
تار سبیل قدما، چک تضمینی 
تجار عصر حجر!

کیفر  از  زندان  مجازات  درباره حذف   93 ماه  تیر  سوم  جم  جام  روزنامه  در 
نتیجه  این  به  کشور  قضایی  و  قانونگذار  مسؤوالن  مالی، خوشبختانه  محکومان 
نزدیک شده اند که زندان جایگاه بزهکاران است نه بدهکاران. قاعده فقهی می 
گوید: آدم مفلس در پناه خداست و عذر و تقصیرش خواسته است و به عبارتی 

از کف دستی که مو ندارد، بهره ای برنیاید! 
آقای غالمحسین اسماعیلی رییس سابق زندان ها و رییس فعلی دادگستری 
کل استان تهران در برنامه تلویزیونی »پایش« به نکته ای مهم اشاره کرد. وی 
را  بدهکاران  و  برشمرد  اوباش  و  اراذل  و  سارقان  بزهکاران،  جایگاه  را  زندان 
نمی  پول  برای طلبکار  که »زندان  کرد  اشاره  تلخ  واقعیتی  به  و  دانسته  مستثنی 
شود.« و بهترین راهکار پیشگیری است. در گذشته تار سبیل تجار چون چک 
از  اطمینان  و  کافی  شناخت  براساس  معامالت  چون  چرا؟  بود،  معتبر  سفته  و 
بازپرداخت وجه الضمان استوار بود اما امروزه با وجود اخذ چک و سفته که با 
حمایت قانونگذار از جنبه کیفری نیز برخوردار است، حدود 50 درصد از فضای 
زندان ها توسط محکومان مالی اشغال شده است و این محکومین که دستشان از 
چاره کوتاه است، بعضی خانواده هایشان در خطر ابتال به فقر و ارتکاب جرائمی 
چون سرقت و افزایش میزان فساد و فحشا قرار دارند که خود نیز بخش مهمی از 
محکومیت های غیر مالی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین شناخت کافی 
و  اقتصادی سالم  برقراری  راهکار  تنها  معامله  اعتبار طرف  از  کامل  اطمینان  و 

پویا است.
سید احمد مجدزاده کوهبنانی
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واگذاری امور حمل و نقل به بخش خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بم در نظر دارد، امور حمل و نقل 
خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت ده ماه از تاریخ 93/5/1 تا 94/2/31 به بخش 
خصوصی واگذار کند. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برای کسب 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  یا   www.mubam.ac.ir اینترنتی:  نشانی  به  بیشتر  اطالعات 
خدمات بهداشتی- درمانی بم حوزه مدیریت خدمات پشتیبانی واحد امور مناقصات به 
نشانی: بم- بلوار شهید رجایی- سایت اداری ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایند. 
مدت زمان دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی تا روز یکشنبه مورخ 93/4/22 و آخرین 
مهلت تسلیم پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 93/4/23 است. در ضمن هزینه ی درج آگهی 

بر عهده برنده مناقصه است.
شماره تماس: 2511976)0344(- 2514601)0344(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

آگهی مناقصه عمومی شماره د-93/4-1

درد نامه ی بی پدری
مهدیه السادات مير مهدی حسينی

پدرم،شانه های صبورت ستون محکمی بود ،پناهگاه امن خانه. 
ودستانت چنان مهربان گویی سدی بودند در برابر توفان های بی رحم زندگی.

و لبخندت چنان آرام بخش که تارهای اندوه را از هم می دراند.
و نفس هایت موسیقی مهربان عشق را به ترنم می آورد

و عظمت نگاهت ،خون گرم آرامش را در کوچه  رگ هایمان می دواند.
تویی که صبوری ات ، اضطراب و تشویش را مجال نمی داد و روح وسیعت 

مرامنامه خوبی ها را به تحریر می آورد.
تویی که  در آیینه چشمان مردانه ات ،بخشش را هجی میکردی تا به امروز 

ما به معنای آن برسیم.
تویی که سایه ات آنقدر بزرگ بود که وقتی می ایستادی 

همه چیز را فرا می گرفت....
بی آشیان و گم شده در هجوم  ایم  ای شده  پرنده  رفتی،  تو  اکنون که  و 

توفان ها.
تنهایی  برای  و  میکشد  آغوش  به  را  ،غروب  غریبانه  هرروز  خانه   ، تو  بی  و 

باغچه می گرید.
ابرهای  روز  هر  که  خود  های  رنج  توی  هزار  در  ایم  شده  بستی  بن  تو   بی 

دلتنگی باران غم را بر ما می باراند. 
پدرم ....وای بر ما که چه زود آن سایه بزرگ را از دست دادیم .دلمان می 
ازدحام  کوچه های  ما در  اما   . بزنیم  فریاد  یکباره  به  را  مان  تمام بغض  خواهد 
تنهایی و بی کسی گم شده ایم و لمس دستانت را و آن صدای گرمت و آن نگاه 
مهربانت و آن عظمت شانه هایت و آن  امنیت را از دست داه ایم و نمی دانیم در 

نبودت زبانمان چگونه بچرخد و بگوید بابا..... 

باقر صحرارودی هم رفت...

شاهد بزم ازل

نوشته یحیی فتح نجات

 هشتم تیرماه خبری ناگوار جامعه ی 
هنری ایران را عزادار کرد :

باقر صحرارودی بازیگر محبوب سینما 
درگذشت

کننده،  تهیه  بازیگر،  صحرارودی  باقر 
پیشکسوت  کارگردان  و  نویسنده 
سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان که به 
بود  بستری  بیمارستان  در  دو سال  مدت 
سرانجام دار فانی را وداع گفت. او سال 
بود و  با سکته ی مغزی مواجه شده   91
وی  بازگشت  به  امیدی  دیگر  پزشکان 

نداشتند.
خرداد  شش  و  بیست  در  صحرارودی 
در  و شش  بیست  و  و سیصد  هزار  سال 
فسا چشم به جهان گشود و در دانشگاه 
فسا و در رشته ی زبان و ادبیات فارسی 
به  صحرارودی  پرداخت.  تحصیل  به 
سرعت به سبب استعداد خارق العاده ی 
خود به دانشگاه هنرهای زیبای تهران راه 
یافت و از آن جا بود که راه های ترقی 

را یکی پس از دیگری پیمود.
صحرارودی که پیش از انقالب جایگاه 
درخوری را در سینما برای خود دست و 
پا کرده بود و پس از انقالب نیز با بازی 
 ، علی«  »امام  نظیر  موفقی  های  فیلم  در 

»سگ کشی« ، »ملک سلیمان« ، »ازدواج 
این  به   ... و  »صنوبر«   ، ایرانی«  سبک  به 
بازیگری  به  را  خود  و  داد  ادامه  روند 
و  سینماگران  بین  شیرین  و  محبوب 

سینمادوستان بدل ساخت.
نیز  تلویزیون  در  صحرارودی  البته 
چون  درسریال هایی  و  داشت  حضور 
»روزهای زندگی«، »کوچه اقاقیا«، »ترش 
و شیرین«، »راه در رو« و .... نقش آفرینی 

نمود.
مخاطبان سینما و تلویزیون صحرارودی 
را بیشتر به خاطر بازی در فیلم های طنز 

این  بازیگر  این  اما  آورند  می  یاد  به 
قدرت را داشت که مردم را با هنر خود 
سازد  وادار  گریه  به  هم  و  خنده  به  هم 
رفت  می  فرو  هایش  نقش  در  چنان  و 
کمتر  که  کرد  می  بازی  آالیش  بی  و 
کسی نقشی تصنعی را از وی در خاطره 
دارد. صحرارودی در واقع نقش هایش 
را بازی نمی کرد بلکه زندگی می نمود.
این هنرمند دوست داشتنی دهم  پیکر 
به سمت  سینما  خانه ی  مقابل  از  تیرماه 
تشییع  زهرا  بهشت  هنرمندان  ی  قطعه 

شد.

ای حجت عظمای حق، مولی امیرالمؤمنین
ای منشاء فیض ازل، وی مصطفی را جانشین

ای نور پاک لم یزل، و ای شاهد بزم ازل
کون و مکان یابد خلل گر برفشانی آستین

گر چشم معنی بین به سر باشد کسی را جلوه گر
بیند رخت را پرده در، هم در یسار و در یمین

از حکم تو روح روان باشد به جسم انس و جان
وز امر تو سیر و سکون دارند گردون و زمین

ای خسرو کون و مکان بودی تو حجت آن زمان
کز بوالبشر طینت نهان، بد در میان ماء و طین

تا چهر تو تابان شده، خورشید سرگردان شده
حر با صفت حیران شده بر بام چرخ چارمین

خرگهت سجود  آرد  درگهت،  غبار  روید 

رخساره بنهد در رهت صبح و مسا روح االمین
کی سجده گاه قدسیان می گشت مشتی آب و گل

گر در وجود بوالبشر، فیضت نمی بودی عجین
ازل روز  از  بنهاده  قدر  اجاللت  بهر  از 

بر این کمیت نیلگون از جرم خود زرینه زین
بس سجده کرده آسمان روز و شبت بر آستان

داغی بود او را عیان از قرص بیضا بر جبین
ای میر ملک آرای من، برقع ز عارض برفکن

بنما جمال ذوالمنن، تا وا رهیم از کفر و دین
گامی برون ننهم اگر، رانی دو صد بارم ز در

آری مگس کی می رود، ز آن در که باشد انگبین
دل محو چشم مست تو، جانم همی پابست تو

زهر مذاب از دست تو، باشد مرا ماء معین

مجید آپاراتچی

برگرفته از کتاب: عروج عارفانه
نام شهید: مجید ایرانمنش

نام پدر: قنبر
تاریخ تولد: 1338/2/10

محل تولد: حسین آباد کرمان
تاریخ شهادت: 1360/5/5
محل شهادت: کرخه نور
شهید، از طلوع تا عروج

در  ایرانمنش  مجید  بزرگوار  شهید 
ای  خانواده  در   1338 سال  ماه  مرداد 
دوران  گشود.  جهان  به  دیده  مذهبی 
ابتدایی خود را در طاهرآباد گذراند و 
سپس برای ادامه تحصیل به کرمان آمد 

اشتغال  بنّایی  کار  به  تحصیل  ضمن  و 
تظاهرات  در  انقالب  آغاز  با  داشت. 
شرکت فعاالنه داشت و چندین بار مورد 
تعقیب مأموران ساواک قرار گرفته بود. 
به  توجه  با  انقالب،  پیروزی  از  پس 
در  خود  های  فعالیت  و  روشن  سوابق 
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  راستای 
عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
کرمان درآمد و از طریق سپاه کرمان به 
سپاه جیرفت اعزام شد. حدود یک سال 
در سپاه جیرفت فعالیت چشمگیر داشت 
فرماندهی عملیات  معاونت  نیز  و مدتی 
شهید  این  داشت.  عهده  بر  را  جیرفت 

مدت  این  در  بزرگوار 
و  کشاورزان  کنار  در 

کرد.  مبارزه  منطقه  خوانین  با  دهقانان 
سال  اوایل  در  ایرانمنش  مجید  شهید 
به  از طریق سپاه  تحصیلی 59 داوطلبانه 
قم رفت و در مدرسه رسول اکرم)ص( 
مشغول تحصیل علوم دینی شد و پیش 
طریق  از  رمضان،  مبارک  ماه  از شروع 
در  و  اعزام  حمیدیه  جبهه  به  قم  سپاه 
نمود و در همین  یک عملیات شرکت 
عملیات به درجه شهادت نائل شد و به 

دیدار معشوق ابدی شتافت.
سالم بر او و همه شهیدان راه حق باد.

 

 

جای شهدا خالی

 من هم انسان هستم فقط با سایزی کوچک !

آرایشگاه زیرزمينی 
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روزه َمردونه 
ِهشَوخ اولین روزه ای که ِگُرفتم از یادم نمی ِره. سالی َمم که روزه َور من واجب 
ِشِده بود تابستون بود . َهمیشا  حسِرِت روزه ِگُرفتن ُدشتَم .  ساال ِجلوتِِرش َوختی 
می دیدم همه موقع افطار َور َهم ِدِگه ِدعا می ُکنَن و ِهشکی َمئلی به من نمی ِده 
َدستی تو ِدلم می مالید. َهِمش ماَطل بودم تا ِمنَم بِزرگ بَِشم وبِتونَم روزه بگیرم 
. َور همی خاطر اوسال از شیش ماه جلوتِِرش َهرچی کتاب مذهبی وبهداشتی 
درباره روزه بود ، خونده بودم . روزاّول  َوختی  ِسحری خوردم َورو ِغرت اُفتادم 
و رو ِکرَدم َور ِطِرِف همه وگفتم : َم _  ِدِگه َور خودم َمردی ِشدم َهمینکه  می با 
روزه واِجب بگیرم یعنی ُگنده ِشدم ِشما ها َمم ِهشتا تون از ِصبا ُصب ِمالحظه 
نُِکنِن که کاری ِوَشم نِِگن چون َم – تو یه کتابی خوندم که ارزش روزه گُرفتن به 
اینه که آدم زندگی معمولی خوِدشه بُِکنه ، بعداز اونم ثواب هر کاری خود دهن 
روزه بیشتره . ِمنَم نِمی خوایَم از ثِواب  کمک به دیگرون تو این ماه غافل بَِشم 
.خوار بِراِدرام که خود خنده َمخِسره ام ِکرَدن . ماِدِرَمم که ُسفره جمع می ِکرد و 
قربون ِصِدقه من می شد . پِِدِرَمم َهمطو که دست نماز می ِگُرفت یه َخندوئی ِکرد 

وِسری َوَشم تِکون داد .  
 از روز بعدش خوار وبِراِدرام که از خدا خواسته بوَدن واز َهمو کّله ِسحر ِوَشم 
اُرد می داَدن و من نَقِش کنترل تلویزیون وپنکه - ِر َوِششون بازی می ِکردم . 
ِمَگر  ِشدی  َمردی  نِگفتی  تو  ِمَگر  ُگفتن  می   ، ِکردم  می  وتَخمی  اَخم  یه  تاکیَمم 
نِمی خوایی اَجرروزه داری بِبِری ؟ ِمنَم که هنوز باِد ِدماغم نِخوابیده بود ِزبونم 
زودی بسته می شد . ماِدِرَمم از اوجویی که نِمی خواست به َمردونگی من لطمه 
ای بُخوره و به خیال خودش می خواست به من توّجه بیشتری بُُکنه ده بار ِمنِه 
فِرستاد به ِخرید. یه بار می ُگف برو نون بِخر ، َوختی َورمی گشتم و َهنوز پام تو 
درگاه خونه نِِرسیده بود ِدواره می ُگف : نَنو الهی ِخیر از خودت بِبینی بَِجک برو 
ِدِر ِدکوِن کل عباس یه بَستو نِمکی بِستون .ِدواره تا َور می گشتم می ُگف برو ِچه 
چیَزک بِستون ....   خالصه چی بَِگم چی بِشنِون  .شده بودم مثل یو یو که هنوز 
نرفته ورمی گرده  . البّته خوِدَمم پُری بَِدم نِمی اوَمد وخود این کارا  فکر می ِکردم 
خیلی َمرد ِشَدم . ِدِگه از جارو ِکرَدن کوچه ِگُرفته تا صندوق نوشابه خالی ِکردن 
بَِدر رفته ، همه کار می ِکردم  کمک کل عباس وخرید ِکرَدن َور ِدر و همسایه 
نِبود . َهمو روز حاج فاطمه َهمسایه  . هرچند که َهمیشاَمم ِدعا َور عِقِب ِسَرم 
مون می خواست بِِره به ِخرید ،  ِمنَم که َورو آب افتاده بودم به زور ِزنِکه بَدبخته  
ِوِرش گردوندم تو خونه شون  و خود چرخ رفتم َوِشش تخم مرغ و گوجه وِمیوه  
خریدم وُگُذشتم َور ترک چرخم وخود یه ِطنافویی  ِسفت بَستِِمشون . َوختی  ِدِر 
خونه شون  ِرسیدم آب از تِِک پاِلستیکو َسر ِکرده بود و هَمطوری َمم  که ِدِرشه 
وا ِکردم دیدم فِقط خیار سبزه ها  َور توش  پیدا یه . باقی چیزا َهمچی  َور هم 
پِلوچو ِشده بود  که هرکی نمی دونِست فکر می ِکرد اُماچو  َوِشش اِستونَدم  . 
البته حاج فاطمه بنده خدا ِزِن مومنی بود و خودش می دونست که فُحش دادن 
روزه ِشه ِخراب می کنه َور َهمی خاطر خیلی ِوَشم حرِف بی تربیتی نِزد و فقط یه 
پاره ناله نِفرینی ِکرد . ِمنَم که توعالِِم خودم بودم مثل یه َمرِد واقعی تحّمل ِکرَدم .
 تا نِزیکا اِفطار خوِدمه نِگه ُدشتَم ِولی ِدگه از بس ِجریده بودم ِچشمام تار ِشده 
بود وقِرناتوم َور هم َچسبیده بود . ِهی  نِگاه َوروساعت می ِکردم وماطل ِرسیِدِن 
نِگائو زیرِچشمی َوَشم ِکردو گف: تو  پِِدَرم از ِسِر کار اومد . یه  افطار بودم که 
هنوز ِسِر حرفِت َهستی ؟ من که اززور ُگشنِگی و تُشنِگی همه چی  ازیادم رفته 
بود ، گفتم :ُکدو حرف ؟  پِِدرم ُگف : هنوَزم َمرد هستی یا واُچرتیدی ؟ من که 
اِنگا ُکن برق ِگُرفتِتَم َورخستادم و َدستامه ِزدم َور ِکِمَرم گفتم : هابَله که هستم ...

پِدَرم که ماِطِل همی حرف بود، ُگف : نِپَس َوخی َرختاتِه بُُکن َور بِِرت و برو َور 
َعقِب نَنجانِت ِوِرش دار بیار َور افطار ایجو ، پیرزالی تَهنایه خداِر خوش نِمیایِه . 
َمن که ِدگه ِچشمام ِسیا تاریکی می رفت َهنوز اوِمدم بَِگم نه ؛ ِوژدانو اَکبیَرم 
که از َهمو  موقا َسرِدچارم بود یه تِپِکویی َور تِِک ِسَرم زد و ِمنَم ِدِگه ِزبونم بَسته 
شد .َرختاِمه ِکردم َوربَِرم و ِجکیَدم َورو َچرخ و َرفتم تو خونه نَنجانَم . پیرزاِل 
 . نِشد  من  ، حریِف  بیایَم  تونَم  نِمی  و  نیسته  حالم خوب  ُگف  َهرچی  بخت  بَد 
نِشونِدِمش َور تَرِک َچرخو و َور را ِشدم . از اوجویی که ُگشنگی وتُشنگی َوَشم 
فِشار اوُورده  بود ومی خواستم تا اِفطار خوِدمه به خونه  بِِرسونم گاز چرخو ِر 
ِگُرفتم واز تو خیابون ِزریسف  تا  خواجه خضر َهمطو یِک َسر ِرکاب ِزَدم . َوختی 
ِدِر خونه ِرسیدم َهرچی گفتم نَنجان ِوتَک بِشو ، دیدم  قهر ِکرده وَمئلم نِمیده . َهر 
چی َچرخو ِر تِکون دادم ، دیدم حریِفش نِمیَشم ، یِهو تاکی  روِمه َور گردونَدم 
دیدم نَنجانوم نیسته . َهمو موقع َمم ِصدا اِذان بلِند شد .ِمنَم از ترَسم ِدواره از َهمو 
راهی که اوِمده بودم َورَگشتم و ِکِمرا کوچه وخیابون نِگا می ِکردم .  ازهمه َمم می 
پرسیدم بِبینم ِهشکی یه نَنجانی نِدیده . َوختی ِرسیدم ِسِر مشتاق دیدم یه ُغُلوتو 
آِدمی واستاَدن ؛ َهمچی که اَِششون پُرس و جو ِکردم فهمیدم َهمو َوختی که از تو 
پیاده رو می رفتم نَنجانوم پیرزالی از تَرِک چرخ اُفتاده و از پله ها  مسِجِد ِجمه 
ِغلیده بوده پایین . خداخیری به َمرُدم بِِده که زودی ِرسونده بوِدنِش به بیمارستان 
.  ِمنَم َوختی که ِخبر ِشَدم ِشِغِزش اِشَکسته ، از ترس بابام و خجالت ماِدَرم شب 
به خونه نرفتم و اِشِکِم ُگشنه َهمطو ِکنار دیوارو تِگیه به خواب رفتم . اِذاِن صبح 
َوختی که کل علی َهمسایه مون می خواست بِره مسچد ِمنه دید و به زور ِوَرم 
ُدشت بُرد به خونه .پِِدَرم َهمطو که ِچشمش  َور من افتاد  َهمچی َور ُکِت گوَشم 
ُگُذش که ِصداش تا هفت تو خونه رفت .  بعداز یه چند َدقوئی ُگف : فهمیدی ای 
ِکشیده -ِر َور چی خوردی ؟ َهمطوری که ِدندونام َور َهم می خورد گفتم :ُحکمًا 
نَنجان ُمرده . پِِدَرم اَخماشه ِکشید َورتو هم وُگف : ِزبونت به خیر بِگرده ، نه ِخیره 
خدا ِر شکر بِِخیر ُگَذشته .  فَِقط  ُگُذشتم َور ال گوشت تا یاد بگیری ِسِرحرفی که 
می ِزنی وابِستی  ، َهنو َمردی نِِشدی ، چونکه  َمرد نه ِهشَوخ از خونه و ِزندگیش 

ِخجالت می ِکشه ، نه ِهشَوخ قَهر می ُکنه....

 زندگی امروزی ویژگیهای خاص 
کوچک  فضای  دارد؛  را  خودش 
آپارتمانی،  های  خانه  منازل، 
آنها،  بی حوصلگی  والدین کارمند، 
انرژی  خستگی مفرط ، بچه های پر 
فست  و  شده  حجیم  خوراکهای   ،
ی  تخلیه  برای  ای  زمینه  نبود  و  فود 
انرژی بچه ها و مسائلی از این دست 
، باعث شده که افراد خیلی راحت ، 
بزنند!  فعالی  روی بچه ها انگ بیش 
ها  بچه  این  از  بسیاری  که  حالی  در 
بیش  ی  هستند.بچه  انرژی  پر  فقط 
فعال هرگز نمی تواند5 دقیقه تمرکز 
ساعتهای  که  ای  باشد.بچه  داشته 
مدیدی پای فیلم و سریال می نشیند، 
بیش فعال نیست، هرچند خشونت را 

از فیلمها آموزش می بیند! 
     بچه ها به خاطر ویژگی بچگی، 
پر انرژی هستند و باید جنب و جوش 
می  )ص(  اکرم  باشند؛پیامبر  داشته 
فرمایند:«شیطنت بچه ها در کودکی 
بزرگی  در  آنها  عقل  ی  نشانه 
ی  حوصله  با  بیایید  است.«بنابراین 
زندگی  ها  بچه  با  تحمل   و  کافی 
والدین  شما  اگر  ببخشیم.  معنا  را 
بچه  هم  :بچه  گویید  می  و  نالید  می 
های قدیم! یادتان باشد به فرموده ی 
زمانی  برای  آنها  )ع(  علی  حضرت 
غیر از زمان ما آفریده شده اند. سعی  
بی فایده نکنید.بچه ها هم حق دارند 

بگویند :والدین هم والدین قدیمی!
    هنوز هم بچه ها وقتی پدر بزرگ 
می  بینند،بارها  می  را  بزرگ  مادر  و 
گویند : خوش به حال شما که چنین 

پدر و مادر با حوصله ای داشتید! 
       والدین کم حوصله ،تندی و 
خشونت را که آخرین راه حل است، 
سرکوب  کنند.  می  استفاده  ابتدا  در 
افزایش  باعث  منزل  در  ها  بچه 
با همسن  خشونت های خیابانی آنها 

و ساالنشان می شود .

وقتی بچه ای نتواند در محیط خانه 
و خانواده ابراز وجود کند  در خارج 
خأل   این  منفی  های  رفتار  با  خانه  از 
یک  زندگی  کنند.  می  جبران  را 
پازل است و همه ی اعضای خانواده 
پازل  قطعات   ، ها  رفتار  انضمام  به 
ی  همه  به  محبت  و  توجه  هستند؛ 
افراد خانواده در همه ی دوران های 
عمر  یکی از نیازهای اساسی است ، 
فقط نماد محبت در هر سنی متفاوت 
ها   تفاوت  و  اختالف  وجود   . است 
وجود   ، باشد  رشد  ی  زمینه  باید 
حل  چگونگی  نیست  مهم  اختالف 

آن مهم است .
     آی پدر ! مادر!   مرا درک کنید 
سایزی  با  اما  هستم  انسان  هم  من    .

کوچک !
همه چیز را می فهمم ، فقط توانایی 
را  داشتن  دوست   . است  کم  هایم 
رفتار  با  شما  ،چرا  کنم  می  درک 
به  را  خانه  محیط   ، خود  تند  های 
لحظه  هر   . کنید  می  تبدیل  جهنم 
ای که ارتعاش صدای شما  باال  می 
می  پایین  به  زیاد  تپش  از  قلبم  رود، 
افتد ! درونم را هاله ای از غم  فرا می 
گیرد و اشک گرم گونه های سردم 
بدانید که آغاز خشم   . را می شوید 

دیوانگی و پایانش پشیمانی است.
از  دارم  حق  ؛  دارم  حقی  هم  من 
محبت شما بر خوردار باشم ، دستان 
 ، کنم  احساس  سرم  بر  را  شما  گرم 
چتر عشق شما ، سایه سار زندگی ام 
باشد ، عطر حضورتان در مشامم مزه 

مزه شود .
خدا به شما قدرت داده  تا آسمان 
را به زمین آوری  تا همیشه آبی باشی 
همه   ، باشی  مسلط  خود  دست  بر   ،
آرزوی   من    . ننهی  پا  زیر  را  چیز 
شده  چه  را  شما   ! بودم  شما  دیروز 

است ؟
لبخند بزنید ، آرامش  را به من هدیه 

خانواده  به  خالق  های  بچه  ؛  نمایید 
هایی متعلق هستند که مثل باغ هستند 
، همه در جایگاه خود آرام و سرزنده 

هستند . 
بیائید تن پوش روانی –جسمی  هم 
باشیم ، راز دار بچه ها باشیم . حقوق 
هر  که  روزانه  نه  را  ها  بچه  عاطفی 

ساعت تأمین کنیم ؛ 
 حق بچه است که پدر و مادرش 

را دوست داشته باشد.
 حق بچه است که بهترین پدر و 

مادر را داشته باشد.
 حق بچه است که ما، فوق العاده 

دوست داشتنی باشیم
 حق بچه است که پدر و مادر را 

تمجید کنید.
با  ها  بچه  شدیم  محبوب  اگر 
حق   آخرین  کنند.  می  همدلی  ما 
و  مادر  عاشق  پدر  ؛  بچه  عاطفی 
در  باید  مادر  و  پدر   . باشد  بلعکس 
یکدیگر  –عاطفی  روانی  آغوش 

باشند . 
و  پذیر  تشویق  را  همه  خداوند   •

تنبیه ستیز آفریده 
و  طلب  تأیید  را  همه  خداوند   •

تکذیب گریز آفریده
و  پذیر  محبت  را  همه  خداوند   •

اخم گریز آفریده
و  طلب  تکریم  را  همه  خداوند   •

تحقیر گریز آفریده است.
پدر سنگر بان و مادر باغبان است . 
بیائید سنگر بان و باغبان بی نظیرباشیم 
تا گلهای زندگیمان به دور از علف 
به  را  ها  های هرز جلوه کنند، آفت 
محبت  نوشخند  از  بزداییم،  موقع 
سیراب شان کنیم و با خورشید عشق 
، گرمای بودن را به آنها تزریق کنیم 

، باشد که زندگی چون عسل شود.

نویسنده : فاطمه کربالیی
 کارشناس ارشد تعلیم
 وتربیت اسالمی

دریای خیال یا باتالق واقعیت!

افسر کرمانی
 شاعر قرن سیزدهم

پهنه تاریخ، میهن ما هر روز شاهد  در 
برای ما  توانند  بوده که می  رویدادهایی 
و مدیران جامعه درس عبرتی و کالسی 
 « گفته  بزرگی  باشند.  آموزش  برای 
چه  و  است«  آینده  راه  چراغ  گذشته 
گذاشته.  جای  به  خود  از  کالمی  نیکو 
تردید  بارها شده که در تصمیمی دچار 
اطالعیم.  بی  آن  عواقب  از  و  می شویم 
نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  در  آنکه  حال 
بدین  که  نبوده  بار  اولین  این  ما  کشور 
نقطه رسیده ایم. اما از گذشته و تجارب 
چیز  همه  و  آموزیم  نمی  گذشتگان 
هر  به  کنیم؛  تجربه  خودمان  بایستی  را 
خودمان  شخص  به  که  آنجا  تا  قیمتی. 

مربوط است، قیدی نیست و هر تصمیمی 
اما از زمانی که زندگی دیگران  بالمانع. 
و مردم یک جامعه از تصمیمات ما متاثر 
هر  به  رای  و  تصمیمی  هر  شود،  می 
هوشمندانه  بایستی  قانونی  نویس  پیش 
رجوع  گیرد.  صورت  تر  خردمندانه  و 
را  راه  این  قدیمتر  که  الگوها  زندگی  به 
پیموده اند و تدبر در آن می تواند چراغی 
باشد فرا راهمان تا راه را گم نکنیم و از 
هوشمندانه  برخورد  و  کوشی  سخت 

گذشتگان درس بیاموزیم.
کیخسرو  مرگ  سال  ماه  تیر  یازدهم 
شاهرخ ،یکی از برجسته ترین نمونه های 
اخالق، پاکی، سیاست و مدیریت کشور 
 1253 سال  در  شاهرخ  کیخسرو  ماست. 
زرتشتی  ای  خانواده  در  کرمان  شهر  در 
دوران  در  وی  نهاد.  حیات  عرصه  به  پا 
با  و  داد  دست  از  را  خود  پدر  کودکی 
را  جوانی  و  نوجوانی  دوران  بسیار  رنج 
است  انسانهایی  جمله  از  .او  کرد  سپری 
که زندگی را آنگونه که می خواهند رقم 

می زنند. 
مرادم گردد/   غیر  ار  زنم  بر هم  »چرخ 
چرخ  از  کشم  زبونی  که  آنم  نه  من 

فلک«*
 او از بیست و یک سالگی فعالیت های 
اجتماعی خود را آغاز می کند و در سال 
دوره  در  زرتشتیان  نمایندگی  به   1288
می  برگزیده  ملی  شورای  مجلس  دوم 
تا دور دوازدهم  نمایندگی وی  شود که 

می  ادامه  وی  عمر  پایان  و  مجلس 
یابد. نوشتن و گفتن از کیخسرو در این 
مختصر نمی گنجد چرا که اگر خواسته 
را  ایشان  خدمات  فهرست  فقط  باشیم 
پر برگ خواهد شد.  مرور کنیم، کتابی 
زندگی  مورد  در  که  کتابهایی  مطالعه 
برای  و  عموماً   ما  برای  شده  نگاشته  او 
مفید  بسیار  خصوصاً،  مجلس  نمایندگان 
و ضروری است. پاکی و صداقت، دانش 
و هوش وی به حدی بود که مرحوم سید 
حسن مدرس زمانی که نمایندگان منافع 
شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می 
می  فریاد  مجلس  تریبون  پشت  از  دادند 
زند که » در مجلس ما یک نفر مسلمان 
شاهرخ  کیخسرو  اونم  شود،  می  پیدا 
مراکز  تاثیرگزاری  روند  ادامه  زرتشتیه« 
نمایندگان  انتخاب  بر  ثروت  و  قدرت 
می  جایی  به  را  کار  بعد  های  دوره  در 
رساند که ملک الشعرا قصیده ای سروده 
و اوضاع مجلس آن زمان را توصیف می 

کند. 
 / عبور  دوش  مرا  افتاد  بهارستان  »به 
 / قصور  سراپای  و  حور  بی  دیدم  جنتی 
 / به زر  بگرفته فالن گبر  جای کیخسرو 
 » زور  به  رند  فالن  نشسته  مستوفی  جای 
کیخسرو شاهرخ الگویی است برای تمام 
مردم  ما  برای  است  افتخاری  و  ها  زمان 

کرمان که از او بیاموزیم.
» یادش گرامی باد«

*شعر حافظ 

به بهانه سال مرگ کيخسرو شاهرخ ، یکی از برجسته ترین 
نمونه های سياست و مدیریت کشور 

از گذشتگان بیاموزیم...
اکبر نادری


