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فهــــــرست



مقدمه

سعید رفسنجانی

ـی دلــم از "تکــرار" می گیــرد، بســراغ طبیعــت  ... وقـت
مــی روم، گویــی کــه مــی دوم. نــه فقــط بســوی جنــگل 
سرســبز بلکــه هــر جــا که حقیقــت "زندگــی" در واقعیت 
هــای پیــچ پیــچ آن، فرامــوش نشــده باشــد. "آنجــا"، 
آســمان،  شــاید  "آن"،  و  کویــر  جنــگل،  کــوه،  شــاید 

ــا خــودم باشــد. درخــت، آتــش، جــاده و ی

در  را  "نگاهــم"  تــا  شــوند  مــی  باعــث  آنهــا  همــه ی 
زیبایــی پــاک شــان بشــویم و "فراموشــی" را از یــاد 
ببــرم. نگاهــی کــه گاه، آفریــده هــای ســاده امــا پــر رمــز 
و راز دور و نزدیــک خداونــدی را نمی بینــد و دائــم و 
البتــه مشــتاقانه درحــال برداشــت پیچــک هــای ذهنــی 
و روزمــره ی خویــش بــوده، بــرای او تکــرار تکرارهــا، 
"عادتــی" بــه معنــای زندگــی شــده اســت. هــر چنــد آنهــا 
همیشــه بــا حقیقتــی کــه دردل خــود دارنــد، بــه زیبایــی 

تمــام، "یادهــا" را بــه رخ می کشــند.

از  ادعــا  بــی  و  ســاده  برداشــتی  "نــگاه" ،  مجموعــه ی 
ــر  ــه تصوی ــز و رازهــای اطــراف ماســت کــه ب همیــن رم
ــات، بســادگی از کنارشــان  ــب اوق کشــیده شــده و اغل

یــم. می گذر
                            دوباره نگاه کنیم، دوباره ...


