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پاتو جمع کن بابا اومد

سیده حانیه باقر زاده

در مقام پدر...
ملوس، زنگ ســـاعت، آالرم گوشـــی و... از حرف پدر خانواده معتبرتر است.دختـــِر تـــه تغـــاری، پانتـــه آ همســـایه طبقـــه باالیـــی، گوینـــده اخبار، پیشـــی نمی کنـــد. مثـــل این فیلم ها نباشـــد که حرف رفیـــق فابریِک پســـر خانواده، به ســـواالت اســـت، یادمان نرود اینترنت برایمان جای مشـــورت با پدر را پر اســـتوری گذاشـــتن در اینســـتاگرام و ســـرچ زیر 3ثانیه در گوگل برای جواب یـــک قضای حاجت ســـاده برنمی آمدیـــم. حاال کـــه نهایت مهارتمـــان الیو و مـــواردی حادتـــر یـــک و دو را قاطـــی می کردیـــم و می زدیـــم خـــاص، از پس یادمـــان رفتـــه اســـت مـــا حتی زمانـــی که شـــماره یک یـــا دو داشـــتیم و یا در در برابر او »اوســـین بولت« هســـتیم، قدری آرامتر!و قـــدی به بلندی ســـرو رســـانده ایم، روا نیســـت حتما به پـــدر اثبات کنیم قهرمان دوی مسابقات المپیک مشاهده شـــد. حاال که لنگی دراز کرده ایم ذوق می کردیـــم که ســـال ها بعد نظیر آن فقط در چشـــماِن »اوســـین بولت« ســـوت اولین کفشـــی که با آن توانســـتیم روی زمین تاتی تاتـــی کنیم، چنان روزگاری بـــا 76ســـانتی متر قـــد و 9کیلـــو و 400گـــرم وزن با شـــنیدن صدای 

کنترل خشم به صورت عملی

نرجس سادات یزدگردی

نصیحت های 
پدرانه

روزی پـــدر، فرزند خود را صدا زد. فرزند نزد پدر نشـــتافت، )اون زمان های 

قدیـــم بـــود که تـــا فرزند رو صـــدا میکردی ســـریع می شـــتافت( و از همانجا 
کـــه لم داده بـــود گفت: هان؟

وی کـــه از گســـتاخی فرزنـــد بســـیار خشـــمگین شـــده بـــود، آمد که بشـــقاب 

میوه خـــوری را بـــه طـــرف پســـر پرتاب کنـــد که با چشـــم ُغـــّره ی مادر بـــه خود 

آمد. بلند شـــد، اول کولـــر را خاموش کرد و یک لیـــوان آب ریخت تا هم تمدد 

اعصـــاب پیـــدا کند و هـــم به همین بهانه پســـر خـــود را نیـــز نصیحت کند.

پـــدر بـــه فرزنـــد گفـــت: »فرزندم هـــرگاه خشـــمگین شـــدی به جـــای اینکه 

ماننـــد جوجـــه کاِغ ســـرماخورده ی تـــازه بـــه بلـــوغ رســـیده، صـــدای لوالی 

در از خـــود دربیـــاوری و حرفـــی بـــه دور از شـــأن بزنـــی و جهاز ناقـــص مادرت 

را ناقص تـــر کنی)اینجـــا بـــا اینکـــه در دفاع از مـــادر خانـــواده بود امـــا باز هم 

بـــا چشـــم غره مواجه شـــد( ، یک لیـــوان آب بنـــوش و قدری قدم بـــزن تا از 
خشـــم و غضب دور شـــوی.«

فرزند بدون اینکه سر از گوشی بلند کند در جواب پدر گفت: »آهان«

پـــدر کـــه از بی توجهـــی پســـر دوبـــاره به خشـــم آمـــده بـــود، به جـــای اینکه 

لیواِن در دســـتش را توی ســـر پســـر عزیزش خرد کند، آب را سر کشید و کولر 

را یکبـــار دیگـــر روشـــن خامـــوش کـــرد، رفت قـــدم بزند تـــا هم از خشـــم دور 

شـــود و هم یک ســـناریوی بـــدون درد و خونریزی برعکس پرتاِب بشـــقاب 

بـــرای نصیحـــت فرزند، جهـــت احترام بـــه والدیـــن طراحی کند.
پی نوشت: 

از بـــرای عـــاج غضـــب باید انســـان خـــود را به وســـایلی منصـــرف کند، یا بـــه رفتـــن از آن محلی که اســـباب غضـــب در آن جا 

فراهم شـــده، و یا به تغییر حال، اگر نشســـته اســـت برخیزد و اگر ایســـتاده اســـت، بنشـــیند. یا به ذکر خدای تعالی اشتغال 

یابد (چهـــل حدیث، حدیث هفتـــم، ص۱۲0(

یقه رو ول کن

علی پرتوی 
حکایت

شـــیخ را پســـری بود عاشق پیشـــه. 
و چـــون پســـِر شـــیخ عاشـــق گشـــت 
خواســـت تا دســـت بـــه دامـــان پدر 
شـــود دید شـــیخ دامان ندارد، یقه 
پـــدر را بگرفت کـــه من ایـــن دختر را 

خواهم. شـــیخ در دل گفـــت چونان 
ضربتـــی بـــه تـــو خواهـــم زد خودت 

احســـنت. بگویی 

شـــیخ تســـلیم پســـر شـــد و گفـــت: 
»بیـــا بـــه جایی برویـــم بعـــد هر چه 
را گفتـــی همان. اصا یقه که ســـهل 

را  نداشـــته  دامـــِن  همـــان  اســـت 

نثـــارت می کنم.« با هـــم به عدلیه ی 

خانـــواده رفتنـــد. شـــیخ گفـــت: »این 

خانـــم را میبینـــی؟ شـــوهری عاشـــق 

پیشـــه داشـــت کـــه فکـــر میکـــرد اگر 

بـــه او نرســـد میمیـــرد امـــا االن دعـــا 

میکرد کاش همـــان موقع میمرد. آن 

مـــرد را میبینی؟« پســـر گفـــت: »بله، 

آن هـــم طاق گرفته اســـت؟« شـــیخ 

گفـــت: »نـــه احمـــق. او کـــه کارمنـــد 

عدلیـــه اســـت. او از اینگونـــه مـــوارد 

بســـیار دیـــده اســـت. از او بپـــرس تا 

از سرگذشـــت کســـانی برایت بگوید 

که پنداشـــتند عشـــق یک روزه بیش 
از پـــدر صاحشـــان را خواهـــد«

یـــک  و  هـــزار  مگـــر   « گفـــت:  پســـر 

شـــب اســـت. نمیخواهـــی قبول کنـــی بگو 

نمیخواهـــم. حـــال پـــرس و جـــو نداریم.« 

شـــیخ خنـــده ای َســـر داد، بلنـــد. و چـــون 

پســـر علـــت خنـــده را پرســـید شـــیخ گفت: 

»تـــو کـــه تحمـــل یـــک مـــاه پـــرس و جـــو را 

نـــداری؛ چگونـــه مدعی آن شـــدی که 

یک عمـــر این دختر نشـــناخته را تحمل 
خواهـــی کـــرد؟«

راهـــی  کنـــان  مـــوی  پســـر نعره زنـــان و 

بیابان نشـــد بلکه رفت تا تحقیق کند.
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بای مال و منال و جان، مهمان نیســـت! حســـد اســـت. گرچـــه برخی در 

پـــاره ای از موارد، مـــوارد پاره ای را ذکـــر کرده اند، ولیکن چـــرت گفته اند! 
همان حسد اســـت که گفتم! 

و بـــدان کـــه حســـد را انواعیســـت، ِمن جملـــه حســـِد easy کـــه عبـــارت 

اســـت از: میـــل بـــه کوفت شـــدن نعمت بـــرای دیگـــری! و اگـــر پندارتان 

ایـــن اســـت کـــه چنیـــن فرومایـــه ای یافت می نشـــود؛ بـــه ایـــن عبارات 

که همین امروز در درشـــکه ی شـــمران-ونک شـــنیدم توجـــه فرمایید: 

»دختـــر شـــریف الملـــوک را دیـــدی چـــه افـــاده ای می آمد که بـــه مکتب 

رفته؟ الهی در همان مکتب، ســـبیِل آتشـــین دهندش و سبیلش بریزد 
کـــه شـــوهرگیرش نیاید!«

یا راننده درشـــکه که میگفـــت:  »اوه، اوه! آن ممکن الوجوِد متسلســـل 

را دیـــدی چـــه اســـب زیبایـــی بـــه درشـــکه اش بســـته بـــود! امیـــدوارم 

سگَدســـت درشـــکه اش فرو بـــرود در ران اســـبش!«

و در مقابل آن حســـد hard میباشـــد که انســـان را از ِاسِکله ی ُاسُکلییت 

بـــه دریـــای احمقیـــت می رســـاند. و آن عبـــارت اســـت از: »کوفـــت کردن 

نعمت خویـــش، در راســـتای کوفت کـــردن نعمت دیگـــری! « نمونه اش 

نیـــز در همان درشـــکه ی مذکور، زمانـــی رخ داد که بنده عرضه داشـــتم: 

»جناب درشـــکه چی! اوال که سگدســـت تیز نیســـت کـــه در ران آن زبان 

بســـته فـــرو بـــرود و در ثانـــی درشـــکه اصا سگدســـت ندارد! حـــال آن 
شیشـــه را باز کـــن که پختیـــم از گرما! «

و درشـــکه چی درحالی که مغزش از گرما عســـلی شـــده بود گفت: »حاال 

که این طور اســـت پس درشـــکه شیشـــه هم ندارد!«

و مـــن در دمـــای خمســـین فارنهایت پاســـخ دادم: »درشـــکه چی! یعنی که 
چی؟!«

علـــی َاّیُ حـــاٍل درخواســـتمان از خدایمان این باشـــد که حســـودان را در 

بخـــش اعصاب و رواِن تیمارســـتان نبرند، که اگر برنـــد، همه مان برند.

احکام را با لبخند بیاموزیم

ام الهدی سجادی

االن یا االن؟
وقـــت نمـــاز هســـتا!. کار جهـــت ادای واجبـــات طبیعـــی و دینی تعطیل شـــد و گـــوش: »ای بابـــا! مگه کریـــد نمی شـــنوید؟ شـــماها نمیخوایـــد از رو برید، هنگام ظهر بود.از مناره های مسجد صدایی به گوش می رسید. 

بجنبان دســـت! تا دوباره مثل آن دفعه ای یادت نرفته مســـح پا را بکشـــی«مغـــز کـــه در زیـــر آفتـــاب حســـابی داغ کرده بـــود به دســـت گفت: »دســـت همـــه اعضاء مشـــغول وضـــو گرفتن شـــدند.
وضـــو را گرفتنـــد ودســـت ســـجاده را پهن کـــرد. و پاها ســـر پا ایســـتاندند و دست: »من اصا رویت آب نریختم که برده باشمش«پا: »راست میگوید، آبرو برایم نگذاشتی؟«

گـــوش: »زود بـــاش دیگر زبان، مـــن که صدایی از تو نمیشـــنوم! پس حمد زبـــان هم تکیبـــر را گفت و نماز شـــروع شـــد.
کو ؟« سوره ات  حمـــد و ســـوره تمام شـــد و مغز پیـــام رکوع را صـــادر کرد. اما درســـت همان مغز: »اخه حمد و سوره نماز ظهر و عصر رو که بلند نباید خوند آیکیو.«و 

از من با این اســـم باکاســـم انقدر کار کشیدید.«  ســـیاتیک که همچنان مغرورانه خود را گرفته بود گفت: »حقتان اســـت. چرا مغز: »چرا انقدر خودت را میگیری. فک کردی کی هستی؟«لحظه رگ ســـیاتیک خـــود را گرفت.
مغز: »خودتو لوس نکن. ول کن خودتو.«  

بـــا عجلـــه امـــد و گفت: »همـــه یک لحظـــه ســـاکت! انـــگاری صـــدای اذان را ادامـــه دارد نمـــاز را شـــرعا بایـــد نشســـته بخوانند کـــه یکهو گـــوش دوباره مغـــز در حـــال مذاکره با ســـیاتیک بود که اگـــر واقعا و تا پایـــان وقت دردش سیاتیک: »به سرت قسم واقعا درد دارم.«  
» م جگر: یااهلل یا اهلل خواهرا حجابتون رو رعایت کنید وقت داخل شدهبیـــن نماز هســـتیم و وقت نماز داخل شـــده، نماز کاما صحیح هســـت«کـــه وقت نمـــاز نبوده یا تازه داخل شـــده نمازمان باطل بـــود. اما االن چون مغـــز: »نه اینطور نیســـت اگـــر همه ی نمـــاز را میخواندیم و بعـــدا میفهمیدیم سیاتیک: »خب دیگر نیازی به رکوع نیست ،نماز باطل هست«مغز: »سر و صدا نکنید بذارید فکر کنم. حواس نمیذارید واسه مغز که!«رفتـــی عوضش کـــردی! بماند که دماغت هم عملی هســـت«گـــوش: »نـــذار به بقیه بگویم که اســـمت توی شناســـنامه ات تهال بوده و داریـــم! چقـــد گفتم خـــوب گوش کـــن ولی کو گوش شـــنوا؟«جگر ســـر گـــوش فریاد زد: » ایشـــش. ملت همـــه گـــوش دارن ماهم گوش میشنو


