
  زهرا هنربخش 
چه بخواهيم چه نخواهيم از خردسالي و سنين بسيار كم 
كودكان نسبت به مرگ كنجكاو مي ش�وند و به فهميدن 
و پرس�يدن درباره مرگ و احس�اس غم مرب�وط به آن به 
طور طبيعي عالقه مند هس�تند. آنها ترس خ�ود را بروز 
مي دهند يا باالخره در سني اين سؤال سخت را مي پرسند. 
والدين بايد آماده باش�ند ك�ه در جواب او چ�ه بگويند؟

    
ما در مقام والدين، وظيفه داريم امنيت فرزندانمان را تأمين كنيم. 
تالش مي كنيم كه آنها بدانند همواره در كنارشان خواهيم بود تا 
از آنها مراقبت كني��م. با وجود اين، وقتي با مس��ئله مرگ روبه رو 
مي شويم اغلب نگرانيم كه آيا مي توانيم پاسخي به فرزندمان بدهيم 

كه آرامش و اطمينانش را مختل نكنيم؟
اگر شما پاسخ همه  س��ؤاالت فرزندتان را نداشته باشيد اشكالي 
ندارد! ولي مي توانيد به او اطمينان دهيد كه با عشق و صميميت در 

كنارش حضور خواهيد داشت. 
كودكان در برنامه هاي تلويزيوني يا كتاب هاي قصه يا حتي با فوت 
يكي از نزديكانشان با پديده مرگ آشنا مي شوند، اما محدوديت هاي 
شناختي آنها درك اين مسئله را برايش��ان سخت تر مي كند كه 
توضيحات صحيح در اين زمينه مي تواند به درك بهتر آنها كمك 
كند.  سؤال هايي همچون مرده يعني چه؟ من كي مي ميرم؟ كسي 
كه مي ميره كجا مي ره؟ از زبان كودكان طبيعي است و نيازي به 
دروغ گفتن يا جواب سر باال دادن نيست، چراكه با دروغ گفتن به 
كودكان، فقط باعث سردرگمي آنها مي شويم و شايد حتي كودك 
را مجبور كنيم براي يافتن پاسخ سؤاالت و رفع كنجكاوي اش به 

ديگران متوسل شود. 
در س��ن 3 تا 6 س��الگي بس��ته به اتفاقات و تجارب شنيداري و 
ديداري كودكان، احتمال دارد س��ؤاالتي درباره مرگ از س��وي 
كودك داشته باشيم كه اين مسئله طبيعي و معمول است. حس 
شما از مرگ و پاسخي كه مي دهيد در ش��ناخت و ميزان ترس 

كودك تأثير زيادي دارد. براي اينكه بهترين روش برخورد با اين 
پرسش را  مقابل كودكتان داشته باشيد سعي كنيد سخنان شما 
جدي يا همراه با احساسات شديد نباشد.  زماني كه براي كودك 
سؤاالتي از اين دست پيش بيايد، بهتر اس��ت با در نظر گرفتن 
ميزان درك و شناخت كودك و با صداقت به او پاسخ داده شود. 
از دادن جواب هاي غير واقعي مانند مادربزرگ به س��فر رفته يا 
خوابيده است، پرهيز كنيد، زيرا كودك درك درستي از مسائل 
ندارد و سبب سردرگمي بيشتر او مي ش��ود. براي نمونه ممكن 
است فكر كند خواب باعث مرگ مي شود و از خوابيدن بترسد. اگر 
يكي از بستگان كودك فوت شده و اين خبر از طرف شخصي كه 
به كودك نزديك است، داده شود بهتر است. فراموش نكنيد كه 
بايد به كودك اجازه دهيد تا همه سؤاالت و احساساتش را در اين 

خصوص بيان كند. 
بهترين شيوه پاسخ به اين س��ؤال ارائه تعريف طبيعي و عاري از 
هرگونه هيجان اضافه به كودك است. مانند اينكه: »هر كس بايد 
روزي بميرد. زماني مي رسد كه مردم ضعيف و فرسوده، پير و خسته 

مي شوند. آن زمان مرگ آنها مي رسد و از اين دنيا مي روند.«
بهتر اس��ت مرگ را با صداقت و واقعيت براي فرزندانمان تعريف 
كنيم. استفاده از تعابير ماليم براي توصيف مرگ، با حسن نيت و 
تصور اينكه باعث مي شود كودكان آسيب روحي نبينند، كودكان را 
اغلب گيج و سردرگم مي كند. براي جلوگيري از اضطراب بي مورد 
و پريشاني عاطفي كودك، بهتر است هرچه زودتر درباره  مرگ با 
او صحبت كنيد. ارتباط صريح و صادقانه  شما با فرزندانتان درباره  
موضوع مرگ، به آنها كمك مي كند درك و ش��ناخت درستي از 
مفهوم مرگ و مردن داشته  باشند و بتوانند رابطه  اي صحيح با آن 
برقرار كنند.   قبل از ش��روع گفت و گو، از ميزان درك كودك آگاه 
باشيد. آن گاه مي توانيد اطالعاتتان را متناسب با ميزان درك كودك 
به او منتقل كنيد. از او نخواهيد كه فراموش كند. توجه داشته باشيد 
سرعت تكامل درك در ميان كودكان متفاوت است و هر كودك به  
نحو منحصر به فردي زندگي را تجربه مي كند. آنها راه هاي شخصي 

خودشان را براي كنترل و بيان احساس��ات دارند. براي كودكان 
خردسال، مرگ را به طور ساده توضيح دهيد. براي نمونه »وقتي 
كسي مي ميرد نفس نمي كشد، غذا نمي خورد، احساس گرسنگي 

يا سرما نمي كند و ديگر نمي تواني او را ببيني.« 
 از به كار  بردن كلماتي مانند »درگذش��ت« يا »فوت شد« پرهيز 
كنيد. اين تعابير مي توانند توضيحات شما را از واقعيت مرگ دور 
كنند؛ به  ويژه اينكه اين تعابير براي كودكان خردسال بسيار مبهم 
و ترسناكند. كودك خود را به خاطر گريه كردن يا ابراز ناراحتي و 
آسيب پذيري سرزنش نكنيد. عباراتي مانند »بايد تحمل كني«، 
»بايد قوي باشي«، »تو االن ديگه مرد يا زن اين خونه هستي« و 
»تو ديگه بزرگ شدي« مي توانند بسيار آسيب زننده باشند و آثاري 
بلند مدت بر ديدگاه كودك درباره  مرگ و به طور كلي، سالمت رواني 
و عاطفي او داشته باشند. در فضاي مناسب با او گفت وگو كنيد كه 
حواسش پرت محيط اطراف نشود مثل جايي كه تلويزيون روشن 

است يا كامپيوتر وجود دارد، اما حضور عروسك و اسباب بازي به 
درك كودك كمك مي كند، زيرا كودكان ب��ه بازي عالقه دارند و 
بازي ها نيروي درماني خوبي براي آنها محسوب مي شوند. هنگام 
توضيح دادن درباره  مرگ، به  خصوص براي كودكان خردسال، بهتر 
است از كلمات ساده استفاده كنيد تا از واقعيت مرگ فاصله نگيريد. 
اضافه  كردن جزئيات غير ضروري يا توضيحات بيش  از اندازه طوالني 
منجر مي شود كودك به طور كلي از سؤال كردن پرهيز كند، زيرا آنها 

اغلب تمايل ندارند به صحبت هاي طوالني گوش دهند. 
 حين توضيحات، به كودكتان بگوييد هرگونه سؤالي كه به ذهنش 
رسيد، بپرسد. اشكالي ندارد اگر پاسخ همه  سؤاالت او را نمي دانيد. 
در اين صورت صادقانه بگوييد: »من در اين زمينه كاماًل مطمئن 

نيستم.«
پردازش اين اطالعات ت��ازه درباره  مرگ و از دس��ت دادن يكي از 
عزيزان براي خردساالن سنگين است و شايد باعث شود آنها يك 
سؤال را بارها تكرار كنند، زيرا پذيرش اين اطالعات براي كودكان 
بسيار دشوار است. در اين مواقع، كودكان احتياج دارند به طور مداوم 
بغل شوند. آنها دوست دارند كنار والدينشان بخوابند و جدا  شدن از 
آنها برايشان سخت است.  اگر كودك مي خواهد در مراسم تدفين 
شركت كند، والدين بايد توضيح دهند كه قبل، حين و بعد از مراسم 
چه اتفاقي خواهد افتاد. به كودكان كم��ك كنيد علت برگزاري 
مراسم تش��ييع جنازه را درك كنند: »تش��ييع جنازه براي غم و 
عزاداري است، چون يك نفر مرده است. همين طور زماني است كه 
ما خاطرات شخص مرده را يادآوري مي كنيم و به  همديگر دلداري 
مي دهيم.« شركت در مراسم خاك سپاري كودك را آرام مي كند، 
زيرا آنها تمايل دارند در مراسم مشاركت داشته باشند و كاري را 

براي يادبود مرده انجام دهند. 
همه  كودكان بايد درباره  مرگ و واقعيت هاي آن بدانند. بي ترديد، 
توضيح دادن درباره  مرگ دشوار است، با وجود اين فراموش نكنيد 
كه شما در مقام والد، تأثير بسياري بر چگونگي شكل گيري افكار و 

احساسات كودكتان در اين زمينه داريد. 
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سبك سكونت

خانه هايي به رنگ خاطره

 آيا خانه فقط جايي
 براي خواب و استراحت است؟

داشتم از گرمي هوا و خس��تگي پرواز پس  مي  افتادم. زير درختي نزديك ورودي 
پارك ولو شدم. همين  طور كه دراز كش��يده بودم و از بين برگ  ها آسمان وسيع 
را تماشا مي  كردم، چش��مم به چيزي افتاد كه از درخت آويزان بود. كليد بود. با 
روباني سرخ رنگ به شاخه  اي آويزانش كرده بودند و همان  جا مانده بود. با خودم 
گفتم شايد از قصد گذاش��ته  اند بماند چون ديگر نمي  خواهند به خانه  اي كه اين 
كليدش بوده بازگردند. يا شايد مي  خواسته  اند با اين نشانه دوره  اي از زندگي خود 
را به پايان برسانند. هميشه هاله  اي از رمز و راز دور كليدها هست. وسايلي براي 
ورود و خروج و باز و بسته كردن در خانه هايي هستند كه بعضي  هايشان را دوست 

داشته  ايم و بعضي ديگر را نه. 
همراه ارواح خيال  پردازان ديگر، بيش��تر عمرم پشت شيش��ه بنگاه هاي امالك 
صورت چسبانده   و چش��م تيز كرده  بودم تا خانه خوِد خودم را كه نمي  توانستم 
بخرم پيدا كنم. ولي باور داش��تم وقتي بزرگ ش��دم يك روز كليد خانه خودم را 
در دست خواهم داش��ت، خانه  اي با پيچ امين الدوله و چند بهارخواب. در همين 
حال، صدايي ضعيف موذيانه در گوشم زمزمه مي  كرد كه »اين خانه واقعي نيست، 

هيچ وقت به دستش نمي  آوري.«
بله، مدت  ها تالش كرده بودم زندگي مرفهي داشته باشم. آسان نبود. همكارانم 
نمي  خواستند زياد مرفه باش��ند، ولي من دلم مي  خواست براي زندگي به حومه 

شهر بروم. 
اگر ملك وامالك ما خودنگاره و تصويري از طبقه اجتماعي مان باشد، از طرفي هم 
شبيه بدني اس��ت كه اندامش را طوري حركت مي  دهد كه اغواگر باشد. راستش 
را بخواهيد من نفهميدم چرا ملك وامالك آن طور كه بايد براي من لوندي نكرد و 
چشمان خمارش پيشنهادي نكرد كه نتوانم نپذيرم. آخر، باالخره توانسته بودم 
با نويس��ندگي زندگي  ام را بگذرانم. از آنجا كه در پارك زير آن كليد رهاش��ده يا 
فراموش  شده خوابيده بودم و به اين چيزها فكر مي  كردم، خيلي افسرده كننده بود 

كه بي خود سر داليل واقعي ماندن در آپارتمان خرابه  ام با خودم كلنجار بروم. 
حدود 20  س��الگي ش��روع به نوش��تن كردم و تقريباً همان وقت نمايشنامه هايم 
روي صحنه رفت، اما اولين كتابم 27  س��الگي منتشر شد. نوشتن كالم بازيگران 
بس��يار لذتبخش بود، ولي نان و آب نمي  شد، ولي داش��تم نويسنده اي مي  شدم 
كه دلم مي  خواست باشم. بله، من خانه مي  خواس��تم و يك باغچه. من سرزمين 

مي  خواستم. 
آن پائيز كه به دخترم كمك مي كردم وسايلش را جمع كند مي  دانستم كه دوران 
طوالني و پرمشقت مادري وارد مرحله تازه اي مي ش��ود. با خودم فكر مي  كردم 
آيا مي ش��ود در خانواده صاحب قدرت باشي و ديگران را اس��ير نيازها، منيت  ها، 
دلواپس��ي  ها و حاالت روحي خود نكني؟ زني قوي در مركز خانواده و دوس��تان 
كه ضعف  هايش را پنهان نمي  كند يا براي جلب  توجه و همدردي به پروپاي همه 

نمي  پيچد؟ 
به هرحال، ديوارها از هم باز شده بودند. خانه واقعي من بزرگ تر شده بود، اتاق ها 
زياد بودند، از همه پنجره ها باد ماليم مي وزيد، همه درها باز بودند و دِر حياط قفل 
نبود. در محوطه خيالي بيرون خانه، پروانه ها بر بوته هاي اس��طوخودوس بنفش 
نشسته بودند، قايق پارويي ام پر از چيزهايي بود كه مردم جا گذاشته بودند: يك 
لنگه س��ندل، كاله، كتاب و تور ماهيگيري. چندوقت پيش به پنجره هاي خانه 
پشت پنجره اي هاي چوبي زدم، سبز روشن. بهترين دوستم مي گفت بايد مخزن 
فاضالب هم نصب كني، ولي خداحافظي با دختر جوانم آن قدر برايم سخت بود 

كه نشد. 
در محوطه جلوي ساختمان صنوبري كاشته بودند كه سايه اش روي اتاق پذيرايي 
من مي افتاد. نور را مي بلعيد. نمي دانم چرا آنجا درخت هميشه  بهار كاشته بودند. 
اصاًل نمي گذاش��ت نور داخل بيايد. با خودم گفتم روزهاي آفتابي مي توانم بروم 
زير شاخه هاي بزرگ آن، در آن محوطه هميشه سايه بنويسم. يعني بايد يك ميز 
تاشو مي خريدم كه جمع بش��ود )مثل ُگل( تا بتوانم از راه پله مارپيچ ساختمان 
پايين ببرم. اگر سرايدار نبود، سخت مي ش��د چمدان هاي بزرگم را از اين راه پله 

باال ببرم. 
س��رايدار صورت وس��ايل آپارتمان را كه بابتش وديعه مالي گذاشته بودم مرور 
مي كرد: فنجان دوتا، چاقو دوتا، چنگال دوتا، قابلمه و تخته نان بري هم يكي. يك 
ميز تحرير و يك صندلي هم بود به عالوه دو تخت يك نف��ره در اتاق خواب كه از 
حمام بزرگ كنارش كوچك تر بود. وقت��ي رفت، تختخواب هاي تك نفره را به هم  
چسباندم و شروع به ساختن اريكه سلطنت شبانگاهي كردم. نگاهي به آپارتمان 
برهنه انداختم. خب... پس تنهايي والدين يعني اين. نمي دانم بايد بگويم آپارتمانم 

سرد و سوت وكور بود يا اينكه فقط خلوت و پرنور دلباز بود؟ 
يك ماه بعد، اولين س��وپ بوياس عمرم را پختم و از همسايه مجسمه ساز طبقه 
پايين دعوت كردم باال بيايد. او خمير را با دس��تانش گلوله مي كرد و بعد با نوك 
انگشتش حالت مي داد و اين طوري از نان آدمك هاي كوچك مي ساخت و وقتي 

كامل مي شدند، آنها را مي خورد. 
ديگر هرگز نمي خواهم با هيچ زوج زن و مردي پشت ميزي بنشينم و ببينم كه زن 
مي خواهد فضايي براي خودش قرض كند. در چنين حالتي مردها صاحب خانه 

مي شوند و زن ها مي شوند مستأجر آنها!
* نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان/ نوشته: دبورا لِوي

 

/ ترجمه: عرفان قادري/ مرجع: گاردين

   تلخيص: سلما سلطاني
خانه فقط جايي براي آس�ايش جس�م ما نيس�ت، بلكه ش�ايد بيش از 
آن دغدغ�ه اي فك�ري اس�ت، چي�زي ك�ه تم�ام عم�ر ب�ه آن فك�ر 
مي كني�م، ب�راي زيبايي و تمي�زي اش ت�الش مي كني�م و آن را نمادي 
از ش�خصيت خودمان مي ش�ماريم. وقتي زندگي در خان�ه جديدي را 
ش�روع مي كنيم يا لحظه اي كه ب�راي آخرين ب�ار از خانه اي پ�ا بيرون 
مي گذاريم، تخي�الت و خاطرات به ما هج�وم مي آورند. ان�گار ما رنگ 
خانه هاي�ي را مي گيري�م ك�ه در آن زيس�ته ايم. دبورا لوي، نويس�نده 
بريتانيايي، درباره خانه هاي واقعي و خيالي زندگي اش نوش�ته اس�ت.

چگونه موضوع مرگ را براي كودكان توضيح دهيم؟

مامان!وقتيميميريمكجاميريم؟!

سبك تربيت

پ�ردازش م�رگ و از دس�ت دادن يكي از 
عزيزان براي خردس�االن س�نگين است 
و ش�ايد باعث ش�ود آنه�ا يك س�ؤال را 
بارها تكرار كنند. در اي�ن مواقع، كودكان 
احتياج دارند به طور مداوم بغل شوند. آنها 
دوست دارند كنار والدينش�ان بخوابند و 
جدا  ش�دن از آنها برايش�ان سخت است 

بهتر اس�ت مرگ را با صداق�ت و واقعيت 
براي فرزندانمان تعريف كنيم. اس�تفاده 
از تعابي�ر ماليم ب�راي توصيف م�رگ، با 
حس�ن نيت و تصور اينكه باعث مي شود 
كودكان آس�يب روحي نبينن�د، كودكان 
را اغل�ب گيج و س�ردرگم مي كن�د. براي 
جلوگيري از اضطراب بي مورد و پريشاني 
عاطف�ي ك�ودك، بهت�ر اس�ت هرچ�ه 
زودتر درب�اره  مرگ ب�ا او صحب�ت كنيد 

از منظر دين مبين اسالم هدف از زندگي صرفاً كاميابي دنيوي نيست، بلكه دنيا محل 
گذري است كه ضمن بهره مندي از مواهب آن بايد توشه اي ارزشمند براي آخرت 
برگرفت. در چنين نگرشي، مرگ نه تنها پايان راه نيست، بلكه آغازي ديگر است. 

   
در قرآن كريم در مورد هيچ موضوع اعتقادي به اندازه مرگ و وقايع بعد از آن بحث نشده است. 
مهم ترين مباني مرگ انديشي در اسالم عبارتند از: پيوند وثيق بين مبدأ و معاد، قدرت و علم 
و مالكيت مطلق خداوند، بقاي خالق و فناي مخلوقات، بقای روح انسان پس از مرگ، فطرت 
الهي انسان، محدود بودن عمر انس��ان و كل آفرينش، تمايل به جاودانگي در وجود انسان، 
موقتي بودن سراي دنيا و جاودانگي سراي آخرت، دنيا محل آزمايش و امتحان، وجود حيات 

در برزخ و آخرت و هدفمندي جهان آفرينش. 
در تعاليم ديني ما، مرگ همزاد و هم نفس آدمي است. هر دمي كه فرو مي بريم گرچه با آن 
زندگي خود را تأمين مي كنيم، در عين حال با آن گامي به سوي مرگ برمي داريم. مرگ و 

زندگي هر دو آفريده خداوند هستند و ابزاري براي آزمون كردار آدمي. 
انسان طبيعتاً برتري طلب و جاودانگي خواه و خودكامه است و اگر سه چيز در زندگي او نبود، 
هيچ چيز او را رام نمي س��اخت: بيماري، فقر و مرگ. انسان محدود و تخته بند مرگ است. 
آغازش نطفه اي بي مقدار و فرجامش مرداري بويناك اس��ت. اگر كسي خود را دوست خدا 
و نزديك به او مي ش��مارد، بايد تمناي مرگ كند. مرگ، واقعي ترين واقعيت هاست، گرچه 
بيشترين ترديد ها را درباره همين مرگ داريم و هيچ كس در حقيقتي همچون مرگ ترديد 
نمي كند. همين ترديد نسبت به مرگ است كه عامل گردنكشي و از خدا دور شدن به شمار 
مي رود. تنها راه درمان سركشي آدمي، آن است كه همواره بداند خواهد مرد. اگر انسان به ياد 
مرگ باشد، از بسياري و بلكه همه بدكاري ها باز خواهد ايستاد. لذا به ياد مرگ بودن در نظام 

ديني ما ارزشي واالست و نشانه ايمان و خداباوري انسان. 
احاديث بسياري، علت مرگ هراسي انسان را بدكاري او مي دانند و راه پيروزي بر اين هراس را 
درستكاري معرفي مي كنند. از امام حسن)ع( مي پرسند كه چرا ما مرگ را خوش نمي داريم و 

ايشان پاسخ مي دهد چون دنيايتان را آبادان و آخرت خود را ويران ساخته ايد، در نتيجه رفتن 
از آبادي به ويرانه را ناخوش مي داريد. 

از اين رو در احاديث بس��ياري بر ذكر موت و به ياد مرگ بودن تأكيد ش��ده اس��ت. پيامبر 
اكرم)ص( برترين عبادت، برترين تفكر و برترين زهد را به ياد مرگ بودن مي شمارد و مي گويد: 

»هر كه از ياد مرگ گرانبار باشد، قبر خود را باغي از باغ هاي بهشت خواهد يافت.«
همچنين ايشان مي فرمايد: »هر كه در شبانه روز 20 بار ياد مرگ باشد، همراه شهيدان جنگ 

احد، برانگيخته خواهد شد.« 
 اساساً يكي از تعليمات گوهري و اساسي ديني ياد كردن از مرگ است. فوايد مرگ انديشي 
بسيار است، از جمله آن كه شهوت ها را مي ميراند، ريشه هاي غفلت را مي خشكاند، طبع آدمي 

را نرم مي كند و دل او را به ياد وعده هاي خدا استوار مي سازد. 
به عالوه، ياد مرگ و ق�ي�ام�ت، زن�دگ�ى دن�يا را از انسان سلب نمى كند، بلكه به آن معنای 
ديگر و جهت درست مى دهد. آي�ات و رواي�ات، ب�ا تعبيرات مختلف، انسان را به يادآوری مرگ 
و قيامت توصيه مى كند و از عواقب غفلت و بى توجهى به آن برحذر مى دارد. على )ع( فرمود: 
»اذكروا هادم اللذات و منغض الشهوات و داعى الشتات: به ياد آوريد منهدم كننده لذت ها، 

تيره كننده خواهش ها و خواننده به سوی پراكندگى را.« 
و در ج�ای ديگر با هشدار به اينكه موت فراگير است، مى فرمايد خودتان را برای مرگ آماده 
كنيد: »عباداهلل! ان الموت ليس منه فوت فاحذروا قبل وقوع��ه و اعدوا له عدته فانكم طرد 
الموت. . . فاكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم اليه انفسكم من الشهوات: ب�ن�دگ�ان خ�دا! 
ه�رگ�ز از م�رگ، گ�ري�زی ن�ي�س�ت و ن�م�ى ت�وان از آن گ�ذشت. پس بترسيد قبل از وقوع 
آن و هر چه را برای مرگ الزم است آماده كنيد، زيرا مرگ، همه شما را فرا مى گيرد... پس 

هنگامى كه نفستان به طرف شهوت ها اشتياق پيدا مى كند مرگ را بسيار ياد كنيد.« 
الب�ت�ه ي�اد م�رگ ه�ن�گ�ام�ى س�ودم�ن�د اس���ت ك�ه ب�ه دن�ب�ال آن عمل باشد. على 
)ع( فرمود: »طوبى لمن ذكر المعاد و عمل للحساب و قنع بالكفاف و رضى عن اهلل: خوشا به 
حال كسى كه معاد را به ياد آورد، برای روز حساب كار كند و به حد كفاف قانع و از خداوند 

خشنود باشد.« 
هم ايش��ان در اين باره مي فرمايند: »مرگ نابود كننده لذت ها، تيره كننده خواهش های 
نفسانى و دور كننده اهداف شماس��ت، مرگ ديداركننده ای دوست نداشتنى، هماوردی 
شكست ناپذير و كينه توزی است كه بازخواست نمى ش��ود، دام های خود را هم اكنون بر 
دست و پای شما آويخته، سختى هايش ش��ما را فرا گرفته و تيرهای خود را به سوی شما 
پرتاب كرده است، قهرش بزرگ و دشمنى او پياپى و تيرش خطا نمى كند. چه زود است كه 
سايه های مرگ و شدت دردهای آن و تيرگى های لحظه جان كندن و بيهوشى سكرات مرگ 
و ناراحتى و خارج شدن روح از بدن و تاريكى چشم پوشيدن از دنيا و تلخى خاطره ها، شما 
را فرا گيرد. پس ممكن است ناگهان مرگ بر شما هجوم آورد، گفت وگوهايتان را خاموش، 
جمعيت شما را پراكنده،  نشانه های ش��ما را نابود، خانه های شما را خالى و ميراث خواران 
شما را بر انگيزد تا ارث شما را تقسيم كنند، آنان يا دوستان نزديكند كه هنگام مرگ نفعى 
نمى رسانند يا نزديكان غم زده ای كه نمى توانند جلوی مرگ را بگيرند يا سرزنش كنندگانى 

كه گريه و زاری نمى كنند.«
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