
ورود به مرحله جديد زندگي!
مدرسه رفتن يكي از مراحل زندگي كودك 
اس��ت كه تا حد زيادي زندگ��ي خانواده و 
مخصوصاً مادر را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
پنج سال كودك كه تمام مي شود وقت آن 
مي رسد كم كم چند س��اعتي از فضاي خانه و خانواده 
فاصله بگيرد و وارد جامعه ش��ود، اين جدايي موقتي 
گاهي براي كودك، گاهي براي مادر و گاهي براي هر دو 
دشوار است. البته در دوران كرونا كه در بعضي مدارس 
كالس ها كاًل ب��ه صورت آنالين برگزار مي ش��ود، اين 
جدايي به چش��م نمي آيد، ولي در مدارسي كه بعضي 
روزها كالس ها را حضوري برگزار مي كنند. دل كندن 
از مادر و خانواده براي بعض��ي از كودكان به خصوص 
پيش دبستاني ها و كالس اولي ها كمي دشوار خواهد 
بود و همين ماجراي جدايي از خانواده و ورود به جامعه 
يكي ديگر از چالش هايي اس��ت كه يك مادر را نگران 
مي كند و دغدغه جديدي برايش ايجاد مي ش��ود و در 
واقع نوع زندگي پدر و مادر هم همزمان با شروع مدرسه 
كودكشان دچار تغييرات چشمگيري مي شود. ساعت 
خواب كودك تغيير مي كند و مسئوليت پذيري را ياد 
مي گيرد، مسئوليت انجام تكاليف، ورزش كردن، مرتب 
مسواك زدن، لباس ها را مرتب سرجايش گذاشتن و 
كارهايي كه بايد در انجام تك تك ش��ان پدر و مادر و 
مخصوصاً مادر كنار كودك باش��د تا كودك در شروع 
انجام وظايفي كه به عهده اش گذاشته اند ناتوان نماند و 
همين قدم به قدم با كودك بودن وقت خيلي زيادي را 
از م��ادر خان��واده مي گي��رد، در صورت��ي ك��ه تمام 
مس��ئوليت هايي كه تا قبل از مدرسه رفتن كودكش 
برعهده داشت س��رجايش باقي است و حاال انبوهي از 
مسئوليت هاي جديد اضافه شده كه بايد مثل هميشه 
با برنامه ريزي كارها را پيش ببرد. شايد كوچك ترين و 
س��اده ترين تغيي��ر در زندگي كس��اني ك��ه كودك 
مدرسه اي و به خصوص در مقطع ابتدايي دارند، تنظيم 
خواب كودك باش��د، ولي همين موضوع ساده سبك 
زندگي خان��واده را تغيي��ر مي دهد. س��اعت خوردن 
صبحانه و ناهار و شام تغيير مي كند، تلويزيون خيلي 
زودتر از قبل خاموش مي شود و خانه در سكوت مطلق 
قرار مي گيرد تا كودك به فكر بازيگوش��ي نباشد و به 
رختخواب برود و بخوابد. كودك قبل از اين تا هر زماني 
كه دوست داش��ت بيدار مي ماند و فردا هر ساعتي كه 
دلش مي خواست از خواب بيدار مي شد و كسي نبود كه 
هر روز سر ساعت مش��خصي از خواب بيدارش كند و 
يادش بيندازد كه بايد به مدرسه برود، ولي حاال به سني 
رس��يده كه بايد نظم را بياموزد، بايد ياد بگيرد كه اگر 
ش��ب به موقع به رختخ��واب نرود ف��ردا صبح نتيجه 
نامطلوبش را خواهد ديد و به س��ختي از خواب بيدار 
خواهد شد و احتماالً سر كالس هم خواب آلود خواهد 
بود و چون درك همه اين مسائل برايش دشوار است و 
نمي تواند به تنهايي اوض��اع را مديريت كند، اين مادر 
است كه بايد بيش از پيش حواس��ش را جمع كند تا 
كنترل اوضاع از دس��تش خارج نش��ود تا همه چيز به 
خوبي پيش برود. البته اگر پدر و مادر در همه مراحل 
زندگي كنار هم باش��ند، مديري��ت اوضاع خيلي بهتر 
انجام مي شود و فشار كمتري روي مادر قرار مي گيرد، 
ولي اگر مادر تنها باش��د و تمام مس��ئوليت به عهده 
خودش باشد، خستگي و فش��ار عصبي كه به او وارد 
مي شود به كودكش منتقل شده و كودك را سرخورده 
و از درس زده مي كند، بنابراين خوشبخت ترين كودك 
كودكي اس��ت كه پدر و م��ادرش در كن��ار هم طبق 
برنامه اي تعيين ش��ده اين مرحله جدي��د از زندگي 
كودك و در واقع مرحله جديد از زندگي خودش��ان را 
پيش ببرند تا خاطرات خوشي را از روزهاي اوليه ورود 

كودك به مدرسه و جامعه رقم بزنند. 

كودك و احساس ناامني
بعضي كودكان به سختي جدايي از مادر و 
ورود به مدرسه را مي پذيرند، آنها در مدرسه 
كه برايش��ان يك محيط كام��اًل جديد و 
ناشناخته است، احساس ناامني مي كنند؛ 
احساس مي كنند قرار است هميشه از مادر دور بمانند و 
اگر وارد كالس درس شوند و برگردند، ديگر كسي نيست 
كه دنبالشان بيايد و آنها مجبورند در مدرسه بمانند. اگر 
چه اين از ديد بزرگ ترها يك فكر كامالً غيرمنطقي است، 
ولي بعضي كودكان در ذهنش��ان اين تحليل ها را انجام 
مي دهند و همين باعث مي ش��ود كه در وجودشان يك 
حس ناامني ايجاد شود. اين كودكان معموالً از مادرشان 
مي خواهند كه در مدرسه كنارشان بمانند تا خيالشان از 
بابت اينكه تنها نيستند راحت باشد، معموالً در كالس به 
بهانه هاي مختل��ف از معلم اجازه مي گيرند و س��ري به 
مادرشان مي زنند تا خيالشان راحت شود كه تنها نيستند. 
البته در اي��ن مورد جاي نگراني نيس��ت و اگ��ر معلم و 
مسئوالن مدرس��ه همكاري الزم را انجام دهند و سعي 
كنند با مهرباني به كودك نزديك تر شوند و اعتمادش را 
جلب كنند، آن حس ناامني خيلي زود در كودك از بين 
مي رود و به آرامشي كه بايد مي رسد. نكته قابل توجه اين 
است با اينكه ماندن در مدرس��ه ممكن است براي مادر 
كاري دشوار و حوصله سر بر باشد، اما بهتر است مدتي را 
كه به كودك قول مي دهد در حياط منتظرش باش��د را 
همانجا بماند تا هر وقت كودك براي سر زدن آمد، مادرش 

را ببيند و خيالش راحت ش��ود. درست است كه اين كار 
زمان زيادي را از مادر مي گيرد، ولي گاهي براي به دست 
آمدن آرامش فرزندش و جلب اعتمادش نياز است كه اين 
بار هم مثل هميشه از خودگذشتگي نشان دهد تا شرايط 
بهتر شود و فرزندش به آرامش كامل برسد و اعتمادش به 

كادر مدرسه جلب شود. 
مادران شاغل حواسشان باشد!

زماني كه كالس هاي دانش آموزان آنالين 
ش��د، بيش��ترين ضربه را مادران شاغل 
خوردند، البته شايد توانسته باشند بعد از 
مدتي مديريت اوضاع را به دست بگيرند، 
ولي همان ابتدا و با ش��روع كالس هاي آنالين تنش ها و 
استرسشان بسيار زياد بود؛ چون بايد سركار مي رفتند و 
امكان مرخصي هاي پي در پي برايشان وجود نداشت و در 
كنار مشغله هاي كاريشان استفاده از نرم افزارهاي مربوط 
به مدرسه را ابتدا خودشان آموزش مي ديدند و بعد هم به 
كودكشان آموزش مي دادند، بنابراين اين مادران اگر هم 
سركار بودند دلشان پيش فرزندشان بود كه مبادا از درس 
عقب بيفتد، مبادا دسترسي به اينترنت قطع شود و كودك 
نداند بايد چه كار كند، در صورتي كه قبل از آن فرزندشان 
را صبح به مدرس��ه مي س��پردند و بعد از كار به دنبالش 
مي رفتند و به خانه مي آمدند، ولي حاال بايد دلش��ان را 
همراه فرزندشان بگذارند خانه و خودشان سركار بروند. 
امسال كه دومين سال تحصيلي بعد از كروناست شرايط 
كمي بهتر ش��ده، آموزش ها قباًل داده ش��ده، معلمان و 

مسئوالن مدرسه توانسته اند خودشان را با شرايط وفق 
دهن��د و اوضاع را بهت��ر مديريت كنن��د و در كنار اينها 
تنش هاي بين مادران و دانش آموزان هم كمتر شده است، 
ولي در سال گذشته شرايط براي مادران بسيار دشوار و 
طاقت فرسا بود و دغدغه شان بابت اينكه كودك آنطور كه 
بايد درس��ش را ياد نگيرد ب��ه نگراني هايش��ان اضافه و 
استرسشان را بيشتر مي كرد. سال گذشته بعضي مادران 
مجبور شدند به خاطر شرايط پيش آمده به دليل كرونا از 
كارشان اس��تعفا دهند و كنار فرزندشان باشند و همين 
موضوع باعث شد، ش��رايط زندگيش��ان تغيير كند و با 
مشكالت اقتصادي مواجه شوند، ولي به خاطر پيشرفت 
فرزندشان و به دليل مادر بودنشان با تمام اين دشواري ها 
كنار آمدند و موفقيت فرزندشان را اولويت قرار دادند. از 
مش��كالت و دغدغه هاي مادران ش��اغلي ك��ه كودك 
مدرس��ه اي دارند، گفتيم، ولي نمي توان از دغدغه هاي 
دانش آموزي هم كه مادر ش��اغل دارند غافل شد؛ فرقي 
نمي كند كالس ها ب��ه ص��ورت آنالين برگزار ش��ود يا 
حضوري؛ فرقي نمي كند كرونا باشد يا نباشد، يك كودك 

دوست دارد هميشه مادرش را در كنارش داشته باشد و 
اين نياز زماني كه كودك به مدرس��ه مي رود خيلي هم 
پررنگ تر مي ش��ود! اگر كالس ها آنالين باش��د كودك 
دوستانش را مي بيند كه موقع درس مادرانشان كنارشان 
هستند يا اگر احتياج به كمك داش��ته باشند يا سؤالي 
باشد، مي توانند روي حضور مادرشان حساب كنند. اگر 
هم آنالين نباشد كودك مي بيند كه دوستانش صبح ها با 
مادرشان مي آيند و ظهر ها وقتي خسته از كالس درس 
برمي گردند مادرش��ان را جل��وي در مي بينن��د كه به 
انتظارشان ايستاده، ولي آنها به خاطر شرايط كاري مادر 
و پدرشان احتماالً مجبورند با سرويس مدرسه رفت و آمد 
كنند و ممكن اس��ت همين كمبودها در كودك اثرات 
منفي بگذارد مخصوصاً اينكه در مدرسه كودكان دائماً 
راجع به خانواده و پدر و مادرشان صحبت مي كنند، ولي 
موضوع اين است كه هميشه هم نمي شود مادران خانه دار 
باشند و گاهي شرايط زندگي ايجاب مي كند كه پدر و مادر 
هر دو در كنار هم كار كنند، پس بهتري��ن راهكار براي 
مادران شاغل اين است مدت زماني را كه در منزل هستند 
توجهشان نسبت به كودك خيلي بيشتر باشد، معموالً آنها 
ظهرها خانه نيس��تند و نمي توانند در را ب��راي كودك 
دانش آموزش��ان كه از مدرسه برگش��ته باز كنند، ولي 
مي توانند وقتي خانه هستند با كودكشان گفت و گو كنند 
و اجازه دهند كودك از دغدغه هايش بگويد، اجازه دهند 
كودك از اتفاقاتي كه طي روز و در مدرسه يا سر كالس 
آنالين برايش پيش آمده تعريف كند، اگر كودكشان هم 
خيلي اهل صحبت و تعريف كردن نيست سعي كنند با 
سؤال و جواب كودك را به چالش بكشند تا به موضوعي 
كه براي كودك جذاب اس��ت كه تعريفش كند برسند، 
مادران شاغل بايد بيشتر از مادران خانه دار با كودكشان 
صحبت كنند، چون مي توانند از طريق گفت و گو حس 
امني��ت را در كودك تقوي��ت و رابطه دوس��تانه اي بين 
خودشان ايجاد كنند و از اين طريق هم كودكشان را به 
آرامش برسانند، هم خودشان با خيال راحت تري روز بعد 

به سركار بروند. 
قديم تر ها بچه ها ذوق بيشتري

 براي مدرسه داشتند!
قديم تر ها بچه ها شوق و ذوق بيشتري براي 
مدرس��ه رفت��ن داش��تند، راحت ت��ر با 
دوستانشان ارتباط برقرار مي كردند، هفته 
اول مدرسه اكثر دانش آموزان يك دوست 
صميمي داش��تند و با بقي��ه كالس هم ارتب��اط برقرار 
مي كردند، دانش آموزان قديمي يا با ليوان هاي تاش��وي 
جيبي از آبخوري حياط مدرسه آب مي خوردند يا با كف 
دست هايي كه انگشتانش ش��بيه كاسه كوچك سفالي 
جمع شده بود، قديم ترها دانش آموزان نه تبلت و گوشي 
داشتند و نه ماژيك و تخته وايت برد، آنها با گچ هاي رنگي 
و سفيد روي تخته سياه »ديكته پاتخته اي« مي نوشتند و 
وقتي معلم مهر صدآفرين را مي كوبيد بر دفترشان انگار 
خدا همه دنيا را بهشان داده بود، اما امروز با اينكه سطح 
آموزش پيش��رفت چش��مگيري داش��ته، ولي بيش��تر 
دانش آموزان به خاطر تك فرزند بودنشان خيلي سخت با 
بقيه بچه ها ارتباط برقرار مي كنند، همه شان قمقمه هاي 
رنگارنگ دارند، ولي به خاطر كرونا يا در خانه استفاده اش 
مي كنند يا همان يك��ي دو روزي كه نوبتي به مدرس��ه 
مي روند با خودشان مي برندش!اين روزها به لطف زندگي 
ماشيني مادران به اندازه مادران قديم درگير فعاليت هاي 
روزمره نيس��تند، ولي ذهنش��ان نس��بت به آنها خيلي 
درگيرتر و مشغله هايشان خيلي بيشتر است. اين دوره از 
دوره هايي است كه مادرانش بيشتر از هر وقت ديگري نياز 
به همدلي و همراهي دارند تا بتوانند اين دوران مدرسه اي 
كرونايي را با موفقيت و آرامش پشت سر بگذارند. تا بتوانند 
آرامش شان را حفظ كنند و مثل هميشه حق مادري را بر 

فرزندشان تمام كنند!
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با حس ناامني در كودك مدرسه اي چگونه برخورد كنيم؟

فرزندم نگران نباش! من كنارت هستم

پنج سال كودك كه تمام مي شود وقت 
آن مي رسد كه كم كم چند ساعتي از 
فضاي خانه و خانواده فاصله بگيرد و 
وارد جامعه شود، اين جدايي موقتي 
گاهي براي ك�ودك، گاهي براي مادر 
و گاهي براي هر دو دشوار است، البته 
در دوران كرونا كه در بعضي مدارس 
كالس ها كال به صورت آنالين برگزار 
مي شود اين جدايي به چشم نمي آيد، 
ولي در مدارس�ي كه بعض�ي روزها 
كالس ها را حضوري برگزار مي كنند، 
دل كندن از مادر و خانواده براي بعضي 
از كودكان به خصوص پيش دبستاني ها 
و كالس اولي ها كمي دشوار خواهد بود

 بهترين راهكار براي مادران شاغل اين 
است مدت زماني را كه در منزل هستند 
توجهشان نس�بت به كودك خيلي 
بيشتر باشد، معموالً آنها ظهرها خانه 
نيستند و نمي توانند  در را براي كودك 
دانش آموزشان كه از مدرسه برگشته 
باز كنن�د ولي مي توانن�د وقتي خانه 
هستند با كودكشان گفت و گو كنند و 
اجازه دهند ك�ودك از دغدغه هايش 
بگويد، اجازه دهند كودك از اتفاقاتي 
كه طي روز و در مدرس�ه يا سر كالس 
آنالين برايش پيش آمده تعريف كند

سبك حمايت

توجه به وظيفه مادري در كالم رهبري

هيچ كاري مهم تر از كار مادر نيست
*بايد به زنان ش�اغل ب�راي م�ادري و خانه داري 

كمك شود
وظيفه اي بر دوش دولت اس��ت. بايد ب��ه آن خانم هايي 
كه حاال به هر دليلي و به هر جهتي ب��ا هر ضرورتي، كار 
تمام وقت يا نيمه وقت را قبول كرده اند، كمك بش��ود تا 
بتوانند به مسئله  مادري و خانه داري برسند. با مرخصي ها، 
با زمان بازنشستگي، با مدت كار روزانه به نحوي بايد دولت 
كمك كند تا اين خانمي كه حاال به هر دليلي آمده اينجا 
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ . شاغل شده، بتواند به آن قضيه هم برسد 

* هيچ كس ديگر نمي تواند اين كار را بكند... 
ش��ما اگر بچه  خودتان را در خانه تربيت نكرديد، يا اگر 
بچه نياورديد، يا اگر تارهاي فوق العاده ظريف عواطف او 
را - كه از نخ هاي ابريشم ظريف تر است - با سرانگشتان 
خودتان باز نكرديد تا دچار عقده  ]عاطفي[ نشود، هيچ 
كس ديگر نمي تواند اين كار را بكن��د؛ نه پدرش و نه به 
طريق اولي ديگران؛ فقط كار مادر اس��ت. اين كارها كار 
مادر است، اما آن شغلي كه ش��ما بيرون داريد، اگر شما 
نكرديد، ۱۰نفر ديگر آنجا ايس��تاده اند و آن كار را انجام 
خواهند داد. بنابراين اولويت با اين كاري است كه بديل 
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ندارد؛ تعين با اين است.  

* كاري كه از همه كارهاي ديگر مهم تر است. . . 
در مس��ئله  زن آنچه كه در درجه  اول اهميت قرار دارد، 
مسئله  »خانواده« اس��ت؛ نقش زن به عنوان عضوي از 
خانواده. به نظر من از همه  نقش هايي كه زن مي تواند ايفا 
كند، اين اهميتش بيشتر است. . . بحث سر اين نيست 
كه زن آيا مي تواند مسئوليتي در بيرون از منزل داشته 
باشد يا نه - البته كه مي تواند شكي در اين نيست؛ نگاه 
اسالمي مطلقاً اين را نفي نمي كند - بحث در اين است 
كه آيا زن حق دارد به خاطر همه  چيزهاي مطلوب، جالب 
و شيريني كه در بيرون از محيط خانواده براي او ممكن 
است تصور ش��ود، نقش خود را در خانواده از بين ببرد؟ 
نقش مادري را، نقش همسري را؟ حق دارد يا نه؟ ما روي 
اين نقش تكيه مي كنيم. من مي گويم مهم ترين نقشي 
كه يك زن در هر س��طحي از علم و س��واد و معلومات و 
تحقيق و معنويت مي تواند ايفا كند، آن نقشي است كه به 

عنوان يك مادر و به عنوان يك همسر مي تواند ايفا كند؛ 
اين از همه  كارهاي ديگر او مهم تر است؛ اين، آن كاري 
اس��ت كه غير از زن، كس ديگري نمي تواند آن را انجام 
دهد. گيرم اين زن مس��ئوليت مهم ديگري هم داشته 
باشد - داشته باشد - اما اين مسئوليت را بايد مسئوليت 
اول و مسئوليت اصلي خودش بداند. بقاي نوع بشر و رشد 
و بالندگي استعدادهاي دروني انسان به اين وابسته است؛ 
حفظ سالمت روحي جامعه به اين وابسته است؛ سكن 
و آرامش و طمأنينه در مقاب��ل بيقراري ها و بي تابي ها و 
تالطم ها به اين وابسته است.  ۱۳۸۶/۴/۱۳

* اين »هنر زن« است
علت اينكه اس��الم اينقدر به نقش زن در داخل خانواده 
اهمي��ت مي دهد، همين اس��ت كه زن اگر ب��ه خانواده 
پايبند شد، عالقه نشان داد، به تربيت فرزند اهميت داد، 
به بچه هاي خود رسيد، آنها را شير داد، آنها را در آغوش 
خود بزرگ كرد، براي آنها آذوقه هاي فرهنگي - قصص، 
احكام، حكايت هاي قرآني، ماجراهاي آموزنده- فراهم 
كرد و در هر فرصتي به فرزندان خود مثل غذاي جسماني 
چشانيد، نس��ل ها در آن جامعه، بالنده و رشيد خواهند 
شد. اين، هنر زن است و منافاتي هم با درس خواندن و 
درس گفتن و كار كردن و ورود در سياست و امثال اينها 
ندارد.  ۱۳۷۵/۱۲/۲۰

* هيچ كاري به اهميت »كار مادر« نيست
]زن مس��لمان بايد[ در دام��ن پرمه��ر و پرعطوفت و با 
س��خنان پرنكته و مهرآمي��زش، فرزندان س��المي را از 
لحاظ رواني تربيت  كند؛ انسان هاي بي عقده، انسان هاي 
خ��وش  روحيه، انس��ان هاي س��الم از لح��اظ روحي و 
اعصاب، در دامان او پرورش پي��دا كنند و مردان و زنان 
و ش��خصيت هاي جامعه را ب��ه  وجود آورد. م��ادر از هر 
س��ازنده اي، س��ازنده تر و باارزش تر اس��ت. بزرگ ترين 
دانشمندان، ممكن اس��ت مثاًل يك ابزار بسيار پيچيده 
الكترونيكي را به وج��ود آورند، موش��ك هاي قاره پيما 
بسازند، وس��ايل تس��خير فضا را اختراع كنند، اما هيچ 
يك از اينها اهميت آن را ندارد كه كسي يك انسان واال 
به وجود آورد. و او مادر است.  ۱۳۷۱/۹/۲۵
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تربيت كودكان در كالم معصومين)ع(

فرزندت را نيكو بدار 
تا مهر خداوندي نصيبت شود

۱( امير مؤمنان حضرت عل��ي )ع( مي فرمايند: »فرزندان 
خود را به عادت ه��ا و آداب خود مجبور نكني��د؛ زيرا آنها 
براي زماني غير از زمان شما خلق شده اند.« )نهج البالغه 

گفتار ۲۴۰(
۲( امام س��جاد )ع( فرمودند: حق فرزند تو اين است. . . در 
سرپرستى وى مس��ئوليت دارى كه ادب او را نيكو كنى و 
به سوى پروردگارش رهنمون سازى و در فرمانبردارى از او 

نسبت به وظايف تو و خودش، يارى اش دهى. 
۳( پيامبر خدا )ص( فرمودند: هر كس فرزند خود را ببوسد، 
خداوند بزرگ و بهِ شكوه براى او كار نيكى مى نويسد و هر 
كس فرزند خويش را ش��ادمان كند، خداون��د نيز در روز 
قيامت وى را شادمان مى كند؛ و هركس به فرزندش قرآن 
بياموزد، آن فرزند ]در روز قيامت[ همراه پدر و مادرش فرا 
خوانده مى شود تا دو جامه بر تن آن دو بپوشند به گونه اى 

كه چهره هاى بهشتيان از فروغشان بدرخشد. 
۴( ام��ام اميرالمؤمنين )ع( مي فرمايند: ب��ه كودكان تان 
چيز هايي بياموزيد ك��ه خداوند با آن چيز ها سودش��ان 
مي رساند تا مرجئه )منحرفان عقيدتي( با ديدگاه شان بر 

آنان چيره نشوند. 
۵( پيامبر )ص( فرمود: مهر خداوندى از آن بنده اى باد كه 
فرزند خود را با نيكى كردن به وى و َدمسازى با او و آموزش 

و ادب كردن وى، در نيكو شدنش يارى دهد. 

۶( رسول خدا )ص( فرمود: كودكان خود را دوست بداريد 
و با آنان مهربان باش��يد، وقتي به آنه��ا وعده اي مي دهيد 
حتماً وفا كنيد، زيرا كودكان، شما را رازق خود مي پندارند. 

»وسائل الشيعه، ج ۵، ص ۱۲۶«
۷( امام صادق  )ع( فرمود: بين فرزندان خود به عدالت رفتار 
نماييد، همانطور كه مايليد فرزندان شما بينتان به عدل و 

داد رفتار كنند. »بحار االنوار، ج۱۰۱، ص۹۲«
۸( پيغمبر اكرم  )ص( فرمود: كسي كه به كودكان مسلمين 
رحمت و محبت نكند و بزرگساالن را احترام ننمايد، از ما 

نيست. »مجموعه ورام، ج يك، ص۳۴«
۹( پدري با دو فرزند خود شرفياب محضر رسول اكرم )ص( 
بود. يكي از فرزندان خود را بوسيد و به فرزند ديگر اعتنايي 
نكرد. پيغمبر كه اين رفتار )نادرست( را مشاهده كرد، به 
او فرمود: چرا با فرزندانت به طور مساوي رفتار نمي كني؟ 

»مكارم االخالق، ص ۱۱۳«
۱۰( پيامبرخدا )ص( فرمود: مهر خداوندى از آن كسى 
باد كه فرزند خود را در نيكو شدنش يارى دهد. )روايتگر 
حديث مى گويد: به حضرت عرض كردم: چگونه مى تواند 
او را در نيكو شدنش يارى دهد؟( حضرت فرمودند: كارى 
را كه به آسانى انجام داده است از وى بپذيرد؛ از كارى كه 
انجام دادن آن برايش سخت است درگذرد؛ او را به كارى 

بيش از توانش وا ندارد و وى را نادان نپندارد. 

  پريسا گربندي
آخرين باري كه سينه خيز رفتي را يادم نمي آيد، مثل آخرين باري كه چهار دست و پا رفتي و بعدش ديگر 
ايستادي و تاتي تاتي راه رفتن را شروع كردي. مثل آخرين باري كه غذايي كمكي خوردي و آخرين باري كه 
با ايما و اشاره مفهوم حرف هايت را به من رساندي؛ خيلي از اين آخرين بارها را فراموش كرده ام، ولي آنچه 
هرگز يادم نمي رود تمام روزها و لحظه هايي است كه عاشقانه دوستت داشته ام؛ دوست داشتني كه تا وقتي 
نفس مي كش�م آخرين بار ندارد.گاهي يك مادر باردار در يكي دو ماه پاياني بارداري اش و به خصوص در 
يكي دو هفته پاياني كه سنگيني وزنش باعث درد پا و كمر و تنگي نفس هايش مي شود، به اين مي انديشد 
كه با به دنيا آمدن فرزندش اين دشواري ها تمام مي شود و به آرامش مي رسد، اما بعد از تولد و به دنيا آمدن 

كودكش و درست از لحظه اي كه نوزادش را در آغوشش مي گذارند، بي خوابي ها و خستگي هايش شروع 
مي شود، با خودش مي گويد چند ماه اول است، كمي كه بگذرد همه چيز بهتر مي شود، چند ماه مي گذرد و 
وقت دندان درآوردن كودكش مي شود، تب هاي كودكانه، بيقراري ها و دوباره فكر اينكه اين روزها مي گذرد 
و اين دشواري ها و نگراني ها تمام مي شود؛آنقدر در روزهاي مختلف اين تفكر به سراغش مي آيد كه باالخره 
به اين نتيجه مي رسد بايد به تمام اين نگراني ها و اس�ترس ها هم به عنوان بخشي از لذت هاي مادربودن 
نگاه كند. كمي كه مي گذرد به اين باور مي رسد كه مادر شدن يعني شروع نگراني ها و دلمشغولي ها براي 
فرزندي كه عاشقانه دوستش دارد. مادر بودن يعني از روزي كه نوزادت را به آغوشت سپردند تو ديگر تنها 
متعلق به خودت نيستي و هميشه يك نفر هست كه قلبت برايش بتپد و بي دليل و با دليل نگرانش باشي!


