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 مقدمه 

 

 
خودواقعی توانیم بهتر به یسنده، باور دارم که با نوشتن میبه عنوان یک نو

تر ببینیم و های دورنی خود را بهتر و دقیقالیهخویش نزدیک شویم و الیه

 بشناسیم. 

 ،آموزنده غیرداستانی و ایمجموعهها در قالب ها، احساسات و تجربهبیان دغدغه

 تر باشد و مخاطب را همراه سازد. تواند دلنشینمی

 بتواند خاطر عزیزان را نوازش دهد.امید که این مجموعه 

 

 فریبا نبی زاده 



 

 

 

 

 دغدغه یک کارمند

 

کند ه سینما هنرنمایی و ایفای نقش میرود، نه پشت پردنویسنده، هنرمندی است که نه روی صحنه نمایش می

لکه برای نوازد، بلکه نویسنده شخصی است پر از دغدغه، نه برای خودش بسازی می ،نه در ارکسترهای بزرگو 

 .اشهمنوعانش و افراد جامعه

مهری روزگار، از اشک هایشان، از بیها و ناخوشیدگی سراسر رنج و دردشان، از خوشینویسد، از زناز آنها می

ی عشق های عاشقانه بین لیلی و مجنون، از ناکامان به فرزندان، از رابطهعشق پدر یتیم و از ناله مادران، از

، از مکند تا از او فال حافظ بخریابان از سرما یخ زده و التماس میای که گوشه خیشیرین و فرهاد، از پسر بچه

ف و شیرخوارش لی دختر بچه آدامس فروش سر چهارراه، از مادری که برای سیر کردن شکم خود و فرزند

 .فروشددستمال و ... می

خواهد حرفش شنیده شود ، با خواهد با قلمش حرف بزند، دلش میای ندارد، میظاهرا نویسنده خودش دغدغه

هایش گوش جهانیان را کر کند، دردی را دوا کند، بدنبال پیدا کردن راه حل است، شاید دریچه کوچکی نوشته

 .ه و مه آلود زمانهای سنگ شدباز شود و نوری بتابد بر دل

 .هایشنویسد، از دغدغهاز زندگی یک کارمند می

 در فقط و ندیده ن تا هفت غروب، حتی نور آفتاب را به چشم اکارمندی که از ساعت هفت صبح، خروس خو

 نمیرش و بخور حقوق که  ای یا زیرزمینی فقط از جان مایه گذاشته به امید سربرج،ای، زیرپله، دخمه اتاقی کنج

 .نباشد اشخانواده شرمنده تا ببرد سفره سر نانی بعبارتی و بگیرد را

ای خورد و سی را گذراند که اگر دری به تختهنویدیپلم گرفت، بالفاصله دوره ماشینکارمندی که بعد از اینکه 

 .دارم الاقل مهارتی داشته باشد و بگوید مدرک اش را هم ،ای، بانکی یا شرکتی استخدام شودتوانست اداره

سی پارتی داشت و سفارشی اما دریغ از اینکه کارهای اداری و پشت میز نشینی، برای خواص بود نه عوام. اگر ک

پشت و پناه بود که دیگر شد اما اگر بیکرد و مشغول میید در گوشه و کناری جایی پیدا میشد، شابرایش می

 .زدباید قیدش را می

 .، دست از پا درازتر ناامید برگشت سر خانه اولگشتبعد از مدتی که دنبال کار می



 

 

 

 

ها معموال اگر مدرک دانشگاهی داشته باشی شاید بهتر بتوانی کار پیدا کنی چون شرکت" :بعد )اطرافیان( گفتند
های دولتی نه کنند آنهم دانشگاهافراد تحصیل کرده لیسانس به باال با مدرک دانشگاهی معتبر استخدام می

 ".دانشگاه آزاد

ه بود و طرفدار نداشت. ، رفتن به دانشگاه آزاد خیلی باب نشد ۰۶و  ۰۶ی های گذشته یعنی دههطی سال

گفتند: هر کسی که در کنکور سراسری، رتبه نیاورده است، سر از آنجا در آورده و با دادن پول و )مردم( می

جویای کار، بیکار مانده  یری رفتهاما بعدها که خیل عظیمی از جوانان دانشگاه سراس .شهریه مدرک گرفته

بودند با وجودی که در دانشگاه های سراسری درس خوانده بودند، حرفشان را پس گرفتند و حاال به حال درس 

 .خوردنده بعضا مشغول کار بودند، غبطه میخوانده های دانشگاه آزاد ک

گشت و گذار اره روز از نو و روزی از نو. تازه حتی وقتی که با زحمت و تالش مدرک دانشگاه آزاد را گرفت، دوب

 .کار مناسب را شروع کرد برای

مند ی که کشیده استفاده نماید و بهرهخواست از زحمتاز طرفی دلش می .خواست کار کندهر جایی هم نمی

 .شود

 داشت تهچن در که آنچه فراوان اشتیاق با و کرد پیدا شرکت یک در مناسبی کار  خالصه با هزار زحمت و زور،

 .گرفت بکار

کم بار ارفرما ) رئیس ( خود هم بود و کمداد، مورد قبول و تأیید کاز آنجایی که کارش را به نحو احسن انجام می

شود گفت همه امور داخلی شرکت را به او سپردند البته بیشتر به خاطر اش را بیشتر کردند و میمسئولیت

 .ضمنا ادعایی هم در قبال حقوق خود نداشتاعتماد و خلوصی که در کارش داشت و سنح

 .چون با زحمت، کار را پیدا کرده بود و برایش سابقه کار مهم بود . چند سالی را آنجا گذراند

های بیشتری را کسب نماید. در یکی دو دوره کاربردی در زمینه کارش هم در حین کار، سعی کرد مهارت

 . شرکت کرد و موفق به اخذ مدرک مربوطه شد

کم به خود آمد که باید برای رشد و پیشرفت شغلی خود جابجا شود و شرکت خود را تغییر داد و خالصه کم

توانست موقعیت شغلی بهتری را برای خود رقم بزند. بیست سال به همین منوال گذشت. تا اینکه تصمیم گرفت 

ای ید که چه کاله گشادی سرش رفته و که پیش از موعد خود را بازنشسته نماید. در این اثنا بود که تازه فهم

که  حالبرایش رد نکرده و بود، هایی که آنجا کار کرده های مربوطه را طی سالدل غافل کارفرمای اول حق بیمه

با نواقصی مواجهه شده است. بنابراین کفش آهنی  ،ای خودنماید برای جمع آوری سوابق بیمه خواهد اقداممی

 .داری و احقاق حق خود دویدپوشید و بدنبال کارهای ا



 

 

 

 

شکل زحمات اش عد از چند سال کار صادقانه، بدینشود که بتازه بیشترین دغدغه یک کارمند از اینجا شروع می

شود و بجای اینکه بتواند براحتی بازنشسته شود و از دوران بازنشستگی خود لدت ببرد باید با نادیده انگاشته می

 .توانست برایش بهترین لحظات شیرین زندگی باشدظاتی باشد که میتلخ ، یادآور لح مرور خاطرات

اما متاسفانه تازه شروع دردسر و اضطراب و نگرانی او بود تا اینکه باالخره بعد از چند سال دوندگی توانست به 

ه ردنیت کار کلوصخصادقانه و با  ،ای توقع و چشمداشتل شود. کارمندی که بدون ذرهبازنشستگی نائ درجه

 .بود

ر دانستند که پرداخت به موقع حق بیمه ماهانه چقدبر حقوق حقه خود واقف بودند و میاگر کارمندان از ابتدا 

شدند حقوق آن ماه را نگیرند ولی حق بیمه شان بموقع و سر وقت پرداخت برایشان واجب است، حتی حاضر می

 .و کسری حق بیمه خود نباشندتازه بفکر جمع کردن کم  ،سال ۰۶سال یا  ۰۶شود تا بعد از 

  



 

 

 

 

 سیر تکاملی تلفن از ثابت تا همراه 
 

کوب سه گوش یادم هست که دیوار .مادربزرگم نصب بود خانه ، دستگاهی روی دیوار ایواندر عنفوان کودکی

م هم همیشه روی آن دفترچه یادداشت کوچکی و یک قل ،سبز رنگی زیر آن تعبیه شده بود بعنوان زیردستی

ت کنند، گوشی دیدیم صحبنه مادر بزرگ بود و ما او را نمیخواستند با کسی که خیلی دور از خاقتی میبود. و

ندند و چرخانه دستگاه را پشت سرهم چندبار میداشتند و با زور بازو آن دسته سفید وسط تسیاه بزرگ را بر می

منظورم تلفن . آمدبصدا درمی تلفن زنگ گذاشتند. هنوز چند ثانیه نگذشته بود کهدوباره گوشی را سرجایش می

 .بود "هندلی"ثابت خونه مادربزرگ است که از نوع 

 .تر شدم، نوع جدیدتری از تلفن را، در خانه همسایه دیدمکم که بزرگبعد کم

مان شماره اش حاضر شود به ماتوانست سر کالس درسوزهایی که بابا کسالت داشت و نمییادش بخیر، ر

برو خانه آقای صوفیان و زنگ بزن به مدیر مدرسه و اطالع بده که من حالم "گفت: داد و میمیدبیرستان را 

 ".خوب نیست

ر توی راهرو بود و قدم به نگی را دیدم که اگر چه باالی دکوررفتم و آنجا تلفن نارنجی من هم همراه مامان می

 .کردگیری میچرخید و شمارهمیاش با انگشت اشاره دست رسید، اما متوجه شدم که صفحهآن نمی

ت بیایند و یک هفته قبل از اینکه از طرف مخابرا ،دمان هم تقاضای خط تلفن دادپدر برای خانه خو، سالها بعد

 .اش را گرفته بودیمدستگاه ،آنرا وصل کنند

از دیگری ها را یکی پس اره خود، شمارهکردیم نوبتی با انگشت اشها با چه ذوق و شوقی سعی میما بچه

 .بچرخانیم و بازی کنیم

 .ها حداقل یک خط تلفن ثابت داشتندفن داشتن باب شده بود و همه خانهدیگر تل

 .کردها را کالفه میجا، خانوادههای بیضروری، اما گاهی اوقات هم مزاحمتای وسیله

شد و اصطالحا خط روی می ها قاطیگذاشتند یا خططنت میگرفتند و به حساب شیها اشتباه شماره مییا بچه

 . افتادخط می

شنیدیم که با برادرش پشت گوشی یم، صدای یک مرد سبیل کلفت را میجان حرف بزنگاهی بجای اینکه با خاله

 .کرد، خالصه ماجرایی بودداد و فریاد می ،تلفن



 

 

 

 

ود با در تاقکی نارنجی بکه سر هر چهارراهی ا "عمومی"یا  "همگانیتلفن"وعی دیگر تلفن هم بود بنام راستی ن

 .ماشاتشدی هم فال بود هم کشویی که وقتی واردش می

انداختیم تا ریالی می ۵ریالی یا  ۰اش، یک سکه گفتند چون حتما باید درون قلکهم می "ایسکه"به آن تلفن 

 .بوق آزاد بزند و بتوانیم شماره مورد نظرمان را بگیریم و صحبت کنیم

که زیاد منتظر مانده بود با  ، نفر بعدیشدبستیم و کمی صحبت طوالنی میقک را میوقتی در کیوسک یا اتا

و مجبور  "زود باشید من هم کار ضروری دارم"گفت: زد و با لحن اعتراضی میای در دست؛ به شیشه میسکه

 .بودیم حرف را نیمه رها کنیم و زود خداحافظی کنیم تا نوبت به بقیه هم برسد

ها شده و بواسطه پیشرفت تکنولوژی و مصرف ن تلفن ثابت ، پای ثابت همه خانهیر، دیگر داشتهای اخطی سال

البته با وجود کنند. نترنت خانگی از آن خط استفاده میاینترنت خانگی بیشتر افراد از آن برای استفاده از ای

 یک از  اند.بالی خانمان سوز شده عبارتیها راه یافته و بخانه ای انواع اینترنت ها بسویسیستم های ماهواره

 ... و ها پارازیت و ها تحریم بحران دیگر سوی از و اینترنت رویه بی مصرف طرف

اما همانطور که گفتم با پیشرفت تکنولوژی وسیله دیگری اختراع شد که همیشه همراه مان است و اگر یکبار 

مان تنگ است و حتی شماره خانه را هم بلد نیستیم ه بیرون برویم، آن روز خلقفراموش کنیم و بدون آن از خان

 .اما فراموش کرده ام و با خود نبردهکه زنگ بزنیم و بگوییم مثال فالنی، من تنها هستم و همراه ام ر

، مثال زند و برای ما آرامشی نگذاشتهوقت زنگ میاست که وقت و بی "موبایل"بله این وسیله مخل آسایش، 

 نظر به که خانمی یک صدای  شوی ونگ گوش خراش آن از خواب بیدار میا صدای زبعد از ظهر ب ۰ساعت 

 تازه و کندمی پریشان را تو کند،می بیان را آنها رگباری سرهم پشت و کرده ضبط را هایشحرف تمام رسدمی

خودم بیمه  ای، به او بفهمانی که من بازنشسته هستم وهای کلیشهالی صحبتکنی تا البه پیدا فرصتی باید

تکمیلی دارم و نیازی به بیمه شما نیست، یا مثال من اصال فریزر ساید ندارم که شما بخواهید نماینده بفرستید و 

 .فیلتر آنرا تعویض نمایید یا خیلی موارد دیگر که فکر کنم حداقل یکبار برای شما هم پیش آمده باشد

ست بلند باال داریم، اما دریغ از اینکه بتوانیم با کسی در عین حالی که شماره همه دوست و آشنا را در یک لی

اند و حاال هم که بخاطر مسئله کرونا و کار دارند یا خارج از کشور رفته یا . قراری بگذاریم و از نزدیک او را ببینیم

 .رعایت فاصله اجتماعی نباید همدیگر را ببینیم

را زیر بغل بزنیم و هر  "ساناز"یا  "رزا منتظمی"تاب آشپزی البته مزایای خوبی هم دارد، مثال دیگر الزم نیست ک

مثال نیازی نیست  ای آنرا ذخیره کنیم یایل مربوطه را دانلود کنیم و گوشهجا ، همراه خود ببریم، کافی است فا

ت ای بنویسیم و توی کیف یا گوشه کت خود نگه داریم، بلکه در لیسهای دوستان را در دفترچههمه شماره تلفن

 .باشندآماده استفاده میو  گوشی به ترتیب حرف الفبا چیده شده



 

 

 

 

 ،برنامه جی پی اس و یا برنامه های گوگل مپ و غیرهاستفاده از با   توانیم براحتیحتی کوچکترین مسیر را می

 .یابی و مسیریابی کنیمرد

های ا پیامک، حضور در کالسو مطلب ی خالصه خیلی موارد استفاده خوبی دارد مثال ارسال سریع فیلم، عکس

ره همه مجازی بصورت آنالین ، انجام امور بانکی بدون مراجعه به بانک یا دستگاه ای تی ام و از همه مهمتر ذخی

 .شودع بنوعی گاو صندوق شخصی محسوب میها و حافظه اضافه گوشی و در واقنوع اطالعات الزم در فایل

و آسایش و تمرکز را از افراد  ه در برخی مواقع دردسر ساز استبه نظر کوچک، اگر چ یخالصه این وسیله

دهیم اما بیشتر های اجتماعی، به هدر میزنی در شبکهمان را به واسطه پرسهگیرد و از همه مهمتر وقتمی

و  رای رفتت زیاد بقباشد و به نوعی از اتالف ومی عمل نموده و کارساز و مؤثر میاوقات به عنوان یک همراه دائ

 .آوردها جلوگیری بعمل میهای انتظار طوالنی بانکآمد و ماندن در صف

تر و اربرد آن وسیله را برایمان شیرینتواند سهولت و کای میانید، استفاده بهینه از هر وسیلهدهمانطورکه می

 .تر نمایددلنشین

ای از کاربردهای این وسیله مجموعه ببرم کهتوانم به کار که در مورد تلفن همراه موبایل میبرخی از معانی 

 :است، عبارتند از ۰۲ساخت بشر قرن 

مخل آسایش، شب زنده داری، پرسه زنی ، برقراری ارتباط با راه دور و کم کردن فاصله ها، همه  دشمن تمرکز،

برای  رو داری آما باز هم تنهایی، دهن کجی به تلفن سکه ای ، روی دست تلفن ثابت بلند شدن، دنیای عجیبی

تجارت، اسباب بازی ، دکه اطالعات، پاتوق دوستان، کالس درس، گاوصندوق بانک، جعبه ابزار، کتاب آشپزی ، 

نه نمایش، کنترل از راه دور، دنیای رنگارنگ، سینما دستی، رادیو استندبای، تریبونی برای سخنرانی، صح

راه، های خانوادگی، نقشهو تصویری، قاب عکسلبوم های صوتی قلب، مونس و همدم ، کتابخانه سیار، بانک آقوت

، ی، کلید یدکی خودرو، ماشین شارژیچراغ اضطراری ، میکروفون بی سیم، ضبط صوت خبرنگاری، دوربین مخف

عابر بانک همراه، صندوق صدقات، صندوق خیریه، منش تلفنی ، ردیاب، گردشگری مجازی، دفترچه یادداشت، 

 ... آنالین و صپامین ساز، ضد افسردگی ، کالس رقوکامپیوتر دستی، صفحه نقاشی، د



 

 

 

 

 مهمان عزیز

 

خیلی آرام به سمت صندوقچه چوبی کنار اتاق رفت و با یک بسم اهلل دستمال گلدوزی شده روی آنرا کنار زد و 

 .رسیدن و صابون عروس و ... به مشام میدر صندوقچه را باز کرد. بوی نفتالی

ت پر مسی لبه را بیرون آورد و خیلی آرام آنرا کنار صندوقچه گذاشت. سینی هشاش ه ترمه زربافت جهیزیهسفر

دار نقره را توی سینی های پایهیکی کاسهبیرون آورد. یکی ،های داخل صندوقچهالی پارچهکنگره خود را از البه

 !چید و یک دیس بیضی کوچک مسی بیرون آورد و با خود گفت: این هم از این

های ه را روی آن کشید و با دستش گوشهام در صندوقچه را بست و دستمال سفید گلدوزی شددوباره خیلی آر

 .آنرا مرتب کرد

های مسی مخصوص شیرینی و سینی و کاسه سفره ترمه را روی میز عسلی در اتاق مهمان پهن کرد و ظرف

ه روی طاقچه را پایین آورد و با دار را با وسواس فراوان روی آن چید. شمعدان قرمز الله عباسی کنار آیینپایه

 .دستمال کنار میز سماور آنرا پاک کرد و روی سفره ترمه کنار بقیه وسایل گذاشت

 .داددنش ذوق و شوق فراوانی به خرج میگویی مهمان عزیزی داشت که در تدارک آم

اید؟ قدر تدارک دیده مان دارید که اینگانه از مادربزرگ پرسید: مگر مهرضا کوچولو با آن زبان شیرین بچه

 آییدد . شما هم برای دیدنش مییسرما بیاگفت: آره عزیز دلم قرار است ننه مادربزرگ با آن صورت نورانی خود

 . اینجا تا همه دورهم باشیم

 ... ننه سرما؟! اون هم مثل شما بزرگ است؟ مادربزرگ شروع کرد به معرفی ننه سرما و قصه شب چله

 ما خالی است، امروزیهای ها در زندگیها و مادربزرگلی بزرگان مخصوصا پدربزرگجای خا براستی، چقدر

سرما چله و ننههای شبهایمان از قصه های قدیمی و داستانکاش اینجا بودند و برای وجودشان واقعا نعمت بود. 

ی داشتند و ... ایه، چه رسم و رسومخوردندکردند، چه میینی اون شب ها و اینکه چه کار میو خالصه شیر

 .کردندبرایمان تعریف می

نه بزرگترها مأمن انس و الفت، صفا و صمیمیت، شادی و نشاط، خا شده، تنگ فضایی چنین  چقدر دلم برای

 .عشق و مهر و دوستی است



 

 

 

 

، سرما این مهمان ویژه شب یلدا ، اینقدر دوست داشتنی است که همه مردم ایران با هر دین و مذهب و آیینیننه

ش هستند و ها، چشم به راهها ، نابسامانی، علی رغم همه مشکالت و غم و قصهاز هر قوم و کیشی که باشند

اش با خودش خوشی، امنیت، صلح و دوستی، برکت و از همه توی بقچه ،امیدوارند که این مادربزرگ مهربان

نوان مهمان ناخوانده ، از کل جهان مهمتر سالمتی به ارمغان بیاورد و با ورودش ریشه این ویروس منحوس بع

 .گردندربرچیده شود و مردم به زندگی عادی خود ب

های کدو را تفت دهد و در های نازنینش شیرینی خانگی بپزد، تخمهست مادربزرگ برای شب چله، با دستقرار ا

های رنگی که گذاشته که با دستمالها کنار پنیر برای بچهوص بریزد و کلی نقل و نبات و شکرظرف مخص

نه قرمز هم دون هایش شادباش گوید. انار داها و بچهمژدگانی شروع فصل جدید را به نوهخودش گلدوزی کرده، 

چله و ست به دورهمی شبههای پایه دار بریزد و از آنها پذیرایی کند. خالصه دلش خوش اکرده تا توی کاسه

 .هایش در صحت و سالمتیدیدن بچه

 دلتان خوشوجودتان سالمت و 

 تان پیشاپیش مبارکشب چله



 

 

 

 

 قهوه سرد 
 

ای دم کرد و ه بود، هوس قهوه به سرش زد. قهوهبارید، دم دمای غروب بود، سردرد امانش را بریدباران تندی می

 .قلم و دفترش را آورد و شروع به نوشتن کرد

دید. گویی با دو قلم در دست یدار منوشت، سایهمیای را که روی کاغذ چشم هایش دوبینی داشت هر کلمه

 .کلمات را نوشته باشد

 ،هایش همالی نوشتهاش . البهها و خاطرات کودکیهایش، از شادیو هوای آن روز نوشت، از دل تنگی از حال

 .یکی دو بیت شعر نوشت

ز دهن ا ،هاو بقول قدیمی اش سرد شددر غرق در نوشتن بود که حتی قهوهکم سردردش فراموش شد آنقکم

 !افتاد

 .کرد، برایش بنوعی مسکن بودهایش را فراموش میها و غمبا نوشتن گویی همه درد

 گویند نوشتن درد دارد؟ها میاما چرا بعضی

 درمان درد نیست؟ نوشتن، خودمگر 

های گرهکنی، یکی باز مییکی ها و کلماتهای دلت را با واژهریزی، عقدهبا نوشتن، هر چه در دل داری بیرون می

 .شکافیاند، گره به گره میای شدهات را که همانند کالف درهم پیچیدهذهنی

 :به یادش آمد و آنرا با خود زمزمه کرد و روی کاغذ آن را نوشت "باباطاهر"یک دفعه شعر دوبیتی از 

 یکی درد و یکی درمان پسندد

 یکی وصل و یکی هجران پسندد

 من از درمان و درد و وصل و هجران

 سندم آنچه را جانان پسنددپ

 



 

 

 

 

ها و ن و گاهی خیلی نرم و سبک روی برگهای باران که گاهی با شدت فراواداد. قطرهبه صدای باران گوش می

 .چه صدای دلنوازی بود کردند،ختان پشت پنجره اتاق خودنمایی میی درشاخه

 حتی یکاما گویی کسی آنجا نبود و  کشیدمی کوچهسرکی به  هوا سرد و تاریک شده بود. گاهی هم از پنجره،

ای در قفس در آرام و قرار نداشتند و مثل پرندهاش ها بودند که در ذهنزد. فقط کلمات و واژهپر نمیهم پرنده 

ای بخورد و افکارش به بیرون هجوم بیاورند و آنها هم بتوانند از قفس ر زدن بودند تا شاید دری به تختهحال پرپ

 .روی کاغذ آزادی خود را جشن بگیرندآزاد شوند و بر 

 !آمدن آنها چه زیباستعا رقص کلمات و به رشته تحریر درواق

قوی  ای زیبا ونی که نویسنده و شاعرش عجب قریحهماخوانی در عجب میوقتی متنی ادبی ، یا شعری را می

، انایی و استعداد و مهارت به یک طرفآورده است. توظم یا به نثر درای را به نالعادهداشته که این چنین اثر خارق

 .ها واقعا ستودنی استدست به قلم بودن و روانی نوشته

ساله بود. بر اثر بارش شدید باران در  ۰یا  ۰جرعه نوشید و یادش آمد روزگاری را که ی سردش را جرعهقهوه

ها یابان ها، آب باران به خانهبود امکانات زیر ساختی خشهرشان ، سیل راه افتاده بود و متاسفانه به خاطر ن

 .سرازیر شده بود و همه زندگی آنها تا نیم متر به زیر آب فرو رفته بود

بغلش کرد و او را به باالی پلکان برد و گفت: نازنینم تو اینجا  ،ی وحشتناکی بود! پدرش که گریه او را دیدلحظه

 .در امان هستی، نگران هیچ چیزی نباش

ها بود تا مرمت حیاط خانه و دیوارهای اتاق آسا، درگیرتا چند ماه بعد از آن بارش سیلر خدایش بیامرزد! پد

 .بتواند خرابکاری های حاصل از آن فاجعه را برطرف نماید

و دیگر شهرهای استان خوزستان در امان  اهوازیعنی الیان سال، مردم همان شهر اما هنوز بعد از گذشت س

 .شان نابود شودد که مبادا سیل جاری شود و زندگیافتن به لرزه میشادل ،نیستند و با هر بارشی

امکانات رفاهی و خدمات شهری برای مردم و ضعیف بودن  نعمت الهی است، اما با نبود آری باران زیباست و

 .بخشیماش می ءزیرساخت های عمرانی، عطای آنرا به لقا

  



 

 

 

 

 جانبیبه یاد بی
 

ر زبان بود. هرگز او را عصبانی و پرخاشگر ندیدم. هیچگاه حرف زننده و بدی برو و خوش اخالق همیشه خنده

شد جلوی ه هر وقت پسر بزرگش وارد خانه میکرد تا جایی کاش با احترام رفتار مینیاورد. همیشه به فرزندان

 .کردگویی میایستاد و خوش آمدپایش می

 .گویمام را میبزرگ مادریجان، مادربیآری بی

داشت. البته که خودش هم نزد  همه را دوست ،برایش فرقی نداشت نوه پسری یا دختری .هایش بودشق نوهعا

 .هایش عزیز و محترم بودنوه

، راه پله سنگی کنار های توی ایوان باالاز شبستان گرفته تا اتاق ،رفتیمجان میبیآید وقتی به خانه بییادم می

به همه  .ها در امان نبودالصه هیچ جای خانه از دست ما بچههای قرمز ، خاهین، مطبخ خانه و حوض پر از مایوا

 .یادش بخیر ،شیدیمکجا سرک می

لچسب برای خواب به شبستان می رفتیم. بسیار خنک و تمیز و د ،خوردیمرا که در اتاق مهمانخانه باال میناهار 

 .بردیمگانه را آنجا به پایان میهای بچهو شیطنت هایم و ادامه ماجراجوییماندکه تا غروب آفتاب همانجا می

ت و با سرمه برایش دوخای میها عروسک پارچهوصله و صبوری بود. گاهی برای بچهجان بسیار زن باحبیبی

ها هم برای دوخت. گاهی وقتلباس می ،هاهای رنگی برای عروسککشید. با تکه پارچهچشم و ابرو می

را با دست  هادوخت. همه این دوختسن و سفره قندی و ... چهل تکه میتختی ، کودخترانش دستگیره ، رو

 .رساند. با سلیقه بودکارهایش را با عشق به سرانجام میداد. همه نازنین خودش انجام می

، ارادت خاصی به ایشان داشت و رفت مشهد زیارت امام رضا )ع(ماه ، ماه رمضان را برای خودش میهر سال یک 

 ،کردخرید و آماده مین یک ماه سفرش بود و هر چه که میام یازده ماه در طول یک سال را در تدارک آتم

ها را های بچهرفت اول سوغاتینجا هم که میآ .گفت این برای مشهدم است. خالصه خیلی بامرام بودمی

کرد که مثال این ذوق و شوق تعریف می گشت بابر می وقتی ،بعد از پایان ماه رمضان. گذاشتخرید و کنار میمی

ها و اش همین بچهاز کجا خریدم و ... تمام دلخوشی هدیه و سوغاتی را از بازار کنار حرم خریدم یا فالن چیز را

 .ش کندسفر مشهدش بود. خدا رحمت

 



 

 

 

 

ت عبای رفمی کرد با چارقد ململ سفید ، بیرون هم کهمیشه پیراهن نخی گلدوزی به تن مییادش بخیر ه

ای داشت با وجود سن و سال باال بیشتر اوقات پیاده از این محله به آن جان قد بلند و کشیدهبیعربی داشت، بی

خورد آخر نه فشار کرد. هیچ موقع قرص و دارو نمیاستفاده مینقلیه عمومی  رفت و کمتر از وسیله محله می

های گیاهی رحال و قبراق بود بیشتر با دمنوشود خیلی سخون داشت نه دیابت و ... تا زمانی که در قید حیات ب

کرد به ما هم یاد داده کوبید و با نبات مصرف میپودر چند گیاه عطاری را در هم میمآنوس بود و برای خودش 

 .بود که مواقعی که نفخ شکم داشتیم از آن بقول خودش چن چن بخوریم خیلی کارساز بود

ش بود که همیشه در دست راستش به یاد دارم، انگشتر طالی عقیق جانیبن بیخاطره خوبی که از وجود نازنی

 . یادش بخیر ،بود. انگشتان کشیده و دستان سفید بلوری

زد و دوباره کرد و شانه میهای بلند جو گندمی خود را باز مینشست ، زیر نور خورشید موگوشه حیاط می

جان دم است هر موقع که مامان یا خالهاش روی زمین بود. یانشست دنبالهموی بلندی که وقتی می .بافتمی

ام یک وجب از موهایت را کوتاه گفتند ایندفعه که رفتی حمه سر مادر بزرگ بگذارند به او میخواستند سر بمی

 .شان دارمام و دوستن موها را با جان و دل بلند کردهگفت مبادا! من ایشد و میکنیم و او ناراحت میمی

 .ش بودا داد و همیشه مراقب سالمتیاش اهمیت میو قلیان هم نبود. بسیار به تغذیهبی جان اهل دود یب

ا حوصله برگ برگ آنها را کرد هیچ کس حق مداخله در تمیز کردن آنها را نداشت خیلی بوقتی سبزی پاک می

دو یک کیلو سبزی خوردن به اندازه گذاشت. خدایی چه پربرکت هم بود از کرد و فقط ساقه خالی را میتمیز می

 .ش برکت داشتداد گویی دستکیلو سبزی پاک شده تحویلت می

ها و شاید چندین یام جنگ که همه مجبور بودیم ساعتخاطرم هست ا .کردبرای خودش سرگرمی درست می

ا گره به گره باز ها رنشست و آنخرید و با حوصله میبرای خودش نخ های در هم تنیده میروز در خانه بمانیم او 

 .دادها میبه مامان و خاله ،برای دوخت و دوز مالفه پتو و لحافپیچید و کرد و دوباره بصورت دوک میمی

شان دانستیم چون با رفتنتا زمانی که زنده هستند بیشتر میها را ها و مادربزرگقدر و ارزش پدربزرگ ای کاش،

 گوهری را از دست می

 .یچ جایگزینی برایشان نخواهیم یافتدهیم که دیگر ه

 روانشان شاد و یادشان گرامی

 



 

 

 

 

 چای قند پهلو

وزن را رج به رج در پارچه فرو ی گالبی از در وارد شد، همسرش صدیقه خانم در حالی که ساصغر با کیسه

ن کیسه چیست؟ های رنگارنگ روی پارچه را بدوزد، سرش را باال کرد و پرسید: اصغر تو هستی؟ ایبرد تا گلمی

 ...گالبی خریدی! االن تو این موقع از سال ... حتما یک عالمه بابت اش پول دادی

هر چی بخری با قیمت دالر حساب اصغر در حالی که کیسه را با خود به آشپزخانه می برد، گفت: حاال دیگر 

 .به نرخ دالر شود بستگی دارد امروز دالر چه قیمت باشد به همان نسبت باید خرج کنی آن هممی

ریخت و  قدیم ها هر کسی گوشه اتاقش یک قلک کوزه مانند سفالی داشت و پول های خرد خود را داخل آن می

کردند که دادند و سبک و سنگین میبا ذوق و شوق هر شب آنرا تکان میکردند و بقول خودشان پس انداز می

 .یمها را بشمارپر شده و باید آنرا بشکنیم و پولدیگر قلک 

چرک کف دست! هر روز  کردند. پول ارزش داشت حاال که واقعا پول شدهکه آن را برای روز مبادا خرج می البته

 ... ش کم می شودبیشتر ارزش

اش را به پشتی چسباند و به همسرش گفت: حاال دو استکان چای لب سوز و لب اصغر در حالی که نشست، تکیه

 .بخوریمدوز و ... بریز و بیاور تا با هم 

تا نان  دوهمین که مشغول هورت کشیدن چای داغ قند پهلو بود گفت: راستی نانوایی شلوغ بود سفارش دادم 

 .بربری پر کنجد بزند، یادم بیانداز بروم آنها را بگیرم



 

 

 

 

 خاطره بازی 

میبرد، و  خاطرم است وقتی دبستان بودم هر روز صبح پدرم قبل از اینکه خودش به مدرسه برود مرا به مدرسه

خرید آنقدر بزرگ خانه. سر راه نان تازه تافتون میظهر هم منتظر میماندم تا خودش دنبالم بیاید و با هم برویم 

 .بود که در بغل من جا نمیشد چه عطر و مزه ای داشت نان داغ... یادش بخیر

گرفته تا میوه و خریدهای  غمرداد از گوشت و تمام خرید خانه را پدرم انجام میکرد اون موقع مادر خرید نمی

 .فروشگاهی

یک روز با هم رفتیم فروشگاه فرهنگیان ، بعد از خرید قند و شکر و ... رفتیم قسمت لوازم خانگی  می آید،یادم 

خواهیم برویم مسافرت الزم د خرید، گفت: برای تعطیالت که میپتوی بافت یز دوپدرم یک پنکه رومیزی و 

 .است

 .کردار میک عاشقانه و داشت عالقه  کرد. خیلی به کارشت سه شیفت تدریس میگاهی اوقا پدرم فرهنگی بود و

 .گفت: جمع کنید تا برویم مسافرتشد، میمدارس که تعطیل می

 دورفتیم یک هفته و ده روز نبود، خیالش راحت بود که مدارس تعطیل شده تقریبا اون موقع مسافرتی که می

 .از این شهر به آن شهر برویم و گردش و تفریح کنیمماه فرصت داشت که حسابی 

بستیم و کردیم و بار و بندیل را میعقب و باربند را پر از وسایل می در آن زمان، ماشین پیکان داشتیم صندوق

رفتیم دربعضی شهرها یک یکی پس از دیگری در طول مسیر می افتادیم از اهواز تا مشهد همه شهرها راراه می

گرفت همیشه از آموزش و پرورش نامه می کردیم. پدرشب یا بیشتر اطراق می۰بعضی شهرهای دیگر شب و در 

رای اقامت، و بعد از مشخص شدن جا و مکان بگرفتیم را میشدیم اول سراغ خانه معلم یمو هر شهری که وارد 

 .افتادیمبفکر گردش و تفریح می

ها هم احساس راحتی و شت، بزرگ ترذگمی کلی خوش ، امامبچه بودیا که دش بخیر چقدر آرامش داشتیم میا

آوردند تازه کردند و خم به ابرو نمیدولتی چند سر عائله را اداره می آسایش و آرامش داشتند. با همان حقوق

 .کردندپس انداز هم می

 

 



 

 

 

 

باال یا  تجهیزات، سطحبینم بچه های این دور و زمانه علی رغم این همه امکانات، کنم میحاال که فکرش را می

ای ندارند. آینده ای برایشان متصور نیستیم و با وجود این ویروس والدین و ... با این حال دلخوشی درآمد متوسط

این  معلوم نیست. امیدوارم ؟اند تا کیشده اند و فعال در خانه اسیر شدهمنحوس دیگه از همه چیز محروم 

 .وانیم نفسی تازه کنیمزودتر ریشه کن شود و دوباره بت ویروس

ه این حد برسه ... چکارها که گاهی آدم فکر می کرد اگر این را داشتم، اگر اینقدر درآمد داشتم، اگر پولم ب

کنیم که خدایا سالمتی به خودم و خانواده ام بده راضی هستم به رضای کردم ولی االن فقط آرزو مینمی

 .خودت

کند از حکایت ها و دلخوشی هایی کنم. گاهی اوقات تعجب میریف میخاطرات گذشته برای پسرم تعهمیشه از 

 .که ما داشتیم و برایش خیلی جالب است

 تحت عنوان  ایرین دوران کودکی را بصورت کتابچهخدا را چه دیدی شاید روزی همه آن خاطرات شی

 بگذارم. یادگار برایش به بنویسم و  "همه دلخوشی های دوران سالیان دور" 



 

 

 

 

 نه تکانی ذهنی خا

 

تک شان ها خیره شدم، تکچک توی اتاق، ایستادم و به گلدانیک دفعه تصمیم گرفتم و رفتم به سمت تراس کو

هایش خشک شده بود چقدر شکوفه گل انار داده با خودم گفتم م. گلدان کوچک انار که بیشتر برگانداز کردرا بر

 .ها معموال خشک و زرد می شوند و میریزندلگت فصل پاییز است و برگ درختان و خب طبیعی اس

اون برگهای پوسیده با  هایی که از برگ های خشک پوشیده شده بودند را نوازش کردم و همهبا دستم شاخه

ها هم ی کشیدند، سبک شدند بعضی از شاخها. گویی شاخه های انار نفس دوبارهم به زمین ریختحرکت دست

هدایت شان کردم روی شاخه های قویتر تا تکیه دهند و کمی راحت تر بارشان را  که گل انار به آنها آویزان بود،

 .تحمل کنند

های بلند اضافه شده بود که روی زمین نگو و نپرس اینقدر شاخه ربنفش توی بقیه گلدانها را که دیگهای گل

خالصه به  .ی بودندگرنها هم منتظر دست نوازشآتر هم پوسیده بودند و های قدیمیپخش شده بودند برگ

قول دادم که در اولین فرصت  آنها مع کردم و بهخدمت آنها هم رسیدم. گلدانهای خالی از گل را یک گوشه ج

شان خواهم کرد. به رسم رفاقت همیشگی گلدانها را به ترتیب زای خوبی برایشان خواهم آورد و سبهمنشین ه

 .جرعه ای آب نثارشان نمودم قد و قواره کنار هم مرتب چیدم و برای رفع عطش شان

همه را جمع کردم و در کیسه ای ، کف بالکن پر شده بود از شاخ و برگ های اضافی و پوسیده و علف های هرز 

کف تراس را هم با آب و تی تمیز شستم. نفسی تازه کردم چقدر حال دلم خوب شد گویی من هم  .گذاشتم

 .سبک شدم

وجود دارد دقیقا مثل همین شاخ و برگ هایی که صحبتشان را کردم که  گاهی در زندگی افکار منفی و مزاحمی

باعث همه سردرگمی ها، دلشوره ها و هزاران فکر منفی دیگر هستن که مانند کالف در هم پیجیده ای باعث 

یت شوند و اگر آنها را ریشه یابی نکنیم و به دادشان نرسیم باعث بروز خشم و عصبانی روزمره مان میکالفگی ها

 کاری هر بنشینیم، که کجا هر برویم، که کجا هر و تشویش و اضطراب و در نهایت باعث افسردگی ما می شوند. 

 .کنیم می حمل خودمان با را سنگین باری کوله گویی و هستن ما با همیشه بکنیم که

 

 



 

 

 

 

ز چند گاهی هرس کنیم و آنها را هر ا عبارتیوسیده را از خود دور کنیم و باگر یاد بگیریم افکار و ذهنیات پ

توانیم بیشتر به افکار مثبت و ایده های شویم و میآنوقت چقدر سبک بال می ،اضافات و کهنه افکار را دور بریزیم

توانیم هنگام تصمیم گیری ، بهترین تصمیم گونه منفی بافی میناب برسیم. زندگی شیرین تر شده و فارغ از هر 

نی ذهنی و روحی کلی کارساز ین راه را انتخاب کنیم. خالصه یک خانه تکارا بگیریم و موقع انتخاب، بهتر

 .بودخواهد

خود را  خانم راندا برن در کتاب قدرت خود خاطر نشان کرده است که ما انسانها با احساسات و افکار خود زندگی

سات و افکار ما سازد. در صورتی که احسادهیم و بعبارتی هر کسی با فکر خودش زندگی خود را میشکل می

منفی باشد مسلما در زندگی احساس خوشبختی و رضایت نداریم ولی اگر یاد بگیریم که همیشه مثبت باشیم و 

 .می توانیم بر احساسات بد غلبه کنیم و زندگی مان را تغییر دهیم ،افکار مثبت را جایگزین افکار منفی نماییم

 نیم از این افکار مزاحم دور بمانیم. کند که بتوابسیار به ما کمک می ،بودن در لحظه

 .نوشتن راه حل دیگری است که بسیار سودمند است

نویسم و با فکار منفی است، همان احساس را میمن خودم هر موقع که احساس خوبی ندارم که در نتیجه ا 

از خودم  لموس تر می شود و بعدتوانم با آن حس بد مواجه شوم ببینمش و به نوعی مشتن در واقع مینو

پرسم چه بهتر بود عد که علتش را فهمیدم از خودم میکنم و برا این حس را دارم؟ ریشه یابی میپرسم چمی

گفتم؟ با پاسخ به این سوال ها گویی دست از سرزنش کردن خود برداشته و به دنبال کردم و چه بهتر بود میمی

 راه حل گشته ام .  بهترین

 .و افکار منفی خود غلبه کنیم و مثبت باشیم توانیم بر حسبدین ترتیب می

 .به امید کشف قدرت درونی خود و کاربردش در جهت مثبت و رسیدن به کمال مطلوب

 
 



 

 

 

 

 فرشته روزی رسان 

 

 .گفت. نزدیک شدم و سالم کردمو انگار با خودش زیر لب چیزی می گوشه خیابان نشسته بود

 :نم خیره شد. گویی یک لحظه خودش را در آینه دیده باشد پرسیداول خیلی غریبانه به من نگاه کرد، به چشما

 تو که هستی؟ فرشته ای؟

 خندیدم و گفتم: یک دوست

 .شیننش به من گفت بآنگاه با اشاره دست

به عالمت تایید تکان دادم و پرسیدم چه کمکی؟ گفت: مادرم مریض است و من مجبورم  اکنی؟ سرم رکمکم می

 ... ح اینجا بنشینم و دستمال بفروشم امابرای امرار معاش از صب

خیلی دلم سوخت گفتم کالس چندمی؟ گفت باید سوم باشم ولی از پارسال که مادرم پایش شکست دیگر نرفتم 

 .مدرسه

نه ما فقیرا نمیاین، گفتم تو امعصوم و خجالتی گفت آخه شما که خگفتم مرا می بری دیدن مادرت؟ با صورتی 

 ... ... زود باشفقیر نیستی، زود باش 

نمی شد  رنه دیگام نزدیک خیببینم. سوار ماشینش کردم و به آدرسی که داد رفتیم و رسید ام مادرت رهمیخوا

 .نه رفتیماهمانجا پارک کردم و باهم بسمت خ با ماشین جلوتر برویم

علی کوچولو جواب نه که شدم مادر پرسید کیه؟ اهم گرفتم و با خود بردم. وارد خ سر راه چند قوطی آب میوه

داد مامان مامان مهمون داریم. مادر در حالی که نشسته بود از پنجره کوتاه اتاق نگاهی به حیاط انداخت و من 

 .سالم کردم

 .م و شما را از نزدیک ببینمیگفتم با علی کوچولو تازه آشنا شدم و گفت که شما کسالت دارید دوست داشتم بیا

داد گفت: بفرمایید خوش آمدید، مهمان حبیب خداست. شرمنده که وضع زندگی مادر علی با حال نذارش بفرما 

 .بهم ریخته است



 

 

 

 

شناخت و منتظر بود تا سفره دلش را پهن کند. بعد از مدتی که از صحبت کردن مان گویی مرا از قبل می

دن آب میوه با نی ام. علی کوچولو با شوق فراوان مشغول مکیمد که آب میوه ها را تعارف نکردهگذشت یادم آ

کوچک آن شد. مادرش گفت زحمت کشیدید این بچه اسیر من شده قبال خودم کار می کردم و خرج زندگی را 

 .می دادم ولی حاال با این پای چالق ... خالصه از درس و مدرسه محروم شده

تان بایستید و کار کنید ودبهتر شود و بتوانید سر پای خ اجازه دهید تا وقتی که اوضاع گفتم نگران نباشید اگر

دهد و بعضی م معلم هستم و حقوقم خیلی کفاف نمیه چون من. کنم البته در حد بضاعتم من کمکتان می

به  دوباره های عقب افتاده را بخواند و جبران کند و بتواندکنم تا درسروزها هم با علی کوچولو تمرین می

 .مدرسه برود

که  خواست، شده که هر چه از خدا خواسته به او داده گویینمایان شد. برق خوشحالی در چشمان زن بیچاره 

 .دستم را ببوسد، نگذاشتم و همان روز برایش مختصر خریدی کردم و رفتم

ش را پسر کوچک را ببینم و او درخواستحتما حکمتی بوده که من امروز این  در راه برگشت با خودم فکر کردم ،

م برای رساندن آن اهوزی اش را از خدا طلب کرده و من تنها وسیله ای بودبه من بگوید. این کار خداست ر

 .روزی

ای باشم که بدست بیاورم و روزی رسان خانوادهخوشحال شدم از اینکه توانستم با این مالقات غیرمنتظره دلی را 

 .چشم امیدشان فقط به خدا بود

انجام دادن کار کوچکی اما نزد مشاور رفت، بلکه با  برای رسیدن به آرامش حتما نباید چند چلد کتاب خواند یا

توانیم به آرامش برسیم. با نگاهی، کلمه محبت آمیزی، دعایی و ... دیگران را خوشحال کرد و آرامش نیک می

 .نسبی را نسیب شان کرد

بخش دیگران توانیم الهام ور از هر گونه تملق و چاپلوسی میهمانطور که با نوشتن جمالت خیلی ساده و به د

ای از امید و آرامش را به سوی روشنایی و نور توانیم دریچها انجام یک کار نیک و مثبت هم میباشیم، ب

 .بگشاییم



 

 

 

 

 راز قدرت 

گفت، از کردم. از حال و روزش میکه خیلی برایم مهم است، صحبت می دو روز پیش، با یکی از عزیزانم

 ... آشفتگی ها و اضطراب ها، شب نخوابی ها، اختالفات خانوادگی وها، مشکالت پیش آمده، خالصه از نگرانی

ش درگیر افکار اصوال کسی که دلش پر است و ذهن ابتدا سعی کردم بیشتر شنونده باشم تا گوینده چون

دارد و  سمتی سوق داده شود که بتواند خودش را تخلیه کند. از هر چه که در دله جورواجوراست، بهتر است ب

خانه تکانی "رگان . به قول بزبریزدبیرون های منفی را ش شده، رها شود. انرژیاگیهینی و کالفباعث سنگ

 د. انجام ده "ذهنی

نم. چون بعضی ش کهایش سعی کردم کمکچند ساعتی که با هم بودیم حسابی حرف زد و من هم در بین حرف

گویند کنند آنچه خودشان میفکر میحرف کسی را قبول دارند و  پذیر هستند و نهاز آدم ها نه نصیحت

  .تر است و همیشه حق با آنهاستدرست

 متوجه اگر چون کنی عمل طرفانه بی و  گر، همراه شان بودبلکه باید بعنوان نظاره ،این افراد را نباید تأیید کرد

 دردی متأسفانه و دنبیاور زبان به حرفی کلمه یک حتی ندنیست حاضر دیگر هستی مقابلش جبهه در تو که شوند

داشته بعنوان  ما شود و امیدی را هم که بهمی انبار تل دلش در دلتنگی از کوهی بلکه نکرده ایم دوا از آنها که

  .دگرددهد و ناامید می ، از دست میمکسی که حرفهایش را بشنوی

 خاطر طمینانا با شخص بکذاریم و باشیم خوبی شنونده که است این  پس بهترین کار در چنین مواقعی،

  .شود خالی و بزند را حرفهایش

من هم همین کار را کردم خوب که حرفهایش را زد، خودش نظرم را پرسید. سعی کردم با توجه به مطالبی که 

ترجمه خانم حمیرا آزادمنش مشغول خواندن هستم، با او  -نوشته خانم راندا برن  "راز قدرت"اخیرا در کتاب 

برایش جالب نبود و مرا حواله داد به آینده و گفت االن خیلی گرفتارم و حوصله صحبت کنم به نظرم خیلی 

 ... خواندن این مطالب را ندارم و

خورد ولی خب به زور می شبه او گوشزد کردم بدرد حال و روزاین در حالی بود که تمرین ها و نکته هایی که 

بت به افکار، احساسات و رفتارش تجدید نظر شود کسی را مجبور کرد مگر اینکه شخص خودش بخواهد نسنمی

 .کند و خواهان ایجاد تغییر مثبت در زندگی اش باشد

 



 

 

 

 

ام اشکالی کشی اتومبیل برنده نشدهدر قرعه"سال نمود مبنی بر اینکه گذشت و امروز این شخص پیامکی برایم ار

هم باید این اند و من کز بیشتری داشتهمثبت و قدرت تمر شان درآمده انرژیندارد احتماال افرادی که قرعه بنام

 ".تر باشم و تمرکزم را باال ببرم تا موفق شومتالش را بکنم و مثبت

هایی تر از دو روز قبل شده است و با خودم گفتم خدا را شکر حرفاش متوجه شدم که چقدر آراماز نوع نگارش

  .ش ایجاد نمایمدر ذهن و احساسیری هر چند کوچک ام تغیزدم تأثیر مثبت داشته و توانسته که

احساسات خود  و ها زندگی خود را براساس افکارطبق گفته خانم برن در کتاب راز قدرت همه ما انسان

 .مان مثبت باشد و خواه منفیسازیم، خواه احساسمی

نماید. اگر درونی که همانند آهن ربا عمل می قانونه جاذبه بیانگر این است که همه ما دارای قدرتی هستیم

کنیم و برعکس اگر مثبت را دریافت میها و انرژی های مان و افکارمان مثبت باشد مسلما همه خوبیاحساس

زندگی بیشتر دچار سختی شخصی منفی باف باشیم ناخودآگاه افکار و احساسات منفی بر ما مستولی شده و در 

  .شویمو مشکل می

کننده و کنیم برای ما بسیار تعیینگذرد و بعضا بر زبان جاری میمی مانها و کلماتی که روزانه از ذهنواژه

  .سرنوشت ساز خواهند بود

پس سعی کنیم همیشه مثبت باشیم، در لحظه حال زندگی کنیم، افکار منفی را شناسایی نماییم و از آنها گذر 

تر ل خودمان و دیگران را عالیحال د کنیم. سازنده واقعی زندگی خودمان باشیم و روز به روز با انرژی مثبت

  .نماییم

است. اگر به  "عشق"راز داشتن یک زندگی خوب و موفقیت آمیز، داشتن و پروراندن نیروی درونی مان یعنی 

  .آنچه که دوست داریم و عالقمندیم عشق بورزیم مسلما زندگی خوبی را برای خود و اطرافیانمان رقم می زنیم

 



 

 

 

 

 ردانه های بغ بغود

 که جایی پشته، خر پشت – باال باالی –رفت تا برسد به پشت بام دومز بیست و چهار پله را باال میرو هر

 .هایش آنجا خانه داشتندنهرداد

 .کرد، مبادا بدون آب و دانه بمانندس خاصی هر روز به آنها رسیدگی میبا وسوا

فهم بود، آنها را به پرواز ها و خودش قابل داری که فقط برای دردانهچرخاند با حرکات معنیچوبش را در هوا می

ردند. کقصیدند و برای صاحب شان دلبری میرچرخیدند، میآسمان آبی زیبا پرزنان میآورد ، آنها هم در در می

آمدند و ک تک شان با نت های آن به وجد مینواخت که تزد گویی موسیقی را میبا سوت هایی که برایشان می

 .دادندکردند گویی رقص سماع انجام میرنگارنگ خود را باز و بسته می ایچنان بال و پره

 همین به  - خدیجه – بود خانواده اول بچه بزرگش، دختر. بود چابکی اما نحیف زن – مادرش –ننه خدیجه 

ته تغاری! خدیجه دو سال پیش، همسرش را از  عبارتیغر بچه آخر بود و باص. بود معروف خدیجه ننه به خاطر

کرد. برای گذران زندگی گی میدست داده بود به همین خاطر، با دو بچه قد و نیم قد با مادرش و اصغر زند

خواست که بیشتر از این سربار مادر پیر و چه هایش را در بیاورد در ضمن نمیکرد تا خرج خودش و بخیاطی می

 .برادرش شود

خواهر بود البته که مادر و خواهرش را هم خیلی ک های جها و وروه دلخوشی اصغر ننه خدیجه، دردانههم

 .دوست داشت اما همیشه با هم سر این کبوترها، بگو و مگو داشتند

زد کرد و باهاشون حرف میهای خودش ازشون مراقبت میکبوترهای جورواجورش بود مثل بچه عشق اصغر این

واده از کارش عاصی شده گذراند ولی خانیبام دوم با آنها مها از وقتش را پشت خرپشته باالی پشتو ساعت

تشکیل خانواده  ،ت باشخودها بفکر زندگی د که بجای رسیدگی به این پرندهزدننش نق میابه ج مدامبودند و 

 ... انجام بده و ابده ، کار خودت ر

اما دل به کار  دراه نجاری درآمد خوبی داشته باش نست ازاتواصغر ننه خدیجه نجاری بلد بود میاز آنجایی که 

را نداشت فقط خودش باید سرکشی ش مشغول بود. هیچکس اجازه رفتن سراغ کبوترها یداد و با کبوترهانمی

 .کردمی

ش یهان گوشه حیاط به خاطر دل نوهان همه پله را نداشت، هر روز ، همننه خدیجه هم که پای باالرفتن از ای

شینن و بچه ها سرگرم نگوشه حیاط بد پایین، نینه بیااآب و دها به هوای ریخت تا پرندهنه میاکمی آب و د

 .شوند



 

 

 

 

ن جلو آمدند. دایی اصغر کناها ذوقنه شد. بچهاش پر از پر بود، وارد خییک روز اصغر با کبوتری زیبا که دور پاها

شان توضیح رایزاده هایش را خیلی دوست داشت، لبه ایوان نشست و کبوتر زیبا را به آنها نشان داد و بکه خواهر

 ... و البته دوست داشتنی است ناکبوتر پاپر خیلی گر ویند:داد: به این کبوتر میگ

 .کردندپریدند و شادی میآوردند، وسط حیاط میبال در می دبچه ها که از خوشحالی داشتن

رنگی بود،  طوقی بود چون دور گردنش مثل یک نوار قیطونی یکی  ردانه های اصغر، هر کدام مدل خاصی بود:د

ش پر از پرهای قشنگ بود، یکی کبوتر چاهی ... یکی کبوتر سفید ... یکی کبوتر ییکی پاپر بود چون دور مچ پاها

 و که بنوعی نشانه بود. هایی رنگی در پا داشتند مثل النگحلقه  یی ... بعضی ها همکاکل به سر ... نوک حنا

یا پرنده یا حتی  دآدم باش دعاشق باشی فرقی ندار ش است. وقتیچیزی خو کزندگی، هر کسی دلش به یدر 

هیچ چیز کند که با آرامشی در دورن آدم ها ایجاد می ماشین و خونه و وسیله. عشق و عالقه به هر چیزی حس

ای زدند ولی باز فایدهدیجه و دیگران به جان اصغر غر میشود. هر چقدر هم که ننه خدیگر براحتی جایگزین نمی

خشی را که با آنها داشت برایش توانست لحظات آرام بش بود و هیچ چیز نمییاو عاشق کبوترهانداشت چون 

 .کندپر

، آرامش های همدیگر احترام بگذاریمهای هم دست نزنیم و به خواستهخوب است یاد بگیریم به دلخوشی چه

 .همدیگر را بهم نزنیم و برای حفظ آن تالش کنیم

  

 

 

 
 


