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مناسبت

در برخی آیات قرآن اشاره شده 
که انسان می تواند در عین حال 
که با ایمان است، بی ایمان باشد 
»و بیشتر آنها که مدعی ایمان به 
)یوسف،  مشرکند  هستند،  خدا 
که  است  حالی  در  این   »)106
اکثر مردم با پندار این که اهل 
ایمان هستند، خود را برگزیده و 
نجات یافته می دانند. این مسئله 
آنقدر اهمیت دارد که در قرآن 
چندین بار به آن پرداخته شده 
»هیچ  گفتند:  »آنها  مثاًل  است. 
کس، جز یهود یا نصارى، هرگز 
داخل بهشت نخواهد شد.« این 
آرزوى آنهاست! بگو: »اگر راست 
می گویید، دلیل خود را )بر این 
 »)111 بیاورید!«)بقره  موضوع( 
در این آیه خداوند این تفکر باطل 
را که یهود و نصارا داشتند، مورد 
نقد و توبیخ قرار داده و فرموده 
است که چنین تفکراتی، ادعا و 
آرزویی بیش نیست. البته چنین 
و  یهود  به  متعلق  تنها  پنداری 
نصارا نیست و دیگران نیز ممکن 
است ادعایی شبیه به آن داشته 
و به دلیل قرار گرفتن در سلک 
یک گروه و فرقه خاص، تنها خود 
را اهل نجات و رستگاری بدانند. 
اما قرآن با صراحت اعالم می کند 
فرقه  فرقه  و  گروه بندیها  که 
شدن ها هیچ تأثیری در سعادت 
بلکه  ندارد.  انسان  رستگاری  و 
تنها ایمان به خدا و عمل صالح 
»آرى،  است  انسان  نجات بخش 
کسی که روى خود را تسلیم خدا 
کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد 
پروردگارش ثابت است؛ نه ترسی 
بر آنهاست و نه غمگین می شوند. 
)بنا بر این، بهشت خدا در انحصار 
)بقره  نیست.(  گروهی  هیچ 

»)112
ذیل  طباطبایی  عالمه  زنده یاد 
معنا  فرموده اند  شریفه  آیه  این 
و مفهوم آیه این است که: »أن  
السعادة ال تدور مدار االسم و ال 
کرامة ألحد علی الله إال بحقیقة 
اإلیمان و العبودیة/ سعادت انسان 
دائر مدار هیچ اسم و رسمی نیست 
و هیچ کس نزد خدا دارای کرامت 

نیست مگر کسی که به حقیقت 
باشد. رسیده  عبودیت  و  ایمان 
در  ص258(«   ،1 ج  )المیزان، 
واقع این آیه، اصالت را از نام ها 
و  ایمان  می گوید  و  می گیرد 

نیکوکاری مالک سعادت است. 
حال با توجه به این نکته که در 
قرآن کریم مکرراً مطرح شده و 
تنها به برخی از موارد آن اشاره 
شد، مشخص می شود که همین 
در  دیگری  شکل  به  موضوع، 
مطرح  اسالمی  مذاهب  میان 
را  پیامبر  یک  عنوان  اگر  است. 
یدک کشیدن و انتساب به یک 
آیین الهی نمی تواند برای انسان 
سعادت آفرین باشد و نمی تواند 
صالح  عمل  و  ایمان  جایگزین 
در  که  مذاهبی  میان  در  باشد، 
دارد؛  وجود  هم  اسالم  داخل 

همین مالک وجود دارد. 
هیچ کس با هیچ اسمی، در عالم 
اهل  را  خود  نمی تواند  آخرت 
نجات و سعادت بداند، در حالی که 
بهره ای از حقیقت نداشته باشد. 
نکته  این  به  باید  که  اینجاست 
اشاره شود که برخی از ما شیعیا 
ن از امیرالمؤمنین)ع( چه حظ و 
بهره ای برده ایم؟ ما مفتخر به این 
نام هستیم و به شخصیت بزرگ 
علیه السالم  علی  امیرالمؤمنین 
آیا  ولی  کرده ایم.  پیدا  انتساب 
نجات  برای  انتساب  و  نام  این 
انسان کافی است؟ آیا این ادعا 
آیا  می گیرد؟  را  حقیقت  جای 
معرفی  غدیر  در  امیرالمؤمنین 
یا  باشد،  زنده  نام  این  تا  شد 
معرفی  غدیر  در  امیرالمؤمنین 
شد تا با این نام، »حقیقت« زنده 
بماند؟ عدالت ، معنویت و اخالق 
زنده بماند؟ اکنون عدالت، اخالق 
کجاست؟  علوی  معنویت  و 
کرد  فکر  موضوع  این  به  نباید 
زندگی  و  ما  زندگی  بین  که 
نسبتی  چه  ابیطالب؛  علی بن 
وجود دارد؟ اگر همه دل خوشی 
انسان این باشد که به نام علی بن 
این  و  است  منتسب  ابیطالب 
می کند  زندگی  کشوری  در  که 
که شهادت ثالثه در مأذنه ها به 

گوش می رسد، و رسانه ها دائمًا از 
علی بن ابیطالب سخن می گویند، 
کافی است؟ آیا تنها با تکیه به نام 
علوی،  عدالت  حضرت، حقیقت 
در جامعه و نظام اسالمی تحقق 
پیدا کرده است؟ اگر شخصی که 
با تشّیع آشنا نیست، وضع جامعه، 
سیاسی،  نظام  اجتماعی،  نظام 
اقتصادی  نظام  و  قضایی  نظام 
ما را مطالعه و با کشورهای دیگر 
که انتسابی به علی بن ابیطالب 
یک  به  کرد،  مقایسه  ندارند، 
می رسد  آشکار  و  روشن  تفاوت 
عدالت،  این کشور وضع  در  که 
وضع اخالق، وضع انسانیت و ... 
چنین  واقعًا  آیا  است؟  متفاوت 
در  برجسته ای  و  آشکار  تفاوت 
در  امیرالمؤمنین)ع(،  به  انتساب 
وجود  عمل  و  واقعیت  صحنه 
دارد؟ اگر این واقعیت، در مقایسه 
نشان  را  خود  دیگر  جوامع  با 
یک  به  ما  می شود  معلوم  دهد، 
اگر  و  یافته ایم.  دست  موفقیت 
و  ندارد  وجود  معناداری  تفاوت 
شرایط ما با کشورهای دیگر نه 
امتیازی  و  نیست  متفاوت  تنها 
بسا  چه  عکس،  به  بلکه  ندارد 
و  نقصان  جنبه ها،  از  برخی  در 
آسیب بیشتری داشته باشد، در 
این  حال باید سؤال کرد: پس نام 
امیرالمؤمنین)ع( در زندگی ما چه 

تأثیری داشته است؟
کتاب  در  کلینی  مرحوم 
شریف کافی روایتی از امام باقر 
علیه السالم نقل کرده که بسیار 
قابل تأمل است. امام باقر فرمودند: 
»ای جابر آیا برای مدعیان تشّیع و 
کسانی که خود را شیعه می دانند 
اهل  ما  بگویند  که  است  کافی 
بیت را دوست داریم؟ مثاًل اگر نام 
فرزندانمان را از روی نام اهل بیت 
انتخاب کنیم و در اعیاد برای آن ها 
جشن بگیریم و در عزاداریها برای 
آنها سوگواری کنیم کافی است؟ 
قسم  خدا  به  فرمودند  حضرت 
شیعیان ما فقط کسانی هستند 

که تقوای الهی دارند.

ماهی شکم پر
راضیه یزدی نژاد/  مدرس آشپزی

Instagram: R.yn151

مواد الزم: ماهی قزل آال: 1عدد / گشنیز ساطوری شده: 
۳00گرم / پیاز: دو عدد / تمر هندی: یک چهارم بسته

شنبلیله خشک: 1قاشق  / سیر: یک حبه
دستور تهیه: ماهی را از قسمت کمر باز کرده و استخوانها را 
جدا کنید و کامل بشویید. آن را با کمی آب لیمو مزه دار کنید. 
داخل و پوست ماهی را به نمک و زردچوبه آغشته کنید و سپس 
پیاز نگینی شده  و سیر خرد شده را داخل شکم ماهی قرار 

دهید و چند ساعت درون یخچال بگذارید تا مزه دار شود.
برای مواد میانی پیاز را تفت دهید و گشنیز را در آن کاماًل سرخ 
کنید. شنبلیله را بیفزایید و سپس سس تمر هندی، سیر، نمک و 

فلفل را اضافه کنید و کنار بگذارید تا خنک شود.
پوست ماهی را چند برش زده و مواد میانی را داخل شکم قرار 
دهید و لبه های آن را با خالل دندان فیکس کنید.پوست ماهی 
را با روغن چرب کنید و در ظرف مورد نظر بگذارید و در فر با 

حرارت 200 درجه به مدت یک ساعت قرار دهید.
نکات:

- استفاده از نمک روی پوست ماهی مانع جدا شدن پوست آن 
حین پخت می شود.

- از پیازهایی که برای مزه دار کردن استفاده کرده اید می توانید 
برای سرخ کردن مواد میانی استفاده کنید.

- استفاده از آبلیمو برای گرفتن بوی زخم ماهی است.
- در حین پخت یکی دو بار پوست ماهی را چرب کنید.

- بهتر است در سینی فر چند حلقه پیاز بگذارید تا ماهی به 
سینی نچسبد.

- سس تمر هندی: تمر هندی را با آب جوش مخلوط کرده و 
پس از باز شدن تمر، از صافی رد کنید.

آشپزی با عشق
//

فرزند معلول بهانه ای برای اعتیاد
گفتگو: فاطمه زردشتی نی ریزی

وحید که به دنیا آمد، یکباره انگار 
همه ی غم های عالم هوار شد روی 
سرم. فکر هر چیزی را می کردم جز 
عقب مانده ی  و  معلول  فرزند  یک 
حتی  و  بودم  شده  شوکه  ذهنی. 
باالی  باید چکار کنم.  نمی دانستم 
سرش که رفتم، همسرم اکرم او را در 
آغوش گرفته بود و گریه می کرد. ۳0 
سال پیش بود و خبری از سونوگرافی 
سالمتی اش  و  جنسیت  تعیین  و 
نبود. حتی دلم نمی خواست نگاهش 
کنم. چند دقیقه ای کنار اکرم ماندم 

و زدم بیرون.
و هوا  بود آن شب،  اواسط دی ماه 
سرد. هی قدم زدم و هی به زمین و 
زمان لعنت فرستادم و از خدا گله... 
کشیده  را  بچه  تولد  انتظار  چقدر 

بودم و حاال...
خانه  جو  شد،  مرخص  که  اکرم 
سنگین شد. انگار حرف هایمان برای 
بود. دختردایی ام  تمام شده  گفتن 
با اصرار مادرم  بود اکرم و هرچند 
اما  بودم  رفته  خواستگاری اش  به 
بی میل هم نبودم به او... حاال اما او 
را مقصر می دانستم و مادرم و همه  ی 
کسانی که باعث و بانی این وصلت 

فامیلی شده بودند.
اسمش را اکرم انتخاب کرد. آن شب 
وقتی پرسید اسم بچه را چه بگذاریم 
دلش  انگار  ندارد،  فرقی  گفتم  و 
شکست. قبل از تولد وحید چند تا 
اسم انتخاب کرده بودیم و حاال برایم 

فرقی نداشت چه صدایش بزنند.
روزها از پی هم می گذشت و وحید 
بزرگ می شد و من همچنان تمایلی 
کله ی  نمی دادم. صبح  نشان  او  به 
سحر از خانه بیرون می زدم و شب ها 
صدای  تا  برمی گشتم  دیروقت 
گریه های او توی سرم نباشد. اکرم 
هم آن روزها ساکت شده بود. بیچاره 
انگار خودش را مسبب بیماری وحید 
می دید. بدون هیچ گله و شکایتی 
تمام کارهای او را بر عهده گرفته بود 
و دلسوزانه برایش مادری می کرد. 
موقع  را  اشک هایش  وقتی  گاهی 
شیردادن به او می دیدم بیشتر از خدا 

شاکی می شدم. 
وحید هفت هشت ماه بیشتر نداشت 
محفل  به  پایم  بار  اولین  برای  که 
تریاک باز شد. من که تا آن روز سعی 
کرده بودم دست از پا خطا نکنم و از 
اعتیاد دوری می کردم حاال برای فرار 
از خانه با کسانی دوست شده بودم 
که قلبًا می دانستم عاقبت خوبی با 

آن ها نخواهم داشت.
اولین دود را که گرفتم، برای چند 
این  برخالف  شدم.  منگ  لحظه 
از  به خاطر وحید خنده  اواخر که 
لبانم رفته بود، می خندیدم و انگار 
همه چیز را فراموش کرده بودم. آن 
شب را تا دیروقت کنار بچه ها ماندم 
و آخر شب وقتی به خانه رفتم تخت 

خوابیدم.
برای  بهانه  ای  فقط  وحید  شاید 
اعتیادم بود اما اعتیاد من از همان 
روزها شروع شد. اعتیادی که خیلی 
جلسات  شد.  بیشتر  و  بیشتر  زود 

جلسات  به  را  خود  جای  هفتگی 
شبانه داد و حاال اگر من برای یک 
روز مصرف نمی کردم خماری و درد 
استخوانم  و  پوست  و  گوشت  با  را 
که  نکشید  طولی  می کردم.  حس 
و  شد  حاالتم  تغییر  متوجه  اکرم 
زبان به شکوه و شکایت باز کرد و 
همین بهانه ای شد تا من عقده های 

با  و  کنم  خالی  او  سر  را  درونی ام 
کمربند بیفتم به جانش. انگار دنبال 
بهانه ای بودم تا او را بزنم و شرم آور 
همین  بین  در  بگویم  اگر  است 
او را شماتت می کردم که  کتک ها 
چرا برایم بچه ی سالم به دنیا نیاورده 

است.
و  می شد  بزرگتر  روزبه روز  وحید 
با تمرینات اکرم دست و پا شکسته 
حرف می زد و به نوعی خودش را 
در دل من جا می کرد. گاهی به دور 
بغل می گرفتم  را  او  اکرم  از چشم 
داشتم  سعی  می کردم.  نوازش  و 

خودم را متقاعد کنم که این کار خدا 
و یک امتحان الهی بوده اما فرزنداِن 
دوستان و آشنایان را که می دیدم 

بیشتر دلم آتش می گرفت.
اوضاع به همین منوال می گذشت و 
اعتیاد من روز به روز بیشتر و بیشتر 
می شد. اکرم که برای بار دوم خبر 
از بارداری اش داد تمام تنم لرزید و 
خواستم سقطش کند اما نپذیرفت. 
اصرار کردم، التماس کردم و او را زیر 
مشت و لگد انداختم اما گفت نه! خدا 
می داند چه کشیدم در آن 9 ماه و 9 
روز. هی مواد گرفتم و هی دود کردم 
و هی به بچه ای فکر کردم که روز به 
روز در شکم اکرم بزرگ و بزرگتر 
تکرار  وحید  قضیه ی  اگر  می شد. 

می شد نابود می شدم!
وحیده که به دنیا آمد انگار آبی بود 
بر آتش درونم. دختری سالم و زیبا 
که حاضر بودم برایش جان بدهم. 
وحیده  تولد  با  اما  چرا،  نمی دانم 
رابطه ام با وحید هم بهتر شد. انگار 
آشتی کرده بودم با خانه و خانواده ام. 
تنها مشکلمان این وسط شده بود 
اعتیاد من. تا مواد مصرف نمی کردم 
اعتیاد  و  سرکار  بروم  نمی توانستم 
خرج زیادی روی دستم گذاشته بود. 
مخارج زندگی زیاد شده بود و اکرم 
غر می زد که اینقدر مصرف نکنم. از 
طرف دیگر دید همه نسبت به من 
عوض شده بود. کسانی که یک روز 
برایم احترام زیادی قائل بودند، حاال 
با سردی جلوی پایم بلند می شدند 
و با اکراه با من دست می دادند. بدتر 
از همه اما زمانی بود که شنیدم زن 
برادرم به پسرش گفته حق نداری 
به عمویت سر بزنی، چون نشست و 
برخاست با او تو را هم معتاد می کند. 
این حرف عین خنجر نشست توی 
قلبم و هرچند خیلی ناراحتم کرد اما 
جرقه ای شد تا تصمیمم برای ترک 
جدی شود. وحید و وحیده داشتند 
دوست  وحیده  و  می شدند  بزرگ 
نداشت پدرش اسم یک معتاد را یدک 
و  بکشد. تصمیم گرفتم ترک کنم 
خیلی  کردنم  ترک   دارو  مصرف  با 
راحت تر شد. امیدوارم هیچ وقت به 

آن روزهای سیاه برنگردم.

بچه ها سالم
مرد جوان از دانشگاه فارغ التحصیل شد. ماه ها 
بود كه ماشین اسپرت زیبایی به رنگ قرمز، 
سختی  به  نمایشگاه  یك  شیشه  های  پشت 
توجهش را جلب كرده بود و از ته دل آرزو 

می كرد كه روزی صاحب آن ماشین شود. 
مرد جوان، از پدرش خواسته بود كه برای هدیه 
فارغ التحصیلی، آن ماشین را برایش بخرد. او 
می دانست كه پدر توانایی خرید آن را دارد. 
بألخره روز فارغ التحصیلی فرا رسید و پدرش 
او را به اتاق مطالعه خصوصی اش فراخواند و به او 
گفت: من از داشتن پسر خوبی مثل تو بی نهایت 
مغرور و شاد هستم و تو را بیش از هر كس 
دیگری در دنیا دوست دارم. سپس یك جعبه 

به دست او داد. 
پسر، كنجكاو ولی نا امید، جعبه را گشود و در 
آن یك كتاب زیبا كه روی آن نام او طالكوب 
شده بود، یافت. با عصبانیت فریادی بر سر پدر 
كشید و گفت: با تمام مال و دارایی كه داری، یك 

كتاب به من می دهی؟ 
او كتاب را روی میز گذاشت و پدر را ترك كرد. 
سالها گذشت و مرد جوان در كار و تجارت 
خانواده ای  و  داشت  زیبایی  خانه  شد.  موفق 

فوق العاده. 
حتماً  پدرش،  كه  افتاد  فكر  این  به  روز  یك 

خیلی پیر شده و باید سری به او بزند. از روز 
فارغ التحصیلی دیگر او را ندیده بود. اما قبل از 
اینكه اقدامی بكند، پیامی به دستش رسید كه 
خبر فوت پدر در آن بود و حاكی از این بود كه 

پدر، تمام اموال خود را به او بخشیده است. 
بنابراین الزم بود فوراً خود را به خانه برساند و 
به امور رسیدگی كند. هنگامی كه به خانه پدر 
رسید، در قلبش احساس غم و پشیمانی كرد. 
اوراق و كاغذهای مهم پدر را گشت و آنها را 
بررسی كرد و در آنجا، همان كتاب قدیمی را باز 

یافت. 
در حالی كه اشك می ریخت آن را باز كرد و 
صفحات آن را ورق زد. ناگهان كلید یك ماشین 
را پشت جلد آن پیدا كرد. در كنار آن، یك 
برچسب با نام همان نمایشگاه كه ماشین مورد 
نظر او را داشت، وجود داشت. روی برچسب 
بود و روی آن  فارغ التحصیلی اش  تاریخ روز 

نوشته شده بود: تمام مبلغ پرداخت شده است.
زدن  قدم  حال  در  رفت.  بیرون  باناراحتی  او 
به گاراژ خانه رسید. آهسته در را باز كرد. اوه 
خدای من! همان ماشین اسپرت را دید كه حاال 

زیر انبوهی از خاك، رنگ قرمزش معلوم نبود.
شانه های او می لرزید و اشك پهنای صورتش را 

پوشانده بود.

ماشین اسپرت قرمز
چگونه به 

محیط زیست خودمان 
کمک کنیم؟

1- در مدرسه، به اندازه  مصرف 
تغذیه بیاورید و غذا را دور نریزید.

یکبار  پالستیکی  ظروف  از   -2
پالستیکی  نایلون های  و  مصرف 

استفاده نکنید.
کاغذ  از  می توانید  هرچه   -۳
کمتری استفاده کنید. کاغذهای 
پشت سفیدرا دور نریزید و از آنها 
برای دوباره نوشتن استفاده کنید.

چوب  از  معمولی  مدادهای   -4
ساخته شده اند و از قطع درختان 
و خرد کردن جنگل ها به دست 
می آیند. از مدادهای ساخته شده 
از روزنامه ها و کارت های بازیافتی 

استفاده کنید.
اضاف  قمقمه  در  آبی  اگر   -5
آورده اید، آن را هدر ندهید و پای 
درختان و گل های مدرسه بریزید.

6- شیر آب را محکم ببندید.

آدابصحبتکردن
بخش پنجم

آداب معاشرت

به چهره  گفتگوی چهره  قدرت   /

وجود  روزها  این  نکنید.  فراموش  را 
ابزارهای ارتباطی دیجیتال باعث شده 
که اهمیت صحبت چهره به چهره به 

تدریج فراموش شود.

/ در جمع دِرگوشی صحبت نکنید. 
اگر نیاز به گفتگوی خصوصی شد، یا 
بگذارید برای بعد و یا با معذرت خواهی 

از بقیه، بیرون از جمع صحبت کنید.

/ در شوخ طبعی حد تعادل را حفظ 
کنید. شوخی بجا، احساس صمیمیت 
بین شما و دوستانتان را بیشتر می کند 
و باعث شادی و آرامش درونی می شود؛ 
اما اگر بی جا یا غیرمؤدبانه باشد، طرف 
مقابل را دلخور می کند و باعث از بین 
رفتن دوستی ها می شود؛ عالوه بر این، 
اعتبار و شخصیت شما را هم زیر سؤال 

می برد.
با دوستان صمیمی  زمانی که  حتی 
خود شوخی می کنید، روحیه آن ها را 
در نظر بگیرید و چارچوب های اخالقی 
را رعایت کنید. شوخی باید به گونه ای 
باشد که موجب آزار یا تمسخر دیگران 

نشود.

یک  اینکه  برای  باشید.  رازدار   /
داشته  سازنده  و  سودمند  معاشرت 
اصولی  مهم ترین  از  رازداری  باشید، 
است که باید رعایت کنید. فرد رازدار 
را  دیگران  اعتماد  و  احترام  می تواند 
جلب کرده و  روابط صمیمانه تری با 

آن ها داشته باشد.

/ بیش از اندازه از خودتان تعریف 
نکنید. بعضی افراد عادت دارند همه جا 
از ویژگی ها و توانایی های خود تعریف 
کنند و اصطالحًا پز بدهند. پز دادن و 
مغرور بودن باعث طرد شدن شما از 
سوی دوستان تان می شود. اگر مغرور 
باشید و دائما به دیگران فخر بفروشید، 
آن ها مهربانی و محبت خود را از شما 

دریغ خواهند کرد.

/ هر فکری را که به ذهن تان خطور 
مراقب  و  نیاورید  زبان  به  می کند 

افکارتان باشید. 

/ در گفتگوهایتان لبخند زیبا و زبان 
بدن داشته باشید.

هم  مقابل  طرف  دهید  اجازه   /
ادامه دارد صحبت کند.  

کامپیوترخودرو
چهوظایفی
دارد؟

بخش مکانیک خودرو  هنرستان 
باهنر نی ریز

تمامی خودرو های امروزی دارای یک 
وظایف  که  است  مرکزی  کامپیوتر 
زیادی بر عهده دارد که از جمله آن 
سنسور های  از  اطالعات  دریافت 
مختلف موجود در خودرو است، یعنی: 
سنسور فشار هوا، سنسور دمای هوا، 
سنسور دمای موتور، سنسور ناک و 

سنسور اکسیژن و .... 
کامپیوتر  اطالعات،  این  دریافت  با 
می تواند کارکرد موتور و در کل، خودرو 
را در بهترین حالتش تنظیم کند و دائمًا 
تحت  را  مختلف  بخش های  عملکرد 

نظر داشته باشد.
کامپیوتر  خودرو،  قیمت  به  بسته 
می تواند یک، چند یا تمامی موارد زیر 

را کنترل کند:
*نحوه عملکرد جعبه دنده اتوماتیک

گردش  سرعت  خودرو،  *سرعت 
چرخ ها و سیستم ترمز ضد قفل

*کیسه های هوا
*سیستم استارت بدون نیاز به کلید 

)کی لس(
*کنترل و تنظیم صندلی های خودرو 
در مدل هایی که تنظیمات صندلی به 

صورت برقی انجام می شود.
*کروز کنترل

*سیستم جرقه زنی خودرو 
*سیستم سوخت رسانی خودرو 

در خودرو های لوکس، می توان گفت 
که کامپیوتر یکی از نقش های اساسی 
را در آن ها بازی می کند، چون بسیاری 
از سیستم های خودرو تحت نظارت و 

کنترل آنها است.
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ماجراهای تبعه موجاز

بازگشت به شبهای قوندوز
عجب هفَته ای بود هفَته  گوذشته. رفتار زوَلیخا 
عجیب و غریب شَده بود. بََ خاَنه که آمدم، 
َمثال همیشه خودم َیک لوقَمه نانی آوردم 
َبخوردم. خواستم َب رخَتخواب روان شوم که 

زوَلیخا با لحن میهربانی َصدایم َبزد: کوجا؟
جا َبخوردم، رویم را برگرداندم و گفَته کردم: 

َمی خواهم َبخوابم دیگر. َچطور مگر؟
با همان لحن میهربان َجلو آمد، دو دستش 
را روی شاَنه ام گوذاشت و گفَته کرد: َب این 

زودی؟ بیا کاَرت َبدارم.
آب دهانم را قورت َبدادم و کم کم داشتم 
َگرانی  چیز  خریدن  بهاَنه  که  َمی ترسیدم 
َبدارد؛ آخر تا َب حال زوَلیخا را این گوَنه َنظاره 
نکرَده بودم. هرشب َموقع خواب موبایل َب 
دست روی زمین افتاَده بود و حتی جیواب 
شب َبخیر من را هم َنمی داد. حاال َچه شده که 

َب سراغ من آمَده بود؟
ُپرسان کردم: َچکارم داری؟

گفَته کرد: َمی خواهم برای َیک شب هم که 
شده برای هم باشیم. درد و دل کونیم، َحکایت 

امروز  َبگو  تو  َبگوییم.  را  قوندوز  قدیمهای 
ه کاری َچکار کردی، من َبگویم َچه  در کندََ
مانتوی خوش چهره ای در بازار َنظاره کردم 

و...
َب ناچار نشسَته کردم و َب حرفهایش گوش 
و  َبگفت  َحکایت  و  َبزد  َیکریز حرف  َبدادم. 
خندید. من هم بدم َنمی آمد َمثال قدیمها 
و اوایل ایزَدواجیمان با هم باشیم و درد دل 
کونیم. باورتان َنمی شود؛ هَمه خسَتگانی َیک 

روز کنَده کاری از تنم بیرون َبشد.
با  و  َبرفت  چهره اش  از  خنده  هم  سر  آخر 
ناراحتی َب من گفَته کرد: نجییییب! َچرا این 

هَمه موهای سر و ریشت َسفید کرده است؟
هنوز موتعجب بودم که َچرا زوَلیخا چنین 

خوب و میهربان شده است.
فردای آن روز سر کار کنَده کاری َنظاره کردم 
ارباب دارد با تیلیفون قرار َیک شب َنشینی 
را  تیلیفونش  بعد که  خاَنوادگی َمی گوذارد. 

قطع َبکرد، َب من گفَته کرد:
نجیب! ندانی َچقدر خوشحالم. قرار است بعد 

از مدتها خاَنه مادربزرگ َدور هم جمع شویم و 
شب جومعه شب َنشینی کونیم.

گفَته کردم: مگر تا َب حال با هم آمد و رفت 
نداشتید؟

گفَته کرد: َچرا، داشتیم، هر شب هم داشتیم؛ 
اما از راه گروه خانواَده در واتس آپ. حاال که 
واتس آپ و اینستاَگرام را ِفلتر َبکرده اند، هَمه 
َحوَصله شان سر َبرفته و َنمی دانند شبها َچه 
کونند. قرار است َمثال قدیم در این شبهای 
بولند َدور هم جمع شویم، گل َبگوییم و گل 
بشنویم. مادربزرگ تنهای من هم که از همه 
خوشحال تر است، من را مأمور َبکرده تا َبروم 

آجیل و َمیوه َسودا )خرید( کونم.
تازه فهمیدم َچرا زوَلیخا چند روزی است این 
همه َب من توجه َمی کوند. پیش خودم گفَته 
کردم: عدو شود سبب َخیر اگر خدا خواهد. 
امیدوارم دیگر هیچ وقت این اِنترنت صاحیب 

مرَده وصل نشود.
بی زوَلیخا هم َمی گویم: یا من، یا اِنترنت...

نجیب

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  ۳۳9
قیمت: 5 قرون

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

حکایتخروشیروروباه
در گذشته های دور، در جنگلی شیر حاکم بود و مشاور 
ارشدش روباه. خر هم کارهای حاکم را انجام می داد. بر اثر 
ظلم زیاده از حد شیر، همه حیوانات جنگل فراری شدند و 
دیگر غذایی برای حاکم و مشاورش نماند. بنابراین تصمیم 

به کوچ گرفتند....
در مسیر که می رفتند شیر و روباه گرسنه بودند اما گاهگاهی 

خر، گریزی می زد و علفی می خورد ...
روباه که زیاد گرسنه بود به شیر گفت :

اگر فکری نکنیم تو و من از گرسنگی می میریم و فقط خر 
زنده می ماند، زیرا او گیاه خوار است ...

شیر گفت : چه فکری داری ؟...
روباه گفت: خر را صدا بزن و بگو من ناتوان هستم. برای ادامه 
مسیر، نیاز به حاکم داریم و باید از روی شجره نامه در بین خود 
یکی را انتخاب کنیم و از دستوراتش پیروی کنیم. قطعًا تو 

انتخاب می شوی و بعد دستور بده تا خر را بکشیم و بخوریم ...
شیر قبول کرد و خر را صدا زدند و جلسه تشکیل دادند ...

ابتدا شیر شجره نامه  اش را خواند و فرمود: جد اندر جد من، 
حاکم و سلطان بوده اند ...!

و بعد روباه ضمن تأیید گفته شیر گفت:
من هم جد اندر جدم خدمتکار سلطان بوده اند ...!

خر که تا اندازه ای موضوع را فهمیده بود و می دانست نقشه 
شومی در سر دارند، گفت:

من سواد ندارم. شجره نامه ام زیر سمم نوشته شده، کدامتان 
باسواد هستید که آن را بخوانید؟...

شیر فوراً گفت: من باسوادم، و رفت عقب خر، تا زیر سمش 
را بخواند ...!

را  به دهان شیر زد و گردنش  خر فوراً جفتک محکمی 
شکست ...!

روباه که ماجرا را دید، رو به عقب پا به فرار گذاشت ...
خر او را صدا زد و گفت:

بیا حاال که شیر کشته شده، بقیه راه را با هم برویم ...
روباه گفت : نه من کار دارم ...

خر گفت : چه کاری ؟...
روباه گفت: می خواهم بروم سر قبر پدرم تشکر کنم که 
نگذاشت باسواد شوم، چون باسوادان بیشتر در معرض لگد 

از اینترنتخرها هستند...!!

خرنامه

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

دوست دارم برگردم به چند سال پیش، وقتی که یه 

دختر الغرمردنی و دیوونه ی نجوم بودم با یه گروه 

و  باحال  بچه های  کویر.  رفتم  هنری  بچه های  از 

خونگرمی بودن. دور آتش جمع شده بودیم و چایی 

می خوردیم و ستاره ها رو تماشا می کردیم.

تو اون گروه پسری بود که یه پیرهن چهارخونه قرمز 

به تن داشت و با کسی زیاد گرم نمی گرفت. می گفتن 

اون همیشه تو دنیای خودشه و سرش با گیتارش 

گرمه. 

چند ساعتی گذشت و شب نشینی ما تموم شد. هر 

کدوم به چادرمون رفتیم تا کمی استراحت کنیم. 

اما اون پسر بیرون موند. صدای گیتار و ترانه ای 

که  بود  دلنشین  واسم  اونقدر  می کرد  زمزمه  که 

ناخودآگاه از چادر بیرون زدم و رفتم کنارش نشستم. 

وقتی من رو دید گیتار رو کنار گذاشت و گفت: 

می دونی اسم این ستاره ها چیه؟ 

گفتم: آره، این خوشه پروینه، بهش هفت خواهر 

هم میگن و اون ستاره ها هم که انگار یه آدمن با یه 

همیشه  شکارچی  شکارچیه.  اسمشون  شمشیر، 

دنبال هفت خواهره.

گفت: چرا دنبالشونه؟ 

نام  افسانه یونانیه، یه شکارچی به  این یه  گفتم: 

اوریون عاشق یکی از هفت خواهر میشه و اونا رو 

دنبال می کنه، هفت خواهر به آسمون پرواز می کنن 

و شکارچی هم به آسمون میره و تا همیشه در تعقیب 

عشقش می مونه.

گفت: اما هیچ وقت بهش نمی رسه. 

داشتی  چی  بگو  تو  حاال  هیچ وقت،  نه  گفتم: 

می خوندی؟ 

گفت: اسمش شب تیره ست، یه ترانه معروف روسیه 

که البته فرهاد هم بازخونیش کرده. نامه ایه که یه 

سرباز تو جنگ داره واسه عشقش می نویسه و امید به 

دیدار دوباره اون داره.

بعد شروع کرد به ساز زدن و خوندن: شبی تاریک، در 

دشت تنها صفیر گلوله، در جاده تنها نفیر باد، در دور 

دست نور ستاره ها به خاموشی می گراید، می دانم 

اشک هایت  پنهانی  جوانی ات  بستر  در  و  بیداری 

شیرینت  چشمان  عمق  چقدر  می کنی،  پاک  را 

می خواهم  و  دارم  دوست  چقدر  دارم،  دوست  را 

چشمانت را... شب تیره ما را از هم جدا می کند و 

میان ما دشتی تاریک و هولناک دامن گسترده... 

اون لحظه حسی عمیق و تازه داشتم، انگار از نو 

متولد شده بودم، هر دو به ستاره ها خیره موندیم 

و بدون اینکه حرفی بزنیم به چادرهامون رفتیم و 

صبح هم به خونه برگشتیم. شاید صحبت هامون رو 

گذاشته بودیم واسه دیدار دوباره، اما دیدار دوباره ای 

در کار نبود و کسی دیگه ازش خبری پیدا نکرد...

بارها  من  و  گذشت  تنهایی  در  زیادی  شب های 

با اون آهنگ به دیدار دوباره امیدوار شدم، و مثل 

شکارچی در تعقیب ابدی هفت خواهر موندم اما 

دیگه هیچ وقت حسی رو که اون شب رؤیایی به اون 

پسر داشتم تجربه نکردم. حسی متفاوت، انگار با 

کسی که هزار سال می شناختیش روبرو شدی. حاال 

اگه ازم بپرسی دوست داری این لحظه کجا باشی؟ 

میگم دوست دارم به اون شب برگردم و این بار شجاع 

باشم، چون خوب فهمیدم که خیلی وقت ها دیدار 

دوباره ای در کار نیست.

کافه داستان
خیلی وقت ها دیدار 

دوباره ای در کار نیست

یک فنجان شعر
التماس
میکنم
بهآسمان

مهدی اعیان منش چند روز است
صدای من

در گلوی باد، / خسته است
و هیچکس شعرهای عاشقانه ی مرا

نگفته است
چند روز است / التماس می کنم

- به آسمان- 
تا تو را به  من بدهد
گریه های بی صدا

پشت انتظار چشم  های من
بغض کرده اند

تا حریق چشم های تو
در انتظار بشکند

ای مسیح زخم های کهنه ام
مرهمی بزن / به زخم تازه ام

 امیر تمنادار:
با  کتاب«  »یکشنبه های  سوم  و  بیست  جلسه 
بررسی کتاب »بیگانه« اثر آلبر کامو یکشنبه دوم 
بهمن در سالن مطالعه کتابخانه کوثر نور با حضور 

عالقه مندان برگزار شد.
 1942 سال  در  فرانسوی  شهیر  نویسنده  کامو 
»بیگانه« را به نگارش در آورد و در سال 195۷ به 

خاطر آن برنده جایره نوبل ادبیات شد. 
این رمان در ایران بارها توسط مترجمان متعددی 
امیر   - دیهیمی  - خشایار  آل احمد  مانند جالل 
جالل الدین اعلم  -  محمد رضا پارسا یار و دیگران به 

چاپ رسیده است. 
از  یکی  تردید  بدون  بیگانه  کتاب  شروع 
شروع ها  تکان دهنده ترین  حتی  و  ماندگارترین 
در دنیای ادبیات است. جمالت کوتاهی که عالوه 
بالفاصله  کتاب،  اصلی  دادن شخصیت  نشان  بر 
خواننده را نیز درگیر خود می کند. این جمالت 

چنین است:
نمی دانم.  دیروز.  هم  شاید  ُمرد.  مامان  امروز 
تلگرامی از خانه ی سالمندان به دستم رسید: »مادر 
این  احترام.«  با  فردا.  تدفین  مراسم  درگذشت. 

چیزی را نمی رساند. شاید هم دیروز بوده است.
»مورسو« شخصیت اصلی و کلیدی رمان بیگانه 
در  فرانسوی تبار  و  جوان  کارمند  یک  او  است. 
الجزایر است و گرفتار یک سری از رویدادها از جمله 
قتل یک مرد عرب می شود که خود را در به وقوع 

پیوستن آنها  بی تقصیر می داند. 
داستان به دو بخش تقسیم می شود: قبل و بعد قتل.

در بخش نخست مورسو در مراسم تدفین مادرش 
شرکت می کند و در عین حال هیچ احساس و تأثر 
خاصی از خود نشان نمی دهد. در حالی که دوستان 
آسایشگاه مادرش در مراسم تدفین از غم و اندوه  
می سوختند، او از گرمی آفتاب بیشتر آزرده خاطر 

می شد. 
در  تغییری  هیچ  بدون  را  روزهایش  اینکه  از  او 

عادتهای خود می گذراند خوشنود است.
را  کتاب  دوم  بخش  قتل،  خاطر  به  او  محاکمه 

تشکیل می دهد.
برای درک رمان بیگانه و کارهای مورسو مهم ترین 
پایانی است. یعنی جایی که  فصل کتاب، فصل 
مورسو در زندان با کشیش صحبت می کند و به 
طور مشخص به پوچ بودن زندگی اشاره می کند. 
حرف مورسو این است که زندگی و کارهای ما هیچ 
اهمیتی ندارد چرا که در انتهای آن مرگ در انتظار 
همه ما است. البته باید در نظر داشت که مورسو قباًل 
وجود دنیای پس از مرگ را انکار کرده و اعتقادی هم 
به خدا ندارد. مورسو به طور مشخص یک انسان پوچ 

است که به دلیل صداقتی که دارد محکوم می شود.
شخصیت مورسو و شفاف و صریح بودن او شاید 
همان چیزی باشد که بیشتر خواننده ها را جذب 
خود می کند. مورسو بیش از اندازه رک و راست است 
و همین به ضرر او تمام می شود. اما این ضداجتماع 
بودن او و بیان حقیقت در هر شرایطی، دقیقًا همان 
چیزی است که از او یک شخصیت قوی و عمیق 
ساخته است. ماریو بارگاس یوسا، درباره شخصیت 

مورسو می نویسد:
او،  شخصیت  جنبه های  هولناک ترین  از 
بی اعتنابودن به دیگران است. مفاهیم و آرمان ها و 
مسائل خطیری چون عشق، مذهب، عدالت، مرگ 
و آزادی هیچ تأثیری بر او ندارد. همچنان که از 
نمی نشیند.  خاطرش  بر  غباری  دیگران  مصائب 
عجیب این که مورسو اگرچه ضداجتماعی است، 

طاغی نیست چراکه از مفهوم ناسازگاری چیزی 
نمی داند. آنچه می کند بسته به اصل یا اعتقادی 
موجود  نظم  انکار  به  را  او  نهایت  در  که  نیست 

بکشاند. او همین است که هست.
از جمله مهم ترین موضوعی که کتاب بیگانه به آن 
نقد دارد رفتارهای جامعه است که نماینده آن در 
کتاب، دادگاه و هیئت منصفه دادگاه است. از نظر 
آن ها مورسو یک هیوالست که در مراسم تدفین 
مادرش هیچ احساساتی از خود بروز نداده است و 
حتی قطره ای اشک نریخته است. به همین جهت 
او باید محکوم شود تا به الگویی برای دیگران تبدیل 
نشود. آلبر کامو در قسمت دیگری از یادداشتی که 

بعدها درباره بیگانه نوشت، می نویسد:
مدت ها پیش، بیگانه را در یک جمله خالصه کردم 
که می دانم بسیار پارادوکسی بود: »در جامعه ی ما، 
هر کسی که در مراسم تدفین مادرش گریه نکند 
می تواند محکوم به مرگ شود.« منظور من ساده 
بود. منظورم این بود که قهرمان این کتاب برای 
این محکوم به مرگ می شود که حاضر نیست در 
بازی شرکت کند. به این معنا، او با جامعه ای که 
در آن زندگی می کند بیگانه است، در حاشیه اش 
پرسه می زند، در حاشیه ی زندگی است، تنها و پر 

از تمنای لذت.
جمالتی از کتاب بیگانه:

باالی  بود.  زده  سر  آفتاب  بیرون،  رفتم  وقتی   -
تپه هایی که بین مارنگو و دریا فاصله انداخته بودند 
آسمان به سرخی می زد. بادی هم که از طرف تپه ها 
می آمد با خودش بوی نمک می آورد. پیدا بود روِز 
پیش رو یک روز آفتابی است. مدت ها بود که ییالق 
نیامده بودم و حس می کردم که اگر به خاطر مامان 
نبود چه قدر االن می توانستم از پیاده روی لذت ببرم.

- پنجره را بستم و بر که می گشتم در آینه چشمم 
به گوشه ای از میزم افتاد که چراغ الکلی ام آن جا 
کنار تکه ای نان بود. از خاطرم گذشت که به هرحال 
یک یکشنبه ی دیگر را هم به سر آورده ام، مامان 
دیگر دفن شده است، و من باید برگردم سر کارم، و 

باالخره، هیچ چیز عوض نشده است.
پیدا  دلیلی  می کردم،  نگاه  که  را  زندگی ام   -

نمی کردم که از زندگی ام ناراضی باشم.
- آدمی که حتی فقط یک روز زندگی کرده باشد 

می تواند صد سال را راحت در زندان بگذراند. 
- دادستان حاال داشت از روح من حرف می زد. 
به آقایان هیئت منصفه گفت، روح مرا کاویده و 
هیچ چیز پیدا نکرده. گفت حقیقت این است که 
من اصاًل روح ندارم، هیچ چیز انسانی در وجود من 
نیست و هیچ یک از آن اصول اخالقی که در دل 

انسان هاست در دل من وجود ندارد. 

کافه کتاب
جلسهبیستوسوم
یکشنبههایکتاب

بیگانه
آلبرکامو

//

زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

احتساب = شمردن، شمارش؛ به شمار آوردن

احتکار = انباشتن، انبار کردن

احتمال = پیش بینی

نزدیک  پیش بینی کردن،   = دادن  احتمال 

نزدیک  پنداشتن،  کردن،  گمان  دانستن، 

دیدن

می رود،  گمان  بسا،  چه  شاید،   = احتمااًل 

نزدیک است که، گاس که،  اینگونه است، 

گاسم

احتمالی = پیش بینی شده، نزدیک، شدنی

احتیاج = نیاز، نیازمندی

احتیاط = دوراندیشی، پیشگیری، هشیاری

ماجراهای من و بی بی
یا با نون 

ورمیگردی، یا 
اَصن ورنیگردی!

دِر هال را که باز کردم بی بی از آشپزخانه 
داد زد:

- َدسمالو ِرگذوشتم هونجا، نونا ِر ُخُنک 
کن تا من بیام.

آمد  آشپزخانه  در  از   ... نگفتم  چیزی 
بیرون.

- نپه کو نونا؟
سرم را انداختم پایین.

- نداشتن بی بی، ینی داشتنا، باور کن 
کلی تو این سرما تو صف وایسادم ولی 

تموم شد.
بی بی نفس عمیقی کشید...

- الهی به حق علی تو تموم بیشی که من 
راحت شم! دو ساعته درم میگم َخور 
مرُگت پوشو برو نونُویی هی میگی میرم 
میرم، بیا! حاال رفتی؟ حاال نون ِاسدی؟ 
دختر اینجا ایرانه، آنتالیا خو نیس که هر 
ساعتی اَ روز رفتی ویسیدی تو صف نون 
گیُرت بیا! داُغت بیا سِر دلوم! حاال ما شو 

چی چی کوفت کنیم؟ ها؟
- بی بی واال کلی وایسادم، خب تموم 

شد، چیکار کنم من؟
- جون بکن! ای نونوییو نشد َیی نونویی 

دیه! او نشد یکی دیه.
تا  سه  ولی  نکنی،  باور  شاید  بی بی   -
نونوایی سر زدم، نداشتن خب، نوناشون 

تموم شده بود.
- تموم شده بود و کوفت! حاال خوُدت 

بوگو من چیکار کنم بری امشو، ها؟
- من بگم؟

- ها.
- واقعًا بگم بی بی؟

- بنال!
- بی بی جان، خو نون خشک محلی که 
بخوریم  بزنیم  آب  دوتاشو  بیار  داریم. 

دیگه.

نپه  بیَیرم.  اوناِر  تو چیشات که من   -
نونو  ای چار ِتی  اَ  افتیده  بوگو چُشت 
که اَ خوُدت َزَمت ندادی بری چار جا 
ِر  نونو  ِتی  ای شیش هف  نون.  ُدمال 
من گذوشتم بری َیی َتک و تیلیتی، اَ 
گشنگی ام که بیمیری نیَذرم دسوشون 

بزنی!
آهی عمیق کشیدم.

- پس میگی چکار کنم بی بی.
- ُبَلن میشی میری، یا با نون ورمیگردی، 

یا َاصن ورنیگردی!
- وا! بی بی، این چه حرفیه، خو میگم 

نیس!
- هی که گفتم گالب. پابوشو سرجات!

*****
بماند آن وقت شب به چند نانوایی سر 
زدم تا باالخره توانستم با چند تا نان 

لواش برگردم خانه.
در را که باز کردم بی بی هنوز منتظر 

نشسته بود.
- اومدی؟

- بله بی بی. یخ زدم فقط، چقد سرده.
- خیِل خو، نترس، تو هیچ مرگیت نیشه.

- فقط میدونین چیه بی بی؟
- هوم؟

- اون وسط دلم برا مش موسی سوخت. 
بنده خدا نون نداشت اونم، فک نمی کنم 

گیرش بیاد.
دستم را که بردم برای نان ها بی بی زد 

پشت دستم.
نون  شو  َیی  ُکُمت!  به  بخوره  کارد   -
نخوری هیچ طوریت نیشه. اینا ِر می برم 
بری مش موسی، توام پوشو زودتر بیگیر 
باخاب، صب زود بویه بیدار شی بیری تو 

صف بری نون!!

گالبتون

چرت و پرت
وزیر قطع ارتباطات!!

که  پایینه  اونقدر  اینترنت  سرعت 
هم  داخلی  برنامه های  وارد  وقتی 

میشی میزنه: در حال اتصال .... 
اآلن  تلگرامه؟  واتساپه؟  مگه  آخه 
اینترنت ملی چه گلی به سرمون زده؟

آقای وزیر ارتباطات! انشاء الله که در 
قید حیاتید!

بزنید،  حرکتی  یه  بی زحمت  پس 
نگرانتون هستیم! 

کدوم  وزیر  بدید  شرح  لطفًا 
ارتباطاتید؟ مگه ارتباطی هم مونده؟

با این شرایط تبدیل شدین به وزیر 
قطع ارتباطات!!

علیرضا آرمان


