
 مادرمقدس از خاطرات  یقدردان ،خجسته زن هشت مارچ روز

  !، مبارکبادداشت پدر یگرامام یا و
  

كى از آن ید اگر یاحسان كن )خود(مادر  پدر و د و بھیستمیپرپروردگار تو مقرر كرد كھ جز او را  و

مكن و با اوف مگو و بھ آنان پرخاش  )حتى(دند بھ آنھا یا ھر دو در كنار تو بھ سالخوردگى رسیدو 

  )٢٣: آیھ ،١٧ :سوره( .ستھ بگوىیآنھا سخنى شا
  صبا امروز و دیام یمادرا          

  وفا و سرچشمھ مھر یا مادر          

  گرفت جان آدم توعالم و از          

  فرشتھ بھشت خدا یمادر ا          

  )صباح(

 
مادر واژه ایست سرشار از امید و . زیباترین خطاب مادر جان است. ا مادر استیدن ۀزیباترین واژ

  .شیرین و مھربان کھ از ژرفای جان بر می آیدواژه ای . عشق

خون  روز بھ -  ١٨٧٥ھشت مارچ، نماد مبارزه حق طلبانھ و آزادی خواھانھ زنان کھ با ھشت مارچ 

نتیجھ  شش سال طول کشید تا در و یشد، س آغاز –کشیدن خواستھ ھای برحق زنان کارگر نیویارک 

جھانی زنان،  ، بھ عنوان روز ھمبستگی١٩١١تالش کالراتسکین کمونیست برجستھ آلمانی، در سال 

بھ عالوه پس از تصویب آن نیز با وجود واکنش خشن جامعھ طبقاتی در  .بھ رسمیت شناختھ شود



 و ھمبستگی جھانی، روز اعتراض بھ بی عدالتی ھا مختلف عمال خود را بھ عنوان روز جوامع

توانستھ است  میان جنبش جھانی زنان، در این .نابرابری ھا و رفع ستم جنسی و طبقاتی بھ ثبت رساند

سراسر جھان تبدیل شود  در گذار در روند صلح و آزادی خواھی و حفظ محیط زیست ی تاثیربھ نیرو

 . است بھ زن کھ مادر پس افتخار .و با افتخار می توان گفت کھ این خود دستاورد کمی نیست

درجھان  جنسی و قوانین ارتجاعیتبعیض  تجلی ھمبستگی مبارزاتی زنان برعلیھ روز چھشتم مار

درمبارزه برعلیھ  این روز پرشکوه یاد آور مبارزات و رشادتھای زنان آزادیخواه است کھ. است

 چگرامیداشت ھشت مار. ھیچ تالشی فروگذار نکردند جھان از نابرابری و ستم و تبعیض جنسی در

تاریک اندیشی و  ھ علیھمبارزه بی وفق یکصد سال عین حال درس آموزی از تجربیات بیش از در

  .زمان حال نیز ھست در تبعیض علیھ زنان نابرابری و ستم و

بشریت می  آن، بر مادران، خواھران، ھمسران و دختران امروز آنچھ بر بشریت، بویژه برنیمی از

آنان تاب تحمل آن  آن فاجعھ ای کھ فقط. فاجعھ ای توصیف ناپذیریست. گذرد، تراژدی ھولناکی است

مانده بھ نوعی دیگر، مورد ظلم،  در دنیای بھ اصطالح پیشرفتھ، بھ نوعی و در جھان پس. را دارند

در جھانی کھ اقلیتی نا چیز،  .می گـردند تعدی و تجاوز قرار می گیرند، پایمال می شوند، سرکـوب

روزی، گرسنگی و ھزاران نکـبت و بدبختی دیگر را بر  ستم طبقاتی و متعاقـب آن فـقـر، سیھ

با اعمال تبعیض جنسی، ستم مضاعـف را نیز بر زنان روا داشتھ  یت بشریت تحمیل کـرده است،اکـثر

   .اند

   



  
  اتیمادرم شبنم گلبرگ ح

  اس بقاستیپدرم عطر گل 

  ای گذشتیمادرم وسعت در

  بای لقاستیحل ز پدرم سا

  اینھ حجب و حیمادرم آئ

  مان و رضاستیپدرم جلوه ا

  مادرم سنگ صبور دل ما 

  ھمھ حال کارگشاستپدرم در

  داست و ھنر یمادرم شھر ام

  مان و وفاستیپدرم حاکم پ

  ده دھریمادرم باغ خزان د

   پدرم برسرما مرغ ھماست

  د کرده زحزنیمادرم موی سپ

  پدرم نقش ھمھ خاطره ھاست

  مادرم کوه وقار است و کمال

  )؟؟؟( .پدرم چشمھ جوشان عطاست

   



 تدگار اسیجهان و تابلوی آفر ۀمادر، سازند

  
  م سجود یقبلھ و رو تو ییتو

  م دسرو انجام تو و آغاز تو

  شم یتو می سرا پا نقربا نم

  منبود و بود ھر ز تر باال تو

  .است یمادرمظھر قداست و پاک. مادران است یر پایبھشت ز

 زن. زن آفریدگار است و خالق. یک دختر، یک خواھر است و یک ھمسر ھر زنی، یک مادر است و

زنان . مظھرعشق است و وفا، عشقی ابدی و پایدار ر و عطوفت، زیبائی و لطافـت است ومظھر مھ

نیمھ ای فداکار،  زنان نیمی از جمعیت بشری اند،. ل مقاومت و ایستاگی، ایثار و از خودگذشتگیوسمب

 کند و با شیره جان خویش، در آن نیمھ ای کھ ھم خود و ھم نیمھ دوم را خلق می. نیمھ ای جان نثار

  .بداریم و ارج بگذاریم آنان را گرامی. دامن پاکش، در آغوش گرمش می پروراند



ک یست و نام نھادن یل جبران نچ وجھ قابیشد بھ ھک یفرزندانش م یھ مادر براک یغیدر یزحمات ب

 ن روزیتر یگرامروز مادر  .او باشد یثار و از خود گذشتگیای تواند پاسخگو ینم بھ نام مادرروز 

  .ندکز بتواند مراتب ارادت فرزندان را بھ مادران ابراز ین روزیک ن ید ھمیشا. است

کھ کودک را از آغاز بودنش  ستا یبردبار ینھ ھایو آ یصبور ی، جلوه ھایفداکار یمادر استوره 

از فکر کودک خود غافل  یلحظھ ا. دپروران یت خود میش گرفتھ و درپناه حمایدر آغوش پر مھر خو

 یو فداکار یصبور ین استوره ھایباست اگر چنیچھ ز. ددار یبھ او روا نم یتوجھ یب ینمانده و اندک

ِ پ شان یبھ سو یاریدست  م،یریو رحمت بپذ یاند، با مھربان یاریت و ھم یازمند حمایکھ ن یریرا، گاه

  .میم، و مقام بلندشان را پاس دارییبگشا

  .خدان بزرگ احسااز است  یمادر تکھ ا واست گرانبھا  یمادر الماس

 یكھ موھا یا آن زمانی یطلب  یم یارین یبرخاستن از زم یكھ برا یرد، آن زمانیگ  یدلم م مادرم

 ھرر چشمانت غم را بر دل یبا و مھربان زیز یخطھا .كند  یم ییت خودنمایشانیپ یودت بر ریسپ

و دستان ناتوان،  یودروز بید اریھمتو  .دارد ییكھ گاه نشان از جدا یكند، غم  یمھمان م یفرزند

تمام  یچ چشم داشتیھ  یا و بیر  یو ب یفشرد  یرا در دستان گرمت م ف و كوچك فرزندتیظر

  .دبخند تا فقط، یكرد  یم شوجودت را نثار

  
  ه گونست ت ال ایدلم مادر ب

  جنونست یکوھ سراپا غصھ و

  شھراندوه ن دشت سکوت ویدر

  .رونستیب ریتعب ھر ز ریتفس ھر ز



م باید از ھمھ یتشکر کنمادر  از میاگر بخواھ و .است مادر م کھیست دارآن دو بخاطر زن را

خواھری برای  ،م کھ ھمسر خوبی برای پدریمی بین راو مادر  بودنش نھ فقط از مادر – خوبیھایش

ھمسایھ وظیفھ شناسی نسبت بھ  ،شاگرد خوبی برای معلم ،ندوستا و دوستی خوب برای برادر

م باید از ھمسر یرارا بر شم ھمھ خوبیھایشاگر . است موطنانشو شھروند محترمی برای ھ ھمسایگان

  .میئش بگویش و از ھمھ رسالت ھاخواھری ا یھا یمھرباناز  ،بودنش خوب

بھ خواب رفتھ است،  اش یل بازیوساش نگاه می کند کھ آرام در میان بھ فرزند زمانی کھ یک مادر(

ناب را  ءبھ این فکر می کند کھ فردایشان ھرچھ قدر ھم زیبا باشد ھرگز نمی تواند جای آن لحظھ

  ).بگیرد

  )ژوآن بینز(

  

  یرپدر، اسطوره ی صبوری و از خودگذ

  ت ا بخندینخند دجانم بپدر

  تبخند کجایآسمان  ن ویزم

  مھربانت یبلند کن دست ھا

  .تخدا بخند م رحمتیبرو



  
ّىیحد از ّ عل ث نقل است کھ شخصى بخدمت رسول صل ّم آمد و گفت مرا وصیهللا تى بکن یھ وآلھ وسل

اورى ھر چند تو را بآتش بسوزانند مگر آنکھ یبخدا شرک ن کنم کھیت میحضرت فرمود کھ تو را وص

کنم کھ اطاعت پدر و مادر بکنى و با یت میمان ثابت باشد و تو را وصیبرا بگوئى و دلتبزبان حرفى 

 ند کھ از زن و مال خود بگذرىیکنى خواه زنده باشند و خواه مرده باشند ھرچند تو را گو کىیشان نیا

ست فرمود یکھ حق پدر بر فرزند چ دیشخصى از آنحضرت پرس .مان استین از جملھ ایبکن کھ ا

ند و کارى نکند کھ مردم یند او ننشیآنکھ پدر بنش ش ازیش از او راه نرود و پید و پیھ نام او را نگوآنک

  )ن جوانمردانییآ -شانیت حرمت ایفرزند و رعا بر مادر و ان حق پدریدر ب( .بپدرش دشنام دھند

   



  

  !مادرش از یدیسوال دختر شھ
  دیآ یم بھ خانھ یپس پدر ك

 دیباز كودك ز مادرش پرس

  ادر بھ كودكش كھ بھارم گفت

 دیغنچھ ھا و شكوفھ ھا كھ رس

  دیپرس باز كودك ز مادرش

 ندیآ یبھار و شكوفھ م یك

  گفت مادر كھ ھر زمان در باغ

 ندیلب بھ خنده بگشا غنچھ ھا

  گر سراغ باغچھ رفتیروز د

 بھار یكودك ما بھ جست و جو

  د لب بستھ است غنچھ ھنوزید

 بھار یست بویبر لب غنچھ ن

  خوب چرا یغنچھ ھا یفت اگ

 دیبند یلبتان را ز خنده م

  دید و باز شویزودتر بشكف

 دیخند یگلھا چرا نم یآ

  گفت یگاه با غنچھ ھا سخن م

 كرد یھا م گاه خواھش ز غنچھ

  را نرم یگاه گلبرگ غنچھ ا

   )ن پوریام( كرد یش وا میبا سر انگشت خو



  
خویش احساس آرامش نموده و نیازھای عاطفیشان پاسخ آشیانھ خانواده و آغوش والدین  فرزندان در

از . داده می شود و در شرایط حساس و مشکالت بھ این پناھگاه گرم و محبت آمیز پناھنده می شوند

سویی دیگر محبت کھ پیوند دھنده دلھای افراد بھ ھمدیگر است، کامل ترین و قوی ترین نوع آن بین 

و زن و شوھر، از ھم گسیختھ شود اما رابطھ محبتی و  دو برادر شاید رابطھ. والدین و فرزندان است

ی فرزندان والدین اند کھ ھمیشھ خود را فدا. عاطفی والدین با فرزندان بھ ھیچ وجھ گسیختھ نخواھد شد

  .دانستھ، تمام تالش خویش را بکار می بندند تا فرزندان در کمال آرامش و آسایش زندگی نمایند

 تفقط یک نگاه با محبت. یک دنیا امید است تو یک دنیا زیبایی، یک دنیا شادی،  پدر لبخند شیرینس پ

  .میارا بدست باد بدھیدن یھمھ غمھاکافیست تا 

پدرم تو . اساقھ ی نیلوفر م ،ای کھ در پای تو پیچید ،اسایھ ی تو بر سر م ،آفتاب مھربانی

   .آفتابی کھ امید وارم ھیچگاه غروب نکند. آفتاب زندگی ام ھستی
 تـــــو گھواره من یپدر دستھـــــا

  من  باره در تو لطف شھیھم

 دمیا بـــریتـــــو از ھمــــھ دن بجز

 دمیکھ عاشــــق تر ز تو ھــرگز ند

 پاکــت یدستـــــا ی نھیببوســم پ

 ببوسم صورت چــون قرص ماھت

 یریت برف پیمو ینشستھ رو

 یریرم تـــــو نــــمیمـــن بم یالھـ

 قبلھ راه سعــــــادت یــــدر اپـــــ

  )ینجات( .تینھای تا بی جاودانھ  تو



 
 ،از بزرگی. میئنما کدام واژه آغاز م نخست ازیدانینم ،میئبگو درپ م ازیخواھیکھ میزمان

 ی،خودگذر ،شجاعت ،شھامت ،مقاومت متانت، ،مردانگی، سخاوت، سكوت، مھربانی

   . . . و یزیعرقر ،تالش
از  یتوان اندک یچگونھ م. یبود ابا م ات یزندگ یر تمام لحظھ ھاآنکھ د ی، ااپناه م یپدر، ا

  محبتت را پاسخ داد؟؟؟ یایاز در یتوان ذره ا یچگونھ م. زحماتت را جبران کرد

چھ روزھا کھ تو بر  ،میم، بخندیشاد باش اتا م یغرق نمود کار یچھ روزھا کھ تو خود را در خستگ

م و تو یش بودیتوجھ بھ تو، فقط بھ فکر خو یب امد و یبار یم یو از چشمانت خستگ یگشت یم

آمد  یبر ھم م یدگانت از خستگیار دیاخت یچھ شبھا کھ ب. یزدیلبخند م ما یبروشھ یمھربانتر از ھم

  .میستینگر یبھ تو م او م یرا در دامنت گرفتھ بوداکھ م یدر حال

ن گل نھ تنھا ی، ایتو باغبان بود .لرزد یم یم کھ بھ ھر بادیبود یمثل گل ام ،وجود یھست یا،پدر یا

تو  یآزرد ول یمھربانت را م یش دستھایبا خارھا یگاھ کرد، بلکھ ھر از چند یلت کم نماز د یغم

  .شد یاز عالقھ تو کم نم یو ذره ا یبود ینیمطم بازھم در ھمھ لحظات سپر

ادت یبھ و  شدیاند یمگل کوچک بزرگ شده، بھ تو ھمان نک یا، د و آرزویتمام ام ین، اینازن یپدر، ا

  ).شده است انتخاب یتینترنیمنابع ا ازپاراگرافھا  وجمالت  یبعض :یادآوری( .کندیم یزنده گ

   



 

  بگذار بگویند رفت

  تو می دانی کھ چنین نیست

  پدر ھا ھرگز نمی میرند

  تا ریشھ می خواھیم

  تا تکیھ گاه محرم و مھربان و مطمئن نیاز است

  گیه تا خون پاک برای زند

  و نان گرم برای آغاز صبح

  امتدادمان را تپش می دھد

  پدر ھا ھرگز نمی میرند

 م یدانیم

 نبودن نیست ،ندیدن

  می دانی

  وقتی نامت پایدار است

  آنرا تکرار می کنی گرمی و زیر ھر رنگ

  ما ھنوز او را خواھیم خواند

  و تو ھنوز او را خواھی نگاشت

  بود این ھمیشھ خواھیست و تو امتداد نقشش جاودانگی

  کالمش  و یبزرگ

  )؟؟؟( ابد بر دیوار زندگی ما آویختھ است تا
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