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ر ينظ يو كل عالم هست يريو كل كهكشان راه ش ين و كل منظومه شمسيها كه در كل كره زميرانيخاص و منحصربفرد ما ا يهايژگياز و يكي

  است. "يرواقعيو غ ياليخ ياهگذشته يخوردن براو حسرت غبطه و غصه "ل يدل يخود و بيندارد، ب

جالب هست  يليخ. "محبت بود، دلها صاف و ساده بود و ...  لطف و صفا بود، عشق و مايقد"م كه يونشياد ميار زيبس يخانوادگ يهادر جمع

  د:يد شنيدرصد خواه 90د به احتمال ير را بپرسيسواالت ز»! غبطه خوار«زان ين عزيكه اگر از هر كدام از ا

  ؟يقهر هست برادرتفالن سال هست با چند  -

  سال 30 -

  ست؟يعلتش چ -

  !نداشتند يهمسرش با همسرم سازگار -

  ؟يچند سال هست با خواهرت قهر هست -

  سال 22 -

  ست؟يعلتش چ -

  شدم.يد اول از همه مطلع ميمن با ه گفت.يرتر از بقيعقد بچش به من د -

  ؟يسال هست كه قهر 40چرا  تبا برادر بزرگتر -

گلي ي ميكني ميبيني يك خانه كوچك كاه(بعد كه بررس شديد ميه پرايمت االن حداقل پول يبه ق .بود دهيرا باال كش راث منيارث و مچون  -

شده و سهم هركدام به خواهر تقسيم مي 7برادر و  6كه بايد بين  بوده سنيمي مليادر كنج روستاي غضنفرآباد عدر حال تخريب  و خشتي

  . اندازه يك آدامس خروس نشان سبز بيشتر نبوده!)

  نطور تا آخري..... و هم

شاوندان خود قهر ين خويكتريكنند، دهها سال هست كه با نزدياد ميشنوم كه با حسرت و آه از گذشته يشناسم و ميرا كه م ياغلب كسان

كه كنند ين ميت تعجب صحبت از ايبازهم در نها يولبينند يكبار آنهم عيد به عيد همديگر را ميو سالي مه قهر هستند يا شكرآب و نيهستند 

و  يبود، قهرها طوالن يها شترنهيما كيقد". اتفاقا !ريد گفت؛ نخيقا بايكه عم يدر حال "...نبود و ينه نبود، دشمنيما لطف و صفا بود، كيقد"

ها يامروز ."اد بود و ... يز مفت،حرف سطح شعور بسيار پايين بود، و درك نبود، گذشت  ب بود،يگانه و عجعلت قهرها بچه بود، ياچند دهه

كنند و اگر هم قهر كنند بلد يب باهم قهر نميگانه و عجبچه يزهايهستند. سطح درك و شعور مردم باالتر آمده و بخاطر چ ينطوريكمتر ا

  هستند كه با تعامل و مذاكره مشكالت را حل كنند. 

م كه يشنويگر ميد ين افراد در جاي. از هم"راحت بود!! يليخ يدگما زنيسخت شده، قد يليخ ياالن زندگ "م كه يشنويد منكه متعديا اي

 يفصلها نان خشك هم برا يگرم شدن در زمستان، بعض يم برايآورديصحرا م زم ازيم، هيشستيم و لباس ميشكستيخ حوض ميما يقد"

شدند، سالگي مجبور به ازدواج مي 12-10ها در سن دختربچهكرد، يداد مي، فقر باد بودير زيو مرگ و م يضيو مر يم، بدبختيخوردن نداشت



د به ي. با"و... يا حق تحصيل نداشتند  خوردنديخود كتك مو شوهران از مردان  يزنها بطور وحشتناكمردند يا در حين زايمان ميبسياري زنان 

  ."بود آخرش؟؟!! يبدبختزجر و ا فالكت و يراحت بود  يما زندگيد. باالخره قديمشخص كن ف رايخالصه تكلد يشماها با"زان گفت: ين عزيا

 نسبت به گذشتهخوردن ل يدليو ب يخوديغبطه و غصه و حسرت باز جماعت را  يرانيتواند اينم يزيچ چيم، هينها كه بگذرياز همه ا ي... ول

  !.!!را از او گرفت ين تنها دلخوشيد ايزنده هست. نبا» حسرت«با  يرانيك ايبازدارد!.  ياليموهوم و خ


