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آسیب شناسي
مسئله طالق
در جامعه4...

نخستین هفته
نامه ویژه
همسران
مادر بزرگم زن مهر بانی بود  ،پدر م را از هشت
سالگی از دست داده بودم و نا چار در کنار درس
خواندن ،کار هم می کردم یک برادر و یک خواهر
دیگر هم داشتم که از من کوچکتر بودند و مادرم هم
کار می کرد تا مخارج زندگی مان تامین شود...مادر
بزرگ هم ما را در خانه اش جا داده بود هر سال
اول دهه ی محرم آش می پخت و خیرات می کرد،
می گفت  :برای سالمتی خواهرم که بیمار شده بود
نذر دارد،آش مادر بزرگ خیلی خوشمزه بود .خوب
یادم هست آن سال ،سال سردی بود من تازه از
مدرسه رسیده بودم که بوی آش مادر بزرگم به
مشامم رسید همان جا جلو در نشستم و گفتم مادر
بزرگ از این آش به من هم می دی؟ با لبخندی مهر
بان گفت البته عزیزم این آش مال تو است ،اما تا
سرد بشه ،تو این کاسه را ببر خانه زری
خانم،عروسش پا به ماه است ،بوی آش میاد شاید
هوس کرده باشد! خانه زری خانم دو تا کو چه اون
طرف تر بود من رفتم و آش را دادم و این اتفاق
بیشتر وقت ها می افتاد ،حتی همسایه های ما نیز
برایمان گاه غذا می آوردند و این یک فرهنگ در
بین ما ایرانی ها بود...آن روز ها خانه هایمان
آپارتمان نبود و لی همه ،همدیگر را می شناختند.اما
این روز ها چرا هیچ کس از خانه همسایه بغلیش
خبر ندارد؟
آبگوشت غذای خوشمزه ای بخصوص اگه این
غذای سنتی و خوشمزه را به روش سنتی خودش
هم بخوری یعنی با دستهای شسته شده نان را لقمه
درست کنی و با ترشی یا سبزی نوش جان کنی.
مشغول خوردن بو دم که پسرم گفت بابا جلوی بچه
ها زشته،تعجب کردم و پرسیدم کجاش اشکال داره؟
اینکه آبگوشت می خورم ؟یا اینکه با دست
میخورم؟ مؤدبانه گفت دومیش،با تعجب پرسیدم
پسرم شما با دوستاتون میرید رستوران سفارش
پیتزا میدید و با دست نشسته میشینید میل میکنید
عیبی نداره ،من آبگوشت را با دست شسته می
خورم زشته و دور از اخالقه؟
حسین آقا بقال  ،مرد خوبی بود مغازه اش کوچک
بود ،اما همه چی توش بود .خوب یادمه هر وقت
ازش چیزهایی مثل نخود،شکر و یا لوبیا ،هر
چیزی که با ترازو سرو کار داشت می خریدیم یه
پیمونه بیشتر می ریخت رو خرید ما،وقتی
میپرسیدیم چرا ،میگفت می خوام حق الناس
نشه،حاال فروشگاه ها بزرگ شده خیلی بزرگ حتی
هایپر استار داریم وقتی خرید می کنیم میگن پول
خرد نداریم و اگه با تعجب نگاهشون کنی میگن این
آدمس را بردار!بیشتر وقتها رقم ها رو گرد می
کنند ،مثالً دوهزارو هفصدو شصت تومان میشه سه
هزار تومان .خوب یادمه سال  0531بود برای دیدن
برادرم رفتم فرانگ فورد (آلمان) تو فرود گاه دیدم
ادامه ص2
نمازم داره

3آذر روز بسیج مبارک

چه روزها كه یك به یك غروب شد .نیامدي
چه بقض ها كه در گلو رسوب شد نیامدي
خلبیل اتشین سخن طبر به دوش بت شكن
خدایمان دوباره سنگ و چوب شد  ،نیامدي!
براي ما كه دل شكسته و خسته ایم نه،
ولي براي عده ای چه خوب شد ،نیامدي!
تمام روز هاي هفته را در انتظار جمعه ام
دوباره صبح ،ظهر ،غروب شد ،نیامدي!

نیا ،نیا گل نرگس
كه جهان جاي تو نیست
دو صد ترانه به لب ها ،یكي بهر تو نیست
نیا ،نیا گل نرگس كه در زالل دلي
هزار آینه نقش ویكي ز خال تو نیست
نیا ،نیا گل نرگس  ،فدا شدي موال
هزار نامه ي كوفي  ،یكي براي تو نیست
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عوامل خانوادگی
مؤثر در
بروزآسیبهای
اجتماعی5-
وقتی زندگی
خوب پیش
نمیرود این
نکات را به
خاطر بیاورید-

7

