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 چنذ صفت مذاد

 واقعیت زنذگی

 قورباغه ها

 من چقذر خوشبختم

 راز افسون پرواز را از عقاب بپرس

 داًطگبُ ػلَم پضضىی وبضبى

 تغییر
  تِ آراهی آغاس تِ هزدى هی کٌی

 اگش سفش ًىٌی، 

اگش چیضی ًخَاًی، اگش ثِ اصَات صًذگی گَش 

.ًذّی، اگش اص خَدت لذسداًی ًىٌی  

.اگش لحظِ ّبی ًبثت سا ثیَْدُ ّذس دّی  

 تِ آراهی آغاس تِ هزدى هی کٌی

 صهبًیىِ خَدثبٍسی سا دس خَدت ثىطی،

 . ٍلتی ًگزاسی دیگشاى ثِ تَ  ووه وٌٌذ

 ٍلتی ثِ ًذای دسًٍت گَش ًىٌی،

 .              ٍلتی ثِ آسصٍّبیت ثی تَخِ ثبضی

 تِ آراهی آغاس تِ هزدى هی کٌی
...اگش ثشدُ ػبدات خَد ضَی، اگشّویطِ اص یه ساُ تىشاسی ثشٍی  

.اگش سٍص هشگی سا تغییش ًذّی، اگش سًگْبی هتفبٍت ثِ تي ًىٌی  

.اگش ثب دٍستبًت هؼبضشت ًىٌی، اگش ثِ ثَدًت فىش ًىٌی  

 تَ تِ آراهی آغاس تِ هزدى هی کٌی
.اگش ٌّگبهیىِ ثب ضغلت ضبد ًیستی، آى سا ػَض ًىٌی  

.اگش ثشای هغوئي دس ًبهغوئي خغش ًىٌی  

 اگش ثِ ٍسای سؤیبّب ًشٍی،

...اگش ثِ خَدت اخبصُ ًذّی وِ حذالل یىجبس دس توبم صًذگیت ٍسای هصلحت اًذیطی ثشٍی  

! سًذگی را آغاس کي اهزٍس  

!هخاطزُ کياهزٍس                    

!کاری تکي اهزٍس                         

...ًگذار کِ تِ آراهی تویزی                                               

!!!را فزاهَش ًکي ضادی                                                                                             

 

 سخي سز دبیز
!!تَ دلن احساس ػجیبی داشتن  

چٌذ ٍلت بَد کِ فکز هی کزدم یِ چیشی 

!کوِ  

.یِ چیشی رٍ داشتن کِ االى ًیست  

سزهَ اًذاختن پاییي ٍ شزٍع .گزفتِ بَدم

یِ دفؼِ دیذم .کزدم بِ راُ رفتي تَی اتاق

ایستادهَ دستاهَ حائل .کِ جلَ پٌجزُ ام

.بذًن کزدم  

چٌذ تا ًفس ػویك !!!ػجب َّایی بَد

.کشیذم ٍ تِ دلن یِ آرسٍ کزدم  

بزگشتن ٍ خَدم رٍ اًذاختن رٍی تخت کِ 

! آرُ.یِ دفؼِ چشون افتاد بِ یِ یادگاری

...!یادگاری  

چٌذ تا تَپک خٌذٍى رًگی کِ یادگار 

!!!کاًًَی کِ بزام خیلی ػشیشُ.کاًَى بَدى  

پس ّوَى !تاسُ فْویذم اٍى کِ کوِ چیِ

.لحظِ لپ تاپوَ بزداشتوَ شزٍع کزدم  

اٍى چیشی کِ ًبَدش حس !آرُ دٍست هي

هی شذ جوغ گزم شوا بَد کِ کوی اسش 

فاصلِ گزفتِ بَدم ٍ ٍالؼا کوبَدش رٍ 

لبَل دارم یِ هذت ًبَدین .حس هی کزدم

اٍهذین کِ باّاتَى .ٍلی باس اٍهذین

با دغذغِ ّاتَى ٍ .با لحظِ ّاتَى.باشین

...خَاستِ ّاتَى در  

هثل گذشتِ ٍ بْتز ٍ بیشتز .کاًَى ًشاط

.اس لبل  

!!!پس دٍست هي سالم  
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.  هزد تشرگ کسی است کِ در سیٌِ ی خَد قلثی کَدکاًِ داضتِ تاضذ                                                                    

  

 قورباغه ها
.سٍصی اص سٍصّب گشٍّی اص لَسثبغِ ّبی وَچیه تصوین گشفتٌذ وِ ثب ّن هسبثمِ ثذٌّذ  

.ّذف هسبثمِ سسیذى ثِ ًَن یه ثشج خیلی ثلٌذ ثَد ٍ هسبثمِ ضشٍع ضذ.خوؼیت صیبدی ثشای دیذى هسبثمِ ٍ تطَیك لَسثبغِ ّب خوغ ضذُ ثَدًذ  

:ضوب هی تًَستیذ خولِ ّبیی هثل ایٌْب سٍ ثطٌَیذ.ساستص، وسی تَی خوؼیت ثبٍس ًذاضت وِ لَسثبغِ ّبی ثِ ایي وَچیىی ثتًٌَذ ثِ ًَن ثشج ثشسٌذ  

.....اٍُ، عجة کار هطکلی  

....ّیچ ٍقت تِ ًَک تزج ًوی رسٌذ  

 یب

!!!!تزج خیلی تلٌذُ....ّیچ ضاًسی تزای هَفقیتطَى ًیست  

لَسثبغِ ّبی وَچیه یىی یىی ضشٍع ثِ افتبدى وشدًذ؛ثِ خض ثؼضی وِ ٌَّص ثب حشاست 

.داضتٌذ ثبال ٍ ثبالتش هی سفتٌذ  

:خوؼیت ٌَّص اداهِ هی داد  

!!!ّیچ کس هَفق ًوی ضِ!!!خیلی هطکلِ  

....ٍ تؼذاد ثیطتشی اص لَسثبغِ ّب خستِ هی ضذًذ ٍ اص اداهِ دادى هٌصشف  

......ثبال، ثبال ٍ ثبص ّن ثبالتش.ٍلی فمظ یىی ثِ سفتي اداهِ داد  

.ایي یىی ًوی خَاست هٌصشف ثطِ  

.ثبالخشُ ثمیِ اص اداهِ ی ثبال سفتي هٌصشف ضذًذ؛ ثِ خض اٍى لَسثبغِ وَچَلَ وِ ثؼذ اص تالش صیبد تٌْب وسی ثَد وِ ثِ ًَن ثشج سسیذ  

 ثمیِ لَسثبغِ ّب هطتبلبًِ هی خَاستٌذ ثذًٌٍذ اٍى چِ خَسی ایي وبس سٍ اًدبم دادُ؟

 اًٍب اصش پشسیذًذ وِ چغَس لذست سسیذى ثِ ًَن ثشج ٍ هَفك ضذى سٍ پیذا وشدُ؟

.....ٍ هطخص ضذ وِ  

.تزًذُ هساتقِ کز تَدُ                            

:ًتیدِ اخاللی ایي داستبى ایٌِ وِ  

...ّیچ ٍقت تِ جوالت هٌفی ٍ هأیَس کٌٌذُ دیگزاى گَش ًذیذ  

...ى اًٍا سیثاتزیي رٍیاّا ٍ آرسٍّای ضوا رٍ استَى هی گیزًذچَ  

!چیشّایی کِ اس تِ دلتَى آرسٍضَى رٍ داریي  

.ّویطِ تِ قذرت کلوات فکز کٌیذ  

.چَى ّز چیشی کِ هی خًَیذ یا هی ضٌَیذ رٍی اعوال ضوا تأثیز هی گذارُ             

:پس  

!ّویطِ هثثت فکز کٌیذ   

ٍ تاالتز اس اٍى            

!کز تطیي                      

.ّز ٍقت کسی خَاست تِ ضوا تگِ کِ تِ آرسٍّاتَى ًخَاّیذ رسیذ                

ٍ ّویطِ تاٍر داضتِ تاضیذ                          

.هي ّوزاُ خذای خَدم ّوِ کار هی تًَن تکٌن                           
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(اتَعلی سیٌا!!)هعلن ًفس خَد ٍ ضاگزد ٍجذاى خَیص تاش                                                                                                      

 

  پنج صفت مذاد
 پذسثضسي دس ثبسُ چِ هی ًَیسی؟: پسشن اص پذسثضسي پشسیذ

دسثبسُ تَ پسشم، اهب هْوتش اص آًچِ هی ًَیسن، : پذسثضسي پبسخ داد

هی خَاّن ٍلتی ثضسي ضذی، ! هذادی است وِ ثب آى هی ًَیسن

 .هثل ایي هذاد ثطَی

 :پسشن ثب تؼدت ثِ هذاد ًگبُ وشد ٍ چیض خبصی دس آى ًذیذ

 .اهب ایي ّن هثل ثمیِ هذاد ّبیی است وِ دیذُ ام -

ثستگی داسُ  -

چغَس ثِ آى 

ًگبُ وٌی، دس 

ایي هذاد پٌح 

صفت ّست وِ 

اگش ثِ دست 

ثیبٍسی ثشای 

توبم ػوش ثِ 

آساهص        

 هی سسی؛

:    صفت اٍل

هی تَاًی وبسّبی ثضسي اًدبم دّی، اهب ّشگض ًجبیذ فشاهَش وٌی 

ایي . وِ دستی ٍخَد داسد وِ ّش حشوت تَ سا ّذایت هی وٌذ

دست، خذاست وِ ّویطِ تَ سا دس هسیش اسادُ اش حشوت       

 .هی دّذ

ثبیذ گبّی اص آًچِ هی ًَیسی دست ثىطی ٍ اص هذاد : صفت دٍم

ایي ثبػث هی ضَد هذاد ووی سًح ثىطذ اهب . تشاش استفبدُ وٌی

آخش وبس، ًَوص تیضتش هی ضَد ٍ اثشی وِ اص خَد ثِ خبی        

پس ثذاى وِ ثبیذ سًح ّبیی سا . هی گزاسد ظشیف تش ٍ ثبسیه تش

 .تحول وٌی وِ ثبػث هی ضَد اًسبى ثْتشی ضَی

هذاد ّویطِ اخبصُ هی دّذ ثشای پبن وشدى یه : صفت سَم

ثذاى وِ تصحیح یه وبس خغب، . اضتجبُ، اص پبن وي استفبدُ وٌین

دس ٍالغ ثشای ایٌىِ خَدت سا دس هسیش دسست . وبس ثذی ًیست

 .ًگْذاسی، تصحیح خغب هْن است

چَة یب ضىل خبسخی هذاد هْن ًیست، صغبلی : صفت چْبسم

پس ّویطِ هشالت ثبش دسًٍت . اّویت داسد وِ داخل چَة است

 .چِ خجش است

ّویطِ اثشی اص خَد ثِ خبی    : ٍ سش اًدبم پٌدویي صفت هذاد

. ّش وبس دس صًذگی ات هی وٌی، سدی ثِ خبی هی گزاسد. هی گزاسد

پس سؼی وي ًسجت ثِ ّش وبس هی وٌی، ّطیبس ثبضی ٍثذاًی چِ 

 .هی وٌی

 !!!ضوا چِ قذر صفات یک هذاد را در خَد هی تیٌیذ؟؟

 واقعیت زنذگی
 ّوِ هب خَدهبى سا چٌیي هتمبػذ هیىٌین وِ ثب اصدٍاج صًذگی ثْتشی خَاّین داضت، 

...ّبی ثؼذی صًذگی ثْتش ٍلتی ثچِ داس ضَین ثْتش خَاّذ ضذ، ٍ ثب ثِ دًیب آهذى ثچِ  

.ثیٌین وَدوبًوبى ثِ تَخِ هذاٍم ًیبصهٌذًذ، خستِ هیطَین ٍلی ٍلتی هی  

. ثْتش است صجش وٌین تب ثضسگتش ضًَذ  

. فشصًذاى هب وِ ثِ سي ًَخَاًی هیشسٌذ، ثبص والفِ هیطَین، چَى دائن ثبیذ ثب آًْب سشٍولِ ثضًین

. هغوئٌبً ٍلتی ثضسگتش ضًَذ ٍ ثِ سٌیي ثبالتش ثشسٌذ، خَضجخت خَاّین ضذ  

:ثب خَد هیگَیین صًذگی ٍلتی ثْتش خَاّذ ضذ وِ   

 ّوسشهبى سفتبسش سا ػَض وٌذ،

 یه هبضیي ضیىتش داضتِ ثبضین،

 ثچِ ّبیوبى اصدٍاج وٌٌذ،

 ثِ هشخصی ثشٍین 

... ٍ دس ًْبیت ثبصًطستِ ضَین  

. حمیمت ایي است وِ ثشای خَضجختی، ّیچ صهبًی ثْتش اص ّویي اآلى ٍخَد ًذاسد  

.اگش اآلى ًِ، پس وی؟ صًذگی ّوَاسُ پش اص چبلص است  

 ثْتش ایي است وِ ایي ٍالؼیت سا ثپزیشین ٍ تصوین ثگیشین وِ ثب ٍخَد ّوِ ایي هسبئل، 

. ضبد ٍ خَضجخت صًذگی وٌین  

خیبلوبى هیشسذ وِ صًذگی، ّوبى صًذگی دلخَاُ، هَلؼی ضشٍع هیطَد وِ هَاًؼی وِ سش ساّوبى 

هطىلی وِ ّن اوٌَى ثب آى دست ٍ پٌدِ ًشم هیىٌین، .ّستٌذ ، وٌبس ثشًٍذ  

 وبسی وِ ثبیذ توبم وٌین ٍ صهبًی وِ ثبیذ ثشای وبسی صشف وٌین،  

...  ّبیی وِ ثبیذ پشداخت وٌین ٍ  ثذّی   

! ثؼذ اص آى صًذگی هب، صیجب ٍ لزت ثخص خَاّذ ثَد  

 ثؼذ اص آًىِ ّوِ ایٌْب سا تدشثِ وشدین، 

تبصُ هی فْوین وِ صًذگی، ّویي چیضّبیی است وِ هب 

. ضٌبسین آًْب سا هَاًغ هی  

ای  ایي ثصیشت ثِ هب یبسی هیذّذ تب دسیبثین وِ خبدُ

.ثسَی خَضجختی ٍخَد ًذاسد  

. خَضثختی، خَد ّویي جادُ است  

.پس ثیبییذ اص ّش لحظِ لزت ثجشین  
  

ثشای آغبص یه صًذگی ضبد ٍ سؼبدتوٌذ الصم ًیست وِ دس 

: اًتظبس ثٌطیٌین  

دس اًتظبس فبسؽ التحصیلی، ثبصگطت ثِ داًطگبُ، وبّص 

 ٍصى ، افضایص ٍصى، 

 ضشٍع ثِ وبس، اصدٍاج، ضشٍع تؼغیالت، صجح خوؼِ، 

 دس اًتظبس دسیبفت ٍام خذیذ، خشیذ یه هبضیي ًَ، ثبص پشداخت لسغْب، 

 ثْبس ٍ تبثستبى ٍ پبییض ٍ صهستبى، 

...اٍل ثشج، پخص فیلن هَسد ًظشهبى اص تلَیضیَى، هشدى، تَلذ هدذد ٍ  

. خَضثختی یک سفز است، ًِ یک هقصذ  

. ّیچ سهاًی تْتز اس ّویي لحظِ تزای ضاد تَدى ٍجَد ًذارد  

.سًذگی کٌیذ ٍ اس حال لذت تثزیذ  
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!!! سًذگی خَد را اس آًچِ هی خَاّیذ تساسیذ ٍگزًِ سًذگی اس ضوا آًچِ هی خَاّذ هی ساسد                                      

   

!!من چقذر خوشبختم  
!سالم ثِ دٍستبی ّویطگی خَدم  

چٌذ ٍلت پیص هغلت خبلجی سٍ تَی یه هدلِ خًَذم وِ ضبیذ 

تب اٍى خبیی وِ یبدهِ ثشاتَى        .ضٌیذًص ثشای ضوب ّن خبلت ثبضِ

.هی ًَیسوص  

داستبى ایي خَسی ثَد وِ یه دیبلَي ثیي یه ثیوبس ٍ یه دوتش صَست 

:هی گشفت ٍ هبخشا اص ایي لشاس ثَد  

!سالم آلبی دوتش-  

!ثفشهبییذ!سالم خبًن-  

اص .ثشای ّویي ثِ ضوب هشاخؼِ وشدم.فىش هی وٌن صیبدی خَضجختن-

ثِ آیٌذُ اهیذٍاسم ٍ هی دًٍن .ّویطِ ضبد ٍ خٌذًٍن.صًذگین خیلی ساضین

.وِ اگِ تالضوَ ثىٌن ثِ ّوِ اّذافن هی سسن  

ػالین دیگِ ای ّن داسیي؟-  

ثِ خبعش خیلی چیضای سبدُ رٍق       .خیلی سشخَضن.ثلِ آلبی دوتش-

ّش سٍص وِ اص خَاة .هی وٌن هثال ثَدى خبًَادُ ام یب سالهتی ام یب دٍستبم

ّش سٍص خذا .ثیذاس هی ضن ثِ خَدم هیگن اهشٍصم یِ سٍص خَة دیگِ است

احتوبال اسثی .الجتِ فىش هی وٌن ایي هطىل هبدس صادیِ.سٍ ضىش هی وٌن

!ثبضِ آلبی دوتش  

چِ هَلغ ػالیوتَى تطذیذ هیطِ؟-  

ٍسصش خیلی ثْن .ٍلتی ًوبص هی خًَن ٍ دػب هی وٌن خیلی آساهص داسم-

ّویي عَس دٍستبی خَثن ٍ خبًَادُ ام خَضحبلی ٍ .اًشطی هیذُ

.خَضجختین سٍ چٌذیي ثشاثش هی وٌي  

ثشای ایٌىِ .هطىلت ساُ حل داسُ ٍلی صهبى ثشُ!ًگشاى ًجبش!خت ػضیض هي-

حس خَضجختی سٍ اص ثیي ثجشی ثبیذ اٍل اص ّوِ هؼٌَیبت سٍ ثضاسی 

استجبعت سٍ ثب ّوِ .ثؼذ اص اٍى ثب دیگشاى ووتش استجبط داضتِ ثبش.وٌبس

تٌْب ثبش ٍ حتی ثب تلفي ّن .لغغ وي حتی گبّی ثبّبضَى دػَا وي

.ایي خَسی حس ثذثختی سٍ تدشثِ هی وٌی.صحجت ًىي  

وَُ ٍ عجیؼت .اصال ثبضگبُ ٍسصضی ًشٍ.ٍ اهب ٍسصش وِ خیلی هْوِ

اصال یه گَضِ لن ثذُ ٍ ّیچ تحشوی .ضٌب ّن وِ اصال حشفطَ ًضى.هوٌَع

.تٌجلی ثشای ایدبد حس افسشدگی خیلی خَثِ.ًذاضتِ ثبش  

!ایٌبیی وِ گفتن سٍ سػبیت وي ٍچٌذ ّفتِ دیگِ ثیب ثجیٌوت  

 

حویذسضب فالح لْشٍدی                                          

!راز افسون پرواز را از عقاب بپرس  
!!ّوشاّبى ّویطگی ًطبط سالم  

ایي هطلة تِ ضوا هی گَیذ راس افسَى پزٍاس را اس عقاب تپزسیذ ٍ راس خشیذى رٍی 

.خاک را اس هار  

ثبسّب ایي خولِ سا ثِ ضىل ّبی هختلف ضٌیذُ این ٍ ایي ثبس دس لبلت هبس ٍ ػمبة هغشح     

اگش اص هبس دسثبسُ پشٍاص ٍ پشیذى ثپشسیذ آیب پبسخ صحیحی ثِ ضوب هی دّذ؟؟الجتِ وِ .هی ضَد

پس حتی اگش ثخَاّذ ّن .هبس ًِ ثبلی داسد ثشای پشیذى ٍ ًِ حتی یه ثبس تدشثِ پشٍاص داسد.ًِ

حبل اگش دسثبسُ پشٍاص اص ػمبة .ًوی تَاًذ ضوب سا دس ساثغِ ثب پشٍاص ٍ ساص پشیذى ساٌّوبیی وٌذ

ثپشسیذ چغَس؟خَاّیذ دیذ وِ دس ووبل آساهص ٍ تسلظ وبهل ثشایتبى اص پشٍاص ٍ چگًَگی آى 

حتی خیلی سبدُ ضوب سا اص صهیي ثِ آسوبى ثشدُ ٍ دس ووبل سبدگی .ٍ لزتْبیص خَاّذ گفت

.ثِ ضوب ًطبى هی دّذ وِ دًیب اص آى ثبال چِ ضىلی است  

ضبیذ ضؼشّب ٍ اًذسصّبیی ساخغ ثِ پشٍاص .ٍلتی اص هبس ساخغ ثِ پشٍاص ثپشسیذضبیذ چیضّبیی ثگَیذ

ثشایتبى ثگَیذ ٍلی دس پس توبم حشفْبیص دلْشُ ای است پٌْبى وِ ًبضی اص ثیگبًگی اش ثب 

ایي .اٍج ٍ پشٍاص است؛ٍ ایي ثیگبًگی پٌْبى ثبػث هی ضَد وِ تَ ًبخَدآگبُ اص پشٍاص ثتشسی

دلیمب ّوبى هصیجتی است وِ گشیجبًگیش ّوِ افشادی هی ضَد وِ ثب غیش ًخجِ یه سضتِ 

.ثِ سبدگی تشسبًذُ هی ضًَذ ثذٍى ایٌىِ حتی دلیلص سا ثذاًٌذ.هطَست هی وٌٌذ  

عوق ایي هطلة تزایواى تیاى هی کٌذ کِ تایذ تزای ّز کاری اس ًخثِ ٍ خثزُ آى کار 

.هطَرت تگیزین  

.    ّش ٍلت سَالی دس هَسد پشٍاص داضتی سشاؽ ػمبة ثشٍ وِ خجشُ اٍج گیشی دس آسوبى است

آًْب اص پبسخ دادى ثِ تَ !ثی خْت ثب خضًذُ ّبی سٍی صهیي دس هَسد پشٍاص ٍ پشیذى ثحث ًىي

.ػبخضًذ  

خالصِ والم ایٌىِ سخي گزضتگبى سا ثپزیشین وِ چمذس صیجب ایي هغلت سا دس لبلت یه ضشة 

:الوثل ضیشیي ثشایوبى ثِ خبی گزاضتِ اًذ وِ  

 کار ّز تش ًیست خزهي کَفتي

 گاٍ ًز هی خَاّذ ٍ هزد کْي

ٍ لجَل وٌین وِ اگش وبسّب آًغَس وِ اًتظبس داسین پیص ًوی سٍد ضبیذ همصش خَدهبى ثبضین 

وِ ثشای پشسیذى ساص افسَى پشٍاص سشاؽ ػمبة ًشفتِ 

!      این  

هحجَثِ ًدبسی وفشاًی                              
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