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    کار را برای رسیدن به هدف به          خود تالش  هر که نهایت 

م...به تماشا سوگند و به آغاز کال  

کنی میفکرکمیخودشوی و بااز خواب بیدار می 5:30ساعت صبح
   بایدای نداری وکند اما چارهآن هم مضطربت میکردن بهحتی فکر

   گوییآماده کردن صبحانه استجایت بلند شوی. مادرت در حالاز
ها مثل پرسی انگار برای ایناو هم کمی عجله دارد. از خودت می

شوری و پای میز صورتت را میاست تا خودم. دست واینکه مهمتر
این کمیآرندوم را در میشینی همه انگار ادای افراد آرصبحانه می

     که تو هم آرامشتدیکنه ولی ترجیح میت میاموضوع عصبانی
رفتن به شوی برایآماده میپوشی وهایت را میباسلی.را حفظ کن

  نکنتوروآرومکه مادرت سعی دارندومسیر پدرطولدر سمت حوزه.
 شهبآرومکه بخواد با این حرفاحرفاستاز اینبیشترآشوب دلتولی

 10ات کردی انقدر زود بگذرد از جلسه اول مشاوهیهم نمفکرش را
 کنیمرور میات را گذشتهالیکس،حوزهمسیر تمامدر .گذردمی ماه

که مثل برق و باد ...                         سالی
بینی میرسی مادر هایی را میجلوی حوزه که

 دستشانتسبیح دراند وکه زیر انداز انداخته
 7:20اند. ساعت است و در حال دعا کردن

ات با است و پدر و مادرت با آرزوی موفقیت
کنند که وارد حوزه شوی. تو خداحافظی می

ری بینی. میچندتا از دوستات رو می
  کنی.سمتشون و باهاشون احوال پرسی می

 رید سمت ساختمان دانشکده برقمی با هم
محل حوزه شماست. بعد از پیدا کردن که 

ات رو میزاری ات بطری آب معدنیصندلی
  ات رو روی میز. داریکنارش و جامدادی

  10ساعت و  4خودت رو برای یک نبرد 
 .کنیای آماده میدقیقه

ها در حال جمع است. مراقب 12:30ساعت 
ات رو ها هستند. برگهبرگکردن پاسخ

تحویل میدی و میای بیرون. بیرون از حوزه 
های مشتاق همه با نگاه و له استغلغ

 و تو میگی ... چطور بود؟    : میپرسن که
 

خوام برای چند ثانیه چشماتو خب ازت می
ببندی و با خودت فکر کنی که دوست داری 

دونم که چه جوابی به پدرو مادرت بدی؟! می
دوست داری جوابی بدی که خستگی این 
یکساله از تنشون در بیاد. حق میدم بهت 

خوای میونحمت کشیدن چون برات خیلی ز
 .که جلوشون شرمنده بشی

 گیرد، به تمام           خواسته                           هایش می رسد .
 

 امام علی [         

 

دوست داری بعد ازکنکور چه حسی داشته باشی؟ دوست داری 
چشات برق بزنه و با اطمینان و آرامش بگی من هر چه در توان 

ام یا بگی کاش بیشتر تالش راضیداشتم رو انجام دادم و از خودم 
دادم. و این رو بدون هیچ چیز ورم گوش میاکردم و به حرف مشمی

که انسان از خودش احساس  تو این دنیا بهتر از این حس نیست

هایی که بعد از اشک: گویدکه می امجملهاین رضایت بکندعاشق 

و ؛ ایمی است که برای پیروزی نریختهریزیم، همان عرقشکست می
هایت استفاده خودت اآلن قضاوت کن واقعاً از صد درصد توانایی

از همین االن تصمیمت را بگیر که عرق تالشت مانع از  پسای؟ کرده
دار کن هایت را به شکلی هدفاشک شکستت بشه و از امروز تالش

که به موفقیتت منجر بشه. موفقیت نتیجه یک اقدام خیلی بزرگ 
و  های متوالیاقدامنیست بلکه نتیجه یک تصمیم بزرگ است که با 

 ای که باال دیدینقطهشه. اون سهای طالیی منجر میمستمر به نتیجه
در اصل جوابی باید باشد که خودت به خودت، برای اعالم درصد 

رضایت از خودت بدی. من مطمئنم هدفی بزرگ تو ذهنت داری. پس 
  اب را باال خالی جای …همین اآلن تصمیم بگیر که دوست داری این 

 منتظر. توئه با فقط تصمیم این. پرکنی احساساتی و کلمات چه

  ات   زندگیت هایموفقیت تکتک از بعد خوب خبر این شنیدن

   م...  هست
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                            هم   دپایه دواز

 مجتهده بانوامین) رها(

بزرگترین پشیمانی شکست 

نیست، تالشی هست که نکردی 

لیکه فرصتش را داشتی...ادر ح  

 

 دعای مادر

 زحمات پدر


