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 ته...ايو من آ

ای یا ًِ؟؟ چطَر پطت ّز تپِّ ٍ ضکاا   ضذُداًن تاتِ حال در تیاتاًی خطک ٍ خطي، گزسٌِ ٍ تطٌِ ٍ ّزاسٌاک، سزگزداى ٍ گنًوی
ّکا گزتاکاری تکِ    ّا حیزاى ضذُ  ٍ ًا، در تکذى ًکذاری، ًاگْکاى پکس اس هکذ      ٍار دًثال سزابای را هیگزدی ٍ پس اسآًاِ دیَاًِدرُّ ٍ

 رسی...گیزد ٍ تِ چِ چطن رٍضٌی کِ ًویرسی، چِ حالی در درًٍت ضال هیای هیخاکسازی ٍ یا پطال تُشی ٍ یا کفص ٍ کَسُ
 ًی ٍ حیزاًی، خاکساز ٍ پطال تقط خاکساز ًیست کِ ًطاًِ است، آیکت اسکت، تکزای تکَ حزتکی     ای تَ پس اس آى ّوِ سزگزدازت

 دّذ...دارد، رهشی گَیذ، ًطاًی هی
ضٌاسی اها ّا تَجْی ًذاری ٍ تقط خاکساز ٍ پطالی را هیّای هُذام ٍ ّوزاُ غفلت، تِ ایي ًطاًِّا ٍ درگیزیتَ در ٌّگام هطغلِ

-کٌکی ایکي  ضٌَی ٍ احسکا  هکی  تیٌی ٍ هیّا را هیٍ دعَتْا ٍ ًطاًِ ّا ٍ ّذایاْادقت، تَ داللت ٍ جساجٌَّگام سزگزداًی ٍ توزکش ٍ 

 کٌی...ی خَدرا پیذا هیجاست کِ گوطذُ
 تزهایذ:خَاّذ اس دیذار آتص ٍ یاتاي آتص در ضةِ سزد ٍ سزگزداًی هَسی)علیِ السالم( تگَیذ، ایٌگًَِ هیخذاًٍذ ٍقای هی

 / القصص( اس  سوت کَُ طَر، تِ آتطی اًُس گزتت، ًِ ایٌاِ آى را دیذ... 92)  جَانِبِ الّطُورِ نَاراًءَانَسَ مِن 

 (.ءَانَسَ مِن جَانِبِ الّطُورِ نَاراً...)رأی ًاراً( ًِ، تلاِ )

 ها در گرو همیه طلب و تمرکز و دقت و جستجوهاست...تفاوت دیدن

 اهی اربوپیچش مو                               تو اربو، من اشارات    ینیب و منتو مو می
 آگاّی خَد قفل سد ٍ آى را تست، چِ اًاظار دارد ٍ هٌاظز جِ پاداضی است؟ کسی کِ تز هٌاتعِ

ِ  هگز جش ّویي است کِ هطاتق عول تا اٍ رتاار کٌٌذ ٍ تز دل ٍ ضٌَایی اٍ هْز تشًٌذ؟ آًْا تز تیٌایی خَد پکزدُ   ّکا را  کطکیذًذ، ًطکاً
 تزًذ، کاتز ّساٌذ.ی رًجی کِ هیتزًذ، تِ اًذاسُتیٌٌذ ٍ طثیعی است کِ رًج هیًوی

َد ٍ تطخیص دّذ. ٌّگکاهی ککِ ستالکِ ٍ    ٌتَاًذ صذای آیا  را تطآساد هی تَاًذ اس ّذایاْا ٍ اس تالٍتْا تیاهَسد. گَشِآساد هی گَشِ
سًٌذ کِ هکزا اس  تیٌی، در ٍاقع ایٌْا تَ را صذا هیی ٍ اًاظار پیزهزدی ٍ گزتااری رّگذری را هیی کَدککثاتت ٍ یا ظز  کثیف ٍ یا گزیِ

ّا را تطکٌَد ٍ اجاتکت کٌکذ ٍ    تَاًذ ایي دعَتْا ٍ ایي طلةآساد است کِ هی سزا راُ تزدار ٍ هزا تطَی ٍ هزا دساگیز تاش. ایي گَشِ
کِ دعَ  رسَل را اجاتت کٌذ ٍ صذای رسَل را تطٌَد ٍ تالٍ  آیا  را جذّی اگز گذضت ٍ گَش خَد را گزتت، تَقّع ًذاضاِ تاضذ 

 تگیزد...
ضکٌَین... چکَى ٌّکَس    ّا ٍ تزیادّای هلاَتی کِ درخاهَضیِ عویق ٍ ساَ ِ پُز اس حز ِ ایي عالن ًْفاِ ّست ٍ ها ًوکی چِ دعَ 

 گَش ٍ چطن ٍ قلثواى تزتیت ًطذُ است.
ّا ًوکاًی ٍ آداب رتکاي   ي ضلَغ ّزآى؛ تایذ هٌاظز ًَری ٍ ًَراًیّای ٍ دسای تاضی تا در سیاّیسهاًِ تاریک ٍ در ایي سهی ایي در

ی...(.ٍی  ٍ ًِ عَضی راُ تزٍرا تیاهَسی)ًِ راُ عَضی تز
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