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انصاف، فضیلت فراموش شده
حجت االسالم دکتر  حسین سروش/امام جماعت حسینیه ثاراله و پژوهشگر دین

درسهای اخالقی

همانطور که پیش از این خواندیم، در 

دهه محرم سلسله سخنرانی هایی توسط 

حجت االسالم دکتر حسین سروش در 

حسینیه ثاراله ایراد شد که قرار است در 

چند شماره چاپ شود. پیش از این چهار 

بخش به چاپ رسیده و اکنون بخش 

پنجم تقدیم می شود.

*****

دارای  بشر  سعادت  برای  اسالم  دین 

برنامه مدون و از پیش تعیین شده است. 

برنامه ای که خداوند با توجه به اشراف 

با  متناسب  را  آن  بشر  بر خلقت  خود 

نیازها، استعدادها و توانایی انسان تدوین 

نموده. این برنامه مدون توسط انبیاء که 

مأمور ابالغ آن هستند به دست انسان 

خود  موحد  انسان  پس  است.  رسیده 

را ملزم به اطاعت واجرای آن می داند. 

دارای  الهی  و  دینی  جامعه  رو  این  از 

شاخصه هایی است که با بررسی عملکرد 

افراد آن جامعه نسبت به قوانین الهی 

سنجیده می شود.

پیش از این عنوان شد که امروزه عملکرد 

از  الگوگیری  در  اسالمی  جامعه  افراد 

پیشوایان دین، امانت داری به معنای 

واقعی آن، وفای به عهد و پیمان و البته 

در فضیلت حیاء، آنگونه که باید همراه 

با جدیت نیست. به طوری که می توان 

گفت اسالم واقعی در جامعه به دست 

فراموشی سپرده شده است. 

یکی دیگر از شاخصه های فراموش شده 

دین، »انصاف« است. انصاف را به معنای 

عدالت ورزی، اجرای قسط، رفتار درست 

و مطابق با عدالت، رعایت حق و ضد ظلم 

دانسته اند. انصاف از جمله فضائل اخالقی 

است که بر رعایت مساوات و برابری در 

رفتار با دیگران و پرداخت حقوق مردم 

بدون تبعیض اشاره دارد. در واقع می توان 

مفهوم انصاف را با قاعده »هر آنچه برای 

نیز  دیگران  برای  می پسندی  خود 

بپسند« در ارتباط دانست. پس انصاف 

مفهومی معادل عدل و احسان دارد که 

در قرآن به آن اینگونه امر شده است: 

»خداوند به عدل و احسان و بخشش به 

نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشا و منکر 

و ستم، نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز 

می دهد، شاید متذّکر شوید! )نحل/ 90(« 

این آیه وجود  دو نکته قابل توجه در 

دارد. اول این که خداوند حتی نسبت به 

نزدیکان دستور رعایت انصاف می دهد. 

از این امر الهی به طریق اولی دریافت 

به  نسبت  انصاف  رعایت  که  می شود 

دیگران بیشتر ضرورت دارد. نکته دوم 

هم این که عدم رعایت انصاف به نوعی 

همسنگ منکر و فحشاست و انسان باید 

از فحشا و منکر دوری کند. 

قرآن یادآوری می کند که رعایت عدل 

و انصاف عهد الهی بوده و خداوند برای 

رعایت آن از انسان پیمان گرفته است. »و 

هنگامی که سخنی می گویید، عدالت را 

رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان 

)شما( بوده باشد و به پیمان خدا وفا 

کنید، این چیزی است که خداوند شما 

را به آن سفارش می کند، تا متذّکر شوید! 

)انعام/ 152(« 

اهمیت رعایت انصاف را در همین آیه 

می توان درک کرد. زیرا باالتر از عمِل 

همراه با انصاف، خداوند دستور داده تا 

انسان حتی در سخن گفتن نیز از مسیر 

عدالت و انصاف خارج نشود.

نکات  ظریفترین  و  مهمترین  از  یکی 

درباره انصاف، رعایت اعتدال نسبت به 

خویشتن است. امیرالمؤمنین)ع( در این 

باره می فرمایند: » نهایت درجه انصاف 

این است که انسان نسبت به خودش 

دررالکلم،  و  )غررالحکم  باشد.  منصف 

ص 469(« البته رعایت انصاف نسبت به 

خویشتن بسیار دشوار و سخت است. به 

طوری که امام صادق)ع( آن را به عنوان 

یکی از سخت ترین واجبات الهی معرفی 

سخت ترین  به  را  شما  »آیا  کرده اند. 

خود  بندگان  بر  خداوند  که  واجباتی 

واجب فرموده است، آگاه نکنم؟ و آن سه 

چیز است و اولش رعایت انصاف در برابر 

مردم نسبت به خود است )کافی، ج2، 

ص145(«

انصاف  رعایت  امیرالمؤمنین)ع(  نظر  از 

در امور مربوط به حکومت نیز اهمیت 

ویژه ای دارد. حضرت انصاف را به عنوان 

»زکات  می کنند.  مطرح  قدرت  زکات 

قدرت رعایت انصاف است )غررالحکم، 

ص 390(« 

نکته قابل تأمل در این جا این است که 

کلمه زکات در خود مفهوم پاک کنندگی 

را به همراه دارد. بنابراین، انصاف قدرت 

را از پلیدى ها پاک می کند. به همین 

مالک  به  مصر  کارگزاری  برای  دلیل 

و  می دهد  انصاف  رعایت  دستور  اشتر 

می فرماید: »در امر قوانینی که در بین 

نظر  نیت صالحه  با  است  مردم جارى 

کن و به این نکته واقف باش که حکم، 

رعایت انصاف مظلوم در قبال ظالم است 

و بازستاندن حق ضعیف از قوى است 

)نامه 53(« 

به امید آنکه این فضیلت فراموش شده 

تمام الیه های جامعه جاری  اسالم در 

گردد و عالوه بر رعایت انصاف از سوی 

شهروندان، متولیان حکومت نیز نسبت 

به مردم منصفانه رفتار کنند.

گفتگو: فاطمه زردشتی نی ریزی

یک روستا بود و یک اسفندیار. کدخدای روستا بود 
اسفندیار  و همه قسم می خوردند روی اسمش. 
و  بود  بچه  داشتن  آرزویش  تنها  اما  اسفندیار 

خصوصًا پسری که وارث مال و منالش باشد.
مرد  می گوید:

پدرم اسفندیار بچه می خواست، پسر می خواست 
و آن طور که شنیدم خدا بعد از سال ها و پس از 3 
خواهرم، مرا به او بخشید. سه روز و سه شب پدرم 
ولیمه داد بعد از به دنیا آمدن من... چه خواب ها که 

برایم ندیده بود و چه آرزوها که برایم نداشت  اما...
کودکی خوبی داشتم. لب تر می  کردم همه چیز 
برایم مهیا بود و چند تا نوکر وکلفت دست به سینه 
جلویم می ایستادند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، 
برایم فراهم می کردند اما حیف که این خوشحالی 

دوام نداشت.
سرد  یک شب  در  که  نداشتم  بیشتر  سال   12

زمستانی پدرم در خواب سکته کرد و 
برای همیشه ما را تنها گذاشت. همه 
چیز به یکباره کن فیکون شد. مادرم 
مانده بود با چهار بچه ی قد و نیم قد 
و آب و زمین و ملک و امالکی که باید 
به آن ها می رسید. سخت بود برایش. 
از صبح سر و کله زدن با انواع و اقسام 
نوکر و کلفت و چوپان و آبیار و باغبان 

و ... واقعًا سخت بود. 
از آن طرف اما سه خواهر مجردم بودند 
که کم کم وقت ازدواجشان بود و بعد 
از پدرم سر و کله ی خواستگارها هم 
بیشتر پیدا شده بود. این وسط من 
مانده بودم و احساس سر خوردگی 
بعد از مرگ پدر. انگار با مرگ او من 
هم فراموش شده بودم. دیگر مانند 
سابق کسی مرا تحویل نمی گرفت و 
برایم تره خرد نمی کرد. از همه چیز 
بدم آمده بود. حتی از درس و مدرسه 
که پدرم همیشه می گفت نباید آن را 

ترک کنم.
زمان زیادی بعد از مرگ پدر طول 
نکشید که قید درس و مدرسه را زدم  

و نصیحت ها و حرف های مادرم هم نتوانست مرا 
برای ادامه تحصیل مجاب کند. اصاًل باید می رفتم 
چکار؟ یک عالمه باغ و زمین و ... مانده بود که 

می توانست تا آخر عمر خرج مرا بدهد.
قید درس و مدرسه را که زدم، رفت و آمدم با بچه ها 
بیشتر شد. من که تا آن روز باید برای نشست و 
برخاست با افراد مختلف از پدرم اجازه می گرفتم 
و به قول پدر با کسی دمخور می شدم که سرش 
به تنش بیارزد، حاال با هر کس و ناکسی دوست 
می شدم و رفاقت می کردم. نمی دانم. شاید هم حق 
داشتم. چه می دانستم؟ یک بچه ی چهارده ساله 

چه می دانست خوب و بد چیست؟
خیلی طول نکشید که پایم به بساط مشروب خوری 
باز شد. با بچه های همسن و سال خودم مشروب 
می خوردیم و بی خیال بودیم. جیب هایم همیشه پر 
از پول بود و به خاطر همین همه دورم را گرفته 

بودند...
هفده ساله بودم و بساط مشروب خوری همچنان 
ادامه داشت. در یکی از همین محفل ها برای اولین 
بار تریاک کشیدم. روی ابرها راه می رفتم و فکر 
می کردم هر کاری بخواهم می توانم انجام دهم. 

می گفتم همین یک دود است و معتاد نمی شوم اما 
به دو سه شب نکشید که دوباره تکرار شد و تکرار 

و تکرار...
مادرم سرگرم عروسی خواهرم بود و به این فکر که 
برای جهیزیه اش چیزی کم و کسر نباشد. پاک 
مرا فراموش کرده بود و همین بیشتر باعث می شد 
بیرون از خانه و نزد دوستانم باشم اما از آنجا که ماه 
هیچوقت پشت ابر نمی ماند یک روز همه چیز را 

فهمید. 
ِده کوچک  بود و نمی دانم کدام شیرپاک خورده ای 
ناخلف  با دوستان  بود ستار  به گوشش رسانده 

هم محفل است و تریاک مصرف می کند.
جای انکار نبود. مصرفم باال رفته بود و باالخره که 
همه چیز را می فهمید. همین شد که وقتی پرسید 
انکار نکردم  و گفتم مواد مصرف می کنم. بلوایی به پا 
کرد. نفرین کرد، گریه کرد اما دیر شده بود. مادرم 
در این چند سال واقعًا مرا از یاد برده بود و حاال برای 

گریه کردن کمی دیر بود. 

از آن روز رابطه اش با من سردتر شد. انگار شده بودم 
آینه ی دَقش. به قول خودش چه فکر می کرد و چه 
شد. روزهای اول خیلی سعی کرد مرا از محافل 
شب نشینی بازدارد اما وقتی دید واقعًا زورش به من 
نمی رسد  فکر دیگری به سرش زد. بیست و یک 
سال بیشتر نداشتم که بدون اطالع من نسرین را 
ساله  ی  چهارده   دختر  کرد.  خواستگاری  برایم 
یکی از اقوام که هنوز دست چپ و راستش را از هم 
تشخیص نمی داد. ابتدا نگفتم نه! اما از غرغرهای 
مادرم خسته شده بودم و فکر کردم در خانه ی 

خودم دیگر خبری از غرغر نیست.
از  زنم.  شد  نسرین  و  گرفتیم  آنچنانی  مراسم 
سادگِی بیش از حدش که بگذریم، دختر بدی نبود. 
از آن روز زندگی مشترکم شروع شد. زندگی که 
در آن خبری از کار کردن نبود. خانه ام شده بود 
پاتوق دوستان. از صبح تا شب پای بساط بودم و 
این می رفت و آن می آمد. سِر ماه هم مادرم پولی به 
عنوان خرجی کف دستم می گذاشت و دوباره روز 

از نو، روزی از نو...
زندگی کماکان به همین صورت ادامه داشت تا 

اینکه...
مادرم هم ُمرد! سن و سال زیادی نداشت و یک روز 

سرش را گذاشت زمین و دیگر بلند نشد! 
هیچ فکر نمی کردم مرگ مادر چنین تأثیری در 
زندگی من  داشته باشد. مثل طوفانی که یکباره 

فرو آید و همه چیز را نابود کند...
مادر که مرد، دیگر خبری از پول نبود. بیست و 
شش هفت سال بیشتر نداشتم و خواهرها هرکدام 

سر خانه و زندگی خودشان بودند.
اناری امان را فروختم.  باغ  باردار بود که  نسرین 
نسرین گالیه می کرد. غر می زد که چرا به ملک و 
امالکمان رسیدگی نمی کنم و آن ها را ول کرده ام 
به امان خدا، اما من نه تن کار داشتم و نه جربزه و 

حوصله اش را. 
ملک و امالک را سپرده بودم دست کارگر و خودم از 
صبح تا شب پای منقل بودم و دود می کردم. غافل 
از اینکه به قول نسرین هیچ کارگری دلسوز آدم 
نیست. خشکسالی و بی توجهی من به باغ ها خیلی 
زود، باعث خشکی درختان شد و من تنها کاری 
که از دستم برمی آمد فروختن آن ها یکی پس از 

دیگری بود.
یک وقت به خودم آمدم که جز چند 
بود  نمانده  برایم  چیزی  زمین  تکه 
که آن هم جزء مهریه نسرین بود. 
کفگیرم خورده بود ته دیگ، که برای 
نسرین  دامن  به  دست  فروش شان 
مقاومت  نسرین  بار  این  اما  شدم 
کرد. هرچه گفتم و هرچه کردم به 
به  انگار  نداد.  رضایت  فروش شان 
هیچ صراطی مستقیم نبود. هیچ یادم 
نمی رود آن روز را که حال دخترکمان 

بد بود و او را برده بودیم شیراز دکتر. 
آه در بساط نداشتم. مقداری پول از 
خواهرم قرض گرفته بودم که همان 
هم دو سه روز اول خرج شد. دخترم 
حال خوبی نداشت و باید چند روزی 
بستری می شد. مانده بودم  چه کنم 
که نسرین پیشنهاد داد النگوهایش 
که  سالی  چند  آن  در  بفروشیم.  را 
شاید  بودم  کرده  زندگی  نسرین  با 
هیچ وقت تا آن روز جلویش اینقدر 
مرد  که  لحظه ای  نبودم.  شرمنده 
طالفروش النگوهای نسرین را چید و 
از دستش بیرون آورد، واقعًا به من سخت گذشت. از 
آن طرف برای مصرف مواد  با مشکل مواجه بودم و 
به هر سختی که بود، در ماشین با چند دود خودم 
را می ساختم. یادم نمی  رود حرِف آن روز نسرین را 
که گفت: من که از قید طالهایم گذشتم. تو هم به 

خاطر ما عوض شو و ترک کن!
به ترک فکر نکرده بودم تا آن روز و بعد از آن به رگ 
غیرتم خورد. گفتم امتحان کنم، خدا را چه دیدی؟ 

شاید شد!
را  سعی ام  که  دادم  قول  نسرین  به  دادم،  قول 
می کنم... به خانه که رفتیم نسرین پاپیچم شد و 
قولم را یادآوری کرد. یکی از دوستانم مدت ها بود 
ترک کرده بود و داشت سالم زندگی می کرد. با او 

صحبت کردم و راهنمایی گرفتم. 
ترک کردن خیلی سخت بود. خیلی خیلی سخت 
اما شد. از بدن درد و کالفگی و خماری اش هرچه 

بگویم کم گفته ام اما شد...
کاشتیم  نهال  نسرین  زمین های  در  بعد  مدتی 
و چند سال بعد باغمان به ثمر نشست. با پایان 

اعتیاد، روزهای خوب زندگی امان شروع شد.

تو هم تجربه کن
رها 

االن چند روزه اینستا رو گذاشتم کنار. واتساپ و تلگرام هم 
در حد ضرورت و خیلی کم و برای رد و بدل کردن پیام های 

ضروری. اخبار رو هم دنبال نمی کنم.
واقعًا حس کردم فضای مجازی همه زندگیم رو گرفته و 
بهش معتاد شدم. و اینو از اونجایی فهمیدم که یکی دو روز 
گوشیم هنگ  کرد و به اینترنت وصل نشد. سردرگم بودم. پر 
از حس های جورواجور: اضطراب؛ احساس این که یه چیزی 

گم کردی و نمی دونی چیه؛ خالء؛ دلشوره و ... کالفگی.
یه آن به خودم اومدم و دیدم من که تو عمرم نه لب به سیگار 
زدم و نه اهل مواد هستم، حاال الکی الکی معتاد شدم. معتاد 
به موبایل، به اینترنت، به اینستاگرام، پست، کامنت، الیک، 

کوفت، زهر مار. 
و تصمیم گرفتم. به خودم گفتم تو چطور یه عمر با قیافه 
حق به جانب به آدمای معتاد گفتی ترک کنن؟ یالله! حاال 

نوبت خودته. اگه جربزه داری بسم الله.
و شروع کردم. واقعًا سخت بود. همونقدر که یه آدم معتاد 
وقتی مواد لعنتی رو کنار می گذاره، دچار بدن درد و کالفگی 
شدم.  روحی  درِد  دچار  هم  من  میشه،  بی حوصلگی  و 
کالفگی، اضطراب. اما کوتاه نیومدم. چند بار گفتم بابا تو این 
دنیا بدون فضای مجازی نمیشه زندگی کرد. اما گفتم: نه. 
باید تحمل کنم. هر بار موبایل رو برداشتم و با اثر انگشت وارد 

شدم و دوباره پرتش کردم کنار.
شب اول خواب نمی رفتم. حس می کردم باید مث شبای 
دیگه قبل از خواب و آخِر بیداری سرم بره توی گوشی. اما 
باید تحمل  می کردم. شروع کردم به خوندن اشعاری که از 
حفظ داشتم و یادآوری اسم کتابایی که خونده بودم.چقدر 
کم کتاب خوندم. چقدر کم شعر از حفظ دارم. بغض کردم و 

با همون بغض خوابم برد.
فردا هم با همین حال و هوا گذشت و من تحمل کردم. روز 
سوم و چهارم و ... باالخره هوای اینستا از سرم پرید. سبک 
بلند،  قله  یه  فتح  احساس  کردم.  پاکی  احساِس  شدم. 
احساس دوش آب سردتو یه هوای گرم. چه حس خوبی. 

چقدر دلم برای خودم می سوخت.
حاال شبها با خونواده حرف می زنم. با بچه ها بیشتر بازی 
می کنم. کتاب می خونم و می خوابم. فرداش زودتر بیدار 
میشم. سرحال ترم. امیدوارتر و سرزنده تر. اخبار منفی رو 
کمتر می شنوم. برنامه ریزی بهتری دارم. به گلهای باغچه 

آب می دم، گل باغچه رو هم می زنم. 
و حاال می بینم که ما داریم از اصل خودمون روز به روز دورتر 
می شیم. فضای مجازی ما رو از خودمون دور می کنه، از خدا، 
از خونواده، و از ریشه هامون. فهمیدم که دنیا بدون فضای 
مجازی، بدون اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، و حتی موبایل 

خیلی آرومتر و هماهنگ تره. تو هم تجربه کن.

روزنوشت

/ کدخدای روستا بود اسفندیار  و همه قسم 
می خوردند روی اسمش. اسفندیار اما تنها 

آرزویش داشتن بچه بود و خصوصاً پسری که 
وارث مال و منالش باشد.

/ ملک و امالک را سپرده بودم دست کارگر 
و خودم از صبح تا شب پای منقل بودم و دود 

می کردم.

/ لحظه ای که مرد طالفروش النگوهای نسرین 
را چید و از دستش بیرون آورد، واقعاً به من 

سخت گذشت

/ با پایان اعتیاد، روزهای خوب زندگی امان 
شروع شد.

ترک مواد سخت بود؛

اما شد

نون رول کره  و  زعفران 
راضیه یزدی نژاد/  مدرس آشپزی

مواد الزم:
آرد سفید: 300 گرم  / شکر: 40 گرم  / آب: 130 گرم 

خمیر مایه: 6 گرم / نمک: 5 گرم  
کره برای داخل خمیر:  50 گرم 
کره برای رومال خمیر: 50 گرم 

زعفران دم کرده: 1قاشق غذاخوری
دستور تهیه:

قاشق مرباخوری  با یک  را  مایه  خمیر 
شکر و نصف لیوان آب فعال کنید.

آرد را الک کرده  و نمک و شکر را به آن اضافه کنید. خمیر 
مایه را افزوده و سپس آب را کم کم به مواد آردی اضافه کنید 

تا خمیر لطیفی به دست آید. 
زعفران را بیفزایید و کمی ورز دهید. سپس کم کم کره را به 
آن افزوده و دوباره ورز دهید. خمیر را به مدت سی دقیقه در 
محیط استراحت دهید. حتمًا روی آن را با نایلون بپوشانید 

تا خشک نشود.
خمیر به چانه های 100 گرمی تقسیم کرده دوباره بیست 
دقیقه استراحت دهید. هر چانه را نازک باز کرده و با برس 
کمی از کره را روی آن بکشید و چند پر زعفران به آن بزنید و 
آرام رول کنید.  بعد با پیتزا ُبر خمیر را از وسط به دو نیم کرده 
و رول کنید.  حاال آن را در قالب پای سیب گذاشته و رویش 

ساعت  نیم  و  پوشانده  را 
رومال  دهید.  استراحت 
تخم مرغ و وانیل بزنید و چند 
پر زعفران بریزید و در فر 165 
درجه به مدت 20 دقیقه قرار 
دهید. بعد از بیرون آوردن، 
تا هنوز داغ است روی آن را 

عسل یا شیره بزنید.

آشپزی با عشق

راه های پیشگیری از سرقت
 بخش مکانیک خودرو هنرستان باهنر نی ریز

دانستنیهای خودرو
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

ی
کارتون: محمد طحان

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  321
قیمت: 2 قرون

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

احمد مطر 
زاده ی 1956 روستای التنومه در حومه 
شهر بصره، از شاعران مشهور عراقی که 
به خاطر شعرهای بسیار گزنده و طنزآمیز 

در مورد سران عرب، مشهور است.
آغاز  را  شعر  سرودن  سالگی   14 از 
او  آغازین  شعرهای  غالب  فضای  کرد. 
عرب،  شعر  بر  حاکم  فضای  تحت تأثیر 
بیشتر عاشقانه و رمانتیک بود اما دیری 
نپایید که مسائل اجتماعی و تضاد بین 
توده ها و سلطه نظرش را به خود جلب 

کرد. 
در سال 19۸6 به لندن مهاجرت کرد و از 

آن سال تا به حال ساکن لندن است.
اشعار مطر  بسیار زیبا و دل انگیز است و 
یکی از موضوعاتی که در اشعار او بسیار 
دیده می شود، انتقاد بسیار گزنده و گاه 
سران  به  تحقیرآمیز  بسیار  نگاه  حتی 

کشورهای عربی است.
*****

همسرش را گفت ساکت باش
و به فرزندش گفت خفه شو

صدایتان پریشان می کند اندیشه ام را
یک کلمه هم به زبان نیاورید

می خواهم درباره ی آزادی بیان بنویسم!
*****

پدرم گفت
در کشورهای عربی

ابله است آن که باهوش باشد
و فراستش را آشکار کند!

*****
مانده است از شب پیش

در خانه جای دزدی
روی حصیر باقی ست

از او نوشته ای : که
لعنت به حاکم شهر

کز سایه ی سر او

جز خر و پف نمانده
چیزی برای دزدی!

*****
رئیس جمهور منتخب

از برخی مناطق  کشور بازدید کرد
و زمانی که به منطقه ما رسید گفت:

شکایتهایتان را صادقانه و آشکارا
بیان دارید

و از کسی بیم مدارید
که زمان دلهره سپری گشت .

دوستم حسن گفت:
پس چه شد نان و شیر؟
وچه شد تأمین مسکن؟

و چه شد کسی که
داروی رایگان به فقرا می دهد؟

جناب رئیس جمهور
که ما چیزی از این همه ندیده ایم!

رئیس جمهور با اندوه گفت:
خداوند مرا در آتش اندازد

همه این مصیبت ها در کشور من است؟
فرزندم! از صداقت تو در آگاه ساختنم

سپاسگزارم
آینده ای نیکو خواهی داشت.

سال بعد دوباره دیدارمان نمود
و دوباره گفت:

شکایتهایتان را صادقانه و آشکارا
بیان دارید

و از کسی بیم مدارید
که زمان دلهره سپری گشت

کسی شکایتی نبرد
اما من آشکارا بیان داشتم:

پس چه شد نان و شیر؟
و چه شد تأمین مسکن

و چه شد کسی که
 داروی رایگان به فقرا می دهد؟

با عرض معذرت
دوستم حسن چه شد ؟!

ماجراهای من و بی بیعمه سهیال

میری یا با خاِکّناز جمعت کنم؟امروز روز من است!!

امروز روز من است.
امروز  می دیدم  اینکه  از  صبح 
می توانم  و  است  تعطیل 
انجام  را  عالقه ام  مورد  کارهای 
پوست  در  خوشحالی  از  بدهم 

نمی گنجیدم.
آنچه را که دوست داشتم در طول 
و  کردم  لیست  دهم  انجام  امروز 

روی میز تحریر گذاشتم.
صبحانه را آماده کردم و مشغول 
دقیق  نگاهی  که  بودم  خوردن 
لک  کردم.دیوارها  آشپزخانه  به 

گرفته بود.
چای آخری را کمی داغ نوشیدم 
کردم  جمع  را  صبحانه  بساط  و 
کردن  مرتب  و  تمیز  به  شروع  و 

کابین ها، اجاق گاز و یخچال کردم.
ابتدا باید آنها تمیز می شدند تا بعد 

برسم به دیوارها....!
را  صبحانه خوری  صندلی  و  میز 
به بیرون انتقال دادم  و شروع به 

شستن در و دیوار و کف کردم.
ساعتی گذشت که آشپزخانه مثل 

الماس نتراشیده برق می زد.
تا  خوردم  چای  فنجان  یک 
برود. وقت درست  خستگی ام در 

کردن ناهار بود.
قباًل موادش را آماده کرده بودم.

از  بعد  و  کردم  درست  را  ناهار 
طبق  خانواده،  همراه  به  خوردن 
استراحتی  باید  همیشگی  عادت 

می کردم.

نزده  چرت  ساعتی  نیم  هنوز 
روز  »امروز  آمد  یادم  که  بودم 
من است«. پس بلند شدم و رفتم 
سراغ چرخ خیاطی تا لباسی را که 
خودم  برای  می خواستم  مدتها 
بدوزم تمامش کنم که دیدم پارچه 
مشتری روی میز جا خوش کرده. 
انگار داشت التماسم می کرد که 
بدوز. صاحبم  مرا  به خدا  را  »تو 
بی بار  االن مطمئنًا  و  بوده  باردار 
شده ولی من هنوز دوخته نشده ام 

!»
و  کردم  شروع  را  کار  بی دریغ 
با  کشیده  اتو  لباس  بعد  ساعتی 

سالم و صلوات آماده شد.
تقریبًا دیگر بعدازظهر شده بود که 

به حیاط سری زدم.
تماشا  را  گلها  که  همینطور 
سمت  به  دیدم  شعاع  می کردم 
از  ماشین متمرکز شد که گویی 

جنگ برگشته بود.
به  آب  رنگ  که  بود  وقتی  چند 
کثیفی  از  بود.  ندیده  خودش 
دلم  بود.  شده  آسفالت  همرنگ 
برایش سوخت. وقت نمی کردم او 

را کارواش  ببرم.
پس شلنگ آب را برداشتم و از کف 
پوشها گرفته تا خود ماشین را تمیز 

کردم.
چون  نشد  اولش  روز  مثل  البته 

روزگاری را گذرانده بود .
از  بعد  که  بود  حیاط  نوبت  حاال 

شستن ماشین گل آلود شده بود.
وقتی حیاط را می شویی یک حس 
شادابی و نشاط به خانه و خودت 
دست می دهد. آخر آن روز روز من 

بود.
بعد از فارغ شدن از کار، یک فنجان 
چای کنار گلهای رنگارنگ خیس 

شده می چسبد.
رزهای  به  داشتم  که  همینطور 
آمد  یادم  می کردم  نگاه  باغچه 
»امروز روز من است« ولی هوا دیگر 
تاریک شده بود و روز نبود و در واقع 

شب بود.
وقت شام شده بود و باید شام را 
و  پخته  کتلتها  می کردم.  آماده 
جمع  را  شام  بساط  شد.  خورده 

کردم و ظرفها را شستم.
ساعت یازده شب بود.

زدم.  تحریرم  میز  به  سری 
یادداشتی را که صبح زود روی آن 
گذاشته بودم نگاه کردم. روی آن 

نوشته بودم:
باید  و  است«  من  روز  امروز   «

کارهای زیر را انجام دهم:
_ دیدن یک فیلم 

_ مطالعه کتاب جدید
_ دوختن لباس خودم  
_ نوشتن یک مطلب 

- تمرین روی هنر جدیدم
قلمم را برداشتم و زیرش نوشتم:

» زرشک« و.......خوابم برد.

سهیال زینلی از شیراز

روی  گذاشت  را  دستش  ساناز 
گلویش و گفت: 

_ دقیقا به اینجام رسیده بی بی، 
اینجا... هر چی فک می کنم دیگه 
کنم...  تحمل  رو  بابی  نمی تونم 
به مامان بابامم گفتم، گفتم این 
زندگی  من  برا  دیگه  زندگی، 
نمیشه ... چقد بسوزم و بسازم و دم 
نزنم؟ تا کی؟ تا کجا؟ به اونام گفتم، 

گفتم فقط و فقط طالق!
بی بی دست ساناز را گرفت و او را 

نشاند کنار خودش...
بینم  درنیار  کولی بازی  بیشین   _
ساناز. بیشین بینم دیه چیطو شده 
به امیدخدا؟ واال ای بابک شوَور تو 
که من دیدُمش به نظر پسر بدی نِّیا!

ساناز تکانی به خودش داد...
_ همینو بگو بی بی جان، همینو 
ظاهر  همین  گول  همه  بگو... 
مظلومش رو میخورن. دیو دوسریه 
برا خودش. همینه که به هرکی 
میگم باورش نمیشه بابی خون منو 

کرده تو شیشه...
بی بی دوید توی حرفش...

_ الو بیگیری دختر، تو خو نیگی 
چیطو شده.

و بعد بدون اینکه ساناز حرفی بزند 
به آرامی گفت:

_ معتاده؟
ورانداز  را  بی بی  تعجب  با  ساناز 

کرد...
_ نه بی بی، معتاد کجا بود؟ بابی 

حتی یه نخ سیگارم نمی کشه.
بی بی سری تکان داد...

_ هووووم، کور بشه به حق علی، 
فمیدم، نکنه با او ُفُکالش ِچُشش 

ُدمال ناموس مردمه؟
ساناز با تعجب دوباره بی بی را نگاه 

کرد...
_ وا، چه چیا! مگه جرئت داره از این 
غلطا بکنه بی بی؟ خودم چشاشو 

درمیارم از جا!
بی بی نفس عمیقی کشید...

_ هوم... هینه بوگو، نپه یارو سرکار 
نیره! افتیده تو خونه حتمًا؟

که  شما  بی بی،  نه  بابا،  ای   _
می دونین بابی تا روزای جمعه و 

گاهی تعطیلم کار می کنه!
بی بی دوباره نگاهش کرد و گفت:

_ الهی دُسش قلم شه! الهی خیر 
سیا  ُاوو  رو  علی،  حق  به  نبینه 
دِس  بالگرفته  ای  نکنه  بیشینه، 

بزن دره!
ساناز با تعجب نگاهی به من و بعد 

به بی بی انداخت...
بابی میاد  به  _ آخه بی بی جون 
خدایی  باشه؟  داشته  بزن  دست 
میاد بهش؟ نه بی بی، پای خدایی 
در میونه! واال تاحاال یه بارم رو من 

دس بلند نکرده!
بی بی نفس عمیقی کشید...

_ وووی کچُلم کردی سانازو، خو 
بوگو نپه چه مرُگته. میگی ای آدم، 
 آدم ِزنِگی نیس ماخام اُزش طالق 

بیگیرم؟
ساناز آه سوزناکی کشید...

_ گفتم که بی بی دلم خونه...
بی بی چپ چپ نگاهش کرد...

_ دختر میگی یا...
که ساناز لب گشود...

_ بی بی از خدا که پنهون نیس، از 
شمام پنهون نباشه ما اصاًل تفاهم 

نداریم با هم.
بی بی نگاهش کرد.

_ جون بکن بوگو چیطوری؟
هیچ  ینی  بی بی،  دیگه  همین   _
باهم.  نداریم  مشترکی  نقطه 
میگم  من  مثاًل  بگم؟  چطوری 
ملوس،  بذاریم  رو  گربه مون  اسم 
اون میگه بذاریم شانی. من میگم 
کنیم  لیمویی  رو  خونه  دیوارای 
تو  میگم  من  سفید.  میگه  اون 
امانی  لیمو  سبزی  خورشت 
وااااای  بریز.  میگه  بابی  نریزیم، 
هیچی،  دیگه  که  تلویزیون  سِر 
من میگم بزن هالیت، اون میخواد 
جومونگ  بار  شیشصدمین  برا 
بی بی  ببینه، خدایی می بینی  رو 
چه  بی بی  می بینی  منو؟  زندگی 
روزگار سیاهی دارم؟ می بینی چه 
شما  شد؟  نصیبم  شومی  بخت 
خودتو بذار جای من بی بی، خودت 

بودی طالق نمی گرفتی؟
بی بی دهان وامانده اش را بست و 

چن لحظه بعد دوباره باز کرد...
با  یا  میری  محترمانه  ساناز   _
خاِکّناز بگم جمعت کنن ببرُنت؟ 
تاقی  تا  امروزی  دختِری  میگن 
ماخان من  میخوره طالق  اَتوقی 
حیا  همتون  بیرین  نیشد!  باوُرم 

کنین!!
گالبتون

یک فنجان شعر
دیگر 
تو را 

باور ندارم
محمدعلی جهاندیده )امید(

دیگر برای سنگ هایت سر ندارم

باور بکن، دیگر تو را باور ندارم

هرچند دلگیرم از این دلدادگی  ها

دلبر نمی مانم،  ولی دل بر ندارم

وقتی به قول دوستان ما را پراندی

پرپر شدم،  با اینکه بال و پر ندارم

ای آن که چشمان تو با من در جدال است

من شاعرم، کاری به خیر و شر ندارم

نویسنده: جورج اورول / مترجم: سیروس نورآبادی
انتشارات: شورآفرین / تعداد صفحات: 363

کتاب  یک  عنوان  به  اخیر  سال های  در   19۸4 کتاب 
و  بوده  موردتوجه  جهان  ادبی  محافل  در  برجسته 
نویسنده ی آن را در ردیف نویسندگان سرشناس ادبیات 

انگلیس قرار داده است.
نظام های  رد  در  که  است  تخیلی  رمان  یک   19۸4

تمامیت خواه )توتالیتر( و کمونیسم نوشته شده است.
دنیای حیرت انگیز و ترسناکی که جرج اورول در رمان 
خود به تصویر کشیده از سه کشور بزرگ، مقتدر و بی رحم 
تشکیل شده که دائمًا با همدیگر در حال جنگ هستند: 

اوشینیا، اوراسیا، ایستیشیا
دولت مرکزی اوشینیا یک دولت تمامیت خواه است که 
همه چیز را کنترل می کند و به شما می گوید که چه کاری 
انجام دهید، کجا حضور داشته باشید، با چه کسانی صحبت 
کنید، اوقات فراغت خود را چگونه سپری کنید، و به چه 

چیزی فکر کنید.
اگر از شما خالفی سر بزند )شامل هرکاری که به نفع حزب 
نباشد( شما ناپدید خواهید شد، یا به اصطالحی که در 
کتاب آمده است بخار می شوید. دیگر هیچ مدرکی از وجود 
شما در هیچ جایی وجود نخواهد داشت و حتی خاطرات 

شما از ذهن دیگران پاک خواهد شد.
در کشور اوشینیا مردم بیش از حد به کار گرفته می شوند، 
غذا به اندازه ی کافی نیست، آدم ها هویت ندارند، عشق و 
عالقه و احساس بین افراد ممنوع شده است، ساختمان ها 
به غیر از ساختمان های دولتی همه پوسیده و مخروبه 

هستند، موشک ها و خمپاره ها ناگهان منفجر می شوند و…

حزب، سه شعار معروف دارد که بر بدنه وزارت حقیقت 
حک شده است: جنگ صلح است، آزادی بردگی است، 

جهل قدرت است.
شخصیت اصلی کتاب 19۸4 وینستن اسمیت است که در 
وزارت حقیقت کار می کند. وینستن تنها زندگی می کند و 
با اینکه کارمند حزب است از آن تنفر دارد و بنابر یک سری 

از حوادث و اتفاقات که در کتاب نقل شده است، می داند که 
حزب، حیقیقت و باورهای مردم را تحریف می کند.

در ادامه کسی که وینستن از او می ترسید و همواره فکر 
داستان  وارد  جولیا  یعنی  است  پلیس  یک  او  می کرد 
می شود. جولیا رابطه ای مخفیانه  با وینستن ایجاد می کند 
و آن ها بعد از آشنایی متوجه می شوند که هر دو از حزب 

متنفر هستند و... 
درست است که کتاب 19۸4 یک کتاب تخیلی محسوب 
می شود اما دنیای عجیب کتاب چندان هم غیرواقعی و دور 

از ذهن نیست.
جرج اورول کتاب 19۸4 را استادانه نوشته و موضوعات 
می کند.  وصل  همدیگر  به  زیبا  بسیار  را  مختلف 
پیش بینی های اورول بسیار جسورانه است و نوشته های او 
در مورد دغدغه های فکری انسان، ترس، امید، وجه تاریک 

قدرت، جدال دروغ و حقیقت، و… بسیار دقیق هستند.
کتاب 19۸4 در شبکه کتابخوانی گودریدز توانسته است 

با رأی بیش از 2 میلیون نفر امتیاز 4٫15 از 5 را کسب کند.
متن زیر برگرفته از این کتاب است:

از آن چیزی  انقالب و زمان قبل  از زمان  االن  ما هم 
نمی دانیم، تمام اسناد و مدارک و پرونده ها یا از میان رفته 
و یا مجعول است، تمام کتاب ها دوباره نویسی شده، تمام 
مجسمه ها، خیابان ها و ساختمان ها از نو نامگذاری شده و 
هر تاریخی تغییر یافته است و این وضع، همچنان هر روز به 
دنبال روز قبل و هر دقیقه به دنبال دقیقه ماقبل خود ادامه 
می یابد. تاریخ متوقف شده است و هیچ چیز جز زمان حال 
پایان ناپذیری که در آن همیشه حق با حزب است وجود 

ندارد.

کافه کتاب معرفی شاعر
شاعر شعرهای 

گزنده و دل انگیز 

در برخی شبکه های اجتماعی زیاد نقل 

می شود که:

است  نادرست  می کند«  پارس  »سگ 

پاس  »سگ  است:  این  آن  درسِت  و 

می کند.«

و گفته می شود که این واژه برای تحقیر 

ایرانیان رایج شده است.

و اما اصل ماجرا ...

تقریبًا  دارند.  مختلفی  معانی  واژه ها 

نمی توانیم واژه ای پیدا کنیم که فقط در 

یک معنی به کار برود.

»پارس« هم از همین دست کلمه هاست. 

وقتی به فرهنگ لغات بنگریم، ذیل این 

واژه چنین آمده است:

در  که  آریایی نژاد  قومی  )اسم(  پارس: 

سکنی  عیالم  و  پارس  در  قدیم  زمان 

اختیار کرده و مرّکب از چند قبیلۀ برزگر 

و چند قبیلۀ صحرانشین بودند. / فرهنگ 

عمید

پارس: )اسم( بانگ سگ در موقع حمله؛ 

عوعو. پارس کردن: )مصدر الزم( عوعو 

کردن سگ. / فرهنگ عمید

پارس: )اِ( آواز سگ. بانگ سگ. عالالی 

سگ. َعوَعو. هفهف. عفعف . َوغواغ. َوعوع. 

َوکَوک. نوف.

- پارس کردن؛ عوعو کردن سگ. نوفیدن. 

غریبی  چون  شب  به  سگ  بانگ کردن 

نزدیک شود.

پارس  خانٔه صاحبش  در  مثال: سگ   -

می کند؛ یعنی هر کس در خانٔه خویش 

یا نزد کسان و اقربای خود شجاع است. / 

لغت نامه دهخدا

پارس: )ِاخ( صورتی دیگر از کلمٔه فارس 

قبایل  از  پارس  قوم  به  منسوب  است. 

آریایی ایران. و سپس این کلمه بر تمام 

برای  است  شده  اطالق  ایران  مملکت 

تاریخ پارس رجوع به کلمٔه فارس شود. / 

لغت نامه دهخدا

پارس: )ترکی ، اِ( جانوری است شکاری 

و کوچک تر از پلنگ. )برهان(. یوز. فهد. 

َوشق. و پارس بدین معنی ترکی است./ 

 لغت نامه دهخدا

پارس: قومی ایرانی که در روزگاران کهن 

در بخش جنوب غربی ایران ساکن شدند. 

/ فرهنگ سخن

پارس: صدای سگ؛ عوعو.

پارس کردن: عوعو کردن. / فرهنگ سخن 

انتشار  از  مطلب،  این  به  باتوجه  پس 

ندارند  موثقی  منبع  هیچ  که  مطالبی 

جدایی   ایجاد  آن   نویسندگان  هدف  و 

بین  نفرت پراکنی  راه  از  توجه  جلب  و 

قومیت هاست، جداً خودداری کنید.

زین قند پارسی
پارس کردن یا پاس کردن؟


