
ناخودآگاه عشق در وجودمان ريشه كرد
در خانه اي بزرگ شدم كه پدرم بزرگ علمي 
و ديني شهر به شمار مي رفت. خانه و خانواده 
ما معموالً نقطه امن و قابل اعتماد همه مردم 
شهر بود از سؤاالت مذهبي گرفته تا نيازهاي 
پزشكي و سنتي. مادرم خانه دار بود اما اهل مطالعه و 
پرس و جو و به شدت فضاي بين مادر و پدرم فضايي 
ماالمال از عش��ق و احترام متقابل بود. هيچ وقت ياد 
ندارم با صداي كمي بلند ب��ا يكديگر صحبت كرده يا 
حرفي زده باشند كه هركدام باعث آزار ديگري شده 
باشد. من كه رفتارها و اصول زندگي پدر و مادرم را در 
روزهاي ميانس��الي مي ديدم در ذهنم براي روزهايي 
مشابه در زندگي خودم ثبت و ضبط مي كردم.   وقتي 
ازدواج كردم هميشه همسرم را »آقا« خطاب كردم و 
هيچ وقت كمتر از لفظ »خانم« براي صدا كردن من 
اس��تفاده نكرد. نه اينكه مشكلي نباشد. زندگي بدون 
مشكل نمي ش��ود، آن هم زندگي براي نسل ما كه نه 
تنها چيزي نبود حتي وسع غالب مردم به تهيه اجناس 
ضروري هم نمي رس��يد چه برسد به اجناس لوكس و 
غيرض��روري، ام��ا نكت��ه اينج��ا ب��ود كه ب��ا همان 
داشته هايمان خوش بوديم و در عين حال براي تأمين 
نداش��ته هايمان كن��ار يكديگ��ر ت��اش مي كرديم. 
مي دانس��تيم هر بحث و دع��وا ما را از مس��ير اصلي 
زندگي مان دور مي كند و همين كافي بود كه با همت 
ادامه بدهيم.  هميشه تاش كردم سبك زندگي كه از 
پدر و مادرم بين خودم و ش��وهرم اج��را مي كردم به 
فرزندانم هم آموزش بدهم. نتيجه اين تاش يك دختر 
و دو پسر شد كه مثل فرشته و گوهر براي من هستند 
كه براي من دو نوه عزيزتر از خودشان هديه آورده اند. 

سازگاري با تغييرات رمز سرحالي است
خيلي ها از من مي پرسند رمز سرحالي و 
شادابي ام در روزهاي سالمندي چيست؟ 
من خيل��ي زندگي پيچي��ده اي ندارم. 
هميش��ه ب��ا كوچك تري��ن اتفاق ه��ا 
خوشحال شده ام، با هر كاري تاش مي كنم به خود 
ان��رژي مثبت دهم و قس��مت خال��ي لي��وان را كًا 
نمي بينم. در دوران كرونا كه به همه ما سخت گذشت 
مجبور بوديم به خاطر طرف مقابل كه س��امتي آن 
شخص براي ما مهم اس��ت نزديك هم نشويم. كلی 
كامواي گلوله شده كه سال ها خاك مي خورد را آوردم 
و همان روزهاي به اجبار خانه نشيني چند پتو بافتم. 
از هر فرصتي براي زندگي كردن اس��تفاده مي كنم. 
نكته مهم در مورد دوران سالمندي شرايط خاص اين 
دوران اس��ت. تحلي��ل رفت��ن عضات و ب��دن، كم 
حوصلگ��ي و آس��يب پذي��ر ب��ودن تنها بخش��ي از 
ويژگي هاي اين دوران اس��ت اما مي شود ساماندهي 
كرد. مثًا من مي دانم در مركزي ويژه امور فرهنگي و 
اجتماع��ي س��المندان در ش��هر ته��ران ب��ا عنوان 
فرهنگس��راي اميد نه تنها كاس هاي آموزشي براي 
اوقات فراغت نسل ما تدارك ديده مي شود بلكه تاش 
مي كنند هيچ س��المندي تسليم ش��رايط جامعه و 
مشكات جسمي اش نشود و از خانه نشيني دور بماند. 
براي جامعه اي مثل كشور ما كه در آينده اي نه چندان 
دور به انفجار س��المندي نزديك مي شود از نظر من 
وجود مراكزي مانند فرهنگسراي اميد جزو ضروريات 
است. جايي كه سامتي شما بررسي و در حال كنترل 

باشد. جايي كه ساير همسن و سال هايتان را ببينيد و 
از كنار هم بودن لذت ببريد و بايدها و نبايدهاي دوران 
سالمندي را كنار هم اجرا كنيد.  براي من كه تا امروز 
بيش از ۵۰ فيلم و س��ريال و فيلم كوتاه بازي كرده ام 
قطعاً در اين سن و س��ال به روز بودن و سالم ماندن 
سخت است، اما تمام تاشم را كرده ام كه هميشه در 
هر شرايطي شادابي و سرحالي ام را با كارهاي مختلف 
مانند ورزش كردن، اصاح س��بك تغذيه و مسافرت 
رفتن حفظ كنم.  يكي از مهم ترين رمزهاي رضايت از 
زندگي قانع بودن است. من از بچگي ياد گرفته ام براي 
هرچيزي كه مي خواهم تاش كنم اما به هرچيزي كه 
مي رسم قانع باشم. من به داشته هايم فكر مي كنم و با 
هيچ كس چشم و هم چشمي ندارم. مثًا من 1۰ سال 
يك مانتو را دارم و باز مي بينم قابل استفاده است آن 
را مي پوشم و از آن استفاده مي كنم. در مقابل مي بينم 

نس��ل جوان هر هفته يك مانتو مي خرد يا هر فصل 
كمدش را كامل از خريدهاي جديد پر مي كند.

 
تنبلي دليل حال بد بعضي از سالمندان است

ريشه اصلي حال بد بعضي از سالمندان 
تنبلي اس��ت. البته در اكثر موارد اين 
موضوع ريشه رواني دارد علت آن هم 
مي تواند فوت همسر، ازدواج فرزندان و 
غيره باشد كه موجب تنهايي سالمندان مي شود و در 
برخي م��وارد آنها براي جل��ب توجه اطرافي��ان ناله 

مي كنند و كوچك ترها بايد به اين موضوع توجه كنند. 
من يك دوستي داشتم كه تازه ازدواج كرده بود و در 
مدرسه كار مي كرد، پسرعمه شوهرش در تهران آنها 
را به عروس��ي دعوت كرده بود. دوس��تم به شوهرش 
گفت نمي شود به تهران برويم چون من در مدرسه كار 
دارم من نمي توانم مرخصي بگي��رم. يك دكتري در 
همدان بود كه فرهنگي��ان را ويزيت مي كرد، نزديك 
عصر با ش��وهرش پيش آن دكتر رفتند و دوس��تم به 
دكتر مي گفت كم��رم درد مي كند، دكت��ر هم بعد از 
معاينه فهميد كه دوستم مشكلي ندارد و به او گفت كه 
چند روز مرخصي مي خواهي! دكتر متوجه شده بود 
دوس��تم براي مرخصي مي گويد كه كم��ر درد دارد. 
اگرچه دوس��تم براي مرخصي وانمود مي كرد بيمار 
است اما سالمندان براي جلب توجه اطرافيان اين كار 
را مي كنند. به قول ش��اعر: هستم اگر مي روم گر نروم 

نيستم. . . . قطره درياست اگر با درياست ورنه او قطره 
و دريا درياست. 

بعضي اظهار بيماري ها و دردها از س��وي سالمندان 
براي اين است كه به اطرافيانشان بگويند من را ببينيد 

بيشتر به من توجه كنيد. 
من در اطراف دوس��تاني دارم كه دقيقاً هميش��ه غر 
مي زنند، مدام در خانه هس��تند و تنبل��ي مي كنند. 
تازه آنها از م��ن گايه مي كنند كه چ��را اينقدر فعال 
و پرتحركي و تو را ديگران به ما س��ركوفت مي زنند. 
مس��ئله اين اس��ت كه بي تف��اوت ش��ده اند و همين 

بي تفاوتي مرا رنج مي دهد. 
برخي از همس��ن و س��ال هاي من به دكت��ر مراجعه 
مي كنند به علت بيماري هايي نظي��ر ديابت و چربي 
خون و دكتر براي آنها دارو و رژيم غذايي مي نويس��د 
ولی معم��والً در مص��رف دارو يا پرهيزه��اي غذايي 
مقاومت مي كنند و مي گوين��د نمي توانم فان غذا و 
فان نوش��يدني را نخورم. يك��ي از فعاليت هاي مهم 
مراكز ويژه سالمندان مانند فرهنگسراي اميد اصاح 
همين رفتارهاست اما به كمك جمع زيادي سالمند 

كه درست رفتار مي كنند. 
اگرچه خ��ودم دياب��ت دارم و روزي دو بار انس��ولين 
مي زنم اما سعي مي كنم در تغذيه ام هميشه مراعات 
كنم. انس��ان خودش بايد دس��تش را به زمين پيش 
بگيرد و با ياعلي بلند شود وگرنه هيچ كس نمي تواند 

به انسان كمك كند. 

بدخلقي  عامل فاصله با جوانان است
 يكي از عللي كه جوان��ان نمي توانند با 
س��المندان ارتباط بگيرند اين است كه 
مثًا مي بينند مادربزرگ يا پدربزرگشان 
دائماً مريض اس��ت و ح��ال آنها هم بد 
مي شود. پدر من در سن 11۰ سالگي مرحوم شد اما تا 
آخر عمر جمعه ها به كوه مي رفت و س��رحال زندگي 
مي كرد. پدر من گياه شناس هم بود و هر موقع از كوه 
برمي گشت همراه خود الي دستمال گياهان كوهي 
مي آورد. معتقد بود كه طبيعت به ما احتياج دارد و ما 
هم ب��ه طبيعت احتياج داري��م. تا زماني ك��ه گياه را 
برداشت مي كرد هيچ وقت ريشه گياه را قطع نمي كرد. 
نسبت به همه حيوانات دوستي و محبت داشت. همه 
اين تصاويري كه از پدرم در ذهن مانده اس��ت باعث 
مي شود دچار تبعات دوران سالمندي نشوم. فراموش 
نكنيم خوش خلقي و انرژي مثبت فرستادن به همه 
موجودات باعث مي شود چهره شاد و خوش اخاقي در 

ذهن بقيه از دوران سالمندي ما باقي بماند. 
نكته مهم بعدي در ارتباط بين جوان ترها و س��المندان 
حفظ احترام و حرمت اس��ت. من هميشه به جوان ترها 
مي گويم اي��ن بزرگ ترها و س��المندان ك��ه مي بينيد 
جواني شان را پاي شما ريخته اند. يادتان باشد هر كاري 
كه در طبيعت مي كنيد پيش خدا و پيامبر، طبيعت همه 
آنها را تافي مي كند و به قولي با هر دستي بدهي با همان 
دست پس مي گيري. همه بايد احترام بزرگ تر از خودمان 
را نگه داريم مثاً من خودم عروس چهارم خانواده بودم و 
بايد بعد از عروس اولي و پشت سر بقيه حركت مي كردم. 

براي تنهايي هايتان نسخه بپيچيد
اغلب سالمنداني كه همسرشان را از دست 
داده اند به وي��ژه در روزهاي كرونا بيش از 
پيش تنها شدند. مثاً من  راه رفع تنهايي ام 
را در امور روزانه ام تعريف كرده ام. بافتني 
دلخوشي من ش��ده اس��ت. وقتي مي بينم تنها هستم و 
حوصله ام س��ررفته مي روم حس��ن آباد چند رقم كاموا 
مي خرم مي آيم شروع مي كنم به بافتني كردن. خدا را شكر 
گوشه نشين و خانه نشين نيستم. از صبح كه بلند مي شوم 
خودم را مشغول مي كنم و مثًا ش��روع مي كنم به تميز 
كردن كمد ها و تا سر ظهر خودم را مشغول نگه مي دارم و 
يك تغيير ايجاد مي كنم. البته سعي مي كنم تا جايي كه 

مي شود به دليل شرايط كرونا از خانه بيرون نروم. 

قناعت؛ كليد واژه سبك زندگي
يك ويژگي مهم نسل ما قناعت بود كه 
هن��وز در رفتارم��ان ب��ه وض��وح ديده 
مي شود. ديده ام در نسل جوان كه بدون 
توجه به منبع و مي��زان درآمد مدام در 
حال خريد هاي اضافه هستند. من اهل نصيحت نيستم 
ولي مي گويم مثًا درآمد شوهر يا بودجه خانواده خود 
را هم در نظر بگيريد.  مثًا غذا را به اندازه درست كنيم 
و اگر هم اضافه ماند به سطل زباله نريزيم، بدهيم يك 

هموطن نيازمند بخورد. 

عزيزجانم حالت را خودت خوب كن!
من در حدي نيستم كه كسي را نصيحت 
كنم، مي گويند كه رطب خورده كي منع 
رطب كن��د اما از همس��ن و س��ال هايم 
خواهش مي كنم كه سعي كنند سامتي 
خ��ود را حفظ كنيد. مثًا ب��ه دكتر مي روي��د و اگر دكتر 
توصيه اي به ش��ما مي كند قطعاً طالب سامتي شماست 
پس توصيه ها را رعايت كنيد. خداي��ي نكرده اگر مريض 
شديم مزاحم خانواده هاي عروس يا داماد نشويم و اين هم 
دست خودمان است كه س��عي كنيم مريض نشويم مثًا 
وقتي به من مي گويند قند برايت ضرر دارد و نخور رعايت 
كنيم. مثًا به من مي گويند عصا دس��ت بگير اين نشانه 
پيري نيست. براي اين است كه مطمئن تر قدم بردارم. به 
من مي گويند پرهيز غذايي كن نه براي اينكه دوست ندارند 
من بخورم بلكه براي اينكه دوس��ت دارند من را هميشه 
س��رحال ببينند. پس بپذيريم همه آنهايي كه يك عمر 
حواسمان به آنها بود و مراقبشان بوديم حاال به وقت پيري 

مراقبمان هستند و دوست ندارند خم به ابرويمان بيايد.
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سبك تالش

روزهاي پيري
 انتظار بي مهري نداريم

سيدكمال ميرطيبي
 هنرمند پيشكسوت منبت ايران:

نه از نظر خودم بلكه حتي از نظر بقيه انس��ان فعال 
و مفيدي هس��تم. دليل چنين نظ��ري براي خودم 
مشخص است. من از آن زمان كه خود را شناخته ام 
حتي يك روز را بي��كار و به بطالت س��پري نكردم. 
هميشه نه تنها تاش كردم براي خودم مفيد باشم 
بلكه تاش كردم در امور روزمره ام طوري رفتار كنم 
كه براي بقيه هم مفيد واقع شوم و گرهي از زندگي 
بقيه باز كنم. محال اس��ت يك روز صبح زود بيدار 

نشوم. براي هر روزم از قبل برنامه ريزي دارم. 
اين انرژي و تاش باعث شده است در مدت فعاليت 
كاري ام راهنماي دانش��جويان زيادي باشم كه در 
حال حاضر بيش از 1۰۰ نفر از آنان مدرك دكتری 
دارند. برخي از آنها در دانشگاه ها مسئول آموزش يا 
مدير گروه هستند. به تمام دانش��جوياني كه با آنها 
كار ك��رده و از آنها ياد گرفته ام و ب��ه آنها ياد داده ام 

افتخار مي كنم. 
متأسفانه در كشور ما نگاهي وجود دارد آن هم اينكه 
وقتي به اسم، بازنشسته شدي و به سن تقويم عدد 
6۵ را رد كردي ديگر وقت اس��تراحت اس��ت. قطعاً 
اينطور نيست. انسان هر لحظه دست از تاش بردارد 
و راه به اصطاح اس��تراحت را در پيش گيرد همان 
لحظه افول انرژي اش ش��روع مي ش��ود. از نظر من 
شخصي كه 6۰ سال يا ۷۰ س��ال سن دارد سالمند 
نيست، بلكه سالمند كس��ي است كه هيچ تحرك و 
هيچ استفاده اي براي همنوعان خود ندارد. تا زماني 
كه ش��خصي بتواند تجربيات خود را ب��ه ديگران به 
صورت صحيح و مفيد ارائه دهد س��المندي وجود 
ندارد. البته كه شرايط اجتماعي و خدماتي كه دولت 
و سازمان ها براي نس��ل ما فراهم مي كنند بسيار در 

اين نگاه تأثيرگذار است. 
اگر دولت بداند جامعه سالمند چه نيازهاي سامتي، 
پزشكي، رفاهي و مالي دارند و براي آنها تاش كند 
سالمند ما مي تواند به راحتي و بدون دغدغه به فكر 
آرامش و ش��ادابي اش باشد، اما متأس��فانه سالمند 
امروز كه حتي در ام��رار معاش خ��ودش با حقوق 
شندرغاز س��المندي مانده طبيعي اس��ت كه هزار 
و يك دغدغه براي فرزن��دان و نوه هايش هم اضافه 
شود.   من پنج فرزند داشتم. همه آنها كارشناسي و 
كارشناسي ارشد دارند و به سختي هزينه هايشان را 
تأمين كردم. حاال تصور كنيد كسي كه بتواند هزينه 
چند فرزند دانشجو را تأمين كند چقدر بايد سختي 

و مشكات را تحمل كند؟
ما بچه ه��اي روس��تا در دوران پيري س��رحال تر 

هس��تيم. مثًا خودم اهل روستا هس��تم و روحيه 
نش��اط و س��ر حالي من از آنجا نش��ئت مي گيرد. 
خاطرات كودكي و تجربه زندگي در فضاي روستا 
و دش��ت ها و كوه ها روحيه اي برايم رق��م زده كه 
نمي خواهم حتي يك لحظه از خودم دورش كنم. 
هميش��ه تاش كرده ام اين روحيه را حفظ كنم و 
همچنان خود را يك روستايي مي دانم. اتفاقاً يكي 
از داليلي كه هميش��ه كار و تاش كرده ام همين 
روحيه مفيد بودني اس��ت كه زندگي در روستاها 
ناخودآگاه به آدم آموزش مي دهد؛ حيات به شرط 
مفيد بودن براي خودت و بقيه. البته من هنوز هم 
در تاش هس��تم كه هر كس به كمك نياز داشت 
بدون در نظ��ر گرفتن موقعيت آن ش��خص، به آن 

انسان كمكي كرده باشم. 
يكي از راه هايي كه مي شود فشار روحي سالمندان 
را كم كرد تدارك خدمات رفاهي مش��خص است. 
كشور ما هم بايد مثل بيشتر كشورهاي ديگر براي 
س��المندان كارت صادر كند. گاهي اوقات در برخي 
ادارات با س��المندان برخورد مناس��بي نمي ش��ود. 
س��المند س��ال ها كار كرده و نان بازوي خودش را 
خورده اس��ت و نبايد براي مراجعه به بانك در صف 
براي دريافت مبلغ ناچيزي انتظار بكشد كه اين امر 

ناراحت كننده است. 
صادقانه بگويم اكثر س��المندان كش��ور ما به علت 
سخت بودن ش��رايط زندگي و فش��ارهاي جامعه، 
اوقات شادي و نش��اط ندارند و همين موضوع باعث 
ايجاد افس��ردگي در آنها ش��ده اس��ت. تقريباً هيچ 
وقت حق كامل س��المندان را نداده اند و احترام به 

سالمندان كمرنگ شده است.
 رفته رفته اين نگاه از س��طح دولت و سازمان ها به 
جمع خانواده ه��ا هم مي آيد و متأس��فانه در برخي 
موارد ما حتي  بين نسل جوان ش��اهد بي تفاوتي يا 
بي احترامي نسبت به سالمندان هستيم، در صورتي 
كه آموزه هاي ديني و ايراني ما چنين اجازه اي را به 

هيچ كس نمي دهد. 
فراموش نكنيد م��ا يك عمر زندگي م��ان را داديم 
براي رفاه ش��ما و كنارش تجربه اي جمع كرديم كه 
وسط بي مهري ها ناديده گرفته مي شود. خطاب به 
جوان ترها مي گويم حداقل شما قدرشناس باشيد. 
ما هرچيزي داريم در طبق اخاص برايتان گذاشتيم 

حاال وسط روزهاي پيري انتظار بي مهري نداريم. 
متأس��فانه خيل��ي از همس��ن و س��ال هاي م��ن 
سال هاست در خانه مانده اند و نهايتاً پاركي بروند يا 
با دوستانشان دورهمي داشته باشند كه من اسم اين 
كارها را فعاليت و حضور اجتماعي نمي گذارم. از نظر 
من هيچ معني ندارد كه انسان تا زماني كه سامت 
جسم دارد و قدرت نفس كشيدن دست از كار بردارد 

يا بايد بياموزد يا بايد آموزش دهد. 
توصيه من هميشه به سالمندان در خانه مانده اين 
اس��ت كه بيكار نباش��ند و هر كاري كه بلدند انجام 
بدهند. ممكن است كسي نويس��ندگي بلد باشد يا 
ش��خصي بتواند ش��عر بگويد. اكثر بازنشستگان و 
سالمندان حداقل يك حرفه و كار بلدند حتي در حد 

يك يا دو ساعت در روز كار كنند. 
البته ناگفته نماند بايد فضاي اجتماعي و بستر جامعه 
هم براي حضور ما مهيا باش��د. متأس��فانه دو سال 
گذش��ته ما به دليل كرونا از بسياري از فعاليت هاي 
اجتماعي منع ش��ديم. همين عدم حض��ور، آثار بد 
روحي بسياري در جان س��المندان كشور گذاشت 
كه اميدوارم با اتمام روند واكسيناس��يون براي رفع 
اين آسيب ها فكري جدي شود.  البته دولت هم بايد 
در اين موضوع سهيم باشد و با برگزاري برنامه هاي 
مناسب به شادي و نشاط سالمندان كمك كند تا از 

افسردگي به دور باشند.

در س�ال 1332 در اراك متول�د ش�د. ت�ا ب�ه ام�روز 33 س�ال س�ابقه تدري�س و داوري در 
بي�ش از 12 دانش�گاه كش�ور ازجمل�ه دانش�گاه الزه�را، س�وره، هن�ر و ش�هيد رجاي�ي، 
زاهدان، تبري�ز و چن�د ش�هر ديگ�ر را در كارنام�ه كاري اش دارد.  عض�و فرهنگس�تان هنر و 
عضو ش�وراي ارزش�يابي هنرمندان كش�ور هم ب�وده اس�ت. در حال حاض�ر با وجود داش�تن 
68 س�ال س�ن در دانش�گاه س�وره مش�غول فعاليت و كالس ه�اي آم�وزش هن�ري اش برقرار 
اس�ت. هفته گراميداش�ت س�المندان بهانه اي ش�د ت�ا در گفت وگو ب�ا س�يدكمال ميرطيبي، 
هنرمند پيشكس�وت منبت ايران، روايت ديگري از يك س�المند موفق و پركار داش�ته باشيم. 

ما بچه ه�اي روس�تا در دوران پيري 
س�رحال تر هس�تيم. خاط�رات 
كودك�ي و تجربه زندگ�ي در فضاي 
روستا و دش�ت ها و كوه ها روحيه اي 
برايم رقم زده ك�ه نمي خواهم حتي 
ي�ك لحظ�ه از خ�ودم دورش كنم. 
هميش�ه تالش كرده ام اي�ن روحيه 
را حفظ كنم و همچن�ان خود را يك 
روس�تايي مي دان�م. روحي�ه مفيد 
بودن را زندگي در روستا ناخودآگاه 
به آدم آم�وزش مي ده�د؛ حيات به 
شرط مفيد بودن براي خودت و بقيه 

ريشه اصلي حال بد بعضي از سالمندان 
تنبلي اس�ت. البته در اكثر موارد اين 
موضوع ريش�ه روان�ي دارد علت آن 
هم مي تواند ف�وت همس�ر، ازدواج 
فرزن�دان و غيره باش�د ك�ه موجب 
تنهاي�ي س�المندان مي ش�ود و در 
برخي م�وارد آنها ب�راي جلب توجه 
اطرافيان ناله مي كنند و كوچك ترها 
باي�د به اي�ن موض�وع توج�ه كنند 

دوران سالمندي و سبك زندگي سالم در گفت وگو با رابعه مدني مادربزرگ مهربان سينماي ايران

پدرم تا آخر عمر كوه مي رفت و 110 سال سرحال زندگي كرد

سبك سالمت

وقتي ازدواج كردم هميشه همسرم را 
»آقا« خطاب كردم و هيچ وقت كمتر 
از لف�ظ »خانم« براي ص�دا كردن من 
استفاده نكرد. با همان داشته هايمان 
خ�وش بودي�م و در عين ح�ال براي 
تأمين نداش�ته هايمان كنار يكديگر 
ت�الش مي كردي�م. مي دانس�تيم 
هر بح�ث و دعوا ما را از مس�ير اصلي 
زندگي م�ان دور مي كن�د و همي�ن 
كافي ب�ود كه با هم�ت ادام�ه دهيم 

   نازنين رقيه هاشمي
مادربزرگ مهربان فيلم هاي سينمايي »بوسيدن روي ماه« و »وضعيت سفيد« همان كسي است 
كه با مرور حرف هايش آن هم به لهجه همداني دلمان براي هم صحبتي بيش�تر با او غنج مي رود. 
رابعه مدني كه هرچه اص�رار مي كنيم تاريخ تولدش را نمي گويد و با خنده تأكيد مي كند: »س�ال 
تولد من جزو اسرار من اس�ت و از هيچ خانمي اين سؤال را نپرس�يد«. پدرش حكيم سيدحسن 
مدني از بزرگان مذهبي و علمي شهر همدان بود اگرچه زندگي كاماًل عادي داشتند اما به واسطه 
علم پدر دانش طبي و گياه شناسي شان ش�هره مردم شهرشان بوده است. رمز فعاليت و سرزنده 
بودن رابعه مدني آن هم در سنين سالمندي س�ؤالي است كه براي جوابش س�راغ وي رفتيم اما 
سؤالي به اين مهمي جواب بسيار ساده اي داشت: »باال رفتن سن و تغيير شرايط را پذيرفتم. قبول 
كردم با ورود به دوران ميانسالي و سالمندي بايد سبك زندگي ام را تغيير دهم«. آنچه مي خوانيد 
ماحصل گفت وگوي ما با مادربزرگ مهربان سينماي ايران و عضو اتاق فكر فرهنگسراي اميد است. 
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