آیت روباه
بچهها؛ روباه حیوون گوشتخوار کوچیکیه که:
نه مثل یوزپلنگ سریع میدَوه،
نه مثل عقاب چشمهای تیز داره،
نه مثل تمساح آروارههای قوی داره،
نه مثل خرس پنجههای نیرومند داره،
نه مثل سگ بینی تیز داره،
نه مثل مار سم داره،
و نه مثل فیل بدن بزرگ داره؛
فکر کنید یکی از ما آدما جای این حیوون بودیم؛ چی کار می کردیم؟ همهش شکایت
میکردیم و میگفتیم چرا من هیچی ندارم ،من هیچ کاری نمیتونم بکنم ،من بیچارهم
و ...اما روباه این طوری نیست ،اون نگاه کرده دیده که اگر اون خیلی چیزا نداره ،به
جاش چی داره .روباه با وجود این کمبودها ،از حیلهگری و مکاری خاصی برخورداره
که با استفاده از اون میتونه شکار کنه و گرسنه نمونه.
یکی از حیلهگری های روباه اینه که توی جنگل شبیه یه روباه مرده شکمشو باد می
کنه و روی زمین دراز می کشه و به اصطلاح خودشو به مردن میزنه ،حیوونای دیگه
هم فکر میکنن که واقعا مرده ،وقتی حیوون کوچیکی مثل پرنده ،موش یا سنجابی
بهش نزدیک میشه ،روباه سریع میپره و اونو شکار میکنه.

Ayatmadari.ir

بچهها؛ ما هم باید از این حیوون یاد بگیریم .خدا توی این رفتار روباه برای ما آیت یا
نشانه ای قرار داده .ما هم می تونیم هر وقت احساس کردیم چیزی نداریم و می
خواستیم براش غصه بخوریم ،اصلا معطّل نکنیم ،به سرعت به این فکر کنیم که خدای
مهربون به جای اون چیزی که نداریم چه چیزی به ما داده .مثلا ممکنه یه دختری بره
جلوی آینه بگه ای وای من چقدر بینیم بزرگه! به جای این که غصهی بینیش رو
بخوره ،باید سریع ببینه که مثلا خدا چه چشمای زیبایی بهش داده یا چه موهای
قشنگی داره و ...یا فکر کنید یه پسری میبینه که بابای دوستش ماشین شاسی بلند
داره ،بگه کاش بابای منم داشت .اما نه ،اون باید سریع بگه شاید بابای من به اندازهی
بابای خیلیا پول نداره ،اما عوضش مطمئنم پولش حلاله ،تازه بابای من خیلی هم دانا و
مهربونه.
بچه ها؛ کشورهای مختلف هم چیزهای مختلفی دارند که باید از اون امکانات و ثروت
هاشون به بهترین شکل و عزّتمندانه استفاده کنند و دست گدایی به سمت کشورهای
دیگه دراز نکنند .مثلا دسترسی به دریا برای کشورها خیلی مهمه .ایران ما کشوریه
که خدا رو شکر از طریق دریای عمان به آب های آزاد جهان دسترسی داره (آخه می
دونید که هم از نظر نظامی و هم از نظر تجاری برای کشورهای مختلف دسترسی به
آبهای آزاد حیاتیه) .حالا ممکنه بعضیا توی کشور بگن که ما هیچی نداریم ،ما بیچاره
ایم باید بریم از آمریکا و اروپا کمک بگیریم! اون ها نعمت های فراوان داخل کشور
رو نمی بینن .ما مسلمانیم ،کشور پهناور داریم ،مردم مهربان و غیرتمند داریم ،حرم
امام رضا سلام الله علیه داریم ،به دریا راه داریم ،هوای نه خیلی گرم و نه خیلی سرد داریم،
رهبر مومن و دانا داریم و هزاران چیز دیگه...
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