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ّ
مقدمه
درس ّاول« :حسن ّ
ظن به خدا» معناش چیه؟
درس دوم :آدم امیدوار ،باید نگرانم باشه؟
درس سوم :آیا معنای امید و ترس رو درست فهمیدیم؟
درس چهارم :این همه فرصت بخشش رو ،میشه از دست داد؟
درس پنجم :میشه خدا رو دوست نداشت و  پرستید؟
درس ششم :از مناجات ّالراجین امام ّ
سجاد؟ع؟ چی میدونیم؟
درس هفتم :آدمای خوبم از خدا میترسن؟
چیزی که تو کتاب بعدی میخونید
منابع

ّ
مقدمه
ی کــه وارد ایــن مدرســه شــده ،یــه روز بیشــتر دووم
هــر روحانــیا 
نیاورده .به قدری ّبچهها باهاش بد برخورد کردن که رفته و پشت
سرش رو هم نگاه نکرده.
ّ
اینــا حرفــای معلمی بود که ازم میخواســت ،برا ســخنرانی به
مدرســهای برم که اســمش خیلی بد در رفته بود .اون ادامه داد:
بهاییا تو این منطقه حسابی دارن کار میکنن .هر یه بهایی ،چند
تــا ّبچهمســلمون رو دور خــودش جمع کرده و اونا رو شستشــوی
مغزی میده .راستش به قدری ّبچهها لیزن و از دست در میرن
ّ
کــه دیگــه نمیدونیــم چی کار کنیــم! پای حرف معلمــا و روحانیا
نمیشینن؛ ولی حسابی بازار این بهاییا رو گرم میکنن.
گالیــهش در بارۀ ّبچهها که تموم شــد ،گفت :خب ،حاال چی
کار میکنید؟ به مدرسهمون میآید یا نه؟
مــن کــه ســرم درد میکــرد بــرا رفتن بــه این جــور مدرس ـهها،
بدون هیچ َمکثی گفتمّ :
البته که میآم!
1

ّ .1
مقدمههــای ایــن مجموعــه ،خاطــرات تبلیغی خودم هســتن که
اونا رو با پردازش داستانی میآرم.
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راستش چون تا حاال به یه همچین موردی بر نخورده بودم،
یــه کم نگران بودم و نمیدونســتم که از عهدۀ این دانشآموزا
بر میآم یا نه؛ ولی هر چی بود ،دیگه قول داده بودم و باید دل رو
به دریا میزدم و میرفتم.
از روزی که این پیشنهاد بهم شد ،تا روز رفتن به مدرسه ،تو
خیالم چند باری به اون مدرسه رفتم و یه عالمه با دانشآموزای
اون جا حرف زدم .تو اون حضور خیالی ،گاهی ّبچهها رو سا کت
میکــردم و حرفــام رو مــیزدم؛ ّامــا گاهی وقتا هم ّبچهها ســا کت
نمیشــدن و صــدام ال بــه الی صــدای اونا گــم میشــد .منم که
هیــچ کاری از دســتم بــر نمیاومــد ،فقــط شــلوغبازی ّبچههــا رو
تماشا میکردم.
ّ
تــو خیاالتــم ،یــه دفــه هــم ،چنــد تــا از اون بچــه بهاییــا بــا یه
برنامهریزی حســاب شــده ،همۀ کالس رو علیه من شــوروندن و
میخواستن من رو از کالس بیرون کنن ،که مدیر و ناظماومدن
و بــه دادم رســیدن .وای! چه صحنهای بــود! از یه طرف ّبچهها
من رو بیرون میکردن و از طرف دیگه مدیر و معاون ،من رو ُهل
میدادن تو کالس!!
یــه بــار تو همیــن خیاال ،بابــای مدرســه رودیدم کــه همه جا
دنبالم میاومد؛ آخه مدیر بهش دســتور داده بود با اون جاروی
بلنــدش مراقبم باشــه .اونم بــا جاروش ،جوری قیافــه گرفته بود
کــه فکــر میکــردی انگار مــن یه رئیسجمهــورم و اون یــه محافظ
َ
ق َدره که تو دســتش ،پیشــرفتهترین تفنگ هوشــمند دنیاســت.

ّ
البته چه فایده!؟ راســتش دانشآموزا از بابای مدرســه ،حســاب
نبردن و اون تفنگشــم بــه کار نیومد؛ چون ّبچهها با تحریک اون
بهاییا ریختن ســر بابای مدرســه و خلع سالحش کردن .بعدشم
با همون جارو افتادن دنبال من و بابای مدرســه و هر دومون رو
از کالس انداختن بیرون.
ببخشید که این قدر خیاالتم رو کش دادم .باألخره طبیعیه
کــه آدم قبــل از رفتــن به یه محیــط جدید ،فکرای جــور وا جوری
بــه ذهنــش بیادّ .
خوبی این جور فکــر و خیاال ،اینه که آدم،
البته
ِ
آمادۀ بعضی ّاتفاقا و برخوردا میشه.
راه خونه تا مدرســه،
روز قرار رســید و راهی مدرســه شــدم .تو ِ
همــۀ خیاالیــی که تو اون چند روز تو ســرم گذشــته بــودن ،یه بار
دیگه تو ذهنم مرور شدن.
در مدرسه .با اون تصویر وحشتنا کی که از مدرسه
رسیدم دم ِ
برام کشــیده بودن ،احســاس میکردم یه چیزی جا گذاشتم؛ یه
چیزی شبیه لباس ّ
ضد ضربه!
ِ
وقتــی بــه مدرســه رســیدم ،تــازه زنــگ تفریــح خــورده بــود و
ّبچههــا همــه تــو حیــاط بودن .راســتش ،خیلی دوســت داشــتم
وقتی به مدرسه میرسمّ ،بچهها سر کالس باشن .با این که هوا
ّ
در مدرسه وایسم و وقتی
ســرد بود ،اولشترجیح میدادم پشت ِ
زنگ کالس خورد ،برم تو؛ ّاما با خودم گفتم :گاهی وقتا آدم باید
چیزایــی رو قبول کنه که خالف میلشــه .برا همین ،دیگه ّ
معطل
نموندم و وارد مدرسه شدم.
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ّاولین کســی که باهاش رو به رو شــدم ،بابای مدرســه بود ،با
همون جاروی بلندش .وای! انگار قرار بود از همون ّاول ،خیاالم
واقعــی بشــن .بابــای مدرســه ســام و علیک گرمــی باهــام کرد و
التماس دعایی گفت و رفت.
حیــاط مدرســه خیلــی بــزرگ نبــود .دانشآمــوزا زیــاد بــودن
میون همهشــون رد میشــدم.
و مــن بــرا رســیدن به دفتــر باید از ِ
همون موقع بود که فهمیدم حرفایی که در بارۀ مدرســه شنیده
بودم ،خیلی هم بیراه نبودن .من تو مدرســههای دیگه ،طعنه
ّ
و کنایــه ،زیــاد شــنیده بــودم؛ ولــی جنــس تیکههایــی که تــو این
مدرسه شنیدم ،خیلی متفاوت بود.
رســیدم بــه دفتــر مدرســه .معــاون بــه اســتقبالم اومــد .مثل
همیشه باید تو دفتر می ِشستم و منتظر میموندم تا زنگ بخوره
ّ
سر کالس.
و بچهها برن ِ
تو این فاصله ،مدیر مدرسه بعد از سالم و علیک ،شروع کرد
ّ
به توضیح دادن .توضیحاش مثل حرفای همون معلمی بود که
بهــم پیشــنهاد داده بود بــه این مدرســه بیام .نمیدونــم چرا نه
ّ
اون معلــم و نــه این مدیر ،یه جملۀ امیدوار کننده تو حرفاشــون
نبــود .آخه من کــه از تیپ و قیافهم معلوم بود یه روحانی جوونم
و تــازه ّاول کارمه! یعنی اونا یه ّ
ذره هم فکر نکردن که ممکنه من
ویژگی
بترسم و جا بزنم؟ یه سؤال دیگه :تو این دانشآموزا هیچ
ِ
مثبتــی نبــود که بهم بگن تا ّ
حد اقل بــا یه مقدار امید وارد کالس
بشم؟ امیدم ،چیز خوبیهها! میشه تجربهش کرد.

مدیــر از همــون ابتدا شــروع بــه عذرخواهی کرد .انــگار براش
ّ
مســلم بود کــه دانشآموزا ،اآلن یه آشــی برام پختــن که روش یه
وجــب روغنه .ایــن یه وجب روغن رو از غلظــت عذرخواهی مدیر
میشد فهمید.
از خونــه تــا مدرســه ،قلبــم تند م ـیزد؛ ّامــا از حیاط مدرســه تا
دفتر ،سرعتش خیلی بیشتر شده بود .با توضیحای امیدوار کنندۀ
مدیــر(!) احســاس کردم قلبــم میخواد از ســینهم بیــرون بزنه و از
مدرسه فرار کنه .انگار با زبون بیزبونی داشت بهم میگفت« :حاج
آقــا! ا گه میخوای بــری ،برو؛ ولی خودت تنها برو .من نیســتم!».
یزبــون ،انــگار دیگه کــم آورده بود .آخــه ّاولین بــارش نبود
قلــب ب 
ّ
این همه اضطراب رو تحمل میکرد .هر جوری بود ،قلبم رو راضی
کــردم باهــام بیــاد .اونم مردونگی کــرد و تنهام نذاشــت؛ ولی کاش
یــه خــورده آرومتــر مــیزد .با ایــن جــور تپیدنش میترســیدم همه
اضطرابم رو بفهمن و آبروم کم و زیاد بشه.
از دفتر مدرســه که بیرون اومدم ،یه بار دیگه بابای مدرســه با
همون جاروی بلندش ،رو به روم سبز شد .دوباره سالم کرد و منم
جوابش رو دادم .معاون مدرســه از دفتر بیرون اومد .پشت سرش
راه افتــادم کــه بــا هــم بریم ّ
خط مقـ ّـدم .بابای مدرســه هم پشــت
ً
سرمون راه افتاد .یعنی واقعا میخواست باهام بیاد سر کالس؟
ّ
ّ
کالس ،طبقۀ دوم بود .به راهپله رسیدیم .رو پلۀ سوم چهارم
بودیــم کــه دیگه صدا پای بابای مدرســه رو نشــنیدم .برگشــتم و
دیدم که تو طبقۀ ّاول وایساده .بهم نگاهی کرد و دوباره التماس
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دعا گفت .نمیدونم تو صورت من چی دیده بود که این قدر بهم
التمــاس دعــا میگفت .شــاید «اضطرار» رو تو چهــرهم دیده بود و
فهمیــده بــود با این حالی کــه دارم ،هر دعایــی بکنم ،خدا دلش
میســوزه و دعــام رو مســتجاب میکنه .جــواب دادم« :محتاجم
به دعا!» .راســتش دوســت داشــتم همون جا بهــش بگم« :حاال
ً
کــه خودت نمیآی ،میشــه جــاروت رو بهــم بدی؟»؛ ولــی واقعا
نمیشــد کــه بــا عبــا و قبا ،تو یه دســتم کیف باشــه و تــو اون یکی
دســتم جارو و وارد کالس بشــم .آخه این طوری خیلی خندهدار
میشد.
وقتی به بابای مدرســه گفتم محتاج دعا هســتم ،از زبونم در
رفــت و گفتــم« :حالل کنید» .بابای مدرســه ّ
تعجــب کرد؛ ولی به
روی خودش نیاورد و گفت :خواهش میکنم.
احســاس میکردم زمان به ِمیل من نمیگذره .ا گه بنا نبود به
ّ
کدوم این پلهها دو ســاعت طول
ایــن کالس بــرم ،باال رفتن از هــر
ِ
میکشید؛ ّاما چشم رو هم گذاشتم ،دیدم رسیدیم دم در کالس.
ّ
زمان رفتن معاون به کالس
از بــس غرق خیال بودم ،متوجه ِ
و برگشــتش نشــدم .وقتــی بــه خــودم اومــدم ،دیدم بهــم میگه:
«بفرماییــد داخــل ،حــاج آقــا!» .بــا شــنیدن صــدای داد و هــوار
ّبچهها احساس کردم قلبم میخواد بزنه زیر قولش و باهام نیاد.
بــرا همیــن ،دســتم رو گذاشــتم رو ســینهم .معاون فکر کــرد دارم
ّ
ازش تشکر میکنم .بندۀ خدا نمیدونست با دستم جلوی قلبم
رو گرفتهم که در نره!

معــاون کــه گفــت« :بفرماییــد» ،قاطی کــردم و گفتم« :شــما
بفرمایید» .اونم خندۀ ریزی کرد و رفت .چند قدمی که رفت،
بر گشت و دید دارم با حسرت نگاهش میکنم .بهم گفت« :کاری
دارید؟» .میخواســتم بهش بگم« :میشه نرید و باهام بیاید سر
کالس؟»؛ ّاما بیخیال شدم و گفتم :نه ،ممنونم.
همیشــه سعی میکردم قبل از ورود به کالس ،بسم اهلل بگم؛
ّاما نمیدونم چرا این دفه ناخواسته «أشهد» به زبونم اومد.
وارد کالس شــدم .درســت همــون جــوری بــود کــه بــرام
تعریــف کرده بــودن .داد و هوار و ســر و صدای اعتراضشــون بلند
بــودّ .بچههــا بــدون ایــن که خجالــت بکشــن و بخوان زیــر زبونی
مخالفتشــون رو ابــراز کنــن ،بلند بلند داد مــیزدن .جوری حرف
ّ
مــیزدن که الزم نبود دقت کنم تا بفهمم اینا نمیخوان من ســر
کالسشون باشم.
تــا اون وقــت ،کمتــر پیــش اومــده بــود ایــن جوری احســاس
اضافه بودن بکنم .حاال باید چی کار میکردم؟ یعنی میتونستم  
این کالس رو آروم کنم؟
مــن معجــزۀ «ســام» رو بارهــا بــا چشــم خــودم دیده بــودم.
اعتقــادم اینــه کــه «ســام» ،چون اســم خداســت ،هــم گوینده و
هــم شــنوندهش رو آروم میکنــه .به نظر من ،ســام دادن ،یعنی
خــدا رو بــه هــم تعارف کــردن (چه قدر خوبــه که ما وقتــی به هم
میرسیم ،به هم سالم میدیم!).
ّ
مثل همیشــه بــا صدای بلنــد ،رو به بچهها ،خدا رو بهشــون
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تعــارف کــردم و گفتــم« :ســام!»ّ .بچههــای کالس ،یــه لحظــه
خشکشــون زد .بعضیاشــون زود جوابــم رو دادن و بعضیاشــونم
نمیدونستن باید چه عکس العملی نشون بدن.
«ســام» ،دل خــودم رو هــم آروم کرد .یه مقــدار از خودم گله
داشتم و همون جا خودم رو مؤاخذه کردم .به خودم گفتم :چرا
وقتی خدا این همه جا آرومت کرده و همیشه ثابت کرده تنهات
نمیذاره ،بازم اضطراب داری و دلنگرانی؟
نگاهــم به ّبچهها بود و هنوز داشــتم خــودم رو دعوا میکردم
که ّبچهها جواب سالمم رو دادن .با صدای بلند ازشون پرسیدم:
حالتون خوبه؟
ّ
اونــا هــم یــه بلــهای گفتن کــه نشــون مــیداد ســام اول کار،
دلشــون رو خیلــی عوض کرده .دل همه ،دســت خداســت .خدا
ّ
مقلب القلوبه ( ِکـی میخوایم به این ایمان بیاریم؟! معلومه؟).
هنــوز حرفــم رو شــروع نکــرده بــودم .فقــط بــا یه ســام گرم و
احوالپرســی ســاده ،کالس از اون شکل ترســنا کی که برام ساخته
بــودن یــه عالمه فاصلــه گرفــتّ .
البتــه صداهایی از گوشــه و کنار
میاومد که معلوم بود هنوز بعضیا دوست دارن کالس رو به هم
بریزن.
ّ
به بچهها گفتم :من امروز اومدم این جا ،تا جواب یه سؤال
رو از شــما بگیــرم .ا گــه اشــکالی نداره ،یه ســؤالی رو میپرســم و
شــما در بارۀ جواب این سؤال ،برام حرف بزنید.
بعدشــم گفتــم :چه دلیلی داره که همیشــه مــا روحانیا حرف

بزنیم و شماها بشنوید؟ یه بارم شما حرف بزنید ،ما بشنویم.
بعــدم گــچ رو برداشــتم و شــروع کــردم بــه نوشــتن یــه جملــۀ
بینقطــه روی تختهســیاه .همین طــوری که مینوشــتمّ ،بچهها
تــاش میکردن کلمههای بینقطه رو بخونــن و کنار هم بذارن تا
بفهمن چه سؤالی میخوام ازشون بپرسم.
تــو کالس ،ولولــهای بــه پا شــده بود .انگار مســابقه بــود و  هر
کدوم از ّبچهها میخواست ّاولین کسی باشه که سؤال رو حدس
میزنه .بعضیا آروم و بعضیاشونم با صدای بلند ،داشتن کلمهها
رو میخوندن .یه ّ
عده هم با همدیگه مشــورت میکردن تا زودتر
نوشتن هر کلمه ،مکثی میکردم
بفهمن جمله چیه .منم بعد از
ِ
وقت بیشتری برا حدس زدن داشته باشن.
تا ّبچهها ِ
دیگه صدای اونایی که میخواســتن کالس رو به هم بریزن،
درگیر این جملۀ بینقطه
بــه گوش  نمیرســید .فکر کنم اونا هــم
ِ
شده بودن.
خدایــا! مــن کــه میدونم ایــن بینقطه نوشــتنا نبــود که دل
ّبچههــا رو باهــام همــراه کــرد .اینا همــهش کار خودتــه .تویی که
ّ
مقلــب القلوبــی .دل همــه ،دســت توئــه .فرقــی هــم نــداره :دل
دانشآمــوز باشــه یــا دانشــجو ،دل باســواد یا بیســواد .هــر وقت
اراده کنــی دلــی رو آروم کنی ،آروم میشــه( .کاش هیچ وقت این
رو فراموش نمیکردیم!)
جملۀ بینقطۀ من داشت کامل میشد و ّبچهها میتونستن
خیلــی از کلمههــاش رو حــدس بزنن .جمله که کامل شــد ،چند
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نفــر با عجله و با صدای بلند شــروع کردن به خوندن :چرا بعضی
از جوانان و نوجوانان از دین میگریزند؟
وقتــی جملــه تمــوم شــد و ّبچهها ســؤال رو فهمیدن ،شــروع
کردم به گذاشــتن نقطهها .یه همهمۀ جدید تو کالس راه افتاده
بــود .بعضیــا از ایــن ســؤال ،خیلی خوششــون اومده بــود .بعضیا
میگفتــن« :مگــه میشــه راحــت در بارۀ این ســؤال حــرف زد؟».
چند تا از ّبچهها هم داشتن در بارۀ جواب این سؤال با همدیگه
گفتگو میکردن.
نقطهگذاری تموم شــد .برگشــتم رو به ّبچهها و گفتم :قبل از
این که بخواید جواب این ســؤال رو بدید ،خواهشی ازتون دارم.
اجازه میدید این خواهش رو مطرح کنم؟
ّبچههــا که فکــر نمیکردن اجازه گرفتنم ّ
جدی باشــه ،چیزی
نگفتن .سکوت کردم تا ّبچهها جواب بدن .وقتی جوابی نیومد،
بازم تکرار کردمّ :بچهها! اجازه میدید خواهشم رو مطرح کنم؟
ّبچههــا یه بله گفتن و منم شــروع کردم بــه صحبتّ :بچهها!
ازتــون میخــوام در بــارۀ ایــن ســؤال ،خیلــی راحت و بــدون هیچ
نگرانی حرف بزنید و هر چیزی رو که از نگاه شما دلیل فرار کردن
نوجوونا و جوونا از دینه ،بگید.
یــه صداهایــی میاومد و حرفایی شــنیده میشــد که نشــون
میداد باورشون نمیشه میتونن بدون ترس و دلهره ،هر حرفی
رو بزنن.
من حرفم رو ادامه دادم :ممکنه کسی معتقد باشه که دلیل

اصلــی فــرار کــردن بعضیــا از دیــن ،مــا روحانیا هســتیم .اشــکالی
نداره .بدون این که بترســه ،نظــرش رو بگه .من قول میدم ا گه
حرفــش درســت بود،قبول کنــم و ا گه به نظرم اشــتباه میاومد،
خیلی منطقی جوابش رو بدم .مطمئن باشید ا گه همین جواب
رو هــم بــه من بدیــد ،ازتــون ناراحت نمیشــم .تــازه خوشحالم
میشــم ،بــه خاطــر این کــه تونســتم اعتمــاد شــما رو اون قدر به
خودم جلب کنم که راحت باهام حرف بزنید.
این حرفا رو از ته دلم میزدم .نمیخواستم نمایش بازی کنم
که ّ
توجه ّبچهها رو به خودم جلب کنم .من از تعارفای بیخودی
کــه بعضــی از ماها با همدیگه داریم ،خســتهم .احســاس میکنم
خیلــی از نوجوونــا و جوونــا هم از این تعارفا خســته شــدن .وقتی
میفهمــم یــه نفــر در حالــی کــه دل ُپــری ازم داره ،بــا خندههای
مصنوعــی و تعارفــای بیخــودی باهام حرف میزنــهّ ،
حس خیلی
بدی پیدا میکنم.
ُ ُ
به ّبچهها گفتم :باور کنید که من لولوخرخره نیســتم .پس با
خیال راحت حرف بزنید.
ّبچههــا یه کم خندیدن .برگشــتم و روی تختهســیاه نوشــتم
«یک» .گفتم« :هر کی میخواد ّاولین نفر باشه ،دستش رو بگیره
باال» .چند تا دست باال رفت .یکیشون رو انتخاب کردم و گفتم:
ا گه میشه ،اسمتون رو بگید تا روی تخته بنویسم.
اســمش رو گفــت و منــم اون رو جلــوی عــدد یــک نوشــتم.
ُ
بعدشم گفتم :خب! همه منتظریم که جواب شما رو بشنویم.
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دانشآموز ،یه مقداری ِمن و ِمن کرد .انگار دنبال کلمههایی
میگشــت کــه بتونــه راحت و بــیدغدغه حــرف بزنــه .اون گفت:
میدونید چرا جوونا از دین فرار میکنن؟
گفتم :شما بگید تا بشنویم.
گفــت :چــون دینی که شــماها بــه ما یــاد میدیــد ،چیزی جز
خشکه ّ
مقدسبازی نیست.
جوابش رو جلوی اســمش نوشــتم و اونم نشســت .با لبخند
ّ
ازش تشــکر کــردم و گفتــم :ممنونم کــه خیلی راحــت حرفتون رو
زدید.
نفــر بعــدی بلند شــد و اســمش رو جلوی عدد «دو» نوشــتم.
وقتــی نفــر ّاول حرفــش رو خیلــی راحــت زد و منم بــا لبخند ازش
ّ
تشــکر کــردم ،انــگار نفــر دوم ،جرئت بیشــتری پیــدا کرده بــود .از
حرفایــی که زد ،فهمیدم هم عصبانیه ،هم خوشحال :عصبانی
از دســت کســی که اون رو عامل زندانی شدن خودش میدونه و
خوشحــال از این کــه اون آدم رو اآلن پیدا کرده و میتونه بغض
چندسالهش رو روی سر اون خالی کنه.
بــا لحن آروم شــروع کــرد؛ ولی صــداش خیلی زود بلند شــد و
گفــت :این دینی که شــما ازش حرف میزنیــد ،دین محدودیته؛
ّ
دینیه که همهش جلوی آدم وایمیســه و نمیذاره به لذتایی که
دلش میخواد ،برســه .شــما میپرســید« :چرا جوونــا از دین فرار
میکنن؟»! آخه کی از محدودیت خوشــش میآد که جوونای ما
خوششون بیاد؟!

احســاس میکــردم هــم دوســت داره بیشــتر داد بزنــه و هــم
دوست داره گریه کنه .شجاعت و طرز حرف زدنش ،همۀ کالس
رو ســا کت کرده بــود .وقتی حرفش تموم شــد ،تو کالس همهمه
ّ
زبون
افتاد .بچهها داشــتن حرفش رو تأیید میکردن .انگار اونِ ،
خیلی از ّبچهها شده بود و حرف دلشون رو زده بود.
من سا کت بودم و داشتم جواب اون دانشآموز رو مینوشتم.
این طوری ّبچهها فرصت داشتن حرفاشون رو با همدیگه بزنن.
ّ
یــه مقــدار کــه گذشــت ،تشــکر ویــژهای از اون دانشآمــوز کردم و
گفتــم :کاش هــر کی میخواد حــرف بزنه ،همین جــوری راحت و
بدون دغدغه حرفاش رو بزنه!
ّبچههای زیادی برا جواب دادن داوطلب شــده بودن .دیگه
همه باورشــون شده بود میتونن راحت حرف بزنن .نفر سوم که
معلوم شــد ،اســمش رو روی تختهســیاه نوشــتم .وایســاده بود و
پنجههــای دو تــا دســتش رو  روی نیمکت گذاشــته بود .لحنش
یه مقدار به شــوخی میزد؛ ولی حرفش ّ
جدی بود :راســتش من،
هم نماز میخونم ،هم روزه میگیرم؛ ّاما از دینی که توش شادی
نیســت خســتهم .چــرا مــا وقتــی میخوایــم دینــدار باشــیم ،باید
شادی رو بذاریم کنار؟ مگه شادی کردن گناهه؟
تــا ایــن رو گفــت ،همــۀ ّبچههــا بــراش کــف زدن .صبر کــردم تا
تشویق ّبچهها تموم شه .قشنگ معلوم بود که ّبچهها از اظهار نظر
نفر ّاول تا همین حاال دوســت داشــتن کف بزنن؛ ولی مالحظۀ من
رو میکردن؛ ّاما به قدری این حرف به دلشون نشسته بود که دیگه

21

22

نتونســتن طاقت بیارن و این طوری وا کنش نشون دادن .یکی دو
نفر وســط این کف زدنا ســوتم کشــیدن .چهرۀ ّبچهها مثل یه تیم
پیروز بود که سه_ هیچ از من جلو بودن.
کردن ّبچهها که تموم شــد ،آفرینی به اون دانشآموز
تشــویق ِ
گفتم و «چهار» رو نوشتم روی تخته .نفر چهارم دیگه منتظر اجازۀ
من نموند .تا برگشــتم به ســمت ّبچهها ،دیدم یه دانشآموز بلند
شــده و بــدون این که اجازه بده چیزی بگــم ،گفت :حاال که همه
دارن خیلی ُرک حرفاشون رو میزنن ،منم میخوام حرفی رو بزنم
ّ
که تا حاال جرئت نکردم به معلم دینیمون یا یه روحانی بگم.
لحنــش خیلــی ناراحــت و عصبانی بــود .احســاس میکردم با
بغضــی کــه تو گلوشــه ،داره مبــارزه میکنه .تــاش میکرد محکم
حــرف بزنــه .بــا ایــن کــه عــادت داشــتم تــو کالس راه بــرم ،وقـ ِـت
صحبتای اون دانشآموز ،بیحرکت یه جا وایســاده بودم و فقط
گــوش مــیدادم .میگفــت :بــه نظــر مــن دینــداری یعنــی عقیــده
داشــتن و عمل کردن به چیزایی که هزار و چهارصد ســال پیش
گفته شدن .چرا با این همه پیشرفتی که دنیا کرده ،بازم ما باید
مردم هزار و چهارصد ســال
بــه همــون چیزایی پایبند باشــیم که ِ
پیش قبول داشتن؟ تا حاال این سؤال رو از هر کسی پرسیدم ،با
ً
اخم و َتخم جوابم رو داده و جوابشم اصال قانع کننده نبوده .من
ا گه نخوام این دین رو قبول کنم ،باید چی کار کنم؟
نفــر بعــدی بــا فاصله و بدون ایــن که اجازه بگیره ،بلند شــد
و گفــت :یــه نگاه بندازید به کشــورای مســلمون و یه نــگاه هم به

کشــورای اروپایــی و امریــکا .ا گه دینی که مــا ازش حرف میزنیم،
دیــن خوبیــه ،چرا وضع کشــورایی که این دین رو نــدارن ،خیلی
یگــه .مــا
بهتــر از وضــع کشــورای مســلمونه؟ دوســتم راســت م 
اســام هــزار و چهارصد ســال پیــش کردیم و
خودمــون رو گرفتــار
ِ
حاال اوضامون همین شده که میبینید.
از نفــر چهــارم و پنجــم خواســتم که اسمشــون رو بگن تا روی
تابلو بنویسم.
کالس ســا کت بــود .انــگار حرفــای اصلــی زده شــده بــودن و
دیگــه کســی ،حرفــی بــرا گفتــن نداشــت .از حــال و هــوای کالس
خوب میشــد فهمید که ّبچهها احســاس پیروزی میکنن؛ اونم
با نتیجۀ پنج_ هیچ.
ّبچههــا یــه جوری حــرف میزدن که انــگار با من دعــوا دارن.
ّ
بقیــه هــم طوری وا کنش نشــون مــیدادن که معلوم بــود تو این
دعوا من ،تنها هســتم و یک کالس در برابرمهّ .
البته شــاید میون
اونا بعضیا هم بودن که دلشون برا من میسوخت.
ّبچههــا منتظــر بــودن ببینــن چــی میخــوام بگم .منــم زیاد
ّ
منتظرشــون نذاشــتم و گفتم :من باید از شــما تشــکر کنم .شما
امروز یه خاطرۀ خوب و بهیادموندنی برام خلق کردید .چه قدر
ً
خــوب که این جور راحــت و ُرک حرفاتون رو زدید! حتما اونایی
کــه حــرف زدن ،دوســت دارن جوابشــون رو بشــنون؛ ّامــا اجازه
بدیــد ا گه کســی ،حرف دیگــهای داره ،بزنه و بعــدش من حرفم
رو شروع کنم.
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سا کت شدم تا ا گه کسی حرفی برا گفتن داره ،بگه .یکی بلند
شــد و چنــد لحظــهای ســا کت موندّ .بچههــا نگاهــش میکردن.
یکی به شــوخی گفت« :ا گه حرفی نداری ،برا چی وایســادی؟» و
پشت سرش ،چند تا از ّبچهها خندیدن.
دانشآموزی که میخواســت حرف بزنه ،به کسی که شوخی
کرده بود ،با اخم نگاهی کرد .بعد ،حرفاش رو این طوری شــروع
کرد :راســتش من همۀ حرفایی رو که دوســتام زدن ،قبول دارم.
اونــا حــرف دل من و خیلی از این ّبچههــا رو گفتن؛ ولی یه حرفی
تــو دلم مونــده که بین این حرفــا نبود .نمیدونم ا گــه این حرف
رو بزنــم ،شــما چــی فکــر میکنیــد و نظر دوســتام چه قــدر در بارۀ
مــن عوض میشــه! حــاال کــه همــه حرفاشــون رو ُرک زدن ،منم
میخوام حرفم رو بزنم .هر چه بادا باد!
خیلی کنجکاو شــده بودم حرفای این دانشآموز رو بشــنوم.
از ســکوت ّبچههــا هم به خوبی میشــد فهمید اونــا هم منتظرن
ببینن دوستشون چی میخواد بگه.
رفتم به سمت تختهسیاه .شمارۀ شیش رو نوشتم .اسم اون
دانشآموز رو نپرسیدم .منتظر شدم خودش بگه؛ ّاما اون حرفی
نزد .منم جلوی شیش رو خالی گذاشتم و برگشتم رو به ّبچهها و
گفتم :همه منتظریم تا حرف شما رو هم بشنویم.
اون دانشآمــوزّ ،اولیــن کلمــه رو کــه گفت ،بغضــش ترکید و
اشــکش در اومــد؛ ّاما بیاعتنا به اشــکش حرفــش رو ادامه داد:
مــن از قبــل از به تکلیف رســیدنم ،نماز میخونــدم و اآلنم دارم

میخونــم؛ ّاما راســتش دیگه دوســت نــدارم نمــاز بخونم .فقط
چــون مجبورم ،میخونم .من حرفای ّبچهها رو قبول دارم؛ ّاما
فکــر میکنــم مشــکل اصلی مــا اینه که نتونســتیم بــا خدایی که
شــما بهمون ّ
معرفی کردید ،دوســت بشــیم .من وقتی میخوام
خــدا رو ّ
تصــور کنــم ،یه موجود خیلی ترســنا ک تــو ذهنم میآد؛
کســی کــه همیشــه اخــم کــرده و منتظره مــا گنــاه کنیم تــا ما رو
بگیــره و بندازه تو ّ
جهنم.
هنــوز داشــت اشــک میریخــت .یــه کــم بیــن حرفــاش مکث
کــرد و آب دهنــش رو قــورت داد .اشــکاش رو پــا ک کــرد و گفــت:
ببخشــید کــه ایــن طوری حرف میزنــم! خدا هم من رو ببخشــه
کــه این جــوری میگم؛ ّاما وقتــی یاد قیافهای میافتــم که از خدا
تــو ذهنمه ،دوســت دارم زود از ذهنم پا کش کنم! گاهی وقتا که
موجــودای ترســنا ک فیلمــا  و کارتونــا رو میبینــم ،بیاختیــار یاد
قیافهای میافتم که از خدا تو ذهنمه.
ایــن رو گفــت و نشســت .جنــس حرفــاش بــا پنــج نفــر قبلــی
فرق میکرد .دوســت داشــتم ســکوت کنم و فقط به حرفای اون
دانشآمــوز فکر کنم؛ ولی تو کالس داشــت همهمــه راه میافتاد.
خیلی زود خودم رو پیدا کردم و شروع کردم به حرف زدن .گفتم:
ّبچههــا! من خیلــی خوشحالمّ ،
البته نه فقط از این که شــماها
تعارف رو کنار گذاشتید و راحت و صادقانه باهام حرف زدید.
ّبچهها که حســابی منتظر شــنیدن حرفای من بودن ،خیلی
زود بــا شــنیدن ّاولین کلمههایی که گفتم ،ســا کت شــدن .منم
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ادامــه دادم :مــن خوشحالــم .خیلــی هــم خوشحالــم .چــون
راحــت راحــت کــرد.
جوابــای شــما خیــال مــن رو از یــه چیــزی
ِ
میدونید چی؟
یکی گفت :از این که ما راحت حرفمون رو با شما زدیم.
گفتم :نه ،یه چیز دیگهست.
یکی دیگه گفت :از این که جواب حرفای ما رو بلدید.
گفتم :نه.
یکی گفت :از این که مثل روحانیای دیگه ،کالس شــما رو به
هم نریختیم؟
گفتم :بازم نه.
تــه کالس گفــت :آقــا اجــازه! میشــه زودتــر خودتــون
یکــی از ِ
بگید؟
گفتــم :جوابای شــما خیال من رو راحت کــرد؛ چون فهمیدم
جوونا و نوجوونایی که فکر میکردم از دین فراری هستن ،از تنها
چیزی که فرار نمیکنن ،دینه.
ً
ّبچههــا اصــا منتظــر شــنیدن ایــن حــرف نبــودن .ایــن رو از
نگاههاشــون میشد فهمید؛ نگاههایی که ُپر از سؤال بودن .من
ادامــه دادم :بذاریــد همیــن جــا به خــدای مهربون بگــم :خدایا!
ُشکرت که جوونا و نوجوونای ما از چیزی فرار میکنن که اسمش
دین نیست.
ّ
بــه طــرف تختهســیاه رفتــم .یــه تیــک زدم کنــار اســم اولیــن
دانشآموز و گفتم :بر اساس نظر نفر ّاول ،دلیل فرار بعضی از نوجوونا

و جوونــا از دیــن ،اینــه کــه دیــن ،چیزی جــز خشــکه ّ
مقدسبازی
نیســتّ .بچهها! چه طوری ممکنه دین ما خشــکه ّ
س باشه،
مقد 
در حالی که امیر المؤمنین علی؟ع؟ فرمودن« :این  خشکه ّ
مقدسا
1
کمر من رو شکستن»؟
ّ
ا گــه دیــن مــا دیــن خشــکهمقدسبازیه ،چــرا پیامبــرش بــا
خشکه ّ
مقدســا خیلــی تنــد برخــورد میکــردن؟ پیامبــر مــا وقتــی
ّ
متوجــه شــدن بعضــی از مســلمونا زن و زندگــی رو رهــا کــردن و
چســبیدن بــه عبــادت ،بــا عصبانیت رفتن مســجد و بــاالی منبر
نشســتن و گفتن :من که پیامبر شــما هســتم ،ایــن کارا رو انجام
نمیدم .هر کســی هم که از روش من رو بر گردونه ،از من نیســت
ُ
2
و نباید ّادعای مسلمونی کنه.
ّبچههــا! خــدا خشکه ّ
مقدســایی رو کــه از دیــن ،فقــط نمــاز
و روزهش رو انجــام مــیدن و بــه مهربونــی و ّ
محبــت و گذشــت و
تواضــع و خیلــی از چیــزای دیگۀ دیــن اعتنایی نمیکنــن ،دیندار
نمیدونه و بهشون میگه :شماها از دین خارجید.
یه روز به پیغمبر ما گفتن :یه زن هســت که روزا روزه میگیره
و شــبا همهش عبــادت میکنه؛ ّاما بداخالقه و همســایههاش رو
بــا زبونــش آزار میده .پیامبر عزیزمون فرمودن :خیری تو این زن
3
نیست .این زن اهل آتیشه.
 .1ر.ک :غرر الحکم و درر الکلم ،ص .696
 .2ر.ک :الکافی ،ج  ،5ص .496
 .3ر.ک :بحار األنوار ،ج  ،68ص.394
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حاال ما به خاطر این که دین حقیقی رو نمیشناسیم ،همین
زن و مــردای خشــکه ّ
مقدس رو نمونۀ آدمــای دیندار میدونیم و
ّ
تصور میکنیم دین ،همونیه که اینا دارن.
ّبچههــا ســا کت بودن و فقــط گوش میدادن .انــگار ّاولین بار
بود که این حدیثا رو میشنیدن.
رفتم سراغ دومین نظر و جلوی اسم دانشآموزی که نظر دوم
رو داده بود ،تیک زدم و گفتم :بعضیاتون میگید دین اسالم دین
محدودیته .کی از محدودیت خوشش میآد که جوونا خوششون
بیاد؟ میگید ما دوســت داریم آزاد باشــیم؛ ّاما کار دین ،مبارزه با
آزادیــه .من دوســت دارم از کســایی که همچین نظــری دارن ،یه
سؤال بپرسم .به نظر شما یه معتاد ،آدم آزادیه یا محدود؟
ّبچهها یه کم مکث کردن .داشتن فکر میکردن و با همدیگه
هــم مشــورت میکردن .یه دفه یکی از اون وســط بــا صدای بلند
گفــت :معلومــه کــه آزاده .ا گــه آزاد نبــود کــه نمیتونســت هر چی
دلش میخوادِ ،بکشه و معتاد بشه.
خیلیــا حرف ایــن دانشآمــوز رو تأیید کردن .وقتــی یه مقدار
همهمــه خوابیــد ،گفتم :میشــه به مــن بگید کدومتــون در بارۀ
«اعتیاد» شناخت دارید؟
یکی از دانشآموزا دست بلند کرد و گفت :من.
ازش نپرسیدم «چه طور ؟»؛ ولی از حرفایی که میزد ،معلوم
بود پدرش معتاده.
گفتم :شــما با نظر کســایی که میگن «یه معتــاد ،آدم آزادیه»
موافقید؟

ً
گفت :اصال.
ّبچههــا برگشــتن و بهش نگاه کــردن و چند نفر بــا هم گفتن:
چرا؟
منم سؤال ّبچهها رو تکرار کردم و گفتم :چرا؟
گفــت :یــه آدم معتــاد ،بــه قدری اســیر مــواد میشــه  که همۀ
زندگیــش رو مثــل یه َبــرده در اختیــار اعتیادش قرار مــیده .زن و
ّبچــۀ یه معتــاد میخوان برن مســافرت ،ولی اون دوســت نداره؛
چــون نمیتونه تــو مســافرتّ ،
مواد ّ
مخــدرش رو راحت اســتفاده
کنــه .خونــوادهش دوســت دارن بــرن مهمونی ،ولی اون دوســت
نــداره؛ چون تــو مهمونی ،انگشــتنمای مردم میشــه .خونوادۀ
یــه معتــاد دوســت دارن با پدرشــون برن پــارک ،بــرن تفریح ،ولی
پدر دوســت نداره؛ چون اون فقط دوســت داره با کســایی باشــه
کــه بســاط اعتیــادش رو بــراش پهن میکنــن .خونوادۀ یــه معتاد
ّ
دوســت دارن خیلــی چیــزا داشــته باشــن کــه حقشــونه؛ ولی پدر
هــر چی پول در میآره ،خــرج اعتیادش میکنه و انــگار اختیاردار
ً
پولش نیست .این پدر اصال آزاد نیست .اسیره ،اسیر اعتیادش.
ســکوت ّبچههــا نشــون مــیداد کــه دارن رو حرفــای
همکالسیشــون فکــر میکنــن .بعــد از حرفــای اون دانشآمــوز،
دوبــاره ســؤالم رو تکرار کردم و گفتمّ :بچهها! به نظر شــما یه فرد
معتاد ،آدم آزادیه یا محدود؟
ّبچهها بالفاصله گفتن :محدود.
بعضیا هم گفتن :خیلی محدود.
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منــم گفتــم :میدونیــد چــرا نظرتــون عوض شــد؟ بــرا این که
بــا توضیحایــی که دوســتتون داد ،یــه مقدار طرز فکرتــون در بارۀ
«آزادی یه معتاد» عوض شد .حاال ا گه درست در بارۀ «آزادی»
فکــر کنیــد ،میبینید کــه خیلی از آزادیایی که در بارهش حرف
میزنیــد ،عیــن محدودیته .یکی اســیر ّ
ّ
مخــدره و یکی هم
مواد
بــا ّ
توجــه بیــش از اندازهش بــه نظر مردم ،اســیر حــرف مردمه.
یکــی در بنــد عقیدههــای اشــتباهه و یکــی هــم اســیر هــوای
کدوم اینا آدم رو محدود میکنه .فقط شــکل این
نفسشــه .هر
ِ
محدودیتــا با همدیگه فــرق میکنه و گاهی آدم رو گول میزنه
و خیال میکنه آزاده.
کســی که دوســت داره هر جوری دلش میخواد بگرده ،وقتی
بــدون حجــاب مــیآد بیــرون ،میبینــه خیلــی بایــد حواســش رو
جمــع کنــه که ّ
اذیت نشــه .احســاس امنیتی که یــه ِزن باحجاب
داره ،یه خانم بیحجاب نداره .زن هر چی حجابش کمتر باشه،
بیشــتر احســاس ناامنــی میکنــه .همین احســاس ناامنــی براش
محدودیته.
ّبچههــا! امروز تو خیلی از کشــورایی که بــه ظاهر آزادی وجود
داره ،دخترا ّ
حتی تو خونهشونم امنیت ندارن .به نظر شما کسی
که امنیت خونه هم ازش گرفته شده ،آدم آزادیه؟
خیلــی جالبــه کــه بدونید وقتی خــدا میخــواد پیامبرمون رو
به مردم ّ
معرفی کنه ،میگه ایشــون کســیه که بارای سنگین رو از
ُ
روی دوش پیروانــش بــر میداره و اونــا رو از غل و زنجیرایی که به
دست و پاشونه ،آزاد میکنه.

حیفم اومد آیۀ به این قشــنگی رو روی تختهســیاه ننویســم.
گچ رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن آیه:
َ َ َّ
َی َضـ ُـع َع ُنهــم َ
إصر ُهــم َو الأغــلال التی کانَت
َ
1
َعل ِیهم.
بارهاى سنگین ،و زنجیرهایى را که بر آنها بود[ ،از
دوش آنان] بر مىدارد.
ِ

ً
بعــدش ادامــه دادم :ا گــه یــه کــم فکــر کنیــد ،میبینیــد اصال
آزادی مطلــق وجــود نداره .مــا باید انتخاب کنیم کــه در بند چه
کسی باشیم؛ بندۀ خدا باشیم یا بندۀ غیر خدا .آزاد واقعی ،اونیه
که بندۀ خدا باشه و از غیر خدا رها بشه.
ّ
خیلی راحت میشــد تشــخیص داد که بچهها نه تنها خسته
نیســتن ،بلکــه دوســت دارن بــازم بحث ادامــه پیدا کنــه .با این
وجود به ّبچهها گفتم :ا گه خســته شدید ،من حاضرم همین جا
بحث رو تموم کنم.
هنوز حرفم تموم نشده بود که کالس یهصدا گفت :نه.
ّ
اون لحظــه خیلــی دلــم میخواســت بدونــم از اون بچــه
بهاییایی که برام گفته بودن ،تو این کالس ،نشســتن یا نه .آخه
میــون ّبچهها ،کســی نبود که بخــواد نظم کالس رو بــه هم بزنه.
ّ
البته من میدونم فطرت اونا هم مثل فطرت همۀ آدمای دیگه،
حرفایی رو که بوی خدا میده ،دوســت داره .درســته مغزشــون
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رو طــوری شستشــو دادن که فکر میکنن آموزههــای ناب قرآن و
اهــل بیت؟مهع؟ ،حرفای مندر آوردی کســاییه که خودشــون رو
به دین نســبت دادن؛ ّاما وقتی پای این حرفا میشــینن ،دل و
جونشــون با گالب این حرفا شستشو داده میشه.
وقتی شوق ّبچهها رو دیدم ،خیالم راحت شد و رفتم سراغ نظر
بعدی که میگفت تو دین اســام ،شــادی نیســت .جلوی شمارۀ
ســه تیــک زدم و گفتــم :تا حاال شــنیدید که پیامبرمــون فرمودن:
1
«محبوبتریــن کارا پیــش خــدا ،شــاد کــردن آدمــای مؤمنــه»؟
شــنیدید که ایشــون فرمــودن« :مؤمن ،شــوخ و شــنگه ،و منافق،
اخمــو و عصبانــی»؟ 2تــا حــاال این حدیث به گوشــتون خــورده که
امام صادق؟ع؟ از یکی از یاراشــون پرســیدن :شــوخی کردنتون با
هــم چه جوریــه؟ اون مــرد گفت« :کمــه» .امام؟ع؟ فرمــودن :این
جــوری نباشــید .شــوخی کــردن ،از خوشاخالقیه  و تو با شــوخی
خود پیامبر؟لص؟ با مردم شــوخی
کردن ،برادرت رو شــاد میکنیِ .
3
میکردن و قصدشون این بوده که اونا رو شاد کنن.
ایــن حدیــث رو شــنیدید؟ امام رضا؟س؟ فرمــودن :یه عرب
بیابونگــرد پیــش رســول خــدا؟لص؟ میاومــد و هدی ـهای بــه
«پول هدیــهم رو بده».
ایشــون مــیداد و همــون جا میگفــتِ :
رســول خــدا؟لص؟ هــم میخندیــدن .ایشــون ،وقتــی غمگیــن
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میشــدن ،میفرمــودن :اون عــرب بیابونگرد کجاســت؟ کاش
1
میاومد پیشمون!
ّ
ّ
آره ،قبــول دارم کــه متأســفانه خیلــی از آدمــای متدین ،اهل
شــادی و شــوخی نیســتن .از نگاه بعضی از خشکه ّ
مقدسا هر چه
قدر گرفتهتر باشی و کمتر بخندی ،دیندارتری؛ ّاما عقیده و رفتار
اشتباه اونا ،چه ربطی به دین داره؟
ّ
البته دین ،کاری رو که ظاهرش شادیه ،ولی یه عالمه دردسر
بــرا فــرد و جامعــه ایجــاد میکنــه ،ممنــوع کــرده ،اونم بــرا این که
جامعه آروم باشــه .جامعهای که آروم نباشــه ،مگه میتونه روی
شادی رو ببینه؟
ً
مثــا یکــی میگــه« :بذاریــد هــر کی دلــش میخواد ،مشــروب
بخــوره و شــادی کنــه» .ایــن جــاّ ،
حتــی ا گــه کاری بــه گناهشــم
نداشــته باشــیم ،مگــه مشــروبخوری میتونــه شــادی رو بــرا
جامعــه بــه ارمغــان بیاره؟ اونی که مشــروب میخــوره و عقلش از
کار میافته ،تو حالت مســتی ،دســت به کارای خطرنا کی میزنه
ً
که یه عمر پشــیمونی به بار میآره .مثال یه رانندۀ مســت ،ممکنه
چند نفر رو به خا ک سیاه بنشونه .میدونید خیلی از تصادفایی
ُ
که کشته میدن ،به خاطر رانندگی تو حالت مستیه؟ تو دنیا آمار
کســایی که به خاطر مصرف مشروب از دنیا میرن ،از کسایی که
بــه خاطــر تصادف یا بیماریای خطرنا کی مثل ایدز از دنیا میرن،
بیشتره .این چه جور شادی کردنه؟
 .1همان.
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حتی ّ
دین میگه :شــادی باید موندگار باشهّ .
مزۀ این شادی
تــا قیامــت بایــد باقــی بمونــه .شــادیایی که دنیــا و آخــرت آدم رو
خراب میکنن که شادی نیستن.
ّ
هنــوز کالس مشــتاق شــنیدن بــود و عطــش بچههــا رو بــرا
شــنیدن حرفای قشــنگ خدا ،بــا همۀ وجودم حــس میکردم.
جلــوی نظــر چهــارم و پنجــم تیــک زدم .میخواســتم ایــن دو تا
ســؤال رو با هم جــواب بدم .به ّبچهها گفتــم :بعضیاتون گفتید
«چرا کشــورای اســامی ،این اندازه عقب موندن و کشورایی که
اعتقــادی بــه دین ما ندارن ،این قدر پیشــرفت کردن؟» و «چرا
بایــد بــه چیزایــی پایبند باشــیم که هــزار و چهارصد ســال پیش
گفته شدن؟».
ّ
مردم یه کشــور بــه این حرفایی که
بچهها! به نظر شــما ،ا گه ِ
میخوام بگم پایبند باشن ،عقب میمونن یا پیشرفت میکنن؟
برگشــتم به ســمت تختهسیاه .شروع کردم به نوشتن چند تا
جمله:
_ کسب دانش بر هر مرد و زنی واجب است.
_ دلی که در آن دانش نباشد ،مانند خانۀ ویرانهای است که
آباد کنندهای ندارد.
_ طلــوع خورشــید بر من مبارک مباد ا گــر روزی بیاید و چیزی
بر دانش خویش نیفزایم.
_ عا ِلمــی کــه از علمــش بهــره میبرد ،برتــر از هفتاد هــزار عابد
است.

_ اندکی از دانش ،بهتر از انبوهی از عبادت است.
_ در جســتجوی آموختن دانش برآییــد ،گرچه با فرو رفتن در
ژرفای دریاها و شکافتن دلها باشد.
جملههــا رو کــه نوشــتم ،بــر گشــتم و دوبــاره ســؤالم رو تکــرار
کــردمّ :بچهها! به نظرتون ا گه مردم یه کشــور به این حرفایی که
گفتم ،پایبند باشن ،عقب میمونن یا پیشرفت میکنن؟
همه گفتن :معلومه دیگه ،پیشرفت میکنن.
منــم گفتــم :خوبه بدونید همــۀ این جملههــا ،حدیثاییه که
همون هزار و چهارصد سال پیش ،پیامبر؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟
به ما یاد دادن 1.اینا دستورای دین ماست.
بذاریــد قبــل از این که حرفــم رو ادامه بدم ،یــه چیزی بگم که تو
دلــم مونــدهّ .بچهها! قبول دارید کــه دین ،خیلی غریب و مظلومه؟
چرا شماها به جای این که با این حرفای قشنگ ،دین رو اون جوری
که هســت بشناســید ،اون رو از رفتار نادرست بعضی از آدمایی که به
اسم «دیندار» معروف شدن ،میشناسید؟! میدونم شماها تقصیر
نداریــدّ .
مقصــر ،مــن و امثال من هســتیم که وظیفۀ تبلیــغ دین به
عهدهمونه؛ ولی چوب این کوتاهیا رو شما خوردید .من دوست دارم
همین جا قبل از این که حرفام تموم بشه ،از شما عذرخواهی کنم.
بــاور کنیــد کــه عذرخواهیــم از تــه دل بــود .مــن نمیدونــم
کســایی کــه وظیفــۀ تبلیــغ دیــن رو دارن ،ا گه کوتاهــی کنن ،چه
جوری میتونن تو قیامت جواب خدا رو بدن.
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