
حاج غالم شيرازي پاي تحصيل تك تك مان ايستاد
پدر ما حاج غالم شيرازي از آن دسته پدرهاي   
مقت��در و س��ختگيري بود ك��ه در كودكي 
هميشه فكر مي كرديم، قوانينش دست و پاي 
عاليقمان را بسته، ولي هميشه در شادي  و 
بازي كردن هايمان پيشقدم مي شد. تمام پارك هاي زمان 
بچگي مان را با پدر رفته بوديم. درس و مش��ق مان با پدر 
بود، خانه مان پر بود از كتاب هاي قديمي و نفيس كه همه 
را پدر خوانده بود. با اينكه به جانش بسته بود، مي گذاشت 
در كودكي به آنها دست بزنيم و ورق شان بزنيم. با اينكه 
متوجه مي شد گوشه كاغذهاي كتاب هايش پاره شده، به 
روي خودش نمي آورد. نمي خواس��ت ما به خاطر كتاب 
مؤاخذه ش��ويم، نكند از خواندن كتاب خوش مان نيايد. 
هميش��ه مي گفت هر قدر پ��ول ب��راي درس و كتاب و 
تحصيل بخواهيد برايتان انجام مي دهم و هيچ وقت هم 
زير حرف هايش نزد. پاي تحصيل تك تك مان تا آن سر 
دنيا هم ايستاد و از هيچ كمكي دريغ نكرد. دلتنگي، غم 
دوري و تنهايي اش را به جان خريد و دم نزد، ولي خم به 
ابرو نياورد. همين شد كه فكر كرديم شايد مادر بيشتر از 
دوري فرزندانش غصه مي خ��ورد تا پدر. اي��ن را زماني 
فهميدم كه سكوت پدر بيشتر شده بود و در گوشي اش 
بيشتر فرومي رفت و سر خود را با كامپيوترش بيشتر گرم 
مي كرد و ه��ر روز الغرتر از قبل مي ش��د و بي حوصله تر. 
پس��رهايش نبودند، وليعهدهايش در كن��ارش نبودند، 
دلتنگشان بود. حاج غالم شيرازي، تنها براي ما پدر نبود، 
بلكه مادر دوم ما نيز بود. كم از عشق و محبت به ما ياد نداد 

و كم از مهرباني و صفا در دامان ما نريخت.

» يوسف نامي« فقط يك نام نبود، يك پدر بود
مهدي مي گويد يوسف نامي پدرش، باني 
مسجد محله ش��ان بود. آنجا را با كمك 
مردم محل س��اخته بودند و هر سال با 
مديريت حاج آقا نامي در محرم و عاشورا، 
خ��رج مي دادند. آن روزه��ا تمام اهل مح��ل را به صف 
مي كرد و براي هر كدام مسئوليت و كاري مهيا مي كرد 
تا در اين ايام هم بيكار نباشند و هم سهمي در اين ايام 
داشته باشند. مهدي تعريف مي كند پدرش ابهت و جذبه 
خاصي داشته، ولي هيچ گاه روي آنها دست بلند نمي كرد 
و تنها با نگاه و كالم قاطعش با همه فرزندانش برخورد 
مي كرد. در محل و خانواده، بزرگ آنجا به حساب مي آمد 
و احترامش براي پي��ر و جوان واجب ب��ود. بعد از فوت 
پسربزرگش، آقانامي ديگر طاقت نياورد. دوري از پسر 
كمر او را بد شكسته بود. غم از دست دادن فرزند ارشد و 
تكيه گاهش را نمي توانست بيش از اين در خود فروبريزد. 
با اينكه هيچ گاه اين غم را ب��ه روي خود و ديگر اعضاي 
خانواده نمي آورد، ولي از درون فروريخته و بيمار ش��ده 
بود تا اينكه بعد از مدتي از دنيا رفت و آسماني شد. بعد از 
رفتن آقانامي، انگار ستون خانه شكسته شده بود. حس 
بي پناهي و بي بزرگ تري در تك تك اعضاي اين خانواده 
خصوصاً فرزند كوچكش حس مي ش��د و موج مي زد. با 
اينكه چند س��الي از اين ماجرا مي گذرد، همه فرزندان 
سرگرم كار، زندگي، مسائل و مشكالت خود هستند، ولي 
هنوز اين غم تازگي دارد و دلتنگش مي شوند و اين حس 
بي پش��ت و پناهي را تك تك ش��ان دارند. يوسف نامي 
هميش��ه هس��ت و ياد و خاطره هاي��ش و ذكر خيرش 

هميشه در آن محل و مس��جد پابرجاست. مهدي هم 
پدري دلسوز و مهربان است. براي فرزندانش همبازي 
خوبي اس��ت، اما مقتدر و باجذبه. تم��ام توانش را براي 
آرامش و آسايش خانواده اش مي گذارد و به معناي واقعي 
از خودگذشتگي و ايثار مي كند تا آنها ذره اي از مشكالت 
زندگ��ي را متوج��ه نش��وند. از خيلي از خوش��ي ها و 

خواسته هايش مي زند تا زندگي اش در آرامش باشد. 

احترام به پيراهن هاي پاره كرده حاجي حسينقلي
حمي��د از پدرش حاجي حس��ينقلي 
خيلي خاطره تعريف مي كند. حجي 
)در لهجه لري( از بزرگان شهر دزفول 
و پدر شهيد اس��ت. پدري سختگير، 
مقرراتي و بسيار مقتدر. پدري كه نه تنها يك خانواده از 
او حساب مي برند و برايشان ستون است، بلكه يك شهر 
به او احترام مي گذارند و برايش��ان بزرگ تري مي كند. 
كس��ي جرئت نمي كند روي حرف حجي حرف بزند و 
حرف آخر و تصميم آخر را فقط حجي مي گيرد. با اين 
حال بسيار مهربان اس��ت و قلبي از شيشه و بلور دارد. 

حميد از پدر خاطره زياد تعريف مي كند از حمايت هاي 
دوران مدرسه بگير تا تنبيه هايی كه بابت شيطنت هايش 
شده كه همه و همه برايش شيرين و براي ما شنيدني 
اس��ت، اما يكي از اين خاطره هايش بس��يار آموزنده و 
خواندني است. سال ها پيش اتفاقي مي افتد و در پي آن 
حميد ورشكسته مي ش��ود؛ اتفاقي كه بارها براي تمام 
كارآفرينان مي افتد، اما براي حميد باورنكردني و سخت 
بود. گوش��ه اي خلوت براي خود كز ك��رده بود، اما پدر 
راهش را بلد بود. روبه رويش نشست و تمام اشتباهات 
حميد را شمرد. ياد آورد كجاها كم آورده و كجاها راحت 
گذش��ته بود، يادش آورد كجا عجله كرده و كجا خيلي 
تعلل كرده بود. تمام اشتباهات حميد را شمرد و پس از 
هر كدام مي گفت، خب اين شد يك پيراهن تا رسيد به 
اش��تباه آخ��ر و پيراهن آخر؛ هم��ه اي��ن پيراهن ها را 
مي بيني؟ همه اينها تجربه است. حاال فهميدي وقتي 

مي گويند كسي چهار تا پيراهن از تو بيشتر پاره كرده، 
يعني چه؟ تا االن تو دو سه پيراهن بيشتر پاره نكرده اي 
و هنوز مانده تا به اندازه من تجربه كسب كني. پس اگر 
جايي براي كاري مانعت مي شوم يا كمكت نمي كنم يا به 
سمت كاري سوقت مي دهم يا مي گويم عجله نكن، بدان 
بابت تمام اين پيراهن هايي است كه پاره و تجربه كسب 
كرده ام. حسينقلي خان، پدري است پر از دانايي و تجربه. 
حميد هنوز پدر نشده است، ولي قطعاً پدر خوبي خواهد 
ش��د. پدري پ��ر از خاطره هاي ش��يرين، پ��ر از قصه و 

داستان هاي جذاب و شنيدني.

لبخند هميشگي كرباليي حسن، حتي وقتي خسته 
بود... 

اما حس��ين وقتي از كرباليي حس��ن 
پدرش مي گويد، تم��ام وجودش پر از 
عش��ق مي ش��ود. از پدري زحمتكش 
مي گويد ك��ه تمام روز را ب��راي رزق و 
روزي خانواده اش تالش مي كند. پدري كه خم به ابرو 
نمي آورد و از هي��چ زحمتي دريغ نمي كن��د. مهربان، 

مهمان نواز و فرزنددوست اس��ت. پدري پر از دانايي و 
تجربه؛ پدري كه همه چيز از عش��ق، خانواده دوستي، 
مهرباني، مردانگي و غيرت و بزرگ��ي به فرزندان خود 

آموخت؛ آموخت كه روي پاي خود بايستند و نان بازوي 
خود را بخورند. براي رسيدن به مقصد و هدف شان در 
هر شرايطي تالش كنند و مسئوليت پذير باشند. به آنها 
با تمام كم وكاس��تي هاي زندگ��ي اش آموخته بود كه 
هميشه لبخند بزنند و شاد زندگي كنند. شايد كرباليي 
حسن، تمام خستگي اش را با لبخندي دروغ مي گفت. 
تمام نداشته ها و خالي بودن دست هايش را گاه و بيگاه 
با جمله ما دارا هستيم به فرزندانش دروغ مي گفت كه 
غمي به دل عزيزانش ننشيند. حسن آقا تمام غصه هايش 
را با شاد كردن ش��ان و خنده هايش به اهل خانه دروغ 
مي گفت. تمام درد، رنج و سختي كارش را حتي، پنهان 
مي كرد. مبادا دله��ره اي بر دل كوچ��ك اعضاي خانه 
بيفتد. حسين مي گويد، زماني فهميديم كار پدر چقدر 
سخت و اذيت كننده است كه پدر خيلي زود و در جواني 
بازنشسته شد و نتوانست مثل گذشته كار كند. حسين 
پ��درش را از دس��ت داده اس��ت و كربالي��ي حس��ن 
سال هاس��ت كه آس��ماني ش��ده، ولي وقتي از حسين 
مي پرسي تو شبيه پدرت هستي يا مادر؛ مي گويد پدرم. 
سنبلي از صبر، وقار، متانت، مردانگي و ادب و همانند 
پدر بامعرفت و مهربان و فرزنددوست. همچون مادري 
مهربان دلش براي فرزندانش مي تپد و مي لرزد و از هيچ 
چيز برايشان دريغ نمي كند. آرامش را با هر قيمتي براي 

فرزندانش مهيا مي كند.

او رسول، مدير و هادي خانواده است
مي ت��وان اين گونه ب��ه عن��وان »پدر« 
پرداخت كه خداوند متعال براي هدايت 
آدميان، پيامبران و رسوالني را براي هر 
ق��وم و مليت��ي ب��ه عن��وان رهب��ري 
برمي گزيند تا وظيفه رسالت و سرپرستي آن جامعه را بر 
عهده بگيرند و آنان را از آشوب، هرج و مرج نجات بخشند. 
اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت كه بدون 
شك هر جامعه اي نياز به يك مديريت و سرپرستي واحد 
دارد تا بتواند با برنامه ريزي و تصميم  گيري واحد و ايجاد 
هماهنگي بين اجزاي آن، جامعه را سازماندهي كرده و از 
پراكندگي برنامه ه��ا جلوگيري و در جهت رس��يدن به 
اهداف و آرزوهاي متعالي هدايت كند. حال ممكن است 
اين جامعه يك كشور، يك س��ازمان و حتي يك خانواده 
باش��د. پدر نيز رس��ول و مدير و هادي خانواده اس��ت. 
همان گونه ك��ه خداوند زن را در نقش همس��ر و مادر به 
عنوان نماد مهر و عطوفت و مهرباني عهده دار مديريت و 
گرمي بخش��يدن به محيط خانه و تربيت فرزندان كرده 
اس��ت، مرد را نيز به عنوان سرپرس��ت و مديرخانواده و 
مسئول مراقبت و محافظت از اعضاي آن برگزيده است. 
فرزندان نيز  د ر مسير رشد  و شكل گيري شخصيت خود  با 
افراد  زياد ي د ر ارتباط هستند و از آنها تأثير مي پذيرند ، اما 
اولين و تأثيرگذارترين آنها پدر و مادر هستند. چنانچه پد ر 
بتواند  به  گونه اي رفتار كند  كه فرزند ، جنبه هاي مثبت و 
سازند ه رفتارهاي او را بيشتر ببيند  و الگوبرداري كند به 
س��المت زند گي فرزند ش كم��ك زيادي كرد ه اس��ت. 
د ختران برخورد  ب��ا مرد  را از پد ر مي آموزن��د ، آنها از پد ر 
مسائلي را مي آموزند  كه هرگز از ماد ر نخواهند  آموخت. 
پس��ران نيز از پدر مردانگي و ش��يوه برخورد با همسر را 
مي آموزند. حتي ب��ازي پدر با فرزندانش، به آنها ش��يوه 

برخورد با مشكالت و چكونگي حل آنها را مي آموزد. 
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سبك رفتار

 حجت االسالم عليرضا فرهنگ*
يكي از ن�كات مهمي ك�ه باي�د در مورد 
معاش�رت با پدر و مادر م�ورد توجه قرار 
گيرد، وقت گ�ذاري و رس�يدگي به آنان 
در هر ش�رايطي اس�ت. متأس�فانه بعضًا 
مش�غله هاي امروزي باعث شده بعضي ها 
از رس�يدگي به پدر و م�ادر حتي در يك 
سركشي س�اده نيز غافل ش�ده و حاضر 
نيس�تند زماني را براي اين كار اختصاص 
دهند. اين در حالي است كه رسول گرامي 
اس�الم، پيامب�ر مه�ر و م�ودت، حضرت 
محم�د)ص( مي فرمايند: »م�ن حاضرين 
از امت خود را به غائبين آنها و كسانى كه 
در پشت پدرها و رحم مادرها مى باشند تا 
روز قيامت وصيت مى كنم كه به مادر و پدر 
خود نيكى كنند، اگر چه دو سال راه بروند 
تا خود را به والدين برسانند« زيرا نيكى به 
پدر و مادر از امور دينى است. انسان وقتي 
بخواهد نسبت به عملي اشتياق پيدا كند، 
بايد آثار آن را در زندگي مورد بررسي قرار 
دهد تا از آن امر مهم غافل نشود. از جمله 
اين كارها توج�ه و احترام به پ�در و مادر 
است كه آثار بس�يار زيادي نيز در زندگي 
دارد. در ادامه اين مطلب به چند نمونه از 

اين آثار ارزشمند اشاره مي كنيم.
     

1- سپري در برابر آتش جهنم 
اگر بخواهيم خداي متعال نظر رحمت و لطف 
خود را در زندگي به همه ما داش��ته باش��ند و 
اعمال ديگر م��ا نيز قبول ش��ود، بايد به پدر و 
مادر خود بيش از پيش احت��رام بگذاريم. اگر 
خداي ناكرده غير از اين شد، عبادات ما مورد 
پذيرش درگاه حق نخواه��د بود. اين امر مهم 
را گفته پيغمبر عظيم الش��أن اسالم نيز تأييد 
مي كن��د: »هركس با نظر خش��م ب��ه والدين 
خود بنگرد و آنها از وى راضی نباشند، نمازش 

پذيرفته نيست.« خدمت و احترام به پدر و مادر 
سپري براي حفظ آدمي از آتش سوزان جهنم 
اس��ت. در حديثي آمده كه ابراهيم بن شعيب 
به امام ششم گفته: راس��تش پدرم بسيار پير 
و ناتوان ش��ده و ما او را براى قضاى حاجت به 
دوش مي بريم، حضرت در پاسخ به اين سخن 
فرموده اند:»اگر توانی خود اين كار را بكن و به 
دستت لقمه اش بده كه س��پرت باشد فردا از 

دوزخ. او سپر توست از آتش جهنم.«

2- ثوابي برتر از جهاد
وقت گذاش��تن و توجه به نيازهاي پدر و مادر، 
اين دو گل هديه ش��ده به ما انسان ها از سوي 
خالق هستي از هر جهادي باالتر است و ثوابش 
براي انسان به اندازه ثواب جهاد در راه خداست. 
ش��خصي نزد پيامبر آمد و گفت: من مش��تاق 
جهاد در راه خداوند هستم، اما پدر و مادر پيري 
دارم كه به من محتاجند. چ��ه كنم؟ حضرت 
فرمودن��د: »با پ��در و مادرت بم��ان و بدان كه 
ارزشت دست آنهاست. يك شبانه روز همدمی و 

آرامش آنان با تو بهتر است از جهاد يك سال.«
3- نجات از سختي هاي مرگ

از آثار ديگر محبت و احترام به والدين، نجات 
از سختي هاي مرگ است؛ مرگي كه در انتظار 
هر كسي اس��ت. در همين باره امام صادق)ع( 
مي فرمايند: »هر كس می خواهد هنگام جان 
دادن راحت بميرد، بايد از خويشاوندان خود 
دلجويی كند و به پدر و مادرش نيكی نمايد، هر 
گاه چنين باشد مرگ بر او آسان می  گردد و در 

زندگی فقير نخواهد شد.«
4- لطف و رحمت خداوند

بر كسي پوشيده نيس��ت كه لطف ويژه الهي 
و رحم��ت خ��اص خداوند در زندگي ش��امل 
حال انس��ان هايي مي شود كه نس��بت به پدر 
و مادر به وظايف خود عم��ل مي كنند. از امام 
صادق)ع( روايتي هست كه مي فرمايند: »در 
اين ميان كه موس��ی بن عمران ب��ا پروردگار 
عزوجل راز مي گفت، مردى را در سايه عرش 
پ��روردگار عزوجل ديد و پرس��يد: پروردگارا! 
اين كيست كه عرشت بر س��ر او سايه دارد؟« 
خداوند جهانيان فرمودند:»اين احسان  كننده 
به والدينش بود و س��خن چين نبوده.« نتيجه 
خوبي به پدر و مادر احس��ان و خوبي فرزندان 
به انسان اس��ت. از هر دس��ت بدهيد از همان 
دست پس مي گيريد. امام ششم ما مسلمانان 
فرموده اند:»احسان كنيد به پدرانتان تا احسان 
كنند به شما پس��رانتان و با زنان مردم عفت 

ورزيد تا زنانتان عفت ورزند.«
5- نگاه لطف آميزي كه عبادت است

يك��ي از مصاديق عب��ادت در زندگي، ن��گاه به 
صورت پدر و مادر از روي رحمت و لطف اس��ت. 
خوشبخت كسي اس��ت كه هر روز از اين نعمت 
بهره مند است. پيامبر فرموده اند: »نگاه به صورت 
پدر و م��ادر از روي مهرباني و دلس��وزي عبادت 
است. مواظب باشيم نگاه خش��م آلود يا برخورد 
تند با آنان نداشته باشيم تا مورد غضب خداوند 
قرار نگيريم.« از ابراهيم بن مهزم نقل ش��ده كه 
ش��بانگاه از نزد امام صادق)ع( بيرون آمدم و به 
خانه  ام در مدينه رس��يدم و مادرم همراهم بود، 
س��خنی ميان ما درگرفت و به او درشت گفتم و 
صبح پس از نماز نزد آن حضرت رفتم و چون به 
حضورش رسيدم بی سابقه به من فرمودند: اى ابا 
مهزم! تو را چه با مادرت كه ديش��ب با او درشت 
گفتی؟ نمي دانی شكمش منزلی بوده كه در آن 
جا گرفتی و دامنش گهواره  اى كه تو را درفشرده 
و پستانش ظرفی كه تو از آن خوشيدى؟ گفتم: 
چرا، حضرت فرمودند:»ديگر با او درشتی نكن.«

6- حالل مشكالت زندگي
خدمت به پدر و مادر باعث حل شدن مشكالت 
انسان در زندگي مي شود. وقتي به آنان خدمت 
كرديد باب دعا كردن آنان به روي انس��ان باز 
مي ش��ود و وقتي دعا كردند دعاي آنها قطعاً 
مستجاب است. از اين جهت حتي براي كساني 
كه مش��كلي دارن��د و حتي پدر و مادرش��ان 
در قيد حيات نيس��تند، بروند س��ر قبر آنان و 
ضمن خدمت به آنان ب��ه پرداخت ديون اين 
دو گل و با خدمت به مردم به نيت شان، از آنان 
تقاضاي دعا در عالم برزخ و حل مشكل كنند. 
پيامبر فرمودند: »دعاى مادر و پدر براى فرزند 
مانند دعاى پيغمبر براى امت اس��ت. اين دعا 
به استجابت بس��يار نزديك است. خداوند سه 
دعا را مستجاب می كنند: دعاى مظلوم، دعاى 

مسافر و دعاى مادر.« 
در مقابل اين، اگر كس��ي از پ��در و مادر غافل 
باشد حتي اگر مستجاب الدعوه هم باشد، باز 
مورد غضب خداوند متعال است. يعني خداوند 

حتي به او نگاه هم نمي كند. 
*پژوهشگر سبك زندگي

درباره اصول و آثار معاشرت با والدين

دعاى پدر و مادر
همان دعاي پيغمبر است

روايت هايي پسرانه از خاطراتي پدرانه

لبخندي مهربان در پس تمام خستگي هاي پدر

سبك ارتباط 

من نماز را س�ر س�جاده پدر آموختم. چون 
بلن�د مي خواند همراهش تك�رار مي كردم. 
الجرم آويزه ذهن و گوشم شده بود. به همين 
ترتيب هر چه از پدرم آموختم از الگوهايي 
بود كه خود انجام مي داد... هر چه ديديم از 
م�ردم داري، مهمان نوازي، رفيق دوس�تي، 
بزرگ�واري، من�ش و مردانگ�ي هم�ه در ما 
قانون مي ش�د، در ما نقش مي بس�ت. مثل 
خواندن نمازش كه همه ياد گرفتيم؛ بي معلم 
و بي كتاب. هر قدر مادر چراغ خانه اس�ت و 
مايه روش�نايي، پدر همان ستوني است كه 
خانه بر آن استوار است، ولي ديده نمي شود. 
پدر شايد همان ديوار دور تا دور خانه باشد 
كه اگر نباش�د احس�اس امني�ت نمي كني

خدمت به پ�در و م�ادر باعث حل 
شدن مشكالت انس�ان در زندگي 
مي ش�ود. وقت�ي به آن�ان خدمت 
كرديد ب�اب دعا ك�ردن آن�ان به 
روي انس�ان باز مي ش�ود و وقتي 
دع�ا كردن�د دع�اي آنه�ا قطع�ًا 
مستجاب است. از اين جهت حتي 
براي كس�اني كه پدر و مادرش�ان 
در قي�د حي�ات نيس�تند، بروند 
س�ر قبر آنان و تقاضاي دعا كنند

تمام آنچ�ه م�ا در بزرگس�الي از ادب، 
احت�رام و ش�خصيت از جامعه دريافت 
مي كني�م، مرهون تمام س�ختگيري ها 
و قوانين س�ختي بود ك�ه در خانه، پدر 
وضع مي كرد... كه اگر نبود شايد حد و 
حدودي هيچ گاه براي خود قائل نبوديم

   محمد مسيحا
از همان دوران كودكي قهرمان فرزندش مي ش�ود. مي شود همبازي 
تمام بازي ها و ش�وخي هايش. ب�راي هر كودكي، پ�درش زيباترين، 
قدرتمندتري�ن، مهربان ترين، باهوش تري�ن و خوش تيپ ترين پدر 
دنياست. پدر تنها كسي اس�ت كه باعث مي ش�ود، بدون شك باور 
كنم فرش�ته ها نيز مي توانند مرد باش�ند. من بهش�ت را نه تنها زير 
پاي مادرم ديدم كه در دس�تان پدرم هم بود... در دستان زحمتكش 
و پينه بسته اش. در بوي خستگي كه لباسش به خود گرفته بود. بوي 
گرد  و  غبار، عرق، دوده و س�يگار نبود... بوي عش�ق ب�ود؛ بوي تمام 
تالش هايي بود كه براي س�اختن بهش�ت براي ما با جان و دل انجام 
مي داد... عطر پدرم، عطري خودس�اخته از غي�رت و مردانگي بود؛ 
عطري سرشار از عشق به فرزندان و خانه، ولي ما هيچ گاه نمي ديديم، 
نمي فهميديم كه او خسته اس�ت. نمي فهميديم كه پدر بيكار است 
يا كار دارد. متوجه نمي ش�ديم آيا پول دارد يا دس�تش خالي است. 

پدرم نه گفتن بلد نبود. دروغ مي گفت؛ تمام خستگي هايش را دروغ 
مي گفت، تمام بي پولي هايش، بيكاري هايش، تمام دلتنگي اش را حتي 
دروغ مي گفت و چه دروغ هاي باشكوهي. هميشه همه چيز مهيا بود. 

مهيا مي كرد با عشق! بدون آنكه بفهميم چقدر برايش سخت بود. 
مادرم هم نماز مي خواند، ولي من نماز را س�ر س�جاده پدر آموختم. 
چون بلند مي خواند همراهش تكرار مي ك�ردم. الجرم آويزه ذهن و 
گوشم شده بود. به همين ترتيب هر چه از پدرم آموختم از الگوهايي 
بود كه خود انجام مي داد... هر چه ديديم از مردم داري، مهمان نوازي، 
رفيق دوستي، بزرگواري، منش و مردانگي همه در ما قانون مي شد، 
در ما نقش مي بست. مثل خواندن نمازش كه همه ياد گرفتيم؛ بي معلم 
و بي كتاب. هر قدر مادر چراغ خانه است و مايه روشنايي، پدر همان 
ستوني اس�ت كه خانه بر آن استوار اس�ت، ولي ديده نمي شود. پدر 
شايد همان ديوار دور تا دور خانه باشد كه اگر نباشد احساس امنيت 
نمي كني. يا تمام خوشي هاي لحظه به لحظه زندگي ات كه اگر عميق 

فكر كني، مديون زحماتش هستي... 
همان آرامش و شادي مادر، لبخندهايش، زيبايي نگاهش، خوشمزگي 
غذايش ي�ا گرمي خانه همه از عش�ق بي دريغ پدر اس�ت. پس تمام 
ساعاتي كه در خانه نبوده پنهان شده و ما نمي بينيم كه اگر نبود، هيچ 
كدام از اينها هم نبود. اين روزها وقتي كمي به كودكي مان فكر كنيم 
و حال را بنگريم، متوجه اين نيروي عظيم كه در اغلب موارد نديديم 
و قدرش را ندانستيم، مي شويم. تمام سختگيري هايش، تمام قوانين 
سرس�ختانه و قاطعش، تمام بايد و نبايدهايش و تمام نگراني هايش 
براي همين روزهاي بزرگس�الي ما بود. براي اينكه س�اخته شويم و 
ياد بگيريم تمام چيزهاي باارزش دنيا تنه�ا و تنها با زحمت و تالش 
فراوان به دست مي آيد، تمام آنچه ما در بزرگس�الي از ادب، احترام 
و شخصيت از جامعه دريافت مي كنيم، مرهون تمام سختگيري ها و 
قوانين سختي بود كه در خانه، پدر وضع مي كرد... كه اگر نبود شايد 

حد و حدودي هيچ گاه براي خود قائل نبوديم.

يكي از مصاديق عبادت در زندگي، 
نگاه به صورت پدر و مادر از روي 
رحمت و لطف است. خوشبخت 
كسي است كه هر روز از اين نعمت 
بهره مند است. پيامبر فرموده اند: 
»نگاه به صورت پدر و مادر از روي 
مهرباني و دلسوزي عبادت است. 
مواظب باشيم نگاه خشم آلود يا 
برخورد تند با آنان نداشته باشيم 
تا مورد غضب خداوند قرار نگيريم


