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پای درس عالمه جوادی آملی

سعی کن 
خالف را برداری، 

نه مخالف را

ترفندهای کاهش مصرف بنزین
بخشمکانیکخودروهنرستانباهنرنیریز

درسهای اخالقی

دانستنیهای خودرو

نه بردار، را »خالف« /
»مخالف«را.هرکسباشما
حل را اختالف دارد؛ اختالف

کن،نهمخالفراازپادربیاور!
الّسیئه احسن هی باّلتی ادفع
)مؤمنون/۹۶(بدیرابانیکی
درمانکن،مرضراکهبامرض
با را مرض نمیکنند. معالجه
دارومعالجهمیکنند.اینپیام
قرآناست.فرمود:شمامیدانید
بدییعنیچه،بدهمیعنیچه
کسی؛مبادا»بدی«رارهاکنی،
»بد«راازپادربیاوری!باهر
مخالفیسعیکنکه»خالف«را
برداری،نه»مخالف«را!نهمرد
بدرابردار،بدیرابردار،سعی

کنخالفنکنی.
اینفکرجهانیاست.مخصوص
بهایراننیست.غربهمباید
متمّدنانه بخواهد اگر بداند
زندگیکند،بایداختالفخود
رابادیگرانحلکند،نهمخالف
راتحریمکند،نهمخالفرافشار
پای زیر را مخالف نه بیاورد،
خودلِهکند؛شرقهمهمچنین

است.

/ماریداردمیرود،کاریبا
کسیندارد،درمعرضخطرهم
نیست؛ظلمبهاینحراماست.
هم تشنه میرود، دارد ماری
هست،شمامیخواهیدیککار
خیربکنید،ُخبیکقدریآب

جلویشبگذار.

را انسان سبحان خدای /
کریم قرآن آفرید؛ »کریم«
هموارهانسانرابهکرامتوحیا
فرهنگ است.در دعوتکرده
قرآنکریم،مسئلهتنبیهآخرین
مرحلهاست،آنهمبهشرطی
کهتربیتوتأدیباثرنکند؛لذا
مهماستکهانسانباایمانبه
ایناصلکهخداوندهموارهناظر

ماست،خودرااصالحنماید.

/خدایسبحانمردمراکریم
آفرید؛ولقدکّرمنابنیآدم.به
گرامی را آدم فرزندان تحقیق
این روی )اسرا/70(. داشتیم

امدادی کمیته را کشور اصل،
فرهنگ خالف بر کردن اداره
را انسان خداوند است. خلقت
با»کرامت«خلقکردودستور
محفوظ انسان« »کرامت  داد
تأکید، همین دلیل به باشد.
»مزدوری«دراسالمنهیشده

است.
سفارشاسالمایناستکهشما
بایدکنارسفرهخودبنشینید.
پیامبر)ص(دستکارگریراکه
بوسید کارمیکرد، برایخود
کار برایدیگری فردیکه نه

میکند.

آبرو زدنها، نیش این  / 
به زدنها زخمزبان بردنها،
صورتیکتیغدرمیآید،که
اّلمن فرمود:لیسلهمطعام
=[ َضریع از ضریع.غذاییجز
خارخشکتلخوبدبو[ندارند؛

)غاشیه/۶(
فرمود:اینهادردنیاکهبودند،
مرتبباآبرویمردمکارداشتند،
آزار را افراد میزدند، نیش
میکردند؛هماننیشزدنهابه
صورت»ضریع«،یعنیبوتهپر

تیغدرمیآید.

/مادرنیایشهامیگوییم:
والحقنیبالّصالحین،پروردگارا
فرماى ملحق صالحان به مرا
ما امیِر ولی )شعراء/83(
علیبنابیطالب)سالمخدابراو
باد(فرمود:اگرمیخواهیاین
الحقنی )و گفتی که دعایت
شود، مستجاب بالّصالحین(
»تخّففواتلحقوا«،سبکبارشوتا

بهصالحینملحقشوی.

/ازنظرفلسفهوکالم،اصول
اعتقادیاصلاّولاست؛اّمااز
اقتصاد جامعهشناسی، نظر

حرفاّولرامیزند.
ستون به »مال« از اسالم، در
فقراتیکمّلتتعبیرشده؛چرا
اقتصادی مشکالت گاهی که
باعثمیشودحّتییکحکومت
بزرگسقوطکند.دربیانقرآن
کریم،مالعاملقیامیکمّلت

است.اگرمّلتبخواهدبایستد
به فقیر باشد. ُپر جیبش باید
معنایندارنیست،بلکهکسی
استکهستونفقراتششکسته
است.کسیکهستونفقراتش
از شکستهاست،حرفشنوی

حکومتندارد.

/کارمندیکهرشوهبگیرد
برسد بالتری مقام به وقتی
اختالسمیکند!معناییندارد
اداراتدولتیبرایراهانداختن
کارمردمپولبگیرند،اینکار

وظیفهآنهاست.
خیلیبدیهیاستکهدرکشور
حقوقهای و اختالس نباید
مسئله این فهم باشد. نجومی
در ندارد. بهسوادخاصی نیاز
فراوانی بودجههای کشور
امااختالسهمفراوان هست،
است!اختالسهاتوسطکسانی
انجاممیشودکهپیچوخمهای
قانونیرابلدندومیدانندبایدبا
چهکسانیهمکاریکنندتابه
مقصودشانبرسند!بایدقوانین
اصالحوجلویاینافرادگرفته

شود!
اروپاییبه برخیازکشورهای
اندازهیکاستانماهمنیستند
اقتصادخود باگلفروشی اما
راادارهمیکنند.اماکشورمابا
داشتناینهمهامکاناتازقبیل
»بیعرضگی معادن، و نفت
برخیمدیران«جلویپیشرفت

آنراگرفتهاست.
برخیازکسانیکهاینروزهادر
خیابانشیشهمیشکنند،شاید
اقتصادی مشکالت خاطر به
قباًلشیشهخانهخودراشکسته
مسئولین وظیفه این باشند،
مشکالت حل برای که است
اقتصادیکشوروجوانانچاره

اندیشیکنند!
ماقباًلهمگفتیمکهپولیارانه
تولید و کارخانهها خرج باید
رونق کشور اقتصاد تا شود
بگیرد.قرارنیستفقطشکم
مردمسیرشود،بلکهبایدزندگی

عزتمندانهایهمداشتهباشند!

آداب غذا خوردن
بخشنخست

یادگیریاصولغذاخوردنباعثمیشودتادیگرانازغذا
خوردندرکنارشمالذتببرند،نهاینکهبهدلیلصداهایی
کهموقعغذاخوردنازدهانتانخارجمیشودویارفتارهای
ازنشستندرکنارتانفراری غیرمؤدبانهایکهدارید،

باشند.
هنگامغذاخوردنبایدمراقبباشیدکه:

/ قوزنکنیدوروبهجلوخمنشوید.

/ نمکوفلفلراهمراههمجابهجاکنید.
وقتیکسیازمامیخواهدنمکیافلفلرابهاوبدهیم،بهتر

استنمکوفلفلراباهمبهآنشخصبدهیم.

/ تندتندیاخیلیآهستهغذانخورید.
هرچهسرعتغذاخوردنکمترباشد،باآرامشبیشتری
غذارامیلمیکنید)اینکاررویسالمتیبدنوهضمبهتر
اذیتنمیشوند تأثیرمیگذارد(.همچنیندیگران غذا
وشماهمفردیبامتانتنشاندادهمیشوید.بهتراست

مراقبباشیمکهبیشازاندازههمآهستهغذانخوریم.

/ بادهانپرصحبتنکنید.
اینکارباعثآزاردیگرانمیشود.بهعالوههرلحظهممکن

استچیزیازدهانتانبیرونبپرد.

/ بادهانپرچیزیننوشید.

/ بادهانبستهغذارابجوید.

/ ملچملوچنکنید.

/ ازظرفدیگرانچیزیبرندارید.

/ اگرغذاداغبوداجازهبدهیدغذاخودشکمیسرد
بشود.

فوتکردنبهغذاممکناستباعثشودمحتویاتدرون
قاشقبیرونبریزدکهناخوشاینداست.همچنینصدای
بدیایجادمیکندوازطرفیگفتهمیشودبرایسالمتی

هممضراست.

/ بهتراستمراقبباشیمهنگامغذاخوردن،قاشقو
چنگالبابشقابیابادندانهایماکمترینبرخوردراداشته

باشد.

/ بهجایاینکهسبزیراچندانگشتیبرداریموبهدهان
بگذاریم،آنرابرگبرگبخوریمتاهمنیازنباشددهانمانرا
تاآخربازکنیموسبزیراداخلفشاربدهیم،وهماینکهبا

متانتوآرامشبیشترغذابخوریم.

عقب به کامل را خود روی گرفته سرفهتان اگر  /
برگردانیدوسرفهکنید.همچنیندستمالکاغذیرانیز

حتمًاجلویدهانتانبگیرید.

/ بهموویاصورتخوددستنزنید.

/ گوشیهمراهخودراکناربگذاریدویاازدسترسخارج
کنید.

/ ازشستندستهاقبلازشروعغذاغافلنشوید.

/ قاشقخودراپربهدهاننبریدتادهانتانپرنشودو
غذانریزد.

/ اگروسیلهایازدسترسشمادوراسترویمیزویا
سفرهخمنشوید.

/ قبلازاینکهبقیهسرمیزویاسفرهحاضرنشدهاند،
شروعبهغذاخوردننکنید.

/ باقاشقوچنگالیکهدردستداریدبهدیگراناشاره
نکنید.

/ تمیزکردنظرفغذابادستممنوع.

/ بههیچوجهازدستبرایخوردناستفادهنکنیدغیر
ازسبزی.

/ تاپایانغذاخوردِندیگرانصبرکنید.
وقتیباجمعیسرمیزغذانشستهاید،اجازهبدهیدتاهمه
غذایشانتمامبشودوبعدسفرهراترککنید.اگرغذارا
زودترازبقیهتمامکردید،کارمؤدبانهایناستکهصبر
کنیدتابقیهغذاراتمامکنندوسپسازپایسفرهبلند

شوید.

آداب معاشرت

یادگاران

نفرات حاضر در عکس:

زندهیادان1-ابوالقاسممعصوم2-حاجمحموداطمینان3-محمدخوشنما)دامادحاجیخیرخواهزاده(4-

حاجغالمرضابهادر5-حاجاکبرخیرخواه۶-محمدمعصوم)عکاسمعروف(7-شهیدزینالعابدیندلداری

)فرزندحاجمحمود(8-حاجیخیرخواهزاده۹-حاجمحموددلداری

توضیح: 

مکانعکسنامشخصاستامادرپشتعکسمنطقهدورقالتوبیسووندیدهمیشود.

باسپاسفراوانازجنابآقایمهردادمعصومکهعکسرادراختیارماگذاشتند.

عکسی جالب از اهالی شناخته شده نی ریز 
اوایل دهه 1350 خورشیدی ) حدود51 سال پیش(

عکسهای قدیمی خود را برای چاپ به شماره 09178001808 
واتساپ کنید و برای هماهنگی با همین شماره تماس بگیرید

ترفندهاییکهدراینگزارشمعرفی
همه برای عمومی طور به میکنیم

ماشینهایبنزینیبهکارمیرود.
1-ماشینراگرمکنیم

گرمکردنماشینیکیازراههایکم
کردنمصرفبنزیناست.اینیکیاز
رایجترینکارهاییاستکهبسیاریاز
شماصبحهایزودانجاممیدهید.البته
زمانلزمبرایاینکارتنها2دقیقه

کافیاست.
2-شیشههابالباشد

درهنگامرانندگیاگرشیشههاپایین
باشدبادداخلخودرومیپیچدودر
نتیجهباعثایجادمقاومتدرمقابلباد
میشود.دراینحالتماشینبایدانرژی
باد مقاومت شکستن برای بیشتری
مصرفکند.اماوقتیشیشههابالست،
کاهش باد برابر در ماشین مقاومت

مییابدوبهدنبالآنمصرفبنزیننیز
کممیشود.

3-بادلستیکهاتنظیمباشد
تنظیمبادلستیکهایکیازمهمترین
در بسزایی تأثیر که است مواردی
میزان وقتی دارد. بنزین مصرف
میزان است، تنظیم لستیکها باد
ماشین و مییابد کاهش اصطکاک

راحتترحرکتمیکند.
4-موتوربایدتنظیمباشد

اگرموتورخودروتنظیمنباشد،مصرف
تا موتور مشکالت خاطر به بنزین

حدودیبیشترمیشود.
5-عقبماشینراباوسایلاضافهپر

نکنید
اینکاراضافهوزنیرابهماشینوارد
میکندوبرایحرکتلزماستانرژی

بیشترینیزسوزاندهشود.

بچه ها سالم

بچه های گلم! در دو تصویر باال 12 اختالف وجود دارد. آنها را پیدا کنید و دورشان خط بکشید.

آشپزی با عشق

شیرینی نسکافه ای 
راضیهیزدینژاد/مدرسآشپزی

مواد الزم:
مارگارین:225گرم

پودرقند:120گرم

آردسفید:300گرم

زردهتخممرغ:دوعدد

سر خوری غذا قاشق سه ذرت: نشاسته

صاف

نسکافهآسیابشده:یکتادوقاشقغذاخوری

وانیل:یکچهارمقاشقچایخوری

دستور تهیه:
کرهوپودرقندرا7دقیقهبادورتندهمزن

بزنیدتاسبکوروشنشود.زردهووانیلرا

اضافهکردهودودقیقهدیگربزنید.

نسکافهونشاستهذرترابیفزاییدوهم

بزنید.

همزنراکنارگذاشتهآردرابهتدریجاضافه

کردهوبالیسکیاقاشقمخلوطکنید.در

صورتیکههمهآردمصرفشدولیخمیر

هنوزچسبندهبود،یکتادوقاشقآردبه

تاخمیرجمع کنید اضافه مخلوط مواد

گلوله دردستتان زمانیکهخمیر شود.

کردیدولطیفوبدونترکبودآمادهاست.

خمیررایکساعتدریخچالقرارداده

سپسکمکمازخمیربرداشته،بیندو

نایلونبهضخامتسهمیلیبازکنیدوکاتر

بزنید.

درفرازقبلگرمشدهبادمای175درجهبه

مدت15دقیقهقراردهید.باکاردامتحان

کنید.اگرشیرینیکهازکفسینیتکان

خوردآمادهاست.البتهدرفرکمینرماست

اماوقتیخنکمیشودخودشرامیگیرد.

نکات:
نرمی و لطافت باعث ذرت نشاسته *

شیرینیمیشود.

*ازشکرآسیابشدهاستفادهنکنیدچون

شیرینیسفتوخشکمیشود.

*استفادهازآردزیادوماندنزیادشیرینی

درفرباعثخشکوسفتشدنوترک

خوردنشیرینیمیشود.
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بهکوششفاطمهزردشتینیریزی

زین قند پارسی
آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

یکیازجلوههایخودباختگیوغربشیفتگِیایرانیانبهکاربردِنواژههایانگلیسیایاستکهمعادِل

جاافتادهوآشنادارند.چندمثال:آف)off(بهجایتخفیف/آنتایم)ontime(بهجایسِروقتیا

)time(بهجایپایه؛اساس/تایم)base(بهجایکسبوکار/بیس)business(وقتشناس/بیزینس

بهجایوقت/ساپورت)support(بهجایحمایت/سالمون)salmon(بهجایماهِیآزاد؛آزادماهی

ادبیات کهن
این مردک قرمطی و ملحد است
درسالیازسالهاسفیریازنقاطبسیاردورترکستانبهنزد
سلطانمحمود]غزنوی[آمدهبودوبرایسلطانحکایتکردکه:
»تّجاردرمملکتمانقلمیکنندکهگاهیدرسرزمینهایآن
سویدریاهایشمالیودرحوالیقطبشمال،دیدهاندکهآفتاب

هرگزغروبنمیکندوشبوروزباهمتفاوتبسیارکمیدارد.«
سلطانمحمودبرحسبعادتخویشکهدرامورمربوطبهدین
تعّصبشدیدمیورزید،خشمناکشدوامرکردسفیررابکشند

وگفت:»اینمردکقرمطیوملحداست.«
بونصرمشکان)صاحبدیوانرسائل(،وساطتکردوبرای
سلطانتوضیحدادکه:»اینمرداظهارعقیدهاینکرد،فقط
چیزیراکهدیگراننقلکردهاندبرایسلطانحکایتمیکند.«

سلطاناصرارکردکه:»اینمرددینرااستهزامیکندواین
حرفیکهمیزندبرخالفحکمخداست.اگربناشودکهشب
بهکلیباطلشودودرتمامشبانهروزآفتابپیداباشد،تکلیف
»ابوریحان بونصرگفت: نمازهاچهمیشود؟« دربارۀ آدمی
منّجمبزرگدربارتوست،اورابخوانوبپرسوامرکنبرایت

مطلبراروشنکند.«
ابوریحانآمدوازبرایسلطانبهطوریکهخوببفهمد،حال
کرۀزمینوانحرافمحورآنرابیانکردوفهمانیدکهدرقطب
شمالوجنوبواقعًاایناتفاقمیافتدکهدرمدتچندماه
آفتابدربالیافقدورمیزندوهرگزغروبنمیکند.سلطان

محمودبالخرهمتقاعدشدوازکشتنسفیرصرفنظرکرد.
ازکتاب:بررسیهاییدربارهابوریحانبیرونی/مجتبیمینوی

کافه پاراگراف
/رهبرانانسانیکهخصلتًانسبتبهزیردستانبیفاصلهخویشخشکوبی
لبخندهستندوقتیبازیردستاندونپایهخودتماسشخصیبرقرارکنندغالبًا
قیافهایمتواضعودوستانهبهخودمیگیرند.درمقابلاینزیردستانسیمایی
افراطیازادب،لبخند،دستتکاندادنودستفشردنهایپایانناپذیروحتی
نوازشکودکانهارائهمیدهند،امابهمحضاینکهدورشوندلبخندهارنگمیبازدو

بازدردلدنیایبیرحمقدرتشانناپدیدمیگردد.
)باغوحشانسانی/دزموندموریس(
/براینزدیکشدنبهحقبایدقلبیمثلمخملداشت،هرکسبهشکلی
نرمشدنرافرامیگیرد،بعضیهاحادثهایراپشتسرمیگذارندوبرخیمرض

کشندهایرا...!)ملتعشق/الیفشافاک(

یک فنجان شعر
عاشق نبودی عاشق نبودی 
تا بفهمی...تا بفهمی...
محمدعلیجهاندیدهمحمدعلیجهاندیده

)امید()امید(

عاشق نبودی تا بفهمی درد یعنی...
درگیری ات با واژه های سرد یعنی...

هرگز نفهمیدی چرا شاعر شدم من
آنچه که چشمان تو با من کرد یعنی...

کاش این غزل ها حس و حال دیگری داشت
این را بدان که گریه ی یک مرد یعنی...
یک عالمه عقده، غزل، یک دفتر شعر

تنها دلیل بغض ها برگرد یعنی

هروزآورزمان

متولد1350خورشیدیتهران،ازشاعران

جوانوخوشذوقوقریحه.ازبینقالبهای

شعریعالقهزیادیبهغزلهایعاشقانه

داردودرایندورانکهشعرهایضعیفبه

وفوردردسترساستکتاب»میوهممنوع«

آورزمانکالمیشنیدنیبرایگفتندارد.

غزلهایاورنگسبکهندی)اصفهانی(

دارندوزباناودراینغزلهاقابلفهموزلل

است.همچنینوی،قالبرباعیراهمجدی

گرفتهودرهردوقالب،زیبامیسراید.او

اکنونبهتدریسزبانوادبیاتفارسیدر

تهرانمشغولاست.

تمامهستیرودیبهعکسماهگذشت

تودوربودیوهرلحظهامتباهگذشت

نمیتوانستمازتودستبردارم

اگرچهزندگیامغرقاشتباهگذشت

چقدرپیرشدی؟اینسؤالآینههاست

دچارعشقتوبودمکهسالوماهگذشت

گذرنکردبهجزتوکسیبهچشمانم

ولیدروغچراگریهگاهگاهگذشت

حدیثکولیوکوچاستلذتاینعشق

کهخودنیامدهدردل-خداگواه-گذشت

شکستخوردمورفتیولینمیدانی
چهلحظههاکهبراینشاهبیسپاهگذشت

******
یکیبیایدودرمنکمیبهاربریزد

یکیدوپنجرهدرچشممانتظاربریزد
یکیبیایدودرخانهامغزلبتراود

درونآینهمضمونشاهکاربریزد
مرادوبارهبخواندازآنقصیدهیموهاش

بهرویشانهیخودشعرتابداربریزد
کجاستاوکهبیایدکنارمنبنشیند

بهرویدلهرهامیکبغلقراربریزد
دلمگرفتهازاینحبس،اینسیاهِیهرسو

یکیتورابهخدانقشهیفراربریزد
شرابقسمتمننیستدستکمبهگلویم
یکیبیایدویکجرعهزهرماربریزد

منازدیارشمامیرومدریغکسینیست
کسیکهکاسهیآبیپِیسواربریزد؟

دلمشکستهشبیهپلیکهآخرعمری
نشستهاستکهباسوتیکقطاربریزد

****
یکشببرایشتاسحر»گلپونهها«خواندم
تنهابهلبخندیمرادیوانهمیدانست

فردایآنشبرفتفهمیدمکهمعنای
»منماندهامتنهایتنها«رانمیدانست

معرفی شاعر
چقدر پیر شدی؟ این 

سؤال آینه هاست

عنوانکتاب:یکبعالوهیک
نویسنده:جوجومویز
مترجم:مریممفتاحی

ناشر:آموت/5۶1صفحه
کتاباینهفته»یکبعالوهیک«
نامدارد.چرااینعنوان؟چوندو
نفرمحورداستانهستند:یکزِن
یک بعالوهی همیشهخوشبین،

غریبهشکستخورده!
قهرمانرمانخانمجستوماس
است؛بادوشغِلنظافتچیخانهای
دردریاکناروکاردرکافه،ودوبچه:
دخترشعاشقریاضیاماازرژلب
عاشق که پسرش و است متنفر

آرایشاست.
جسازپسهزینههایزندگیخود
وفرزندانشبرنمیآیدوهیچوقت
پولکافیندارد.باپوشیدنیک
دمپاییلانگشتیسادهبهاستقبال
بهارمیرودووقتیروزگارزمینش
میزند،نهایتتالششرامیکند
بااین کهدوبارهرویپابایستد.
که دارند وجود مشکالتی همه،
خودشبهتنهاییازعهدهآنهابر

نمیآید.

داستان، از دیگری سوی در
شخصیتیبهنامادنیکالسوجود
دارد.مردیموفقوثروتمندکه
اتفاقیوبهدلیلیکاشتباهبزرگ
مجبورمیشودمحلکارشرابرای
مدتیترکودرویالیخوددر

دریاکنارزندگیکند.
ادنمیخواهدبهکسیکمککندو
جسنمیخواهدکسیبهاوکمک
اماآیاایندومیتواننددر کند،
کنارهمبهجاییبرسند؟برایآنها

چهماجراهاییرخمیدهد؟
پاسخبههمینمعما،رازجذابیت
رماناستکهخواندنآنرابرای

مخاطبجالبمیکند.
اینکتابیکرماناجتماعیاست.
کتابیکهبهمشکالتودغدغههای
اقشارمختلفجامعهاشارهمیکند.
را فقیر خانواده یک دردسرهای
نشانمیدهدکهچطوربرایزنده
ماندنوپیشرفتتالشمیکنند.
قشر مشکالت به مقابل، در و

ثروتمندهماشارهدارد.
قسمتهاییازکتاب:

که بدی خبر بابت کس هیچ -

برایشآوردیازتوتشکرنمیکند.
-جسگاهیباخودشخیالپردازی
میکردکهاگرمجبورنبودهمیشه
سرکارباشد،چگونهمادریمیشد.
برایبچههاکیکدرستمیکرد
بلیسند. را کاسه میگذاشت و
کاناپه روی میزد. لبخند بیشتر
باآنهاحرفمیزد. مینشستو
آشپزخانه میز سر بچهها وقتی
مدرسه تکالیف و بودند نشسته
کنارشان میدادند، انجام را
اشکالتشانجواب به میایستاد،
تا میکرد کمکشان و میداد

بالتریننمرهممکنرابگیرند.
-مادربزرگجسهمیشهمیگفت
حافظه شاد، زندگی یک کلید
این حقیقت، در است. ضعیف
حرفراپیشازآنکهدچارزوال
عقلشودگفتهبود،ولیجسنکته

راگرفتهبود.
میکنند. فکر پول به همه -
فرق این با آره. پولدارها. حتی
کهپولدارهابهپولفکرمیکنند
ازش بیشتری پول چطوری تا
کسی که صورتی در درآورند.

مثلمنهمهاشداردبهپولفکر
میکندکهچطوریکهفتهدیگر

راسرکند.
و روزنامهها از برخی نظرات
مجالتکهدرپشتکتابآمده

است:
یک شرح از پرکشش رمانی •
دلدادگیکهمنازخواندنشلذت

بردم.)روزنامهدیلیمیل(
نشیبهایی و فراز با تأثرانگیز •
بلند صدای با گاهی که بسیار
ساندی )روزنامه میخندید.

اکسپرس(
و دهنده روحیه قصهای •
که زندگی تأیید در شوقانگیز
)مجله خواند. خواهید بیوقفه

هیت(
رک شگفتانگیز، داستانی •
در غمگین و واقعی بیپرده، و
بهترینشکلممکنخود.)مجله

فرهنگیماریکلر(

کافه کتاب
رمان عاشقانه:

یک زن فقیر، یک مرد  ثروتمند

ویژهطنزنیریزانفارس

سالهفتم/شماره:32۹
قیمت: 2 قرون

لنگلنگانمیروممنباخِرخودشاِدشاد
میزنمهیحرفحقرا،هرچهبادا،هرچهباد

بیشکن بیشکن 

است، بیشکن
کنَدهکاری مشغول روز آن
بودم.اربابدرحالصحبتبا

تیلیفونبودکهَیکبارهَصدایداَدشبولندَبشد.
-آآآخ...

-َچهشدارباب؟َچهکسیبود؟
-َمکانیکبود.گفَتهَمیکند20َمیلیونتومانخرجدرست

کردنموِترم)ماشینم(شده؛کمرآدمخردَمیشود.
-هاااا،منهمَشنیدهکردهامَخیلیَگرانشده.

-کاشفقطَگرانشدهبود؛َقطعهَپیداَنمیشود.َیکُمشت
جنسبیکیفیتچینیدربازاراستکههنوزسوارنشدهو
چندقدمنرفته،دوبارهخرابَمیشود.بااینَحساببایداندازه

پولسهماهکنَدهکارِیتوخرجاینموِترصاحیبمردهکونم.
کمیکَلهامراخاراندمودرمغزمَحسابوَکتابَبکردم.بعدهم
َیکپیلینگکَبشکستموخوانَدهکردم:بیشکنبیشکناست،

بیِشکن.منَنمیِشکنمبیِشکن...
اربابَیکپسیکَلهایبرمنَبزدوگفَتهکرد:

-یعنیَچه؟َچراخوشحالیَمیکونی؟
-ازاینکهموِترندارماینهمهخرجَگرانرویدستمَبگوذارد.

َیکدوچرَخهسادهدارمکهخرجندارد.
کنَدهکاریکهتمامَبشد،دوَچرخهرابرداشتمتاَبخاَنهروان
شوم.همینکهسوارشدم،تایرشگفَتهکرد:پیسسسس...
َبدیدمپنَچرشده.زیرَچشمیاربابراَنظارهکردم؛َیکپوزخند

معنیداریرویلبانشبود.
َبُدکانتعمیردوچرَخهروانشدم.تعمیرکارگفَتهکرد:این

تایروتیوپدیگرلِهشدهوبایدَیکدستَنوبیندازی.
باورنداشتمکهپولَیکروزکنَدهکاریخرجَیکعددتایرو

تیوپشود.حالمعنایشیکستنکمراربابرادانستم...
امادیگرَخیالمراحتَبشدکهَنوشدهاست.

همینکهسوارشدمدوبارهگفَتهکرد:پیسسسس...

نجیب

ماجراهای تبعه موجاز

حکایتهای ُقلمراد

طعم زهرماری فیلترینگ

ماجراهای من و بی بی

مترسک سِر 
خیارسونی! 
بیبیهمانطورکهچیزیرازیرچادرش

پنهانکردهبود،گفت:
-خوگالب،کارینداری؟منمیرمَیی

نیمساعتَییساعتدیهمیام.
-کجابیبی؟

-قبرسون!فضولیتو؟تونودسالگیام
بویهبهتوئهدیالقجوابپسبدم؟

-ایبابا،چیزینگفتمکهبیبی.خب
نگرانتونمیشم.

تو باشی. من دلفکر تو نکرده لزم -
جوشخودوتوبزن.

بیبیاینراگفتوراهشراکشیدو
رفت.

رفتارشمشکوکشدهبودبیبی.این
سومینروزبودکهبدوناینکهبگوید
کجامیرود،چیزیرازیرچادرشپنهان
میکردومیرفت.دیگرداشتمکمکم
نگرانشمیشدم.فکرکردمبهتراست

تهوتویقضیهرادربیاورم.
*****

مشغولوررفتنباگوشیبودمکهبیبی
آمادهیرفتنشد...

-کارینداریگالب؟
بلندشدمروبرویشایستادم.

-کجابیبی؟
-گموننکنمبهتورفطیداشتهباشه.

گلوییصافکردم...
-معذرتمیخوامبیبیولیایندفهبه

منربطداره.
-چیچیمیگیدختر؟بروکناربینم.

-نهبیبی.
-نهومرض!چیشسفید،توِچشیمن

نیگامیکنهمیگهنهبیبی.
-کجامیریبیبی؟اینوبگوبهمن!

-دخترمیگمبهتوچه!میرییاباهمی

عصانِفُصتکنم.
-منحاضرمنصفشمبیبیولیبدونم
اینجاچهخبره.بالخرهمنمدارماینجا
زندگیمیکنمبیبی.یهنقشیدارمتو

ایخونهدیگه.درسته؟
-اوهو!ها!نقشمترسکسِرخیارسونی!

حالمیریکناریانه؟
-نهبیبی.اصاًل!تانگیننمیرم.

زیرلبلاللهالیالهیگفت...
بری میرم درم مرگت َخَور دختر -
خو مینی بیگیرم! دودی َیی گوشام

گوشامُدُرسنیشُنفه!
زدمپشتدستم.

شما میدونستم بیبی. میدونستم -
دارینیهچیزیروازمنقایممیکنین.
نکنینبیبیاینکارارو!همهیمعتادا
روزاولباهمینبهانههاشروعکردن.
بایهدودودودود،شدنکارتنخواب!
نکنینبیبی،آخروعاقبتندارهاین

کارا.
بیبیدهانواماندهاشراجموجورکرد

وگفت:
ایحرفا بزنه! توسُرت -دختر،خدا
چیچیه؟ معتاد میگی؟ چیچیه
کارُتنخوکجابود؟دود!دودجلهِرمیگم!
میههمیشهنیگیبانیگاکردناَجلهو
شنفتناسُمشمحاُلتبدمیشه!منه
بوگوکهبهخاطرتوئهخلوچلپامیشم

میرمایوراووردودمیدم.
ازتهدلخندیدم.

-توبهترینبیبیدنیاییبیبی...
بیبیچپچپنگاهمکرد.

-َاینواشیخداکنه.فقطبخاطرجلهو
دودجله؟؟؟؟!!!!

گالبتون

رستم قاسمی وزیر راه:
وقتیازفرودگاهکشورهایخارجی
گویی میشوم امام فرودگاه وارد
ازیکشهربزرگواردیکروستا

شدهام.

ُقلمراد:
لیاقتشما مامردم شرمندهامکه
باعث دائم نداریم. را مسئولن

شرمساریمسئولنمیشویم!

نتایج یک پژوهش:
موشهانیزهنگامشنیدنموسیقی

سرخودراتکانمیدهند.

ُقلمراد:
باانتشارایننتایج،دعوایطرفداران
تشدید را موسیقی مخالفان و

میکنید.چگونه؟
طرفدارانبهمخالفان:ببینیدحتی
موشهمباشنیدنموسیقیتغییر

میکند.
مثل شما طرفداران: به مخالفان
موشهستیدکهباشنیدنموسیقی

تغییرمیکنید.

انسیه خزعلی معاون امور زنان 
رئیس جمهوری: 

اینمطلبراباسندمیگویم؛دریک
سالگذشتهبرابِر4سالدولتهای

پیشینبرایزناناقدامشده.

ُقلمراد:
»هیچ سال 4 تو قبلی، دولتهای
کاری«نکردند.شمادراینیکسال

اندازه4سال»هیچکاری«نکردید.

محسن رضایی 
معاون اقتصادی رئیس جمهور:

روزبهروزوضعیتاقتصادیکشور
روبهبوداست.بدونتردیددرماهها
وسالهایآیندهدیوارهایتحریم

بیشترشکستهخواهدشد./ایرنا

ُقلمراد:
بزکنمیربهارمیاد/کمبزهباخیار

میاد
یکینیستاینآقاروبازنشستهکنه،

برهگوشهخونهبشینه؟

سعید جلیلی:
روابط گستردهترین امروز ایراِن

اقتصادیراباجهاندارد.

ُقلمراد:
اگرروابطاقتصادیموردنظرجلیلی

گزارهزیرباشهفکرکنمدرستبگه:
آنهاماراتحریماقتصادیمیکنند،

ماتحریمهارادورمیزنیم!

رئیسی:
کهحتی دارد پیشرفتهایی ایران

نخبگانازآنخبرندارند.

ُقلمراد:
دلیل به که رئیسی سخنان ادامه
... نشد: شنیده میکروفون قطع
حتیمامسئولنهمخبرنداریم.
یعنیهیچکسخبرندارد.همینجا
چیزی شما اگر میکنم خواهش

دیدیدبهماهمبگویید.

رئیس پلیس راهور:
درکلدنیاعمرمفیدوسایلنقلیه
برایتردد،هفتسالاستولیدر
کشورماهیچمحدودیتیبرایتردد

وجودندارد.

ُقلمراد:
باباعمروسایلنقلیهکهمهمنیست،
رو بندازیم نمیاد گیر قطعه اینجا

ماشین۶ماهپیشبره.

رئیس اتحادیه سمساران:
مردمتوانخریدکالیدستدومرا

ندارند

ُقلمراد:
ازمسئولن چندمدتپیشیکی
گفت:سفرگستردهمردمبهشمال،

نشانازرفاهبالیآنهادارد.

خبرگزاری ها:
مهاجرت1۶0متخصصقلبظرف

یکسالگذشته

ُقلمراد:
شایددلیلشاینباشدکهبازارشان
این ندارند. مشتری شده کساد

قلبهایتکهپارهارزشبخیهندارد.

وزیر ارتباطات:
کاریمیکنیمکهمردمطعمشیرین
بر مگابیت صد چند سرعتهای

ثانیهایرابچشند.

ُقلمراد:
زهرماری طعم داریم که فعاًل

فیلترینگرامزمزهمیکنیم.
ضمنًاجهتاطالعآقایوزیرسایت
میانگین کرده: اعالم اسپیدتست
سرعتاینترنتثابتدرایران،بازهم

کاهشیافت.

شورای عالی انقالب فرهنگی:
مال دنیا اختراعات درصد 27
ایرانیهاست.درحوزهچاپمقالت

علمیدرجهانچهارمهستیم.

ُقلمراد:
جوانکهبودم،همیشهوقتیشعری
مینوشتموبهپدرمنشانمیدادم،
رو شعر این میگفت: خدابیامرز
ببردمنونواییاصغرشیرازیبراش

بخون،ببینیهنونیبهتمیده؟
پن:اصغرشیرازیسرفلکهنیریز

نانواییداشت.)خدایشبیامرزد(


