بقیه عقب باشه. 
که شما همیشه دنبال کسایی  یکی از آثار اهل مسابقه بودن اینه 
که جلوتر از خودتون باشن. این اثر خیلی زندگی رو قشنگ  می گردین 
می کنه، اّواًل باعث می شــه شما توی زندگی تون آدمای خوب رو پیدا 
کنیــد و ثانیــًا باعث می شــه صفات خوب بقیــه، براتون جلوه داشــته 
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باشه. اهالی این جامعه، دیگه اهل عیب جویی نیستن.
کــه روی بدیــای هم دیگه تمرکــز می کنن  زندگــی تــوی جامعــه ای 
که نگاهشون صّیاد بدیای مردمه.  کســایی  خیلی تلخه. چقدر بدن 
که بشیم،  چقدر خوبه آدما روی خوبیای هم ریز بشن. اهل مسابقه 

همین اتفاق می افته، خوبیای مردم برامون مهم میشه.
وقتی توصیف جامعۀ دینی رو می شنوید، حتمًا با خیالتون توی 
کنید، ببینید چــه لّذتی داره! بعــد از این خیال،  ایــن جامعــه زندگی 
که توی زندگی خودتون یکی از اعضای این جامعه بشید  کنید  سعی 
کنید فضای اطرافتون رو ببرید تو حال و هوای این جامعه. و تالش 

گی بعدی، اجازه بدیــد دو نکته رو  که بریم ســراغ ویژ قبــل از ایــن 
بگم. 

نکتــۀ اّول: وقتــی مــا می گیــم مســابقه بــرای رســیدن به خــدا باید 

کــه یــه وقــت ایــن مســابقه بــا برداشــت  کنیــم  حواســمون رو جمــع 
که متأســفانه تــوی ذهن بعضیا هســت قاطی نشــه. زن و  اشــتباهی 
که برای رســیدن به خدا مسابقه بدن. وقت  گرفتن  شــوهره تصمیم 
که من نمازم  نمــاز می شــه، زنه به شــوهره می گه: »تو بچه رو نگهــدار 
رو اّول وقت بخونم«، شــوهره هم به زنه می گه: »چرا من؟ تو نگهدار 
که دارن حرص  تــا مــن نمازم رو بخونــم«. هر دو تا هم حس می کنــن 
گه این دوتا معنای  که ا می زنن برای زودتر رسیدن به خدا. در حالی 
مســابقه تــوی بندگی خدا رو درســت فهمیده بودن، این طوری ســر 
گه هــم بنا بود دعوایی بشــه، ســر  نمــاز اّول وقــت دعــوا نمی کــردن. ا
کاربردیه؛  اما  گــر چه این نکته، خیلی مهــم و  نگهداشــتن بچــه بود. ا
که این جــا متوقف بشــیم. همین قــدر بگیم و رد  فعــاًل قصــد نداریــم 
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که همه مون نیاز داریم دین رو خیلی دقیق تر و عمیق تر از این  بشیم 
که می شناسیم، بشناسیم. چیزی 

کســی به فکر مســابقه برای رســیدن به  کــه وقتی  نکتــۀ دوم: ایــن 

که جلوتر از اون هســتند، معناش  خداســت، دنبال آدمایی می گرده 
که  کاری  گیــر میاره، هر  کــه مثاًل وقتی آیت اهلل بهجت رو  این نیســت 
کــردن، ایــن بنــدۀ خدا هــم انجام بــده. مــا با دیــدن آدمای  ایشــون 
کنیم عقبیم  که یقیــن  کنیــم، اینه  که بایــد پیدا  خــوب اّولین حســی 
کــه بدونیم چطوری  که بریم جلــو؛ اّما برای این  کنیــم  و انگیــزه پیــدا 
که بعدها باید بهش برســیم. یه  بیفتیم جلو، خودش بحث مفّصلیه 
کــه از هیچ واجب و حرامی بــه راحتی نگذریم.  کوتاهــش اینه  جــواب 
کوچیک بیــاد رو انجام بدیم و هر  گــه به نظر  هــر عمــل واجب، حّتی ا
گه هم واجبی  کنیم. ا گه حرام بزرگی نباشه رو ترک  عمل حرام حّتی ا

کنیم. کردیم یا حرامی رو مرتکب شدیم،  خیلی زود توبه  رو ترک 
گی  کــه خیلــی قشــنگه. اون ویژ حــاال بریــم ســراغ صفــت بعــدی 

قشنگ چیه؟

واِم َیطُرقوَن.
َ

َو َباَبَک َعلى الّد
که[ دائم در خانۀ تو را مى زنند ]بندگانى 

علی الدوام یعنی حّتی یه لحظه از در زدن خسته نمی شن. از در 
خونۀ تو فاصله نمی گیرن.

هیــچ وقــت ایــن نکتــه رو فرامــوش نکنیــم: مــا وقتــی مشــکل دار 
که از درخونۀ خدا فاصله می گیریم. دائم باید در این خونه  می شــیم 

باشیم. همیشه باید در حال در زدن باشیم.
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همــۀ حــرف تــوی این علــی الدوامــه، وگرنه همــۀ آدمــا حّتی اون 
کافــره طبــق نّص قــرآن وقتی یه مشــکل عجیب و غریــب براش پیش 
کوتاه می شــه، در خونۀ خدا رو می زنه و  که دســتش از همه جا  میاد 

کس نداره.  کاری به هیچ 
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را بپوشــاند )و باال رود و باالى سرشــان قرار گيرد(، خدا 
را بــا اخــالص مى خواننــد، اّمــا وقتى آنها را به خشــكى 
پيــش  را  اعتــدال  راه  بعضــى  داد،  نجــات  و  رســاند 
مى گيرنــد )و به ایمــان خود وفادار مى ماننــد، در حالى 
کفر پيش مى گيرند(  کــرده راه  کــه بعضى دیگر فراموش 
ولــى آیات ما را هيچ کس جز پيمان شــكنان ناســپاس 

انكار نمى کنند!

1. سورۀ اعراف )7(، آیۀ 67.
2. سورۀ لقمان )31(، آیۀ 32.



243 •  درس پانزدهم: چه جوری می شه شب و روز بندگی کرد؟  •

کید می کنم همــۀ حرف توی این علی الدوامه. همیشــه،  بــازم تأ
همیشــه، همیشــه. یه لحظه از در زدن خسته بشــیم، همون لحظه 
که  کســایی  شــیطون بردتمون. شــیطون و ســربازاش، نه تنبلن و نه 
گه از خودمون غافل باشیم، اونا از ما  فرصت ها رو از دست بدن. ما ا
گله جدا شه. شیطون  که منتظره یه بّره از  گرگی  غافل نیســتن. عین 
کــی مــا از در خونــۀ خــدا فاصلــه می گیریم.  دیده بانــی می کنــه ببینــه 
شــیطون دشمن قســم خوردس. همۀ هســتیش رو به پای دشمنی 
که مــا از دِر خونۀ خدا فاصله  بــا مــا داده، مگه به راحتــی از فرصتایی 
که تــوی قرآن در بارۀ شــیطون  می گیریــم می گــذره. یــه بار بایــد آیاتی 

اومده رو بخونیم.
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گمراه ســاختى، من بر سر  که مرا  کنون  ]ابليس[گفت: ا
راه مســتقيم تــو، در برابــر آنهــا کميــن مى کنم! ســپس از 
پيــش رو و از پشــت ســر، و از طــرف راســت و از طــرف 
چپ آنها، به سراغشــان مى روم و بيشتر آنها را شكرگزار 

نخواهى یافت!

که ســر راه مســتقیمت می شــینم. این خیلی حرف  قســم خورده 
کیــا توی راه مســتقیم خدا هســتن؟ بنده هــای خوب خدا.  داره هــا. 
که دارن  گرفته. اون بنده هایی  طمع شــیطون این بنده ها رو نشونه 

1. سورۀ اعراف )7(، آیۀ 15 _ 16.
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کار خاصی باهاشــون نداره. زراره از  که  دیگه شــیطون  بی راهه می رن 
امام باقر؟ع؟ در بارۀ این آیه پرسید، حضرت فرمود:

کرده است؛ اّما شيطان  ای زراره! شيطان قصد تو و یاران تو را 
کار دیگران فارغ شده است.1 از 

کج رفتن،  کارشــون تموم شده و به راه  که  شــیطون برای افرادی 
گه می خواید راه  که هوس راه مستقیم به سرشون نزنه. ا فقط مراقبه 
کوتاه،  که ازش حرف می زنیم، آسون بشه و  طوالنی و پر پیچ و خمی 

نباید از دِر خونۀ خدا فاصله بگیریم.
کنیم، به  کاری می  چــه جوری همش در خونۀ خدا باشــیم؟ هــر 
که در خونۀ خدا رو بزنیــم. خدایا! نماز خوندن  ایــن قصد این باشــه 
گرفتنــم، قــرآن خوندنم، در زدنــه. بچه داریــم و محّبت به  مــن، روزه 
کردن خونــه و دنبال روزی زن و بچه  رفتنم  همســر، در زدنــه. تر تمیز 
که تو  کارا رو می کنــم برای ایــن  در زدنــه. مــن از ایــن دفــه همــۀ ایــن 

دوست داری انجام بدم.
که باشه انسان دائم در حال در زدنه. این طوری 

واِم َیطُرقوَن« محشــره. یه مقداری روش متمرکز 
َ

» َو باَبَک َعلی الّد
بشید. 

چقدر دل می بره!
واِم َیطُرقوَن« چه قدر شیرینه!

َ
» َو باَبَک َعلی الّد

گه این طوری بشــیم  یعنــی ما هم می تونیم این طوری بشــیم؟ ا
کــه دیگــه هیچ مشــکلی توی زندگــی نخواهیم داشــت. هیــچ چیزی 

َغ  ِمنُهم « )الکافی،  ّما اآلَخروَن َفَقد َفَر
َ
صَحاِبَک َفأ

َ
ما َصَمَد َلَک َو ِل

َ
ُه ِإّن

َ
1. »یا ُزراَرُة ِإّن

ج 8، ص 145(.
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کنه. نمی تونه روی دوشمون سنگینی 
اّمــا بذاریــد ایــن جــا هم یه نکتــه بگــم. حقیقت در خونــۀ خدا رو 
زدن، صــدا زدن امــام زمانــه. توی زیارت آل یس چــی می گید به امام 

زمان؟جع؟:
يَک یا باَب اهلل.1

َ
الّسالُم َعل

سالم بر تو ای درگاه خداوند!

در یکی دیگه از زیارت های حضرت حجت؟جع؟ می خونیم.
 ِمنه. 2

ّ
ذی  ال ُيؤتٰى  ِإال

َّ
يَک  یا باَب  اهلِل  ال

َ
الُم  َعل الّسَ

]به  آن  طريق  از  جز  کسى  که  خداوند  درگاه  ای  تو  بر  سالم 
پيشگاه الهى[ وارد نمى شود.

واِم َیطُرقــوَن« یعنی اینا دائم 
َ

از زاویــۀ این نــگاه، » َو باَبَک َعلی الّد
در حال صدا زدن امامشــونن. یه لحظه از صدا زدن امامشــون غافل 
نمی شن. اینا همیشه حواسشون به امامشون هست. حاال با توّجه 

به این نکته، این جمله چقدر شیرین تر شد؟ نه؟
گی بعدی: اّما ویژ

هاِر َیعُبدوَن. يِل َو الّنَ
َّ
َک ِفى الل و  ِإّیا

که[ شب و روز تو را عبادت مى کنند. ]بنده هايی 

کاری به جز بندگی  می دونیــد معنــای این حرف چیه؟ یعنی اینــا 
کاری می کنــن، مصــداق بندگِی  نــدارن، فقــط بندگــی. یعنــی اینا هــر 

خداست.

1. االحتجاج، ج 2، ص 493.

2. المزار )شهید اّول(، ص 204.
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برگردیم به خودمون و ببینیم ما در طول شبانه روز چقدر بندگی 
گه در طول روز،  می کنیم؟ زندگی به اندازۀ بندگی معنا پیدا می کنه. ا
کردیم. بقیش دیگه  کنیم، یعنی یه ســاعت زندگی  یه ســاعت بندگی 

زندگی نیست.

1
ا ِلَیعُبدوِن.

ّ
نسَ ِإل  َو الإِ

َّ
 الِجن

ُ
قت

َ
ل

َ
َو ما خ

که بندگِى  و مــن جن و انــس را نيافریدم مگر بــرای اين 
کنند. مرا 

وقتــی خدا می گه من شــما رو نیافریدم، مگه بــرای بندگی، یعنی 
باید همۀ زندگی، بندگی باشه، همۀ زندگی؛ ولی ما روی این »همه« 
که نماز می خونیــم و روزه می گیریم،  دیگه  حّســاس نیســتیم. همین 

خیالمون راحت می شه.

ــوِل ِإذا  سُ
ــِه َو ِللرَّ

ّ
جیبوا ِلل

َ
نــوا اســت

َ
 آم

َ
ذین

َّ
هــا ال

ُّ
ی

َ

یــا أ

2
م.

ُ
حییك

ُ
م ِلما ی

ُ
عاك

َ
د

کــه ایمــان آورده ایــد! دعوت خــدا و پيامبر  اى کســانى 
کــه شــما را به ســوى چيزى  کنيــد هنگامــى  را اجابــت 

که شما را زنده مى کند!  مى خواند 

که ما بندگی رو جزء زندگی می دونیم؛  اصاًل مشــکل این جاســت 
که بندگی، همۀ زندگیه. شــما وقتی دعــوت خدا رو اجابت  در حالــی 
گــوش  خــدا  حــرف  بــه  کــه  موقعــی  اون  می شــید.  زنــده  می کنیــد، 
نمی کنیــد، زنده نیســتید. این تفســیر ذوقی بنده از این آیه نیســت، 

1. سورۀ ذاریات )51(، آیۀ 56.
2. سورۀ انفال )8(، آیۀ 24.
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ترجمۀ صریح این آیه است.
کســی  این صفت و صفت قبلی یه جورایی در طول هم هســتند. 
که دائم در حال زدِن دِر خونۀ خداســت،  همیشه هم دغدغۀ بندگی 

این خدا رو داره.
گی چهارم: اّما ویژ

َو ُهم ِمن َهيَبِتَک ُمشِفقوَن.
اين بندگان از هيبت تو مشفق هستند.

کلمۀ مشــفق رو ترجمه نکردم؟ چون بایــد توضیحش بدم.  چــرا 
»ُمشــفق« اســم فاعل از مصدر »اشــفاق« هســت. مرحوم راغب توی 
که  کتــاب »المفــردات« می گه، اشــفاق توجه همراه با ترســه.1 ترســی 
تــوی اشــفاق هســت، نتیجــش فــرار نیســت، خــودش نتیجــۀ توّجه 
کــه ازش معنای ترس برداشــت  بیشــتره. ایــن اشــفاق،  بیــش از اونی 
کــه همراه با رّقــت قلبه. عرب  کرد  بشــه، اون توّجــه رو باید برداشــت 
کلمــۀ »مشــفق«  کــه بــه یکــی دیگــه دل می ســوزونه، از  کســی  بــرای 
که  کسی مثل مادر می گن  استفاده می کنه. مشفق توی این معنا به 
که خطری متوّجه فرزندش بشه، برای همینم دلش براش  می ترسه 
می ســوزه. یعنی این رّقت قلبه توی اشــفاق، قوی تر از معنای ترسه. 
که  پــس »اشــفاق« مســاوی بــا تــرس نیســت؛ بلکــه نتیجۀ خشــیتیه 
قبــاًل در بارش حرف زدیم. توی قرآن وقتی در بارۀ فرشــته ها صحبت 

می شه، به صراحت به این مطلب اشاره می کنه:

1. ر.ک: المفردات فی غریب القرآن، 458.
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َو ُهم ِمن َخشَيِتِه ُمشِفقوَن.1
و آنها از خشيت خدا مشفق هستند.

گفتیم به دنبال داره و  که  درک عظمت و بزرگی خدا، خشیتی رو 
اون خشیته هم دل آدم رو نازک می کنه و توّجه آدم رو بیشتر می کنه 

که می شه اشفاق. 
گی چهارم این  پس »اشفاق« از هیبت و عظمت خدا هم شد ویژ

بنده ها.
کنه  که اون رو ملحق  تــا این جای مناجات بنده از خدا می خواد 

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

هم پیشی می گیرند.
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

هستن.
4. ُهم ِمن َهیَبِتَک ُمشِفقوَن؛ از هیبت تو حال اشفاق دارن.

کــه وقتــی بنده ها ایــن طوری  گفــت  تــوی درس بعــدی خواهیــم 
کار می کنه. خیلی این مناجات، شیرین  شدن، خدا در قبالشون چی 
گرفتیم؛  کم از بحث فاصله  که یه  و دوســت داشــتنیه. حواسم هست 
ولی نه تنها عیبی نداره؛ بلکه ماها نیاز داریم که با این مناجاتا روحمون 
که  کنیم. واقعًا خیلــی محتاج  این لطافتیم. یکی از دالیلی  رو لطیــف 
بعضی از حقایق به دلمون نمی شینه، به خاطر زمختی دلمونه. این 
که نتیجش غفلته. غفلت از  زمختــی توی این روزمّرگیایی پیش میاد 

1. سورۀ انبیاء )21(، آیۀ 28.
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یاد خدا، غفلت از حضور امام، غفلت از هدف  آفرینش، غفلت از معاد 
کــردن راه خدا نیــازه. این لطافته  کــه برای طی  و غفلــت از هــر چیزی 
که دل  چقدر برای ایمانمون الزمه. خونۀ ایمان، دل آدماست. وقتی 
مشکل داشته باشه، حال و روز ایمان هم خراب می شه. این مناجاتا 
کالم اهــل بیــت؟مهع؟ معجــزه  دوای درد دالی ســنگ شــدس. اصــاًل 
می کنه. اینا جنسشــون از نوره. دالی تاریک رو روشــن می کنه، دالی 
مرده رو زنده می کنه. مگه امام باقر؟ع؟ نفرمود: »احادیث ما دل ها رو 
که به شّدت  زنده می کنه«.1ما در ادامۀ  درسا می خوایم حرفایی بزنیم 
که دالمون لطیف بشــه، ایمانمون قوی تر از  برای هضمش نیاز داریم 
که هســت بشــه. این روزا و این شــبا از امام زمان؟جع؟ بخواید  اینی 
کــه دالمون رو ظرف معارف خودشــون بکنــن و ایمانمون رو به قدری 
که قــرآن و اهل بیت؟مهع؟ می گن،  بدون چون و  که هر چی  زیــاد بکنن 

کنیم. چرا قبول 

گذاشته ام روبرویم ایمانم را 
و خجالت زده تماشایش می کنم
کهنگی از تمام وجودش می بارد.

سر و رویش ترک برداشته.
لبش پریده.

تکه هایی از آن را به هم چسبانده ام
اّما افاقه نکرده.

قابل عرضه نیست.

1. وسائل الشیعة، ج 27،  ص 93.
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مایۀ شرم است.
شراب محّبت تو شایستۀ این ایمان نیست.

کن آقا!  کاری برایم 
حال ایمانم خراب است.

گرفته ام و حیران نگاهش می کنم از ایمانم عکس 
سیاه است، جّذاب نیست.
مات است،  شفاف نیست. 

پاره است، سالم نیست. 
کم رنگ است، خوب پیدا نیست. 

کنار این عکس باشد. سزا نیست عکس تو 
کن آقا!  کاری برایم 

حال ایمانم خراب است.

کرده ام ستون.  ایمانم را 
کنم  می خواهم به آن تکیه 

اما ایمانم لرزان است، ثبات ندارد.
بی قرار است،  ریشه ندارد.

شکننده است، استحکام ندارد. 
ضعیف است، توانی برای اتکای من ندارد. 

کرد و به انتظار تو نشست. بر این ستون نمی توان تکیه 
کن آقا!  کاری برایم 

حال ایمانم خراب است.



251 •  درس پانزدهم: چه جوری می شه شب و روز بندگی کرد؟  •

گرفته ام روی دستم. ایمانم را 
می خواهم مواظبش باشم. 

فرار می کند، یک جا نمی نشیند. 
گویا دوستم ندارد، آرام نمی گیرد. 

بهانه می کند، همه جا با من نمی آید. 
من نگهبان خوبی برایش نیستم، او این را می داند.

چگونه با این ایمان به سراغ تو بیایم؟
کن آقا!  کاری برایم 

حال ایمانم خراب است.

کرده ام خانه  ایمانم را 
می خواهم زیر سقفش بنشینم 

اّما چند جای سقفش فرو ریخته، امنیت ندارد. 
قفل درش شکسته، چشم  دزدان را به دنبال خودش دارد. 

نمور است و بو می دهد، حّسِ ُسکنا را از آدم می گیرد.
کور است، ترس، وجودم را به تسخیر می کشد.  سوت و 

تاریک است، چشم، چشم را نمی بیند. 
آمادۀ ویرانی است، این را در و دیوارش می گویند. 

کرد. در این خانه نمی شود تو را مهمان 
کن آقا!  کاری برایم 

حال ایمانم خراب است.
کرده ام سپر.  ایمانم را 

می خواهم به جنگ با اهریمن بروم. 
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اّما سپرم محکم نیست، تیر و نیزه و شمشیر از آن رد می شود. 
بزرگ نیست، سینه ام را نمی پوشاند. 

گاهی پیشم است.  گاه  همیشه با من نیست، 
کارزاربی هوا از دستم می افتد. گرم  گرما خوشدست نیست، در 

با این سپر نمی شود سرباز سپاه تو شد. 
کن آقا!  کاری برایم 

حال ایمانم خراب است.

کتاب.  کرده ام  ایمانم را 
می خواهم بخوانمش 

کتاب، بی حفاظ اند.  اّما جلد ندارد، برگه های 
ورق  ورق شده، افتادگی دارد، چند تا چندتا از هم جدا

واژه هایش خوانا نیست، خط خوبی ندارد. 
کهنه است، ورق بزنم پاره می شود.  برگه هایش 

قصه اش خسته ام می کند، جّذاب نیست. 
قهرمان داستان، همیشه شکست می خورد.

اصاًل قهرمان، قهرمان نیست. 
کتاب نمی شود خط عشق تو را دید. در این 

کن آقا!  کاری برایم 
حال ایمانم خراب است. 

کنار ایمانت.  گذاشته ام  ایمانم را 
این دو را با هم قیاس می کنم.



253 •  درس پانزدهم: چه جوری می شه شب و روز بندگی کرد؟  •

ایمان تو ُمستَقر، ایمان من بی قرار. 
ایمان تو ضرب المثل، ایمان من انگشت نما و مایۀ خجلت.

ریشۀ ایمان تو در آسمان، ایمان من بی ریشه. 
ایمان تو استوار و بی تکان، ایمان من ناتوان و لرزان.

ایمان تو آب، ایمان من خشکی.
ایمان تو قّله، ایمان من دره.

ایمان تو آسمان، ایمان من بیابان. 
ایمان تو، ایمان »او«، ایمان من، ایمان »من« 

کن آقا!  کاری برایم 
حال ایمانم خراب است. 

کرده ام امانت. ایمانم را 
می خواهم در دستان تو بگذارمش.

تو این ایمان را َجماد بدان و حیاتش بده.
بیمار بدان و شفایش بده.

کن. کم ببین و زیادش 
کن.  خمیده اش دیدی، استوارش 

بی قرارش یافتی، قرارش ببخش.

اصاًل این حرف ها چیست؟ 
ایمان مرا می بینی؟

من این ایمان را نمی خواهم. 
ایمان خودت را می بینی؟
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من آن را می خواهم.
ایمانی مثل ایمان خودت.

خواسته ام بزرگ است؟
می دانم. 

از بزرگ باید خواستۀ بزرگ داشت.
می خواستی بزرگ نباشی. 

کن، آقا!  کاری برایم 
حال ایمانم خراب است. )1396/8/30(
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