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ّ
مقدمه
درس ّاول :چه طوری میشه خدا رو فراموش کرد؟ کسی میدونه؟
درس دوم :تا حاال شنیدید کسی خدا رو عبادت کنه؛ ّاما برا دنیا؟
درس سوم :کی میتونه بگه« :من برا خدا میمیرم؟»
ّ
درس چهارم :مگه میشه از سختیا هم لذت برد؟
درس پنجم :بجز قدرت خدا  ،قدرت دیگهای هم سراغ دارید؟
درس ششم :چرا دلمون به وعدههای خدا گرم نیست؟
درس هفتم :به نظرتون میشه با خدا بود و ناامید؟
درس هشتم :جز خدا کی میتونه آدم رو عزیز کنه؟
درس نهم :ا گه خدا بزرگه ،بزرگی ما چه معنایی داره؟
درس دهم :چرا عبادت میکنیم؛ ّاما احساس رشد نمیکنیم؟
درس یازدهم :چه طور میشه احساس هیچ بودن کرد؛ ولی شاد بود؟
درس دوازدهم :میشه هم خدا رو دوست داشت ،هم ازش ترسید؟
درس سیزدهم :مگه میشه طعم مصیبت ،شیرین باشه؟
چیزی که تو کتاب بعدی میخونید
منابع

ّ
مقدمه

ســال هفتــم طلبگیم بــود و هنوز لبــاس روحانیت رو بــه تن نکرده
ّ
بــودم .خواهــرم کــه معلم یــه مدرســۀ راهنمایی تــو کرج بــود ،ازم
پرســید« :بنــا شــده یه ســخنرانی تــو مدرســهمون برگزار کنیــم .به
نظرت از کی دعوت کنیم؟» .من به جای این که کســی رو ّ
معرفی
کنم  ،یه پیشنهاد بهش دادم و گفتم :از هر کسی میخواید دعوت
کنیــد ،بکنیــد؛ ّاما بــه جای این که تو یه ســال ،در بــارۀ موضوعای
مختلف برا ّبچهها سخنرانی بذارید ،یه سخنران بیارید که در بارۀ
یــه موضوع ،درســت و حســابی صحبــت کنه و به ســؤاالی ّبچهها
در بــارۀ همــون موضوع جــواب بده .این طوری ذهــن ّبچهها انبار
ّاطالعات و آشفته نمیشه؛ بلکه مثل یه کتابخونه ،قفسهبندی
ّ
یشــه .پرســید« :حاال ّاولیــن موضوع،
و منظــم و قابل اســتفاده م 
چی باشه؟» .گفتم :خدا.
چنــد روز بعــد ،دیدم تلفن خونــه زنگ میزنــه .خواهرم بود؛
ولــی لحــن مضطربــی داشــت .از حرفــاش فهمیــدم خــودش یــه
ســخنران دعــوت کــرده و تــوی مدرســه هم اعــام کردن کــه فردا
جلسۀ سخنرانیه؛ ّاما سخنران خبر داده که مشکلی براش پیش
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اومده و نمیتونه بیاد.
خواهرم نمیدونســت باید چــی کار کنه .از یه طرف مدیریت
مدرسه بهش اعتماد کرده بود و از طرف دیگهّ ،بچهها سؤاالشون
رو در بــارۀ خــدا آمــاده کــرده بودن و منتظــر بودن که ســر صف از
سخنران بپرسن و جواب بگیرن.
خواهــرم بــا یــه صــدای لــرزون و مضطرب کــه توش یــه بغض
ً
خوابیده بود ،ازم درخواســتی کرد که اصال انتظارش رو نداشــتم.
ازم خواســت که فردا برا ســخنرانی به مدرسهشون برم .میگفت:
«آبروم در خطره .بیا و آبروم رو بخر».
از خــدا کــه پنهون نیســت ،از شــما چه پنهــون ،اون لحظه تو
همــۀ وجــودم اضطــراب و دلهــره موج مــیزد .آخه من تــا اون روز
ّ
حتــی یه ســخنرانی هــم نکرده بــودم و حاال دعوت میشــدم برم
بــه یــه مدرســۀ راهنمایــی دخترونــه کــه جلــوی حدود ششــصد
تــا دانشآمــوز ســخنرانی کنــم .بــرا همیــن ترســی که داشــتم ،به
خواهــرم قــول نــدادم؛ ولی ناامیدشــم نکــردم .این که اون شــب
رو چــه جــوری به صبح رســوندم ،یادم نیســت؛ ولــی یادمه صبح
کــه از خونــه اومــدم بیرون ،به خانمــم گفتم :ممکنه بــرم کرج برا
سخنرانی؛ شایدم برم درس و ظهر برگردم خونه.
ّ
حتــی وقتــی ســوار اتوبوس واحد شــدم که برســم مرکز شــهر،
هنــوز تصمیــم نگرفتــه بودم که بــرم کرج یا نــه .از اتوبــوس واحد
پیــاده شــدم .یــه طرف ،حــرم حضــرت معصومه؟اهع؟ بــود که ا گه
میخواســتم بــرم درس ،بایــد از اون طــرف میرفتــم .یــه طرفــم

ماشینایی که مسافرا رو میبردن به پایانۀ مسافربری.
دختــر نوجــوون
صحبــت کــردن بــرا ششــصد تــا دانــش آمــوز
ِ
بــا موضــوع پرســش و پاســخ در بارۀ خــدا خیلی برام ســخت بود؛
بغــض گلوی خواهرم رو هم نمیتونســتم فرامــوش کنم .فکر
ّامــا
ِ
میکردم نیمچه امیدی که خواهرم از حرفای دیشب من گرفته،
در
اون رو کــرده یــه منتظــر و تا ســاعت ســۀ بعــد از ظهر چشــم به ِ
مدرسهست .خواهرم خیلی به گردنم حق داشت .اون مادر دوم
خونــۀ مــا بود .مگه میشــد این همه لطفــی رو کــه از ّبچگی بهم
راهی سخت و نفسگیری بود!
داشت ،فراموش کنم؟ چه قدر دو ِ
اون روزا تلفــن همراهــی هــم در کار نبــود .از خونــه که اومدم
بیــرون ،دیگــه نــه بــا خانمــم ارتبــاط داشــتم و نــه بــا کرج ،شــهر
خاطرههــای کودکیــم .از اون طــرف ،خواهرمــم نمیتونســت
بدونــه من چه تصمیمــی گرفتم .ا گه بــه خونهمونم زنگ میزد،
همسرمم نمیدونست که من بناست چی کار کنم .تازه ،خودمم
ُ
هنوز نمیدونستم که چه تصمیمی باید بگیرم .مهربونیم که گل
میکرد ،میرفتم به ســمت ماشــینایی که میرفتن پایانه .ترســم
که غلبه میکرد ،میرفتم به ســمت مدرســۀ آیة اهلل گلپایگانی .تو
گیــر و دار مبــارزه میــون مهربونی و ترس ،باألخــره مهربونیم پیروز
شد .دلم رو یه دله کردم و رفتم به سمت پایانه.
ســوار اتوبــوس شــدم و اتوبــوس راه افتــاد بــه ســمت کــرج.
راســتش رو بخواین ،دوســت داشــتم تو مســیر ،یه ّاتفاقــی بیفته
کــه به ســخنرانی نرســم؛ ّامــا از قم تا کــرج دو ســاعت و خوردهای
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بیشــتر راه نبود .سخنرانی ساعت ســۀ بعد از ظهر شروع میشد.
ماشین ا گه با سرعت ال کپشتم حرکت میکرد ،بازم به سخنرانی
میرسیدم.
باألخره رسیدم کرج .رفتم خونۀ مادرم برا دستبوسی .هنوز
نماز ظهر نشده بود .خواهرم تا فهمید که اومدم ،انگار همۀ دنیا
رو بهــش دادن .خوشحالــی خواهــرم ،خیلــی خوشحالــم کرد؛
ّامــا نــه اون قدری کــه بتونه نگرانــی و دلهرۀ یه طلبــه رو کم کنه؛
طلبــۀ جوونی کــه برا ّاولین بار میخواد بره ســر صف برا این همه
نوجوون حرف بزنه.
ّ
مــادرم _ کــه الهــی دورش بگــردم _ متوجــه نگرانیــم شــده
بــود .وقتــی نمــازش رو پشــت ســرم خونــد ،همــون جور کــه روی
ّ
ســجادهش نشســته بود و تسبیح تربت دســتش بود ،بهم گفت:
پسرم! چرا این قدر نگرانی؟ تو که خودت عا ِلمی؛ آیة الکرسیای،
ُ
چهارقلــی ،وردی ،ذکری بخون که آروم شــی .گفتم :مادر! تو که
اینا رو بلدی ،خودت بخون .من اآلن ذکر گفتنم نمیآد!
یــادم نیســت اون روز خونــۀ مــادرم ناهــار خــوردم یا نــه؛ ولی
یادمــه که بنا شــد پدرم من رو به مدرســۀ خواهــرم ببره .قربونش
برم یه پیکان داشــت که ســه ســالی از من بزرگتر بود .خیلی هم
ّ
متخصص جلوبندی بود و
میــل دکتر رفتن داشــت .یه روز پیــش
یــه روزم پیــش فــوق ّ
تخصص باطــری و گاهی هــم میرفت پیش
دکتر عمومی.
همــش منتظر بــودم یکی خبر بیاره که جلســه منتفی شــده؛

ولــی خبــری نشــد که نشــد .از خونۀ مــادر تا مدرســۀ خواهرم ،یه
ربعــی راه بــود .حــدود نیم ســاعت قبل از جلســه ،ســوار ماشــین
شدیم .پدر ،بسم اهلل گفت و ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم.
باید باور میکردم که دیگه دارم میرسم به سخنرانی.
ً
تقریبا نصف راه رو رفته بودیم که سر و صداهایی اومد .باورم
نمیشــد! شکر خدا ،ماشین خراب شده بود .یادم نمیآد تا اون
روز از خراب شدن ماشین بابام این قدر خوشحال شده باشم؛
ّامــا حــاال که فکــر میکنم ،میبینم وســط اون شــهر بــزرگ با اون
همه تا کسی ،چه قدر خوشحالیم بیخودی بوده.
بابام پیاده شد .پیشنهاد داد که من با یه ماشین دیگه برم؛
ً
ولــی منم مثال میخواســتم مردونگی کنم و بابــا رو تنها نذارم .برا
همیــن وایســادم کــه کمکــی کرده باشــم .هــر چی که بــود ،عیب
ماشــین زودتر از اونی که بتونه امیدم رو ســر پا نگه داره ،درســت
شد .دوباره سوار ماشین شدیم و رفتیم به سمت مدرسه .هر یه
متری که به مدرسه نزدیک میشدیم ،دلهرۀ من بیشتر میشد.
باألخره رسیدیم .تابلوی مدرسۀ شهید قندی ،کام امیدم رو
ّ
تلخ کرد .دیگه شکی باقی نمونده بود که دارم به عنوان سخنران
یه موضوع اعتقادی ،میرم پشت جایگاه.
تــه ِته دلم
از ماشــین پیــاده شــدم .شــاید ّاولین بار بــود که از ِ
بــه بابام میگفتم که برام دعا کنه .حســابی کــه به پدرم التماس
دعــا گفتــم ،ازش خداحافظــی کردم و وارد مدرســه شــدم .پام رو
حیم غلیظ گفتم.
که تو مدرسه گذاشتم ،یه بسم اهلل ّالرحمن ّالر ِ
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ّبچههــا تــو حیاط مدرســه بــودن و چند دقه بیشــتر نمونــده بود
ً
زنــگ بخــوره و ســر صــف جمع بشــن .اصال یــادم نمــیآد از دم در
مدرســه تا دفتر رو چه جوری رفتم و نمیدونم حواســم بود که با
مدیــر و معاونایــی که تو دفتر مدرســه بودن ،ســام علیک کنم یا
نــه .هیچ تصویــری از اون لحظهها تو ذهنم نیســت .فقط یادمه
که یه دفه بهم گفتنّ :بچهها ســر صف آماده و منتظرن که شــما
صحبتتون رو شروع کنید.
دفتر مدرســه تا جایگاه سیمانیای که تو حیاط مدرسه بود  ،
فاصلۀ کمی داشت؛ ولی نمیدونم چرا تو یه چشم به هم زدن به
اون جا رسیدم .قانون زمان همینه دیگه :برا چیزایی که دوست
نداری بهشــون برســی ،زود میگذره؛ ولی بر عکسش ،برا چیزایی
ً
که دوســت داری بهشــون برســی ،دیر میگــذره .اصال انــگار زمان
لجباز آفریده شده.
خالصه ،چشمم رو بستم و وا کردم ،دیدم رو به روی ششصد
تــا دانشآموز هســتم .بــه اینا گفته بــودن هر ســؤالی در بارۀ خدا
دارید ،بنویسید و بیارید سر صفّ .
البته بهشون گفته بودن« :یه
حــاج آقــا میخــواد بیاد و جــواب ســؤاالتونو بده»؛ ولــی ظاهر من
نشون نمیداد که یه حاج آقا باشم.
بســم اهلل رو گفتم و شروع کردم .نمیدونم چه آرامبخشی تو
این بسم اهلل ریخته بودن که تا به زبونم اومد ،آرامش رو به همۀ
وجــودم منتقل کرد .فکر کنم ذکرایی که مادرم بدرقۀ راهم کرده
بود ،همه اومدن و خودشــون رو جا کردن تو دل این بســم اهلل و

شدن یه معجون آرامشبخش.
بــا یــه ّ
ّ
مقدمــه رفتم ســراغ جــواب دادن بــه ســؤاالی بچهها.
ّاولیــن ســؤال رو کــه جــواب دادم ،ســیل ســؤاال اومــد بــه ســمت
جایــگاه .چنــد دقــه که گذشــت ،روی تریبــون یه ّتپــۀ کوچولوی
کاغذ درست شده بود.
ســخنرانی تمــوم شــد .ســؤاال رو جمــع کــردم و ریختــم تــو یه
پالســتیکی که از دفتر مدرسه برام آوردن .خیلی زود خداحافظی
کردم و رفتم پایانۀ مسافربری تا برگردم قم.
همین که ســوار اتوبوس شــدم ،انبوه ســؤاالیی رو که ّبچهها
در بــارۀ خــدا پرســیده بــودن ،یکی یکــی از تو پالســتیک در آوردم
و شــروع کــردم به خوندنّ .
حســم بــه دنیای اطرافم عوض شــده
بود .باری روی دوشــم احســاس میکردم که خیلی سنگین بود.
این سؤاال حرف دل ّبچههایی بود که خیلیا فکر میکردن از خدا
َ
فرارین .زبون حال ّبچهها رو چه راحت میشــد از دل این ســؤاال
فهمید .این سؤاال چند تا پیام مهم داشت:
_ ما دنبال خدا میگردیم .کسی نشونیای از خدا داره؟
_ ما ّبچهتر که بودیم ،خدا رو داشــتیم و َ
خیلیم با هم دوست
ُ
بودیــم؛ ّامــا نمیدونیــم چــرا گمــش کردیــم .کســی میدونــه چه
جوری باید پیداش کرد؟
نشــونی خــدا رو بهمــون دادن .مــا هــم بــا یــه شــوق
_ خیلیــا
ِ
ّ
در خونــهش؛ ّاما در کــه زدیم ،وقتی اومــد دم در،
خاصــی رفتیــم ِ
ً
فهمیدیــم ایــن خدا ،خدایی نیســت کــه دنبالش هســتیم .اصال
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قیافــهش بــه تنها چیزی کــه نمیخورد ،خدا بــود .اون خدا مثل
خود ما بود ،شایدم یه خورده. ...
_ ما نمیتونیم این خدایی رو که شما ّ
معرفی میکنید ،قبول
کنیم .ما َبدیم؟ یا شما دارید اشتباه میکنید؟
_ خیلــی از ســؤاالیی کــه مــا در بــارۀ خدا داریــم ،در اصــل در بارۀ
ً
خدائیه که شــما بهمــون ّ
معرفی میکنید .لطفا یه بــار دیگه خدای
خودتون رو مرور کنید .ا گه تو ّ
معرفی خدا اشتباهی شده ،اصالحش
کنید .ا گه شــما اشتباهتون رو اصالح کنید ،شــاید سؤاالی ما هم
از بین بره.
_ مــا بــا خدایــی کــه شــما بهمــون ّ
معرفــی میکنیــد ،آروم
نمیشــیم .مشــکل از دل ماســت که سنگ شــده؟ یا کار خدایی
که شما ازش دم میزنید ،آروم کردن بندههاش نیست؟
_  بذارید یه نکته رو صادقانه به شــما بگیم .خیلی از سؤاالی
مــا برا این نیســت که شــما بهشــون جــواب بدین .این ســؤاال یه
وســیله برا اعتراض ما به خدائیه که شــما بهمون ّ
معرفی کردید!
تا حاال به این فکر کردید که چرا ما دوســت داریم با خدای شــما
لج کنیم و با سؤاالمون میخوایم کاری کنیم که خدای شما بره
زیر سؤال؟
_ شما میگید میشه با خدا درد دل کرد و باهاش رفیق شد؛
ّامــا تــا حاال فکر کردید با این خدایی که شــما داریــد به ما ّ
معرفی
ً
میکنید ،نمیشــه دوست شد؟ راستی اصال خودتون با این خدا
دوستید؟

_ کاش یه بار به ما میگفتید این خدا رو از کجا پیداش کردید!
چرا به خدایی که ما باهاش دوست بودیم ،شباهتی نداره؟
_ یکــی بــه دادمــون برســه .مــا تشــنۀ خداییــم .کاش یکی تو
کاسۀ خالی دل ما ،خدا میریخت!
مدرســۀ شــهید قنــدی ،یــه ّاتفــاق بــزرگ تــو زندگــی من بــود و
«شــهید قنــدی» چه اســم با ُم ّ
ســمایی شــد توی مســیر طلبگیم؛
چون من رو به یه شهودی رسوند که حسابی کامم رو شیرین کرد.
ّ
متوجه
ســرم تو ســؤاال بــود؛ ّاما یــه لحظه به خــودم اومــدم و
حال رفتنــم با حال
شــدم رســیدیم قم .برگشــتم خونه .چه قــدر ِ
برگشتنم فرق میکرد! وقتی که رفتم ،با یه دنیا دلهره رفتم .حاال
که برگشــته بودم ،یه کهکشــون دغدغه داشــتم .وقتــی که رفتم،
همــهش آرزو میکــردم یــه ّاتفاقــی بیفته و جلســه برگزار نشــه؛ ّاما
حاال دنبال یه بهونه میگشــتم که یه جلســۀ دیگه با این ّبچهها
داشــته باشــم .وقت رفتن ا گه ازم در بارۀ ّبچههایی که باهاشون
جلســه داشــتم میپرســیدن ،حرف دلم ایــن بود کــه باید تالش
کنــن تــا به ما برســن؛ ّاما حــاال به این نتیجه رســیده بــودم که ما
باید تالش کنیم تا به دنیای اونا نزدیک بشیم.
حــاال کــه همــۀ داســتان رو براتــون گفتــم ،بذارید ایــن رو هم
صادقانــه بگم کــه وقتی میرفتمّ ،بچهها رو آدمای مشــکلداری
میدونســتم کــه بایــد به حرف ما گــوش کنن تا بتونــن «درمون»
بشن؛ ولی تو برگشتن ،خودمون رو آدمای مشکلداری میدیدم
کــه با حرفامون ّبچهها رو هم مشــکلدار کردیم .باورم این شــده
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بــود کــه مــا بایــد خودمون درمون بشــیم تــا ّبچهها خوب بشــن.
ّ
اآلنــم عقیــدهم تغییــری نکــرده و تــک تــک ســلوالی بدنــم دارن
فریاد میکشــن که ما باید عوض بشــیم تا ّبچهها عوض َشن .من
داشتم میرفتم ّبچههای مدرسۀ شهید قندی رو بیدار کنم؛ ّاما
اونا دست به دست هم دادن و من رو بیدار کردن.
ّ
بعــد از اون جلســه ،احســاس کــردم باید خیلــی جدیتر وارد
میدون تبلیغ دین بشم .برا همینم بود که به ذهنم افتاد لباس
روحانیت رو به تن کنم.
ّ
یــه روز ،یکــی از اســاتیدم کــه حــق بزرگــی بــه گردنــم دارن،
خونهمون مهمون بودنّ .
قصۀ مدرســۀ شــهید قندی رو براشون
تعریــف کــردم .از ایشــون در بــارۀ پوشــیدن لبــاس روحانیــت
پرســیدم .ایشــون گفتــن« :ایــن لبــاس ،لبــاس ســربازیه و اآلنــم
آمادهباش صد در صد» .چند روز بیشــتر تا نیمۀ شــعبان نمونده
بود که تصمیم گرفتم لباس روحانیت رو به تن کنم و به اصطالح
ّ
معمم بشم .دفۀ بعدی که وارد مدرسۀ شهید قندی شدم ،ماه
مبــارک همــون ســال بود؛ ّامــا این دفه بــا لباس روحانیــت و با یه
افق جدید.
ّ
اون روزی کــه  بــرا ّاولیــن بــار برا یه عــده دانشآموز ســخنرانی
رســمی داشــتم ،پاییــز  1378بــود و ا گه اشــتباه نکنــم ،ماه رجب
 1420قمــری .اآلنــم کــه دارم ایــن ّ
مقدمــه رو مینویســم ،مــاه
رجــب  1439قمریــه .حــدود  19ســال از اون روز میگــذره .تو این
ّ
مدت،سعی کردم تو ارتباطام با جوونا ،تا جایی که میتونم ،خدا

رو اون طوری که هســتّ ،
معرفی کنم .ســه ســال ارتباط مســتمر
با مدرســهها داشــتم .بعد از تجربۀ مدرســه ،وقتی وارد دانشــگاه
ّ
شــدم و ســه ســال با دانشــجوها به عنوان یــه مبلغ دینــی زندگی
کردم ،عقیدهم با وقتی که با دانشآموزا دمخور بودم فرقی نکرد:
ما باید عوض بشیم.
تــو ایــن ّ
مــدت ،همیشــه بــه این فکــر میکــردم یــه مجموعه
کتــاب بنویســم کــه ا گه کســی عطش شــناختن خدا رو داشــت،
بــدون دردســر بتونــه اون رو ّ
تهیــه کنــه و بــا خوندنــش ســیراب
بشــه .ایــن ایده ،بــه یه آرزو تبدیل شــده بود تا این کــه تصمیم
گرفتــم تــو فضای مجــازی هفتهای دو روز یه کالس بــر پا کنم .از
ایــن کالس اســتقبال خوبــی شــد و همین اســتقبالم زمینهســاز
تبدیل شــدن مطالب اون درسا به این مجموعه شد.
برا این مجموعه دنبال یه اسم میگشتم که بتونه اون چیزی
رو کــه تــو ذهنمــه ،بــه مخاطبــم منتقل کنــه ،ضمن ایــن که من
َ
مادریم که دوســت دارن
تــو انتخاب اســم بــرا کتابام ،مثل پــدر و
قشنگترین اسم رو روی ّبچههاشون بذارن.
تــو پرانتــز ایــن نکتــه رو بگم :مــا فارســی زبونا وقتی یــه چیزی
رو خیلــی دوســت داریــم و بــا دیــدن اون بــه ّ
شــدت خوشحــال
میشــیم و نمیدونیــم از شــوقش چــی کار کنیــم ،میگیــم :ایــن
ً
چیــز ،چــه قــدر خوردنیــه! مثــا در بــارۀ کتابی که خیلی قشــنگ
نوشــته شــده ،میگیم آدم دوست داره بخوردش .در بارۀ یه ّبچۀ
شــیرین و قشــنگم همیــن رو میگیــم .من معتقدم خــدا ا گه اون
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طوری که هســت ّ
معرفی بشــه ،خیلی دوست داشــتنیتر از اونیه
که تو خیال ما بگنجه .برا همینم خیلی دوست داشتم اسم این
مجموعــه رو بذارم« :خــدای خوردنی من»؛ ّاما با شــناختی که از
جامعــه و بعضــی از آدمای ّ
خاصش دارم ،احســاس کردم این کار
حاشــیههایی رو برا این کتاب درست میکنه که منطقی نیست.
دوســش
بــرا همینــم از خیــر این اســم گذشــتم ،با ایــن که خیلی ِ
داشتم.
حبین» امام ّ
یه جملهای ّاول «مناجات ُ
الم ّ
سجاد؟ع؟ هست
که بدجوری دلم رو برده .آقا اون جا میگن:
َ َّ
ٰ
َ
رام ِم َ
ک َف َ
الو َة َم َح َّب ِت َ
ذاق َح َ
نک
ِإلهی! َمن ذا الذی
َ ً
1
َبدال ؟!
خدایا! كیست آن كه شیرینى ّ
محبتت را چشید و به
جاى تو دیگرى را برگزید؟!

از ایــن جملــه یــه ایــده گرفتــم و اســم مجموعــه رو گذاشــتم:
«طعم شیرین خدا».
ّ
متوجه شــدید ،این کتاب
همون طور که تو این چند صفحه
با ّ
ادبیات محاورهای نوشــته شده .شاید این روش نوشتاری ،برا
خیلیاتــون ایــن ســؤال رو ایجاد کرده کــه چرا ما از شــیوۀ معمول
نوشتن کتابا دور شدیم و با یه ّ
ادبیات خودمونی بحثای اخالقی
و اعتقادی رو نوشتیم.
 .1بحار األنوار ،ج  ، 91ص .148

وقتــی به نوشــتن یه کتاب با موضوع اعتقــادی فکر میکردم،
همزمــان ذهنــم درگیر چند تا دغدغه بود .یکــی از این دغدغهها
ّ
ادبیــات کتــاب بود .همون طوری که نگفته پیداســت ،میانگین
مطالعــه تــو کشــور ما بــه ّ
شــدت پایینــه .بعــد از کتابای درســی و
کمکدرسی ،بیشترین کتابی که تو ایران مطالعه میشه ،کتاب
رمان و داستانه .این واقعیت رو باید پذیرفت که کتابای اعتقادی
َ
مشــترین .به
موجــود در مقطــع جوون و نوجــوون ،از کتابای کم
عنــوان نویســندهای کــه سالهاســت قلمــش رو زمین نذاشــته،
معتقــدم یکــی از دالیــل پاییــن بودن میانگیــن مطالعــه بویژه در
حوزۀ مسائل اعتقادیّ ،
ادبیات کتاباست.
مــن دوســت داشــتم کتابــی کــه بــا این موضــوع مینویســم،
کتابــی باشــه کــه وقتــی مخاطب دســت میگیــره ،احســاس کنه
یکــی داره باهاش حرف میزنه ،اونــم به زبون خودش؛ زبونی که
احســاس صمیمیت توش موج بزنه و واژههاش همونایی باشــن
ّ
روزمره ازشــون اســتفاده میکنه؛ زبونی که
کــه مخاطب تو زندگی
بــرا فهمیدنــش دردســری نــداره و زبونــی کــه از حالــت خشــک و
رسمی بیرون اومده و میتونه با دل مخاطب ارتباط بر قرار کنه.
هــر چی فکر کردم ،دیــدم ّ
ادبیات محــاورهای ،نزدیکترین زبون
بــه دغدغههائیــه کــه تو ذهنم هســتن؛ ّامــا بازم بــه نتیجهای که
بهش رســیده بودم ،اعتماد نکردم .کتابی رو که دستتون دارید،
قبل از ویرایش نهایی ،تو ســه تا جمع مختلف به رأی گذاشــتم و
خواســتم در بــارۀ ّ
ادبیاتــش اظهار نظر کنــنّ :اول ،کانالی که توی
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فضــای مجــازی دارم و حدود هفت هزار نفــر عضو داره .دوم بین
ً
حدود پنجاه نفر دانشآموز و بعدشــم تــو یه گروه که معموال کارام
ً
رو بــا اون گــروه به اشــترا ک میذارم .تقریبا نود در صد کســایی که
تو نظر سنجی شرکت کردن ،معتقد بودن با این ّ
ادبیات ،میتونن
ارتباط بهتر و عمیقتری بر قرار کنن.
اون وظیفــهای که بنده روی دوش خودم احســاس میکنم،
انتقــال مفاهیم دینی به بهترین شیوهســت ،طوری که مخاطب
به راحتی بتونه باهاشون ارتباط بر قرار کنه و اونا رو بدون دردسر
بفهمــه .من برا خودم به عنوان یه ســرباز ،وظیفهای باالتر از این
ســراغ نــدارم .به همین دلیلــم تصمیم گرفتم ایــن مجموعه رو با
ّ
ادبیات محاورهای بنویسم.
ممکنه بعضیا که دغدغۀ حفظ زبون فارسی رو دارن ،بگن که
این کار ،یه جورایی به ّ
ادبیات اصیل فارسی آسیب میزنه .بنده
بــه دغدغهای که اینا بــرا ّ
ادبیات فارســی دارن ،احترام میذارم و
خودمــم ایــن دغدغــه رو دارم؛ ّاما در بــارۀ این دغدغــهّ ،
توجه به
چند تا نکته الزمه:
یک .به عقیدۀ من ،نوشتن کتاب به زبون محاورهای ،بیرون
رفتن از دایرۀ زبون فارسی نیست .ما داریم با همون قواعد زبون
فارسیّ ،اما با ّ
ادبیات محاورهای مینویسیم.
دو .در صــد کمــی از کتابایــی کــه مــردم مــا از دورۀ کودکــی تــا
بزرگســالی میخونــن ،بــا ّ
ادبیــات محــاورهای نوشــته شــده .به
نظــرم این همه کتابی که با زبون رســمی نوشــته شــده ،میتونه

ً
حافظ قوانین و واژههای رسمی فارسی باشه .مثال ا گه ما تو این
کتــاب ،بــه جای «خانه» ،بگیــم «خونه» ،مردم کلمــۀ «خانه» رو
به عنوان واژۀ رســمی برا در و دیوار و ســقفی که آدما توش زندگی
میکنن ،از یاد نمیبرن.
ســه .چیزی کــه امروز باید دغدغــۀ ّاول ما باشــه ،تبیین دین
ّ
جذابتریــن شــیوه و گیراتریــن ّ
ادبیاته.
بــا درســتترین محتــوا و
ا گه قبول کنیم که کم نیســتن کتابایی که محتوای دینی خوبی
دارنّ ،اما به خاطر قلم و ّ
ادبیاتشون نتونستن بین نسل امروز ،جا
وا کنن ،اون وقت یه مقدار بیشتر از اآلن ،روی ّ
ادبیات کتابامون
ّ
حساس میشیم.
یادمــون نــره کــه دشــمن بــرا از بیــن بــردن پایههــای دینــی
و اعتقــادی ،هیــچ ّ
حــد و مــرزی رو بــرا خــودش تعریــف نکــرده.
ّ
جذاب ّ
معرفــی کردن دیــن ،خودمون برا
پــس مراقب باشــیم بــرا
خودمون محدودیتایی که توجیه منطقی ندارن ،درست نکنیم.
دلیل مخالفت یه ّ
عدۀ دیگه با ّ
ادبیات محاورهای این کتاب،
بــه نگرانیشــون در بــارۀ مطالــب کتاب بــر میگرده؛ چــون بعضیا
ّ
کــه بــه ّ
شــدت ،ظاهرگــرا هســتن و حاضر نیســتن به محتــوا دقت
کنــن ،ممکنــه با دیــدن این ّ
ادبیــات ،به کتاب به عنــوان یه متن
دم دســتی نــگاه کنــن و دیگــه بــه مســتندای قرآنــی و روایی اون
بیاعتنا بشــن؛ مستندایی که نشوندهندۀ علمی بودن مطالب
ایــن کتابــه .در بارۀ این دغدغه هم بایــد گفت :مگه چند در صد
از نوجوونــا و جوونایــی که مخاطب اصلی این مجموعه هســتن،
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این طوری قضاوت میکنن؟ به نظرتون درســته به خاطر رعایت
صد کمی از آدمــا ،در صد باالی مخاطبای اصلی
نگاه اشــتباه در ِ
این مجموعه رو نادیده گرفت؟
ّ
ّاما یه توضیح کوتاه در بارۀ دورنمایی از کل مجموعه و کتاب
ّاول این مجموعه:
ایــن مجموعــه (طعم شــیرین خــدا) بنــا داره با تکیــه به آیات
قشــنگ قــرآن و حدیثــای پر از نور اهــل بیت؟مهع؟ خــدا رو ّ
معرفی
معرفی خدا به ّ
کنه و از ّ
معرفی ابعاد مختلف دین هم برسه.
کتــاب ّاول ایــن مجموعــه (من با خــدای کوچکم قهــرم!) که
اآلن دســت شماســت ،موضوعش بزرگ دیدن خداســت .تو این
کتاب میخوایم بگیم ا گه ما به وجود خدا اعتقاد داشته باشیم،
ّامــا به بزرگیش ایمــان نیاریم ،اون اعتقاد نمیتونه تأثیر زیادی تو
زندگیمــون بذاره .تو این کتابّ ،
مفصل در بارۀ آثار «بزرگ دیدن
خدا» صحبت میکنیم .هر درسی رو که میخونیم و جلو میریم،
این سؤال توی ذهنمون پررنگتر میشه که :ا گه بخوایم خدا رو
بزرگ ببینیم ،باید چی کار کنیم؟ از کتاب دومم شــروع میکنیم
به پاسخ این پرسش که تا چند کتاب ادامه پیدا میکنه.
یادمــون باشــه تو این مجموعه بنا نداریــم عجله کنیم؛ چون
میخوایــم بــا حوصلــه در بــارۀ خــدا حــرف بزنیم .مگــه موضوعی
قشنگتر از «خدا» هم وجود داره؟!
ّاما چند تا نکتۀ مهم برا استفادۀ پربارتر از این مجموعه:
ّاو ل .مطالب کتابای این مجموعه رو پشــت سر هم نخونید.

برنامهریــزی کنیــد کــه هفتــهای دو تــا درس بخونیــد و بیــن هــر
درســی ،دو ســه روز فاصلــه بذارید .این درســا فقط بــرا خوندن و
یاد گرفتن نیســتن .باید باهاشون زندگی کرد .ماها میون اخالق
ّ
و عقایــد یــه فاصلــهای انداختیم کــه عین دو تا جزیرۀ مســتقل از
هــم شــدن؛ ّامــا واقعیتــش اینــه که اینــا دو تــا چیز نیســتن .هیچ
وقتم از هم جدا نبودن و نمیتونن جدا باشــن .درســته موضوع
این مجموعه خداســت؛ ّاما با خدایی که قرآن و احادیث ّ
معرفی
میکنن ،باید زندگی کرد .پس وقتی یه درس رو خوندید ،دو سه
روز با مطالب اون درس ،زندگی کنید.
ّ
دوم .پدرا! مادرا! معلما و همۀ کسایی که دوست دارید برا یه
نفــر یا چند نفر ،از خــدا بگید! یه برنامهای برا مخاطباتون بذارید
و این درســا رو ّ
حتی شــده از رو بخونید .این کار ،هم برا خودتون
خوبه و هم برا مخاطباتون.
ســوم .همۀ درســا عنوانشــون یــه ســؤاله .شــما میتونید این
عنوانا رو روی یه برگه بنویســید و تو اون دو ســه روزی که بناست
بــا این درســا زندگی کنید ،جلوی چشــمتون بذاریــد .با بعضی از
جملههای درسا هم میشه این کار رو کرد.
چهارم .آخر هر درســی ،یه متن امام زمانی هســت تا همیشــه
یادمون باشــه امامی داریم که وســیلۀ رسیدن ما به خداست .ما
برا رســیدن به خدا راهی نداریم جز اماممون .از کنار این متنا به
ً
راحتی نگذرید .اینا صرفا برا قشــنگ شــدن کتاب نوشــته نشدن
َ
کوتاهن و
و بدون این متنا ،درسا ناقص میمونن .بعضی از متنا
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بعضیاشون بلند؛ ّاما شما از هیچ کدوم نگذرید.
همین جا از همۀ کسایی که با صبر و حوصله با بنده همراهی
ّ
کردن تا این کار به ثمر بشــینه ،تشــکر میکنم .امیدوارم این کار،
یــه ّاتفــاق خــوب تو عرصــۀ کتابای اخالقــی و اعتقادی باشــه ،ا گر
چــه میدونم نقصــای زیادی داره .پس منتظــر میمونم تا بعد از
مطالعۀ کتاب ،بنده رو از نظرای خودتون باخبر کنید.
ّ
موفق و پیروز باشید
قم ،شهر بانوی کرامت
بهار 1397
محسن ّ
عباسی ولدی

اجــازه بدید درس ّاول رو با چند تا ســؤال شــروع کنیــمّ .
البته قول
بدید که به راحتی از کنار این سؤاال و جوابشون نگذرید:
چــرا مــا ایــن طــوری هســتیم؟ برا چــی این قــدر از چیــزی که
براش آفریده شدیم ،فاصله گرفتیم؟ حواسمون هست که داریم
چی کار میکنیم؟ نکنه یادمون رفته برا چی به این دنیا اومدیم؟
یــه نــگاه بــه آدمــای دور و برتون بندازیــد .آدما در بــارۀ چی با
هــم حــرف میزنن؟ به خاطــر چی از هم ناراحت میشــن؟ از چه
چیزایی خوشحال میشــن؟ حاال ببینیــد بین اینا و اون چیزی
که براش آفریده شدن ،ارتباطی وجود داره؟
ا گه کمی در بارۀ جواب این سؤاال فکر کنیم ،دلمون میگیره،
از خودمون فراری میشــیم ،دنبال یه کسی میگردیم که بتونیم
از خودمون بهش شکایت کنیم.
گاهــی وقتــا که میرم مشــهد و تو حرم امــام رضا؟ع؟ میبینم
جوونا نشستن رو به روی گنبد ،ولی با گوشیاشون بازی میکنن،
دلم میگیره .با خودم میگم :آخه اینا از شــهر و دیارشــون اومدن
اینجــا که با گوشیاشــون بازی کنــن؟ چرا یادشــون رفته برا چی
ّ ّ
حرم؟البته دقت که میکنــم ،میبینم خیلیامون همین
اومــدن

30

طوری هســتیم .نیســتیم؟ ماها یادمون رفته برا چی به این دنیا
اومدیــم و دنبــال چی بایــد بگردیم .چرا این قــدر فراموشکاریم؟
ً
اصــا نباید بهش فکر کنیــمَ ،
همش تو ذهنمونه
چــرا چیزایی که
و چیزایــی رو کــه یــه لحظــه نبایــد ازشــون غافــل شــد ،فرامــوش
میکنیم؟
مثــال حــرم امام رضا؟ع؟ رو تو ذهنتون داشــته باشــید .حاال
بــه این حــرف ّ
توجه کنیــد :همۀ دنیا حریم خداســت .کســی که
تردید نداره؟ فرقی هم نمیکنه شــیراز باشه یا قم ،اصفهان باشه
یا مشــهد ،ایران باشــه یا امریکا ،عراق باشــه یا انگلیس؛ همه جا
حریم خداست .ما تو حریم خدا نشستیم.
مــا بــه ایــن دنیا اومدیم بــرا کارای مهم و بزرگ؛ ولــی داریم به
ّ
چیزایــی فکــر میکنیــم که  هیچ ربطــی به علت اومــدن ما به این
دنیــا نــدارن .ما برا بازی کردن به این دنیا نیومدیم؛ ولی یه ســره
مشغول بازی شدیم .آدمای خوبم دارن نگامون میکنن و ّ
غصه
میخورن .چه قدر برا آدم خوبا ســخته کنار کســایی زندگی کنن
ّ
که دغدغههاشون نسبتی با علت خلقتشون نداره!
امام ّ
ســجاد؟ع؟ تو دعــای مکارم األخالق ،همــون ّاوالی دعا
دو تــا جملــه دارن که ا گه کســی به حقیقتش پی ببــره ،خواب از
چشمش گرفته میشه .امام؟ع؟ به خدا عرض میکنه:
َ ُ
َ ً َ ُ َ َ
َ
فرغ ّأیامی
َو است ِ
عم َلنی ِبما تسألنی غدا عنه و است ِ
فیما َخ َل َ
ی له.
قتن 
مرا به اون کاری وا بدار که فردا در بارهاش از من سؤال

خواهی کرد و روزهای مرا برای پرداختن به چیزی خالی
1
کن که برای آن آفریده شدهام».

حــاال وقتشــه از خودمون بپرســیم که :چه مقــدار از عمرمون
رو صــرف چیزی کردیــم که به خاطرش به دنیا اومدیم؟ چند نفر
بین ما هســتن که ا گه این ســؤال رو از خودشــون بپرســن ،پیش
وجدانشــون خجالــت زده نمیشــن؟ ماهــا بیشــتر عــادت کردیم
عیب دیگران رو ببینیم و اونا رو زیر ســؤال ببریم ،غافل از این که
ا گــه کســی قبــل از دیگران خودش رو زیر ســؤال نبــره ،هیچ وقت
رشد نمیکنه.
به قدری از خدا دور شــدیم که سؤال خیلیامون اینه :چه کار
کنیم که همیشــه به یاد خدا باشــیم؟ این سؤال ،سؤال یه آدمیه
که از حقیقت خودش فرســنگها فاصله گرفته .مگه میشه آدم
ً
بــود و خدا رو فراموش کرد؟ کســی که از آدمیت دور نشــده ،اصال
معنای «فراموش کردن خدا» رو نمیفهمه که بخواد رمز همیشه
به یاد خدا بودن رو به دست بیاره.
کســی کــه از آدمیتــش فاصلــه نگرفتــه ،ســؤاالش ایناســت:
راســتی میشــه خــدا رو فرامــوش کــرد؟ چه جــوری میشــه؟ ا گه
خدا رو فراموش کردیم ،چه شکلی میشیم؟ آیا آدمی که خدا رو
ً
فراموش میکنه ،میتونه زندگی کنه؟ اصال کسی تا حاال زندگی رو
بــدون یــاد خدا تجربه کرده که برا مــا توصیف کنه؟ اون حالی که
آدم بدون یاد خدا داره ،مرگه یا زندگی؟
 .1صحیفۀ ّ
سجادیه :دعای بیستم.
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ّامــا چــرا ما این طوری شــدیم؟ چرا به یاد خدا نیســتیم؟ چرا
بــه یــاد خدا بودن ،تو زندگــی ما یه ّاتفاقه؟ ّاتفاقــی که خیلی وقتا
نمیافتــه و وقتــی هــم میافتــه ،زیــاد ادامه پیــدا نمیکنــه؟ خدا
چــه طــوری باید خــودش رو نشــونمون بده تا همیشــه به یادش
باشیم؟
«یــادش باشــیم» یعنــی چــی؟ یعنــی بــه خاطــرش نفــس
بکشــیم ،به خاطــرش حرف بزنیــم ،به خاطرش ســکوت کنیم،
به خاطرش بخندیم ،به خاطرش گریه کنیم ،به خاطرش شــاد
باشــیم ،بــه خاطرش ناراحت بشــیم ،به خاطــرش کمک کنیم،
به خاطرش . ...
بارهــا و بارهــا ایــن ســؤال رو از آدمــای مختلفی پرســیدم که:
«دلخوشــیت تو این دنیا چیه؟ به چه عشــقی نفس میکشــی؟
ا گــه بهت بگن تا یه ســاعت دیگــه از دنیا میریّ ،
غصۀ نرســیدن
بــه کجــا رو میخــوری؟» .بــاور کنیــد خیلیــا ّ
حتــی بــرا یــه بــارم تو
زندگیشــون به این فکر نکرده بودن؛ ّ
حتی یه بار .خب چرا؟ چه
جوری میشه این همه غفلت رو توجیه کرد؟
ّ
درمــون مــیآره .چــرا حواســمون نیســت؟
روزمرگــی داره از پــا ِ
«الب َّلی ُــة إذا َع َّمت َ
میگــن َ
یشــه،
طابت؛ وقتی یه بالیی عمومی م 
پا ک میشه و دیگه کسی ازش فرار نمیکنه و زشتش نمیدونه».
فراموشــی به قدری همهمــون رو گرفته که دیگه از اون ،دردمون
نمیگیره و برامون عادی شده.
چه قدر تا کردن با ما آدمای دنیایی سخته! وقتی خواستید

بدونید که چه قدر امام زمانمون خوبه ،به این فکر کنید که چه
جوری داره ماها رو ّ
تحمل میکنه .اون با دغدغههای آســمونی؛
ماهــا گرفتــار دغدغههــای زمینــی .چــه قدر آقــا خوبه کــه داره ما
زمینیا رو ّ
تحمل میکنه!

ممنون که مرا ّ
تحمل میکنی آقای مهربانم!
تو اگر مرا ّ
تحمل نکنی
کسی کنار من دوام نمیآورد.
ً
اصال این ّ
تحملی که دیگران دارند
ّ
روزی آنها شده
سر ریز تحمل توست که ِ
و گرنه ما روی زمین
چیزی به نام مدارا نداریم.
چه قدر خوب که تو
جز بندگی  ،دغدغۀ دیگری نداری
و چه قدر خوبتر که خدا مدارا را
1
نیمی از راه بندگی گذاشت!
اگر خدا ّ
تحمل ما را گناه میدانست
باید چه خاکی به سر میریختیم؟
 .1رســول خــدا؟لص؟ فرمــود« :مــدارا بــا مردم ،نصــف ایمــان ونرمخویی با
آنها ،نصف زندگی است» ( الکافی ،ج ،۲ص.)۱۱۷
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تو اگر ما را ّ
تحمل نکنی
یا اگر از ما بدت بیاید
زمین و زمان ،سنگ بغض و کینه را
بر سر و صورتمان میبارند.
ما زندگی در میان مردم را
مدیون ّ
محبت توییم آقای مهربانی!
بمیرم برای تو
که از هر چه در دلمان میگذرد باخبری
و هر چه را میگوییم میشنوی!
بزرگی تو را
من ِ
از میزان بدی خودم میفهمم.
هر چه قدر بد میشوم و تو ّ
تحملم میکنی
بیشتر میفهمم که چه موالی کریمی دارم.
مرا باید وادار کنند که به یاد تو باشم
ُ
ولی تو را اگر بکشند
مرا فراموش نمیکنی.
تو اگر نباشی
نه من  ،هیچ چیزی نیست
ولی اگر من نباشم  ،تو هستی
و همه چیز هم سر جای خودش هست.
پس چرا تو مرا فراموش نمیکنی
و من تو را فراموش میکنم؟

من از خودم خستهام ،خستۀ خسته.
دیگر حوصل ۀ خودم را هم ندارم.
از خودم فراریام.
پس تو ِکی میخواهی از دست من خسته شوی؟
بس نیست این همه مدارا؟
مگر میشود این قدر بزرگ بود؟
بزرگی تو در ذهن من جا نمیشود.
ِ
کمی از مدارای خودت بکاه!
من باور نمیکنم کسی روی زمین نفس بکشد
و این قدر مدارا داشته باشد.
کاری نکن که بنای عقیدۀ لرزانم فرو بریزد.
باز هم یادم آمد که تو مرا دوست داری.
من اگر مدارای تو را بتوانم هضم کنم
ّ
محبتت را نمیتوانم.
آدم با دشمنش هم مدارا میکند
ّاما کار تو در برابر من ،تنها مدارا نیست.
تو مرا دوست داری!
و باز هم همان سؤال قدیمی:
آقا! تو چرا مرا دوست داری؟
در این که دوستم داری ،تردید ندارم.
اگر دوستم نداشتی ،یادم نمیکردی.
من در هوای یادهای توست که دارم نفس میکشم.
تو اگر یادم نمیکردی ،در دم می ُمردم.
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