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ماه  آذر   ۱۲ شنبه  نوشت:  مهر 
ساله   ۱۳ دختر  معصومه  امسال 
اهوازی یا به گفته برخی ها زن ۱۷ 
ساله توسط پدر خود با حدود ۲۰ 
ناحیه سینه، گردن  به  ضربه چاقو 
و کمر به قتل رسید. چشم های از 
حدقه بیرون زده ای که تفسیر حال 
آنها برای پدر معصومه کار سختی 
خشم  تفاوت  نمی توانست  و  بود 
و یا سرزنش معمولی را تشخیص 
دخترش  قتل  از  بعد  حتی  بدهد؛ 
برخی او را سرزنش و برخی هم 

به غیرتمند بودن تشویق می کردند.
محله  )شیلنگ آباد(  علوی  کوی 
از  کمی  سهم  که  برخورداری  کم 
دارد؛  شهری  خدمات  دریافت 
حاضر  کسی  کوچه  به  کوچه 
معصومه  مورد  در  صحبت  به 
با  یکی  نیست،  نگون بخت 
اظهار  با  دیگری  و  بودم  سرکار 
بی خبری قصد دست به سر کردن 
را  خصوص  این  در  پرسشگری 
سال   ۱۷ سن  مرد  دو  تنها  دارند. 
معصومه را رد کرده و بر ۱۳ ساله 
بودنش تأکید داشتند و دیگر حرفی 
نزدند؛ معلوم نیست ناراحتند یا از 
ترس حرفی نمی زنند، در این میان 
اما یکی از بانوان ساکن در نزدیکی 

معصومه  جسد  شدن  رها  محل 
کوی  ساکن  مرحومه  می گوید: 
روستاهای  در  و  نیست  علوی 
کارون(  )شهرستان  کوت عبداله 
مادرش  و  پدر  است؛  بوده  ساکن 
از هم جدا شده و نزد مادربزرگش 

زندگی می کرد.
بی توجهی به احکام اسالمی

در  خوزستان  مردم  نماینده 
بیان  رهبری  خبرگان  مجلس 
هرچند  که  حوادثی  از  می کند: 
وقت یک بار مثاًل سال گذشته یک 

موردی در اهواز رخ داده و امسال 
هم چند روز پیش در خبرها اعالم 
ناموسی  قتل  مورد  یک  که  شده 
مصلحان،  همه  برای  و  داده  رخ 
اندیشمندان و افراد دارای وجدان 
در  مسئولیت  بااحساس  و  بیدار 
تلقی  جدی  هشدار  باید  جامعه 
موضوع  این  با  مقابله  برای  شود. 
اجتماعی،  اقدامات  باید  هم 
و  امنیتی  همچنین  و  فرهنگی 
قضائی شود؛ انجام اقدامات تربیتی 
دانشگاه ها  و  مدارس  در  ویژه  به 
و فعالیت رسانه ها به عنوان جهاد 
معضالت  این  در خصوص  تبیین 
فرهنگی  و  اخالقی  اجتماعی، 

توصیه می شود.

برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی  معضالت  این  مواقع 
و  ظهور  ناموسی  قتل  قالب  در 
می شود:  یادآور  می کند،  بروز 
نتیجه  در  ناهنجاری ها  این  همه 
قوانین  و  اسالم  شناخت  عدم 
این  نجات بخش  و  حیات بخش 
قتل  برای  می دهد؛  رخ  دین 
خاص،  احکام  اسالم  نیز  ناموسی 
تعزیرات، حدود خودش را دارد؛ 
دارد  شرایطی  تعزیرات  و  حدود 
که اگر کسانی پا از دایره عفت و 
برخورد  چه  کردند،  خارج  عفاف 
یا  و  مجازاتی  تنبیهی،  ارشادی، 
)طبق  سنگین  برخوردهای  احیانًا 
که  صورتی  در  خودش  شرایط 
شرعی  مقررات  و  قوانین  نظر  از 
داشته  او  با  باشد(  شده  اثبات 

باشند.
این  طرح  با  حیدری  آیت اهلل 
برخورد  باید  کسی  چه  که  سوال 
تأکید می کند:  انجام دهد،  را  الزم 
مجازات این گونه مفاسد فقط در 
دادگاه صالحه و شرعی امکان پذیر 
است؛ طبق مقررات شرع قاضی و 
حاکم شرع در صورتی که موضوع 
ثابت شود، امکان برخورد و اجرای 
دیگران  ولی  دارد  را  شرعی  حد 
شوهر،  برادر،  پدر،  اگر  حتی 
و  زن  با  نسبت  دارای  و  پسرعمو 
و  قضاوت  حق  باشد،  دختری  یا 
ندارند.  را  الهی  حکم  این  اجرای 
قاضی  به  را  این ها  مقدس  شارع 
برنامه های  و  دستورات  طبق  و 
خاص خودش واگذار کرده است؛ 
در نتیجه عدم توجه به این مسائل 
سر  از  اشخاص  برخی  که  هست 
غیرت و حمیت ناموسی به خاطر 
ننگ  لکه  با  احساس مواجه شدن 
پاک  منظور  به  ناموس خود  روی 
خشن،  اقدام  به  نسبت  آن  کردن 
غیر  و  غیرشرعی  غیرقانونی، 

انسانی قتل اقدام می کنند.
به  اشاره  با  حیدری  اهلل  آیت 
قتل  به  نسبت  که  افرادی  اینکه 
تصور  داشته اند  اقدام  ناموسی 
دارند،  هم  را  خوب  کار  انجام 
افراد  برخی  حتی  می دهد:  ادامه 
کار  این  اقدام کنندگان  نیز  دیگر 

غیرتمندانه،  چون  تعاریفی  با  را 
پاک  برای  شرافتمندانه  و  غیورانه 
کردن این ننگ از دامن خانواده و 
طایفه تشویق می کنند؛ در نتیجه آن 
فرهنگ غلطی که با آن رشد و نمو 

داشتند، رخ می دهد.
غیرت مورد تائید اسالم است

در  خوزستان  مردم  نماینده 
مجلس خبرگان رهبری می افزاید: 
جزو  حمیت  و  غیرت  اصل  البته 
تأیید  مورد  و  انسانی  ارزش های 
اقداماتی  چنین  ولی  است  اسالم 
خارج  که  غیرت  انگیزه  با  حتی 
هیچ  برای  شرعی  احکام  دایره  از 
عاقل و فرهنگ متمدن مخصوصًا 
این  نیست؛  قبول  قابل  اسالم 
باید  را  ناموسی  قتل های  موضوع 
انحراف،  بد،  بدعت  عنوان  به 
چالش اجتماعی و ناهنجاری تلقی 
می کنیم. او با اشاره به اینکه برای 
حوادث  این  بروز  از  جلوگیری 
باید اقدامات همه جانبه ای صورت 
 ۷۲ سال  می کند:  توصیه  بگیرد، 
جمله  از  مشابه  حوادث   ۷۰ دهه 
تقسیم  نحوه  ناموسی،  قتل های 
غیرشرعی فصل و خون بهای کسی 
که کشته می شد بین افراد طایفه و 
این قبیل در خوزستان  از  مسائلی 
و  خشن ترین  می داد؛  رخ  زیاد 
قتل های  همین  آنها  حساس ترین 

ناموسی بود.
وی یادآور می شود: کار اصولی، 
همکاری  با  منسجم  و  فرهنگی 
در  روحانیت  و  دستگاه ها  تمامی 
به  عشایر  که  شد  باعث   ۷۰ دهه 
شدت متحول و رسم و رسومات 
ناموسی را  غلط مثل نحوه و قتل 
مشابه  تشکیالت  گذاشتند؛  کنار 
استان  در  دوباره  باید  را  زمان  آن 
فعال کرد تا بعد از سه دهه برای 
ناهنجاری های  این  ریشه کن شدن 

اجتماعی موفق شویم.
در  خوزستان  مردم  نماینده 
تأکید  رهبری  خبرگان  مجلس 
پیشگیرانه  فرهنگی  کار  می کند: 
باید در کنار اقدامات قضائی قاطع 
انجام شود چون برای بازدارندگی 
راهکار خوبی است ولی به تنهایی 

کافی نیست.

جز از کل اثر استیو تولتز
اگر از آن دسته افرادی هستید که پیش از خرید کتاب، پاراگراف انتخابی حک شده در پشت جلد 
آن را می خوانید و یا کتاب را باز می کنید و نگاهی به صفحه نخست آن می اندازید، به احتمال قوی 

در دسته ای قرار می گیرید که کتاب را برداشته 
غرق  آن  دنیای  در  تا  بازمی گردید  خانه  به  و 
کل  از  جز  کتاب  نخست  پاراگراف  شوید. 
البته  و  یک حس  بیان  برای  بی نظیر  شاهکاری 
نمی شنوید  »هیچ وقت  است:  مخاطب  جذب 
ورزشکاری در حادثه ای فجیع حس بویایی اش 
بگیرد  تصمیم  کائنات  اگر  بدهد.  دست  از  را 
درس  این  البته  که  بدهد  ما  به  دردناک  درسی 
مثل  نخورد،  آینده مان  زندگی  درد  هیچ  به  هم 
روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از 
نقاش چشمش،  فیلسوف عقلش،  بدهد،  دست 
آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. درِس من؟ من 

آزادی ام را از دست دادم…«
»جزء از کل« را بخوانید بدون اینکه از حجم 
داستان  بترسید.  آن  ششصدوخرده ای صفحه ای 
کتاب شما را جذب خواهد کرد. این کتاب که 

اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین رمان های تاریخ استرالیا مطرح است نخستین اثر نویسنده آن »استیو 
تولتز« است. در کنار اینکه نمی توان از توانایی نویسنده در خلق داستان های بسیار در قالب روایتی که 
در پیش گرفته چشم پوشید، بهره بردن از طنز در خالل روایت داستان، کمک شایانی است که روایت 
کسل کننده و کشدار به نظر نرسد و خواننده با همان اشتیاق نخستین به خواندن ادامه دهد. او در روال 
پیش بردن داستانش تالش کرده تا به موضوع های مختلفی بپردازد و ازقضا مواردی را انتخاب کرده 
که از دغدغه های زندگی حقیقی بسیاری از ماست؛ گفتن از زندگی، مرگ، عشق، خانواده، تنهایی، 
تمرکز  و  کتاب  داستانی  قالب  بااین همه  اینها.  به  شبیه  مسائلی  و  معنا  پلشتی،  و  زشتی  جاودانگی، 
نویسنده بر شخصیت ها و ماجراهایشان، اندک تمرکزی را برای مطالعه می طلبد. طنز موجود در خالل 
نوشته ها و تسلط نویسنده بر شخصیت ها و پردازش مناسب آنها کمک خوبی در حفظ این تمرکز 

هستند و تغییر نحوه روایت مخاطب را همگام با راوی نگه می دارد. 
در بخشی از کتاب جزء از کل می خوانیم: آن روز یاد گرفتم مادربزرگم در دوران شومی که هیتلر 
توهم عظمتش را با پوشاندن جامه ی عمل به آن نابود کرد در لهستان به دنیا آمد. به گفته ی پدرم هیتلر 
رهبری بود قدرتمند با شم بازاریابی. وقتی پیشروی آلمان ها آغاز شد والدین مادربزرگم فرار کردند 
به ورشو و بعد از چند ماه سرگردانی در سرتاسر اروپای شرقی سر از چین درآوردند. مادربزرگم 
در طول جنگ همان جا بزرگ شد، در گتویی در شانگهای. همان طور که بزرگ می شد، زبان های 
لهستانی، ییدیش و چینی را یاد می گرفت و به امراض خیس فصل باران های موسمی مبتال می شد و 

غذای جیره بندی و بمب امریکایی می خورد، ولی در نهایت زنده ماند.

ناموسی، خشونتی ضد شریعت قتل های 

عکس

ادامه از همین صفحه ...
خواهد  شروع  تنش  و  اختالفات  نمی شود، 

شد.«
درویشـی معتقد اسـت کـه مسـئولیت پذیری 
قابل رفـع اسـت و فـرد بی مسـئولیت می توانـد 
بـا انجـام روش هایـی بـه فـرد مسـئولیت پذیر 
»مسـئولیت پذیری  او می گویـد:  تبدیـل شـود. 
یـک ضرورت اسـت. فرد بـا یـک برنامه ریزی 
روزانـه می توانـد متعهـد شـود کـه آن برنامـه 
مدیریـت  و  دهـد  انجـام  روز  پایـان  تـا  را 
خـود  بـرای  روز  آن  در  کـه  مسـئولیت هایی 

قـرار داده، بپذیـرد.«
»افـراد  می دهـد:  ادامـه  روانشـناس  ایـن 
نـدادن  انجـام  بـرای  معمـوالً  بی مسـئولیت 
کارهایشـان بهانه گیـری می کننـد لذا ایـن افراد 
بـرای تبدیل شـدن بـه یک فـرد مسـئولیت پذیر 
بایـد گلـه و شـکایت، مقصـر دانسـتن دیگران 
زمـان  هـر  و  کننـد  متوقـف  را  بهانه گیـری  و 
هـر  بـه  می گیرنـد  کاری  انجـام  بـه  تصمیـم 

قیمتـی آن را انجـام دهنـد.«
رفع  راه های  از  دیگر  یکی  درویشی 
کارها  نینداختن  تعویق  به  را  بی مسئولیتی 
سعی  باید  بی مسئولیت  »فرد  افزود:  و  دانست 
دهد  انجام  فرصت  اولین  در  را  کارهایش  کند 
کاری  انجام  به  تصمیم  فرد  که  زمانی  زیرا 
تمرکز  آن  روی  ثانیه  پنج  تا  سه  مغز  می گیرد، 
اینکه  به خاطر  فرد  ثانیه   5 باگذشت  می کند و 
آن  انجام  بردارد،  خود  روی  از  را  فشار  آن 
انداختن  گوش  می گیرد.پشت  نادیده  را  کار 
فرد  در  بی مسئولیتی  تا  می شود  باعث  کارها 
تقویت شود لذا خیلی مهم است که برای رفع 
و  کنیم  اعتماد  خودمان  به  بتوانیم  بی مسئولیتی 

کارها را در اولین فرصت انجام دهیم.«
بـا  برخـورد  درویشـی در خصـوص نحـوه 
بـا  »نبایـد  می گویـد:  بی مسـئولیت  همسـر 
بی مسـئولیتی همسـر کنـار آمـد چراکـه رفـع 
نشـدن ایـن مشـکل می تواند بـر روی فرزندان 
نیـز تأثیـر بگـذارد و آن هـا را هـم به یـک فرد 

کنـد.« تبدیـل  بی مسـئولیت 
این روانشناس می گوید برای رفع این مشکل 
مشکل  این  تا  داد  اجازه  و  کرد  صبوری  باید 
را  بی مسئولیت  »همسر  شود:  رفع  به مرورزمان 
وادار به انجام کارها کنید و در مقابل برای انجام 
دادن آن کار صبوری کنید. متأسفانه برخی افراد 
انجام کارها، وقتی  به  برای سرعت عمل دادن 
از همسرشان می خواهند کاری انجام دهد و او 
و  می کند، خودشان دست به کار می شوند  تعلل 
انجام  با  درحالی که  می دهند؛  انجام  را  کار  آن 
به این وضعیت عادت می کند  این کار، همسر 
و ترجیح می دهد با پشت گوش انداختن از زیر 
آن مسئولیت شانه خالی کند چون مطمئن  بار 
است یک نفر باالخره آن را انجام خواهد داد.«
از  مسـئولیت پذیری  درویشـی،  گفتـه  بـه 
از  قبـل  افـراد  کـه  اسـت  مهمـی  مالک هـای 
ازدواج بایـد بـه آن توجه کنند. او در خصوص 
مسـئولیت پذیری  تشـخیص  روش هـای 
آسـتانه  در  کـه  »فـردی  می گویـد:  افـراد  در 
ازدواج اسـت امـا مسـئولیت زندگی شـخصی 
خانـواده  از  همچنـان  نپذیرفتـه،  را  خـودش 
تصمیماتـی  عهـده  از  می گیـرد،  پول توجیبـی 
برنمی آییـد،  می گیـرد  زندگـی اش  بـرای  کـه 
بـرای برنامه هـای شـخصی زندگـی اش قدمـی 
برنمـی دارد، اهدافـی در زندگـی نـدارد، همـه 
و  می دهنـد  انجـام  دیگـران  را  کارهایـش 
به سـالمتی اش اهمیتـی نمی دهـد چنیـن فردی 
مسـئولیت پذیر  مشـترک  زندگـی  در  قطعـًا 

بـود.« نخواهـد 

معرفی کتاب

مسئولیت  پاک نهاد:  هدی سادات 
یک  برای  کلیدی  عنصر  یک 
زندگی شاد و موفق است. زمانی 
از طرفین  که در یک رابطه، یکی 
خالی  شانه  مسئولیت  بار  زیر  از 
زندگی  مسئولیت  تمام  می کند، 
را  او  و  افتاده  نفر  یک  دوش  بر 
سوی  از  آورد.  درخواهد  پا  از 
دیگر، رفتار غیرمسئوالنه می تواند 
باعث  و  برساند  آسیب  روابط  به 

سلب اعتماد شود.

بی مسئولیتی یکی از خصلت های 
نامتعارفی است که در برخی افراد 
بنیان  می تواند  و  می شود  دیده 
ضعیف  و  سست  را  خانواده 
را  زوجین  عاطفی  رابطه  و  کرده 
مسئولیت پذیری  بیندازد.  خطر  به 
بلکه  مشترک  زندگی  در  نه تنها 
رابطه  ازجمله  رابطه ای  هر  در 
و...  اجتماعی  شغلی،  دوستانه، 
با فرد  اما به راستی  ضروری است 
برخورد  باید  چگونه  بی مسئولیت 
کرد؟ آیا راه حلی برای اصالح این 
شقایق  دکتر  دارد؟  وجود  رفتار 
درویشی، روانشناس و مشاور در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا زندگی 

به این سؤال پاسخ می دهد.

ما  اغلب  ذهن  در  که  چیزی 
جاافتاده، نسبت دادن بی مسئولیتی 
نسبت  که  است  بیکاری  مردان  به 
به مسائل مالی خانواده بی توجه اند 
است  ممکن  بی مسئولیتی  اما 
کند؛  صدق  موضوعی  هر  درباره 
فرزندان  تربیت  برای  که  زنی 
خانه  امور  به  یا  نمی گذارد  وقت 
در  که  فردی  نمی کند،  رسیدگی 
وظایفش  انجام  به  کاری  روابط 
در  بی تفاوتی  یا  نیست  متعهد 

جامعه،  معضالت  و  اتفاقات  قبال 
بی مسئولیتی  مصداق  همه  و  همه 
تعریق  در  درویشی  دکتر  هستند. 
می گوید:  بی مسئولیت  فرد  دقیق 
»بی مسئولیت به فردی گفته می شود 
زندگی اش  اتفاقات  مسئولیت  که 
را نمی پذیرد و بار تمام مشکالت 
مقابل  طرف  دوش  بر  را  زندگی 
فرد  می اندازد.  بیرونی  عوامل  یا 
بی مسئولیت، اشتباهات و انتخابات 
خود را گردن نمی گیرد و همیشه 
را  دیگران  و  خانواده  و  جامعه 

مقصر می دانند.«
درویشی با اشاره به قانون ۲۰-
8۰ می گوید: »فرد مسئولیت پذیر با 
استفاده از قانون ۲۰-8۰، باور دارد 

زندگی  اتفاقات در  که 8۰ درصد 
خودش  و  دارد  درونی  زمینه 
درصد   ۲۰ و  آن هاست  مسئول 
در  که  دارد  بیرونی  عامل  اتفاقات 
تمرکز  لذا  نیست  خودش  اختیار 
فرد مسئولیت پذیر بر روی آن 8۰ 
در  اما  است  درونی  عامل  درصد 
افراد بی مسئولیت، تمرکز روی ۲۰ 
اختیارشان  در  که  است  درصدی 

نیست و کاماًل بیرونی است.«
افراد  می گوید  روانشناس  این 
پیامدهای  به  نسبت  بی مسئولیت 
کاماًل  می دهند  انجام  که  اقداماتی 
این  به  »معموالً  هستند:  بی توجه 
زیرا  کرد  اعتماد  نمی توان  افراد 
که  تصمیمی  پیامدهای  به  آن ها 
و  نمی دهند  اهمیت  می گیرند 
غیرمسئوالنه  تصمیمات  معموالً 

می گیرند.«
ریشه  اینکه  بابیان  درویشی 
اصلی این بی مسئولیتی از دل خانه 
و خانواده شروع می شود، تصریح 
می کند: »افراد بی مسئولیت، معموالً 
در خانه عادت کردند که کسی از 
در  و  باشد  نداشته  انتظار  آن ها 
از  باالیی  توقع  خودشان  مقابل، 
موضوع  همین  و  دارند  اطرافیان 
باعث زیاده خواهی، خودخواهی و 

لجبازی آن ها می شود.«
بی مسئولیتی  درویشی،  گفته  به 
در افراد معموالً از دوران کودکی، 
از دل خانواده و سپس از مدرسه 
شکل می گیرد: »رفتارهای تحکمی 
در  کودک  بودن  گوش به فرمان  و 
می شود  باعث  مدرسه  و  خانواده 
را  الزم  مسئولیت پذیری  فرد  تا 
برخی  بار  زیر  از  و  باشد  نداشته 
را  اشتباهاتش  و  کند  فرار  مسائل 

گردن فرد دیگری بیندازد.«
اصلی  ریشه  روانشناس  این 
والدین  وجود  را  بی مسئولیتی 
می گوید:  و  می داند  غیرمسئول 
در  باید  مسئولیت پذیری  »آموزش 
خانه و توسط والدین شروع شود 
والدین  از  بسیاری  متأسفانه  اما 
بچه ها  از  بیش ازحد  حمایت  با 
کودکی  دوره ی  در  که  رفاهی  و 
می آورند،  وجود  به  آن ها  برای 
در  یادگیری مسئولیت پذیری  مانع 

کودکان می شوند.«
کردن  »فراهم  می دهد:  ادامه  او 
تمام نیازها و خواسته های کودکان 
مقابل  در  آن ها  تا  می شود  باعث 
مسئول  تصمیماتشان  و  انتخاب ها 
دلیل  به  کودکان  این  نباشند. 
در  امکانات  همه  بودن  فراهم 
بزرگ سالی  در  معموالً  کودکی 
تالش  اهدافشان  به  رسیدن  برای 
کارهایشان  مسئولیت  و  نمی کنند 

را بر عهده نمی گیرند.«
باعث  ترس  درویشی،  عقیده  به 
به  شدن  وارد  از  فرد  که  می شود 
دنیای ناشناخته دوری کند: »معموالً 
یا  بترسند  که  چیزی  هر  از  مردم 
اطالعاتی  یا  نکنند  درک  را  آن 
را  آن  باشند،  نداشته  آن  مورد  در 
ترس  بنابراین  می کنند؛  حذف 
برای  خاص  دلیل  یک  می تواند 
بی مسئولیتی باشد.« این روانشناس 
را  زندگی  در  هدف  نداشتن 
بی مسئولیتی  دالیل  از  دیگر  یکی 
فرد  »وقتی  افزود:  و  دانست  افراد 
ندارد  زندگی  در  مشخصی  هدف 
به راحتی بهانه می گیرد و کاری را 

انجام نمی دهد.«
او مقایسه کردن را دلیل دیگر بر 
می گوید:  و  می داند  بی مسئولیتی 
با  را  خودش  دائم  فرد  »وقتی 
ترس  از  می کند،  مقایسه  دیگران 
اینکه مبادا کاری را انجام دهد که 
بهانه گیری  نرسد،  دیگران  به پای 
از  را  تالش  آن  فرصت  و  می کند 
خودش می گیرد چون نمی داند که 
یا  می تواند در آن کار موفق شود 
خیر لذا ترجیح می دهد مسئولیتی 

را نپذیرد.«
این  به  پاسخ  در  درویشی 
نمی کند  »فرقی  می گوید:  سؤال 
مرد،  یا  باشد  بی مسئولیت  زن 
و  خودخواهی  باعث  بی مسئولیتی 
توقع زیاد در فرد می شود. درواقع 
دیگران  دارد  دوست  فردی  چنین 
برایش همه کار انجام دهند و هر 
برایش  دیگران  می خواهد  چیزی 
حالت  این یک  و  کنند  فراهم 
خواهد  وجود  به  فرد  در  لجبازی 
فرد  انتظارات  وقتی  بالطبع  آورد؛ 
برآورده ....  ادامه در همین صفحه 

روی این ویژگی همسرتان سرپوش نگذارید!

دندان جدید
سعیده پیرایش
پسر  بزرگ  شهری  در  روزگاری  روزی 
رهام  رهام.  اسم  به  می کرد  زندگی  کوچولویی 
تازه شش سالش شده بود و اتفاق عجیبی برایش 
افتاده بود. یک روز رهام وقتی از خواب بیدار 
شد متوجه شده بود که یکی از دندان هایش لق 
به  را  دندان  آن  و  ترسید  کمی  او  است.  شده 

مادرش نشان داد.
نشان  این  است  مبارک  گفت:  او  به  مادرش 
آن  با  نباید  تو  می شوی.  بزرگ  تو  که  می دهد 
تا  بزنی  به آن  بازی کنی و زبانت را  دندان لق 
دندان  یک  آن  از  بعد  بیفتد؛  خودش  که  وقتی 
تو  با  تا همیشه  که  در می آید  به جایش  جدید 
دندان  آن  از  بیشتر  باید  بنابراین  بود  خواهد 
دیگر  شود  خراب  اگر  چون  کنی،  مواظبت 

دندانی جای آن در نمی آید.
رهام خیلی خوشحال شد که بزرگ شده است. 
هر روز مواظب بود تا زبانش را به آن دندان لق 
نزند. ولی یک روز که داشت غذا می خورد، غذا 
به آن دندان خورد و آن دندان از جایش کنده 
شد و افتاد. رهام کمی ترسید ولی مادرش گفت 

که اشکالی ندارد.
کوچولو  خیلی  دندان  یک  روز  دو  از  بعد 
دندان  مواظب  خیلی  رهام  درآمد.  آن  جای  از 
را  غذاها  بیشتر  که  جایی  تا  بود  جدیدش 

نمی خورد تا به دندانش صدمه نرسد.
رهام  بود.  خریده  بالل  رهام  پدر  روز  یک 
خیلی بالل دوست داشت ولی نمی خواست از 
مادرش  اینکه  تا  دندانش؛  خاطر  به  بخورد  آن 
غذاها  بزند  مسواک  مرتب  اگر  که  گفت  او  به 

نمی توانند به دندان او صدمه بزند.
پس رهام هم از تمام غذاهای خوشمزه خورد.

ائلـلر یایـالقـدان قاییتدی
نـه یاتیـبسان، اویان یاریم
اّول بـاشدان شیرین جانین
دوست یولونا قویان یاریم
کئـچمـیشم الـدن - الـلره
دوشموشم دیلدن - دیللره
الــوان خـیـنـا آغ الـلــره

اوزه ریـنـدن قـویـان یاریم 
شاه داغی دیر اصل سویوم
شانا اینجـیتمه سین مویوم

قیــامــتــه قـــالدی تویوم
محشر اولسون دیوان، یاریم
 قارا گئـیـدی منـیـم بختیـم
ییــخیلیـب دیر اوجا تختیم
سویـولـوبدور فــرح رختیم
غــم خـلعـتـین گئین یاریم
بـیـلمـم کیـمـه گئدیم دادا؟
آمـان، سّریـن وئـرمـه یـادا
قیــز یـئـتــری بـو دونیادا
گؤزو یاشلی قـویـان یـاریم

قیز یئتَر کیم دیر؟
آذربایجان خانیم شاعیرلری

قیزیئترین بئش بنددن عبارت اوالن بیر گرایلی سیندان باشقا هئچ بیر اثری الیمیزه چاتمامیشدیر. اونون 
یاشاییشی حاققیندادا بئله معلوماتیمیز یوخدور. قیز یئترین یوخسول و چوخ قیز اوشاغی اوالن بیر 

عائله ده دونیایا گؤز آچدیغی اونون آدیندان تصور اولونور. 

اویان یاریم

ایستگاه کودک


