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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 هشتم•

جز خدا کی می تونه آدمو 
عزیز کنه؟





داریــم در بارۀ آثار بــزرگ دیدن خدا حرف می زنیــم. خیلیا بی صبرانه 
کــه مــا راه کار نشــون بدیم و بگیــم چطوری می شــه خدا رو  منتظــرن 
گفتــم و باز تکــرار می کنــم: باید به  بــزرگ دیــد. قبــًا هم ایــن  نکته رو 
کــه همۀ وجودمون  قــدری در بــارۀ آثار بزرگ دیــدن خدا حرف بزنیم 
که  بشــه عطش برای دریافت پاســخش. عاوه براین فراموش نکنید 
توجــه به آثار بــزرگ دیدن خدا، خودش بخشــی از راه کاِر بزرگ دیدن 
خداســت. تــا حاال هفت تــا درس پیش رفتیــم. یه نگاه بــه خودتون 
بندازید و ببینید چقدر متفاوت شدید؟ چه اندازه نسبت به گذشته، 
گرفتید توی  در طــول روز بــه بزرگی خدا فکر می کنیــد؟ چقدر تصمیم 
که می دید،   کاراتون بزرگی خدا رو در نظر بگیرید؟ با توجه به پیامایی 
کم و  کــه توی زندگــی خیلیا داره این اتفــاق می افته؛ پس یه  معلومــه 
کنید تا با خیال راحت تری در بارۀ آثار  کم صبر  شــاید هم بیشــتر از یه 

توجه به بزرگی و عظمت خدا حرف بزنیم.
که خــدا رو بــزرگ می بینیــم، آدم مخلصی  گفتیــم وقتــی  تــا حــاال 
می شیم، اعتمادمون به خدا زیاد می شه و ترس از وجودمون بیرون 
کم می شه. توی این درس می ریم  می ره و امید هم بر زندگی مون حا

سراغ یکی دیگه از آثار بزرگ دیدن خدا.
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که عــّزت و  کــردم  بنــده در بــارۀ یــه مســئله بــا مردم خیلــی بحث 
ذّلت ما دســت خداســت. عّزت جایگاه انسان پیش دیگران نیست، 
عــّزت جایــگاه انســان پیــش خداســت؛ اّما خیلــی از مــردم نمی تونن 
کنن و به  که بنده پیش خــدا پیدا می کنه، دل خــوش  بــه جایگاهــی 

کردن جایگاه پیش دیگران هستن. شّدت دنبال پیدا 
کــه همــون  عــّزت معانــی متفاوتــی داره، یکیــش در مقابــل ذّلتــه 
گفته  خــواری در مقابــل فــرد یــا افــراد دیگس. تــوی ایــن معنا وقتــی 
می شــه تو پیش من عزیزی،  یعنی در نگاه من جایگاه رفیع و بلندی 
داری. یکــی از معانیــش محبوبیتــه. تــوی ایــن معنــا وقتــی می گیــم 
تــو پیــش مــن عزیــزی، یعنــی مــن دوِســت دارم. یکــی از معانیــش 
که دیگران  کسی می گن  شکست ناپذیر بودنه. عزیز توی این معنا به 

کنن.1  نمی تونن بهش غلبه 
که عّزت فقط و فقط دســت خداســت، از نگاه قرآن و روایات  این 

قابل تردید نیست.

  
2
.

ً
میعا

َ
 ج

ُ
ة

َّ
ِه الِعز

ّ
ِلل

َ
 ف

َ
ة

َّ
 الِعز

ُ
رید

ُ
 ی

َ
ن كان

َ
م

کس ســربلندى مى خواهد، ســربلندى، یک ســره از  هر 
آِن خداست.

گه  گرفته. ا گه عّزت داشته باشه، از خدا  کسی غیر از خدا هم ا هر 
که  کاری نداشت، یقینًا اون چیزی  گفت عّزت دارم؛ اّما با خدا  کسی 
کــه بخواد، عزیز  کســی رو  که نیســت عّزته. خدا هر  داره، تنهــا چیزی 

1. ر.ک: لسان العرب، ج 5، ص 375-374.
2. سورۀ فاطر )35(، آیۀ 1۰.
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ک ذّلت می کشونه: کسی رو بخواد، به خا می کنه و هر 
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کــه فرمان فرمایى. هــر آن کس  بگــو: »بــار خدایــا! تویى 
که خواهى،  کــه خواهى، فرمان روایى بخشــى و از هر  را 
که را بخواهى، عّزت  فرمان روایى را باز مى ســتانى و هر 
کــه را بخواهــى، خــوار مى گردانــى. همــه  بخشــى و هــر 

خوبى ها به دسِت توست و تو بر هر چیز، توانایى«.

امیر مؤمنان علی؟س؟ فرمود:

ت است.2 
ّ
که پشتوانه اش دینى نباشد، ذل هر عّزتى 

حضرت در روایت دیگری رو فرمود:
عزیِز غیرخدایى، ذلیل است. 3

کســی عّزت رو  که هر  ایــن قــدر این مســئله از نــگاه قرآن واضحــه 
کنه، مورد مؤاخذۀ خدا قرار می گیره: در جایی جز درگاه الهی دنبال 
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1. سورۀ آل عمران )3(، آیۀ2۶.

ٌة« غرر الحکم  و درر الکلم، ص 5۰8.
َ
 ِعّزٍ ال ُیَؤّیُِدُه دیٌن َمَذّل

ُ
2. »ُکّل

3. »اْلَعزیُز ِبَغیِر اهَّلِل َذلیٌل « بحار األنوار، ج75، ص1۰.
4. سورۀ نساء )4(، آیۀ 138 ـــ 139.
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ک ]در پیــش [  کــه عذابــى دردنــا بــه منافقــان خبــر ده 
کــه غیــر از مؤمنــان، کافران  خواهنــد داشــت؛ همانــان 
را دوســتان ]خــود[ مى گیرنــد. آیا ســربلندى را نــزد آنان 
که عّزت،  مى جوینــد؟ ]این خیالى خام اســت؛[ چــرا 

همه از آِن خداست .

کســی یــا چیــزی رو ندیدیم، همــۀ عّزت  مــا وقتــی بزرگ تــر از خدا 
رو پیــش اون می بینیــم. اصــًا بــرای عــّزت، جایــی جــز در خونۀ خدا 
نمی ریــم. شــنیدید یــه جنســی هــم اصلــش هــم بدلیــش تــوی بــازار 
که می ره، همه  هســت؛ ولی اصلش رو یه نفر بیشــتر نداره؟ توی بازار 
گه اصلشــو می خــوای، برو پیش فانی. عــّزت رو هم فقط یه  می گــن ا
کرد، اونم دِر خونۀ خداست. راه به دست آوردن این  جا می شه پیدا 

کامًا مشخص شده: بندگی. امام صادق؟ع؟فرمود:  عّزت هم 

تباری داشته باشد، عزیز  و  ایل  که  که مى خواهد بى آن  هر 
که مال و ثروتى داشته باشد، بى نیاز باشد و  باشد و بدون آن 
بدون آن که سلطنتى داشته باشد، هیبت داشته باشد، باید 

از خواری معصیت خدا به عّزت طاعت او در آید.1 

امیر مؤمنان علی؟س؟ هم فرمود: 

الهى  طاعت  راه  از  را  آن  بودی،  عّزت  دنبال  به  که  گاه  هر 
کن.2  طلب 

که پس مــا به طور  شــاید بــرای خیلیاتــون این ســؤال پیش بیــاد 
کّلــی باید بی خیال جایگاهمون پیش مردم بشــیم؟ نه، الزم نیســت 

راَد ِعــّزًا ِبــا َعشــیَرٍة َو ِغَنــًی ِبا مــاٍل َو َهیَبًة ِبا ُســلطاٍن َفلَینُقــل ِمن ُذّلِ 
َ
1. »َمــن أ

َمعصَیِة اهَّلِل ِإلٰی ِعّزِ طاَعِته «  الخصال، ج1، ص 1۶9.

2. »ِإذا َطَلبَت اْلِعّزَ َفاطُلبُه ِبالّطاَعِة« غرر الحکم و درر الکلم، ص285.
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که وقتــی خدا رو بزرگ دونســتیم و به  بی خیــال شــید، حرف مــا اینه 
کاری  فکــر جایگاهمــون پیش خــدا افتادیم، بهش اعتمــاد می کنیم، 
گفته انجام می دیم و اعتبارمون پیش مردم رو هم می ســپریم به  کــه 
گــه مصلحت بود،  کنه، ا کار  خــودش. خــود خدا می دونــه براش چی 
حتمــًا جایگاه بنــَدش رو بین مردم باال می بره. جایگاه انســان پیش 
خدا نسبتش با جایگاه انسان پیش مردم حکایت این ضرب المثله: 

که صد آمد نود هم پیش ماست«.  »چون 
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کســانى که ایمان آورده و کارهاى شایســته کرده اند، به 
زودى ]خــداى [ رحمان براى آنــان، محّبتى ]در دل ها[ 

قرار مى دهد.

که فرمود: در روایتی از رسول خدا؟لص؟ نقل شده 
به  را دوست دارد،  بندگانش  از  کسى  که خداوند،  هنگامى 
دوست  را  کس  فالن  »من،  مى گوید:  جبرئیل  بزرگش  فرشتۀ 
دوست  را  او  هم  جبرئیل  بدار«.  دوست  را  او  هم  تو  دارم. 
»اى  که:  مى دهد  ندا  آسمان ها  در  سپس  داشت.  خواهد 
را  او  دارد.  دوست  را  کس  فالن  خداوند،  آسمان!  اهل 
ید«. به دنبال آن، همۀ اهل آسمان، او را دوست  دوست بدار
مى دارند و پس از آن، پذیرش این محّبت، در زمین منعکس 
به  بدارد،  دشمن  را  کسى  خداوند،  که  هنگامى  مى شود.و 
جبرئیل مى گوید: »من از او متنفّرم. تو هم او را دشمن بدار«. 

1. سورۀ مریم )19(، آیۀ9۶



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •108

جبرئیل، او را دشمن مى دارد. سپس در میان اهل آسمان ها 
دشمن  را  او  است.  متنّفر  او  از  »خداوند،  که:  مى دهد  ندا 
سپس  مى شوند.  متنفر  او  از  آسمان ها  اهل  همۀ  ید.  بدار

انعکاس این تنّفر، در زمین خواهد بود.1

امیر مؤمنان علی؟ع؟ هم فرمود: 

کند، خداوند، میان او و  که میان خود و خدا را اصالح  کسى 
مردم را اصالح مى کند.2 

که عمل به دســتورات خدا فقط نماز خوندن و روزه  یادمونم باشــه 
گرفتن نیست. توی روایات ما به صراحت در بارۀ کارایی که باعث می شه 
که بــه این توصیه ها  کســی  انســان پیــش مردم ذلیل بشــه حرف زدن. 
عمل نکنه، نمی تونه توقع داشته باشه که خدا پیش مردم عزیزش کنه. 
مثًا به ما گفتن این کارا رو انجام ندید که شما رو بین مردم خوار می کنه: 
که در توان آدم نیست، انجام  کارهایی  درخواست از مردم، تن دادن به 
که عذرخواهی در پــی داره،  ادا نکردن حقــوق، دروغ و ترس از  کارهایــی 

راست گویی، ظلم، طمع و حرص به دنیا و اهانت به مردم.3 

ُه  ُه َفُیِحّبُ ِحّبَ
َ
ِحّبُ ُفانــًا َفأ

ُ
َحــّبَ َعبــدًا َدعــا َجبَریَل َفقاَل إّنــی أ

َ
1. »إّنَ اهَّلَل َتعالــٰی ِإذا أ

ماِء  ُه أهُل الّسَ وُه َفُیِحّبُ ِحّبُ
َ
ماِء َفَیُقوُل إّنَ اهَّلَل ُیِحّبُ ُفانًا َفأ َجبریُل ُثّمَ ُینادی ِفی الّسَ

ُثّمَ ُیوَضَع َلُه الَقُبوُل ِفی األرِض َو إذا أبَغَض َعبدًا َدعا َجبَریَل َفَیقوُل إّنی أبَغَض ُفانًا 
ــماِء إّنَ اهَّلَل َتعالــٰی ُیبِغُض ُفانًا  َفأبِغضــُه ُفُیبِغُضــُه َجبَریــُل ُثّمَ ُینادی فــی أهِل الّسَ

َفأبِغضوُه َفُیبِغضوَنُه ُثّمَ ُتوَضُع َلُه الَبغضاُء ِفی األرِض« نهج الفصاحه، ص29۰.
صَلَح اهَّلُل َتباَرَک َو َتعالٰی فیما َبیَنُه 

َ
 أ

َ
صَلــَح فیمــا َبیَنُه َو َبیَن اهَّلِل َعّزَ َو َجّل

َ
2. »َمــن أ

َو َبیَن الّناِس«  الکافی، ج8، ص3۰7.

کمــی مکث، ص  کتــاب دوم بــا عنــوان نقطه ویرگــول؛  3. ر.ک: مجموعــۀ از نــو بــا تــو، 
171-175،  از همین قلم.
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که عّزت فقط پیش خداســت، تردیدی نیســت و در  پس در این 
که راه به دست آوردن این عّزت هم فقط بندگی خداست شّکی  این 
که بــه جایــگاه خودمون پیش  وجــود نــداره؛ اّمــا چرا ما بیــش از اون 
کنیم، بــه جایگاهمون پیش بنده های خــدا فکر می کنیم؟  خــدا فکر 
گفته انجام بدید تا پیش من عزیز بشید رو انجام  که خدا  کارایی  چرا 
که مردم دوســت دارنــد رو با انگیزۀ  کارایی رو  نمی دیــم؛ اّمــا حاضریم 
هر چه تمام تر انجام می دیم تا پیش اونا عزیز بشیم؟ یکی از دالیلش 
اینــه: از نــگاه خیلــی از ماهــا مــردم بزرگ تــر از خدا هســتن؛ پس عّزت 
که می تونه عّزت و  پیش مردم، مهم تر از عّزت پیش خداست و اونی 

ذّلت ما رو رقم بزنه،  مردم هستن؛ نه خدا.
که جایگاه  کردم  کاری  گــه  مــن وقتــی خدا رو بزرگ ندیدم، حّتی ا
من رو پیش خدا باال می بره، این جایگاه احســاس خاصی رو در من 
کســی  کــرد. چــرا؟ معلومــه دیگه، ایــن جایگاه پیش  ایجــاد نخواهــد 
کــه چندان بزرگ نیســت؛ پــس جّذابیتی نــداره تا برام  حاصــل شــده 
مهم باشه و انگیزۀ عمل بهم بده؛ اّما من به بزرگی مردم ایمان دارم،  
که پیــش اونــا پیدا می کنــم برام  کــه جایگاهی  بــرای همینــم هســت 
کــه پیش همکارم  کاری رو انجام بدم  مهّمــه. یــه موقع بناســت مــن 
کل اســتان،  گاهی پیش مدیر  گاهی پیش رئیــس اداره،  عزیــز بشــم، 
که بناست  که هر چی آدمی  گاهی پیش رئیس جمهور و ... . معلومه 
کاره  پیشــش عزیز بشــم بزرگ تر می شــه، انگیــزۀ من برای انجــام اون 

بیشتر می شه.
که بنده بنا داشــته و دارم توی مشــاوره ها بر اساس  از اون جایی 
کــه حســابی به مشــکل  اصــول دینــی حــرف بزنــم، یکــی از جاهایــی 
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که پیش  کاری رو انجام بده  که مخاطبم باید یه  برمی خــورم، جاییه 
خدا عزیز می شــه؛ ولی پیش مردم ذلیل. واقعًا توی حل این معادله 
کنه یا جایگاه مردمی رو؟  که جایگاه خدایی رو باید انتخاب  می مونه 
چــرا ایــن تردید وجود داره؟ چون عظمــت و بزرگی خدا برای این فرد 
که توی عمل باید  جا نیفتاده. شــاید شــعارش رو می داده؛ اّما حــاال 

امتحان پس بده، رد می شه.
که مردم در بارمون چی جوری  خیلی از ماها دغدغه این رو داریم 
که دوست نداریم پیش  قضاوت می کنن. یکی از دالیل اصلیش اینه 
کنیم، می خوایم به  مردم ذلیل بشــیم. می خوایم خودمــون رو ثابت 
که ما بزرگیــم. می خوایم بگیــم آهای مردم! مــا رو بزرگ  مــردم بگیــم 
ببینیــد. نــوع نگاه مردم برای ما دغدغه شــده. چرا؟ چون بخشــی از 
عّزتمون رو دســت همین مردم می بینیم. تــازه خوبامون این طوری 

که همۀ عّزت رو دست مردم می بینن. هستن، خیلیا 
وقتی آدم خدا رو بزرگ دید و همۀ عّزت رو دست خدا دید، از این 
دغدغــه خــاص می شــه. زندگیش خیلی راحت می شــه. یه آرامشــی 
که احساس می کنه، از زیر یه بار سنگین  کم می شــه  توی رفتارش حا
کارا رو دیگه راحت انجام می ده؛ چون نگران این  آزاد شده. خیلی از 

که مردم در بارش چه قضاوتی می کنن.  نیست 
گه این دغدغه از زندگی مون حذف  کنید ببینید ا یه مقداری فکر 
کار  کشــیدنامون زیــاد می شــه. یه عالمــه  بشــه، چقــدر نفــس راحــت 
که خدا اون  اضافی از زندگی مون حذف می شه، چون در عین حالی 
کارا رو الزم نمی دونســت، مــا فقــط بــرای مردم و خریدن نگاهشــون، 

اونا رو انجام می دادیم.  
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خانمه از نظر اقتصادی مشکل خاصی نداره، دو تا بچه هم داره 
کار  و حضــورش تــوی خونــه نیازه، همسرشــم چنــدان تمایلی به ســر 
که بین  کارشــم زنونه نیســت؛ اّمــا برای ایــن  رفتــن خانمــش نــداره و 
کردن توی  کار  کنه و بگه من شاغلم، سختِی  مردم بتونه ســری بلند 
که  کار. وقتی  محیــط مردونــه رو بر خودش هموار می کنه و می ره ســِر 
کنه، یه  بشــینه توی خونه و خوب به بچه هاش برســه و شــوهرداری 
که پیش مردم  عالمــه پیش خدا جایــگاه پیدا می کنه؛ اّما جایگاهــی 
که پیش خدا می تونه  کنه، براش مهم تر از جایگاهیه  کسب  می تونه 

کنه.  پیدا 
امام باقر؟ع؟ فرمود:

زنى  هر  است.  بیشتر  ناصالح  مرد  هزار  از  صالح،  زن  ارزش 
دِر  هفت  خداوند  کند،  خدمت  همسرش  به  روز  هفت  که 
ی او  ی او مى بندد و هشت دِر بهشت را به رو جهّنم را به رو

که خواست، وارد شود.1   کدام  باز مى کند تا از هر 

و باز هم ایشون فرمود:

که جرعه ای آب به همسرش مى دهد، مگر  هیچ زنى نیست 
آن که این کار برای او از یک سال عبادتى که روزهایش را روزه 
بدارد و شب هایش را به عبادت ِبایستد، بهتر است. خداوند 
که همسرش را نوشانیده، شهری در بهشت  برای هر جرعه ای 

گناه او را مى آمرزد.2  برایش بنا مى کند و شصت 

ٍة َخَدَمــت َزوَجها 
َ
َمــا امَرأ ّیُ

َ
لــِف َرُجٍل َغیــِر صاِلٍح َو أ

َ
ُة الّصاِلَحــُة َخیــٌر ِمــن أ

َ
1. »ااِلمــَرأ

ِة َتدُخُل  بواِب الَجّنَ
َ
بواِب الّناِر َو َفَتَح َلها َثماِنَیَة أ

َ
غَلَق اهَّلُل َعنها َسبَعَة أ

َ
ّیاٍم أ

َ
َسبَعَة أ

ها شاَءت« )وسائل الشیعة، ج 2۰، ص 172(. َیّ
َ
ِمن أ

کاَن َخیرًا َلها ِمن ِعباَدِة َســَنٍة   
ّ

ٍة َتســقی َزوَجها َشــرَبًة ِمن مــاٍء ِإال
َ
2. »مــا ِمــِن امــَرأ
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که تــوی خونه  کــه زنی  ایــن خانــم ایــن نــوع روایات رو می شــنوه 
کنــه چــه جایگاهــی پیش خــدا پیــدا می کنه؛  بــه همســرش خدمــت 
که بهش  اّمــا این جایــگاه براش انگیزه تولید نمی کنه. چــون خدایی 
کردن جایگاه پیش اون  که پیدا اعتقاد داره، اون قدرها بزرگ نیست 

اهّمیتی داشته باشه.
که از توحید دور می شیم، از آرامش دور می شیم  ما به اندازه ای 
که برای مــردم توی عّزت و ذّلتمــون قائلیم، از  و بــه انــدازۀ جایگاهی 
که حــس می کنیم می تونن  توحیــد دور می شــیم و به انــدازۀ آدمایی 

بهمون عّزت و ّذلت بدن، بازم از خدا دورتر می شیم.
که ما فکر می کنیم می تونن عّزتمون بدن یا  چقدر زیادن آدمایی 
کدوم با یه  کنن! این آدما با هم دیگه خیلی فرق دارن. هر  ذلیلمون 
قاعــده ای بــه آدم عّزت می دن یا ذلیل می کنــن. چقدر آدم مضطرب 

می شه وقتی می خواد عّزت رو از اینا بگیره. 
که  کــه خیلــی خیلــی دوســش دارم، ایــن آَیــس  یکــی از آیه هایــی 

حضرت یوسف؟ع؟ به اون دو تا رفیق زندانیش می گه:

 
ُ

ِم اهلل

َ
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ٌ
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َ
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َ
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َ
ف

َ
ت
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 َء أ
ِ
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ُ
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کنــده بهترنــد یــا  اى دو رفیــق زندانیــم، آیــا خدایــان پرا
خداى یگانه مقتدر؟

اربــاب جمــع َرّبه. چند تــا َرّب بهتره یا یه رّبِ واحــد و قّهار؟ آدمی 

صیــاٍم َنهاُرهــا َو قیــاٍم َلیُلهــا َو َیبِنــی اهَّلُل َلها ِبُکّلِ َشــرَبٍة َتســقی َزوَجهــا َمدیَنًة فی 
ِة َو َغَفَر َلها ِسّتیَن َخطیَئة« )همان  جا(. الَجّنَ

1. سورۀ یوسف )12(، آیۀ 39.
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کــه چنــد تــا رّب داره و رّبهــا همه با هم فــرق دارن،  چقــدر باید تاش 
کنه و عزیز بمونه؟ اّما  کنه تا بتونه جایگاه خودش رو پیش اونا حفظ 
که بر همه غلبه  کــه یه َرّب داره و رّب مقتدر و بزرگی هم هســت  اونــی 
که عزیز بشه، دیگه دغدغه ای نداره.  داره،  خیالش راحته. پیش اون 

که پیش این یه دونه خداست. چون همۀ عّزت همینی هست 
بیاید امشــب بشــماریم ببینیم چن تا رّب داریم؟ یک، دو، ســه، 

... ده، بیست،  سی .... .
آدم تــوی دغدغه هاشــم بایــد موّحــد باشــه. یعنــی فقــط نگــران 
که همۀ  یــه نفــر باشــه. وقتی توحیــد قــوی می شــه، خاصیتش اینــه 
دغدغه هــای آدم رو یــه جا جمع می کنه و یه رنــگ بهش می ده. آدم 
که  موّحد فکرش صد جا نیســت، یه جاســت؛ اونم پیش خدا. آدمی 
کندس. تمرکز،  که داره پرا چنــد تا رّب داره، فکرش به تعــداد رّبهایی 
گــِی آدم موّحــده. طــرف یــه عالمه خودش رو می ُکشــه تــا با فنون  ویژ
که تمرکز واقعی یه راه بیشــتر نداره  مختلف، به تمرکز برســه؛ در حالی 

کردن توحیده. همین و بس. که اونم قوی 
کــه از عظمت خدا داریــم، می تونیم پشــت پا  مــا بــه اندازۀ درکــی 
که پیش مردم داریم یا می تونیم داشــته باشــیم.  بزنیم به جایگاهی 

کوچیکه. که خدا براش  کسی بزرگه  حرف مردم برای 
کرد. ما چون به  به این مســئله می شــه از یه زاویۀ دیگه هم نگاه 
بزرگــی خدا ایمــان نداریم، بــاور نمی کنیم خدا می تونــه در برابر مردم 
کنن، بــه عّزت  کــه اونــا می خــوان بــه مــا تحمیــل  بایســته و ذّلتــی رو 
که خدا می تونه عّزت مردم داده رو  کنه و باورشــون نمی شــه  تبدیل 

کنه.  تبدیل به ذّلت و خواری 
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گه خدا رو بزرگ دیدیم،  همۀ حرف ما توی این درس این شــد، ا
که پیشــش می تونیم داشــته باشــیم، برامون مهم می شه  جایگاهی 
و بــه انــدازۀ اهمیت این جایگاه، انگیزه مون برای به دســت آوردنش 

زیاد می شه. 

که دارم سال هاست 
دست و پا می زنم برای بزرگ شدن

که مرا می بیند دوست دارم هر 
کند وجودم همۀ نگاهش را پر 

گمشدۀ زندگی من است. عّزت، 
گشتم و نیافتمش عمری به دنبالش 

کامی. دیگر خسته ام از این هم پی جویی و نا

برای به دست آوردن عّزت
چقدر بندۀ این و آن شدم

ولی به جای عّزت 
که نشد. چیزی جز ذّلت نصیبم نشد 

من به دنبال تاج عّزت می گشتم
که بگذارم روی سرم
دست دراز می کردم

که خیال می کردم کسانی  به سوی 
در دکانشان متاع عزت را می توان یافت
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اما آنها چوب ذلت بر سرم می زدند
و من هم دست برنمی داشتم

از این خیال سرابی.
کرده کار خودش را  دیگر این چوب ها 

که کرده ام  و من یقین 
عّزت دست این مردم بی رحم نیست

و داشتم به این باور می رسیدم 
گویی عّزت را فقط می شود که 

کرد در افسانه ها پیدا 
کبود و اصًا زیر این سقف 

چیزی به نام عّزت نیست.

می خواستم نردبانی بسازم
که بر سرم زدند از همۀ چوب هایی 

و پله پله بروم تا خود آسمان
و روی پیشانی آسمان بنویسم

گشتم و نبود« که  »دنبال عزت نگرد 

که رسیدم نزدیک آسمان 
دیدم جای جای آسمان را

کرده است. نام تو پر 
اصًا جایی برای نوشتن نیست.

نامت می درخشید
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که ستاره ها از آن نور می گرفتند به قدری 
و ماه و خورشید 

رو به قبلۀ آن نماز نیاز می خواندند.

کنار نام تو نمی گذشت هیچ فرشته ای از 
که  مگر آن 

دست به سینه می ایستاد و ادای احترام می کرد.

آقای عزیزم!
به من بگو این همه عّزت را 

کجا آورده ای؟ از 
چرا من هر چه به سوی این و آن

کردم  دست دراز 
جز ذّلت

چیزی نصیبم نشد؟

کدام سو تو به 
کرده ای  دست دراز 

که این قدر وجودت پر از عّزت است؟
که من هم از همه دست بشویم  بگو 

کنم به سویش. و دست دراز 

راستش خودم
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پاسخ پرسشم را می دانم
کنم کار  اما چه 

گام برداشتن نمانده برایم که دیگر نایی برای 
کسی هم بود هر 

بعد از این همه دویدن و نرسیدن
دیگر نفسی نداشت 
گام برداشتن. برای 

که عزیزی، عزیز خدا! آقایی 
دست این از نا افتاده را بگیر

که و بگذار در دست همان خدایی 
لحظه های زندگی ات را

ج بندگی اش می کنی خر
و زندگی ات را زیر سایۀ عّزتش طی می کنی.

من همان عّزتی را می خواهم
که تو داری

گر خائق هم قسم شوند ا
که مرا به اوج عّزت برسانند

کنند گوشۀ چشمی از من طلب  که حتی  بی آن 
که نمی خواهم. دیگر نمی خواهم 

عّزت همه ارزانی خودشان
که تو داری.)139۶/8/2( من همان عّزتی را می خواهم 


