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من آش هاى مامان را خيلى دوست دارم؛ اّما او ماهى يك بار آش 
مى پزد. آن هم در يك ديگ بزرگ. شب تا صبح آش را هم مى زند و 
دعا مى خواند. صبح آش را در كاسه هاى كوچك و بزرگ مى ريزد. 
بعد به من مى گويد: «نوبتى هم باشد، نوبت بّچه هاى زرنگ است.» 

من هم مى گويم: «مى دانم، چشم.»
بايد كاسه هاى پر از آش را به همسايه ها برسانم. اّول،  بزرگ ترين 
كاسه را كه سهم بهترين همسايه است. خانه اش، نزديك ترين خانه

نيست؛ اّما من دوست دارم، اّول سهم او را برسانم.
    در را كه باز مى كند، ســالم مي كنم. با لبخند مى گويد: «به به!   
       ســالم به روى ماهت. ما راضى به زحمت شما نيستيم. مادر   

       چه طور است؟
        سالم من را به او برسانيد و تشّكر كنيد.»

     بعد كاسه را مى گيرد و مى گويد: «صبر كنيد تا برگردم.»
   چند دقيقه ديگر، با كاسه ى خالى و شسته شده برمى گردد. البتّه،  

خالى كه نه، با چند گل ياس، چند تّكه نبات يا بسته اى
آب نبات و باز تشّكر و خداحافظى.

 مامان مى گويد: «خداوند همين كارهاى خوب را دوست
   دارد و او را از ما راضى مى كند. اين كه به ديگران از 

     چيزى كه دوست دارى، بدهى. اين  كه ديگران با خوش رويى هديه ات
را قبول كنند و از تو تشّكر كنند. اين كه جواب هديه را با هديه بدهند. اين كه همه بدانند خوب ها و خوبى ها را 

خداوند آفريده و اين ها همه ُشكر دارد. همان كارى كه خدا در برابرش، بهتر از آن را مى دهد.» 
مى گويم: «اّما مامان يك چيز را فراموش كرديد.» با تعّجب مى پرسد: «چه چيز را فراموش كردم؟»

مى گويم: «اين كه كســى شب، ديگ آش را بار بگذارد و تا صبح كنارش دعا بخواند و كارى كند كه اين همه 
خوبى به دنبالش بيايد.»

چشمان مامان برق مى زند و با لبخند مى گويد: «اى بال، معلوم است حواست به همه جا هست.»


