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     مريم ترابي
انسان ذاتاً طالب نيكي هاست و اگر بر اساس فطرت 
ناب و دس�ت نخورده خود عمل كند بي شك مايه 
گس�ترش خوبي ها خواهد ش�د. رمضان فرصتي 
براي بازگشت انسان به فطرت پاك خويش است 
و ثانيه ها و دقايق و س�اعت هاي ه�ر روز اين ماه 
مبارك فرصتي طاليي براي پاك ش�دن وجود ما 
از زنگارهاي غفلت اس�ت. اما چرا بعضي ها همين 
يك ماه عزيز را نيز از دست مي دهند و رفتارهايي 
از خود بروز مي دهند كه هيچ سنخيتي با فلسفه 

روزه و رمضان ندارد. 
         

    احتكار و روزه چه نسبتي با هم دارند
به فروشگاه محل سر مي زنم تا مايحتاج خانه را خريداري 
كنم. سراغ قفس��ه هاي قند و ش��كر مي روم ولي خالي 
اس��ت. از صاحب فروش��گاه مي پرس��م چرا قند و شكر 
نداري��د؟ مي گويد: »واهلل چي بگويم. چند روزي اس��ت 
كه توزيع نكرده اند. از ش��ركت هاي پخش هم مي پرسم 
مي گويند جلوي پخشش را گرفته اند تا بتوانند گران تر 
بفروش��ند.« حكايت همان حكايت تك��راري احتكار و 
گران فروشي اس��ت. يكي از دوستان آدرس��ي را به من 
مي دهد كه مي توانم از عمده فروش چاي و قند و ش��كر 
تهيه كنم. به محل م��ورد نظر مي روم. مرد ميانس��الي 
صاحب عمده فروش��ي اس��ت. خود را معرفي مي كنم و 
مي گويم كه از طرف فالني خدمت رسيده ام. اسم معرفم 

را كه مي آورم جلوي پايم بلند مي شود و حسابي تحويلم 
مي گيرد. صحبت بينمان گرم مي ش��ود و از همه چيز و 

همه جا صحبت مي كنيم. 
در آخر درخواس��ت خودم را مي گويم و مقداري كه نياز 
دارم را برايم مي آورند. قيمتش باالس��ت ولي با تخفيف 
برايم حس��اب مي كنند. از او علت نبودن شكر در بازار را 
مي پرس��م و با لبخند مي گويد: »بهتر است كمي ناياب 
شود تا ارزش واقعي خود را پيدا كند.« با تعجب مي گويم: 
»حاجي نماز و روزه ات قبول باشد ولي آيا احتكار با زبان 
روزه درست اس��ت؟ مردم روزه دار سختي بكشند تا اين 
كاال ارزش واقعي خود را پيدا كند؟ آيا اين انصاف است 
كه انسان روزه دار را براي سود و منفعت خود آزار دهيد؟« 

فقط نگاهم مي كند و جوابي نمي دهد. 
در راه انبوهي از س��ؤاالت به ذهنم هج��وم مي آورد كه 
چرا ما آدم هاي بدي ش��ده ايم؟ چرا هيچ چيز سر جاي 
خودش نيس��ت؟ ناراح��ت و عصباني از خري��د خود به 
خانه مي رسم. تمام خريدهايم مثل خوره به جانم افتاده 
است. از دست خودم ناراحتم كه چرا خريدها را در همان 
حجره نگذاش��تم و با خود آوردم. فرداي همان روز سر 
راهم خانواده اي قرار گرفتند كه بسيار محتاج و نيازمند 
بودند. تمام خريدهاي ديروز خ��ود را به اضافه تعدادي 
اجناس ديگري كه خريده بودم ب��ه آن خانواده نيازمند 
رساندم. با خودم مي گويم حتماً خيري بوده است كه من 
بايد مي رفتم و اين خريدها را مي كردم و به آن خانواده 
مي رساندم. شايد من واسطه رساندن اين آذوقه ها بودم. 

    هيچ چيز نمي خوريم ولي روزه هم نيستيم!
چند روز مان��ده به ماه مبارك رمض��ان از ميان پيام ها و 
حكايت هاي مختلفي كه دوستان و آش��نايان در گروه 
فاميلي منتش��ر مي كردند يك رواي��ت توجهم را جلب 
كرد. نوشته بود: »در ماه رمضان چند جوان، پيرمردي را 
ديدند كه دور از چشم مردم، غذا مي خورد. به او گفتند: 
 اي پيرمرد مگر روزه نيستي؟ پيرمرد گفت: چرا روزه ام، 
فقط آب و غذا مي خ��ورم. جوانان خنديدن��د و گفتند: 
واقعاً؟ پيرمرد گفت: بله؛ دروغ نمي گويم، به كسي بد نگاه 
نمي كنم، كسي را مس��خره نمي كنم، با كسي با دشنام 
سخن نمي گويم، كسي را آزرده نمي كنم، چشم به مال 
كسي ندارم و... ولي چون بيماري خاصي دارم متأسفانه 
نمي توانم مع��ده را هم روزه دارش كن��م. بعد پيرمرد به 
جوانان گفت: آيا شما هم روزه هستيد؟ يكي از جوانان در 
حالي كه سرش را از خجالت پايين انداخته بود، به آرامي 

گفت: خير! ما فقط غذا نمي خوريم...«
همه ما روزه مي گيريم ولي آيا روزه دار واقعي هس��تيم؟ 
از سحر تا افطار ساعت ها گرس��نگي را تحمل مي كنيم. 
دهان خود را روي هرچه خوردني است مي بنديم، ولي 
آيا دهان و زبان خ��ود را بر دروغ و تهم��ت و غيبت هم 
مي بنديم؟ آيا فقط معده ما روزه باشد كفايت مي كند؟ 
آيا فلسفه روزه همين است؟ قطعاً فلسفه روزه فقط اين 
نيست كه ما سختي و رنج گرسنگي و تشنگي را تحمل 
كنيم ولي زبان و رفتار و كردار ما روزه دار نباشد. خدا روزه 
را براي انسان گذاشته است كه انسان در كنار نخوردن، 

سراغ گناه و آلودگي هاي ديگر هم نرود. مثاًل زبان خود را 
به گناه تهمت و دروغ و غيبت آلوده نكند. دل خود را به 

گناه كينه و نفرت و دشمني آلوده نكند. 
روزه اي كه فق��ط معده هايمان را ع��ذاب بدهيم به چه 
دردمان مي خورد؟ با ده��ان روزه دروغ بگوييم، با دهان 
روزه گران فروش��ي  كنيم چون ما بايد س��ود بيش��تري 
ببريم. ما روزه دار واقعي نيس��تيم اگر زور بگوييم و آزار 
برسانيم. روزه دار واقعي نيستيم وقتي چشم و زبان و دل 
و كردارمان در خدمت خلق خدا نيست. روزه دار واقعي 
نيستيم وقتي اس��راف مي كنيم. روزه دار واقعي نيستيم 
وقتي فخر مي فروش��يم. روزه دار واقعي نيس��تيم وقتي 
همسايه ما گرسنه است و ما اهميت نمي دهيم. روزه دار 
واقعي نيستيم وقتي به محيط زيست آسيب مي رسانيم. 

    يك ماه فرصت براي پااليش فرد و جامعه
مقام معظم رهبري رمضان و روزه را فرصتي براي اعتالي 
اخالقي اف��راد جامعه مي دانند و مي فرمايند: »مس��ئله 
اساسي در باب ماه رمضان، اين است كه بشر -كه در ميان 
انواع عوامل و موجبات غفلت از خدا و از راه او، محاصره 
شده و انگيزه هاي گوناگون، او را به سمت پايين و تنزل 
و سقوط مي كش��اند- فرصتي پيدا كند كه در آن بتواند 
روح را -كه روح انسان و باطن بشر، به عروج و اعتال تمايل 
دارد- به سمت عروج و اعتال س��وق دهد و به خدا تقرب 
جويد و به اخالق اله��ي، تخلق پيدا كن��د. ماه رمضان، 

چنين فرصتي است.«
بي تردي��د با چنين رويك��ردي تنزل روزه ب��ه نخوردن و 
نياش��اميدن ما را به آن اعتالي روحي و اخالقي و تقرب 
الهي نمي رساند. اما اگر هركدام از ما، بتوانيم يك ماه دروغ 
نگوييم، يك ماه تهمت نزنيم، يك ماه چشمانمان را پاك 
نگه داريم، يك ماه دل كسي را نشكنيم، يك ماه انسانيت 
را تمرين كنيم، اگر بتوانيم در كنار يك ماه روز نخوردن 
و نياشاميدن، روزه انس��انيت و معنويت بگيريم آن وقت 
روزه دار واقعي هستيم. قطعاً هركدام از ما وقتي تمرين يك 
ماهه روزه واقعي و كامل را داش��ته باشيم جامعه سالمت 
از دست رفته خود را به دست مي آورد و ماه ها و روزهاي 

بعدي را با كالبدي پااليش شده ادامه مي دهد.
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رمضان را ديگر الكچري نكنيم!

معصوميت   روزه هاي كله گنجشكي 

سبك  مصرف

سبك تربيت

در ماه رمضان واقعاً روزه بگيريم

احتكار و گران فروشي با دهان روزه ممنوع!

    محمدرضا سهيلي فر
 از هر چهار نفر يك نفر از بوي بد دهان رنج مي برند. شايد 
مطالعه اين مقاله كمك كند اين عارضه كه گاهي موجب 
احساس ناراحتي و معذب ش�دن خود فرد يا ديگران 
به ويژه صبح ها مي ش�ود، بهبود يابد. مطمئناً كس�ي 
دوست ندارد تنفسش بوي بدي بدهد، اما حجم زيادي 
از غذا و آشاميدني هايي كه به دهان و دستگاه گوارش 
ما وارد مي شود موجب شده است تا يك چهارم از افراد 
از اين عارضه رنج ببرند. بنابراين اهميت بهداشت دهان 
و دندان در اينجا مشخص مي شود؛ زيرا عدم رعايت آن 
شرايط خوبي براي فعاليت باكتري ها فراهم مي كند تا 
گازهاي بدبويي را توليد كنند و گس�ترش دهند. اما از 
آن طرف براي امكان اجتناب از اين عارضه و اطمينان 
از تنفسي پاكيزه و بي بو راه حل هاي ساده اي هم وجود 
دارد. م�اه مبارك رمض�ان فرصت خوبي اس�ت براي 
پاكس�ازي بدن و با رعايت چند نكته بوي بد دهان نيز 

مرتفع مي شود. 
         

    مراحل پاكسازي دهان و دندان را كامل انجام دهيد
علت اصلي تنفس بدبو، وجود باكتري ها روي و بين دندان ها، 
زبان و لثه است؛ بنابراين به اين ترتيب به تميز كردن محيط 
دهان خود بپردازيد. دندان ها و لثه هاي خود را در پايان شب به 
عنوان آخرين كار و براي اولين كار در صبح -و در اين ايام بعد 
از سحري- براي دو دقيقه كامل مسواك بزنيد. ترجيحاً براي 
حصول بهترين نتيجه از خمير دندان داراي فلورايد استفاده 
كنيد. با اين حال، از آنجايي كه مسواك زدن به تنهايي فقط 
60درصد سطح دندان ها را تميز مي كند، لذا بايد از نخ دندان يا 
مسواك هاي بين دنداني براي تميز كردن فضاي ميان دندان ها 
استفاده كنيد تا مطمئن ش��ويد تمام مواد غذايي كه ممكن 
است به دندان ها چسبيده و مشكل ساز شود، كاماًل از روي و 
بين دندان ها پاك شده باشد. سپس با دهان شويه دهان خود را 
شست وشو دهيد. البته محلول رقيق آب نمك نيز قابل استفاده 
اس��ت. در آخرين تحقيقات علمي ثابت شده كه دهان شويه 
ميزان باكتري و مواد شيميايي موجود در دهان را كه موجب 

بوي بسيار ناخوشايندي مي شود كاهش مي دهد. 
دهان ش��ويه ها به واس��طه وجود مواد آنتي باكتريال در خود 
مانن��د »كُلرِهگزيدي��ن« و »ِس��تيل پِرييديني��م« موجب 
نابودي باكتري هاي دهان مي شوند. استفاده از يك مسواك 
زبان پاك كن نيز يك ايده هوش��مندانه خواهد بود؛ زيرا دليل 
مشترك ديگر بوي بد تنفس ترشحات بيني است كه ته زبان 
را به همراه باكتري ها مي پوشاند. مس��واك زبان پاك كن اين 

ترشحات بدبو را پاك مي كند. 

    يك خنثي كننده بوي سير ميل كنيد
همه ما مي دانيم كه سير سبب بدبو شدن تنفس مي شود اما 
احتماالً قبول هم داريم كه بسيار خوشمزه است! بنابراين زماني 
كه معذوريت خوردن داريد، به جاي انتخاب يك غذاي بي مزه و 
بي بو و صرف نظر از خوردن سير يا غذايي با طعم سير، يك تكه 
سيب يا مقداري كاهو را بالفاصله پس از غذا بجويد. در تحقيقي 
در امريكا به مردم يك حبه سير داده شد تا به مدت 25 ثانيه 
بجوند. سپس بالفاصله بعد از آن سيب يا كاهو را به آنها دادند و 
درنهايت متوجه شدند كه غلظت مواد شيميايي مسبب بوي 
سير دهان تا 50 درصد كاهش يافت. ظاهراً اين مواد به دو دليل 
باعث كاهش بوي سير مي شوند: اول آن كه آنزيم هاي موجود 
در آنها به از بين رفتن بو كمك مي كن��د و ثانياً به دليل وجود 
تركيبات فنولي )ضدعفوني كننده( مواد شيميايي مسبب بوي 

نامطبوع از بين مي روند.
    مصرف آب زياد، هويج و ساقه كرفس

بزاق يك آنتي ِسپتيك )ضد عفوني كننده( طبيعي است كه 
ذرات غذا را تجزيه مي كند و باكتري هايي كه در دهان رش��د 
كرده و از عوامل اصلي بوي بد هس��تند را متوقف مي كند كه 
باعث كم آبي محيط دهان مي شود. براي توليد بزاق كافي، بايد 
آب كافي بنوشيم و در ايام ماه رمضان نيز از زمان افطار تا سحر 
خوردن آب كافي و طي روز شستن دهان را طوري كه موجب 

ابطال روزه نشود فراموش نكنيد. 
يكي ديگر از علل خش��كي دهان تنفس از راه دهان به جاي 
بيني اس��ت. همچنين برخي از داروها مي توانند مقدار بزاق 
توليدي را محدود كنند مانند نيترات هاي مورد استفاده براي 

درمان آنژين و بعضي از مسكن ها و آرام بخش ها. شما همچنين 
مي توانيد جويدن آدامس بدون قند را براي كمك به مرطوب 
نگه داشتن دهان خود امتحان كنيد. بر اساس تحقيقات انجام 
ش��ده جويدن آدامس دارچيني به م��دت 20 دقيقه به دليل 
خاصيت ضدباكتري اش باعث كاهش باكتري هاي عامل تنفس 
بد بود مي شود. درنهايت، يكي ديگر از راه هاي ايجاد بزاق به طور 
طبيعي جويدن انواع سبزيجات غني از آب مانند هويج يا ساقه 
كرفس است. آنها مي توانند از تشكيل جرم دنداني جلوگيري 
كرده و سبب افزايش توليد بزاق شوند. اين موارد را در ايام ماه 
مبارك رمضان نيز از زمان افطار به بعد مي توانيد انجام دهيد. 

   وزن زياد يا كم هر دو عامل بوي بد دهان
يكي از داليل تنفس بدبو استعمال دخانيات است كه همچنين 
دندان ها را لكه دار و زرد كرده و باعث تورم لثه ها و از دست دادن 
قدرت چش��ايي مي ش��ود. بنابراين ترك اين عادت مهم است. 
محققان دانشگاهي همچنين دريافتند كه چاقي مفرط و اضافه 
وزن زياد نيز مش��كل ايجاد مي كند. وقتي وزن بدن زياد باشد، 
احتمال تنفس بدبو افزايش مي يابد. البته به داليلي هنوز نمي توان 
با قطعيت سخن گفت ليكن اين احتمال ممكن است ناشي از 
خوردن غذاهايي باشد كه باعث خشكي دهان مي شوند )مانند 
مصرف زياد فست فود و غذاهاي شور(. بديهي است همانطور كه 
داشتن اضافه وزن براي بوي دهان خوب نيست، تالش براي الغر 
كردن با يك برنامه رژيمي ش��ديد و ضربتي يا رعايت يك رژيم 
غذايي س��ختگيرانه با كربوهيدرات اندك هم از اين حيث ايده 
خوبي نخواهد بود. كربوهيدرات ها درواقع قندها، نشاسته ها و 
فيبرهايي هستند كه در ميوه ، غالت، سبزيجات و لبنيات يافت 
مي ش��وند. معموالً در رژيم هاي الغري كربوهيدرات را مقصر 
اصلي چاقي معرفي مي كنند، ولي وجود ميزان كافي آن در رژيم 
غذايي براي سالمتي ضروري است. رژيم شديد باعث مي شود كه 
بدن چربي بسوزاند كه باعث توليد مواد شيميايي به نام »كتون« 
مي شود كه بوي آن در تنفس شما احس��اس مي شود. يكي از 
داليل بوي دهان هنگام روزه داري نيز همين اس��ت كه هنگام 
افطار و سحر بايد جبران شود. راهكار اين است كه با رعايت برنامه 
غذايي متوازن وزن خود را در وضعيت سالم و مناسبي نگه داريد. 

    روده خود را با ماست درمان كنيد
تنفس بدبو را همچنين مي توان به وضعيت سالمتي روده مرتبط 
دانست، زيرا عدم تعادل بين باكتري هاي خوب و بد مي تواند بوي 
ناخوشايندي ايجاد كند. يك مطالعه در ژاپن نشان داد كه خوردن 
ماست سنتي-يك غذاي حاوي پروبيوتيك- باكتري هاي مضر 
كه موجب تنفس بدبو مي شوند را كاهش مي دهد. پروبيوتيك به 
ميكروارگانيسم هاي زنده اي اطالق مي شود كه در صورت مصرف 
به ميزان الزم، اثرات سالمت بخش��ي براي ميزبان خود فراهم 
مي آورند. ارگانيسم هاي پروبيوتيك شرايط را به نفع باكتري هاي 
مفيد موجود در روده تغيير مي دهند. پس از تجويز پروبيوتيك، 
مواد مغذي موجود براي استفاده و تغذيه ميكروارگانيسم هاي 
بيماري زا دچار كاهش مي ش��ود، كه درنتيجه اي��ن امر تعداد 
ميكروارگانيسم هاي بيماري زا به حداقل مي رسد. در اين تحقيق 
و پس از شش هفته، سطح اين باكتري هاي مضر يا به بيان ديگر 
تركيبات سولفيد )تركيب گوگرد با ماده اي ديگر( كه فرار و بدبو 
هستند در 80 درصد داوطلبان كه به برنامه غذايي آنها ماست 
اضافه شد، كاهش يافت. آنها دهاني سالم تر داشتند و ميزان جرم 

دندان ها نيز تا حد چشمگيري پايين تر بود.
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رمضان فرصت خوبي براي پاكسازي بدن
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سبك سالمت

سبك رفتار

    حامد جمالي
دم دماي عصر بود كه بي حال دراز كشيده بودم و 
چشم هايم را به ساعت دوخته بودم و عقربه هاي 
ثانيه و دقيقه را همراه��ي مي كردم. برايم چقدر 
دير حركت مي كردند. تشنگي و ضعف اوقاتم را 
تلخ كرده بود. مي رفتم چند خطي كتاب بخوانم 
تا شايد يك ساعتي را اينگونه س��پري كنم و به 
لحظه افطار نزديك شوم اما بي حالي مانع اين كار 
مي شد. در همين حين تلفن خانه به صدا درآمد. 
هيچ انگيزه اي براي جواب دادن به تلفن نداشتم 
تا اينكه مادرم تلفن را برداشت. از صحبت كردن 
و تع��ارف كردنش فهميدم ش��ب دعوتيم. تلفن 
را كه قطع كرد، گفت: »حامد جان! ش��ب بعد از 
مسجد بيا خانه عمه فهيمه.« شب نماز جماعت 
را كه خواندم، سريع حركت كردم به سمت خانه 
عمه. آنجا بعد از احوالپرسي بالفاصله گفتند: »ما 
افطار خورديم. بيا اتاق پذيرايي تو هم افطار كن.« 
سفره اي بود با افطاري ساده. يك كاسه  آش رشته 
و نون و پنير و سبزي با شير و خرما. من كه به جز 
خوردن به چيز ديگري فكر نمي كردم، در تعجب 
هم بودم كه يعني عمه فهيم��ه اين همه مهمان 

دعوت كرده و به اين افطاري ساده راضي شده؟!
آنقدري خوردم كه تقريباً چيزي در س��ر سفره 
نماند! در حال و هواي خودم بودم كه دوباره عمه 
فهيمه صدا زد كه لطفاً بياييد س��ر سفره. اولش 
با خودم گفتم حتماً يك نفر ديگر هم مانده كه 
افطاري نخورده اما ديدم همه رفتند سر سفره. 
من هم كه روي مبل نشس��ته بودم با تعجب به 
آنها نگاه مي كردم. دوب��اره عمه فهيمه صدا زد: 
»حامد جان! بيا عزيزم، غ��ذا از دهن افتاد.« اين 
بار اما سفره، سفره اي بود پر تجمالت و الكچري 
با چند نوع غذا. من كه جاي نفس كشيدن هم 
نداشتم سهمم يكي دو قاشق بيشتر از آن همه 
غذا نشد. بقيه هم تقريباً چون افطار خورده بودند 
اكثراً بشقابشان نيم خورده بود و بعد از شام همه 
آن غذاها حرام ش��د. موقع برگشتن عمو گفت: 
»فردا شب افطار مهمون ما هستيد.« فردا شب كه 
رفتيم افطار را با احتياط خوردم، چون مي دانستم 

اينها به افطار ساده راضي نمي شوند. 
اين بار اين زن عمو خديجه بود كه مي خواس��ت 
خودي نش��ان بدهد؛ چه س��فره رنگيني! انگار 
مسابقه گذاش��ته بودند. از پس مانده غذا بيش از 
10 نفر سير مي ش��دند. اين همه تجمالت! اين 
همه ريخت و پاش! من كه از اين مهماني ها چيزي 
جز چشم و همچشمي درك نكردم. درست است 
كه مهمان را بايد اكرام كرد و اين را هم مي دانيم 
كه افطاري دادن به روزه دار ثواب زيادي دارد اما 
مراقب باش��يم در البه الي اي��ن افطاري ها نكند 
دچار حرام شويم، دچار عادت هاي زشت و ناپسند 
زندگي مثل اس��راف و تجمل گرايي و چش��م و 

همچشمي شويم. 
نكند افطاري هايمان به نيت كور كردن چش��م 
ديگران باشد. ماه رمضان ماهي است كه خداوند 
آن را براي ما قرار داده تا همه خوب باش��ند. پس 
لطفاً و انصاف��اً اين ماه مب��ارك را ديگر الكچري 
برگزار نكنيم! افطاري دادن كه ديگر حس��ادت 
ندارد، چشم و همچش��مي ندارد. اصاًل اين همه 

تجمالت و هزينه هاي اضافي براي چيست؟
برايم قابل حل نيست كه هزينه خرج و خوراك 
برخي خانواده ها در ماه رمضان بيشتر از ماه هاي 
ديگر اس��ت. اين را از زندگي كرباليي احمد كه 
دوست پدرم است، فهميدم. يك روز قبل از ماه 
رمضان ديدمش كه در مغازه علي آقا صدايم كرد 
و گفت: »حامد جان! بيا كم��ك اينها رو بذاريم 
داخل وانت.« همين جور كه بار مي زديم، گفتم: 
»احمد آقا! به سالمتي نامزدي پسرتونه؟« گفت: 
»نه حامد جان. فردا اول ماه رمضونه، بايد براي 
افطاري خودمون رو حاضر كنيم! خانومم ميگه: 
نكنه جلو فك و فاميال كم بياري��م. همه اينا رو 
علي آقا لطف كرد نسيه بهم داد!« واقعاً اين چه 
نوع بندگي كردني است كه به بهانه ماه مبارك 
رمضان رفتار ناپسند اسراف را پيش مي گيريم؟ 
مگر روزه براي اين نيست كه رفتارهاي ناپسند 
را كنار بگذاريم و پرهيزكار باش��يم، تا مثل فقرا 
شويم و آنها را درك كنيم، تا اسراف نكنيم و به 

ساده زندگي كردن عادت كنيم؟

     ناديا اسماعيلي
رمضان ماهي پ��ر از فضيلت و بركت اس��ت. 
ماهي كه در آن عطر نس��يم انسان دوستي و 
آرامش همگان را فرامي گيرد. در قرآن كريم 
نيز از اين ماه پرفضيلت بسيار ياد شده است و 
ماه رمضان را فرصتي براي انسان ها قرار داده 
تا كم��ي از لذت هاي فاني دنيوي دور ش��وند 
و به آخرت و كارنامه اعمال خود بينديش��ند. 
ماه پربرك��ت رمضان همانند تلنگري اس��ت 
كه انس��ان هايي را كه غرق در مسائل دنيوي 
ش��ده اند به خود مي آورد تا پنجره توبه را باز و 
هواي خوش پاك ب��ودن را تنفس كنند. روزه 
گرفتن تأثيرات قابل توجهي بر سالمت جسم 
و روان مي گذارد و از اين منظر هميشه تعجب 
پزشكان و روان شناس��ان را برانگيخته است. 
همين موضوع سبب شد تحقيق و بررسي هاي 
فراواني در رابطه با امر روزه داري و تأثيرات آن 
بر بدن و روان افراد صورت گيرد و جالب اينكه 
نتايج آن از بسياري جهات مثبت و قابل تأمل 
نيز بوده است. فردي كه روزه مي گيرد ذهنش 
را مانند تخته س��ياهي كه پر از خط و خطوط 
شده است پاك كرده و فصلي نو را آغاز مي كند. 
اين همان فرهنگ غني انسان س��ازي اس��ت 
كه خانواده وظيفه انتقال آن را به نس��ل هاي 
بعدي دارند ولي متأس��فانه برخ��ي والدين از 
اين امر مهم غافل ش��ده اند. امروزه در بعضي 
خانواده ها به وضوح ديده مي ش��ود كه برخي 
از آنها هيچ بها و ارزش��ي به مس��ائل مذهبي 
و ديني نمي دهن��د. نوجوان و ج��وان در اين 
شرايط به سؤاالتي برمي خورد كه نه خود و نه 

والدينش قادر به پاسخگويي به آنها نيستند و 
فقط با جواب هايي بي سر و ته رفتار و اعمالشان 
را نوعي امروزي بودن تلقي مي كنند و از زير بار 
جواب به فرزندان خود ش��انه خالي مي كنند. 
از س��وي ديگر والديني هس��تند كه مايل به 
داش��تن فرزنداني مؤمن و معتقد هستند اما 
راه پاسخگويي به سؤاالت و ابهامات فرزندان 

خود را نمي دانند. 
اگر پدر و مادري حس كردند كه فرزندش��ان 
دچار انحراف شده اس��ت و نياز به كمك آنها 
دارد، مي توان آنها را تش��ويق به روزه گرفتن 
و اس��تفاده از برنامه هايي همچون حضور در 
محافل قرآني جذاب همراه با تفسير و معاني 
و روايت داستان هاي آموزنده پيامبران و ائمه 
كنند. كتاب هاي خودشناسي و ديني را تهيه 
كرده و در اختيار آنها قرار دهند و به آنها كمك 
كنند تا با دانش و آگاهي و اعتقاد قلبي پا در راه 

سبز ايمان و پاكي بگذارند. 
بي ش��ك اين ام��ر س��بب خواهد ش��د كه از 
لغزش هاي دوران نوجوان��ي و جواني و گزند 
بسياري از آسيب ها دور بمانند، با ديده اي باز و 
گسترده به زندگي و مسائل و اتفاقات بنگرند و 

سعي در حل آنها كنند. 
از سويي بچه ها به واسطه فطرت پاكي كه دارند 
دوس��ت دارند مثل بزرگ تره��ا روزه بگيرند. 
فرصت روزه كله گنجش��كي را از آنها نگيريم 
چراكه سن كودكي و نوجواني بهترين دوران 
براي تقويت آموزه هاي ديني در بچه هاس��ت 
و از اين روزه هاي كودكانه مي توان يك س��بد 

معصوميت و ايمان چيد.

علت اصلي تنفس بدبو، وجود باكتري ها 
روي و بي�ن دندان ها، زبان و لثه اس�ت؛ 
بنابراين ب�ه اين ترتيب ب�ه تميز كردن 
محيط دهان خ�ود بپردازيد. دندان ها و 
لثه هاي خود را در پايان ش�ب به عنوان 
آخري�ن كار و براي اولي�ن كار در صبح 
-و در اين ايام بعد از س�حري- براي دو 
دقيقه كامل مس�واك بزني�د. ترجيحاً 
براي حص�ول بهترين نتيج�ه از خمير 
دن�دان داراي فلورايد اس�تفاده كنيد

بی ترديداگر هركدام از ما، بتوانيم يك ماه 
دروغ نگوييم، يك ماه تهمت نزنيم، يك 
ماه چشمانمان را پاك نگه داريم، يك ماه 
دل كسي را نشكنيم، يك ماه انسانيت را 
تمرين كنيم و در كنار يك ماه روز نخوردن 
و نياش�اميدن، روزه انسانيت و معنويت 
بگيريم آن وقت روزه دار واقعي هستيم


