
 پندآموز بدشانسی یا خوش شانسی

 

 

روزی آن اسب از دست پیرمرد . می کرد مرد پیری در خانھ اش اسبی داشت و از آن اسب برای شخم زدن زمینش استفاده
 ای عجب بد شانسی”: برای ابراز ھمدردی با پیرمرد، بھ نزد او آمدند و گفتند ھمسایگان. فرار کرد و در صحرا گم شد

 ”.آوردی
داند؟ بد شانسی؟ خوش شانسی؟ کسی چھ می”: دپیرمرد جواب دا ”  

بار ھمسایگان با خوشحالی بھ او  این. بازگشت ی پیرمرد چندی بعد اسب پیرمرد بھ ھمراه چند اسب وحشی دیگر بھ خانھ
آوردی ای عجب خوش شانسی”: گفتند !” 

داند؟ خوش شانسی؟ بد شانسی؟ کسی چھ می”: اما پیرمرد جواب داد ”  

وحشی را رام کند از روی اسب بھ زمین  ھای کرد یکی از آن اسب بعد از مدتی پسر جوان پیرمرد در حالی کھ سعی می
 ”!عجب بد شانسی ای آوردی“ :خورد و پایش شکست. باز ھمسایگان گفتند

داند؟ بد شانسی؟ خوش شانسی؟ کسی چھ می”: بار ھم پیرمرد جواب داد و این ” 

  

از این رو ھرچھ . سربازھای جوان احتیاج داشتند ھا برای ارتش بھ آن. در ھمان ھنگام، ماموران حکومتی بھ روستا آمدند
تواند راه برود،  نمی سربازی با خود بردند، اما وقتی دیدند کھ پسر پیرمرد پایش شکستھ است و جوان در روستا بود را برای

 .از بردن او منصرف شدند

  

 خوش شانسی؟“

 بد شانسی؟

داند؟ کسی چـــھ می ” 

  

بد  ھیچ اتفاقی خوب مطلق و یا. روی بد یک روی خوب و یک. دھد، دو روی دارد ای کھ در زندگی ما روی می ھر حادثھ
زندگی سرشار از حوادث است. در کنار ھم ببینیم بھتر است ھمیشھ این دو را. مطلق نیست  
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صرف شام با خانمی دیگرداستان   

 

م را با زن دیگری صرف کنم و ما  یک روز ھمسرم از من درخواست کرد تا وعده شا بھ سین پس از آن 
کھ این زن. برویم با  ھم مرا او گفت کھ مرا دوست دارد ولی مطمئن است  دوست دارد و از بیرون رفتن 

دگی و  کھ چندین سال پیش از این بیوه شده بود ولی مشغلھ آن زن مادرم بود. من لذت خواھد برد زن ھای 
فاقی و نامنظم بھ او سر بزنم داشتن سھ بچھ کھ من فقط در موارد ات تا  بھ او زنگ. باعث شده بود  زدم 

ا ن. برای سینما و شام بیرون برویم افرادی بود کھ  گرانی پرسید کھ مگر چھمادرم ب شده؟ او از آن دستھ 
نھ و یا یک دعوت فنی شبا تم. دانست غیرمنتظره را نشانھ یک خبر بد می یک تماس تل بھ نظر «: بھ او گف

ما امشب را با ھم بیرون برویم رسد بسیار مى ذیر خواھد بود کھ اگر  دلپ .» 

نیز از این ای نھ وقتی بھ. ده لذت خواھد برداو پس از کمی تامل گفت کھ او  کتش را  خا دیدم  دم  اش رسی
جمع کرده بود و لباسی را پوشیده بود کھ در آخرین  موھایش را. پوشیده بود و جلوی درب ایستاده بود

زد با چھره. بود جشن سالگرد ازدواجش پوشیده بھ من لبخند  وقتی سوار . ای روشن ھمچون فرشتگان 
بھ دوس می ماشین ا پسرم برای گردش بیرون میشد گفت کھ  ب تھ امشب  آنان تانش گف خیلی تحت تاثیر  رود و 

و نمی قرار گرفتھ د  امشب منتظر ان د توانند برای شنیدن ما وقع  بمانن .  

کھ ھر چند لوکس نبود ولی بسیار راحت و دنج بود م  بھ رستورانی رفتی ما  دستم را چنان گرفتھ بود کھ  .
مپس ا. گویی ھمسر رئیس جمھور بود م . بھ خواندن منوی رستوران مشغول شدم ز اینکھ نشستی ھنگا
یادآوری خاطرات گذشتھ بھ  خواندن از باالی منو نگاھی بھ با لبخندی حاکی از  دیدم  م و  چھره مادرم انداخت

گفت یادش می می من با ھم بھ رستوران نگرد و بھ من  تیم او بود کھ  می آید کھ وقتی من کوچک بودم و  رف
پاسخ گفتم. خواند منوی رستوران را می وقتش رسیده کھ تو استراحت کنی و بگذاری کھ  حاال«: من ھم در 

من این لطف را در حق تو بکنم .» 

م صرف شام ھنگا کھ   نھ رساندم گفت  وقتی او را بھ خا ز دست دادیم.  با ھم حرف زدیم کھ سینما را ا آن قدر 
ا من بیرون خواھد رفت بھ شرط اینکھ او مرا دعوت کند و نھ . من ھم قبول کردم باز ھم ب وقتی بھ خا

بیرون م  ا شا آی خیلی «: با مادرم خوش گذشت؟ من ھم در جواب گفتم برگشتم ھمسرم از من پرسید کھ 
ز آنچ بیش کھتر ا توانستم تصور کنم می ھ  .» 

باوری درگذشت د روز بعد مادرم در اثر یک حملھ قلبی شدید در کمال نا چن پاکتی حاوی  . چند روز بعد 
م رسید کپی رسیدی از رستورانی کھ با مادرم در آن شب در نجا غذا خوردیم بھ دست یادداشتی ھم بدین . آ

مضمون بدان الصاق شده بود : « ا در  نمی آی کھ  نم  رای دو نفردا نھ را ب بود یا نھ ولی ھزی  آنجا خواھم 
کھ پرداخت کرده و ھرگز نخواھی فھمید  آن شب برای من چھ  ام، یکی برای تو و یکی برای ھمسرت و ت

دارم پسرم مفھومی داشتھ است، دوستت  . 

بھ عزیزان بھ موقع  افتم چقدر اھمیت دارد کھ  م کھ دوست مان در آن ھنگام بود کھ دری داریم و شان  بگویی
م نان اختصاص دھی زمانی کھ شایستھ آنان است بھ آ ده نیست ھیچ چیز در زندگی مھم . تر از خدا و خانوا  
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فرانسھ در یرانیا پول یب یدانشجو دختر داستان  
 

 

 

از بھترین شھرھاى  در یكى، وى ساده با پالتویى رنگ و رو رفتھدانشجک و من یی شدیدی است سرما
كالس برسمموقع بھ دارم تند تند راه مىروم تا بھ ، اروپا كھ گرم شده و اشكى قرمز   ک بینی امنو .

دستمالى در یكى . را مىپیماید و با آب بینىام مخلوط مىشود تمام صورتم، محصول سوز ماه ژانویھ است
مىكنم و خود را بھ آغوش گرماى كالس مىسپارمک و مخلفاتش را پاک كنم و اشمى از جیبھا پیدا . 

  

این را از پنجره كالس  ،برف شروع مىشود! اما ذھن من جاى دیگرى است، استاد تند تند حرف مىزند
صبح سر را از لحاف بیرون آورده و اول  مرا مىبرد بھ سالھاى دور كودكى… وقتى، مىبینم و خاطرات

داشت وقتى مىدیدى تمام زمین و آسمان سفیدپوش است و این یعنى  نگاه مىكردیم و چھ ذوقىبھ پنجره 
 پس خودت را بھ خواب شیرین صبحگاھى میھمان مىكردى و مواظب بودى انگشتان ؛مدرسھ بىمدرسھ

 …پاھایت بیرون از لحاف نماند و یخ بكند

  

ھرچھ مىگذشت  بودند وک ى با دستكشھاى كاموایى مىبرد… كھ اول سبف بازمرا بھ بر، خاطرات
و حاال . می شدو از آن بخار بلند  ى داغ و قرمز كھ مادر مىپختلبوھاخیستر مىشدند و سنگینتر… یاد 

و بىپناه كھ در یک سوئیت دوازده مترى زندگى مىكند و با كمک ھزینھ ٣٠٠  دخترى تنھا، بىپول
باید زندگى كند و درس بخواند، یورویى دانشگاه . 

  



ھزینھ پیشبینى ک راستش ی! بدتر اما این ماه، البتھ ھمیشھ افتضاح است. این ماه اوضاع جیبم افتضاح است
آن ھم وقتى كھ نصف اوّلیھاش ؛ این وضع را بھ وجود آورد یانھام را بلعید وبیشتر از نصف پول ماھ، نشده

داین یعنى تا آخر ماه ھیچ پولى در كار نبو را خرج كرده بودم و . 

  

، درآمدتان كھ زیاد ھم نیست كھ پساندازى نداشتھ باشید و فقط بھ، نمىدانم براى شما ھم پیش آمده یا نھ
باز جاى شكرش باقى است كھ اینجا ھم بیمھ درمانى  ھر چند، استک ترسناراستش این خیلى . متكى باشید

، اما خب، و بىخانمانى راحت استبیماری … و این یعنى خیالتان از کكوچ ھر چند؛ دارید و ھم سرپناه
اوضاعتان كمى بھ ، باشید خرج ناخواستھ داشتھک ی، بقیھ چیزھا باید خرج كنید و وقتى مثل این ماه براى

ریزدھم مى . 

  

البتھ نھ براى پول قرض . افتادم دوستک یاد ی، مغز منجمد شدهام را بھ كار اندازد، ناگھان انگار گرما
كار بلكھ براى، كردن كھ از این كار نفرت دارم . 

  

اجازه كار داشت و من نھ…  با این فرق كھ او، دوست بود كھ شرایطش تقریبآ مثل خودم بودیک یلدا 
ساعت تمام مرا از كار ک بھ قھوهاى مھمانم كرد و ی پس سراغش رفتم كھ، مىدانستم قبال پرستار بچھ بوده

عت كار در ھفتھ كھ آن ھم شاید گیر سابراى چند ، البتھ راست ھم مىگفت كھ، كردن غیرقانونى ترساند
احساس كردم  در آن رستوران كذایى، آنک ی. نمىارزید ھمھ چیز را بھ خطر بیندازم، یا نھ بیاید

 .بدبختترین آدم روى زمینم

  

محرمھ… تو ھم خودتو میدن؛ «این شبا سفارت شام : بھ شوخى یا جدى گفت، وقتى یلدا بلندشد كھ برود
 .بنداز اونجا» و خداحافظى كرد و رفت

  

خرید و آنجا را تبدیل بھ  اریسسالھا پیش خانھاى بزرگ در یكى از مناطق اعیاننشین پ، سفارت ایران
اما شب دوم یخچال ، مىكرد… راستش آن شب نرفتم حسینیھ كرد كھ مراسمھاى مذھبى را آنجا برگزار

مترو وسوسھام كرد بھ رفتن … كھ رفتم خالى و شكم گرسنھ و داشتن كارت . 

  

بھ خاطر مسائل مذھبى… حتى  نھ بھ خاطر مسائل سیاسى و نھ، رفتم در حالى كھ از این كارم دلخور بودم
بروم كھ از خودم بدم مىآمد كھ فقط براى شام خوردن جایى . 

  



اما ناچار بھ انجام آن است… و  ،اما زندگى خیلى وقتھا آدم را بھ كارھایى وامىدارد كھ بسا دوست ندارد
صدبار ، راه در تمام طول. پیاده رفتم تا باالخره رسیدم ربعک دو تا مترو عوض كردم و ی. من ناچار بودم

برنگشتم خواستم برگردم كھ . 

  

چراغھا را خاموش كرده بودند و یكى داشت روضھ مىخواند، وقتى رسیدم ک جایى نزدیک كورمال ی .
اما ، دالیل زیادى براى گریھ كردن داشتم؛ امانم نداد اما گریھ، نمىدانم چرا. ورودى پیدا كردم و نشستم

اما آن شب ھمھ چیز فرق داشت، ى خودم گریھ كرده باشمجایى جز تنھای سابقھ نداشت تا حاال در . 

  

داشتم از خجالت . انگشتنما بود دیدم سر و شكل من میان آن تیپ از آدمھا خیلى، چراغھا كھ روشن شد
، سفره انداختند و ھمھ مشغول خوردن بودند. آنجا ھستم حس مىكردم ھمھ مىدانند من براى چى، مىمردم

این غذا  حس مىكردم. رى كردم نمىتوانستم با خودم كنار بیایم كھ آن غذا را بخورمكا اما نمىدانم چرا ھر
آرام پاشدم و بیرون ، جلب كنم پس بدون اینكھ توجھ كسى را. دوباره گریھام گرفتھ بود. سھم من نیست

را رو بھ  سرم. بار سنگینى از روى دوشم برداشتھ شده بود انگار. اما شاد بودم، ھر چند گرسنھ بودم. رفتم
 .او» لبخندى زدم و راه مترو را در پیش گرفتم» آسمان گرفتم و بھ

  

. كودكى غرق كنم گونھھایم را بھ برف سپردم و سعى كردم خود را در خاطرات، دیگر سردم نبود
و ترسان در پیادهرو متعجب . اشاره كرد بوق زد و، ماشین در خیابان ایستادک نزدیكىھاى ایستگاه مترو ی

«شما غذاتونرو جا گذاشتید: پیاده شد و بھ سمتم آمد و گفت خانمک ی. كھ دوباره بوق زد، ادمایست » 

  

مرسى… این غذا مال من نبود، « نھ: گفتم » 

  

این غذاى شماست… فقط مال شما… من مىدونم؛ «چرا: گفت !» 

  

؟«مىخواى برسونمت: و پالستیكى را بھ دستم داد و گفت  » 

  

با مترو مىرم …» و با دست بھ سمت ایستگاه مترو اشاره كردم. ممنون، « نھ: گفتم  . 

  

و بخور… این غذا فقط مال توئھ» و سوار ماشین شد و رفتت ر«پس حتماً برو خونھ و غذا: گفت . 



  

پاكت درونش بودک رمصرف و یک باظرف یک كردم و دیدم یک نگاھى درون پالستی  ۵٠٠، توى پاكت .
كھ معلوم بود خیلى تند نوشتھ شدهنامھ بود ک یورو اسكناس و ی : 

  

« ظرفى غذا و ، مردک ی، بخورم سالھا پیش وقتى من ھم نتوانستم غذایى را كھ فكر مىكردم حق من نیست
آن مرد از . دختر تنھا در دیار غربت را نجات دادک ی پولى كھ زندگى. پول بھ من بخشیدک سھ ھزار فران

 قرضش را اداگونھ را بھ یكى مثل آن روز خودم ببخشم و این  این پول، توانستم من خواست ھر زمان كھ
پس تو بھ من مقروض نیستى. كنم ». 

  

اما این ، این اتفاق بگذارم نمىخواھم اسم معجزه را روى. اتفاق افتاد ٢٠٠٣این داستان براى من در سال 
من تا امروز بوده است و امروز من آن قرض را بھ  و در عین حال زیباترین اتفاق زندگىعجیب ترین 

كردم یكى مثل آن روزھاى خودم ادا … 

  

 .و امروز برف مىبارید
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