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آداب غذا خوردن 
در مهمانی 

بخش دوم

/ وقتی به سر میز غذا دعوت می شوید باید ببینید بر اساس 
چه سبک و نظامی مهمان ها کنار هم می نشینند. اگر ترتیب 
خاصی برای نشستن وجود ندارد، از میزبان بپرسید کجا 

بنشینید.

/ زمانی که سر میز نشستید، در صورت وجود دستمال 
سفره، صبر کنید همه بنشینند و میز تکمیل شود و بعد 
سفره  دستمال  از  کنید.  پهن  پایتان  روی  را  دستمال 
استفاده  باید  دهان  مختصر  کردن  تمـیز  برای  تنها 
به جای  از دستمال سفره  یا پیشانی.  کرد و نه صورت و 
دستمال کاغذی و برای کاری مانند پاک کردن بینی استفاده 

نکنید.

/ اگر می خواهید در میانه غذا از سر میز بلند شوید، 
عذرخواهی کنید و دستمالتان را روی دسته صندلی تان 

بگذارید. هرگز دستمال را روی میز نگذارید و بروید. 

/ هنگام پایان غذا می باید دستمال سفره را بطور مرتبی 
روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد )آن را تا و یا مچاله 

نکنید(.

/ دست شویی رفتن خود را اعالم نکنید.

/ اتالف غذا کار درستی نیست؛ اما اگر در موقعیتی رسمی 
)و نه دوستانه و عروسی و ...( به مهمانی رستوران دعوت 
شده اید، بهتر است که در صورت ماندن غذا درخواست 

جعبه و ظرف برای به خانه بردن باقی مانده غذایتان نکنید. 

با دیگر مهمان ها  / سعی کنید سرعت غذاخوردنتان 
متناسب باشد.

/ تلفن همراه تان را سر میز و سفره نبرید که بسیار کار 
بدی است.

/ روی میز خم نشوید.

را در هنگام غذاخوردن روی میز پهن  / آرنج هایتان 
نکنید.

/ در مکالمه های سر میز و سفره مشارکت و سر صحبت را 
باز کنید و با مهمان های دیگر در ارتباط باشید.

/ از هر غذایی زیاد از حد نکشید.

/ اگر غذا یا نوشیدنی باب میل شما بود و از خوردن و 
نوشیدن آن لذت بردید از میزبان خود تشکر درخور شایسته 
انجام دهید و اگر از غذا ناراضی بودید به هیچ وجه از میزبان 

خود گله نکنید و نارضایتی خود را در میان نگذارید.

/ به کسی در حین غذاخوردن زل نزنید. بگذارید فرد 
مقابل راحت باشد.

ادامه دارد

آداب معاشرت
پای درس آیت ا... علی صفائی حائری

آنچه تو را مى  سازد همين 
خانه خراب شدن  هاست، 

همين شكست  هاست

درسهای اخالقی

را  معجزه   و  اعجاز  مسأله    /
که   گفته ام   این جمله   در  بارها 
مسأله   معجزه ، احتیاج  به  توجیه  
ندارد. تمام  هستی  معجزه است . 
گفتم  طبیعت  معجزه ای  است  
که  ما با آن  مأنوس  شده ایم  و 
انس گرفته ایم  و تمام  معجزه ها 
همان  طبیعت هایی  هستند که  
نشده ایم.   مأنوس  آنها  با  هنوز 
پس  معجزه ، طبیعت  نامأنوس  
است  و طبیعت ، معجزه  مأنوس .
احتیاج  به  تأویل  و توجیه  ندارد. 
نسوزاند؟  را  ابراهیم   چرا آتش  
در رابطه  با این سؤال  است ، چرا 
و  پیوست   این   بسوزاند؟  آتش  
علیت  از کجا بوجود می آید؟ چرا 
عصای  موسی  اژدها شد؟ خوب  
هستی ،  این   در  می بینیم   ما 
می شوند  اژدها  مولکول ها 
مسأله ای  نیست . فیل  می شوند، 
کرگدن  می شوند. نظامی بوجود 
آمده  مگر اینها اعجاز نیستند، 
با این  تفاوت  که  ما با آن  مأنوس  
شده ایم  و این  است  که  راحت  
می پذیریم  و اال پرواز پشه ها هم  

اعجاز است .

/ مؤمن نه دنیا را رها می کند 
و نه از آن فرار می کند؛ بر آن 

سوار می شود. دنیا را ول نکنید.

/ براى تربیت این انسان، باید 
از جاى دیگرى شروع کرد.

باید آگاهی داد و براى آگاهی 
دادن، باید خدا را در دل ها بزرگ 
کرد که آدمی به اندازه معبودها 
و محبوب هایش حرکت خواهد 
انسان  بینش  که  مادام  کرد. 
دگرگون نشده باشد و خود را 
چیز دیگرى ندیده باشد، مادام 
از  باشد،  نشناخته  را  خود  که 
اگر  نمی شود.  جدا  بت هایش 

او را از یک بت جدا کنند، به 
اگر  می چسبانند.  دیگرى  بت 
شود،  جدا  فرانسه  از  الجزایر 
می شود.  بسته  دیگر  جاى  به 
رها  استثمار  نوع  یک  از  اگر 
شود، در یک نوع استثمار دیگر 
می  افتد؛ که: »َفَماَذا َبْعَد الَحقِّ االَّ 
اَلل«؛ بعد از حق، جز ضالل و  الضَّ
سر در گمی چیز دیگرى نیست. 

)یونس/32(
وقتی خدا در دل تو بزرگ شد، 
از تن تو  او  لباس اطاعت غیر 
ِثیاَبَک  »َو  آمد:  خواهد  بیرون 
تن  به  را  تقوا  لباس  و  َفَطهِّر« 

خواهی کرد. )مدثر/4(
این لباسی است که او براى تو 
این  خاصیتش  و  کرده  نازل 
است که بدى هاى تو را تبدیل 
را  تو  عیب هاى  و  می  کند 

می  پوشاند.

دنیا  از  دل  من  که  وقتی   /
بیرون فرستاده باشم، هر کارى 
است؛  الهی  بکنم  دنیا  در  که 
چه  بخوابم،  چه  بخورم،  چه 
بنشینم ... و اگر دل از دنیا بیرون 
نفرستاده باشم، هر کارى بکنم 
دنیایی است، چه نماز بخوانم و 
روزه بگیرم و چه عرفان و کالم 
قدیم و جدید بگویم، همه  اش به 
این دنیا برمی  گردد. این بسط 
وجودى  من است که من را از 

این دنیا بیرون می  برد.

/ دوستی داشتم که به دنبال 
کرایه خانه، مدت  ها دربه در شده 
بود و در جستجوى خانه پایش 
به تاول نشسته بود و عجله هم 
داشت که می  خواست پیش از 

محرم عروسی راه بیندازد.
می  گفت یک روز آنقدر گشتم و 
به جایی نرسیدم و ردم کردند 

سقفی  زیر  در  نشستن  با  که 
بغضم ترکید و مثل لش افتادم 

و گریه  کردم و ترکیدم .
من به او گفتم: تو می  خواهی 
خانه و بزم و عیشی داشته باشی؛ 
این خواسته توست، در حالی که 
فقط این را براى تو نمی  خواهند. 
بسازى  خانه  می  خواهی  تو 
خودت  می  خواهند  آنها  ولی 
را بسازند و آنچه تو را می  سازد 
همین خانه خراب شدن  هاست، 
همین  شکست  هاست،  همین 
سازنده  که  سوختن  هاست 

می  شود.

انسان   برای  زیاد  آگاهی   /
]بی ظرفیت[، جز رنج ندارد.

/ دلی که از عشق های دیگر 
ُپر است و هزار رنج دارد، از عشق 
خدا سرشار نمی شود. کوزه به 
اندازه ای که از هوا خالی شده از 

آب ُپر می شود.

را  کسی  لباس  فقط  اگر   /
عوض کردیم و چادر بر سرش 
انداختیم و نماز خوانش کردیم 
و با شعارها و تلقینها و یا تشویقها 
و تهدیدها داَغش کردیم، بدون 
کرده  روشنش  درون  از  اینکه 
نهادش  در  را  و عشقی  باشیم 
گذاشته باشیم، ناچار در محیط 

دیگر سرد می شود.
در  تفدیده  آهن  که  همانطور 

محیط دیگر سرد می شود.

را  تو  اگر  که  باش  آنگونه   /
بی قرارشان  هوایت  ندیدند، 
کند و اگر حضورت را به دست 
آوردند، غنیمت بشمارند و اگر 
غایب شدى، به سراغت بیایند و 
اگر ُمردى و رفتی، جاى خالی تو 

را احساس کنند …!

کدبانوی خانه

کثیف تر  را  خانه اتان  اشتباهات  این  با 
می کنید:

با روزنامه می توان شیشه ها را
برق انداخت

بیشتری  قدیمی ضخامت  روزنامه های   
اما  داشتند و دیرتر تکه پاره می شدند.  

روزنامه های امروزی زود از بین می روند.
دستمال های  از  که  است  بهتر  خیلی 

میکروفایبر استفاده کنید.
وایتکس تقریبًا همه چیز را 

تمیز می کند
وایتکس یک لکه بر و ضد عفونی کننده ی 
قوی است، اما نه برای لکه های سرسخت 
چربی.  وایتکس برای لکه های روی پارچه 
و قارچ و کپک های سرویس بهداشتی و 
عالی  بسیار  سطوح  کردن  عفونی  ضد 

است.
اگر می خواهید جرم و چربی ها را پاک 
که  بروید  شیرین  جوش  سراغ  کنید، 
می تواند ذرات چربی و چرک را از جا بکند.

َگرد گیر َپردار، 
گرد و خاک را پاک می کند

گردگیر های َپردار فقط گرد و خاک را به 
اطراف پخش می کنند .

خاک،  و  گرد  کردن  پاک  راه  بهترین 
نمدار  پارچه ی  یا  از جاروبرقی  استفاده 

است.
سرکه یک پاک کننده  

همه منظوره است
سرکه پاک کننده  خوبی برای چربی ها 
از آن  نباید  اما  لکه های آهکی است،  و 
روی تمام سطوح استفاده کنید. سرکه 

و  گرانیتی  کانتر های  مانند  سطوحی 
کفپوش های چوبی را به دلیل خاصیت 

اسیدی خراب می کند.
اسپری مو می تواند لکه  جوهر را 

پاک کند
پارچه  کردن جوهر خودکار  پاک  برای 

آعشته به الکل را روی پارچه بسابید.
سطوح چوبی باید مرتبًا

برق انداخته شوند
هر چند سطوح چوبی بعد از پولیش بسیار 
زیباتر به نظر می رسند، اما تکرار این کار 
در واقع بیشتر به چوب آسیب می زند تا 

اینکه به نفعش باشد. 
از پولیش به مقدار بسیار کم استفاده کنید 
و سطوح چوبی را با دستمال گردگیری 

میکروفایبر تمیز نگه دارید.

اول جاروبرقی بکشید 
بعد گردگیری کنید

جاروبرقی  بعد  و  کنید  گردگیری  اول 
بکشید. به این ترتیب می توانید ذرات گرد 
و غبار را که هنگام گردگیری به زمین 

افتاده اند با جاروبرقی جمع کنید. 
ماشین لباسشویی 

نیاز به تمیز کردن ندارد
تمیز  خود  به  خود  لباسشویی  ماشین 
مکان  می تواند  واقع  در  و  نمی شود 
باشد. سالمونال  باکتری  برای  مستعدی 

برای  سرد  آب  از  فقط  اگر  مخصوصًا 
شستشو استفاده می کنید.

ماشین ظرفشویی 
نیازی به تمیز کردن ندارد

ماشین ظرفشویی خیلی از خرده ریزه های 
غذا و امالح آب را نگه می دارد و درون آن 
می تواند با چربی ها یا آهکِ  آب، کثیف و 
لکه دار شود. ماشین ظرفشویی باید هر 
ماه با تمیز کننده های مخصوص ماشین 

ظرفشویی تمیز و پاکسازی شود.
چند نکته ی دیگر:

- کف اتاق را قبل از هر چیز دیگری تمیز 
نکنید. تمیز کردن کف باید آخرین کاری 

باشد که انجام می دهید. 
- سینک ظرفشویی هم نیاز به شستشو 

دارد.
- لکه های روی فرش را نسابید. به جای 
این کار، لکه  خیس را با فشار دادن کف 
آن  روی  که  پارچه ای  روی  دست تان 
انداخته اید جذب کنید. حوله ی خیس را 
روی فرش بیندازید و سعی کنید تا جایی 
که ممکن است مایع را به حوله جذب 

کنید.
تمیز  را  اتاق ها  همه   دستمال  یک  با   -

نکنید.
- اسپری تمیز کننده را مستقیمًا روی 
الیه ای  می تواند  کار  این  نزنید.  سطوح 
گرد  جذب  سبب  که  کند  ایجاد  چرب 
و خاک بیشتری خواهد شد و دیگر به 
کنید.  پاک  را  آن ها  می توانید  سختی 
اسپری را روی دستمال بزنید و سپس 

سطح را تمیز کنید.
- از محصوالت پاک کننده برای وسایل 
فقط  بلکه  نکنید.  استفاده  الکترونیکی 
مرطوب  میکروفایبر  دستمال  یک  از 

استفاده کنید. 

باورهاییکهخانهراکثیفترمیکند
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آشپزی با عشق

شیرینی آلمانی
راضیه یزدی نژاد/  مدرس آشپزی

مواد الزم:
آرد سفید: 300 گرم

روغن صاف: ۱۵0 گرم

پودر قند: ۷۵ گرم

شیر: 20 گرم

تخم مرغ: ۱عدد

وانیل: نوک قاشق چایخوری

زعفران: کمی

دمای فر:؛2۱0

زمان پخت: ۵ تا ۷ دقیقه

دستور تهیه:
روغن و پودر قند و شیر را با هم بزنید تا پوک 

و سفید شود. تخم مرغ و زعفران را اضافه 

کنید و به مدت یک دقیقه هم بزنید. مخلوط 

آرد و وانیل را اضافه کنید و با لیسک و 

سپس انگشتان آنها را مخلوط کنید. سپس 

در یخچال به مدت یک ساعت استراحت 

دهید. کمی آرد روی سطح کار بپاشید و 

خمیر را به قطر 2 تا 3 میلی باز کنید و کاتر 

بزنید. ساده و میان تهی.

محصول را در سینی فر که کاغذ روغنی 

انداخته اید گذاشته و در فر از قبل گرم شده 

قرار دهید. از انواع کرم فیل، بریلو و مارماالد 

برای وسط شیرینی ها می توانید استفاده 

کنید. برای براق کردن شیرینی می توانید 

کمی بریلوی ساده را با آب رقیق کرده و با 

قلم مو روی شیرینی ها بزنید.

بچه ها سالم
مردم  قزوین  شهر  در  قدیم  در 
عادت داشتند که با سوزن بر پُشت 
را  نقش هایی  و دست خود  بازو  و 
رسم کنند یا نامی بنویسند، یا شکل 
انسان و حیوانی بکشند. کسانی که 
در این کار مهارت داشتند »دالک« 
سوزن  با  دالک،  می شدند.  نامیده 
نقشی روی پوست می خراشید و با 
مرکب روی آن را می پوشانید و این 

تصویر همیشه روی تن می ماند.
پیش  قزوینی  پهلوان  یک  روزی 
دالک رفت و گفت بر شانه ام عکس 

یک شیر را رسم کن.
و  کشید  دراز  زمین  روی  پهلوان 
دالک سوزن را برداشت و شروع به 
نقش زدن کرد. اولین سوزن را که 
پهلوان  فرو کرد.  پهلوان  در شانه 
از درد داد کشید و گفت: آی! مرا 

کشتی.
خواسته ای؛  خودت  گفت:  دالک 

باید تحمل کنی.
پهلوان پرسید: چه تصویری نقش 

می کنی؟
دالک گفت: تو خودت خواستی که 

نقش شیر رسم کنم.

شیر  اندام  کدام  از  گفت:  پهلوان 
آغاز کردی؟

دالک گفت: از ُدم شیر. 
پهلوان گفت: نفسم از درد بند آمد. 

ُدم الزم نیست.
برد.  فرو  را  سوزن  دوباره  دالک 
را  اندام  کدام  زد:  فریاد  پهلوان 

می کشی؟
دالک گفت: این گوش شیر است.

پهلوان گفت: این شیر گوش الزم 
ندارد. عضو دیگری را نقش بزن.

باز دالک سوزن را در شانه پهلوان 
فغان  قزوینی  پهلوان  کرد.  فرو 
برآورد و گفت: این کدام عضو شیر 

است؟
دالک گفت: شکم شیر است.

پهلوان گفت: این شیر سیر است. 
شکم الزم ندارد.

بر  را  و سوزن  شد  عصبانی  دالک 
زمین زد و گفت: در کجای جهان 
کسی شیر بی سر و دم و شکم دیده؟ 
نیافریده  شیری  چنین  هرگز  خدا 

است.
شیر بی دم و سر و اشکم که دید

این چنین شیری خدا خود نافرید

 پهلوان قزوینی و دالک
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

فصل بهار خانم)ایران الدوله( 
زاده  ۱2۹۵ مهشیدی، شاعر، نویسنده و 

نقاش عصر قاجار اهل ایران. 
پدرش سلطان حسین میرزا نیرالدوله 
نوادگان  از  قاجار،  میرزا  پرویز  پسر 
شمس الدوله  مادرش  و  شاه  فتحعلی 
بود.  معتمدالدوله  میرزا  فرهاد  دختر 
دارد  نام  جنت  بهار  او،  اشعار  دیوان 
که شامل حدود شش هزار بیت شعر 
است.  رباعی  و  غزل  قصیده،  انواع  از 
کتاب  اشعار،  دیوان  بر  عالوه  وی  از 
مانده  جا  به  هم  خانه داری  و  آشپزی 
سرودن  بر  عالوه  ایران الدوله   است. 
شعر، نقاشی هم می کرد و از شاگردان 
گرفتن  به  موفق  و  بود  کمال الملک 
گواهینامه از مدرسه صنایع مستظرفه 

شد. 
تابلوهای رنگ روغن به جا مانده از وی 
را فرزندانش نگهداری می کنند. فصل 
بهار خانم از جمله معدود زنانی بود که 
در هنر موسیقی و آواز نیز تبحر داشت، 
چند  می نواخت،  خوب  را  تار  و  پیانو 
صفحه از او به جا مانده که در یکی از آنها 
آوازی در بیات ترک خوانده  است. او در 
سال ۱۹20 میالدی به سفری به اروپا 
رفت و در سال ۱3۵۹ مهشیدی چشم از 

جهان فرو بست.
*****

ای خداوند، یکی یار جفاکارش ده

دلبر سنگدلی، سرکش وخونخوارش ده

چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن

با طبیبان جفاکار، سروکارش ده

تا بداند که شب یار، چه سان می گذرد

دولت وصل، تو در مجلس اغیارش ده

از پی چیدن یک گل ز گلستان وصال

همچو آن بلبل شوریده دوصد خارش ده

تا بداند، که جفا شرط وفاداری نیست

یاربدخوی جفا جوی ستمکارش ده

چونکه پروای منش نیست، چو پروانه مدام

ز آتش روی بتی، شعله شرربارش ده

صبح امید مرا، چون که شب تار نمود

ِبِستان روشنی روز و شب تارش ده

دل پاکیزه ی او، گر به َمَثل آینه است

ز آه عشاق بر آن آینه زنگارش ده

مه عقرب صفت ودلبراژدرخطراست

همدم افعی ویاِربترازمارش ده

تا که از درد دل خسته، خبردار شود

همچو »جنت« دل افسرده ی افکارش ده 

***

مرا در زندگی از بیش و از کم

نباشد در جهان حاصل به جز غم

دال خوشتر که با غم همنشینی

که نبَود مردمی در نسل آدم

ز دشمن گر خوری صد زخم کاری

مدار از دوستان امید مرهم

بنای عهد هر یک سست بنیاد

بالی جور هر یک سخت محکم

که مهر دوستان جز از دمی نیست

چه حاصل با شدت از لطف یکدم... 

****

خوش می کشد به سوی تو این عشق سرکشم

گر از جفا رقیب نسازد مشوشم

از آب چشم و آتش دل بی تو هر زمان

گاهی در آب غوطه ورم گه در آتشم 

معرفی شاعر
شاعر و نویسنده کتاب 
آشپزی و خانه داری 

عهد قاجار
نویسنده: رسول یونان

انتشارات: نیماژ / 2۶2 صفحه
»راه طوالنی بود، از عشق حرف زدیم« 
اندوه و افسردگی و مالل یک پسر جوان 

و تحوالت روحی اش را روایت می کند.
مصطفی که پسری منزوی و دلشکسته 
از وقایع زندگی است، داستان خود را 
در سه فصل تعریف می کند: ماجرای 
عاشق  کار،  در  خوردنش  شکست 
شدنش به دختر همسایه و با شکست 
خوردنش، این بار در عشق و خانه نشین 
انس  و  افسردگی  خاطر  به  شدنش 
گرفتن بیش از حدش با دو قناری که در 

قفس نگاه می دارد.
پدرش آنها را بی خبر از او آزاد می کند 
او پیش پدربزرگ نجارش می رود.  و 
زندگی با او منجر به کشف چیزهای 
نویی از زندگی می شود و بینش تازه ای 

به او می بخشد. 
به شکلی  و  شیوا  قلمی  با  رمان  این 
به  را  ماجرا  و  شده  نگارش  جذاب 

سادگی شرح می دهد. 
رسول یونان شاعر و نویسنده معاصر 
تهران  ساکن  و  ارومیه  متولد  ایرانی 
شعر  مجموعه  چند  تاکنون  او  است. 
منتشر کرده است. واهه آرمن اشعار 
او را به ارمنی و مریوان حلبچه ای هم 
ترجمه  سورانی  کردی  به  را  آثارش 
هم  کابلی  سادات  سعیده  کرده اند. 
ترانه های او را به فرانسوی ترجمه کرده 

است.

جمالتی از کتاب:
مهمه.  »سفر  می گفت:  پدربزرگ   -

دنیای آدمارو بزرگ تر می کنه!«
و توضیح می داد که دنیا هرچه بزرگ تر 
باشد بهتر است. از دنیاهای کوچک دل 

خوشی نداشت.
می گفت: »دنیای مورچه ها رو به خاطر 
اینکه کوچیکه زود آب می بره« و ادامه 
می داد: »وقتی قطره آبی بتونه دنیایی 

رو ببره، اون دنیا دیگه دنیا نیست!«
عمو رحمان ادامه می داد: »تا می تونین 
سفر کنین!« و توضیح می داد: »سفر از 
وقتی شروع می شه که آدم بهش فکر 

می کنه!«
وقتی می پرسیدیم: »اگه مسافر جایی 

برای رفتن نداشته باشه چی؟«
جایی  »همیشه  می گفتند:  یک صدا 

برای رفتن هست!«
عمو رحمان می گفت: »اکثراً جاده های 

بزرگ به دریا ختم می شن!«
واقعی  دیگر  مهربانی اش  و  - حرف ها 
نبود. می دانستم می خواهد آرام آرام از 
زندگی ام بیرون برود. به همین خاطر 
دیگر پاپیچش نشدم! دیگر یاد گرفته 
بودم که عشق تحمیل خود به دیگران 
نیست. یاد گرفته بودم کسی که برای 
رفتن آمده می رود و کسی که می خواهد 
برود هرطور شده می رود. هرچه درها را 
به رویش ببندی و هرچه بهانه بیاوری 
ممکن  فقط  نمی بری.  پیش  از  کاری 

است رفتنش را به تعویق بیندازی.

کافه کتاب
راه طوالنى بود

از عشق حرف زدیم

یک فنجان شعر
صدای 

پای
تنهایی

فریاد محمودی

تا پی ببرم از  سر این عشق زیادم

چون موی پریشان خودش داد به بادم

یک میوه ی کالم که به َکّرات لگد خورد

تقدیر  من این بود: تماشای فسادم

بی عشق،  جهان معنی و مفهوم ندارد

گرچه نرسید عشق هم البته به دادم

تا آمدم از  مهلکه ی عشق گریزم

دیدم که به پا خاسته دنیا به عنادم

از زندگی افتادم و از درس بریدم

آسیب رساند عاشقی حتی به سوادم

آگاهی اگر داشت خدا از نرسیدن:

از بهر چه آورد به این عالم و زادم؟

بر سنگ مزارم بنویسید چنین که:

من را نرساند عشق؛ رفیقان به مرادم

ادبیات کهن
هدهد در سرزمین جغدها

ت َبَصر  وقتی، هدهد در میان بومان ]جغدها[ افتاد. و هدهد به غایِت ِحدِّ
]تیزبینی[ مشهور است، و بومان روزکور باشند. آن شب هدهد در آشیان با ایشان 
بساخت و ایشان هرگونه احوال از وی استخبار می کردند. بامداد هدهد رخت 

بربست و عزم رحیل کرد.
بومان گفتند: »ای مسکین، این چه بدعت است که تو آورده ای؟ در روز کسی 

حرکت کند؟«
هدهد گفت: »این عجب قّصه ایست! همۀ حرکات در روز واقع شود.«

بومان گفتند: »مگر دیوانه ای؟ در روز ظلمانی که آفتاِب ُمظِلم برآید، کسی 
چگونه چیزی بیند؟«

گفت: »به عکس افتاده است شما را. همۀ اَنوار این جهان طفیل نور آفتاب است و 
همۀ روشنان اکتساب نور خود از او کرده اند.«

ایشان او را الزام کردند که: »چرا به روز کسی هیچ نبیند؟«
گفت: »همه را قیاس به ذات خود مکنید، که همه کس به روز بیند. و اینک من 

می بینم.«
بومان چون این حدیث بشنیدند، حالی فریادی برآوردند و یکدیگر را گفتند: 
»این مرغ ُمبتدع ]بدعت گذار[ است. در روز که مظّنۀ کوری است، دم از بینایی 
می زند!« حالی به منقار و ِمخَلب ]چنگال[ دست به چشم هدهد فراداشتند و 
دشنام می دادند و می گفتند که: »ای روزبین!« زیرا که روزکوری نزد ایشان هنر 

بود. و گفتند: »اگر بازنگردی، بیم قتل است.«
هدهد اندیشه کرد که: »اگر خود را کور نگردانم مرا هالک کنند.« حالی چشم 
بر هم نهاد و گفت: »اینک من نیز به درجۀ شما رسیدم و کور گشتم.« چون حال 
چنین دیدند، از ضرب دست بازداشتند. هدهد تا وقِت رحلت به هزار محنت، 

کوری مزّوری ]تظاهر[ می  کرد.
لغت موران / شهاب الدین سهروردی

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

در شماره پیش به برخی واژه های انگلیسی اشاره شد که ما به کار می بریم ولی معادل های جاافتاده ای دارند. در این شماره چند نمونه 

دیگر را می خوانید: 

 )fun( به جای پس انداز یا ذخیره کردن. / فان )save( به جای مجرد. / سیو کردن )single( به جای مخفی. / سینگل )secret( ِسکِرت

 )field( به جای تقلبی؛ قالبی. / فیلد )fake( به جای رو در رو؛ چهره به چهره. / فیک )face-to-face( به جای تفریح. / فیس تو فیس

به جای زمینه؛ حوزه . / کوکی )cookie( به جای کلوچه. / الکچری )luxury( به جای شیک؛ لوکس؛ تجملی

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  330
قیمت: 2 قرون

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

ماجراهایمنوبیبی
انار ِتِرُکوّنه بسونيم ُرب 

بپزیم بفورشيم
بی بی گفت:

ای چی  گیرون،  ای خرج  _ گالب، 
خونه،  تو  تمرگیدی  همش  گیرون، 
باری،  نه فکر یی کاری، نه فکر یی 

هیچی...
نگاهش کردم.

_ ای بابا، باز چی شده بی بی؟
_ هیچی، میه حتمًا بویه یی طوری 

بشه که تو ۱0 تومن پول در بیَیری.
چیزی نگفتم که دوباره گفت:

_ هوی، با تو َهسمه!
خیره شدم به او...

_ بله بی بی جان، بفرمایید، هرکاری 
شما می فرمایید من انجام بدم.
انگار منتظر همین حرف بود.

گفت:
_ االن فصل چی چی هه؟

- پاییز!
- نه! ینی موسم چی چیه؟

- سرما!
بی بی چپ چپ نگاهم کرد...

- نه! میگم ینی تو سرما چکار میکنن؟
- لباس گرم میپوشن!
نفس عمیقی کشید...

_ منظوُرم ایه چی چی می خورن...
_ شلغم؟

خون بی بی به جوش آمد...
_ شلغم و مرض دختر، شلغم و گوله 
برنو، َای کارد بخوره تو ُکم تو که همش 

فکر خوردنی!
_ ای بابا، من چمیدونم بی بی خب، 
انداختین،  راه  سؤالی  بیس  شمام 

درست حرفتونو بزنین دیگه.
پوییز  تو فصل  ایه  _ دختر منظورم 

میگم  انار!  رب  موسم  اناره،  موسم 
چیطوره انار ِتِرُکوّنه بسونیم رب بپزیم 

بفورشیم، میگن سود خوبی ام دره.
- ول کنین تورو خدا بی بی.

- ول کن و مرض، دیم من یی چی 
گفتم تو آیه ی یأس ُخوّنی. اصال بری 

که راضی باشی سوُدشم نصف نصف...
- راس میگین بی بی؟

- ها!
_ جدی؟

- ها!
- قول دادینا بی بی جون!

- ابوالفضل بزنه تو کمرت اگه دروغ 
بگم!

*****
بی بی انارها را ریخت جلویم.

- بیا! سر و ته همشه بزن، لِه ِپه هاشم 
بیگیر، بوشوروشون تا من بیام.
- خودتون مگه نمیاین بی بی؟

_ تا تو اینا ِر میشوری من برم خونی 
مش موسی و بیام....

*****
قدی کشیدم و همانطور که انارها را 

دانه می کردم بی بی را صدا زدم...
_ بی بی ی ی ی ی ی... چرا نمیاین 

پس؟ هنوز یه عالمه انار مونده.
بی بی جلویم ایستاد.

- واویال، انگار حاال دره کوه می َکنه، 
نی بینی میه فوتبال جاِم جانی دره، 

دونه کن میام حاال...
*****

دانه کردن انارها که تمام شد نفس 
عمیقی کشیدم.

- بفرما بی بی، همه رو دون کردم، فقط 

رو  آبشون  باید  که  آبگیری  میمونه 
بدین بگیرن.

- اووشون بیگیرن؟ کی بیگیره؟
- مغازه دیگه، مغازه دار.  

چن  کیلو  میفمی  دختر  مغازه؟   -
میسونن اوو میگیرن؟ نیخوا، ای خو 

کاری ندره، نپه تو چه کاره هسی؟
- وااااای بی بی، نه توروخدا آخه من با 

چی آب این همه انارو بگیرم؟
- با جوغن، نپه تو خیال می کنی ما قباًل 

با چی چی می گرفتیم؟ با جوغن!
*****

سه روز کامل طول کشید تا انارها دانه 
شده و رب بگیریم.

بطری های رب را گذاشتم جلوی بی 
بی. 

- بفرما بی بی اینم از ربای انار...
ِمن و ِمنی کردم...

- فقط...
- فقط چی چی؟

- فقط...
- فقط چی چی؟ خو بنال.

- ببخشیدا! فقط من االن نصف ربا رو 
وردارم یا وختی ربا رو فروختین سهم 

منو میدین؟
_ رب؟ من گفتم رب؟

_ ای بابا، قرار شد نزنین زیرش دیگه 
بی بی، قول دادین.

_ ها! قول دادم، گفتم شریک ولی نه 
تو ربا!

_ ینی چی بی بی؟ پس چی؟
_ پول ُرِبی که درس کردیم مال من، 

پول پوس انارام مال تو!  نوش جوُنت!!
گالبتون

ماجراهایتبعهموجاز

دو هفَته گوذشته در خبرها َنظاره کردم 
اربابان این َوالیت پیشنهاد برقرار کردن 
بونیاد ایزَدواج آسان را داده و َمی خواهند 

ایزَدواج را آسان کونند.
اگر این کار را کونند که بیسیار خوب 
سه  دو  کور،  زوَلیخا  چشم  و  َمی شود 

همسری دیگر خواهم گرفت.
ُپرسان َمی کونید َچرا در قوندوز این کار 
را نکردم؟ َمی گویم. اگر ِفِکر َمی کونید 
آنجا ایزَدواج آسان بر ما َمی رود، سخت 
افغانیستان آن قدر  ایشَتباهید. در  در 
خرج مراسم سنتی باال َمی رود که به 20 
َهزار دالِر َمی رسد. شیربها را باید همان 
جا َبَدهیم و َنمی توانیم از قبل با همسری 

خوَدمان موعاشرت داشَته باشیم.

اما خدا را شکر من این مراحل را که 
َطی  است،  سنتی  رسم   20 از  بیشتر 
نکردم. روزی که برای َپیدا کردن دختر 
موناسب َب مقصد تشکیل خانواده در 
جستجو شدم، َیک راه بیشتر نداشتم. 
)خواستگاری(  دختر طلب  َب  که  این 
این  در  افغان  دختری  َیگانه  زوَلیخا 
ُولسوالی روان شوم که َب همراه پیدر 
و مادر خود از ُولسوالی قوندوز به این 

َوالیت کوچ کرده بود. 
برای همین پیدر و مادرش با دیَده باز مرا 

بغل َبکردند و شیربها نگرفتند.
روزی اول بی زوَلیخا گفَته کردم دختر 
َمورد پسند من دختری است که اطاعت 

َب فامیل داماد داشَته باشد.

زوَلیخا ُپرسان َبکرد: مگر اینجا خاَنواده 
داری؟

َنظاره کردم راست َمی گوید. گفَته کردم: 
من دختر کاری دوست دارم که زیاَده 

قالی عالی بیبافد.
گفَته کرد: قالی قوندوزی اینجا خواهان 
ندارد. بعد از آن، مگر َمی خواهی کولفت 

َبگیری؟
این  مردم  خوی  و  خلق  کردم  َنظاره 
َوالیت بر او اثر گوذاشته و َنمی شود َمثال 

دختران قوندوزی با او رفتار َبکرد.
خواستم از دلش در آورم، شروع کردم 

بی خواندن:
از راَه دووور آمدم، َچه نا صبوووور آمدم، 

خسَته نباشی، مانَده نباشی.

پیَلنگک  بی  َبکردم  شروع  همزمان 
شیکستن که با پشت چادر قوندوزی اش 
َب پشت دستم َبزد و َبگفت: کودام راَه 
دور؟ تو از 4 کوچه آن طرف تر و از سر 
لیباس هاَی  حداقل  آمدی.  کنَده کاری 
خاکی ات را َمی  تکاندی و عطری َب خود 

َمی زدی. کولنگت را بردار و َبرو.
خوالَصه، این خاَطره روَز اول آشنایی من 
و زوَلیخا در ُولسوالی َنی ریز بود. اما حاال 
با این شاَیعه ایزدواَج آسان، برق َنیرنگی 
در َچشمانم افتاده تا دو سه تا زوَلیخای 

دیگر برای خودم دست و پا کونم.
از همین جا َب والی این َوالیت َمی گویم؛ 

تو را َب خدا آسانش کون.
نجیب
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