
 مرضيه باميري
امروز تربيت و برخورد با فرزن�دان نياز به مهارت ها 
و تخصصي دارد كه زمين تا آس�مان با گذشته فرق 
دارد. ش�ما اگر مي خواهي اينس�تاگرام فرزندت را 
چك كن�ي، اگر مي خواهي پيام هاي پاك ش�ده اش 
را نامحسوس بخواني يا غيرمستقيم دوستانش را از 
طريق فضاي مجازي بشناسي اول بايد قوانين اوليه 
اين دنياي بزرگ را ياد بگي�ري. اگر مي خواهي او را 
از دنياي موادمخدر دور كن�ي بايد اطالعات خود را 
در حوزه خاص مواد مخدر باال بب�ري و انواع مواد را 
براي رويارويي احتمالي با آن خوب بشناسي. براي 
اينكه بتواني مش�كالت روز را با راه حل هاي درست 
و كارشناسي ش�ده حل كني بايد اول دانشت را باال 
ببري. فيلم هاي آموزشي زيادي ببيني و كتاب هاي 
تربيتي زيادي بخواني. بايد در دنياي كودك يا نوجوان 
خودت حل بشوي تا بتواني به او كمك كني. االن وقت 
آن است كه براي رصد كردن تربيت فرزندمان فضاي 
مجازي را خيلي خوب بشناسيم. الزم است اطالعات 
خود را ارتقا دهي�م و دانش خود را در اختيارش�ان 
بگذاريم. اگر يكي دو بار براي آنه�ا يك پدر و مادر 
س�نتي باش�يم كه در م�ورد مس�ائل روز اطالعي 
ندارند، كم كم دورمان را يك خط قرمز مي كش�ند و 
ما را در محدوده  همان آش�پزخانه نگه مي دارند. تا 
دير نش�ده دانش و آگاهي خودمان را به روز كنيم. 

  
يك مثال ساده از دنياي تخصصي امروز

چند روز پيش وقت��ي در يخچال را باز كردم 
كوهي از نگراني بر سرم آوار شد. يخچال پر از 
آب بود و من نگران وسايل داخلش و هزينه 
زياد خريد دوباره يخچ��ال بودم. بدون فوت 
وقت به تعميركار معتبري زن��گ زدم تا بيايد و هر طور 
شده يخچال ما را س��ر پا كند. جوان پر نشاطي بود و به 
نظر مي رسيد در كارش ماهر باشد ولي به محض ديدن 
يخچال سري تكان داد و بدون اينكه بخواهد الكي وقت 
من يا خودش را بگيرد گفت: من تخصمم يخچال هاي 
سايد اس��ت؛ يخچال هاي بدون برفك نسل جديد. اين 
مدل يخچال ش��ما خيلي قديمي اس��ت و من كاري از 
دس��تم برنمي آيد. كيف اب��زارش را برداش��ت و رفت. 
مي خواه��م بگويم ه��ر كاري قل��ق خ��ودش را دارد و 
مهارت هاي خاص خودش را مي خواهد. نمي شود براي 
هر مشكلي يك نسخه قديمي پيچيد. دنياي امروز دنياي 

تخصص و تقسيم كار است. 

ديگر چايي نبات جواب نمي دهد!
ديگر دوره اينكه دل درد بچه ها با نبات داغ 
درمان ش��ود گذش��ته و هر ك��س بايد 
مهارت هاي پزشكي را تا اندازه اي بداند. 
ديگر نمي شود مثل س��ابق يك جاروي 
چوبي دس��ت گرفت و تمام خانه را از روي خواب فرش 
جارو زد. بعد هم پنجره ها را باز و خاك ها را بيرون كرد. 
نمي شود كوهي از ظرف را در جاظرفي ريخت و آنها را با 
نس��خه  قديمي خاكس��تر شس��ت تا برق بيفتد. ديگر 
نمي شود با روزنامه و شيشه پاك كن به جان شيشه ها 
افتاد و برقشان انداخت. اينها ش��ايد براي مادران ما در 
زمان خودشان مهارت حس��اب مي شد ولي حاال كسي 
براي اين كارها تره هم خرد نمي كند و هر دختر يا پسري 
وقتي خانه بخت مي رود بايد يك دوره كامل خانه داري 
و نگهداري از وس��ايل خانه را فرا بگي��رد. آنقدر جنس 
اجناس خانه متفاوت اس��ت كه نمي شود همه را با يك 

دستمال مرطوب تميزشان كرد. 

 زبان بچه هاي نسل امروز را بلد باشيم
حاال اينه��ا كه مثال ب��ود و در مثل هم 
مناقشه نيس��ت ولي اينها مقدمه بود تا 
بگوي��م اين روزه��ا تربي��ت فرزند هم 
تخصص خودش را مي طلبد و نمي شود 
با نس��خه پدربزرگ و مادرب��زرگ آنه��ا را تربيت كرد. 
بچه هاي اين نس��ل از اس��اس با ما فرق دارن��د و نياز و 
عاليقش��ان متفاوت اس��ت. ام��روز ديگ��ر نمي توانيم 
شيوه هاي تربيتي خودمان را براي فرزندمان به كار ببريم 
و انتظار داشته باشيم فرزنداني س��الم و صالح تحويل 

جامعه بدهيم. دنياي آنها پر از رمز و راز است. انگار از يك 
عصر ناشناخته آمده اند كه براي فهميدن زبانشان بايد 
دفترچه راهنماي سياره شان را از اول مطالعه كرد. بايد 
با آنها به زبان خودشان حرف زد و مثل خودشان نصيحت 
كرد. قديم پدرها دست پسرها و مادرها دست دخترشان 
را مي گرفتند و در مراس��م مختلف شركت مي كردند. 
جلوي آنها با مردم برخورد داشتند و به اين شيوه هوش 
اجتماعي را به فرزند انتقال مي دادند. وقتي جواني سيگار 
مي كشيد پدر يك سيلي توي گوش پسرش مي خواباند 
و او براي مدتي روي نگاه كردن به چشم پدر را نداشت. 
يا ترك مي كرد يا محبت و احترام را در خانه از دس��ت 
مي داد ولي حاال اوضاع فرق مي كند. نمي شود به بچه ها 
گفت باالي چشمشان ابروست. طاقتشان كم است. در 
چش��مت زل مي زنند و آگاهانه  رويت مي ايستند. پس 
براي گفت وگو با آنها بايد از راهش وارد شد. بايد براي هر 

برخوردي با بچه ها از قبل مهارت الزم را كسب كرد. 

در محدوده آشپزخانه درجا نزنيم
امروز چيزي كه براي تربيت فرزند خيلي 
ضروري است داشتن تخصص است، مثل 
برنامه شاد كه يك شوك تكنولوژي براي 
والدين ب��ود و آنها را واداش��ت در مدت 
كوتاهي وارد اين عرصه ش��وند و تخصص ه��اي اوليه  
فناوري گوشي هوشمند را ياد بگيرند. زمان قبل نهايت 
كاري كه الزم بود با گوشي انجام شود برقراري تماس بود 
ولي حاال يك پدر و م��ادر آگاه براي رصد كردن تربيت 
فرزندش الزم است سواد رسانه را افزايش دهد و هر روز 
اطالعاتش را به روز كند. ديگر نمي شود مثل مادرهاي 
خوب مسئول پخت و پز و سير كردن شكمشان باشيم و 
آنها را به حال خودشان رها كنيم. نمي شود در مواجهه با 
تكنولوژي بگوييم اين كارها از ما گذشته است. اتفاقاً االن 
وقتش است كه براي رصد كردن تربيت فرزندمان فضاي 
مجازي را بشناسيم. الزم اس��ت اطالعات خود را ارتقا 
دهيم و دانش خود را در اختيارشان بگذاريم. اگر يكي دو 
بار براي آنها يك پدر و مادر س��نتي باشيم كه در مورد 
مس��ائل روز اطالعي ندارند، كم كم دورمان را يك خط 
قرمز مي كشند و ما را در محدوده همان آشپزخانه نگه 
مي دارند. شما اگر مي خواهي اينستاگرام فرزندت را چك 
كني، اگر مي خواهي پيام هاي پاك شده اش را نامحسوس 
بخواني يا غيرمس��تقيم دوس��تانش را از طريق فضاي 

مجازي بشناسي اول بايد قوانين اوليه اين دنياي بزرگ 
را ياد بگيري. اگر مي خواهي او را از دنياي مواد مخدر دور 
كني بايد اطالعات خود را در حوزه خاص مواد مخدر باال 
ببري و انواع مواد را براي رويارويي احتمالي با آن خوب 
بشناس��ي. ب��راي اينكه بتواني مش��كالت ب��ه روز را با 
راه حل هاي درست و كارشناسي شده حل كني بايد اول 
دانشت را باال ببري. فيلم هاي آموزشي زيادي ببيني و 
كتاب هاي تربيتي زيادي بخواني. بايد در دنياي كودك 
يا نوجوان خودت حل بشوي تا بتواني به او كمك كني. 

 مچ گيري ديگر جواب نمي دهد
يكي از مشكالت جدي والدين رويارويي 
با اش��تباهات فرزندشان اس��ت. يكهو 
دستش��ان س��يگار مي بينند. يا سر زده 
باالي سرش��ان مي روند و مچشان را در 

حال ديدن فيلم هاي نامناس��ب مي گيرند. بدنشان ُگر 
مي گيرد و در يك حركت گاهي س��يلي محكمي توي 
گوش��ش مي خوابانند. فكر مي كنند كار درستي انجام 
داده ان��د و او را در لحظ��ه تنبيه و متوجه اش��تباهش 
كرده اند، در حالي كه قافيه را باخته و براي هميشه اين 
حرمت را شكسته اند. با اين شيوه مچ گيري واقعاً آنها را با 
ترسي كه مدام در سرشان است روبه رو كرده ايم و حاال 
ديگر چيزي براي از دس��ت دادن ندارند. ب��ار دوم اگر 
بخواهند سيگار بكشند بدون ترس انجامش مي دهند، 
زيرا پيش خودشان مي گويند باالتر از سياهي كه رنگي 
نيست. وقتي آنها سيگار را يك بار دستم ديده اند ديگر 
مهم نيست كه دوباره ببينند. يا من را در حال انجام فالن 
خطا ببينند. والدين آگاه كه اطالعات تربيتي خود را به 
روز كرده اند در آن شرايط خويشتنداري و از اصل غفلت 
استفاده مي كنند. يعني خودشان را به كوچه علي چپ 
مي زنند و وانمود مي كنند چيزي نديده يا نشنيده اند. در 
عوض به آموزش پناه مي برند. سخنراني ها و مستندهاي 
مفيد در آن ح��وزه را دانلود كرده و با فرزندش��ان نگاه 
مي كنند تا آنها به طور غيرمستقيم با عوارض و خطرات 
خطاي خود آشنا شوند. مادر آگاه در شرايط حساس و 
بزنگاه هاي جدي مواجهه با رفتار فرزندش از مشاوران 

زبده كمك مي گيرد و بي گدار به آب نمي زند. 

فرزند را نازپرورده بار نياوريم
مادر متخصص و آموزش ديده مي داند كه 
نبايد فرزندش را در ناز و نعمت بزرگ كند 
يا اصطالحاً او را در پر قو نگه دارد. مي داند 
خوش��ي زياد و دور بودن فرزند از رنج و 
س��ختي هاي زندگي او را بي مس��ئوليت بار مي آورد و 
هيچ وقت تصميم نخواهد گرفت از فرصت طاليي عمرش 
براي يادگيري درس و مهارت ها اس��تفاده كند. وقتي 
كسي همه چيز برايش مهياست و پدر و مادري دارد كه 
اجازه نمي دهند آب توي دلش ت��كان بخورد و هر چه 
بخواهد برايش بالفاصله مهيا مي كنند چرا بايد دل به 
درس و يادگيري مهارت بدهد؟ اصاًل چرا بايد خوش��ي 
حال را فداي روشنگري آينده كند؟ ولي والدين آگاه ياد 
مي گيرند كه حتي اگر شرايط مالي خوبي دارند گاهي در 
قالب بازي هم شده يك شرايط سخت به وجود بياورند 
تا فرزندشان بفهمد زندگي هميشه بخور بخواب نيست. 
هميشه نمي ش��ود تا لنگ ظهر خوابيد و كاري نكرد يا 

هميش��ه نمي ش��ود به هر چه اراده كرد رسيد. بايد ياد 
بگيرد و بداند اگر تالش نكند اگر االن مهارت فرا نگيرد 
چند صباح ديگر پشيمان مي شود. وقتي كه خيلي دير 
است! مادر آگاه از اهرم رنج استفاده مي كند تا فرزندش 
با شرايط سخت آشنا شود. اگر هميشه آب در اختيارش 
باشد هرگز معناي تشنگي را نمي فهمد يا وقتي هميشه 
تا اراده كرده براي گرس��نگي اش س��فره  رنگين مهيا 
كرده اند هرگز نمي فهمد در باال و پايين هاي زندگي هم 

تشنگي هست و هم گرسنگي. 

 با نسل امروز همراه شويم
مادر آگاه، از حاال به آينده فرزندش فكر 
مي كند و سعي دارد مهارت هاي الزم را 
بياموزد. به او بفهماند آموزش فقط رفتن 
ب��ه دانش��گاه و اخ��ذ ليس��انس و فوق 
ليسانس نيس��ت. يادش مي دهد براي يك مدير موفق 
شدن براي كسب درآمد كافي و براي يك ازدواج موفق 
بايد از قبل درس هاي زمينه را مانند فن بيان، زبان بدن 
و...  بياموزد. مهارت هايي كه بايد از همين حاال شروع به 

يادگيري آنها كند. 
مادر آگاه به فرزندش مي آموزد كسب مهارت از گرفتن 
م��درك خيلي مهم تر اس��ت و اگ��ر قرار اس��ت آينده  
شغلي و عاطفي خوبي داشته باش��د الزم است از حاال 
برايش برنامه ريزي كند و دس��ت از تنبلي و بر باد دادن 
ساعت هاي طاليي زندگي بردارد. مادر آگاه، از حاال سواد 
مالي را فرا مي گيرد و براي آينده فرزندش هوشمندانه 
برنامه ريزي مي كن��د. او مدام در ح��وزه فرزندپروري 

تخصص هايش را بروزرساني مي كند. 
براي همراه شدن با نسل جديد الزم است با آنها همراه 
شويم و تمام مسير را با هم از اول طي كنيم ولي پيش از 
شروع اين صعود جذاب و غيرقابل پيش بيني الزم است 
كوله بارمان را از شناخت دنياي آنها پر كنيم و هر كجا 

الزم بود ما پيش از خودشان حضور يابيم. 

 تربيت روزآمد در كالم اميرالمومنين)ع(
در خاتم��ه حدي��ث مع��روف حضرت 
علي)ع( و ترجمه و تفسير آن را به نقل از 
كتاب نس��يم مهر مي آوريم. در يكي از 
حكمت هاي منس��وب به امام علي )ع( 

آمده است:
»ال تقسروا اوالدكم علي آدابكم فانهم مخلوقون لزمان 
غير زمانك��م؛ فرزندانتان را ب��ه انج��ام آداب خودتان 
وانداريد، زيرا آنان براي زماني، غير از زمان شما آفريده 

شده اند.«
در زبان عربي »قس��ر« با حرف جّر »عل��ي« به معناي 
واداشتن مي آيد و حضرت مي فرمايند: فرزندان خودتان 
را به انجام آداب و رس��ومي كه خود داشته ايد، مجبور 
نكنيد، زيرا آداب و رس��وم تغيير مي كن��د. براي مثال، 
زم��ان كودكي والدي��ن، تحصيل دختران ي��ا كارهاي 
اجتماعي آنان مرسوم نبود، اما اين كارها امروزه مرسوم 
و مفيد است؛ پس نگوييد چون زمان ما، دختران درس 
نمي خواندند، ام��روزه هم نبايد در پ��ي تحصيل بروند 
يا چ��ون پيش ت��ر در فعاليت هاي اجتماعي ش��ركت 
نمي كردند، اكنون ني��ز از اينگون��ه فعاليت ها محروم 

شوند. 
برخي از اين س��خن ام��ام عل��ي )ع( آزادي به معناي 
بي قي��دي را برداش��ت كرده اند، در حال��ي كه مقصود 
حضرت، تخطي از حالل و حرام نيست و عمل به آداب 
زمان حاضر، هيچ گونه منافاتي با رعايت ارزش هاي ديني 
و حالل و حرام ندارد. دختر مسلمان مي تواند تحصيل 
كند يا در فعاليت هاي اجتماعي شركت جويد، اما حجاب 

خود را نيز داشته باشد و خود را از نامحرمان بپوشاند. 
استفاده از امكانات زمان )تحصيالت عالي، فناوري هاي 
روز مثل رايانه، وس��ايل ارتباط جمع��ي و... و امكانات 
آموزش��ي( مطلوب است و چه بس��ا مصداقي از سخن 
امام علي )ع( باش��د كه فرمود: »العالم بزمانه ال تهجم 
عليه اللوابس: كسي كه به زمان آگاه است، شبهه ها به او 

هجوم نمي آورند.« 
با چنين نگاهي مي توان مس��لماني خود را حفظ كرد 
و در عين حال از دانش روز ب��راي تربيت فرزندان بهره 

جست. 
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قصه زندگي

 حسين سروقامت*
تصدقوا على فقرائكم و مساكينكم و وقروا كباركم و 

ارحموا صغاركم و صلوا ارحامكم... 
)در ماه رمضان( بر فقرا و بينوايان بخش��ش كنيد، 
پيران خويش را گرامى داريد، به خردساالن رحمت 

آوريد و پيوند خويشاوندى را محكم سازيد. 
 رس��يدگي به فقيران و بينوايان از دستورات اكيد 
اس��الم اس��ت كه در آيات كريمه ق��رآن و روايات 
امامان و پيشوايان به آن تصريح شده است. پيامبر 
اكرم)ص( در حالي به اين امر مهم سفارش مي كنند 
كه خود عهده دار اصحاب صفه هستند كه فقيرترين 

و بينوا ترين مردمان مدينه اند.
 ماه رمضان بايد در كام بينوايان شيريني و طراوت 

بيشتري داشته باشد. 
 اسالم از يكسو با واجب ش��مردن زكات فطره در 
روز عيد فطر يك جنبش سراسري در جهت تأمين 
احتياجات فقرا ايجاد كرده و از سوي ديگر با چنين 
دس��تورات روح بخش��ي درصدد كم كردن فاصله 

طبقات اجتماعي در جامعه است. 
 قرآن كريم نيز به گونه اي مسئله را مورد عنايت قرار 
داده كه اوالً، اين رسيدگي به فقرا را جزو صفات اهل 
ايمان قرار داده و فرموده اس��ت: »اهل ايمان اهل 
زكات و فقير نوازي اند. )س��وره مؤمنون آيه ۱۴(؛ 
ثانياً فقرا را س��هيم در اموال مؤمنين معرفي كرده 
و فرموده اس��ت: »در اموال آنان حقي معلوم براي 
سائل و محروم است. )س��وره ذاريات آيه ۱۹(. در 
احواالت امام باقر)ع( آمده است كه روزي شخصي 
حين طواف از امام باقر)ع(  پرس��يد اهل ايمان چه 
حقي بر گردن يكديگر دارند حضرت پاسخي نداد. 
ش��خص س��ؤال كننده همراه امام يك دور طواف 
بجا آورد و دوباره اين پرسش را مطرح كرد، اما باز 
پاسخي نفرمود. بار سوم كه او اصرار ورزيد حضرت 
فرمود اهل ايمان حقوق زيادي ب��ر يكديگر دارند 

كه كمترين آنها اين اس��ت اگر يكي از آنها گرفتار 
فقر و درماندگي ش��د، ديگران اموال خ��ود را با او 

قسمت كنند 
اما با رجوع به كالم ياد ش��ده به نقل از حضرت 
رسول)ص( مش��هود اس��ت پيامبر اكرم )ص( 
رس��يدگي به فقير و مس��كين را الزم ش��مرده 
است. در تفاوت اين دو با يكديگر برخي گفته اند 
مس��كين از جهت مالي محتاج تر از فقير است، 
برخي ديگر نيز بيان كرده اند كه فقير آدم نداري 
اس��ت كه فقر و نداري خود را اظهار مي كند، اما 
مسكين كسي است كه اظهار فقر نمي كند و به 
تعبير عاميانه با سيلي صورت خود را سرخ نگه 

مي دارد. 
اما احت��رام به بزرگ تره��ا و رحم��ت و مهرباني با 
كوچك تره��ا از محوره��اي ديگر س��خن پيامبر 
اكرم)ص( است. اين قبيل آداب كه در متن دين به 
آنها اشاره شده است مي تواند زمينه ارتباط منطقي 
و عاطفي افراد را با يكديگر فراهم و به تلطيف فضاي 

ارتباطي افراد كمك قابل توجهي كند. 
 رسول خدا)ص( خودشان پيشقراول اين حركت 
سازنده به ش��مار مي رفتند. رفتار مهربانانه ايشان 
با زنان كهنسالي كه از دوستان همسر گرانقدرشان 
حضرت خديجه)س( محس��وب مي ش��دند ،گاه 
موجب شگفتي برخي نزديكان و همسران حضرت 

مي شد. 
 در ديگر سو نيز مهرورزي ايشان با نوادگان خردسال 
خويش، امام حسن و امام حسين عليهماالسالم و 
بازي با آنان و ساير كودكان زبانزد خاص و عام بود. 
 اثري كه اين رفتارها با كهنساالن و خردساالن دارد 
عالوه بر ارضاي روحي عاطفي آنان باعث دلگرمي 
آنان به ماه رمضان و عمق بخشي به مباني اين دين 

گرانقدر مي شود. 
*عضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي

 سلما سلطاني
چند سالي بود عروسكي رو كه براش خريده بودم و 
نرمي و لطافت خيلي زياد و چهره خوابالو و مهربوني 
داشت هر شب ميگرفت تو بغلش و ميخوابيد. حتي 
اگه  ميخواستم بذارمش خونه مامانم كه شبا بمونه 

با خودش ميبرد. 
بدون اون نميتونست بخوابه. بايد محكم ميگرفت تو 

بغلش تا خوابش ببره. 
نه فقط اون. يه دوستي داشتم موقع خواب بايد يه 
بالشت ميگرفت تو بغلش��و يه بالشت هم ميذاشت 
بين دوتا زانوه��اش. عادته ديگ��ه... هر كس براي 
خواب و آرامش��ش و راحت��ي و... ي��ه چيزي مهيا 
ميكنه... حاال فكر كن اونو ازش بگيرن و  بعد از اون 
توقع داشته باش��ن كه بگيره راحت بخواب. راحت 

زندگيتو بكن... 

اون بالشت، اون عروس��ك، اون قرص خواب، اون 
قصه كه يكي بايد بگه، اون الاليي، اون شب بخيري 
كه بايد بشنوي ش��ايد منطقي در پس وجودش و 
ضروري بودنش نباش��ه، ولي واقعاً براي خود اون 
آدم يه دنيا ارزش داره. يه دنيا عادته... ميگم يه دنيا، 
دنياستا ! اون آدم عين يه معتاد ميمونه كه يهو ازش 
همه چيو بگيرن... كالفه ميش��ه، خوابش نميبره. 
اذيت ميش��ه. از خواب ميپره... سردرد ميگيره. بد 
خواب ميش��ه، صبحش بداخالق ميشه... و  هزار تا 

چيز ديگه... 
شايد به نظرتون بياد كه  اي بابا! همش يه عروسك 
بود ديگه... همش يه بالشت بود ديگه، همش يه شب 
بخير ساده بود و... ولي باور كن براي اوني كه بايد بغل 

مي كرد يا مي شنيد، يه بايد بي قيد و شرط بود... 
صدايي كه بايد بش��نوي و ديگه نيست، نگاهي كه 
بايد هر لحظه توي نگاهت احساسش كني و ديگه 

نيست، حضوري كه بايد باشه و ديگه نيست... 
عادت كردن به شرايط جديد هم زمان ميخواد هم 
قدرت عوض ش��دن. آره... تويي كه خودتو به نبود 
عادت قبلي داري عادت مي��دي، بايد تغيير كني. 
بايد يه آدم جديد بش��ي... و اين تبديل شدن به يه 
آدم جديد هم زمان ميبره هم سختي هاي خودشو 
داره... ولي بايد ياد بگيري كه ش��ايد يه روز خيلي 
چيزا و ش��ايد همه چيز، ديگه مثل هميشه نيست 
و تو بايد بتوني به نبودن اون چيزايي كه بهش��ون 

عادت كرده بودي، عادت كني!

دانش و مهارت خود را براي تربيت بچه ها به روز كنيم

ديگر دوره مچ گيري فرزندان گذشته است!

سبك فرزندپروري 

عادت ك�ردن به ش�رايط جديد هم 
زمان ميخواد هم قدرت عوض شدن. 
آره... تويي ك�ه خودتو به نبود عادت 
قبلي داري عادت ميدي، بايد تغيير 
كن�ي. باي�د ي�ه آدم جديد بش�ي...

م�ادر متخص�ص و آم�وزش دي�ده 
مي داند كه نبايد فرزن�دش را در ناز و 
نعمت بزرگ كند يا اصطالح�ًا او را در 
پر قو نگه دارد. مي داند خوشي زياد و 
دور بودن فرزند از رنج و س�ختي هاي 
زندگي او را بي مسئوليت بار مي آورد 
و هيچ وقت تصميم نخواهد گرفت از 
فرصت طاليي عمرش براي يادگيري 
درس و مهارت ه�ا اس�تفاده كن�د

سيماي رمضان در خطبه شعبانيه

حديث مهرورزي در كالم پيامبر مهرباني

بايد به نبودن ها عادت كني!


