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راه های ایجاد آرامش
زهرا اکبری/ مشاور خانواده  

1- جلوی گریه خود را نگیرید و گهگاهی گریه کنید.
2- دست کم روزی 15 دقیقه را در سکوت بگذرانید و به 

نیازهای واقعی خود و نیز چیزهایی که دارید فکر کنید. 
3- برای تغییر گذشته کاری نمی توان کرد. پس، از ادامه 

زندگی لذت ببر.
4- وقتی احساس می کنید که سرتان پر از فکرهای جور و 
واجور است و جای خالی در آن نیست ، با قدم زدن ، آنها را پاک 

کنید.
5- اگر نتوانید کسی را ببخشید، افکار خشمگین تان شما را 
برای همیشه با این افراد مرتبط خواهد کرد.  شاد کردن دیگران 

، باعث آرامش می شود.
6 - آرامش را از کودکان بیاموزید؛ ببینید که چگونه در همان 

لحظه ای که هستند، زندگی می کنند و لذت می  برند.
7- از همان که هستید راضی باشید، در این صورت احساس 

آرامش بیشتری می کنید.
8- هر چه اکسیژن بیشتری به شما برسد، آرامتر خواهید شد. 

خوب است در محل کار و زندگی خود گیاهی نگه دارید.
9- مهم نیست که با شما مؤدبانه برخورد کنند یا نه؛ برخورد 
مؤدبانه  شما، باعث ایجاد آرامش و احساس خوبی در شما 

خواهد شد.
10- سرعت حرکت شما با احساستان رابطه ای مستقیم دارد. 
آرام راه بروید و حرکات بدن خود را آرام تر کنید. طولی نمی  کشد 
که آرام خواهید شد.  گاهی می توانید برای رسیدن به آرامش، 

دراز بکشید، عضالت خود را شل کنید و به هیچ چیز فکر نکنید.
11- با حرکات آرام و صحبت کردن شمرده، احساس آرامش 
را به جمع منتقل کنید. آیا تا به حال فرد آرامی را دیده اید که با 

صدای بلند صحبت کند؟
12- با شوخ طبعی به آرامش خود کمک کنید.

13- راحتی، یکی از عناصر مهم آرامش است. مثل دمای 
مناسب، صندلی راحت و لباس و کفش راحت. 

14- هر چند وقت یک بار ساعتتان را باز کنید و خود را از فشار 
زمان نجات دهید.

15- در آوردن کفشها به کاهش فشار عصبی کمک می کند.
16-لباسهای گشاد و راحت، باعث ایجاد راحتی و احساس 

آرامش می شود.
17- هوای دریا، آب شور و صدای امواج، همگی باعث آرامش 

می شوند. مسافرت به سواحل دریا را فراموش نکنید. 
تماشای ماهیها مثل خیره شدن به دریا، در شما ایجاد آرامش 

می کند؛ زیرا ماهی ها آرام شنا و تنفس می کنند.
18- آهسته غذا خوردن و جویدن، باعث تجدید قوای فکری و 

احساس آرامش خواهد شد.
19- احساسات و مشکالت خود را به دیگران بگویید و آرامش 

بیشتری احساس کنید.
20- یکی از مهمترین مهارتها در آرام بودن، فکر نکردن به 
مسائل کوچک است، دومین مهارت، کوچک شمردن تمام 

مسائل است.

زندگی شاد

خرابی استارت خودرو
بخش مکانیک خودرو

هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر باهنر نی ریز

 از جمله اولین مواردی که می تواند دلیلی بر خرابی استارت باشد، 
استارت نخوردن است. این مشکل می تواند دالیل زیادی داشته 
باشد از جمله خرابی استارت، خرابی باتری، سوختن فیوز، شل 

شدن بست ها و اتصاالت باتری، شل شدن اتصاالت استارت و ...
 در برخی موارد ایراداتی مثل خرابی دنده استارت موجب رد کردن 

استارت می شود.
علت تق تق کردن استارت می تواند مواردی چون خرابی اتوماتیک 

استارت و یا  تمام شدن زغال استارت باشد.
وقتی به طور ناگهانی استارت از کار می افتد، سوئیچ را روی حالت 
استارت قرار دهید. اگر چراغهای هشدار و یا روشنایی  داخل صفحه 
نمایشگر داشبورد کم نور و یا ضعیف نبود، چند ضربه مالیم با 
چکش به بدنه استارت بزنید. اگر عیب از کوتاه شدن زغالهای 
استارت باشد، به احتمال 99 درصد خودرو روشن می شود که البته 

باید جهت تعمیر اساسی استارت به تعمیرگاه بروید.
در صورتی که موقع استارت، چراغ های هشدار  در  صفحه کیلومتر 
کم نور است و یا به سختی موتور استارت می خورد، باتری ضعیف 
است که باید از باتری دیگری کمک بگیرید )باتری به باتری( و یا 

باتری را تعویض کنید. 
شیوه درست باتری به باتری:

خودرو کمکی را روشن کنید. یک طرف کابل اول را به قطب مثبت 
باطری سالم و طرف دیگر را به قطب مثبت باطری ناسالم وصل 
کنید. کابل دیگر را به قطب منفی باطری سالم و طرف دیگر را 
به یک قسمت فلزی ترجیحًا بدون رنگ از بدنه و یا موتور خودرو 
ناسالم متصل کنید. سپس خودرو معیوب را استارت بزنید. در 
صورت روشن شدن، کابل ها  را وارونه حالتی که متصل کردید، 

جدا کنید. 
- از هل دادن خودرو های انژکتوری برای روشن کردن خودرو جداً 
خودداری کنید. زیرا با توجه به اینکه از تسمه الستیکی )تسمه 
تایم( جهت ارتباط بین چرخ دنده های تایم موتور استفاده شده، 
احتمال از تنظیم خارج شدن آن به طور جدی وجود دارد و باعث 
بد کارکردن موتور و یا حتی در برخی موارد روشن نشدن خودرو 

می شود. 

دانستنیهای خودرو

به دنبال ذره ای محبت
بر اساس یک سرگذشت واقعی

فاطمهزردشتینیریزی/
نیریزانفارس

سادهاست...سادهپوشوسادهگو...آنقدر
سادهکهآدموقتیداستانزندگیاشرا
همه این از میشود عصبانی میشنود،
سادگِیاو.آنقدرکهموقععصبانیتمدام
تپقمیزندورشتهکالمازدستشخارج

میشودوبغضمیکند.
سیویکیدوسالهاستودرخانوادهای

کارگررشدکردهوبزرگشده.
میگوید:

بودم. آرام و کمحرف بچگی همان از
محجبهوسربهزیر.سرمهمیشهبهکار
دختر میکردم سعی و بود گرم خودم
خوبیباشمبرایپدرومادرم...روزهای
گذشت. باد و برق سرعت به مدرسه
ابتدایی،راهنماییودبیرستان...دوستانم
رامیدیدمکهدرآنسنوسال،راحتبا
جنسمخالفدوستمیشوندوکارهایی
میکنندکهنگوونپرس،امامنهمیشه
سعیمیکردمآفتابمهتابندیدهباشم.
آرایشکهجایخودداشت، قلم هفت
یکرژلبسادههمنمیزدم.نمیدانم!
شایدهماشتباهمیکردم...شایدهمبه
امروزی دختران پسرها دوستانم، قول
وخوشتیپوخوشسروزبانراترجیح

اول القصه... میدهند.
دبیرستانراتمامکردهبودم
کهکمکمسروکلهیکیدوتا
چه اما شد پیدا خواستگار
خواستگاری...یکیبیکاربود
وآنیکیمعتادومنخیلی

راحتگفتم:نه!
بعد مجید وقتی اما روز آن
مادرش با بیمقدمه سالها
ناخودآگاه خانهامان، آمد
حدسزدیمکهبایدکاسهای

زیرنیمکاسهباشد.
خوبی هیکل و قد مجید
بود دورمان اقوام از داشت.
نماندند. زیاد آزاد. وشغلش
و گفتیم هوا و آب از کمی
حرفهای و اجناس گرانی
را چایشان هم بعد معمول.
آن از بعد رفتند. و خوردند
و کشید کناری مرا مادرم
آنها آمدن از فعاًل خواست
چیزیبهکسینگویم.هرچند
میدانستمتهدلشراضیاست...

داشتم کمکم و بود گذشته ماهی یک
آمدنمجیدومادرشرافراموشمیکردم
کهدوبارهسروکلهاشانپیداشد.اینبار
امادستهجمعیوباگلوشیرینی.نیازیبه
توضیحنبود.قباًلبهمادرمخبردادهبودند
کهامرشانخیراستوبرایچهکاری
میآیند...ظاهرخوبیداشتمجیدامااز
اوخوشمنمیآمد.انگارنهانگارکهآمده
بودخواستگاریام.بامنگرمنمیگرفت
وحتیبهچشمانمنگاهنمیکرد.حس
میکردمیکطورهاییبهخودشمینازد.
حسخوبینداشتمبهاو.دوستداشتم
بهاوجوابمنفیبدهماماانگارنظرماصاًل
مهمنبود.پدرراضی،مادرراضی،برادر
راضی،بیخیاِلمِنناراضی...حتینظرم
بعد روز چند خودشان و نپرسیدند را
جوابمثبترااعالمکردند.خجالتهم

میکشیدمحرفیبزنموچیزیبگویم...
مراسمعقدخیلیسادهبرگزارشدومن
ومجیدزنوشوهرشدیم،اماچهزنو
تنها را من عقد شب همان شوهری...
گذاشتورفتخانهپدرشوتاچهارروز
اصاًلپیدایشنشد.نهزنگی،نهاحوالپرسی،
هیچی...اصاًلانگارنهانگارمنزنششده
پدرم. خانه آمد روز چهار از بعد بودم.
مادرشمراشامدعوتکردهبودخانهاشان
ومجیدآمدهبوددنبالم.سعیکردمروی
خوشبهاونشانبدهموازهماناول،
زندگیامانراتلخنکنم.خودمراقانعکردم

کهحتمًاسرششلوغبودهکهنتوانسته
باطل... خیال زهی اما بگیرد را سراغم
مجیدعینغریبههابامنرفتارمیکردو
انگار هیچتمایلیبهمننشاننمیداد.
نهانگارزنشبودم.نهتوجهی،نهحرف
من از را لبخندش حتی محبتآمیزی؛
دریغمیکرد.انگارفراریبودازمن!یعنی

موضوعازچهقراربود؟
منوالگذشت. بههمین هفته دو یکی
رفته و میکشد خجالت حتمًا گفتم
رفتهدرستمیشودامانه!انگارموضوع
خجالتنبود.بهنظرمیرسیدمجیدواقعًا
مرادوستنداشتوآنقدربهاینرفتارش

ادامهدادکهطاقتمطاقشد.
آنروزوقتیبعدازچندروزبیخبریازاو
بهخانهاشانرفتم،غرورمرازیرپاگذاشتمو
حرفدلمرابهاوزدم.ازرفتارشپرسیدمو
اینکهچرامثلبقیهشوهرهانیست...انکار
کرداماوقتیاصرارمرادیدزبانبهاعتراف
دوست مرا اول همان از گفت گشود...
نداشتهواصاًلازمنخوششنمیآمده.
گفتبهاصرارمادرشبهخواستگاریمن
آمدهتابهقولقدیمیهاسربهراهشودو
دستازدوستدخترهایطاقوجفتش
بردارد.گفتعاشقپریدخترعمهاشبوده
کهبهاوندادهاند.گفتبرایپریمیمیردو

اصاًلنمیتوانداورابامنمقایسهکند.

پریرامیشناختم.دختربهروز،امروزیو
خوشسروزبانیبودکهحسابیبهخودش
میرسید.مجیدکهاینهاراگفت،دلم
آشوبشد.دلممیخواستبزنمزیرگریه.
اصاًلنمیدانستمبایدچکارکنم.شوهرم
داشتجلویماعترافمیکردکهمرادوست
نداردودلشبرایدختردیگریضعف
میکنم تالش و میمانم گفتم میرود!
درستشکنمامانمیشد.مجیداصاًلمرا
نمیدید.کنارشکهمینشستمبهبهانهای
بلندمیشدوازمندوریمیکرد.اوضاع
اماوقتیبدترشدکهپریبهخواستگارش
جوابدادوعقدکرد.مجیدشدهبودمرغ
سرکنده.مدامدورخودشمیپیچیدوبه
هربهانهایسرمندادمیزد.انگارازچشم
منمیدیدکهپریراعقدکردهاند.ناراحت
بودکهچرابرایبهدستآوردنپریبیشتر
تالشنکردهومداماینموضوعرابهرخمن
میکشید.هیدندانرویجگرگذاشتم
وگفتمدرستمیشودامادرستشدنی
نبود،بهطوریکهیکروزبیهیچخبری
غیبشزد.هرچهبهگوشیاشزنگزدم،
جوابمرانداد.رفتمخانهاشاناماهیچکس
ازاوخبرنداشت.مجیدگذاشتهوازنیریز
رفتهبود...دوسهماهیازاوبیخبربودمو
دورادورمیشنیدمکهدیگرنمیخواهدمرا
ببیند.کاربهجاییرسیدکهمادروپدرم
خودشانخواستندتقاضایطالقبدهم.
تا وقتیطولکشید دادگاه.چند رفتم
نمانده انجامشد.چیزی کارهایطالق
بودطالقمانانجامشودکهسروکلهاش

پیداشد.گفتاینمدتکرمانبودهوکاری
پیداکرده.گفتپشیمانشدهوشرمنده
است.راضینشدیم.اصرارکرد،التماس
کرد،پیغاموپسغامفرستاد.گفتیمنه،تا
اینکهدریکیازشبهایماهرمضانبا
کلایلوطائفهاشآمدخانهامانوآنقدر
تا شده عوض گفت و کرد عذرخواهی
باالخرهرضایتدادیمفرصتدوبارهایبه

اوبدهیم.
دروغچرا؟خوبشدهبودیاخودشرا
خوبجلوهمیداداماهرچهبودتغییر
کردهبود.بهماهنکشیدکهمراسمعروسی
گرفتیموجهیزیهامراجمعکردموبامجید
راهیکرمانشدم.خبمجیدشغلشآنجا

بودوبالطبعمنهمبایدکناراومیبودم...
ازهمانروزاولازمنخواستباهمسایهها
رفتوآمدنداشتهباشموباآنهاگرمنگیرم
امامگرمیشد؟من!یکزنتنها،خبآنجا
حوصلهامسرمیرفت.چندوقتبعدبهمن
پیشنهاددادبرایخودمکاریدستوپا
کنمودرخانهنمانمتاحوصلهامسرنرود.
مبلفروشیسرکوچهامانجایبدیبرای
کارکردننبود.ازصبحتاظهروازظهر
تاشبآنجامیماندمتاهمحوصلهامسر
نرودوهمحقوقمکمکخرجیباشدبرای

زندگیاماچهخوشخیالبودممن...
ساعت8شببودآنروزوداشتمبهخانه
همسایه که برمیگشتم
روبروییجلویمراگرفت.زن
خوبوآرامیبوداکرمخانمو
دورادور،دورازچشممجید،
گاهیحالواحوالیمیکردیم
باهم.آنروزوقتیبهاورسیدم
اینپاوآنپاکرد.بهمِنومن
افتادهبودومدامزبانشرادر
اینکه تا میچرخاند دهانش
باالخرهطاقتنیاوردوازرابطه
همسرمبایکیاززنانمطلقه
گفت برداشت. پرده کوچه
درنبودمن،آنزنمدامبه
خانهامانرفتوآمدمیکند
وباهمسرمسروسریدارد.
گفتبیشترمراقبزندگیام

باشمو...
انگاریکسطلآبیخریخته
بودندرویسرم.لرزمگرفته
را خونم خون داشت و بود
میخورد.رفتمخانهوموضوع
رابهمجیدگفتم.خندیدواز
حسادتمگفتاماوقتیجدیبودنمرادید
انکارنکرد.دروغیاراستگفتاوراصیغه
دارند. رابطه هم با است مدتی و کرده
دعوایمانشدوبامشتولگدافتادبهجانم.
گفتازهماناولمرادوستنداشتهو
ندارد.گفتازمنحالشبههممیخورد
وحاضرنیستدستازآنزنبکشد...آن
شبتاصبحکلیگریهکردم.دلمبرای
اصاًل میسوخت. بیچارهام مادر و پدر
دلشاننمیخواستمنطالقبگیرموفکر
میکردندچهزندگیخوبیدارم.تصمیم
مجید به و بگذارم کنار را کارم گرفتم
فرصتیدیگربدهم.گفتمبرایادامهاین
زندگیتالشمیکنمواورابرمیگردانماما
انگارماندنمشرایطرابدترکرد.مجیدکه
حاالمیدیدهمهطورهبااوکنارآمدهام،
ازبیکاریامشاکیبود.بودنمندرخانه
باعثشدهبودنتواندآنزنرابهخانه
بیاوردوهمینبهانهایشدهبودتاسرهر
موضوعکوچکیمرازیرمشتولگدهایش
اول همان از کند یادآوری و کند خرد
نداشت، هم فرقی نداشته. دوست مرا
باکمربند،سیمیاهرچیزدیگربهجانم
میافتادوتانفسداشتمرامیزد،تااینکه
یکباردریکیازدعواهاگفتنمیتواند
خرجمرابدهدوازمنخستهاست.در
آنشهرغریب،مراازخانهبیرونانداخت
وخواستبهخانهپدرمبرگردم...زندگی
بامجیددیگرفایدهاینداشت...بهخانهی

پدرمبرگشتموجداشدیم.

مواد الزم:
تخم مرغ: 4 عدد - آرد: 1.5پیمانه 

شکر: 1 پیمانه سر خالی
شیر: یک سوم پیمانه

روغن مایع: نصف پیمانه
بکینگ پودر: 1قاشق غذاخوری

وانیل و رنده پوست پرتقال: کمی 

دستورپخت: 
زرده و سفیده را جدا کرده نصف شکر 

را با سفیده بزنید تا کاماًل فرم بگیرد. 
زرده ها را با مابقی شکر بزنید تا کرم 

رنگ و کشدار شود. وانیل و شیر و 
روغن را اضافه کنید و دو دقیقه دیگر 
هم بزنید تا یکدست شود. همزن را 
کنار بگذارید. آرد و بکینگ پودر را که 
سه بار الک کرده اید کم کم اضافه و با 

لیسک هم بزنید. 
اضافه  هم  را  پرتقال  پوست  رنده 
با  و  بیفزایید  هم  را  سفیده  کنید. 

لیسک زیر و رو کنید تا یکدست شود.
حاال مواد را در قالب کاغذی بریزید و 
به مدت 35 دقیقه در فر 180 درجه 

قرار دهید.

ک صبحانه
کی

ی
س آشپز

ی نژاد/  مدر
راضیه یزد

درسهای اخالقی

اگر کودک را به اعمال خیر عادت 
دهند، بدان خصلت رشد یابد و در 
دنیا و آخرت خوشبخت شود، و 
پدر و مادر و معلمی که او را تعلیم 
می داده در ثواب او شریک باشند 
و اگر او را به کارهای زشت عادت 
دهند و چون بهایم وا گذارندش، 
به شقاوت و هالکت افتد و گناه او 

بر گردن ولی و سرپرست او باشد.
*****

طریقه اکتساب علم از نظر غزالی 
بر دو گونه است: یکی تعلم انسانی 
و دیگری تعلم ربانی. و نیز تعلم 
بر دو نوع است:یکی از خارج که 
همان دانش آموزی است و دیگر از 
درون و آن اشتغال به تفکر است. 
به عبارت دیگر: »تعلم« استفاده 
دیگر،  شخص  از  است  شخص 
ولی »تفکر« استفاده نفس است 
از نفس کلی... و اینگونه تعلیم او 
از تعلیم همه علما و عقال بیشتر 

اهمیت دارد.
*****

آموزگار نخست باید خویشتن را 
اصالح نماید، چه اطفال به رفتار 
او چشم دارند و به گفتار او گوش.
آنچه را نیکو داند آن را نیکو دانند 
و هر چه را که قبیح شمرد آنان 

نیز قبیح شمرند. در مجلس آنان 
خاموش و با چشمان پر هیبت 
نشیند و آنان را به بیم و ترعیب 
)ترساندن( تأدیب )ادب( کند، نه 
به ضرب )کتک( و تعذیب)عذاب 
دادن(. اگر با آنان زیاد سخن گوید 
بر او جری شوند و نزد او گستاخی 
کنند، و نیز باید که در برابر آنان 
آنها  از  و  نکند،  مزاح  دیگری  با 
هدیه و عطیه نپذیرد و آنچه را 
که به او می دهند قبول ننماید.و 
از تعرض و خشونت آنان را منع 
نزد  را  غیبت  و  گویی  بد  کند، 
ایشان ناپسند نماید و از دروغ و 
سخن چینی باز دارد. و کاری که 
بر ایشان سخت است نخواهد.از 
اولیای آنها چیزی طلب نکند. آنها 
را به پاکیزگی و اداء نماز بگمارد و 
بر عواقب نتایج ناپاکی بینا و بصیر 

دارد.
*****

پدر باید به نیکی بر فرزندان یاری 
کند و فوق طاعت از ایشان توقع 
ملول  و  ناشکیبا  و چون  ننماید 
باشند بر ایشان تکلفی نفرماید و از 
طاعت خداوند آنان را منع نکند و 
بر تربیت ایشان منتی نگذارد. پدر 
در سخن گفتن باید هیبت خود 

را نگاه دارد. جز گهگاه فرزند را 
توبیخ و سرزنش نکند. او را به تنعم 
به  بلکه  نپرورد،  )نازپروردگی( 
خشونت لباس و فرش و خوراک 

عادت دهد.
*****

از هم صحبت و  بیشتر فسادها 
رفیق بد بر می خیزد.
*****

غزالی از تشویق و تنبیه به عنوان 
آموزش  در  اساسی  عامل  دو 
و  می برد  نام   کودک  پرورش  و 
کاری  کودک  »چون  می گوید: 
نیک کند و خوی نیکو در وی 
پدید آید، پدر یا معلم باید وی را 
بدان مدح گوید و چیزی دهد وی 
را که بدان شاد شود و در پیش 

مردمان ثنا گوید.
اگر خطایی کند یکی دو بار نادیده 
نشنود،  خوار  سخنی  تا  انگارد 
خاصه که او پنهان دارد، چه اگر 
بسیار گفته آید با او، دلیر شود و 
معاودت  و چون  آشکارا گرداند 
سّر  در  یک بار  گردد(  )باز  کند 
توبیخ کند و بگوید زینهار تا کس 
رسوا شوی  که  نداند  این  تو  از 
هیچ  به  را  تو  و  مردمان  میان 

ندارند«. 

آداب تربیت کودک
در کیمیای سعادت امام محمد غزالی

سالم بچه های گلم! تا اینجا خواندیم یک خلبان 
که هواپیمایش در صحرایی دورافتاده خراب 
شده بود ناگهان با یک موجود عجیب روبرو 
می شود و بعداً می فهمد که این شاهزاده کوچولو 
از سیاره ای دیگر به زمین آمده است. شاهزاده 
کوچولو برای او تعریف می کند که جهت یافتن 
کاری و کسب دانشی سیاره کوچک خود را رها و 

به چند سیاره اطراف سرکشی کرده.
*****

سیاره بعدی زمین بود. 
از  به زمین رسید  باری، شازده کوچولو وقتی 
اینکه کسی را ندید متعجب شد. می ترسید نکند 
سیاره را عوضی گرفته باشد که ناگاه چنبری به 

رنگ ماه در الی شنها تکان خورد.
شازده کوچولو بیهوا گفت: شب به خیر!

مار گفت: شب به خیر!
سیاره  کدام  بر  من  پرسید:  کوچولو  شازده 

افتاده ام؟
مار گفت: بر زمین، در خاک آفریقا.

- آه... پس کسی در زمین نیست؟
مار گفت: اینجا بیابان است و کسی در بیابان پیدا 

نمی شود، زمین بزرگ است.
به  بر سر سنگی نشست، سر  شازده کوچولو 

آسمان برداشت و گفت:
- من فکر می کنم نکند روشنی ستارگان برای 
این است که هر کس بتواند روزی ستاره خود را 
پیدا کند. تو به سیاره من نگاه کن، درست باالی 

سر ما است... ولی چقدر دور است...!
مار گفت: چقدر هم زیباست! تو اینجا آمده ای 

چه بکنی؟
شازده کوچولو گفت: با گلی حرفم شده است.

مار گفت: آه!

و هر دو خاموش ماندند.
آخر شازده کوچولو پرسید:

بیابان  در  آدم  هستند؟  کجا  آدمها  پس   -
احساس تنهایی می کند...

تنهایی  احساس  آدم  نیز  آدمها  با  گفت:  مار 
می کند.

شازده کوچولو مدت زیادی به مار خیره شد. 
آخر به او گفت:

- تو چه حیوان مضحکی هستی! مثل انگشت 
باریکی...

مار گفت: ولی من از انگشت پادشاه تواناترم.
شازده کوچولو تبسمی کرد؛

- تو خیلی توانا نیستی... تو که پنجه نداری... 
حتی به سفر هم نمی توانی بروی...

مار گفت:
-من می توانم تو را از کشتی ها هم دورتر ببرم و 
مانند خلخال طال به دور قوزک شازده کوچولو 

پیچید. باز گفت:
- من هر کس را لمس کنم، او را به خاکی که از 
تو  ولی  باز می گردانم.  است  آمده  بیرون  آن 

پاکی و از ستاره فرود آمده ای...
شازده کوچولو جواب نداد.

ضعیف  چنین  موجودی  که  تو  حال  به  دلم   -
اگر  می سوزد.  هستی،  خارایی  زمین  این  بر 
روزی دلت خیلی برای سیاره ات تنگ شد، من 

می توانم به تو کمک کنم. من می توانم.
خوب  بسیار  من  اوه!  گفت:  کوچولو  شازده 
حرف  رمز  با  همیشه  چرا  تو  ولی  فهمیدم. 

می زنی؟
مار گفت: من همه رمزها را می گشایم.

و هر دو خاموش شدند.
ادامه دارد

داستان دنباله دار شاهزاده کوچولو
با آدمها نیز آدم احساس تنهایی می کند

نوشته: آنتوان دوسنت اگزوپری / ترجمه: محمد قاضی / قسمت دهم
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مشاهیر ادبیات
نخستین بانوی سیاهپوستی

که نوبل ادبیات گرفت

تونی موریسون
نویسنده،   ،1931 فوریه   18 زاده  
برنده   جایزه   و  دانشگاه  استاد  فمینیست، 
ادبی نوبل 1993 اهل آمریکا. او طی شش 
دهه فعالیت ادبی خود، 11 رمان، 5 کتاب 

کودک، دو نمایشنامه و یک اپرا نوشت.
با سختی های بسیاری که پدرش در تأمین 

هزینه مالی کشید توانست به کالج برود. 
در سال 1953 از دانشگاه هاروارد مدرک 
مدرک   1955 سال  در  و  کارشناسی 
دانشگاه کورنل  از  را  ارشدش  کارشناسی 
دریافت کرد. هفت سال در دانشگاه هاوارد 
و سپس در دانشگاه پرینستون تدریس کرد. 
مدتی بعد به نیویورک نقل مکان کرد و به 

عنوان ویراستار مشغول کار شد.
موریسون از چندین دانشگاه معتبر جهان 
از جمله هاروارد، آکسفورد، ژنو، و روتگرز 

دکترای افتخاری دریافت کرده  است.
آثار او تلفیقی از نقد اجتماعی را دربردارد و 
به خاطر فضای حماسی، دیالوگ های زنده 

و تصویرکردن شخصیت های سیاهپوست 
آمریکایی مشهور است. 

که  بود  سیاهپوستی  زِن  نخستین  او 
کرسی ای به ناِم خود در دانشگاه پرینستون 
سیاه پوست  زن  اولین  همچنین  داشت، 
در میان تمام ملیت هاست که جایزه  نوبل 

ادبیات را دریافت کرده  است.
نخستین رمان وی، »آبی ترین چشم« در 

سال 1970 منتشر شد.
رمان »محبوب« که تالش غمبار مادری 
به نام مارگارت را برای نجات دخترش از 
زیر یوغ برده داری روایت می کند، در سال 

1988 میالدی برنده جایزه پولیتزر شد.
در سال 1998 رمان »دلبند« از او منتشر 
شد که داستان یک زن برده سیاه پوست 
است.  در سال 1977 جایزه  حلقه منتقدین 
کتاب ملی آمریکا را برای »آواز سلیمان« 
گرفت و بنیاد قلم آمریکا در سال 2016 از 
ادبی  دستاورد  عمر  یک  برای  موریسون 
 1993 سال  نوبل  آکادمی  کرد.  تقدیر 
میالدی وی را به دلیل احاطه بر زبان و 
و شایسته  ادبی ستود  تصویرگری  قدرت 

دریافت جایزه  ساالنه ادبیات اعالم کرد.
سال 2012 باراک اوباما به وی نشان افتخار 
آزادی رئیس جمهوری اعطا نمود و در سال 

2008 جایزه ِگِرمی را دریافت کرد.

تونی موریسون 5 اوت 2019 در سن 88 
سالگی درگذشت.

جمالت زیر از این نویسنده است:
- در برهه ای از زندگی زیبایی جهان کافی 
می شود. نیازی به عکاسی، نقاشی و حتی 

یادآوری آن نیست. 
-  من نمی خواهم شخص دیگری را بسازم. 

من می خواهم خودم را بسازم.
- من اولین رمانم را نوشتم زیرا می خواستم 

آن را بخوانم!
می خواهید  که  دارد  وجود  کتابی  اگر   -
بخوانید اما هنوز نوشته نشده است، پس 

باید آن را بنویسید.
- چیزی که دوست داشته شود، هرگز از 

دست نمی رود.
- کارکرد آزادی این است که شخص دیگری 

را آزاد کنید.
اگر  دارد  وجود  شما  برای  دنیایی  چه   -
نتوانید آنطور که می خواهید آن را تنظیم 

کنید؟
- شما بهترین چیز خود هستید.

- تعاریف متعلق به تعریف کنندگان هستند 
، نه تعریف شده ها!

- اگر شما مقداری قدرت دارید ، پس وظیفه 
شما این است که شخص دیگری را توانمند 

کنید.

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

نصب العین: 
نصب العین به معنی مدنظر، مقابل چشم، پیش چشم، به ضم نون 
است )ُنصب العین(. اغلب به فتح نون تلفظ می کنند )َنصب العین( 

که غلط است.

فرهنگهای  فاحش  غلطهای  )بی تا(  حسن  عمید،  از:   برگرفته 
فارسی به عالوه غلطهای مشهور و متاول، تهران: انتشارات کتابخانه 

گوتنبرگ، ص 131.

یک فنجان شعر
بیا به بیت
آخرین

مهدی اعیان منش

... و لحظه ای نگاه کن، مرا و عشق را ببین

مرا ز شاخسار غم، مرا از این غزل بچین!

نگاه کن که بی تو من اسیر بوی گندمم

و با تو در خدا رها، اسیر بوی یاسمین!

در اوج شادی و شعف، من و نی و سه تار و دف

فقط تو هستی و خدا، خدا و تو، فقط همین!

هوای گرم عشق را، درون سینه ام بَدم

مرا ببر به آسمان ، که خسته ام از این زمین!

دو چشم رو به جاده و دلی که بی قرار توست

قدم بزن به خلوتم، بیا به بیت آخرین!

نویسنده: آدل فابر
مترجم: گیتی ناصحی

انتشارات: نشر نی/ 200 صفحه
انسان«  خانواده،  »کودک،  کتاب 
نوشته ی »ادل فبر« و »ایلین میزیش« 
حوزه   در  آمریکایی  نویسنده  دو 
میان  ارتباط  و  خانواده  فرزندپروری، 
والدین و فرزندان است. در واقع این کتاب 
حاصل تجربیات این دو خانم است که 
خود مادر هستند و به مدت پنج سال در 
یک گروه تربیت کودک شرکت کردند 
روش های  با  را  فرزندان شان  بتوانند  تا 
که  جا  آن  از  دهند.  پرورش  بهتری 
نویسندگان کتاب، روان شناس حرفه ای 
اصطالحات  از  کتاب  این  در  نیستند، 
دشوار و فنی خبری نیست و نویسندگان 
با ساده ترین زبان، تجربیات خود را در 

قرار  خواننده  دسترس  در  مادر  مقام 
داده اند. 

آن ها حاصل یک دوره ی پنج ساله کار 
گروهی را در این کتاب گرد آورده اند و با 
طرح شکست ها و موفقیت هایشان نشان 
می دهند که تربیت کودک، کاری ساده و 

پیش پاافتاده نیست.
این دو نویسنده با به اشتراک گذاشتن 

تجربیات خود و همچنین والدین دیگر، 
مدرکی رو به جلو و قانع کننده از رویکرد 
اساس  و  می دهند  ارائه  خود  جدید 
کارگاه های تربیتی والدین را که متعاقبًا 

ایجاد کرده اند بنا می کنند.
عملی  توصیه های  و  طنز  هوشمندی، 
ضروری  کتاب  این  بارز  ویژگی های  از 
که سبب  است  ارتباطی  نوع  که  است 

ایجاد عزت نفس می شود، مسئولیت را 
تشویق می کند و سهم عمده ای در ثبات 

خانواده ی امروز دارد.
متن های زیر برگرفته از این کتاب است:

-  گفته می شود که همه ی احساسات 
بچه ها، حتی آن هایی که بار منفی دارند، 

بایستی به رسمیت شناخته شوند.
- صبح، سر صبحانه وقتی پسرم دیوید 
گفت: »آه، این تخم مرغ خیلی شله!«، به 
جای یک نطق طول و دراز درباره  اینکه او 
اصاًل نمی داند راجع به چه حرف می زند و 
اینکه تخم مرغ امروزی دقیقًا همان قدر 
پخته که دیروزی ها، به سادگی گفتم: 
»آهان، پس تو دوست داری تخم مرغت 
سفت تر باشه!« این به مراتب آسان تر بود 
و باعث شد تا موضوع تخم مرغ چندان 

بغرنج نشود. 

کافه کتاب
شیوه های دو مادر 

برای پرورش کودک

اعتباِر مّلی ما
 روشنفکراِن ما ازین نکته غافل اند که سه عنصر از عناصِر فرهنِگ ایران زمین، همواره، در طول تاریْخ میداِن 

گسترِش اعتبار و حیثیِت مّلی ما در جهان بوده است: 1( شعِر فارسی  2( موسیقِی ایرانی 3( عرفاِن ایرانی
ما امروز در پِی شکار سایٔه مدرنیسم به ویران کردِن این سه بنیاد برخاسته ایم و خیال می کنیم که دنیا 
عاشق چشم و ابروی ماست و منتظر است که ما یک جیِغ بنفش بکشیم و تمام جوایِز ادبی دنیا را به دِر خانٔه 

ما روانه کنند با فرمایشاتی نبوغ آمیز ازین نوع:
من آرزوهایم را اتو می کنم / عشقم را الِی شناسنامه ام می گذارم / و با جدوِل ضرِب آمیزِش پارادایم های 
ناهمگون، پشت سر هم استعاره خلق کردن و آن را َشقُّ القمر پنداشتن. )محمدرضا شفیعی کدکنی/ این 
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وقتی که خیلی بچه بودم پدرم رو از دست دادم.

مادرم بهم گفته بود که پدرم پزشکی بوده که توی جنگ 

افتخار  به پدرم  کشته شده. واسه همین من همیشه 

می کردم چون اون می تونسته جون آدم ها رو نجات بده و 

لبخند رو لب هاشون بیاره.

اما بزرگتر که شدم فهمیدم پدرم پزشک نبوده، اون 

پستچی بوده و توی بمباران کشته شده، از اون به بعد 

بیشتر به پدرم افتخار می کردم.

یه پستچی می تونه کارهای بزرگی بکنه، می تونه نامه های 

عاشق ها، خبر سالمتی  و دل  درد  برسونه؛  رو  مهمی 

انتظار  سربازها و از همه مهمتر این که می تونه به یه 

بی مورد پایان بده، حتی با یه خبر ناگوار.

انتظار آدم رو خیلی خسته می کنه، انتظار آدم رو خیلی 

پیر می کنه. انتظار کشیدن همیشه باید یه پایانی داشته 

باشه.

می گفتن اون بمب لعنتی مستقیم به پدرم برخورد کرده، 

اما من بیشتر از اینکه نگران جسم نابود شده ی پدرم باشم، 

نگران نامه هایی هستم که همراهش بوده، نامه هایی که به 

دست کسی نرسیدن، نامه هایی که جوابی نگرفتن.

خدا می دونه، شاید یکی هنوز هم منتظر باشه!

کافه داستان
پدری که پستچی بود...

روزبه معین

ماجراهایمنوبیبی

خجلت نیکشی  با ای گیس سفیُدت 
پشت سر بقیه حرف می زنی؟

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  302
قیمت: 2 قرون

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

با گوشی اش ور  بی بی همانطور که 

می رفت گفت:

- مرده شور هو َپک و پوُزشه بزننه! 

- کیو می گی بی بی؟

- کی؟  عِمی من! سوری ِر میگم نه!

- چرا بی بی جون؟ چی شده باز؟

- چیطو شده؟ دیه ماخاسی چیطو 

بشه؟ ماخاسی بیِیی بینی هی حاال 

داشت تو ای گروهو چیکار می کرد. 

- چیکار می کرد مگه بی بی؟

دماُغشه  رفته  می کرد؟  کار  چی   -

تا  پنجا  ندیدبدیدا  عمل کرده عین 

عکس گذوشته تو ای گروهو. یکی 

نیس بگه تو با عمل، بی عمل، هو 

ملویی که بودی هسی. من نیفمم اَ 

چی چیش مینازه ای سوریو؟

- ول کن بی بی حاال. هر کاری کرده، 

شما حاال چرا جوش می زنی؟

دختر؟  ندره  جوش  نزنم؟  جوش   -

یکی مث ای سوری که تا دیروز تو 

کِپی هندونه ُاو می خورد، دس چپ 

بخوا  حاال  می کرد،  قاطی  راُسشه  و 

بری من ایطو قیافه بیگیره. یکی نیس 

برش بگه ضیفه خوبه پدرشوورت ُمرد 

دو تا قواری زمین اَ شما رسید که ِبخی 

ایطو کالس بذری!

- ای بابا، حاال مگه چی گفته بی بی 

بنده خدا؟ چیز خاصی نگفته که.  چار 

تا عکس گذوشته تو گروه دیگه...

- بیخود کرده گذوشته؛ بعُدشم میه 

خودوشه.  عکِسی  هی  فقط  حاال 

گذوشته.  دختُرشم  عروسی  عکِسی 

دختُرشم صد پله اَ خودوش بدتر. انگا اَ 

دماغ فیل افتیده، نیدونی خو دختُرش 

دیه چقد مسقره شدود، عروس خو 

نبود انگار شدود دلَغکا... ینی میَفمی 

اَ چی چی سوُزم گرفته  بیشتر همه 

گالب؟ اَ ای که تو ای کوچو، تو عالم 

عروسی  بری  ِر  ما  گری  همَسَیه 

دختُرش َدَوت نکردود... 

کمی ساکت شد و دوباره گفت...

- حاال نگفته خو ماخام نگه. انگا دختر 

توام عاروس  بوده. صب  پریون  شاه 

در  تالفیشه  خدا  امید  به  میشی 

میَیرم...

نگاهی به سر تا پای من کرد...

- حاال َیی چی ام بگم؟ منم َیی چیِیی 

میگمه، حاال کو تا عاروسی تو! کی میا 

توِر میسونه!

بی بی همانطور بی رودربایستی داشت 

رفتم  زدند...  را  حرف می زد که در 

پشت در. سوری خانم بود. سالمم را 

بی جواب گذاشت و بی  هیچ حرفی آمد 

تو. در چهارچوب در ایستاد. دستش 

را زد به کمرش و خیره خیره بی بی 

را نگاه کرد. بی بی گوشی اش را زمین 

گذاشت و از جایش بلند شد...

بودی؟  کجا  تویی؟  سوری  -ووووی 

چه عجب؟ بری چه دِم در ویسیدی 

حاال؟ بیا تو َبخدا، بیا تو اینجو بده.

نگاه  را  بی بی  که  همانطور  سوری 

می کرد گفت:

وختی  اَ  بی بی؟  ملوَام  مث  من   -

مث  بیشتر  کردن  عمل  دماُغمه 

کِپی  تو  دیروز  تا  شدم؟  میمونا 

خجلت  می  خوردم؟  اَُو  هنودونه 

سفیُدت  گیس  ای  نیکشی  با 

حرف  بقیه  سر  پشت  می شینی 

عروسی  بری  نخواسه  دُلم  می زنی؟ 

دختُرم دعوُتت نکردم، حرفیه؟ میه 

تو که تولد می گیری فقط مش موسی 

ِر میگی بقیه حرفی میزنن؟ 

بی بی دهان وامانده اش را جمع و جور 

کرد و به سختی آب دهانش را قورت 

داد که سوری رو به من گفت:

- می نین َاگوشی سر در نیَیره، برش 

گوشی نسونین، میه مجبورین خو؟ 

رفت  بی خداحافظی  که  سوری 

گوشی بی بی را برداشتم...

همه   ویس  با  بی بی  اوه،  اوه 

توی  بود  فرستاده  را  حرف هایمان 

گروه و نه تنها سوری، بلکه اکثر گروه 

حرف های بی بی را شنیده بودند!

گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز

ُولسوالی ِهرت
از  منظورم  نکونید  فکر  وقت  َیک 
نه.  است؛  هرات  ُولسوالی  نام،  این 
َمی کونم.  گفَته  را  ِهرت  ولسوالی 
جایی که انگار در آن هر کی هر کی 
دلش  کاری  هر  کسی  هر  و  است 

َبخواهد انجام َمی دهد.
برایش  که  داشتم  اربابی  َیک 
خدا  بنَده  َمی کردم.  کنَده کاری 
َخیلی ناراحت بود و گفَته َمی کرد: 
زمانی که داشتیم بَچه دار َمی شدیم، 
شغلم َطوری بود که َیکی دو سال َب 
ُولوسالی دیگری مونتقل شده بودم؛ 
برای همین کد ملی پسرم مال آنجا 
است. حاال در کارخاَنه فوالد به پسرم 
گفَته َمی کونند بومی اینجا نیستی و 

تو را َب کار َنمی گیریم.
ارباب  سراغ  َب  خب  کردم:  گفَته 

فوالد روان شو و برایش ثابت َبکون 
پسرت َنی ریزی است.

کار  کوجای  بابا،  َای  کرد:  گفَته 
هستی؟

از ته چاه گفَته کردم: تازه سه میتر 
شده؛ ِفِکر کونم َیکی دو روز دیگر کار 

داریم.
َنمی کونم.  را گفَته  نه، چاه  َبگفت: 
َچقدر  که  است  این  منظورم 
ُولسوالی  کارخاَنه  این  ساده ای. 
ِهرت است که هر کسی هر کاری 
همین  َمی کوند.  َبخواهد  دلش 
امتحان استخدامی شان؛ اول گفَته 
رشته  و  دارد  سنی  شرط  کردند 
درسی مورتبط َمی خواهد، اما آخر 
سر یواشکی شروطش را برداشتند 
سر  َمی خواهند،  که  را  آنهایی  تا 
کار َبَبرند. َغیر از آن، دو سه برابر 

آن کسانی را که َب روش امتحان 
کار  َب  خوَدشان  َبگرفته اند، 

َمی گیرند. 
برای  َمی گویم؛  نه،  َمی کونی  گفَته 
نفر   200 اول  استخدامی  امتحان 
از  بیشتر  حاال  اما  َمی خواستند، 
600 نفر آنجا مشغول َب کارند که 

َنمی دانم از کوجا و َچگونه آمده اند؟!
دست از کنَده کاری َکشیدم و َبگفتم: 
قبول  را  پسرت  اگر  خداوکیلی 
َبکردند، من را هم در صندوق عقب 
موِترت قایم َبکون تا َب آنجا روان 
را  چاه هاَیشان  کنَده کاری  و  شوم 

َبکونم.
پیش  که  َطوری  این  کونم  ِفِکر 
َمی رود، چاه توالت زیادی نیاز داشَته 

نجیبباشند...

زبونُمالل،زبونُمالل
یک شب که برای ورزش رفته بودم پارک، 
در فضای تاریک یک گوشه صدای گفتگوی  
یک جوان  با خدا به گوشم خورد. بیشتر 

دقت کردم و چیزهای عجیبی شنیدم. 
آن جوان روی چمنها نشسته و  دستهایش 
را به آسمان بلند کرده و می گفت: خدایا... 
می دانم که تو از همه چیز خبر داری. پس اگر 
خوبی مرا می خواهی دعاهای مادرم در حق 

من را بی خیال شو و همه را کنسل بفرما!!!
شاید  گفتم  خودم  با  بود.  عجیب  خیلی 

مادرش نفرینی در حق این جوان می کند.  
حس فضولی بر من غلبه کرد و گلویی صاف 

کردم. جوان برگشت و مرا دید.

نهایت  در  و  شد  باز  سر صحبت  خالصه 
مادرت چیست؟   دعای  حکایت  پرسیدم: 

نکند تو را نفرین می کند؟
گفت: نه این چیزها نیست. اتفاقًا ندانسته در 
حق من دعای خیر می کند ولی اگر دعای او 

مستجاب شود من بدبخت می شوم!
خیلی تعجب کردم. او هم که متوجه شده 

بود ادامه داد:

من  ازدواج  خدا  درگاه  از  او  درخواست 
است. ولی من باید 40 ماه هیچی نخورم و 
نپوشم تا بتوانم با پس انداز تمام حقوقم، یک 

پراید200میلیونی  بخرم!
بعد از آن   باید 20 ماه دیگر نپوشم و نخورم 
تا بتوانم 100 میلیون پول پیش یک خانه 

را جور کنم!
دوباره باید نزدیک به 50-60 ماه نخورم و 

نپوشم و پس انداز کنم تا خرج عروسی را در 
بیاورم! با یک حساب سرانگشتی من باید 
10 سال سگ دو بزنم و مثل خر کار کنم و 
قیمتها  اگر  تازه  نپوشم.  و  نخورم  هیچی 

اضاف نشود.
پس همان بهتر که خدا را راضی کنم دعای 

مادرم در مورد من را کنسل کند!
در آن لحظه من هم رو به قبله کردم و 
دستم را به آسمان بردم و گفتم: خدایا من 
برس.  دادش  به  لطفًا  می شوم.  ضامنش 
ضمنًا مسئولین ما را هم به راه راست هدایت 

بفرما!!!

قربانتانغریبآشنا

خدایا دعای مادرم را 
کنسل کن


