
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 ."سالمتی تاج بزرگیه که بر سرمونه ولی نمیبینیمش"گمونم حضرت علی فرمودن: 

یه چیز  گذشته خب البته که سالمتی چیز خیلی خوبیه ولی حال خوب سالمت اونم تو این زندگی یه جورایی دور از نشاط  

  دیگست.

 با این مقدمه بریم سر اصل مطلب:

 اش متوجه میشین.براتون میگم، یکیش تجربه شخصی خودمه و اون یکی دیگه رو در ادامهدو تا خاطره 

 دیدین بعضی بندگان خدا )پیر و جوون نداره( آسم دارن و باید هر از گاهی یه چیزی رو اسپری کنن بلکه نفسشون واشه؟

ه بسا وقت خوب غذا خوردن رو هم شامل زمانی که پشت میز میشستم که چ –سال  01شاید بیشتر از  –از خیلی سالها قبل 

میشد یا وقتی سر کارم بودم و از قضای روزگار موقع رانندگی یه هو قلبم تند تند میزد. نه از اون تند زدنهای موقع خاطر 

دکتر آقای  .کشید رگبارییهو یجورایی تیر می – این یکی جالب نبود تازه یجوری مچالتم میکنه نه بابا خواهی که باحاله،

نم. البته فاده کاسپری ها داد که عند اللزوم استکرد گفت آسم خفیف داری و از این  اممحترمی که فوق تخصص بود و معاینه

خداییش هم گفت که سعی کن استفاده نکنی اگه نه بهش عادت میکنی. منم از دارو خونه نسخه رو گرفتم و اسپری رو بردم 

 . کمد سیگاری افتادم. استفاده نکرده گذاشتمش توو پیر هر چی نگاش کردم یاد آدمای خونه. 

شون میخواست برای خودشون میگرفتن؛ در نظر داشته باشین که این بنده خدایی که من باشم زانوهام هم هر وقت دل

جا محترم )سه تا متخصص و فوق تخصص ارتوپدی تو این zو  yو   xچی گیرشون میومد هنوزم نمیدونم. آقایون دکتر حاال 

ه اعتقادشون این بود ک .ام آر آی گفتن قدر جوونی تو بدون، ورزش کن، وزنت زیاد نشه و از این حرفهاو مشهد( متفقاً بعد از 

وقع راه خدا نکنه م .مینیسک هر دو زانو شکاف دارن )... ببین اینجا تو ام آر آی اینجوری دیده میشه... یعنی شکافته شده(

رو زمین ثابت باشه و بچرخم، اونوقت زمین دورم میچرخه. فقط باید همونجور که راه میرم بچرخم. رفتن یا هر حالت دیگه پام 

عین ماشین که چرخ جلوش به فرمون وصله و درجا میتونه بچرخه که من دیگه نباید و مثل چرخ عقبش که حین حرکت 

م زانوم پیچ و تاب میخورد و من مجبور بود یک بار فکر میکنین هر چند وقت و من باید. مایل میشهماشین به اینور و اونور 

ه؟ کدومتون چیا سر سوزنی غافل میشدم... بله. بشینم زمین؟ خب مشخصاً آدمیزاد خیلی هم کاراشو ارادی انجام نمیده و منم ت

 با اراده خودتون با پای چپ یا راستتون راه میرین؟ اصال فکر کردین چه جوری راه میرین؟!

و منو آقای مهندس دکتر  –میتونست  من نمیتونستم درست بچرخم، روزگار که –چرخید و چرخید  خب چرخ روزگار

صاحب کانال با هم آشنا شدیم. مدتی از آشناییمون گذشت و یه بعد از ظهری که سیستم مشکل داشت و طبق قانون باید 

ک کرد. رد و سیستم رو چو ستر تشریف ا  ل داره. م کار رو به فرد مسئول واگذار میکردیم ایشونو صدا زدم که بیا آقا این مشک



ضمنی منو داشت چک میکرد! بعد گفت باید برم نمیدونم چیکار کنم برمیگردم. تو اون فاصله ای که مثال سیستمو  تو نگو

چک میکرد یه سری صحبت غیر سیستمی هم مطرح شد منجمله زانوی بنده )یادتون که نرفته(، بماند؛ آقا برگشتنی گفت 

ن تپش قلب رو هم که گوشه ذهنتو –البته این عبارت من در آوردی خودمه  -هدیه دارم دیگه زانوت قولنج نمیکنه  دو تابرات 

 گذاشته بودم... اونم دیگه حل شد!!!

. من چمدونم چیه دکتر که نیستم. خالصه نه تنگی عروق داری، نه آسم داری، نه اشتیهه... گفت اکستراسیستول د

تو نگو من ورم معده داشتم، هر چی فکر میکنم میبینم جای معده و قلب با هم فرق دارن. چرا  – ایدیگه چیزنمیدونم هیچ 

 ده که کردم.ه اینو صادقانه پرکن تحویلم بم معده باعث شه قلب تیر بکشه؟! ضمناً یه لیست بلند باال برام فرستاد کباید ور

ای گذشت و دیدم چه جالب با همون فرمون که همیشه میرفتم و میومدم میرم و میام ولی زانوهای محترم یه یه هفته

شکایتی ندارن. یه وقتی پرسید چه خبر؟... منم میدونستم منظورش چیه. گفتم آره و از این حرفها که بهت اعتماد دارم و 

 Positive)نظرم اینه که اگه به کسی باور داشته باشی، یعنی همون   ش این شد که زانوم حالش خوبه. کالًنتیج

Thinking)  رفت رو خط دلیل و توجیه که آره راست  -چرا که نه؟  –خودمون، هر چیز مرتبط با اون خوب پیش میره

که هنوزم میگه... ببین من انرژیتو  –یع کننده است البته تسر –نداره  Positive Thinkingمیگی ولی کار من ربطی به 

ه کارش پوشوند که من نبینم داره چشدم، نشست رو صندلی روبروم و دستاشو با لباسباال بردم و از این حرفها. قانع نمی

 جوری اجی مجی میکنه. بعد گفت خاطر جمع باش زانوت خوبه، ورم معدت هم حل شده، یه وقت حس پریشونی نداشتی؟

حس متفاوتی رو تجربه نکردی؟ آقا منو میگی گفتم این حرفها چیه؟ حاال من گفتم باورت کردم دیگه نگفتم  منقلب نشدی؟

 م که خیر...داینا رو تحویلم بده که... )البته اینا رو تو دلم گفتم(. جواب دا

انگاری  –خیلی محلش ندادم  پا شدم دو رکعت انجام وظیفه کنم دیدم زمین و زیر پام حس نمیکنم!!! که فردا صبحش

بعد از نماز دوباره خوابیدم و دفعه بعدی که بلند شدم برم سر کار دیدم بازم از زمین  –خسته بودم و خواب آلود و از این حرفها 

ن چه باحاله، فکر ک –ن کشیدم دیدم هست ولی برای من نیست جوری روی تخت که بودم پامو رو زمینخبری نیست، همو

ینه ، مسواکمم زدم و لباس پوشیدم. تو آرفتم دست و صورتمو بشورم - به هیچ چیزی فکر نمیکردم و نمیدونم چرا یمتلق –

خوش  خیلی نگاه کردم که شونه بزنم یهو چشمم به جمال خودم روشن شد و زیباترین لبخندمو نثار خودم کردم؛ خداییش

تا برسم  از خونه که رفتم بیرون –که این فرصتو از دست دادین  –خوشانم شد. دیدین بعضیها شنگولن. باید منو میدیدین 

جربه که تو خنکای سر صبح آخر پاییز ت کشه( بهترین پیاده روی عمرم بودسر سرویس )پیاده روی تند پنج دقیقه طول می

. بماند... اون روز هر . خدا نصیب همه کنه"حال خوب سالمت"یه که من اسمشو میزارم . اون احوال سر صبح من همونکردم

من که چیزی "و منم میگفتم:  "امروز خیلی فرق کردین، بگین مام بدونیم"کی منو میدید اولین چیزی که میگفت این بود: 

دادم که داستان از چه قراره. بهم گفت که . سریع به آقای م ستر خبر "اهلل شما هم خوش باشینءخاصی حس نمیکنم. ان شا

 آره این همون سطح انرژیته که باال رفته و ... بقیشم دیگه خودتون میتونین حدس بزنین.

 



 و اما مورد بعدی که میخواستم بگم مربوط میشه به عزیز دلم مامانم:

رجاع صص شنوایی سنجی امتخصص مغز و اعصاب ایشون رو به متخ. داشتنیشون مشکل صدای سر خیلی وقته که ا

های داخل گوش نمیتونن عکس العمل مناسب نسبت به دادند و بعد از تستهای مختلف گفتند که به واسطه کهولت سن مژه

های مختلف براشون در نظر گرفتن. شما داشته باشین صدا داشته باشند و خالصه چی دردسرتون بدم تا حاال سه بار سمعک

که وقتی با کسی حرف میزنه طرف یه چیزی عدم تشخیص درست صدا خونه نشین شد، چرا سطه که بنده خدا مامانم به وا

میگه و مامانم نمیتونه بفهمه و شاید جواب درست نده و از این داستانها. ما هر چی گفتیم بی خیال چیز مهمی نیست )که 

هم با عینکش مشکله هم اصال بزرگه. ای نداشت. میگه سمعک پشت گوش رو نمیخواد چون خب انصافاً هم مهمه( فایده

 تسمعک داخل گوش مثل یه استخونه که تو سرت فرو کردی بدتر از همه اینکه وقتی هم تو گوشته عرق میکنه و گوش 

خودتونو جاش بزارین ببینین خوشتون میاد؟ ضمناً یه چیز دیگه، میگه سمعک صدای  –میاد بدش  خیس میشه و خب اصالً

اال که به درد من نمیخوره، من میخوام بفهمم آدما چی میگن. این یهو هر چی صداس با شدت فراوون همه چیز رو میبره ب

 میریزه تو سرم، بیشتر سر درد میشم؛ دکترش میگه عادت میکنی ولی تا حاال که نتونسته باهاش کنار بیاد.

 روز که گفتم خیلی خوش خوشانم شد یادتونه؟اون

ده بشنوه. دوباره همون لیست بلند باالشو فرستاد که نمیتونه درست بیه روز به آقای مهندسمون خبر دادم که مامانم 

ته دلم گفتم اینا چیه میدی ملت بنویسن، نصف بیشترش بدردت نمیخوره و اصالً شاید نخوان بنویسن. تو  –مامانت پرکنه 

امّا باید انجام میدادم. رفتم پیش مامانم که از طرف فالنی میپرسم، شما بفرمایین من براتون  -چیکار به این چیزا داری؟ 

 یه خوبی دیگشم برای من  کنجکاو این بود –ردن منزل مامانم و ریف ا شد و نهایتاً آقای صاحب فن تش رقومموارد م مینویسم.

ه صّیه سری تمرینها گفت که باید عین همونها رو مامانم انجام میداد. الق   –اینجا دیگه نمیتونست یواشکی اجی مجی کنه 

به  مامانم شروع کرد یه دفعه پس از اتمام تمرینها گفت که االن مامانت حالش فرق میکنه که روال کار به سر انجام رسید

گریه کرد. باورتون بشه یا نه، مامانم کسی نیست که راحت گریه کنه ولی اینکار  ؛کردن. اصالً یهو خودشو خالی کرددرد دل 

اینکه اونشب مامان خیلی راحت و آسوده خوابید و تا  خالصه. ("منقلب نشدی ..."رو کرد )یادم افتاد از روزی که ازم پرسید: 

 تی یه جورایی خوشحال نشون میداد.مد

 اهلل که حال خوب سالمتتون هیچ وقت جایی جا نمونه و بتونین حسابی ازش لذت ببرین.ءان شاصحبت به درازا کشید... 

هم سپاسگزارم که هم  آقای کاویانیعذر خواهم اگه زیاده گویی شد و ممنون که با خوندنش همراهیم کردین. از جناب 

 ، حضوری و غیر حضوری پشتیبانی میکنند.در دسترس هستندهستن و هم همراه خوبی که همیشه شنونده خوبی 

 . برایتان صبر توام با نشاط آرزو دارم..."صبر درختی است که میوه شیرینی دارد"اند: معصوم فرموده

 


