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  مقدمه 
امـا خـود نوشـتن بـه     . خواهد بنويسم از كجا و كي نمي دانم دلم مي

هـاي درهـم و    ذهن را از هزاران فكـر و حـرف   . دهد انسان رهايي مي
هـاي   برهم نجات مي بخشد زماني كـه بـه واسـطه نوشـتن گفتنـي      

دهـد و   درونت را بيرون مي ريزي حس خوشي به انسـان دسـت مـي   
كند و آن وقت است كه مـي   يذهن هم از بهم ريختگي نجات پيدا م

اند تا به قلـم و   بيني مطالب بهم ريخته همه به رديف منتظر نشسته 
آري بيماري و در خانه ماندن من سبب شـد  . روي كاغذ نوشته شوند

نمـي دانـم   . كه به نوشتن روي آورم و وقت خود را اينگونـه بگـذرانم  
كـه مـي   شايد اين هم قسمتي از زندگي من بوده و من نمي دانستم 

هاي دل و ذهنم را به رشـته تحريـر در    توانم بنويسم و افكار و حرف 
به همه شما زنان به ويژه زنان خانه دار . آورم و با ديگران قسمت كنم

اگـر همـه نتواننـد كتـاب     . كنم كه نوشتن را امتحان كنيد توصيه مي
هاي درون خود را بنويسند و بعد  توانند تمام حرف  بنويسند حتماً مي

ها را بخواننـد آن وقـت مـي فهمنـد چـه       از نوشتن خود تمام نوشته 
در جـايي خوانـدم كـه روانشناسـان     . دهـد  حسي به انسان دست مي

كنند وقتي ناراحتي قلم و كاغذي برداشته و ناراحتي خود  توصيه مي
آن وقت از لحاظ روحي و فكري حال بهتـري پيـدا مـي    . را بنويسيد

آشتي كنيم و روزي چنـد خـط بـراي دل     بيائيد با قلم و كاغذ. كنيد
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هاي  من هم براي همين اسم اين اثر را دل نوشته . خودمان بنويسيم
باشد كه شما عزيزان بعد از خواندن اين كتـاب  . يك مهربانو گذاشتم

شروع كنيد براي نوشتن فقط و فقط به خاطر حال خوش خودتـان و  
و مهربان خـواهرم  مي خواهم نوشته هايم را تقديم كنم به روح عزيز 

  .كه انساني مهربان و پاك و صبور بود
  . روحش شاد
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كنم با نام خداوند مهربان مي نويسم تا اين قلب ماالمـال از   شروع مي
هـاي   چشمانم را روي هم مي گذارم و به سـال  . احساسات آرام گيرد

هاي جواني خـودم سـال دوم راهنمـايي     سال . گذشته و دور مي روم
بودم كه گفتند خواستگار داري و من كه از همه جا بـي خبـر بـودم    

اصالٌ به تنها چيزي كه آن موقع . انتخاب شده ام فهميدم براي ازدواج
تا اينكـه  . فكر نمي كردم ازدواج بود چون مشغول درس خواندم بودم

هـا اكثـر پـدرها سـلطه گـر       بنابر گفته پدر كه مطابق سنت آن وقت 
خواستگارم آمد و او .  بودند پدر من هم انساني سلطه گر و زورگو بود

بود بـه خـاطر اينكـه نسـبت فـاميلي       كه مرا از قبل ديده و پسنديده
داشتيم و نظر من هم كه اصالً مهم نبود و هر چـه گفـتم مـن نمـي     
خواهم ازدواج كنم مي خواهم درس بخوانم به گوش كسي نرسـيد و  
هيچ كس حرف مرا نشنيد و وقتـي بـه مـادرم گفـتم كـه مـن نمـي        

پدرت گفته خواستگار خوبي اسـت و  : خواهم شوهر كنم، مادرم گفت
اگر بخـواهم  . و اينگونه بود كه من را نامزد كردند. ر حرفي نيستديگ

مـردي بـود از خـانواده    . عادالنه قضاوت كنم نامزدم مـرد بـدي نبـود   
بنا به گفته خودش از خيلي قبل عاشق مـن  . متوسط و كارمند دولت

دردسرتان نـدهم  . شده بود و تصميم گرفته بود به خواستگاريم بيايد
با اينكه اصالً از وضعيت . د از مدتي ازدواج كرديمما نامزد شديم و بع

البتـه ناگفتـه   . خودم راضي نبودم اما هيچ وقت اعتراض نمـي كـردم  
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كنم بـه خـاطر    نماند آنقدر همسرم آرام و مهربان بود كه من فكر مي
آن همه مهرباني و آرامشي كه داشتم از شرايطم خيلي هـم ناراضـي   

به ما هديـه داد كـه بـا آمـدنش      بعد از مدتي خداوند دختري. نبودم
بعد از اينكه فرزند اولم دو ساله . زندگيم رنگ و بوي ديگري پيدا كرد

دختـري زيبـا و دوسـت    . شد خداوند فرزند دوم را به ما هديـه كـرد  
ها وقتي كه چشم هـايم را مـي بنـدم و يـاد آن      گاهي وقت . داشتني

را بـه مـن   خاطرات مي افتم، مي بينم وقتـي خداونـد آن دو فرشـته    
هـاي زنـدگيم بـود و آنقـدر آن       هديه كرد بهترين و زيباترين لحظـه  

رايم شيرين بود كه نمي توانم شيريني آن لحظـات را هنـوز   بلحظات 
چـون ذاتـاً آدمـي حسـاس و احساسـاتي      . كه هنوز است از ياد ببـرم 

عاشـقانه  . هستم و عشق و دوست داشتن بـرايم خيلـي اهميـت دارد   
كردم و از اينكه خداوند من را  هايم را بزرگ مي مانند هر مادري بچه

كـردم و از بـزرگ كـردن فرشـته      اليق مادري ديده هزار بار شكر مي
اي كاش زمان به  . هايم لذت مي بردم و در پوست خود نمي گنجيدم

عقب بر مي گشت و من دوباره در آن لحظات طاليي قرار مي گرفتم 
كم . كردم ها و بارها احساس ميو آن وقت با ذره ذره وجودم آن را بار

شدند و گاهي اوقـات ديگـر    كم بچه هايم داشتند بزرگ و بزرگتر مي
چيزي از خداوند نمي خواستم همينكه بچـه هـايم را داشـتم بـرايم     
كافي بود و اينكه زندگي آرامي داشتم چون همـان طـور كـه گفـتم     
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واج كـردم چـون ازد   هميشه فكر مي. شوهرم مردي مهربان و آرام بود
امـا مگـر   . من با عشق نبـوده پـس عشـق در زنـدگيم جـايي نـدارد      

االن . شود جايي كه مهرباني و آرامش باشد عشق هم آنجا باشـد  نمي
كـنم شـايد مـن هـم خيلـي       بعد از گذشت چندين سال اعتراف مـي 

سخت مي گرفتم چون وقتي خودت را رها كني حتمـا عشـق در تـو    
اما االن كه سـاليان سـال از   . سفقط بايد رها باشي و ب. كند نفوذ مي

زندگي مشتركم مي گذرد به اين نتيجه رسيده ام كـه درسـت اسـت    
توان آن را تجربه كـرد امـا    كه عشق قشنگترين حس دنياست كه مي

االن به آرامشي كه در كنار همسر . فقط در زندگي عشق كافي نيست
كنم مـي فهمـم كـه زنـدگي بـدون       و فرزندانم وقتي خوب توجه مي

اگـر دو نفـر در   . اما بدون آرامش جهنمي بيش نيست. شود ق ميعش
حتما ايـن عشـق واقعـي اسـت مگـر عشـق       . كنار هم به آرامش برند

چيزي جز قبول كردن همديگر و در كنارهم مسـالمت آميـز زنـدگي    
مـي بيـنم كسـاني      كنم، وقتي به اطرافم خوب نگاه مي. كردن نيست

امـا در حقيقـت بـه    . كننـد  يبودند و هستند كه ادعاي عاشق بودن م
اي گذشت نمي كننـد و هميشـه حـرف و     خاطر عشقشان حتي ذره 

من اوايل زنـدگي تصـوير   . هاي خودشان است كه مهم است خواست 
ديگري از عشق داشتم و ماندن در كنـار همسـرم و زنـدگي بـا او در     
طي اين چندين سال به من آموخت كه عشق يعني آرامش داشتن و 


