ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ،ﺑﺮای ﻣﻦ زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ،ﺑﺮای ﻣﻦ زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﯾﮑﯽ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﭘﺮ آبِ ﭼﺸﻢ…
دارو ،آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻋﻮارض ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،ﺿﻌﻒ ،ﺗﺰرﯾﻖ و ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦﻫﺎ
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽام ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎل  ۸۶ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪم ،ﺣﺘﯽ در ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ
ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن راه را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮم.
ﺗﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از دوره درﻣﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ،دارو ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﮏ ﺳﺎﻻﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﭼﮏ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ.
از ﺳﺎل  ۹۵ﺳﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ و آزار دﻫﻨﺪهای ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ..
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﺳﺎل  ۹۶ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دی
ﮐﺸﺎﻧﺪ و روزﻫﺎی ﺗﻠﺦ درﻣﺎن
ﻣﺎه را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدم و ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دادم .ﺳﭙﺲ ﺷﻐﻞ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭘﺮدرد و رﻧﺞ
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻢ.
ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻒﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎر در داروﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ،ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن
را آزار دﻫﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی ﺗﻬﯿﻪ دارو ،ﻧﻮﺑﺖﮔﯿﺮی در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ
از ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪم ﮐﻪ از اداﻣﻪ
درﻣﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪم ،ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
اداﻣﻪ راه اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﺎل  ۹۷آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ درﻣﺎن را ﻃﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎﻧﻢ
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺎزﮔﺮدم اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻣﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺗﻨﮕﯽ

ﻧﻔﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد » ﻧﻔﺲ ﺑﺮآﻣﺪ و ﮐﺎم از رﯾﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ را

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ «

ﮐﺮدم.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی

داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺐ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﯾﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﺑﺮاﯾﻢ
ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ
دﺷﻮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر رﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۹۷
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺮای دﺑﯿﺮان ،زﻣﺎن
ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪای اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪی ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت اداری،
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ از ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی دﺑﯿﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﺎی ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﺪای از ﻫﻤﮑﺎران و
در اﻧﺰوا ﻣﯽدﯾﺪم .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﻟﻄﻒﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻮﯾﺎی
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادم ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ادﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎران در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻮدم و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب و… را
در ﮔﺮوه اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدم ،اﮐﻨﻮن ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﮔﺮوه را ﻫﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﻘﻂ روزﺷﻤﺎر دورهﻫﺎی درﻣﺎن و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ رﻧﺞ آور ﺑﻮد.
ﺣﺪود ﺷﺶﻣﺎه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻮدم ،ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎرم ﺑﻮد.
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
اواﺧﺮ ﺧﺮداد ،او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ دارو و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺧﻮدم ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
در ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎن ﻣﻦ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ راﺿﯽ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ آنﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﻟﺠﻮﯾﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﯾﻦ ﺑﺎور را در ﻣﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻬﺮورزی و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻢﻧﻮع اﺳﺖ.
از ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﯾﺪم ﺧﻮشﺗﺮ

ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ در

اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ دوار ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎرﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ،
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﺪهام و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم!
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺷﺮوع ﮐﺎر و
ﺗﻼش اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻦ ﻫﻔﺘﻪ
اول ﻣﻬﺮ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﻮ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد و ﻓﻌﻼ داروﻫﺎی ﻗﻠﺐ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ.
ﺑﺎورﮐﺮدﻧﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض داروﻫﺎی ﻗﻠﺐ ،ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی
ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ!!!
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ
راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام.

ﺗﺪرﯾﺲ،
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ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻣﻦ ،زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ .در ﻓﮑﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻼل
ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﻼس ،ﻃﺮﺣﯽ
ﻧﻮ دراﻧﺪازم .اﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل از ﻟﺬت ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪم .ﺣﺎل دﻟﺘﻨﮓ ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎی دﻫﻢ

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﺠﺮﺑﯽام،

دﻟﺘﻨﮓ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﺮه اﻧﺸﺎء و دﻟﺘﻨﮓ درد
دلﻫﺎی آنﻫﺎ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺢﮔﺎه و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﯽ اﻣﺎن! ﭼﻘﺪر ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺑﺮ
ﺣﻘﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ!
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻬﺪ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﻢ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ
و اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺧﺎﻃﺮم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻟﺤﻈﻪﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ دوره درﻣﺎن را ﺑﮕﺬراﻧﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ دارد.
رﺷﺘﻪای ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ اﻓﮑﻨﺪه دوﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺧﻮاه اوﺳﺖ

ﻣﯽﺑﺮد آن ﺟﺎ

ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪهام ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﭼﻬﺮهای رﻧﺠﻮر و ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد اﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮی .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﮐﻮره راهﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺘﺎدهای و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪای؛ ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺘﻮن ﺷﺪهای ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺰم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ دوﺑﺎره روی ﭘﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰی.
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﻮرهزار ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﺑﺬر اﻣﯿﺪ را ﺑﺎرور ﮐﻨﯽ .اﮔﺮ اﯾﻦ
رﯾﻪ و ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ را از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳــﺮاﭘﺎ اﮔــﺮ زرد و ﭘﮋﻣﺮدهاﯾــﻢ
وﻟﯽ دل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺴﭙﺮدهاﯾﻢ
ف -ا
ﻣﻬﺮ ۹۷

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ

