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   بهنام صدقي
دوران سالمندي باالخره سراغ ما هم خواهد 
آمد. با گردش روز و شب پس از چشم بر هم 
زدني جسم والدينمان آنقدر فرسوده مي شود 
كه به ش��دت به مراقبت و مدد فرزندان نياز 
پيدا مي كند و اين دوران همان دوران آزموده 

شدن ماست. 
همان طور ك��ه روزي ما ب��ه مراقبت ويژه 
والدينمان نيازمند بودي��م، اكنون نيز آنها 
چشم اميدشان به ماست. وظيفه هر فرزندي 
اس��ت كه با دل و جان از آنها مراقبت كند 
و اين گونه بلي��ت ورود به بهش��ت برين را 
در دس��ت داش��ته باش��د، اما گاهي ديده 
مي ش��ود كه فرزندان تاب نمي آورند و پس 
از مدت كوتاهي پدر و مادر پيرش��ان را به 
خانه سالمندان منتقل كرده و در گوششان 
زمزمه مي كنند كه اينجا بهتر از تو نگهداري 
مي شود و خانه خوبي برايت خواهد بود. در 
صورتي كه اين مكان ها مانند خانه هاي خود 
آنها نيست و تنها مكاني است براي سپري 
شدن باقي مانده چرخش عقربه هاي ساعت 
عمرش��ان. بياييم حتي المق��دور از چنين 
تصمي��م و اقداماتي جلوگي��ري و گرماي 

وجودي اين دو گل ناياب را در خانه هايمان 
حفظ كني��م. گاه��ي والدي��ن تصميم به 
سپردن بزرگترهايشان به خانه سالمندان 
مي گيرند و با بي درايتي فاصله زيادي بين 
فرزندانش��ان با پ��در و مادر بزرگ ها ايجاد 
مي كنند. اگر ش��ما هم در چنين شرايطي 
هس��تيد فراموش نكنيد كه چ��ه وظايفي 
نسبت به پدر و مادربزرگتان داريد. هر چقدر 
هم كه مشغله كاري و فكري والدينتان زياد 
باش��د مهم نيس��ت؛ چراكه حضور و ديدار 
ش��ما براي مادربزرگتان كافي است. حتماً 
ش��نيده ايد كه فرزند حكم بادام و نوه، مغز 
بادام را دارد. پس نوه شيرين شان بمانيد و 

سري به آنها بزنيد. 
ام��روزه عوام��ل مختلفي س��بب دوري و به 
فراموشي س��پردن پدر و مادربزرگ هايمان 
شده است. همچون پيشرفت تكنولوژي، ورود 
دنياي مجازي به بطن زندگي، جايگزيني افراد 
مجازي به جاي حقيقي، عدم فرهنگ سازي، 
كوچك تر ش��دن محي��ط خانه ها، ش��رايط 
اقتص��ادي دش��وار، ناديده گرفت��ن جايگاه 
حقيقي اف��راد و... اما يادمان باش��د كه هيچ 
يك از اينها دلي��ل قانع كننده اي براي ناديده 
گرفتن چشمان منتظر سالمندانمان نيست. 
فراموش نكنيد كه زمان در حال گذر اس��ت 
و هرگ��ز دي��روز برنمي گ��ردد. پس ت��ا دير 
نش��ده از باقيمانده زمان و فرص��ت زندگي 
براي با هم ب��ودن نهايت اس��تفاده را كنيم. 
سالمندان كتاب هايي ارزشمند هستند. اين 
كتب گرانبها را از قفس��ه قديم��ي برداريم و 
نگاهي به نوش��ته هاي پند آموزش بيندازيم؛ 
چراكه تجربه را تجربه كردن خطاست و خانه 

سالمندان، خانه او نيست. 

  اين خانه، خانه او نيست!

نگاه

بذر محبت در دل والدينمان بكاريم

پدر، مادر! شما محترميد

سبك مراقبت

   ُسها سپهري
وقتي محترم ش��مرده خواهي ش��د كه احترام 
گذاشتن به والدين را درست به جا آورده باشي. 
احترام در حوزه كنش  ه��اي ارتباطي از جايگاه 
خاصي برخوردار است و يكي از نيازهاي اساسي 
در زندگي انسان است. در هرم مزلو هم يكي از 
نيازهاي پنجگانه انس��ان شمرده مي شود. پس 
احترام گذاش��تن به ديگران مخصوصاً به پدر و 
مادر از وظايف انساني ماست؛ چراكه پدر و مادر 
براي هر كس��ي بويي از خدا را ب��ه همراه دارد و 
دو نعمت گرانقدري هس��تند كه پ��روردگار در 
زندگيمان قرار داده اس��ت. مهم نيس��ت پدر يا 
مادرم��ان از چه خان��واده و مذه��ب و جايگاه و 
مقامي باشند، هر چه باش��ند براي فرزندانشان 

بهترين پدر و مادر دنيا تلقي مي شوند. 
پدر و مادرها فرشتگاني هس��تند كه راهشان را 
در زمين گم كرده اند. جالب اس��ت هر يك از ما 
اگر بزرگ و صاحب بچه هاي قد و نيم قد شويم، 
يعني خودمان پدر يا مادر فرزندي شده باشيم، 
باز دلمان ل��ك مي زند ب��راي نوازش هاي مادر، 
دلمان غنج م��ي رود براي صداي زن��گ پدر. به 
راستي كه اگر در كودكي مي دانستيم با بزرگ 
شدنمان، پدر و مادرمان پير مي شوند، هيچگاه 
آرزوي بزرگ شدن نمي كرديم. از آنجا كه نيكي 
كردن و محبت به اين دو عزيز بر عهده ما فرزندان 
است، مهم ترين تكليف الهي هم تلقي مي شود، 
به طوري كه بعد از توحيد از آن ياد ش��ده است. 
گرچه ش��ايد برخي از والدين به دليل ش��رايط 
خاص خانوادگي يا بي تجربگي يا هر چيز ديگر 
كودك خود را در زندگ��ي دچار خألهايي كرده 
باش��ند، اما باز هم نبايد از محاس��ني كه دارند، 

چشم پوشاند. 
به ق��ول مادربزرگم »بچ��ه با بزرگ ش��دنش، 
مش��كالتش هم بزرگ تر مي ش��ود.« هميش��ه 
مي گفت: »بچه اگه 50 سالش هم بشه، براي پدر 
و مادرش همون بچ��ه كوچولوييه كه هر لحظه 
بايد دلواپسش شد«. هر وقت به هنگام پيري آنها 
دچار غرور يا حتي خستگي شديم، به ياد آوريم 
كه آنها ما را از بدو تولدمان در حد توانايي خود 
بي آنكه خسته ش��وند، حمايت كردند. امام رضا 
)ع( در اين باره مي فرمايند: »نيكي به پدر و مادر 
واجب و الزم است، اگرچه مشرك و كافر باشند، 

اما در معصيت  خدا نبايد اطاعتشان كرد.«
صرف نظ��ر از اين مورد كه والدي��ن هم در قبال 
فرزندان خود مسئوليت هايي را عهده دار هستند، 
اما احترام به آنها از واجبات است. البته هستند 
انسان هاي بزرگي هم كه طعم پدر و مادر شدن 
را نچش��يده اند، اما طعم پدر و مادر داش��تن را 
به كودك ه��اي بي سرپرس��ت يا نيازمن��د و... 
چشانده اند و براي آنان پدري و مادري كرده اند. 
هستند كس��اني كه لياقت موهبت بزرگ الهي 
پدر يا مادر شدن را نداشته و موجب آزار و اذيت 
كودك خود ق��رار گرفته ان��د. كاش بياموزيم و 
آموزش دهيم كه در اين دني��ا همه چيز خيلي 
زود دير مي شود. كاش عكس پدر و مادرمان را تا 
زنده اند روي طاقچه اتاقمان بگذاريم، نه وقتي كه 
آنها را از دست داديم. تا زنده اند قدرشان را بدانيم 
و يادشان كنيم نه زماني كه از دستشان داديم. 

ب��راي گل دادن به عزيزانمان دنبال مناس��بت 
نگرديم و بي دريغ محبت كنيم. محبت و مهرباني 
به والدين امري اس��ت كه عقل و شرع هم به آن 
اقرار مي كند. ما انس��ان هس��تيم و نبايد اجازه 
دهيم كه انس��انيت در ما گم ش��ود. اگر روزي 
پدر يا مادرت به دليل كهنسالي دچار فراموشي 
ش��دند و تو را به خاطر نياوردند، يادت باشد اگر 
او تو را نمي شناسد، اما تو او را خوب مي شناسي، 
مبادا او را طرد كني يا موجب دلگيري اش شوي. 
همانگونه رفتار كن كه آرزو داري فردا فرزندت با 
تو رفتار كند. براي فرزندت همان پدر يا مادري 
باش كه آرزو داشتي والدينت همانگونه باشند. 
انس��ان بي آنكه بفهم��د روزي آن چيزي را درو 
مي كند كه قباًل خودش آن را كاشته است. پس 
بياييم بذر محبت در دل والدينمان بكاريم تا با 

مهرباني شان مواجه شويم. 

سبك تكريم

   مطهره تنگستاني
واژه احترام و محبت دو واژه قرين و همراهند. احترام 
وقتي به وجود مي آيد كه محبت در دل نقش بس�ته 
باشد. وقتي شما در دل حب كس�ي را داشته باشيد 
او را محترم مي شماريد و به وي مهر مي ورزيد و تمام 
توان خود را صرف خواس�ته اش مي كني�د. خداوند 
مهربان در سوره اس�راء مي فرمايند: »َواخِفض لَُهما 
َجناَح الُذلِّ ِمَن الَرحمه. . .: از روي محبت و مهرباني، 
بال فروتني را براي پدر و مادرت فرود آور«. با مهر و 
محبت است كه احترام مي آيد، اما نمي دانم چرا اين 
روزها رنگ و بوي محبت ها تغيير كرده... فكر مي كنم 
محبت ها كه تغيير كنند احترام هم عوض مي شود! 
وقتي محبت رنگ و بوي پول و ماديات مي گيرد، آيا 

مي توان توقع عاطفه داشت؟
         
    فقط محبتش را مي خواستند

آنجا كه ي��ك نفر به خاط��ر پول به يكي محب��ت مي كند، 
احترام به خاطر پول است. به همين خاطر است كه فردي 
با همان پول، پدر و مادر خود را كه واجب احترامند مي برد 
و در خانه سالمندان رها مي كند. پدر و مادري كه سال ها  تر 
و خشكش مي كردند، آن گاه كه هيچ كس حاضر نبود او را 
نگه دارد و خودش هم نمي توانست حتي آب دهان خود را 
پاك كند، آنها بودند كه ب��دون منت و هيچ مزدي او را  تر و 
خشك مي كردند. تا رسيد به آنجا كه سري در سرها درآورد 
و براي پدر و مادر ش��اخ و شانه كش��يد! براي آنها صدايش 
را بلند ك��رد و اگر و ام��ا آورد. آخر هم كه دي��د نمي تواند 
تحملشان كند آنها را برد به جايي كه شايد بار سنگين اين 
مسئوليت از شانه هايش برداشته شود. همان شانه هايي كه 
با مدد پدر و مادر اين اندازه شد! حاال ديگر مسئوليت آنها را 
نمي پذيرد. آنها را برد آسايشگاه سالمندان، به اين بهانه كه 
اگر آنجا باشند، پيش هم سن و سال هاي خودشان هستند! 

يك نفر هم مرتب به آنها مي رسد و عذرهاي بدتر از گناه... 
غافل از اينكه نه پدر و نه مادر، هيچ كدام پول، ماشين، ثروت 
و مكنت او را نمي خواستند. فقط خودش را مي خواستند، 

محبتش را. 
    نوه ام شكالتم را نداده به شما؟

به خانه هاي سالمندان كه س��ر مي زنيم، مي بينيم اوضاع 
پدر و مادره��ا آنچنان هم كه اين فرزن��دان فكر مي كنند، 
خوب نيس��ت. با چند كيلو ميوه در دس��ت داخل يكي از 
همين آسايشگاه هاي سالمندان شدم. چند مادري كه مرا 
ديدند چشم ها و دست هايشان دنبال ميوه ها مي آمد و آنها 
را بدرقه مي كردند تا اينكه من ميوه ها را به پرستاران دادم. 
البته خانه هاي سالمندان هم حق دارند. شايد نمي توانند 
هزينه هاي كامل اين افراد را تأمي��ن كنند. وقتي فرزندان 
اين پدر و مادران عزيز حاضر نبودند آنها را با وجود زحماتي 
كه برايشان كشيده بودند، نگه دارند ديگر نبايد توقع زيادي 
از پرستاران خانه هاي سالمندان داشت. سبكباالن عاشقي 
كه تعداد زيادي از اين سالمندان عزيز را نگهداري مي كنند، 
تازه دارند بار سنگين مسئوليت هاي فرزندان ديگران را به 

خوبي به دوش مي كشند. 
با ورودم به آنجا مادري مرا با فرزند خود اشتباه گرفت و گفت: 
»مادر جان! دلبندم! چرا دير به دير مي آيي؟ مگر قرار نبود هر 
روز به من سر بزني؟ حاال هر روز نمي توانستي، نمي شد هر 
سه، چهار روز يك بار بيايي؟ راستي قرار بود نوه هايم را هم 
با خودت بياوري. دلم براي زهرا تنگ شده است. قرار بود هر 
وقت به ديدنم مي آيي زهرا كوچولو در جيبت يك شكالت 
بگذارد براي من. نوه ام ش��كالتم را نداده به شما؟  اي دختر 
فراموشكار...«. گفتم: »مادر جان! برايتان ميوه آورده ام« و از 

شدت ناراحتي سعي كردم كمي از او فاصله بگيرم. 
    مادر! برايم يك ساعت مچي مي آوري؟

پيرزن نشسته روي تخت كناري دستم را محكم تر از اولي 
گرفت و سفره دلش را باز كرد. مي گفت: »مادر! پسرم گفته 

تو را مي برم خانه س��المندان، چون من كه صبح تا ش��ب 
مي روم سركار، خانمم هم سركار اس��ت، تنهايي در خانه 
نمي تواني بماني، آنجا پرس��تارها به تو مي رس��ند، پسرم 
نمي دانست كه مرا به بهترين جاي دنيا هم كه ببرند به يك 
لحظه ورود او از در خانه نمي ارزد. وقتي برمي گشت همين 
كه كليد را مي چرخاند و سالم مي كرد گل از گلم مي شكفت 

و همين يك سالم برايم كافي بود.«
با او خداحافظي كردم و رفتم س��راغ نفر بع��دي. او از من 
درخواستي داش��ت. گفت: »مادر! برايم يك ساعت مچي 
م��ي آوري؟« از او پرس��يدم: »مادرم! س��اعت ب��راي چه 
مي خواهي؟« گفت: »دخترم هر روز س��اعت 9 از س��ركار 
برمي گشت. مي خواهم بدانم كي ساعت 9 مي شود تا قبلش 
كمي دور و برم را مرتب كنم كه وقتي مي آيد، عصباني نشود، 

خسته است، گناه دارد!«
    حيوان�ت را در بغ�ل مي گي�ري، م�ادرت را ب�ه 

آسايشگاه مي سپاري؟!
آن روزها اگر كل ش��هر را مي گش��تي يك خانه سالمندان 
مي يافتي آن هم با تعداد معدودي سالمند با شرايط خاص، 
اما اين روزها كارمان به جايي رسيده كه داريم كم كم ركورد 
»هر محله يك خانه س��المند« را مي زنيم! راستي ما را چه 
شده؟ عده اي كه جديداً فكر مي كنند رها كردن پدر و مادر 
در اين خانه ها شايد يك كالس باشد و به خاطر همين فيگور 
شخصيتي و پز روشنفكري دادن بين دوستان هم كه شده 

مي روند و پدر و مادر را به اين خانه ها مي سپارند. 
بعضي ه��اي ديگر هم كه كاره��اي روزمره خ��ود را بر پدر 
و مادرش��ان ترجيح مي دهند و آنقدر مش��غله براي خود 
مي س��ازند كه يادش��ان مي رود آدم هايي وجود دارند كه 
عمرشان را براي انسان شدنش خرج كرده اند، اما حاال كه 
نياز به آرام��ش دارند، حتي وقت مالقات ب��ا آنها را ندارند، 
چه برس��د به نگهداري. بايد پاس��خ چش��م انتظاري هاي 
مادرهايي را بدهيم كه روز و شب نگاهشان به در خانه هاي 

سالمندان مي خشكد تا شايد فرزندشان يك سالم را از آنها 
دريغ نكند. 

بايد پاسخگوي پدري باشيم كه آرزو مي كرد پسرش بيايد 
و دس��ت او را بگيرد و فقط چند قدمي با ه��م راه بروند. به 
آنهايي كه حاضرند حيوانات خانگي خ��ود را با احترام نگه 
دارند، اما پدر و مادرش��ان را به باد تحقي��ر مي گيرند، بايد 
يادآوري كرد كه محبت پدر و مادر به شما روزي تا آنجا بود 
كه مادر از كارهاي بيرون��ش، از تحصيلش، از تفريحش، از 
خواب شبانه اش، از تمام خواسته هاي دنيايي اش زد، تا به 
تو موقعيت و فرصت زندگي بهتر ببخشد، اما محبت تو در 
پاسخ فقط تا آنجاست كه حيوانت را در بغل بگيري و مادرت 

را به آسايشگاه بسپاري. 
آن روزها قبل از اينكه پدر س��ر سفره بنش��يند كسي غذا 
نمي خورد. به خاطر ترس نب��ود، بلكه به خاطر احترام بود. 
پدري كه دست هايش پينه مي بست و شب ها از درد كمر و 
پا خواب درستي نداشت، اما دلش خوش بود كه تو را دارد. 
عصاي پيري. پسر، مادرش را زير س��ؤال برد كه تو اينقدر 
نماز مي خواني و دعا مي كن��ي خدا هيچ به تو نمي دهد، در 
عوض من كه اينقدر دعا نمي خوانم همه چيز دارم! پس��ر 
نمي دانست كه مادر از خدا فقط يك چيز مي خواست و آن 

هم اينكه هرچه پسرش مي خواهد به او بدهد. 
«: يعني  وقتي خداوند مهربان مي فرمايند: »فال تقل لهما اُفٍّ
در زمان پيري كه بيشترين نياز را والدين به فرزندان دارند 
نبايد حتي به ان��دازه يك »اُف« گفتن دل آن��ان را به درد 
آورد، حتماً اين روزهاي ما را ديده اند كه چنين تذكري را 
فرموده اند. حتي با »اُف« كه پايين ترين مرتبه بي احترامي 
است آنان را مي آزاريد. تمام گرفتاري هاي ما در زندگي از 
اين عدم اولويت شناسي هاست. محبت پول و ماديات را در 
دل مي گذاريم و محبت هاي واقعي را رها مي كنيم. نتيجه 
مي شود اينكه از صبح تا ش��ب مي دويم و به آنچه خواهان 

آنيم هم نمي رسيم. 

   حامد جمالي 
رفتار با پدر و م�ادر از جمله مس�ائل بس�يار مهم و 
اساس�ي در زندگي هر ف�رد و همچنين مس�ئله اي 
اثرگ�ذار در جامعه اس�ت. در قرآن كري�م و روايات 
معصومين )ع( نيز همواره به اهميت آن تأكيد ش�ده 
و بارها در خصوص توجه ويژه و لزوم بررس�ي چند و 
چون آن سفارش شده اس�ت. خداوند در قرآن، اين 
كتاب آس�ماني هر جا از والدين ذك�ري كرده قبل از 
آن بحث توحيد را مطرح نموده اند. گويا مي خواهند 
به ما بفهمانند كه بع�د از اعتقاد ب�ه توحيد، تكريم 
والدين از جمله مباحث بس�يار حائز اهميت اس�ت 
و بايد مورد توجه هر ش�خص مس�لمان ق�رار گيرد. 
تجربه ثابت كرده كه ما ه��ر جا به اي��ن دو گل ناياب و 
غير قابل رويش مجدد يعني پدر و مادر احترام گذاشتيم 
و آنها را بزرگ ش��مرديم و در رفتارم��ان كاري نكرديم 
كه باعث آزرده خاطر شدن آنها ش��ود، در زندگي دچار 
مشكالت كمتري بوديم، پيش��رفت ها و موفقيت هايي 
در زندگ��ي برايمان پيش آمد و خ��ود متوجه نبوديم از 
كجا بود، اما هر جا خداي ناكرده بي مهري نسبت به آنها 
كرديم يا رفتاري ناپسند با اين دو عزيز داشتيم چوبش 
را در زندگيمان خورديم و مطمئن باشيم اگر هم نخورده 
باشيم دير يا زود تاوان بي مهري هايمان را مي دهيم. براي 
اين مدعاي خود س��خني از پيامبر مهرباني ها مي آوريم 
كه فرمودند: »سه چيز اس��ت كه اگر انسان آنها را انجام 
دهد در همين دنيا عذاب��ش را مي بيند. يكي از آنها عاق 

والدين شدن است.«
تعبيري كه از پدر و مادر به عنوان دو گل ناياب و غيرقابل 
رويش شد، به اين خاطر است كه اين عزيزان مدتي كوتاه 
در كنار ما هستند، همانگونه كه گل اينچنين است و در 
هيچ جاي ديگر مانندي براي آنها نيست و ديگر اين دو 
گل رويش دوباره ندارند. بياييم قدرشان را بدانيم. بياييم 
غرور كاذب خودمان را در برابر آنها بشكنيم و بر دستان 

پر از مهر و صميميت شان بوسه بزنيم. شايد روزي بيايد 
آرام از گوشه چشم مان اشكي پر از حسرت سرازير شود 
كه كاش بهتر با آنها رفتار مي كرديم، كاش بيشتر دست 
و پايشان را مي بوس��يديم. نگذاريم روزي برسد كه يك 
قاب عكس در دستمان باشد و با حسرت و گريه به چهره 
مهربانشان نگاه كنيم و بوسه بر قاب عكس بزنيم. طعم 
تلخ اين حسرت را بايد از كس��اني كه پدر و مادرشان را 
از دست داده اند، بپرسيم. خدا به داد آن كسي برسد كه 
صدايش را براي پدر و مادرش ب��اال مي برد. صدايي كه 
در هنگام نوزادي و ناتواني اش خواب ش��يرين شب را از 
چشمان مادرش ربوده بود. االن هم آن صدا بلند است، اما 
آن موقع مادر با خنده هايش صدا را آرام مي كرد، اما امروز 

آرام گريه مي كند. اين حقش نيس��ت واقعاً. بي معرفتي 
اس��ت اگر كوچك تري��ن بي مهري در ح��ق والدينمان 

داشته باشيم. 
يكي از دوس��تانم تعريف مي كرد كه در روستا كه بوديم 
يك همسايه داشتيم كه مادر پيري داشت و اين مادر به 
خاطر پيري نمي توانست، نظافت خود را به خوبي رعايت 
كند. او هر وقت خانه را كثيف مي كرد، پسرش كه صاحب 
زن و بچه هم بود با او بس��يار بد رفتار مي كرد و حتي او 
را كتك هم مي زد و كشان كش��ان تا ايوان او را مي آورد 
و خطاب به مادر پيرش مي گف��ت: »پس كي مي خواي 
بميري؟« دوس��تم مي گفت خانه ما هم مشرف به خانه 
آنها بود و من تمامي اين صحنه ها را مي ديدم و مي شنيدم 

كه اين پيرزن چطور به پسرش التماس مي كرد كه من 
را كتك نزن پسرم.... 

گاهي اوقات مردم روستا مي رفتند مادر را از زير دست و 
پاي بچه اش درمي آوردند. اين قضيه ادامه داشت تا اينكه 
اين مادر از دنيا رفت. مدت كوتاهي نگذش��ت كه دختر 
همين آقا كه مادرش را م��ي زد، دچار بيماري العالجي 
ش��د و پس از پرداخت هزينه هاي زي��اد و آوارگي براي 
خوب ش��دن بچه اش نتيجه اي نگرفت. باالخره از دنيا 
رفت. خودش هم بعد از مرگ دخترش سكته كرد و در 
بستر افتاد، طوري كه نمي توانست نظافت شخصي اش 
را رعايت كند! ي��اد آن عالم بزرگ افت��ادم كه در كوچه 
به بچه ها گفت: »اين توپي كه ش��ما داري��د با آن بازي 
مي كنيد يك ويژگي دارد و آن اينكه هر چه اين توپ را 
محكم به زمين مي زني بيشتر باال مي رود. بچه ها! انسان 
هر چه بيشتر در مقابل پدر و مادرش خود را به زمين بزند 

خداوند او را باالتر مي برد.«

عاق والدين شدن هستي مان را تباه مي كند
قدر دو گل ناياب زندگي را بدانيم

سبك رفتار

خدا به داد آن كس�ي برس�د كه صدايش 
را براي پدر و مادرش باال مي برد. صدايي 
كه در هنگام ن�وزادي و ناتواني اش خواب 
شيرين شب را از چش�مان مادرش ربوده 
بود. االن هم آن صدا بلند است، اما آن موقع 
مادر با خنده هايش صدا را آرام مي كرد، اما 
امروز آرام گريه مي كند. اين حقش نيست 
واقعاً. بي معرفتي اس�ت اگر كوچك ترين 
بي مهري در حق والدينمان داشته باشيم

حيوانات را در بغل مي گيريم، والدين مان را به آسايشگاه مي سپاريم!

بال فروتني را براي پدر و مادرت فرود آور

به آنهاي�ي كه حاضرن�د حيوانات خانگي 
خود را ب�ا احت�رام نگ�ه دارند ام�ا پدر و 
مادرش�ان را به باد تحقير مي گيرند، بايد 
ي�ادآوري كرد ك�ه محبت پدر و م�ادر به 
ش�ما روزي تا آنجا بود كه مادر از كارهاي 
بيرون�ش، از تحصيل�ش، از تفريحش، از 
خواب ش�بانه اش، از تمام خواس�ته هاي 
دنيايي اش زد، تا به ت�و موقعيت و فرصت 
زندگي بهتر ببخشد، اما محبت تو در پاسخ 
فقط تا آنجاس�ت ك�ه حيوان�ت را در بغل 
بگيري و مادرت را به آسايشگاه بسپاري

همان طور ك�ه روزي ما به مراقبت 
وي�ژه والدينمان نيازمن�د بوديم، 
اكنون نيز آنها چش�م اميدشان به 
ماس�ت. وظيفه هر فرزندي است 
كه با دل و جان از آنها مراقبت كند

هر يك از م�ا اگر ب�زرگ و صاحب 
بچه هاي قد و نيم قد شويم، يعني 
خودمان پدر يا مادر فرزندي شده 
باشيم، باز دلمان لك مي زند براي 
نوازش ه�اي م�ادر، دلم�ان غنج 
مي رود ب�راي ص�داي زن�گ پدر


