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آداب صحبت کردن
بخش چهارم

آداب معاشرت

ارتباط  اصول  مهم ترین  از  یکی   /
سالم، مدیریت خشم و رعایت احترام 
است. به خصوص زمانی که با بزرگترها 
صحبت  خود  والدین  جمله  از  و 
عین  در  شما  رابطه  باید  می کنید، 
صمیمی بودن با احترام همراه باشد. 
خشم  کنترل  در  کافی  مهارت  اگر 
نداشته باشید، رعایت این نکته برایتان 

خیلی سخت می شود.

/ اگر در نقش واسطه میان چند نفر 
به هم معرفی  را  قرار گرفتید، آن ها 
آشنا  با هم  بدانید  اینکه  کنید، مگر 
هستند. این کار باعث می شود افراد 
احساس کنند که برایشان ارزش قائل 

هستید.

/ برای رعایت آداب معاشرت کالمی 
باید ارتباط چشمی خود را با مخاطب 
حفظ کرده و سعی کنید واقعًا به آنچه 

که می گوید، گوش دهید.

/ بیشتر ما در هنگام صحبت کردن 
یا  می شود  پرت  حواس مان  دیگران 
بحث صبر  تمام شدن  تا  نمی توانیم 
کنیم. دوست داریم طرف مقابل زودتر 
صحبت هایش را تمام کند تا به موضوع 

بعدی بپردازیم.
سعی کنید در برابر حواس پرتی و عجله 
مقاومت کنید. در خالل صحبت های 
دیگران از آن ها سؤال بپرسید تا احترام 
و عالقه خود را به حرف ها و افکار آن ها 

نشان دهید.

افراد  اگر  تلفنی،  ارتباطات  در   /
گوش  شما  مکالمه  به  دیگری 
برای  و  اطالع دهید  او  به  می دهند، 

فعال کردن بلندگو اجازه بگیرید.

/ سعی کنید صحبت های شما چه 
حضوری و چه تلفنی، مختصر و البته 
زیادی  را  صحبت  اگر  باشد.  دقیق 
طول دهید و یا سریع نروید سر اصل 

شما  با  صحبت  از  دیگران  موضوع، 
فراری می شوند.

انتقاد  کسی  از  می خواهید  اگر   /
کنید، بهتر است این کار را در یک 
او  تا  دهید  انجام  خصوصی  محیط 

احساس راحتی بیشتری داشته باشد.
ضمن این که ساندویچی انتقاد کنید 
یعنی نکته منفی را الی دو نکته مثبت 

بگذارید و به خورد مخاطب دهید.
به  کنید  سعی  کردن  انتقاد  هنگام 
جای تمرکز روی اشتباه شخص به این 
موضوع بپردازید که چگونه می تواند 

کار خود را بهبود بخشد.

/ هرگز غیبت نکنید. گاهی اوقات 
مقاومت در برابر غیبت کردن بسیار 
که  باشد  یادتان  اما  است؛  سخت 
صحبت کردن در مورد کسی که در 
شخصیت  ابتدا  ندارد،  حضور  جمع 
خودتان را خدشه دار می کند و خالف 
آداب معاشرت کالمی و اخالق انسانی 

است.

نکنید.  قطع  را  دیگران  / صحبت 
نظرات  ارائه  مشتاق  آنقدر  بعضی ها 
خود یا تأکید روی ایده هایشان هستند 
که دائم وسط حرف دیگران می پرند و 
می کنند.  قطع  را  آن ها  صحبت های 
کنترل این میل به ویژه وقتی بحث داغ 

است، ممکن است بسیار دشوار باشد.

/ به دیگران کم محلی نکنید. وقتی 
کسی به شما نزدیک می شود، به او 
توجه کنید. اگر سرتان شلوغ است، 
از او بخواهید چند دقیقه صبر کند تا 

کارتان تمام شود.

/ اگر از کنار کسی رد شدید، به بهانه 
نکنید.  کم محلی  او  به  وقت  کمبود 
حداقل به او سالم کنید. مشغله کاری 
بهانه خوبی برای نادیده گرفتن افراد 

نیست./ ادامه دارد

پای درس عالمه محمدتقی جعفری

خودپرستی از 
بت پرستی بدتر است

درسهای اخالقی

است  ممکن  که  پذیرفت  باید   /
یک سیلی بناحق بر رخسار مظلومی 
سرنوشت حیات ابدی شما را دگرگون 
بسازد، چنانکه ممکن است در وضع 
زندگی یک جامعه تغییراتی به وجود 

بیاورد...

/ خدا از کسانی که نگذارند این مردم 
با هدف حیاتشان آشنا شوند و نفسی 
برای آشنایی با حیاتشان بکشند، انتقام 
خواهد گرفت. خدا با آن انسانهایی که 
وسایل تخدیر و وسایل ناآگاهی انسانها 
را آماده کنند تا نفهمند که این حیات 

چه بوده، چه خواهد کرد؟

/ جوانان عزیز!
بزرگترین نیرومندی شما از زمانی آغاز 
می گردد که به »مِن« خودتان یعنی 

تمایالت مسّلط شوید.
شما از آن روز، سوار بر مرکب جهان 
اگرچه کفشتان  بود،  هستی خواهید 

وصله دار باشد و پیراهنتان پاره پاره!

نمی تواند  انسان  از  فردی  هیچ   /
مادامی که در زنجیر خودپرستی اسیر 

شده است  گامی در راه تکامل بردارد.
گویی خودپرستی از بت پرستی بدتر 
است، چون در خودپرستی بکلی خدا 

از نظر می رود.

اندوه! چه  این  / چه مقدس است 
برای  که  چشمی  آن  است  مقدس 
انسانها می گرید، و چه مقدس است 
آن دو قطره اشکی که به حال انسانها 
می ریزد. آن روحی که نمی گذارد لذات 
شخصی، تمام وجود او را لحظه ای در 
عظمت  قدر  چه  فرابگیرد،  زندگانی 

گرفته است. 

/ همۀ ما از دیدگاه مذهب، یک پدر 
ابراهیم  حضرت  او  و  داریم  مشترک 
ابراهیم)ع(،  حضرت  است.  خلیل)ع( 
بزرگ مسلمانان و مسیحیت و یهود 
زندگی  با هم  بخواهیم  اگر  ما  است. 
کنیم، باید پیرامون این پیامبر بزرگ 
را بگیریم تا ببینیم نظرش براى زندگی 
و  قرآن  انجیل،  زیرا  چیست؟  بشر 
تورات، او را قبول دارند. پس بیایید یک 
تجدید نظر در خصوص این پدر بزرگ 
داشته باشیم تا ببینیم چه می گوید؟ 
این مطلب را نیز به کسانی که از حقوق 
بشر سازمان ملل به اینجا آمده بودند، 
تحقیق  و  کار  مقدارى  البته  گفتم. 
وجود  با  چرا  نمی  دانم  و  می خواهد 
کشف  مشترکی،  عامل  این چنین 

اتحادها به تأخیر افتاده است؟

/ قدرتمندترین افراد، کسی است که 
قدرت مالکیت بر خود را داشته باشد، 
اگرچه در این دنیا مالک هیچ چیزی 
نباشد. و بالعکس، اگر کسی مالک همه 
دنیا باشد ولی از مالکیت بر خویشتن 
باید  شخصی  چنین  باشد،  محروم 

ناتوان ترین اشخاص محسوب شود.
متأسفانه کارنامه زندگی بشر، حاکی 
از این است که بشر در طول تاریخ به 
طور شرم آوری غالبًا مالکیت بر اشیای 
برونی را، اگرچه از نظر کمیت ناچیز و از 
نظر کیفیت پست بوده، بر مالکیت بر 

خویشتن ترجیح داده است.
حق  کشی ها  همه  که  می دانید  هیچ 
و آدم کشی ها بر مبنای تزاحم بر سر 

مالکیتهای برونی بوده است؟  

نکاتی برای افزایش عمر 
صفحه کالچ 
بخش مکانیک خودرو هنرستان باهنر نی ریز

دانستنیهای خودرو

وسیله  وکالچ  گیربکس  خودرو  در 
انتقال نیرو به صورت قطع و وصل از 

موتور به جعبه دنده است.
سیستم کالچ در بخش انتقال قدرت 
در  مجموعه ها  کلیدی ترین  از  یکی 
دلیل  همین  و  است  خودرو  صنعت 
مستقیم  تأثیر  آن،  صحیح  عملکرد 
بخش  جمله  از  خودرو  کارکرد  در 
بخش  و  )موتور(  قدرت  تولیدکننده 
دنده،  )جعبه  محرکه  نیروی  انتقال 
میله گاردان، دیفرانسیل، پلوس ها و…( 

دارد. 
اصل پایه  کنترل کالچ این است که با 
فشار پدال به کف خودرو با پای چپ، 
آن را کاماًل غیر درگیر کرده و سپس با 
برداشتن پا از پدال دوباره آن را درگیر 
نرمی  به  می توانید  کار  این  با  کنیم. 
از  مانع  و  کرده  تعویض  را  دنده ها 

خوردن دنده ها به یکدیگر شوید.
اگرچه این یک اصل پایه ای است، اما 
زمان هایی وجود دارد که شما باید به 
کالچ اجازه دهید بلغزد و کار خود را 
زمان های  موضوع  این  دهد.  انجام 
شروع حرکت در یک بلندی بیشتر به 
چشم می خورد. زمانی که می خواهید 
قدرت زیادی را به یکباره به جاده منتقل 
کنید نیز این کار را انجام خواهید داد. 
البته این نوع از لغزش صفحات کالچ 
می تواند باعث سایش اضافی صفحات 
شود و طول عمر قطعات را کاهش دهد.

وضعیت دیگری که می تواند باعث وارد 

شدن فشار بیشتر به قطعات کالچ شود 
زمانی است که راننده پای خود را روی 
آن می گذارد. این موضوع معمواًل زمانی 
رخ می دهد که راننده پای خود را پس 
از تعویض دنده به طور کامل از روی 

کالچ بر نمی دارد.
بسیاری از خودرو ها دارای مکان های 
را  کار  این  که  هستند  پا  استراحت 
آسان تر می کنند. اما اگر شما خودرویی 
شاید  می رانید  را  کم  پای  فضای  با 
بتوانید پایتان را به نوعی پشت پدال 
قرار دهید. این موقعیت ایده آل نیست، 
کالچ  سیستم  خرابی  از  حداقل  اما 

جلوگیری می کند.
چند نکته:

- هرچقدر ریگالژ کالچ پایین تر درگیر 
آزاد کند صفحه کالچ  شود و زودتر 

دیرتر تمام می شود.
- در سر باالیی ها تا حد امکان با بار زیاد 

حرکت نکنید.
- هرقدر می توانید از وزن خودرو کم 
کنید تا به موتور و صفحه کالچ کمتر 

فشار وارد  شود.
- سیم کالچ را بصورت دوره ای عوض 

کنید و پدال کالچ همیشه نرم باشد.
- نشتی های دور گیربکس را بگیرید تا 

باعث چرب شدن صفحه کالچ نشود.
رسیدن  آسیب  نشانه های  از  یکی   -
به سیستم کالچ و صفحات آن، بوی 
متمایز سوختنی است که از صفحات 

بلند می شود.

بچه ها سالم

نسلبینظیرتلفنهایسکهای
نسل ما سال ۱۴۰۰ و قرن جدید را هم دید. ما 
بی نظیرترین نسلی هستیم که نه قرنها پیش و 
نه قرنها بعد کسی آن را تجربه می کند.  ما نسل 

انتقال هستیم.
 نسلی که پیوند دهنده ی آخرین نسل سنتی و 

اولین نسل مدرن در پهنای ایران زمین است.  
نسلی هستیم که هم خانواده ی پرجمعیت را 
دیدیم و هم خانواده کم جمعیت تک فرزندی 

را تجربه کردیم. 
خاله  و  دایی  عمه،  عمو،  که  هستیم  نسلی 
برایمان بسیار پررنگ بود و زمانی را دیدیم که 

کم کم با آن غریبه شدیم. 
 نسلی هستیم که همسایه  و هم محله ای بخش 
مهمی از خاطراتمان بود و نسلی را دیدیم که 
در یک آپارتمان چند واحدی کسی، کسی را 

نمی شناسد. 
نسلی هستیم که پای تلویزیون های کوچک 
سیاه و سفید، ساعتها چشم انتظار یک برنامه 
کودک نشستیم و نسلی را دیدیم که با انبوهی از 
برنامه های مختلف، تلویزیون های چند بعدی و 

هوشمند را تجربه کرد. 
نسلی که با تلفن های سکه ای و عمومی بزرگ 
شدیم و هنرمان بازکردن صفربند تلفن های 
خانگی بود  و نسلی را دیدیم با تلفن های همراه  

و هوشمند. 
جمع  گفتگویمان،  گروه های  که  نسلی 
شدن هایمان داخل کوچه بود و نسلی را دیدیم 
که با ایسنتاگرام و واتساپ و تلگرام، جمع های 

مجازی تشکیل دادند. 

و  پیکان  مینی بوس،  با  مسافرت  که  نسلی 
پشت وانت را تجربه کردیم و نسلی را دیدیم با 

اتومبیلهای مدرن و هواپیما و...
نسلی که با هفت سنگ و توپ پالستیکی و تیله، 
بزرگ شدیم و نسل بازیهای »پلی استیشن«، 

»آمانگ آس« و »پاپ جی«  را دیدیم. 
نسلی که هفته ها و ماه ها در خانه پدربزرگ و 
عمو و دایی و ... می ماندیم و نسلی را دیدیم که 

ماه ها و سالها خبری از هم ندارند. 
و  بود  سکه ای  جیبی مان  تو  پول  که  نسلی 
تغذیه هایمان نان و قندی و لقمه پنیری و نسلی 
را دیدیم که با کارت بانکی زندگی کرد و انبوهی 

از فست فودها را دید. 
دنیا  لذت  تمام  با خریدن کفشی،  که  نسلی 
در وجودمان موج می زد و نسلی را دیدیم که 
و هیچ  دارد  از کفشهای جورواجور  قفسه ای 

لذتی از آن نمی برد. 
نسلی که لباسهای عیدمان تمام دلخوشیمان 
لباسهای  از  انبوهی  با  را دیدیم  بود و نسلی 

رنگارنگی که هیچ حسی به آنها ندارند. 
نسلی که ماه ها چشم انتظار فیلم جدیدی بر 
پرده سینما بودیم و نسلی را دیدیم که به راحتی 

به انبوهی از فیلها دسترسی دارد. 
نسلی که با دوربین های»کداک« و »فوجی« 
ظاهر  اضطراب  همیشه  و  می گرفتیم  عکس 
نشدن عکسها را داشتیم و نسلی را دیدیم که 
با دوربین موبایلش، هر لحظه و هر جا سلفی 

می گیرد.  
نسلی هستیم که  تماشای آلبوم های خانوادگی،  

یکی از سرگرمی مهمانی هایمان بود و نسلی را 
دیدیم که هزاران عکس بی حس را در رم و فلش 

ذخیره می کند. 
نسلی که پذیرایی خانه هایمان پر بود از پشتی 
و بالشهای رنگارنگ  و نسلی را دیدیم که مبل 
و صندلی بخش زیادی از فضای خانه را اشغال 

کرده است. 
ما بی نظیرترین نسلی هستیم که نه قباًل وجود 

داشته و نه بعدها به وجود می آید. 
روزی  که  باورش می شد  ما  از  قبل  نسل  نه 
بیاید که هر کسی صاحب تلفنی باشد و با آن 
و  بگیرد  تصویری  تماس  دنیا  کجای  هر  با 
تلویزیون های رنگی هوشمند،کامپیوتر، لپ تاپ 
و ماهواره داشته باشد و صاحب اینترنتی شود 
که جهان را به دهکده ای کوچک تبدیل کند و 
جای پدربزرگها و مادربزرگها سرای سالمندان 
باشد و آپارتمان، مکان زندگی شود. و نه نسل 
بعد از ما باورش می شود که روزگاری، مردمی 
بدون تلویزیون و موبایل زندگی کرده اند، بچه ها 
اتاق مخصوص نداشته اند، خانواده ها پر جمعیت 
بوده اند و بچه ها کلی برادر و خواهر و خاله و 
عمو و دایی و عمه داشته اند، خبری از اینستا 
و واتساپ و ... نبوده و خانه ها، حیاط بزرگی 

داشته اند. 
نسل  بازمانده های   آخرین  انتقالیم.  نسل  ما 
نسل  مجازی  دهکده  اهالی  اولین  و  سنتی 
داشته ایم   که  تمام سختی هایی  با  ما  مدرن. 

نسلی بی نظیریم.
نشریه کارخانه دار

و  بود  دور  هم  از  فاصله شهرها  قدیم  در 
مسافرت از شهری به شهر دیگر، روزها و 
ماه ها طول می کشید. در آن روزها مسافرت 
کردن همراه با خطر بود. خطر گم شدن، 
گرسنگی و تشنگی، و دزدانی که در کمین 

مسافران بودند. 
به  آنها  می گفتند.  راهزن  دزدان،  این  به 
آنها  اموال  و  می کردند  حمله  مسافران 
را  مسافران  حتی  و  می بردند  غارت  به  را 

می کشتند. 
در آن روزگاران سه مرد راهزن با یکدیگر 
رفیق بودند و دمار از روزگار مسافران در 
خرابه ای  در  آنان  مخفیگاه  بودند.  آورده 
قرار داشت. روزی در حالی که سه راهزن 
در آنجا مشغول کشیدن نقشه ای برای حمله 
به یک کاروان بودند ، قسمتی از دیوار خرابه 
فرو ریخت و صندوقچه ای پدیدار شد. وقتی 
آن را باز کردند از خوشحالی پر در آوردند، 

چون درون صندوقچه پر از سکه های طال 
بود.

رفیق اولی گفت: بهتر است یکی از ما به شهر 
برود و غذایی خوشمزه با نوشیدنی گوارا 
بخرد و جشنی بگیریم. بعد هم سکه ها را 

تقسیم کنیم.
آن دو راهزن دیگر هم موافقت کردند. یکی 
از آنها به راه افتاد و به شهر رفت. در تمام 
راه فکرهای مختلفی به ذهنش رسید. پیش 
خودش فکر کرد چقدر خوب می شد اگر به 
تنهایی صاحب همه سکه ها می شدم. اینقدر 
این فکر در او قدرت پیدا کرد که تصمیم 
به قتل دو دوست خود گرفت و برای همین 
مقداری سم خرید و آن را درون نوشیدنی 

ریخت.
حال بشنوید از آن دو رفیق. آن دو راهزن 
و  شدند  شیطانی  وسوسه های  دچار  هم 
تصمیم گرفتند آن دوست خود را بکشند تا 

سهمشان از طالها بیشتر شود.
رفیقی که به شهر رفته بود، با خوردنی و 
نوشیدنی برگشت. همین که رسید دو رفیق 
پریدند و گلوی دوستشان را گرفتند و فشار 
دادند. مرد زیر دست آنها تقال می کرد ولی 

فایده ای نداشت و باالخره به هالکت رسید.
وقتی کارشان تمام شد هر دو که از گرسنگی 
و تشنگی طاقت هیچ کاری نداشتند مشغول 

خوردن شدند. 
اولی گفت: دلم  هنوز ساعتی نگذشت که 
هم  من  حال  گفت:  دومی  می سوزد.  دارد 

خوب نیست، نمی دانم چه بالیی سرم آمده.
اولی سیاه شده بود. به پشت خوابید تا شاید 
دردش کمتر شود و در حالی که به آسمان 
دومی  شد.  سیاه  چیز  همه  می کرد  نگاه 
چنگ  شکمش  بر  نداشت  رمقی  که  هم 
زد و پلکهایش بسته شد و به این ترتیب 

مسافران از شر این راهزنان خالصی یافتند.

داستان سه راهزن و صندوقچه
عروس
دریایی

دریایی«  »عروس  کتاب 
است  دختری  داستان 
به نام سوزی که بهترین 
از  را  »فرنی«  دوستش 
فرنی  است.  داده  دست 

در دریا غرق شده در حالی که بهترین شناگر مدرسه 
بوده. سوزی نمی تواند این حادثه را بپذیرد. او که دختری 
بسیار کنجکاو است و برای هر چیزی به دنبال دلیل است 
نمی تواند بپذیرد که » بعضی چیزها همین طوری اتفاق 
می افتند«.  او از معلمش آموخته که »وقتی اتفاقی می افتد 
نقطه ای  به  یعنی  نمی کنید  پیدا  برایش  توضیحی  که 
برخورد کرده اید که دانش بشری جوابگویش نیست. به 

همین دلیل دانش اهمیت خاصی دارد. «
روزی که برای بازدید علمی به آکواریوم رفته می فهمد 
نوعی عروس  دریایی وجود دارد که سمش بسیار کشنده 
است و حدس می زند که ممکن است علت مرگ فرنی 
همین باشد و برای این که مطمئن شود شروع می کند 
به تحقیق. سرانجام بر اثر یک حادثه متوجه می شود که 
حتی اگر دلیلی برای مرگ فرنی پیدا کند باز هم چیزی 
تغییر نمی کند و فرنی را باز نمی گرداند. سوزی مرگ را 

به عنوان بخشی از چرخه زندگی می پذیرد.
فاجعه  آن  از  ماه  یک  درست  کتاب:  از  گزیده ای 
می گذشت و از همان روز من دیگر حرف نزدم. البته 
از  اجتناب  من  کار  می کنند  فکر  دیگران  که  آن طور 
که  حاال  گرفته ام  تصمیم  فقط  نیست.  کردن  صحبت 
دقیقاً  این  نکنم.  پر  کلماتم  با  را  دنیا  نیستم،  مجبور 
برخالف وراجی هایی است که به آن عادت داشتم. و بهتر 
از چیزی است که دیگران آن را کم گویی می دانند. و از 
من هم انتظار دارند الاقل چیزهایی بگویم. نویسنده: الی 

بنجامین/ مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی/ نشر افق




آشپزی با عشق
مواد الزم:

گندم پوست کنده: 5۰۰گرم 
گوشت گردن: ۴۰۰گرم 

پیاز: 2عدد
چوب دارچین: ۱تکه 

کره: 5۰گرم
نمک: به میزان الزم 

شکر و دارچین: برای تزیین
دستور تهیه:

گندم را به مدت ۱2 ساعت خیس کنید. 
آب آن را بکشید و با دو لیتر آب و دِر 
نیمه باز و حرارت مالیم حدود دو ساعت 

بپزید تا شکفته و لعاب دار شود.
گوشت را با پیاز و چوب دارچین و آب  

روی حرارت بگذارید تا بپزد.

را  گوشت  روی  کف  پخت  حین  در 
بگیرید تا آبگوشت زاللی داشته باشید.

میکس  برقی  گوشت کوب  با  را  گندم 
کرده و در صورت تمایل از الک رد کنید.

برای  و  کرده  ریش  ریش  را  گوشت 
کشدارتر شدن حلیم، کمی گوشت را 
بکوبید و سپس به گندم اضافه کنید. 
می توانید برای یکدست شدن مواد از 
آب گوشت استفاده کنید. کره را اضافه 
کنید و روی حرارت کم به مدت یک 
ساعت قرار دهید تا جا افتاده و کشدار 

شود. توجه داشته باشید در این 
مرحله حلیم زود ته می گیرد. 
حتمٌا 5 دقیقه یک بار خوب هم 
بزنید. در جریان باشید که حلیم 
پس از خنک شدن کمی سفت 
می شود. وقتی به غلظت مناسب رسید 
در ظرف مورد نظر ریخته و روی آن کره و 

مخلوط شکر و دارچین بریزید
نکات :

نمک  می کنید  استفاده  شکر  از  اگر 
از  که  کنید  اضافه  حدی  در  فقط  را 
بیمزگی خارج شود )در حد یک قاشق 

مرباخوری (
اگر گندم در حین پخت به آب احتیاج 

داشت حتمًا از آب جوش استفاده کنید.

حلیمگندم
راضیه یزدی نژاد/  مدرس آشپزی

Instagram: R.yn151
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آلزایمر 
در َوالیت ایران

این  مردمان  َچرا  َندانم  من 
ُولسوالی در دو سه سال گوذشته 
این قدر از َکرونا ترسان بودند و 
هم  هنوز  بعضی هاَیشان 
و  درد  کم  مگر  هستند. 
مرگ در این َوالیت دارید 

که از َکرونا هم ترس َمی کردید؟
خب پیدر بیامرزها! َکرونا با این همه ُاُهم و ُتلمش، مگر 
چند نفَرتان را کوشَته کرده. اما خودتان با دست خودتان 

دارید در این َوالیت  چند برابر َکرونا کوشَته َمی دهید.
همین هفَته گوذشته در اخبار َشنیده کردم در 8 ماه اول 
سال ۱3 َهزار نفر در تصادفات جاَده ای این َوالیت کوشَته 
و 262 َهزار نفر مصدوم شده اند. اما انگار مردم از آن ترسی 
ندارند و حرفی َنمی زنند. َب موِترهای )ماشین های( بی 
َکیفیت و َغیر استاندارد اعتراضی ندارند، راحت در آن 
نشسَته َمی کونند و با تندی برق و باد َمی رانند. تازه برای 
خریدن همین گاری های فکَسنی هم در صف ایسَته و ۱۱ 

َمیلیون نفر ثبَت نام َمی کونند.
راستش را َبخواهید، مردمان این َوالیت َیک عادت 
عجیبی دارند؛ آنها َب شرایط سخت و طاقت فرسا زود 
عادت َمی کونند و یاَدشان ضعیف است. همان َطور که 
بعد از مدتی نه َکرونا و خطر مرگش براَیشان مهم است، 
نه از تلفات جاَده ای که َمثال َیک جنگ تمام عیار است 
َترسان َمی شوند، نه تورم افسار گوسیخته ککی از آنها 
کنَده َمی کوند، نه از ِفلِترینگ اِنترنت نگران َمی مانند 

و نه...
نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

ماجراهای من و بی بی
 چار تا 

کتاب خونّه 
َجوگیر شده

اصغر که نشست بی بی گفت:
دیه  خیُرته؟  چه  دیه  اصغر  هاااا   -

چطو شده؟
قالی  گل های  از  را  نگاهش  اصغر 
از  پر  برداشت و زل زد به صورت 

چروک بی بی.
- چی چی بگم واال بی بی که حرف 

نزنم بِتره!
بی بی چپ چپ نگاهش کرد.

بیتره؟  نزنی  - ینی چی چی حرف 
نپه اومدی اینجا عکس منه َورَدری؟  
بوگو بینم چیطو شده، ایقَدم ِفس 

فس نکن!
اصغر نفس عمیقی کشید.

نسرین!  بی بی؟   واال  بگم  چی   -
نسرین میگه طالق ماخام!

بری  طالق  طالق؟  چی چی؟   -
هم  با  خیلی  خو  شوما  چی چی؟ 
خوب بودین. نسرین »اصغر اصغر« 
اَ دهُنش نیفتید، حاال چیطو شده 
بوگو  راُسشه  ماخا؟  طالق  میگه 

چیکاُرش کردی؟
- واال بی بی اگه من یی حرف اَ گل 

نازک تر اُزش َزداشم.
- وا! خو نپه چه مرُگشه؟

- چه بگم بی بی؟ ینی چطوری بگم؟
- وا! خو بنال دیه اصغر، جون به سُرم 

کردی.
- واال بی بی، ما خو مشکلی نداشتیم 
شریُکش  ای  که  روزی  اَ  هم،  با 
بیا  گف  پاش  زیر  ِنشس  بهنوش 
با هم بیریم دانشگا، اَ ای رو به او رو 
اَ  ایراد  هزار  شده،  گیر  بونه  شده، 
چرا  میگه  دفه  َیی  می گیره.  من 
کارگری؟ َیی دفه میگه چرا لواسات 
َیی دفه میگه چرا  ُخلیه؟  و  خاک 
خونمون تو انتظام و سرداران نیس؟ 
َیی دفه میگه بری چه ُکت و شلوار 
بُرت نیکنی؟ َیی دفه میگه بری چه 

ایطو حرف می زنی؟ حاالم خو...
بی بی نگاهش کرد.

- حاالم خو چی؟
قُدت  چه  بری  میگه  خو  حاالم   -

کوتاهه؟
بی بی زد پشت دستش.

- وووی خاک عالم! ای چرت و پرتا 
چی چیه ای زن میگه؟ ینی او اَ روز 
چی چیه؟  کاُرت  تو  نیدوُنس  اول 
ُخلی  و  خاک  لواسات  نیدوُنس 
میشه؟ بعُدشم میه کارگری چشه؟ 
تریاک فروش و قاچاق فروش بودی 
خوب بود؟ آدم َیی چیِیی می شُنفه 
دود اَ کلش ُبَلن میشه. میگه گفته 
بِِری چه قُدت کوتاهه! بوگو حاال َاگه 
خوُدتم ریخت و قیاِفی درس و قد و 

قامت بلندی ام داشتی، ها...
اصغر چیزی نگفت که دوباره بی بی 

ادامه داد:
- تو اصاًل جوش نزن، بیخود می کنه 
باخا طالق بیگیره، ای حاال چار تا 
کتاب خوّنه جوگیر شده فک کرده 

خوریه! من خوُدم ُدُرسش می کنم.
اصغر که رفت بی بی گفت:

- خدا نکنه یکی ام بره دانشگاه چار 
نی  َملوم  بیگیره،  یاد  سواد  کالس 

بری چه بعضیا ایطو بی جنبه ان!
نگاهش کردم.

بی بی.  نیستن  اینطوری  همه ام   -
همین اکرم دوست من داره دکترا 
اینقدم  نجاره،  شوهرشم  می خونه، 
شوهرشو دوس داره که نگو، تا حاال 
یه حرف از گل نازک ترم بهش نزده. 

همه که مث هم نیستن بی بی.
بی بی چپ چپ نگاهم کرد...

- خاک عالم بشه تو سر تو!  یاد بیگیر، 
می خونه  دکترا  دره  دوُست  اکرم 
اوَوخت تو بیشین پوی تلویزیون  تو 
ای سن و سا ل آنشرلی با موهای قرمز 

نیگا کن. واقعًا برت متأسفم...
بعد  دقیقه  نگفتم که چند  چیزی 

گفت:
میگم گالب...

- بله بی بی؟
- رفتم تو فکر، میگم مش موسی 

کّلش زیادی کچل نی؟!
گالبتون

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  338
قیمت: 5 قرون

لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ابراهیم ناعم 
زاده ۱ مهر ۱3۰۰ خورشیدی در رشت. شاعر و 
قصیده سرای معاصر و مدیر انجمن ادبی حکیم 

ناصرخسرو.
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در رشت و تهران 
به پایان رساند و سپس در آموزشگاه تخصصی 
قضایی دانش آموخته شد. او بعداً کارمند اداره 

کل ثبت اسناد شد. 
از آنجا که پدر وی معروف به مرشد احمد گیالنی 
می کرد،  تخلص  صافی  و  بود  صافی  صوفی 
شاعری  ناعم  گفته اند.  نیز  صافی  ابراهیم  او  به 
عارف پیشه و خلوت گزین بود و سعی می کرد از 

هیاهوهای سیاسی و اجتماعی دوری گزیند.
ناعم از نزدیکان نیما یوشیج بود، به طوری که 
یوشیج در خاطرات خود می نویسد: »ناعم اشعار 
وصف الحالی را بسیار پرمغز و با حرارت می سراید 

و اشعار او آینه زمان هستند.«
همچنین یوشیج در دورانی که به دلیل سرودن 
شعر نو مورد هجمه شاعران سنتی قرار داشت، 
گفته  بود: »اگر بدانم این جوانمرد گیالنی ساده و 
بدون تشریفات )ابراهیم ناعم( با من است به این 

اندازه سرگردان نیستم«. 
وی در دهه 1340 و 13۵0 مقاله هایی در نشریات 
ادبی منتشر کرد و بین سال های 1320 تا 13۵7 

صاحب امتیاز نشریه فردای ما بود.
و  ناصرخسرو  به  قدیمی  شاعران  میان  در  ناعم 
سبک وی عالقه مند بوده و بیشتر قصیده سروده  

است. او اشعاری در قالب رباعی نیز دارد.
در مهر 1390 مجموعه شعری به نام »اهورانامه: 
رسید.  چاپ  به  وی  از  توحیدی«  سروده های 
همچنین وی سروده هایی در مورد خواب هایش 
دارد و منظومه »اال ای خواب ها« با بیش از 11۵ 

بیت یکی از آن هاست.
قلبی  عارضه  دلیل  به   139۶ فروردین  در  وی 

درگذشت.
غیر تو، کس در روانم جا نمي گیرد چرا

موج دیگر جا در این دریا نمي گیرد چرا؟
من بیابانگرد دنیاي جنونم اي دریغ

غیر من کس در بیابان پا نمي گیرد چرا؟
باز کردم آشیانم را که وا باشد درش

هیچکس در این سرا ، مأوا نمي گیرد چرا؟
مشت مي کوبم به درها تا سري آید برون

سر به بیرون یک تن از درها نمي گیرد چرا؟
کو گلستان ، کو بهارستان رنگین غنچه ها

مرغکي پَر سوي این صحرا نمي گیرد چرا؟
تا جهاِن ما به رمز و راز خود گردد پدید

هیچکس آیینه سوي ما نمي گیرد چرا؟
شب دگر ماسیده شد در ذهن ماها تا ابد

روزني تابان سر از فردا نمي گیرد چرا؟
سرد آهن مانده دور از کوره ها و کوره اش

جان نو در آتش از گرما نمی گیرد چرا ؟
بال پرواز پرنده گوییا ببریده شد

از سر خاك سیه، پروا نمي گیرد چرا؟
کشتي لغزان ما در کام طوفان مانده است

پا برون از ورطه ی دریا نمي گیرد چرا؟
مارها سر برکشیدند از درون النه ها

دست ناعم بر عصا موسي نمي گیرد چرا ؟
*****

خواهم که همیشه پا به پایت باشم
یک عمر چراغ رهنمایت باشم

مپسند که چون بنده اسیرت گردم
بگذار که در عشق خدایت باشم

*****
بگذار بگویم آنچه در سینه مراست

در سینه ی صاف و پاك و بی کینه مراست
من شنبه ی کاری ام که از خستگی ام

هر دم هوس وصال آدینه مراست

معرفی شاعر
بگذار که در عشق 
خدایت باشم

یک فنجان شعر
باران 
بهانه ای ست

که عاشق ترت
 شوم...

علی شیربانیان
باران قرار تازه تری را شروع کرد

آمد بهار تازه تری را شروع کرد

دستم به دست های توچسبیده بود که

آمد فرار تازه تری را شروع کرد

مشغول بوسه بر َلب سرخت شدم که گفت

باید انار تازه تری را شروع کرد

بیهوده دل نبند به کشتی که می شود

با نوح کار تازه تری را شروع کرد

باران بهانه ای ست که عاشق ترت شوم

تا روزگار تازه تری را شروع کرد

پارسی بگوییم و بنویسیم
زین قند پارسی                 

اجبار = واداشتن، وادار کردن؛ ناگزیری، ناچاری

اجباری = ناخواسته، ناچار، ناگزیر

گردهمایی،  انجمن،   = )جامعه(  اجتماع 

همایش، همبودگاه، همزیستگاه

ناپذیر،  پرهیز  ناپذیر،  گریز   = اجتناب ناپذیر 

دوری ناپذیر

اجحاف = زورگویی

اجرا = نمایش؛ گردانندگی؛ میزبانی

دادن؛  انجام  بردن،  کار  به   = کردن  اجرا 

کارگذاشتن

ُاجرت = دستمزد، مزد، کارمزد، کاربها، کارانه

َاجسام = پیکره ها، چیزها )ِج جسم(

اجیر = مزدور، مزدبگیر، دست نشانده

اجناس = کاالها

ِاحاطه = آگاهی، چیرگی

احاطه داشتن = آگاه بودن، برتر بودن، چیره 

بودن

احاطه کردن= دربرگرفتن، فراگرفتن، فراگیری

احاله کردن = واگذاری

احتباس = نگه داشتن

احتجاج = گواه آوری

احتراز کردن = پرهیز، دوری

احترام = ارج، ارزش، گرامیداشت، بزرگداشت، 

پاسداشت، ستایش، شکوهیدن

حسین نقیبکارتون هفته

 امیر تمنادار:
یکشنبه های کتاب هر هفته در محل کتابخانه 

کوثر نور برپاست.
این جلسات هم اندیشی چند هفته ای است 
که به پیشنهاد و دعوت جواد فرزانفر استاد 
دانشگاه و دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و 
با حضور عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی 
تا 7 در  از ساعت ۴  بعدازظهرهای یکشنبه 

سالن مطالعه کتابخانه کوثرنور برگزار می شود.
دستورکار جلسه هم معرفی و نقد یک کتاب در 
هر نشست است. حاضران، کتاب مورد نظر را 
در منزل مطالعه می کنند و در جلسه به بحث و 
بررسی گروهی می گذارند. هر جلسه با معرفی 
کتاب مورد نظر و خالصه گویی و توضیحات 
در مورد نویسنده آغاز می شود و افراد درک و 
دریافت خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.

جلسات نخست با تعداد اندکی برگزار شد اما 
به تدریج مخاطبان خود را پیدا کرد و اکنون 

حداقل 3۰ تا ۴۰ نفر در آن حضور می یابند.
»شازده  بررسی،  مورد  کتابهای  جمله  از 
و  اگزوپری  دوسنت  آنتوان  اثر  کوچولو« 
»پیامبر« اثر جبران خلیل جبران بوده است. 
در آخرین جلسه که هفته پیش برگزار شد 
»انسان در جستجوی معنا« اثر ویکتور فرانکل 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
کتاب به توضیح این موضوع پرداخته که انسان 

تحت هر شرایطی حتی بسیار دشوار و تأسف بار 
نباید امید خویش را از دست بدهد و زندگی را 

پوچ و بی معنا بداند.
از  بارز  مثالهای  آوردن  با  فرانکل  دکتر 
تجربیات و خاطرات فردی خویش از اسارت 
نشان  خوانندگان  به  اردوگاه های جنگی  در 
ممکن  جهان  در  چیزی  هیچ  که  می دهد 
نیست قدرت را از انسان بگیرد. در واقع این 
خود افراد هستند که تصمیم می گیرند  هنگام 
زندگی  سختی های  و  مشکالت  با  مواجهه 
که  همانطور  دهند.  نشان  عکس العملی  چه 
از  گذشته  کرده،  آشکار  کتاب  در  نویسنده 
امری  زندگی  سختی های  و  رنج ها  که  این 
اجتناب ناپذیر است، این امتیاز را دارد که نقاب 
از چهره انسان بر می دارد و سیمای واقعی افراد 
را نمایان می سازد. این اثر چشمگیر روشی برای 
غلبه بر سختی ها و رنج ها و نیز اهمیِت یافتِن 

هنِر زندگی را به ما نشان می دهد.
چند نقل قول از کتاب:

- میان اتفاق و واکنش یک فضای خالی وجود 
دارد و در آن فضا قدرت ما برای انتخاب واکنش 
صحیح نهفته است. وقتی یک اتفاق برای ما 
رخ می دهد چند لحظه طول می کشد تا به آن 
پاسخ دهیم. این اتفاق ممکن است هر چیزی 
باشد؛ از تند حرف زدن یک فرد در خیابان تا 

آتش سوزی منزل ما.

در لحظه اول شوکه می شویم، اما قبل از این 
که تصمیم گیری اولیه را انجام دهیم فرصتی 
طالیی وجود دارد. محققان عقیده دارند نباید 

هیچ واکنشی را زودتر از 5 ثانیه نشان دهیم. 
 5 کنیم  سعی  شرایط  در سخت ترین  حتی 
ثانیه اول را چیزی نگوییم و فقط با تمرکز روی 
موضوع فکر کنیم که بهترین واکنش چه باید 

باشد.
همیشه وقتی به گذشته خود فکر می کنیم 
یادمان می آید که کاش در فالن قضیه آنقدر 
را  حرف  آن  کاش  نمی کردیم.  زیاده روی 

نمی زدیم. کاش آنقدر سخت نمی گرفتیم. 
دلیل این که اکثر ما واکنش اشتباهی در برابر 
اتفاقات نشان می دهیم، آن است که برای نشان 

دادن آن  واکنش عجله می کنیم. 
- درد و رنج زمانی پایان می یابد که به معنا 
برسیم. ما زمانی در زندگی به آرامش می رسیم 
که نگرش خود را به زندگی عوض کنیم. در 
قرن جدید همه فکر می کنند که زندگی یعنی 
لذت بردن؛ در حالی که اینطور نیست. در واقع 
ما زندگی می کنیم تا به معنا برسیم. لزومی 
هم ندارد که معنا یکسان باشد. فقط الزم است 
خوب به اطرافمان نگاه کنیم. درد، مشکالت، 
ما  سراغ  به  که  رنجهایی  و  بیماری  مرگ، 
می آیند، همه و همه می خواهند ما را به سمت 

معنای زندگیمان هدایت کنند.

کافه کتاب
یکشنبه های کتاب
هر هفته  در کتابخانه کوثر نور


