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گاهی بساط عیش خودش جور می شود
گاهی به صد مقدمه نا جور می شود
آن روز بعد از نماز صبح خوابم نبرد داشتم مثبت
می اندیشیدم  ،به اینکه امروز حتما ً همه چیز درست
میشه و نه تنها مشکل ساختمان بلکه کار فروش
سهام شرکت هم به بهترین شکل ممکن انجام می
پذیرد و می توانم خانه را از بدهی به بانک نجات
دهم ومحل کار کوچکی هم دست و پا کنم شاید بتوانم
یک اتومبیل هم بخرم...خیلی خسته هستم بچه ها را
هم در طول سه سال گذشته مسافرت نبردم اگه بشه
مسافرت هم میرویم...
حمام ،صبحانه و بعد راهی شدم در طول مسیر به
خودم می گفتم:
تو پای به ره گذار و ازره مهراس

شخصیت همسران
چه تاثیری بر
زندگی مشترک شان
می گذارد

استاد داوود رشیدی و بانو برومند عزیز

مسابقه دکلمه و شعر خوانی
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نام و نام خانوادگی  :دکتر رضا نگهبان

ره خود بگویدت که چون باید رفت

محل تولد  :بهبهان

خیلی خوب جلسه پیش رفت آن طور که من دوست
داشتم نه ،ولی روی قیمت خوبی به توافق
رسیدیم،در طول جلسه من سعی می کردم انرژی
مثبت به جمع بدهم و مدام لبخند به لب داشتم و شاد
بودم و به خودم نوید این را می دادم که:

تاریخ تولد 3752 :
وضعیت تاهل  :متاهل

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیا بم به قدر وسع بکوشم
بالفاصله راهی شدیم تا کار ها را همان روز به پیش
ببریم،وقتی رسیدیم اداره ثبت شرکت ها درست وقت
نماز ظهر بود من به فال نیک گرفتم ولی وقتی دیدم
باید نزدیک به  54دقیقه در انتظار بمانم تا مراسم
نماز و نهار به اتمام برسد باز افکار منفی به سراغم
آمد ،خیلی تالش کردم تا باز مثبت باشم و مثبت
بیندیشم حتی وقتی چند نفر از شرایط موجود غر می
زدند من انرژی مثبت دادم و گفتم این بنده های خدا
هم کار مند دولت هستند صبح زود می آیند سر کار
تا این ساعت با این همه ارباب رجوع ،خوب گرسنه
هستند گناه دارند و ...خوب بود ،همه چی خوب
بود ،حتی وقتی متصدی اداری گفت شما باید این
نامه را تایپ و بعد با پست بفرستید بین ده تا پانزده
روز آینده به دست شما می رسد آنقدر انرژی مثبت
بهش دادم که خندید و گفت باشه شما فردا دستی
بیار انشا ءهللا جواب می گیری .شاد و خوشحال و
دوان دوان آمدم داخل اتومبیل که همکارم گفت :
آقایان ،میگویند این شرکت ...و ...نفس عمیقی
کشیدم راستش انرژی های مثبتم خیلی کم شده بود
ساعت سه بود و دیدم از خانه هم تماس گرفته اند
بعد از چند دقیقه متوجه شدم حکم تخلیه هم آماده
شده و ظرف یکی دوروز آینده اجرا می شود...
دیگه تمام انرژی مثبتم ته کشید یه نگاه به آسمون
کردم و به خدا گفتم  :خیلی دمت گرم!
دوش آب سرد ،نهار و نماز و دو تا قرص سر درد
و اندیشه به اینکه قبض آب و برق وتلفن و شارژ
خانه هم هست که می شه حدود سیصد هزار
ادامه در صفحه 2
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