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تقدیم به  ؛
پدر و مادر بزرگوارم ،

 به پاس آنچه یب دریغ به من یم بخشند. 
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مقدمه

خدای خوب و مهربان، می دانم که تو همیشه همراه و پشتیبان من هستی خدای 

من تو را صدا می کنم و با شور و اشتیاق می گویم خواسته ای دارم می دانم که 

بخشنده ای. دلم آرام می گیرد و با خیال راحت خواسته ام را می گویم و می گویم 

و می گویم. ..

 نوشتن درباره همه آرزوهای من خیلی سخت است چون چیزهای زیادی 

هستند که من می خواهم به آنها برسم و آرزو کلمه ای است که ثابت نیست 

و روز به روز در حال تغییر است به نظر من آرزوها دو دسته اند:

 الف( آرزوهای دست یافتنی.

ب( آرزوهای دست نیافتنی.

 آرزوهای دست یافتنی بیشتر در کودکی و آرزوهای بچگانه و رنگی! آرزوهایی 

که هر روز تغییر میکرد ولی حاال کمی بزرگتر شده ایم آرزوهایمان کمتر اما بزرگتر 

و منطقی تر شده اند. این آرزوها دیگر هر روز تغییر نمی کنند اما خوب بزرگتر 

شدن قانون زندگی است ما بزرگ می شویم و آرزوهایمان نیز بزرگتر می شوند 

مثل آرزوی اینکه همه آرزوهایم برآورده شود یا آرزو می کنم هیچ وقت بر سر 

دوراهی های بزرگ زندگی قرار نگیرم و اینکه از گفته ها و کرده هایم پشیمان نشوم. 

اما آرزوهای دست نیافتنی به نظر من هیچ آرزویی محال نیست خدا می خندد 

به ما وقتی که آرزویی را محال می دانیم شاید برای ما غیر ممکن باشد، ولی برای 

او نه. یادم هست که جایی خوانده بودم )یادمان باشد که آرزوهایمان را تک تک 

بنویسیم نه اینکه خدا آرزوی بندگانش را از یاد می برد، نه. شاید ما یادمان برود 

چیزی که االن هستیم آرزوی دیروز ما بوده است.(
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 آرزو ها خواسته هایی هستند که شاید چند سال قبل برایمان آرزو بودند و 

االن نیستند شاید هم خواسته هایی که قبال آرزو نبودند و االن به آرزو تبدیل شده 

اند خواسته های انسان تمامی ندارد ولی فکر می کنم با تالش و پشتکار است که 

می توانیم به آرزوهایمان برسیم باید یاد گرفت که هر روزی که زندگی می کنیم، 

قدر تمام چیزها را بدانیم و خواسته هایمان حد و مرزی داشته باشد و بیشتر از حد 

نخواهیم شما چطور؟  آرزوی شما چیست؟ آری، زندگی زیباتر می شود به شرطی 

که به اندازه تمام برگ های پاییز برای یکدیگر آرزوهای خوب داشته باشیم.
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