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صرف نمی کرد امام حسین)ع( در 
راه دین کوچه و بازار  شهید بشود

درسهای اخالقی

از بعضی ها! یک  من تعجب می کنم 
خانم مؤمن ۲۰ بار به عمره رفته. بار ۲۱ 
به او می گویند بیا این پول عمره را بده 
برای یک دختر یتیم، می گوید: »نه من 
نمی توانم. دوستان همه دارند می روند 

عمره. من چطور نروم؟«
حاال به این خانم بگو شما این همه 
عمره رفتی، مسئله اخالق رو در خانه 
رعایت می کنی؟ مگر دین خدا مسخره 
یک  می روی  عمره  سال  هر  است؟ 
عیب و بدی را از خودت دور نکردی؟ 
بداخالق  آقا  ندارد.  فرقی  آقا؛  یا 
بشود، عبادتش ضایع می شود. خانم 
ضایع  عباداتش  بشود،  بداخالق 

می شود.
*****

مستحب با جایز فرق دارد. مستحب 
یک  دادی  انجامش  وقتی  یعنی 
چیزی هم گیرت می آید. حاال یکی 
از مستحبات قاضی که در مسند قضا 
را  اگر متهمی  این است که  نشسته 
پیش او آوردند، دید موضوع اتهام از 
حقوق مردم است، باید ساکت شود 

شواهد را جمع کند و حکم کند.
بود،  خدا  حقوق  از  قضیه  اگر  اما 
مستحب است که قاضی حرف در دهان 
متهم بگذارد. مثاًل متهمی را بیاورند 
که این شراب خورده. قاضی بگوید: 
برای  هست  داروهایی  یک  نه!  کی؟ 
می دهند،  بدی  بوی  که  دندان  درد 
این بنده خدا از آن ها استفاده کرده 
بگوید.  را  این ها  باید  قاضی  است. 
اگر دین این چیزی بود که در کوچه 
خیابان می دیدیم، صرف نمی کرد امام 

حسین)ع( در راهش شهید بشود.
*****

خیلی  مردم  االن  است  شاهد  خدا 
دست کم گرفته اند آبرو بردن را.

ببینید خدا چند گناه را نمی بخشد: 
نماز نخواندن. ۲- به ناحق  ۱- عمداً 
آدم کشتن. ۳- عقوق والدین. ۴- آبرو 

بردن.
هستند  نحس  قدر  این  گناهان  این 
که صاحبانشان گاهی موفق به توبه 
نمی شوند. پسر یکی از بزرگان علما 
که در زمان خودش استادالعلما بود، 
پدرم  »به  می کرد:  تعریف  من  برای 
گفتم پدر تو دریای علم هستی. اگر 
بنا باشد یک نصیحت به من بکنی چه 

می گویی؟
انداخت  را  سرش  پدرم  می گفت 
پایین. بعد سرش را باال آورد و گفت 
آبروی کسی را نبر!« االن در زمان ما 

هیئتی ها، مسجدی ها و مقدس ها آبرو 
می برند.

اغلب  می فرماید  که  داریم  روایت 
جهنمی ها، جهنمی زبان هستند. فکر 
نکنید همه شراب می خورند و از دیوار 
مردم باال می روند. یک مشت مؤمن 
مقدس را می آورند جهنم. ای آقا تو که 
بودی!  بودی! مسجد  همیشه هیئت 
بله. توی صفوف جماعت می نشینند 

آبرو می برند.
همدانی  حارث  به  امیرالمومنین)ع( 
می فرماید: اگر هر چه را که می شنوی 

بگویی؛ دروغ گو هستی.
*****

فکر  می شود،  قیامت  بازار  وارد  فرد 
می کند خبری است. تعجب می کند؛ 
خدایا پس چه شد؟ نمازها، عمره ها؟ 
می گویند تو دل شکستی. ریا کردی. 
زهر زبان ریختی. ببینید ما درد دل 

می کنیم.
می خواهی،  عروج  اگر  عزیز  جوان 
خانه  از  برسی  جایی  به  می خواهی 
را  خودتان شروع کن! دل خواهرت 
شکستی. برو درستش کن. دل مادر و 

پدر را شکستی. از خانه شروع کنید.
*****

بنده  بر  می فرماید  قرآن  در  خداوند 
من کسی تسلط ندارد. تسلط شیطان 
بر کسانی است که دنبالش می روند. 
جوانان عزیز، اخالقتان را زیباتر بکنید، 
مسئله  بخوانید،  مرتب  را  نمازها 
والدین را رعایت کنید و عمل به وظیفه 

بکنید مطمئن باشید شیطان می رود.
*****

سفره خدا بزرگ است. پیرزنی نابینا 
جلوی حضرت موسی را گرفت. گفت 
برگرداند.  را  چشمانم  خدا  کن  دعا 
پیرزن  باشد.  گفت  موسی  حضرت 
گفت دعا کن جمالم را هم برگرداند. 
حضرت یک توقفی کرد. با خود گفت 
چشمانش را خدا داد، دیگر زیبایی و… 
وحی آمد که موسی چرا فکر می کنی؟ 

مگر از تو می خواهد؟

شامی پوک
راضیه یزدی نژاد/  مدرس آشپزی

مواد الزم: 
گوشت: ۱5۰ گرم

لپه: ۱5۰ گرم
سیب زمینی پخته شده:

۱ عدد متوسط
تخم مرغ ریز: ۲ عدد

زعفران: ۲ قاشق چایخوری
پیاز برای پخت گوشت: ۱ عدد

دستور پخت:
لپه را که از قبل خیس کرده اید با 

نمک و آب بپزید.
گوشت را با اضافه کردن  زردچوبه 
و فلفل و پیاز متوسط  پخته و پس 
از پخت کامل به آن نمک اضافه 
کنید. صبر کنید تا آب گوشت کاماًل 
کشیده شود و پس از خنک شده 

ریش ریش کنید.
و  شده  خنک  لپه  و  سیب زمینی 
پخته  آن گوشت  با  که  را  پیازی 
شده چرخ کنید و سپس تخم مرغ 
و گوشت و نمک و فلفل سیاه و 
زعفران را بیفزایید و کامل ورز دهید 

تا منسجم شود. 
یخچال  در  ساعت   ۱۲ مدت  به 
استراحت دهید و بگذارید به دمای 

محیط برسد.
حاال مواد را با کف دست گرد کرده 
و  کنید  را سوراخ  شامی  وسط  و 
حرارت  با  داغ  روغن  در  بگذارید 

متوسط سرخ شود.

نکات: 
- حتمًا مواد کاماًل خنک باشد و اال 
عرق کرده و باعث وا رفتن شامی 

می شود.
شامی   به  بهتر  دادن  فرم  -  برای 
کمی  را  خود  دست  می توانید 

خیس کنید.
-  گوشت چرخ کرده را نمی توان 

استفاده کرد.

آشپزباشی

رفتارهایی که 

در نگاه اول برای 

مردم مهم است
۱- شنونده خوبی باشید.

۲- در میان غریبه ها خیلی راحت و 
بی پرده صحبت نکنید.

۳- به بهداشت و بوی بدنتان بیش 
از حد حساس باشید.

۴- در میان جمع با عشقتان خیلی 
رفتارهای  از  نباشید.  صمیمی 
جمع های  در  شدید  عاشقانه 
دوستانه و عمومی پرهیز کنید تا 
یاد و خاطره بدی از خود در ذهن 

دیگران باقی نگذارید.
5- کیف دستی خود را روی میز 

قرار ندهید.
۶- نوشیدنی خود را هورت نکشید.

۷- فاصله خود را با جنس مخالف 
حفظ کنید.

۸- با هر قشری از جامعه مهربان 
از  که  باشد  خاطرتان  باشید. 
»ببخشید  »لطفًا«،  عبارت های 
خانم/آقا …« و … زیاد استفاده کنید.

۹- اگر مرد هستید، همیشه اول 
شما بروید. )در مکان هایی همچون 
یا  کنفرانس  سینما،  تئاتر،  سالن 
از  باید  اگر  دیگر،  مشابه  شرایط 
میان صندلی هایی که پر هستند 
همیشه  برسید  خود  جایگاه  به 
چنین  در  که  باشد  حواستان 
شرایطی شما باید اول بروید و راه را 

برای خانم باز کنید.(

زندگی برتر

به خاطر چشمهای عسل
گفتگو: سمیه نظری/ نی ریزان فارس

مشترکشان  زندگی  از  سال  شانزده 
می گذشت. شانزده سالی که از روزهای 
خوب و شیرین آغاز شده و به لحظات بس 
دردناکی رسیده بود. اما حاال برای او روزنه 
کوچِک نور و کورسوی امیدی ایجاد شده 

بود.
با آمدن  سعیده فقط ۱۸ سال داشت و 
در  را  خوشحالی  برق  خواستگار،  اولین 
دوست  که  دید  مادرش  و  پدر  چشمان 
داشتند آخرین فرزندشان سر و سامانی 

بگیرد. 
رسول از خانواده خوشنام و ساکتی بود که 

شغل خیاطی داشت. 
آنها  و  شد  ردیف  همه چیز  زود  خیلی 
عقد کردند و بعد از یکی دو سال عروسی 

گرفتند. 
رسول برای سعیده یک شوهر خوب و آرام 
و زحمت کش به حساب می آمد؛ مردی 
خوش اخالق که سرش به کار و زندگی  گرم 

بود. 
سه دانگ خانه پدری رسول، مهریه سعیده 
بود و آنها چند سال اول زندگی   شان کنار 
هم  دختر  یک  حاال  و  بودند  مادرشوهر 
داشتند. عسل هفت ساله  بود که سعیده 

برای بار دوم حامله شد.
درآمد رسول با همه زحمتی که می کشید، 
برای  و  نمی داد  را  زندگی  کفاف مخارج 
همین عزمش را جزم کرد تا شغلش را 
عوض کند و به پیشنهاد دوستش در یک 
تصمیم  کند.  کار  یزد  شهر  در  تولیدی 
داشت یک سالی آنجا کار کند و بعد  دست 

زن و بچه اش را بگیرد و به یزد بروند. 
و  رسول  برای  تنهایی  و  دوری  روزهای 
سعیده و بچه ها راحت نبود اما آنها با امید با 

آینده پیش می رفتند.
مرد خانه روزها سخت کار می کرد و  شبها 
پناه  مجردی  خانه  به  کوفته  و  خسته 

می آورد. 
مدتی بود که پادرد امانش را بریده بود و به 
همین دلیل به توصیه یکی از هم اتاقی ها 
قرص مسکن مصرف می کرد. بعد از دو 
هفته  که قرص ها تمام شد و بدن درد به 
سراغش آمد، تازه فهمید که در این مدت 
نوعی ماده مخدر مصرف می کرده. باورش 
نمی شد به همین راحتی اعتیاد گریبانش 
را بگیرد. او وقتی فهمید که دیگر دیر شده 
بود. نمی دانست واقعًا باید چه کار کند. اگر 
مصرف نمی کرد حاِل کار کردن نداشت و 
اگر می خواست کار کند معتاد و معتادتر 
چه  می فهمیدند  خانواده  اگر  می شد.  
با قدغن شدید  او  برداشتی می کردند؟  
و مراقبتهای پدر، در زندگی حتی لب به 

سیگار هم نزده بود.
خودش  شهر  به  نداشت  دوست  دیگر 
برگردد. حاال دیگر به مصرف انواع مواد 
آب  بیشتر  روز  به  روز  و  می پرداخت 
می شد. اخالقش عوض شده بود و دیگر 
برای سعیده آن شوهر مهربان و دوست 

داشتنی نبود و این را بیشتر از همه سعیده 
می فهمید. رفت و آمدش به نی ریز کم شده 

بود و بیشتر سر کار بود.
پول  نمی توانست  که  این  بدتر  همه  از 
و  خرج  و  بفرستد  خانواده  برای  زیادی 

دخلش به هم نمی خورد.
سعیده فکر می کرد پای زن دیگری در میان 
است. در چنین وضعیتی دختر دوم هم به 
دنیا آمد. سعیده روز به روز بیشتر به هم 
می ریخت ولی هرچه از رسول می خواست 
قبول  برگردد،  خودشان  شهر  به  که 
نمی کرد. آخر سر رسول موافقت کرد که 

آنها را به یزد ببرد.  
*****

باالخره آن اتفاقی که رسول می ترسید رخ 
داد و سعیده در جیب او مواد را پیدا کرد.  راه 

فراری نبود. 
سعیده فقط گریه می کرد و هیچ نمی گفت 
و این رسول را بیشتر آزار می داد. به پایش 

افتاد و قول داد ترک کند. 
برای ترک به سراغ پزشک رفتند و چند 
کرد.  شروع  را  متادون  مصرف  ماهی 
زندگی شان آرام تر شده بود. گرچه خوِد 
متادون هم اعتیادآوری داشت و رسول را 

وابسته  کرده بود. 
مدتی گذشت تا اینکه  در یکی از روزها 
رسول در مسیر برگشت به خانه تصادف 
کرد و خانه نشین شد. سعیده هم ناچار 
آستین باال زد و برای کار به خانه های مردم 

می رفت. 
*****

یک روز که سعیده از کار بیرون به خانه 
برگشت رسول را در حال مصرف مواد دید. 
دیگر طاقت نیاورد.  بچه ها را برداشت و به 
خانه یکی از دوستانش رفت. چند روز بعد 

اما با خواهش های رسول برگشت.
این قصه چند باری تکرار شد و هر بار رسول 

با گریه و التماس و وعده ترک سعیده را به 
خانه بر می گرداند. 

*****
رسول را که دیگر آن کارگر چابک سابق 
نبود از کار اخراج کردند. به هرکجا برای کار 
سر می زد دست رد به سینه اش می زدند. 
و این سعیده بود که بار اصلی زندگی را به 
دوش می کشید. کارش خوب بود و مشتری 
زیادی داشت اما دیگر شانه های نحیفش 
تحمل این همه سختی را نداشت. دخترها 
سعیده  و  می شدند  بزرگتر  روز  به  روز 
از  کس  هیچ  بود  نگذاشته  او  رنجورتر. 

مشکالت زندگی اش مطلع شود. آنها حتی 
توان خرید یک کولر را هم نداشتند تا از 

گرمای وحشتناک یزد در امان بمانند.
*****

از  دائم  دختراشان  و عسل  بود  تابستان 
درد  که  رسول  می کرد.  ناله  هوا  گرمای 
خماری داشت تاب نیاورد و دخترش را به 

باد کتک گرفت. 
دیگر  کرد  احساس  فروریخت.  سعیده 
بهانه ای برای ماندن ندارد. آرام و به دور 
از چشم رسول وسایل را جمع کرد و صبح 

زود فردا به نی ریز برگشت. 
پدر و مادرش شوکه شده بودند. باورشان 
نمی شد که این همه سال چه بر سر دختر 
و نوه هایشان آمده بود و آنها خبر نداشتند. 

*****
با رفتن سعیده رسول از آنی هم که بود 
بدتر شد. نه پولی داشت برای خرج کردن 
و نه توانی برای کار کردن. هر روز به حرف 
مرحوم پدرش فکر می کرد که اگر کوه 
طال هم باشد،  معتاد آن را تمام می کند. 
و حاال رسول کوهی از طال را که همسر و 

فرزندانش بودند آب کرده بود. 
اما وقتی خمار می شد، تنها معشوقش مواد 

بود و مواد و دیگر هیچ.

هر از گاهی کارگری می کرد و پول کمی 
به چنگ می آورد و راهی خانه موادفروش 

می شد.
اتاق کوچکی اجاره کرد. همسرش تقاضای 

طالق داده بود. 
تصمیم داشت آنقدر مصرف کند تا بمیرد و 

از این زندگی نکبتی فرار کند.
سعیده به طالق غیابی بدون مهریه راضی 

شده بود.  
اتاقش شده بود محفل چند معتاد مثل 

خوِد او.
*****

آن روز رسول خماِر خمار بود و پولی هم 
در بساط نداشت. ناامیدانه راهی خانه یکی 
از موادفروشها شد اما او حاضر نبود مواد 
کرد،  التماس  بدهد. هرچه  او  به  قرضی 
خودش را کوچک کرد فایده ای نداشت. 
موادفروش گفت: عکس دخترت رو روی 
پروفایلت دیدم. دختر خوبی به نظر میاد. 
برای من عقدش کن.  پول خوبی بهت 

میدم.
رسول یک آن تکان خورد.  قلبش تندتند 
او  داشت؟   سال  چند  عسل  مگر  زد. 
دیگر  حاال  بود.  باخته  را  همه چیزش 
دخترش را برای مواد از او می خواستند. زانو 

زد و گریست.
تا خانه انگار هزار فرسخ راه بود. کشان 
افتاد.   زمین  به  در  دِم  و  برگشت  کشان 
دوستان  از  یکی  می زد.  فریاد  درد  از 

هم محفلی سر رسید و او را داخل برد.
*****

را جمع کرد  اراده اش  ته مانده های  تمام 
پدر همسرش  خانه  به  گرفت  تصمیم  و 
شنید  را  عسل  صدای  وقتی  بزند.  زنگ 
فقط گریه کرد. عسل می گفت: »بابا« و او 

می گریست.
عسل گفت: بابا برگرد. خواهش می کنم.

*****
امیدی  نور  را دید  برادرش  رسول وقتی 
در گوشه قلبش حس کرد. تا نی ریز او را 
بود.  و رسول فقط ساکت  نصیحت کرد 

چشم های عسل رهایش نمی کرد.
****

شاید اگر عسل نبود سعیده هیچ وقت او را 
نمی پذیرفت. این آخرین شانس رسول بود 

و او این را خوب می فهمید. 
کار ترک باری دیگر زیر نظر پزشک آغاز 

شد و در جلسات NA شرکت کرد. 
این  می گفت  نداشت.  باور  اما  سعیده 
آدم نمی شود. فقط کارهای طالق را پی 
نگرفت. به تدریج سموم ویرانگر از بدذن او 
خارج می شد و او توان از دست رفته را باز 

می یافت. 
*****

این روزها سه سال از پاکی رسول می گذرد 
و او در کنار خانواده  است. دوباره خیاطی 
را شروع کرده و امیدوارانه به زندگی نگاه 
می کند. او فقط یک دلگرمی دارد و آن، 
چشم های امیدوار عسل است و دستهای 

مهربان سعیده. 

بر اساس یک سرگذشت واقعی

سالم عزیزانم! 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 و در آخرین سفرش به زمین 
می رسد و در آنجا یک روباه می بیند و با او هم کالم 
می شود. آنجا روباه درباره اهلی کردن صحبت 

می کند.
*****

فردا شازده کوچولو باز آمد.
روباه گفت:

- بهتر بود به وقت دیروز می آمدی. تو اگر مثاًل هر 
روز ساعت چهار بعد از ظهر بیایی، من از ساعت 
سه به بعد کم کم خوشحال خواهم شد، و هر چه 
بیشتر وقت بگذرد، احساس خوشحالی من بیشتر 
خواهد بود. سر ساعت چهار نگران و هیجان زده 
خواهم شد و آن وقت به ارزش خوشبختی پی 

خواهم برد. ولی اگر در وقت نامعلومی بیایی، دل 
مشتاق من نمی داند کی خود را برای استقبال تو 

بیاراید … آخر در هر چیز باید آیینی باشد.
شازده کوچولو پرسید: »آیین« چیست؟

روباه گفت: این هم چیزی است بسیار فراموش 
با  روزی  می شود  باعث  که  است  چیزی  شده، 
روزهای دیگر و ساعتی با ساعتهای دیگر فرق پیدا 
کند. مثاًل شکارچیان من برای نور آیینی دارند: 
روزهای پنجشنبه می رقصند. پس پنجشنبه روز 
نازنینی است. من در آن روز تا پای تاکستانها به 
گردش می روم. اگر شکارچی ها هروقت دلشان 
می خواست می رقصیدند، روزها همه به هم شبیه 

می شدند و من دیگر تعطیل نمی داشتم.
بدین گونه شازده کوچولو روباه را اهلی کرد و 

همین که ساعت وداع نزدیک شد، روباه گفت:
- آه…! من خواهم گریست.

شازده کوچولو گفت: گناه از خود تو است. من 
خودت  تو  نمی خواستم.  تو  جان  به  بدی  که 

می خواستی که من تو را اهلی کنم…
روباه گفت: درست است.

گریه  باز  صورت  این  در  گفت:  کوچولو  شازده 
خواهی کرد؟

روباه گفت: البته.
و کمی بعد به گفته افزود: یک بار دیگر برو و گلهای 
سرخ را تماشا کن. آن وقت خواهی فهمید که گل 
تو در دنیا یگانه است. بعد، برگرد و با من وداع کن، 

و من به رسم هدیه رازی برای تو فاش خواهم کرد.
آنگاه پیش روباه بازگشت و گفت:

- خداحافظ…!
روباه گفت: خداحافظ و اینک راز من که بسیار 
ساده است: بدان که جز با چشم دل نمی توان 

خوب دید. آنچه اصل است، از دیده پنهان است.
شازده کوچولو برای اینکه به خاطر بسپارد، تکرار 

کرد:
- آنچه اصل است، از دیده پنهان است.

- آنچه به گل تو چندان ارزشی داده، عمری است 
که تو به پای او صرف کرده ای.

شازده کوچولو برای اینکه به خاطر بسپارد، تکرار 
کرد.

پای گل خود صرف  به  - عمری است که من 
کرده ام.

فراموش  را  حقیقت  این  آدم ها  گفت:  روباه 
کرده اند. ولی تو نباید فراموش کنی. تو هر چه 
را اهلی کنی، همیشه مسئول آن خواهی بود. تو 

مسئول گل خود هستی…
شازده کوچولو برای آنکه به خاطر بسپارد، تکرار 

کرد:
- من مسئول گل خود هستم…/ ادامه دارد

داستان دنباله دار شاهزاده کوچولو
تو هر چه را اهلی کنی، همیشه مسئول آن خواهی بود
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لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ماجراهایمنوبیبی
ای کارا رِ نکنین بلکه حضرت 

عباس کرد چیا ارزون شد!
بی بی که از در آمد تو اخم هایش 

توی هم بود.
- سالم بی بی.

- علیک...
- خوبی بی بی؟

- بد نبینی!
- چیزی شده بی بی جون؟

چیزی  میگه  شده؟  چیزی   -
چیطو  ماخاسی  دیه  شده؟ 
بشه؟ همه رو ُاوو سیا ِنشسن! 
کور  ره  مردم  چیِش  گیرونی 

کرده، میگه چیزی شده!
آهی کشیدم.

- راس میگی بی بی جون، ولی 
چکار میشه کرد؟

مردم  کرد؟  میشه  چکار   -
هی  نخرن!  ره  در  جونوشون 
حاال دِر کوچه نیَفمی خو چه 

َخور بود!
- چی شده بود بی بی جون مگه؟

- هی درن میگن نخرین نخرین 
تا چیا ارزون بشه ولی مردم ما 
حاال  هی  برعکسن!  خداِرشکر 
و  بینی سوری  بیِیی  ماخاسی 
پری و ُرقی چیکار کردوَدن اَ ای 
چی ِاسدن! َینی هر چی تو ای 
عطاریا و مطاریا و سوپریا بود 
بار کردوَدن اوردودن خونه! خو 
یکی نیس بگه حاال اینا بری َیی 
ماتونم شد، بری دوماتونم شد، 
بعد ِمِخین چه خاکی تو سرتون 
کاراِر؟  ای  نکنین  بکنین؟ 
نکنین بلکه حضرت عباس کرد 

و چیا ارزون شد!
- چی بگم واال بی بی؟ اصاًل حرفم 
نمیاد ولی این بار حق رو میدم به 
شما! کاشکی مردم به جای این 
صف کشیدنا اونقد نمی خریدن 
تا به قول شما بلکه قیمتا بیاد 
پایین! همین مرغ! دیدین چن 

روز نخریدن قیمتا اومد پایین؟
- ها ننه! هاااا... میگم خو! نیکنن 

نه! نیکنن!
آهی کشیدم و از سر جایم بلند 

شدم...
راس  بی بی!  میگی  راس   -
میگی! خب با اجازتون من برم 

حموم و بیام... 
شامپوی  شدم.  بلند  جایم  از 
توی حمام تمام شده بود. رفتم 
به سمت انباری... دستگیره را 

کشیدم پایین، در قفل بود!
نگاهم رفت سمت بی بی.

- بی بی؟
-ها؟

- دِر انباری چرا قفله؟ میخوام 
شامپو بردارم.

- برو ننه، تو بر تو حموم خوُدم 
برت میَیرم!

چرا  بی بی؟  چی  ینی  وا   -
خودم  بکشین؟  زحمت  شما 

برمیدارم خب!
- نیخوا، میگم خو، برو خوُدم 

برت میَیرم.
- وا بی بی؟ تو  انباری مگه چه 
خبره خب؟ بگین کلید کجاس 

خودم برمیدارم دیگه.
موشی  َیی  دختر  -ووووی، 
ُقلف کردم  دِر  انباریو  تو  رفته 
ک نیا در! میگم برو خوُدم برت 

میَیرم...
چیزی نگفتم و رفتم به سمت 
که  دقیقه ای  دو  یکی  حمام. 
و  نیاورد  طاقت  دلم  گذشت 
یواشکی برگشتم و از دور نگاه 
کردم... دِر انباری باز بود! رفتم 

سمت انباری...
- بی بی...

بی بی نفسش بند آمد...
َزر  مرضضضض،  گولههههه،   -
منه  آخُرشم  تو  دختر  مااااااار. 
خَور  خو  گفتم  میدی،  سکته 
مرُگت برو برت میَیرم، عین جن 

اومده پشت سر من!
که  کردم  انباری  به  نگاهی 

داشت از جنس می ترکید!
- بی بی اینا چی ان؟ چرا اینقد 
ِکی  اصاًل  گرفتین؟  جنس 

گرفتین که من ندیدم؟
- دختر گفتم حاال بری َیی ماهم 
بشه، َیی ماهه... چیکار کنیم؟ 
که  دیروز  دریم؟  چاره ای  میه 
تو نبودی رفتم بازار اسدم گفتم 
مش هاشمم همشه برم خالی 

کرد اینجو!
شامپو را گرفت سمتم...

- بیا ای شامپوَتم بسون برو که 
قوووت اعصاب ندرمه!

گالبتون

زبونُمالل،زبونُمالل
غذای جادویی عمه خانم

یادش بخیر آن سالها با عموها و عمه ها 
زندگی  پدری ام  پدربزرگ  خانه  در 

می کردیم!
عمه ای داشتم که زن بسیار زیرک و 
به  خانواده  عقل  کلید  و  بود  باهوشی 
حساب می آمد. چون شوهرش مرحوم 
شده بود و بچه هایش به خانه بخت رفته 
بودند، تنها در خانه پدربزرگ زندگی 

می کرد!
عمه یخچال و فریزر مستقلی داشت که 
از شیرمرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا 

می شد!
انباری کوچکش هم پر از انواع خشکبار 

و تنقالت بود!

هر وقت عمه اراده می کرد که کسی را 
در خانه نگه دارد و نگذارد جایی برود 
قابلمه اش را روی اجاق گاز می گذاشت و 

غذای مورد عالقه او را می پخت.
مثاًل عمه چون می دانست آش رشته 
دوست دارم، هر وقت می خواست من با 
دوستانم بیرون نروم، دیگ و بساط آش 
رشته را وسط حیاط خانه بار می گذاشت 
و با آب و تاب آش می پخت و کلی هم 
منت می گذاشت که من برای تو پخته ام 

و باالخره هم موفق می شد!
البته گاهی اوقات هم برای این که حال 
کسی را بگیرد از این تکنیک استفاده 
به  پسرها  که  مواقعی  مثاًل  می کرد! 

دیدنش می آمدند غذای مورد عالقه آنها 
را با عطر و بوی فوق العاده بار می گذاشت! 
خوردن  برای  شب  آخر  تا  هم  آنها 
دستپخت مادرشان آنجا می ماندند و هم 
دیر به خانه می رفتند و هم سیر!!! و به این 

وسیله حال عروس ها گرفته می شد.
گاهی اوقات هم که باخبر می شد بین 
فامیل کدورتی بوجود آمده به آنها زنگ 
می زد و وعده غذای مورد عالقه اشان را به 
آنها می داد و آنها را دعوت می کرد و همه 
اجباراً سر سفره عمه  کدورتها را کنار 

می گذاشتند!
چنین زنهایی داشتیم ما!

قربانتانغریبآشنا

ماجراهایتبعهموجاز

اوضاع توخم مرغی
َوالیت؛  این  در  شده  وضعی  َچه 
قدیمها َیکی َچشم َمی خورد، برایش 
حاال  اما  َمی شکستند.  توخم مرغ 
َچشمش  َمی خورد،  توخم مرغ  َیکی 

َمی زنند.
هر روز صبح که در این َوالیت از خواب 
بیدار َمی شویم، َیک شوک جدید بی 
از  نظرم  بی  َمی شود.  وارد  دروَنمان 
این َب بعد باید ظهرها از خواب بیدار 

شویم.
داده  بد  شوک های  فقط  البته 
َنمی شود و در این اَوضاع  بی پولی، 
خوش شانسی  اما  بدبخت  آدمهای 

توقی  َب  تاقی  َیکمرتبه  که  هستند 
َمی خورد و پولدار َمی شوند.

َیک روز که در حال کنَده کاری چاه 
در خاَنه ای بودم، تیلیفون اربابم زنگ 

َبخورد و َنظاره کردم شوکه شده است.
گفَته کردم: ارباب َچه شده؟

َبگفت: از بانک خبر َبدادند که برادرم 
َیکصد َمیلیون تومان برنَده شده است. 
شماره اش خاموش بود؛ َب من خبر 

دادند که خبرش کونم.
گفَته کردم: موبارک است. حاال َچرا 

َحیران هستی؟
َبگفت: مانَده ام در این اَوضاع که لنگ 

َیک َمیلیون تومان پول است، َچطور 
خبرش دهم که َسکته َنکوند...

را  خورَده ام  خاک  محاسن  کمی 
نوازش َبکردم و َبگفتم: من حاضرم 
َسکته  که  دهم  َطوری خبرش  َیک 

َنکوند.
ارباب َب من اعتماد کرد و خوالصه َب 

همراه او َب در خاَنه برادرش رفتم.
بیدون مقدمه َبگفتم:  اگر صد َمیلیون 

تومان برنَده شوی َچکار َمی کونی؟ 
برادر ارباب َبگفت: َیک َمیلیون تومان 

َمی دهم َب تو...
نجیبَسکته کردم...

کارتونهفته

روپی کائور 
هندی،  تصویرگر  و  شاعر  نویسنده، 

متولد اکتبر ۱۹۹۲.
کتاب هایش در سال های اخیر غوغایی 
به پا کرده و برنده   جایزه ۱۰۰ بانوی 

تأثیرگذار شبکه BBC شده است. 
کانادا  به  پنجاب  از  سالگی  در  چهار 
مهاجرت کرد و انگلیسی زبان دوم او به 
حساب می آید. زمانی که به نگارش شعر 
رو آورد، دوست داشت اشعار ساده، کوتاه 
و قابل فهم بنویسد تا در مدت کوتاهی 
خوانده شود. بیشتر اشعار او درباره  شعر 
و روابط انسانی است. می گوید: »دوست 
ندارم وقتی کسی شعر من را می خواند با 
خود فکر کند »یعنی چه؟« یا »منظور 
شاعر چیست؟« بنابراین هر بار دست 
کلمات  می کنم  سعی  می برم  قلم  به 
ساده را انتخاب کنم و حرفم را مستقیمًا 
با خواننده در میان بگذارم و از کنایه و 

لفافه گویی تا حد امکان پرهیز کنم.«
وی برنده جایزه شعر »سامرست موآم« 

برای مجموعه »تابش خورشید« است.
نخستین  عسل«  و  »شیر  همچنین   
در  بود که  کائور  روپی  مجموعه شعر 
هفته اول فروش خود به جایگاه نخست 
و  رسیده  نیویورک تایمز  پرفروش های 

یک سال در این جایگاه باقی ماند.  
*****

ایستاده ام
بر فراز از خودگذشتگی های

زنان بی شمار پیش از خود
در این اندیشه

که چه باید بکنم
تا این کوه بلندتر شود

تا زنان پس از من
افق های دورتر را ببینند

******

عشق / خواهد آمد
و هنگامی که بیاید

تو را در آغوش خواهد گرفت
عشق

 تو را به نام کوچکت صدا خواهد زد
و در خود غرق خواهد کرد

اما گاهی بی دلیل
 به تو آسیب خواهد رساند

لیک تو را به بازی نخواهد گرفت
چرا که می داند

زندگی به حد کافی سخت می گذرد
*****

حاشا اگر عشق ما
عشق در نگاِه نخست باشد

عشق ما / به یادآوردن توست
در نخستین نگاه

زیرا که من پیشتر تو را دیده  ام
در چشماِن مادرم

هنگامی که مرا پند میداد تا
با چگونه مردی وصلت کنم

این گونه مردی که تویی
آنگونه مردی که می  خواهم

پسرم همانندش شود
همانند تو مردی

مردی از این  گونه که تویی

مشاهیر ادبیات
برنده   جایزه 100 بانوی تأثیرگذار

نویسنده: سید مهدی شجاعی
انتشارات: نیستان/۱۹۲ صفحه

یا  دموکراسی  »کتاب  داستان 
دموقراضه« درباره  ایران نیست. نه تنها 
ایران، بلکه درباره  هیچ  کشور دیگری 
نیست. داستان در سرزمینی خیالی به 
نام غربستان می گذرد! راوی داستان، 
ظاهراً پژوهشگری تاریخی است که با 
کشف و سندخوانی خود، ماجرا را برای 

خواننده روایت می کند.
مطابق این تحقیق، در سالیانی دور، 
قرار  مرگ  آستانه   در  که  پادشاهی 
دارد وصیت می کند هر ۲5 فرزند او در 
مقاطع دو ساله به ترتیب پس از مرگ 
او بر تخت شاهی بنشینند، اما نه به 

ترتیب سن، بلکه به رأی مردم. 
هر یک از فرزندان در دوره  سلطنت 
مردم  به  فراوانی  ظلم های  خود 
رنجیده  بار،  هر  مردم  و  می کنند 
می برند  پناه  دیگری  به  یکی،  از 
نمی کند.  تغییر  مسئله  صورت  اما 
سرانجام تصمیم می گیرند بیمارترین، 
زشت ترین و نادان ترین آنان را انتخاب 

کنند تا دمی بیاسایند. 
نام فرزندان شاه همگی پیشوند »دمو« 
دارد و این آخری »دمو کافیه« نام دارد 
که در زبان مردم شهر به »دموقراضه« 

شهرت یافته است. 
هوش  به  اتکا  با  استقرار،  از  پس  او 
شیطانی و روان پرعقده  خود، تیم و 
حلقه  خاصی را سامان می دهد و قوانین 
طالیی خود را به کار می بندد و ترکیبی 
از ظلم و عوامفریبی را می سازد. شتاب 

ادعای  با  که  مملکت  تخریب  در  او 
خدمت صورت می گیرد عماًل بیشترین 
هرچند  می کند،  دشمن  به  را  کمک 
در آخر داستان معلوم می شود او واقعًا 
عامل بیگانه بوده و سرانجام نیز به آنان 
پناه می برد و کشور را تسلیم دشمن 

می  کند. 
و  کتاب  این  از  برگرفته  زیر  متن 
سخنرانی دموُقراضه خطاب به مدیران 
می کوشد  آن  در  که  است  حکومتی 

اصول حکومت داری را به آنان بیاموزد:
چوپان:  ما  و  گوسفندند  همه  مردم 
در  اشتباه  بزرگترین  باشد!  حواستان 
یا ارزش  به مردم،  بهادادن  حکومت، 
شما  است.  مردم  برای  قائل شدن 
مردم،  برای  اگر  که  باشید  مطمئن 
از گوسفند قائل شوید،  ارزشی بیش 
کنید.  حکومت  آن ها  بر  نمی توانید 
می کنید،  معین  شما  را  مردم  بهای 
نه خودشان. اگر شما بر مردم قیمت 
خودشان  بر  قیمتی  آن ها  نگذارید، 
نمی توانید  جور  هیچ  که  می گذارند 
بخرید. و تازه این گوسفند که من گفتم 
باالترین قیمت است؛ قیمت آدم های 
اندیشمند چاق و چله. و ااّل قیمت بقیه  
مردم، حداکثر در حد پشگل گوسفند 
است و نه بیشتر. نتیجه  این که مردم را 
هر جور بار بیاورید، بار می آیند. اگر به 
آن ها احترام بگذارید، فکر می کنند که 
شما موظفید به آن ها احترام بگذارید. 
گمان  دهید،  توضیح  آن ها  به  اگر 
توضیح  به  موظف  شما  که  می کنند 

دادنید.  ..

کافه کتاب
دموکراسی یا 

دموقراضه

یک فنجان شعر
زیبایی ات  

باغی ست
همیشه
بهار...

سوفیا جمالی صوفی

زیبایی ات را
با چشم های بسته هم

می توانم دید
صدایت را

با گوش های بسته هم
می توانم شنید...

زیبایی ات باغی ست
همیشه بهار

و من چون روحی
سرمست شده

در آن 
پرواز می کنم...

 غلط های متداول در زبان فاریس
از دیدگاه استاد حسن عمید

نکبت:
َنکَبت )به فتح نون و با( به معنی مصیبت، سختی و بیچارگی است، و جمع آن َنَکبات 

)به فتح نون و کاف( است. اغلب نِکبت )به کسر نون( تلفظ می کنند که غلط است.
نما- نماء:

ِنما )به کسر نون( کلمه  فارسی و به معنی صورت و ظاهر چیزی و قسمت خارجی 
ساختمان است، و َنماء )به فتح نون( کلمه  عربی و به معنی نمو کردن و بزرگ شدن 

است. اغلب در استعمال و تلفظ این دو کلمه اشتباه می کنند.

 برگرفته از: 

عمید، حسن )بی تا( غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی به عالوه غلطهای مشهور و متداول، 
تهران: انتشارات کتابخانه گوتنبرگ، ص ۱۳۲.

ادبیات کهن
ذرک شیخ اوببکر شبلی 

رمحةاهلل علیه
  - نقلست که وقتی او را دیدند پارٔه آتش بر کف نهاده می دوید گفتند: تاکجا؟ گفت: 

می دوم تا آتش در کعبه زنم تا خلق با خدای کعبه پردازند.
- باری دیگرش بخواب دیدند پرسیدند: ... بازار آخرت چگونه یافتی؟ گفت: 
بازاریست که رونق ندارد درین بازار مگر جگرهای سوخته و دلهای شکسته و باقی 
همه هیچ نیست که اینها سوخته را مرهم می نهند و شکسته را باز می بندند و بهیچ 

التفات نمی کنند، رحمةالله علیه.
- باردیگر به خواب دیدند گفتند: خدای با تو چه کرد؟ گفت: مرا مطالبت نکرد به 
برهان بر دعویها که کردم مگر به یک چیز که روزی گفتم هیچ زیانکاری و حسرت 
بزرگتر از آن نیست که از بهشت بازمانی و به دوزخ فرو شوی. گفت: حق تعالی گفت: 

چه حسرت و زیانکاری بزرگتر از آن که از دیدار من بازگردند و محجوب مانند.

کافه پاراگراف
/  خیلی آزاردهنده است وقتی خاطره ای دل گرم کننده را به یاد می آوری و بشدت احساس رسما می کنی! )دخرت گمشده/گیلین فلین(

/  دنیا پر از شگفتی ها و رازهاست. فکر می کنیم آدمهای نزدیکامن را می شناسیم، اما زمان با خودش چیزهایی می آورد که می فهمیم کمرت از آنچه فکر 
می کردیم می دانیم؛ یعنی تقریباً هیچ. همیشه بخش بزرگرت حقیقت در سایه قرار دارد. حتی اگر بخش روشن بزرگرت شود باز هم برد با سایه هاست.

)قلبی به این سپیدی/خابیر ماریاس(

/  لذت و رنج چنان به هم وابسته اند که اگر کسی قصد حداکرث بهره مندی از لذت را داشته باشد ناگزیر است بیشرتین مقدار ممکن از رنج را بچشد.
)تسلی بخش های فلسفه/آلن دوباتن(

به انتخاب مبینا خسروآبادی


