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وقتی شگفت زده شدیم

دغدغه های پدرانه

شیرینی لبخند بچه ها

دلبسته مهر پدری

یکی از بچه ها را در بغلش نگه داشته و تکان تکان می دهد تا آرام شود و بخوابد. همزمان چشمش به مادر و 
دخترهاست که مشغول رسیدگی به بچه های دیگر هســتند. وسط صدای گریه و نق زدن بچه ها می گوید: 
»من قبل از تولد بچه ها، 2فرزند داشتم، طهورا و آتنا، دختران 11ساله و 9ساله ام. خدا لطفی در حق من و 
همسرم کرد و ما صاحب 4قلو شدیم.« این پدر جوان از شنیدن عجیب ترین و البته شیرین ترین خبر عمرش 
تعریف می کند: »همســرم در هفته هفتم بارداری بود که برای ســونوگرافی به پزشک مراجعه کرد. آنجا 
فهمیدیم که 4قلو باردار است. اولش شوکه شدیم و باورش برایمان سخت بود. ما اصال در خانواده و اطرافیان 
حتی 2قلو هم نداشتیم؛ این اتفاق آنقدر برای من باورنکردنی بود که حتی به پزشک سونوگرافی شک کرده 
بودم و می گفتم خودم باید دستگاه را ببینم تا باور کنم تشخیص درست است! هرچه هم می گفتند تو که از 
سونوگرافی سر درنمی آوری، قبول نمی کردم! بعد از کلی اصرار باالخره داخل اتاق رفتم و دکتر در نمایشگر 
دستگاه، 4تا بچه را نشانم داد. اصال باورم نمی شد. هاج و واج از اتاق بیرون آمدم. تا 2روز در خانه مان سکوت 

بود و در ناباوری به سر می بردیم.«

مرادنیا، پدر جوان 6کودک است و این دغدغه برایش بسیار پررنگ؛ »از همان ابتدا که فهمیدم منتظر 
آمدن 4قلوها هستیم، به خرج های  پیش رو فکر می کردم و مدام از خودم می پرسیدم حاال با چه درآمدی 
این بچه ها را بزرگ کنم؟ همســرم به من روحیه می داد و می گفت، نباید از کار خدا ایراد بگیریم. خدا 
خودش روزی بچه ها را می رساند.« او از سختی های این راه تعریف می کند و ادامه می دهد: »شرایط در 
دوران بارداری همسرم برایمان سخت بود. کارگر فضای سبز هستم و وسیله نقلیه هم ندارم؛ به همین 
دلیل برای رفت وآمد به مطب دکتر و آزمایشگاه و مراجعه هفتگی به مراکز درمانی، دچار مشکل بودیم. 
حقوق چندانی هم ندارم، گاهی هم ناچار می شــدیم با موتور خودمان را به مطب برسانیم.« خانواده 
مرادنیا مستأجرند و خانه شان کمتر از 40متر مساحت دارد. شرایط زندگی در این خانه کوچک، برایشان 
خیلی سخت است. پدر می گوید: »زندگی کردن 8نفر در خانه ای به این کوچکی و بدون امکانات مناسب، 
واقعا دشوار است. برای حمام کردن بچه ها ناچاریم اتاق را گرم کنیم و چندباری دچار گازگرفتگی خفیف 
شده ایم. با این حال اصال نمی توانم به رفتن از این خانه فکر کنم؛ چون با این همه هزینه، اجاره همین 
خانه را هم به سختی جور می کنم. نداشتن وسیله نقلیه هم مشکل بزرگی است؛ مخصوصا که باید مدام 
برای آزمایش های مختلف 4قلوها را به بیمارستان ببریم. بیشتر روزها دیر سر کارم می رسم و بنده خدا 
مسئولم هم کم کم صدایش از این همه گرفتاری من درآمده است.« او امیدوار است با دریافت حمایت  ها، 

شرایط را برای رشد و زندگی بچه هایش کمی راحت تر کند.

سختی ها و مشکالت به جای خود، اما مرادنیا مدام در حال شکر گفتن است و به اینکه پدر 6فرزند است، 
افتخار می کند. او می گوید: »با همه سختی ها، خدا را شــکر می کنیم که 6فرزند سالم به ما داده است. 
روزی رسان خداست، اما طبیعی است که ما به عنوان والدین نگران آینده فرزندانمان هستیم. اطرافیان 
وقتی می شنیدند در انتظار تولد 4قلوها هستیم، به من می گفتند تو که کارگر فضای سبز هستی و درآمد 
چندانی نداری، 4قلو می خواهی چه کار؟ اما من فکر می کنم خدا لطفی در حق ما کرده که صاحب فرزندان 
سالم شده ایم و بعد از آن هم خدا بزرگ است. شکر می کنیم و راضی هستیم، اما حتما به کمک و پشتیبانی 
نیاز داریم تا از پس تامین نیازهای بچه ها برآییم.« روزهای خانه و خانواده مرادنیا با 4نوزاد دوست داشتنی، 
پر از صحنه های جالب و شیرین است. پدر جوان اینطور تعریف می کند: »وقتی بچه ها با هم گریه می کنند، 
هول می شویم و نمی دانیم چطور آرامشان کنیم. معموال همه کارهایشان با هم است؛ با هم گریه می کنند، 
شیر می خواهند و خوابشان می گیرد. مراقبت از 4بچه کوچک و بیداری های شبانه سخت است، اما در کنار 
سختی ها، شیرینی هایی هم وجود دارد. من از وجود بچه ها خیلی خوشحالم. همین که لبخند می زنند، شاد 
می شوم. حاال هرچه اطرافیان بخواهند ناامیدمان کنند و از سختی های بچه داری برایمان بگویند، اما خدا 
را برای این نعمت شکرگزارم.« طهورا و آتنا حاال صاحب 3برادر و  یک خواهر شده اند. محمد، علی، رضا و 

فاطمه، 4قلوهای خانواده مرادنیا هستند که 6مهرماه امسال  چشمانشان به این دنیا باز شد.

برای مرادنیا، قرار گرفتن در موقعیت تازه ای که کم کم آن را باور 
کرده بود، با چالش های زیادی همراه بوده است؛ از نگرانی برای 
سالمت همسرش گرفته، تا دغدغه سالم به دنیا آمدن 4قلوها؛ 
»بعد از  ماه سوم بارداری، همسرم باید بیشتر تحت مراقبت قرار 
می گرفت و هر هفته به بیمارســتان مراجعه می کرد. پزشکان 
حتی نگران ســالمت همســرم بودند و می گفتند ممکن است 
به دنیا آوردن 4قلوها برایش خطرناک باشــد و مشکل قلبی یا 
کلیوی پیداکند و این موضوع مرا بیشــتر از قبل نگران می کرد. 
دکترها می گفتنــد ادامه دادن بارداری نه تنها برای همســرم، 
بلکه احتماال برای بچه ها هم خطر دارد، اما همســرم می گفت 
حتی به قیمت جانش، نمی تواند با خواســت خــدا مقابله کند. 
به ما پیشــنهاد دادند که می توانیم از روش هایی استفاده کنیم 
تا در همان مراحل شــکل گیری جنین، تعــدادی از آنها از بین 
بروند، اما ما به هیچ وجه نمی توانســتیم خودمــان را به این کار 
راضی کنیم. با گذشــت زمان به بچه ها دل بســتیم؛ آنقدر که 
در دوران بارداری نگــران بودیم مبادا مشــکلی برای هر کدام 
از آنها پیش بیاید. حتی پزشــکان می گفتند بــا توجه به اینکه 
2فرزند هم داریم، تولد 4قلوها اوضاع مان را دشــوار می کند، اما 
ما معتقد بودیم این خواســت و کرم خدا بوده، پس باید مراقب 
فرزندانمان باشیم.« باالخره مهر ماه امسال، بچه ها در 7ماهگی و 
در شرایط اضطراری به دنیا آمدند. از همان ابتدای تولد، شرایط 
 ناگهان خیلی ســخت شــد. 2تا از بچه ها 2 ماه کامل در بخش 

مراقبت های ویژه بستری بودند.

پای صحبت پدر و مادرهای جوان که بنشینید، از سختی های 
فرزنددار شــدن می گویند؛ از نگرانی هایی که برای تامین 
نیازهای فرزندشان دارند و دغدغه هایشان برای آینده آنها. 
اما همه پدر و مادرها باور دارند که با وجود همه ســختی ها و 
دغدغه های فرزندداری، بچه ها هدیه هایی از آسمان هستند. 
مهدی مرادنیا، کارگر فضای سبز شــهرداری تهران و اهل 
کوهدشت لرستان اســت. وقتی فهمید قرار است هدیه ای آسمانی برایش فرستاده 
شود، پدر 2دختر 11و 9ساله بود، اما در خواب  هم نمی دید که قرار است با تولد 4قلوها، 
پدر 6فرزند قد و نیم قد شود. او حاال پدری جوان است که هرچند فکر کردن به تامین 
نیازهای فرزندانش خواب را از چشم هایش ربوده، اما هر روز خدا را برای داشتن این 
هدیه های آسمانی شکر می کند. مهمان خانه کوچک، اما با صفای خانواده مرادنیا شدیم 
که از پاییز امسال، صدای 4نوزاد سکوت آن را شکسته است. پدر خانواده می گوید در 

آستانه روز پدر، با داشتن 6فرزند سالم، شادترین پدر دنیاست.

نیلوفر  ذوالفقاری

یادداشت  مهم ترین اصل تربیتی را
لقمه حالل می دانم 

نجیب بود 
و عاشق خانواده

 مردم ایران سخاوتمند 
و مهربان هستند

 گفت وگو با پدر شهید فریدالدین معصومی، نخبه ای که 
در حادثه تروریستی شاهچراغ آسمانی شد 

 چند روایت دست اول علی 
فرزند مرحوم منصور پورحیدری

 روایت رومینا گوادالوپه پرز، سفیر بولیوی 
از سکونت در تهران
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فرشته ها هم 

می توانند مرد باشند

می کنــد؛ 1   را  هوایــت  دلــم 
وقت هایی که روحــم درد دارد 
و قلبم می شــکند به دنبال شانه هایت 
می گــردم و در پی آغوشــت و برای 
رســیدن به آرامش. پدر؛ تو تکیه گاهی 
که جهنم های پیچ و تاب زندگی را برای 
فرزندان و همســرت دلپذیرتر می کنی 
اما بهشت زیر پایت نیســت و سودای 
آن را هم در ســر نمی پرورانی. تویی که 
بی صدا و بی هیاهو، می توانی ســاعت ها 
یک کنج بنشــینی و حرف نزنی اما گاه 
لبخند نازکی از گوشه لبانت نثار ما کنی 
تا دلگرم شــویم به وجودت. اما راستش 
را بخواهی، دلبرکانــت خوب می دانند 
که در دلت غوغاســت و هجمه های فکر 
و خیال دست از سرت برنمی دارد. تویی 
که اقتدار مردانه ات اجازه نمی دهد برای 
ما از مشکالت دم بزنی و هر لمحه تالش 
می کنی در دریای پرتالطم زندگی، کشتی 
خانواده را از دل توفان های ســهمگین، 
مقتدرانه، بی ادعا و عاشقانه به ساحل امن 
و آرام برسانی و بذر امید را در دل خانواده 

بنشانی.
*

عشق، مولد حرکت است و مهر به 2  
خانواده اولویت هر مردی؛ مهری 
که به او انگیزه کار و تالش برای معاش و 
حال خوش خانواده اش را می دهد و چه بسا 
به تأکید بزرگان، مرد اگر عاشق نباشد، 
نمی تواند در این مسیر ثابت قدم بماند و 
از مشقت ها دلسرد و زمینگیر می شود؛ 
چراکه پناهگاه عاطفی هر مردی، خانواده 
او یعنی همســر و فرزندانش هستند. 
هرچند تأمین رزق و روزی و معیشت با 
خداوند اســت ولی مرد وسیله است و با 
تالش های او هزینه هــای خانواده تأمین 
می شود؛ تالشــی که چنانچه در فرامین 
دینی و روایت ها آمده؛ به منزله عبادت 
بوده و چه خوش معتقد است مولوی، عارف 
و شاعر ایرانی: »اگر می بینید که مردان از 
صبح تا شب مشغول کارند و با سختکوشی 
کار می کنند برای آن است که در خانه، در 
پناه عاطفی و روانی همسر و فرزندان خود 
قرار گیرند.« و سرانجام هر مرد عاشق، 

آرامش است و آرامش.
*

مردان ایرانی به نســبت مردان 3  
جهــان، بســیار خانواده خواه و 
خانواده دوست هســتند. این یک ادعا 
نیســت و اعداد و ارقام سنجش  مردان 
ازدواج کرده کشورمان، موید این موضوع 
است. کارشناســان با اطمینان معتقدند 
که براســاس فرهنگ رایج در این مرز و 
بوم و آمارهای موجود، کامال قابل اثبات 
اســت که قریب به اتفاق مردان ایرانی 
عاشــق تشــکیل خانواده و در نهایت 
تجربه پدرشدن هســتند. ارتباط این 
خانواده دوستی را با متوسط سن امید به 
زندگی مردان ایرانی که ۷6 سال است، 
نیز به راحتی می توان سنجید؛ به طوری 
 که از جمعیت ۸4 میلیونی کشور، حدود

4۳ میلیون نفر را مردان تشکیل می دهند 
و از میان ۳1 میلیون و 200 هزار نفر مرد 
باالی 1۵ سال هم 21 میلیون و ۳10 هزار نفر 
از آنها دارای همسر، هستند. در این میان 
به لحاظ آماری، نسبت مردان به زنان در 
آستانه ازدواج، هم تقریبا متناسب است 
و مضیقه ازدواج در کشور برای آقایان و 

بانوان وجود ندارد.
*

به تصویر ایــن صفحه خوب نگاه 4  
کنید، چقدر حال خــوب از این 
لبخندها ساطع می شود. این پدر جوان، 
عاشق همسر و فرزندانش است و آنها را 
هدیه الهی می داند و دلش غنج می زند 
برای لبخند فرزندانش و دلخوش  است 
به ســالمت آنها. اگرچه اندوخته مالی 
و حســاب بانکی پر ندارد و کارگر ساده 
فضای سبز اســت اما تالش می کند تا 
در مســیر تأمین نیازهای خانواده باز 
نماند؛ مــردی که صبورانــه و مثل یک 
فرشته مهربان دوشادوش همسرش در 
تکاپوســت و مدام خدا را برای 6فرزند 
ســالمی که به او داده، شکر می گوید و 
چشــم امیدش به یگانه بی همتاست؛ 
مردی که امیدوار است متولیان فرهنگی 
و دغدغه داران فرزنــدآوری، حامی او  و 
خانواده های اینچنینی باشند و سقف دائم 
باالی سرشان فراهم کنند تا شادمانه های 
این پــدر و فرزندانش در پیچ و تاب های 
سخت اقتصادی و تأمین معاش آنها کم کم 

رنگ نبازد.
*

فرشته ها هم می توانند مرد باشند؛ 5  
چراکه قوی ترین فرشته نگهبان 
برای هر دختری، پدرش است و دردانه 
هر پدر هم دخترش؛ مهری که هیچ چیز 

نمی تواند جایش را پر کند.

ین
 ام

سن
مح

س:  
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مرادنیا: روزی رسان 
خداست، اما طبیعی 
است که ما به عنوان 
والدین نگران آینده 
فرزندانمان هستیم. 
اطرافیان وقتی 
می شنیدند در انتظار 
تولد 4قلوها هستیم، 
به من می گفتند تو که 
کارگر فضای سبز هستی 
و درآمد چندانی نداری، 
4قلو می خواهی چه کار؟ 
اما من فکر می کنم خدا 
لطفی در حق ما کرده که 
صاحب فرزندان سالم 
شده ایم و بعد از آن هم 
خدا بزرگ است

مهدی مرادنیا و همسرش 
بعد از 2دختر اخیرا صاحب 4قلو شده اند

خانواده مرادنیا در خانه ای کوچک تر 
از 40متر مستأجرند و چشم امیدشان 

 اول به خدا و بعد دریافت حمایت   
برای بچه هاست

فرشته های 
دوست داشتنی

طاهره کوشکی، مادر 4قلوها:

از ته دل 
دوستشان دارم

طاهره کوشکی، مادر این 6فرزند، 
28ســاله اســت و در بــارداری 
ســومش، اصال تصور نمی کرد که 
قرار اســت با 4نوزاد از بیمارستان 
به خانه برگــردد! به ویژه اینکه در 
خانواده شان ســابقه چندقلوزایی 
وجود نداشته اســت. او می گوید: 
»بعــد از اینکــه خــودم متوجه 
بارداری ام شــدم، صبر کــردم تا 
6هفته شود و برای کنترل تشکیل 
قلب بچه به سونوگرافی رفتم. آنجا 
بود که خانم مسئول گفت جنین ها 
4تا هستند. خشکم زد! اصاًل باورم 
نمی شــد. مانده بــودم که چطور 
شــده.« کوشکی پیشــنهادهای 
مختلــف بــرای خاتمــه دادن به 
بــارداری را بــه یاد مــی آورد و از 
اصرار خودش به تســلیم شــدن 
در برابر خواســت خــدا می گوید: 
»خیلی ها حتی دکتــری که به او 
مراجعه کردیم، به من پیشــنهاد 
سقط دادند، اما من خیلی محکم 
جلویشان  ایســتادم. نمی خواستم 
بچه هایم را از دســت بدهم. گفتم 
اینها از طرف خدا هستند، ما اجازه 
نداریم آنها را از بین ببریم.« دوران 
بارداری این مادر با سختی سپری 
شــده؛ چراکه شــرایط جسمانی 
ویژه  و احتمال ایجــاد خطر برای 
مادر و بچه ها وجود داشته است. با 
این حال کوشکی به هیچ قیمتی، 
حتی به بهــای به خطــر افتادن 
جانش، راضی به آســیب رساندن 
به بچه هایش نشــده است. مادرها 
بهتر می دانند که نگهداری از نوزاد 
چقدر سخت اســت و انرژی الزم 
دارد، حاال تصور کنیــد این مادر 
جوان باید به 4نوزاد رسیدگی کند؛ 
به طوری که خودش می گوید بعضی 
روزها واقعا کنتــرل اوضاع برایش 
سخت می شــود: »وقتی از خواب 
بیدار می شوند یک لشکر باید آماده 
خدمت باشد. خدا نکند که دوتا یی 
با هم گرسنه باشند یا خودشان را 
خیس کنند، دیگر نمی دانم با کدام 
دســت باید به آنها برســم؟ وقتی 
دخترهایم مدرسه می روند، دیگر 
واقعاً دســت و پایم را گم می کنم، 
اما از ته دل دوستشان دارم؛ اینها 

فرشته های خانه ما هستند.«

پدر موسیقی نوین

استاد علینقی وزیری معروف به 
کلنل وزیری، از موسیقی دانان 
سرشــناس و از پیشــگامان 
آهنگسازی برای اجرای ارکستر 

موسیقی ایرانی بود.

پدر علم ارتباطات

کاظم معتمدنژاد به دلیل نقشی 
که در تدریس آکادمیک علوم 
ارتباطــات و روزنامه نــگاری 
در ایران داشــت به پدر »علم 

ارتباطات ایران« شهرت یافت.

پدر علم کویرشناسی

پرویز کردوانی، جغرافی دان و 
دارنده مدال ملی و نشان عالی 
دانش، پدر علم کویرشناســی 
ایران در این حوزه بسیار خدمت 

کرد.

پدر معماری مدرن

هوشنگ سیحون، طراح، معمار، 
نقاش و تندیس ساز پیشکسوت و 
باسابقه ای است که جایگاه ابدی 
بزرگانی چون خیام، کمال الملک، 

بوعلی سینا هنر اوست.

پدر مدرسه سازی

محمدرضا حافظــی، بنیانگذار 
جامعه خیران مدرسه ساز کشور، 
سال ها برای ســاخت مدرسه 
تالش کرد و به پدر مدرسه سازی 

معروف شد.

پدر صنعت  گاز

محســن خلیلــی کــه برای 
نخستین بار شعله های گاز را در 
خانه های ایرانی روشن و کارخانه 
بوتان را راه اندازی کرد، به عنوان 

پدر صنعت شناخته می شود.

پدر داستان نویسی 
کوتاه

محمدعلی جمالزاده با داستان های 
انتقادی، ساده، طنزآمیز و سرشار 
از ضرب المثل هــا و اصطالح های 
عامیانه، آغازگر سبک واقع گرایی 

در ادبیات فارسی شد.

پدر صنایع غذایی

شــاهرخ ظهیری، پدر صنایع 
غذایی ایران و بنیانگذار شرکت 
صنایع غذایی »مهرام« مدیریت 
مجموعه های صنعتی متنوعی را 

برعهده داشت.

پدر روانشناسی 

پروفسور سعید شاملو، بنیانگذار 
روانشناسی بالینی ایران است و 
نخستین کلینیک مرکز مشاوره 
و راهنمایی را در سال 1۳44 در 

دانشگاه تهران راه اندازی کرد.

پدر علم فیزیک ایران

پروفســور محمود حســابی، 
پایه گذار فیزیک و مهندسی نوین 
بــود و از او به عنوان خدمتگزار 
فرهنــگ ایــران و انســانی 

ایران دوست نام برده می شود.

این پدران 
ایران زمین

به همه آنها که به یک علم، 
هنر، پیشه و فعالیت ویژه جان 
بخشیده اند، در افکار عمومی 
و نگاه صاحب نظران، لقب پدر 
داده شده است؛ پدرانی که 
تعدادشان کم نیست و همگی 
فخر این مرز و بوم هستند؛ 

درست مثل این چند پدر.

پروانه بهرام نژاد
دبیر  روز هفتم


