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سبك نگرش

روايتي ساده از مفيد بودن براي ديگران 

چسب و دخترك
قصه زندگي

  خودمان را دست كم نگيريم
اگر به گذش��ته  خود نگاهي بكنيم ، مي بينيم كه 
به راستي چه كسي بوده ايم و در واقع چه كسي 
هستيم! مثاًل مي بينيم ما هماني هستيم كه سال 
گذش��ته در كنكور پيچيده اي پذيرفته شديم يا 
مي بينيم هماني هستيم كه توانستيم افرادي را 
كه با هم در اختالف بودند آشتي دهيم، يا هماني 
هستيم كه ظرف چند ساعت يك شال گردن زيبا 
بافتيم كه همه با آب و تاب از آن تعريف مي كردند 
يا هماني هستيم كه توانستيم نقشه ساخت يكي 
از بهترين خانه هاي محله را بدهيم، و يا... ولي باز 
هم ممكن است با وجود اين يادآوري ها بگوييم، 
اين ها كه كار مهمي نيست! خيلي هاي ديگر هم 
مي توانس��تند انجامش بدهند! ممكن است اين 
نگاه خود كم بينانه تا جايي پيش برود كه حتي 
تأثير آن كارهاي مثبت خود را هم نبينيم و آنها را 
بي ثمر و بي فايده ببينيم. در حالي كه ممكن است 
كساني كه از عملكرد ما تأثيرات مثبت گرفته اند، 
در دل از ما سپاس��گزار باش��ند يا از آن كارها به 
نوعي به��ره ببرند. در حالي كه م��ا نمي توانيم يا 
نمي خواهيم اين نكت��ه را باور كنيم. مثاًل ممكن 
است ش��ال گردن زيبا گلوي نحيف كودك مان 
را چند ماه زمس��تان از سرما محفوظ نگه داشته 
باشد، ساكنان خانه اي كه بهترين نقشه را دارد، 
در راحتي و آس��ايش زندگي كنند و يا... ولي ما 
همچنان اصرار داشته باشيم به اينكه اينها چندان 
مهم نيست و خيلي هاي ديگر هم مي توانستند 

انجام شان بدهند. 
و به راستي چشم مان را به روي آنچه از دست ما 
برآمده و انجام داده اي��م ببنديم و حتي جوري با 
خودمان برخورد كنيم كه گويي اين ما نبوده ايم 
كه آن كارهاي مفيد و درس��ت را انجام داده ايم. 
ممكن است اگر اين كارها در برابر جمعي مطرح 
شود، از شدت شكسته نفس��ي از خجالت بزنيم 
زير همه چيز. به نوعي، در برابر ديگران خجالت 
بكش��يم و در برابر خودمان حس سركوب گري 
داشته باشيم. مثاًل به خود بگوييم: حاال يه كاري 
توانستي انجام بدهي، واقعاً مي خواهي باور كني 
كه خيلي كاَرت درست است؟! يا اينكه: خب حاال 
يه شانس��ي آوردي و فالن كار را توانستي انجام 
بدهي، معلوم نيس��ت اگر باز هم مي خواس��تي 

انجامش بدهي، مي توانستي يا نه!
انگار با زبان بي زباني به خودمان مي گوييم: اين ها 
را فرام��وش كن، ش��ايد روزي بيايد ك��ه بتواني 

كارهاي مهم  و به راستي خوبي انجام بدهي!
وقت��ي دچ��ار اين ج��ور احس��اس هاي منفي و 
رفتارهاي نادرس��ت در برابر خودمان باشيم نياز 
به تلنگري احساس مي ش��ود تا ما را به خودمان 
بياورد. تا به م��ا بگويد: ما همان ش��خص مفيد 
هس��تيم، يا اين را به ي��اد ما بياورد ك��ه با وجود 
اينكه خودمان را در انجام بسياري از امور ناتوان 
مي ديديم ولي توانس��ته ايم از پس بس��ياري از 

كارهاي ناشدني و دشوار بربياييم. 

  روزهاي سخت قرنطينه درس هاي بزرگي 
داشت

اين روزهاي س��خت قرنطينه با تمام يكنواختي 
و انزوايي كه به ما داد، توانس��ت ب��راي خيلي از 
ما درس هاي بزرگي داشته باش��د. به طور مثال 
ش��ايد بس��ياري از ما تصورمان بر اي��ن بود كه 
هرگز نمي توانيم چند روز پش��ت ه��م در خانه 
بماني��م. هرگ��ز نمي توانيم چن��د روز پي درپي 
عزيزان مان را نبينيم يا روزهاي ن��وروز را بدون 
اجراي مراس��م خاص خودش بگذرانيم و... ولي 
وقتي پاي قرنطينه و ض��رورت پايبند ماندن به 
آن به ميان آمد در خانه ماندي��م. از خانه بيرون 
نرفتيم، نه تنها براي چند روز پش��ت سرهم كه 
براي چند هفته  متوال��ي. عزيزان مان را نديديم، 
باز هم براي هفته هاي پي درپي، تفريح و گردش 
نرفتيم و ديد و بازديدهاي نوروز را برپا نكرديم تا 
فقط و فقط در خانه بمانيم. اين روزها ما را وادار 
كرده است تا باورمان ش��ود از پس سخت ترين 
كارها هم برمي آييم. ش��ايد با كمي تأمل درباره  
اين روزها ديگر شكسته نفسي هايي را كه بيشتر 
شبيه به خودسركوبگري است را كنار بگذاريم. 
شايد ديگر بر س��ر خود نكوبيم كه ما از پس هر 
كاري برنمي آييم يا خودمان را فرد ناتواني كه در 

تصورمان بود نبينيم. 
  قدرت سازگاري ات را جدي بگير

يكي از مواردي كه ما مي توانيم از توانمندي هاي 
خودمان برداشت كنيم سازگاري است. ما سازگار 
مي شويم. شايد فكر كنيم شاكله  زندگي خودمان 
را ساخته ايم، ديگر كامل ش��ده ايم يا قابل تغيير 
نيس��تيم. ولي واقعيت اين اس��ت همين ما كه 
فكر مي كنيم تغيير يافتني نيس��تيم، س��ازگار 
مي شويم و در واقع تغيير مي كنيم. تغيير مي كنيم 
و ممكن است توانايي هاي ما در اثر همين تغييرات 
ديده ش��ود. از اين رو در اين رابطه  مستقيم بين 
تغيير و تواناي��ي، پيام هاي بزرگي وج��ود دارد. 
به نظر مي رس��د يكي از مهم ترين اي��ن پيام ها، 
انعطاف پذيري باشد. اس��تادي مي گفت پس از 
طوفان و بادهاي ش��ديد، به گياه��ان و درختان 
نگاه كنيد. ممكن اس��ت تع��دادي از درختان يا 
ش��اخه هاي بزرگ بس��ياري از درختان تنومند 
شكس��ته باش��د، ولي علف ها و بوته ه��اي نرم و 
نهال هاي نوپا كه انعطاف پذيرتر هس��تند، س��ر 
پا مي مانند. ممكن اس��ت خيلي ها تصور كنند، 
درخت به خاطر قدرتش در طوفان سرپا مي ماند، 

اما اين درباره تمام درختان صدق نمي كند. 
  در برابر توانايي هاي مان مقاومت نكنيم

بسياري از ما هنگام بروز توانايي هاي مان مقاومت 
داريم. مثاًل هنگام كشيدن نقشه ساختماني كه 
بهترين نقش��ه  محله شناخته ش��ده است، بارها 
ميز كار را ره��ا كرده يا درباره كش��يدنش ترديد 
كرده ايم. ممكن است بارها طرح نقشه مورد نظر 
را با ساختمان هاي همس��ايگان مقايسه كرده و 
حتي ترس��يده باش��يم كه آن را روي كاغذ پياده 
كنيم. شايد هربار كه ش��هامت كشيدنش را پيدا 
كرده ايم، تلفن زنگ زده يا يادمان افتاده است كه 
برويم و براي خودمان فنجاني چاي بياوريم يا هزار 
جور چيز ديگر كه ما را از انجام كار س��رباز زده اند. 
اين مقاومت ها كه شروع كار يا پايانش را به تعويق 
انداخته اند، همان هايي هستند كه نمي خواهند 
توانايي ما تجلي پيدا كند. كمي آگاهي در برابر اين 
مقاومت ها مي تواند مشكل ما را حل  كند. آگاهي 
از اينكه مثاًل به خودمان بگويي��م: خب مقاومت 
مي كني كه بك��ن، من كار خ��ودم را مي كنم. آن 
كاري را مي كنم كه بايد انجام دهم. تو هم نمي تواني 
كاري كني. راهت را بگير و به گوشه اي برو يا تو هم 
بنشين و توانايي من را در انجام كاري كه از انجامش 
مي ترسي ببين. اين گفت وگوي دروني شايد كمي 
ذهني به نظر برسد، ولي مي تواند مفيد عمل كند. 
اين روش اگر نتيجه اي را كه مي خواهيم به دنبال 
نداشته باشد، دس��ت كم مي تواند ما را به توانايي 
خود اميدوار كند. به اينكه حتماً توانايي بزرگي در 
وجود ما هست كه مي تواند در جايي كه مناسبش 

است، بروز كند و نمودش را ببينيم. 

باور كنيم آدم مفيدي هستيم
چرا در برابر توانمندي هاي مان مقاومت مي كنيم؟

 

  هما ايراني
چطور مي ش�ود ك�ه برخ�ي در برخورد ب�ا بحران ها 
توانمند برخ�ورد مي كنن�د و برخي ديگ�ر ناتوان؟ 
برخي ب�ا ديدن كوچك ترين مش�كلي ب�ه اصطالح 
جا مي زنن�د و از رويارويي با آن س�ر ب�از مي زنند و 
برخي ديگر مي ايستند و با مشكل روبه رو مي شوند.  
اين احس�اس ناتواني مش�كالت ديگري ه�م براي 
ما ب�ه وجود مي آورد كه اس�ترس يكي از آنهاس�ت. 
خيلي ها از روبه رو ش�دن با مش�كالت مي ترسند و 
به اين ترتيب شايد در حالت ايستايي و سكون قرار 
بگيرند. ب�ه عبارتي، ممكن اس�ت در جريان زندگي 
پويا و به طور خودانگيز، جاري نباش�ند. نمود تمامي 
اين ها را اين روزها در قرنطينه و اس�ترس ناش�ي از 
بيماري ديده و احساس كرده ايم. حتي اگر خودمان 
رنج اس�ترس درباره  گرفتن بيماري را نداش�ته ايم، 
ولي در گوش�ه و كن�ار جامعه دي�ده و ش�نيده ايم. 

  
  آيا توانمندي مان را باور داريم؟

چه بسيار دوس��تان و آش��ناياني را ديده ايم كه نگران 
بوده و از نگراني و ترس بيماري كرونا زندگي را بر خود 
و اعضاي خانواده و اطرافيانشان تلخ كرده اند. اين افراد 
از رنج استرسي كه در وجودش��ان گاه باال مي گرفت و 
بيشتر رنجشان مي داد، عذاب كش��يده اند. شايد بارها 
خود را مالمت كرده باشيد كه آخر اين چه طرز فكري 
اس��ت كه من دارم، اين چه جور زندگي  است كه براي 
خودم س��اخته ام! ولي بي آنكه دلش��ان بخواهد در اين 

عذاب باقي مانده اند. 

ش��ايد يك باور در اين افراد پايين آمده باش��د؛ باور به 
توانمندي. اين باور كه ما توانمنديم و مي توانيم به لطف 
خدا از پس هر آنچه براي مان مقدر شده و در تقديرمان 
قرار گرفته است بربياييم. اينكه ما تالش مان را مي كنيم 

و خودمان را در جريان زندگي قرار مي دهيم. 
  همه ما استرس مي گيريم، اما... 

اين را درك مي كنم كه وقتي انس��ان در استرس قرار 
گرفته است، شايد نتواند اين حرف ها را از كسي بپذيرد 
يا اينكه بتوان��د بپذيرد  و خودش هم ب��ه خوبي بداند، 
ولي به خاطر غلبه استرس به درونش، نتواند آنها را در 
باور بياورد و و با ايمان به اي��ن باور درونش را آرام كند. 
اين اس��ترس ها را بس��ياري از ما از جمله خود من در 
دوره هايي از زندگي تجربه كرده ايم و درد بزرگ ناشي 

از آن را چشيده ايم. 
افرادي را مي شناس��م كه با داش��تن آگاهي هاي الزم 
درباره باور ب��ه خود و ايم��ان به پروردگار و بس��ياري 
باورهاي مثبت ك��ه مي تواند اس��ترس را از وجود آدم 
دور كند، باز هم گرفتار استرس ش��ده اند. مثاًل در اين 
روزهاي قرنطين��ه كه بيماري ويروس��ي پيش روي ما 
گذاشت، از ترس خواب به چشم شان نيامده يا لذت هاي 
زندگي خود را تباه كرده باش��ند چون ترس رهايشان 
نكرده اس��ت. واقعيت اين اس��ت كه همه ما كمابيش 
اس��ترس مي گيريم، اما نح��وه برخورد ما ب��ا موضوع 

متفاوت است. 
  به قدرت درونت اعتماد  كن

برخي عوامل مانند تحليل رفتن انرژي دروني و حيات 
يا برخي ذهنيات منفي كه در پ��ي آن جذب نيروهاي 

منفي را باال مي برد، ممكن است باعث استرس گرفتن 
شود، با وجود اينكه شخص مي داند كه توانمند است و 
آگاهي هاي الزم را هم دارد، ولي گذش��ته از اين مورد، 
مي توان دليل بسياري از اين اس��ترس ها را نداشتن و 
پايين بودن اعتماد به خود دانس��ت. هر چه اعتماد ما 
به خودمان باالتر مي رود، قدرت مان بيش��تر مي شود. 
احساس قدرت در درون، قدرت ترس را پايين مي آورد. 
ش��ايد نكته  اصلي همين جا باش��د: قدرت درون. يكي 
از چيزهاي��ي كه مي تواند ق��درت درون را ب��اال ببرد و 
توانايي هاي فرد را به او نش��ان بدهد، پاكس��ازي هاي 
دروني اس��ت. پاكس��ازي هايي كه به راه ه��اي معنوي 

صورت مي گيرد، مي تواند درون ما را و روح ما را شفاف 
كند. در كت��اب چاكراها نوش��ته  اوليوي��ااچ. ميلر كه 
سميه پيلوار تجربه كرده آمده اس��ت: »در بدن انسان 
هفت مركز انرژي بس��يار مه��م وج��ود دارد. آنها را نه 
مي بينيم، نه احساس مي كنيم. اين مراكز با اشعه  ايكس 
و MRIهم ديده نمي ش��وند. اما هزاران سال است كه 
شرقي ها از اهميت آنها در سالمت روح روان جسم و ذهن 
بشر آگاهند. انرژي زندگي از ميان اين مراكز، كه آنها را 

چاكرا مي ناميم، جريان مي يابد.«
چاكرا ها يا مراكز انرژي هفتگانه در س��تون فقرات در 
كالبد اثيري قرار دارند و در واقع رابط بين روح و جسم 
هستند. چاكرا كلمه اي سانس��كريت و به معناي چرخ 
اس��ت. چاكرا ها مدام در حال چرخش هس��تند كه به 
آنها نيروي حيات ه��م مي گويند و از ميان ش��بكه اي 
از مجرا هاي باريك به نام نادي در سراس��ر بدن جريان 
دارند. حدود 72 هزار نادي در كالبد انسان وجود دارد. 
چاكرا ها روي نادي اصلي قرار دارند و در سرتاسر ستون 
فقرات امتداد دارند. چاكرا ها در حقيقت دوار هستند. 
زماني كه مجراي چاكرا ها بسته شود يا از حالت تعادل 
خارج شوند، منجر به بيماري مي شود. سركوب كردن 
هر نوع احساسات و عواطف و ش��وك عصبي و هر نوع 
ناراحتي و لطمه روحي باعث مي شود كه چاكراها، يعني 

مراكز انرژي حياتي از حالت تعادل خارج شوند. 
  درون مان را پاكسازي كنيم

در اديان مختلف پاكسازي دروني و باال بردن ايمان از 
راه هاي گوناگون توصيه شده است. مكتب انسان ساز 
اسالم در اين زمينه از همه پيشروتر بوده و نسخه هايي 
ش��فابخش براي انس��ان دارد. نماز و گرفتن روزه در 
اسالم، روزه هاي متفاوت س��كوت، پرهيز از خوردن 
و آش��اميدن و... يكي از اين پاكسازي هاس��ت. روزه 
در ماه مبارك رمضان مي توان��د مراقبه اي پرقدرت 
براي باال بردن روحيه و ايمان دروني و قلبي ما باشد. 
انجام پاكسازي ها مي تواند براي همه  ما مفيد باشد. 
استرسي كه بس��ياري از ما اين روزها پيدا كرديم و 
تمام زندگي م��ا را تحت تأثير ق��رار داد، در برخي تا 
جايي پيش رفت كه خالقيت مان را فراموش كرديم 
و تمركزمان را از دست داديم. اين اتفاق تلنگر خوبي 
بود تا ب��ه خودمان بيايي��م. به خود بيايي��م و فكري 
به حال اس��ترس ها و مواردي كه آن را در وجودمان 
تقويت مي كند كني��م. اين اس��ترس ها همان هايي 
هس��تند كه ما را مي ترس��انند و از يادم��ان مي برند 
كه چق��در توانايي��م. از يادمان مي برند ك��ه در برابر 
قدرت مان پشيزي قدرت ندارند، به شرط آنكه قدرت 
خود را باور كنيم. پاكس��ازي معنوي و دروني كاري 
مي كند كه ش��فاف تر درون خود را ببينيم و آنچه را 
ببينيم كه به راستي هس��ت و با شعار ناتوان بودن به 
خود دروغ نگوييم. هم اكنون كه حال و هواي قرنطينه 
هنوز تمام نشده است، فرصت خوبي است كه به داد 
درونيات خود برسيم. حاال كه زندگي هست و فرصت 
ادامه  زندگي به ما داده شده است، سپاسگزار باشيم 
و با ناديده گرفتن توانايي هاي خود فرصت درس��ت 
زندگي ك��ردن را از خود نگيريم. بس��ياري از مردم، 
ديگر در جمع ما زندگي نمي كنند و براي شان خير و 
رحمت مي طلبيم ولي براي سايرين زندگي در جريان 
اس��ت و فرصت هنوز باقي است. پس چه خوب است 
از اين فرصت شادمانه استفاده كنيم و حال مان را به 
حالي خوب تبديل كنيم تا هيچ ترسي شهامت جوالن 
دادن در دل م��ان را پيدا نكند. فقط كافي اس��ت كه 
توانايي هاي مان را به ياد بياوريم و براي شكوفا كردن 
آنها و آنچه برايش به اين هس��تي آمده ايم، اگر هنوز 

كاري نكرده ايم، زودتر  دست به كار شويم. 
اين را به ياد داشته باشيم، كه ترس زاييده  ذهن است 
و مي توان به راحتي از كنارش گذشت، اگر خودمان 
به آن بال و پر ندهيم. اگر نه خودمان به اين احساس 
كوچك ممكن اس��ت آنقدر با ترس��يدن، پ��ر و بال 
بدهيم كه در برابر مان قد علم كند و بخواهد عرض 
اندام كند. با توانمندي هاي مان ترس را ريز نگه داريم 
و آنان را با بزرگ نمايي زير ميكروس��كوپ تبديل به 

هيوال نكنيم. 

  حسين  گل محمدي
احساس ما درباره توانايي هاي مان چيست؟ خودمان را شخص ناتوان و ضعيفي مي دانيم يا 
شخصي قوي و توانمند؟ فكر مي كنيم اگر مشكلي پيش بيايد از پسش برنمي آييم يا آنقدر 
از درون، خود را باور داريم كه خود را بر هر مش�كل و مس�ئله اي فائق و مس�لط مي بينيم؟ 

يكي از مواردي كه م�ا مي توانيم از 
توانمندي هاي خودمان برداش�ت 
كنيم س�ازگاري اس�ت. ما سازگار 
مي شويم. ش�ايد فكر كنيم شاكله  
زندگي خودمان را ساخته ايم، ديگر 
كامل شده ايم يا قابل تغيير نيستيم. 
ولي واقعيت اين اس�ت همين ما كه 
فكر مي كنيم تغيير يافتني نيستيم، 
سازگار مي ش�ويم و در واقع تغيير 
مي كنيم. تغيي�ر مي كنيم و ممكن 
اس�ت توانايي هاي ما در اثر همين 
تغييرات ديده ش�ود. از اي�ن رو در 
اي�ن رابطه  مس�تقيم بي�ن تغيير و 
توانايي، پيام هاي بزرگي وجود دارد

 حل شدن استرس در جريان زندگي

ترس هاي مان را زير ميكروسكوپ 
تبديل به هيوال نكنيم!

سبك مراقبت

پاكس�ازي معنوي و درون�ي كاري مي كند 
كه ش�فاف تر درون خود را ببينيم و آنچه را 
ببينيم كه به راستي هست، و با شعار ناتوان 
بودن به خود دروغ نگويي�م. هم اكنون كه 
حال و هواي قرنطينه هنوز تمام نشده است، 
فرصت خوبي است كه به داد درونيات خود 
برسيم. حاال كه زندگي هست و فرصت ادامه  
زندگي به ما داده ش�ده اس�ت، سپاسگزار 
باش�يم و با ناديده گرفتن توانايي هاي خود 
فرصت درست زندگي كردن را از خود نگيريم

   ليال جعفري 
يك روز در يكي از كارخانه هاي شهر چسب مايع كوچكي 
به دنيا آمد. چسب مايع مثل بقيه چسب ها توسط كارگرها 
در كارتون هاي مقوايي چيده شد و به همراه كاميوني سمت 
مغازه هاي نوشت افزار شهر راه افتاد. هر يك از كارتون ها به 
مغازه اي فروخته شد و كارتوني كه چسب مايع درونش بود 

هم به مغازه مركز شهر. 
 مرد فروشنده، او و بقيه  چس��ب ها را زير گيشه  شيشه اي 
مغازه چيد. چند روز گذشت، در اين مدت فروشنده روي 
صندلي مي نشست و با صداي بلند كتاب مي خواند. چسب 
مايع هم از قصه هاي مرد چيزهاي زيادي ياد  گرفت و از اين 

يادگيري لذت  برد. 
مهم ترين چيزي كه او ياد گرفت اين بود كه كارهاي بيهوده 
انجام ندهد. براي همين آرزو كرد كسي او را بخرد كه هيچ 

وقت از او كارهاي بيهوده نخواهد. 
از آن روز او به مشترياني كه وارد مغازه مي شدند خوب نگاه 
مي كرد و در دل آرزو مي كرد كه به انساني فروخته شود كه 

او را هدر ندهد. 
چند روزي گذشت. دختركي كه لباس مدرسه به تن داشت 
به مغازه رفت و چسب را خريد. چسب با نگراني در دست 
دخترك قرار گرفت. دختر، كودكي بيش نبود و چس��ب 
مي ترس��يد كه نكند دخترك قطره قط��ره  اش را بيهوده 
هدر دهد. دخترك او را به خانه برد و با قطره هايش اشكال 
كاغذي را به هم چسباند و كاردستي زيبايي درست كرد. 
وقتي دخترك چسب را دوباره درون جعبه گذاشت، چسب 
مايع به اين فكر مي كرد كه آيا كار مهمي انجام داده است؟ 
فرداي آن روز به همراه دخترك به مدرسه رفت. وقتي در 

مدرسه دو خواهر دوقلو و همكالسي را ديد كه با يكديگر 
قهر كرده اند به فكر آش��تي دادن آنها افت��اد. براي همين 

لباس هاي آن دو را به يكديگر چسباند. 
دو خواهر دوقلو وقتي ديدند چسب روي لباس شان است، 
ناراحت شدند اما به خنده افتادند و با يكديگر آشتي كردند. 
چس��ب با ديدن آشتي آن دو خيلي خوش��حال شد، اما با 
خودش گف��ت: اينكه كار خيلي مهمي نب��ود. بايد به فكر 

كارهاي خيلي مهم تري باشم. 
فرداي آن روز در خانه خوب به اطراف نگاه كرد؛ مي خواست 
كار مهمي براي انجام دادن پيدا كند. در همين فكر بود كه 

نگاهش به لوله پالس��تيكي آب پاش افت��اد. خودش را به 
بالكن رساند و لوله  قرمز را در جاي خود چسباند. دخترك 
با ديدن آب پاش سالم خوش��حال شد و شروع كرد به آب 

دادن به گلدان هايش. 
چس��ب مايع با ديدن گل هاي پژمرده اي كه دوباره جان 
مي گرفتند خيلي خوشحال شد. اما چسب باز هم با خودش 
گفت: چرا كار مهمي براي انجام دادن پيدا نمي كنم؟ و نگاه 
كرد به تن فلزي اش. بدنش خيلي الغر شده بود. با خودش 
فكر كرد: هر چه مي گذرد كوچك و كوچك تر مي ش��وم. 
ديگر چيزي نمانده كه تمام ش��وم. چون فقط چند قطره  

ديگر چس��ب دارم. اما هنوز نتوانس��ته ام كار مهمي انجام 
بدهم.  او كه خسته و ناراحت بود در كشوي ميز مينا رفت 
و خوابيد. چند روز گذشت و چسب مايع باالخره از خواب 

بيدار شد و از كشوي ميز بيرون آمد. 
 چيزهاي زيادي را ديد كه نياز به چسبيدن داشت؛ يكي دو 
تا از برگه هاي كتاب مينا و گوشه  كاغذ ديواري اتاقش كه از 
ديوار جدا شده بود، گل پارچه اي سنجاق موهاي دخترك 
هم كنده ش��ده و روي زمين افتاده ب��ود، مانند كاغذهاي 
رنگي كاردستي تازه اش. چسب با خودش گفت: خوابيدن 

من باعث شده تا همه جا به هم ريخته شود. 
صداي بچه هايي كه مشغول بازي در بوستان پشت خانه 
بودند را مي ش��نيد. مينا كنار پنجره  بالكن ايستاده بود و 
سعي مي كرد دستگيره  شكسته  آن را باز كند. اما دستش 
زخمي شد. او كه از درد انگش��ت و به هم ريختگي خانه و 
خرابي وس��ايلش ناراحت بود، گوشه اتاق نشست و شروع 

كرد به گريه كردن. 
چس��ب به تمام چيزهايي كه به چسبيدن نياز داشت و به 
گل هاي پژمرده در بالكن نگاه كرد. نمي توانست باور كند كه 

با همان كارهاي ساده چه آرامشي را به خانه داده بود. 
او دلش مي خواست همه چيز را بچس��باند تا دخترك را 
شاد كند، اما نگاه كرد به تنش. چسب زيادي نداشت. براي 
همين فقط مي توانس��ت يكي از آنها را درست كند. به ياد 
جمله اي افتاد كه مرد فروش��نده خوانده بود: »شاد كردن 

ديگران از زيباترين چيزهاست.«
چس��ب رفت س��مت پنجره و دس��تگيره  آن را چسباند. 
دخترك توانس��ت در بالكن را باز كند و برود در آن و بازي 
دوستانش را تماشا كند. چسب اين بار از ته دل خوشحال 

شد. براي همين با خنده هاي دخترك از ته دل خنديد. 


