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و آثارم  ندارم ام شهرتیهم اکنون که زنده

روزي . کـنم را براي آیندگان منتشـر مـی  

خواهد رسید که مردم ایالت شال در کشور 

ردم جزایر مارشال در قاره امریکا ایران با م

سر این دعوا خواهند کرد کـه دلنشـین   بر 

  شالی متعلق به کدامیک از ماست؟

  

  دلنشین شالی 
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  :مقدمه

سپاس ایزد منان را که توفیقی حاصـل شـد تـا    

حقیر بتوانم شانزدهمین اثر خـود را بـا عنـوان    

ــایم   ــر نم ــین منتش ــاي دلنش ــی از . حکایته یک

هنـر و ادبیـات کشـور    مشکالت بزرگ جامعـه  

ساز ایران آن است که در طـول  متمدن و تاریخ

تاریخ بسیاري از دانشمندان و ادبا و هنرمندان 

هایی همچون شکست نفسـی و تواضـع   به بهانه

اند و پـس  آثار خود را مکتوب یا منتشر نکرده

از مرگشان، دیگران نیز در این زمینه کاري به 

یـب ضـربات   انـد و بـه ایـن ترت   انجام نرسـانده 
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سنگینی بر تـاریخ ادب و هنـر کشـورمان وارد    

اینجانب بخاطر آنکه این طلسم را . آمده است

هجري شمسی زمانیکه  1368بشکنم در سال 

سال داشتم اولین اثر ادبـی خـود را بـا     17تنها 

منتشر کردم و پـس   )فرزند شالهاي نغمه(نام 

ــار   ــا انتش ــاي    14از آن ب ــه نامه ــر ب ــر دیگ اث

 -سالم بر تو اي زن -دلنشین شالی هايشکوفه

ــام افالکــی  ــا -طفــل خــاکی و م ــالم روی  -در ع

ــی  ــان نظــري و عمل ــر عرف ــاي  -شــرحی ب روی

احساسـات   -در حسـرت خوشـبختی   -دلنشین

دیـوان دلنشـین    -در جسـتجوي پاکیهـا   -پاك
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ــالی ــی -ش ــه  -آواي یتیم ــومیت جاودان  -معص

ــرآن کــریم و خــاطرات یــک   حقــوق زن در ق

بـه ایـن هـدف     فاع مقـدس نوجوان از دوران د

بـدون شـک در ایـن مـدت     . مقدس ادامه دادم

بسیاري از کوته فکـران و افـراد حسـود اقـدام     

ــورد      ــارم م ــار آث ــوص انتش ــودم را در خص خ

نکوهش قرار دادند لیکن من با جسارتی خاص 

دهـم و هـم اکنـون    به حرکـت خـود ادامـه مـی    

شانزدهمین اثـر خـود را بـا عنـوان حکایتهـاي      

حکایتهـاي دلنشـین   . نمـایم  می دلنشین تقدیم

حکایت از واقعیتهاي زنـدگی خـودم    18شامل 
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باشد که در قالـب طنـز بیـان شـده اسـت و      می

اي به نگارش درآمده است کـه خواننـده   بگونه

ــدن هــر حکایــت لبخنــدي   ابتــدا پــس از خوان

بندد و سپس شدیداً دلنشین بر لبانش نقش می

فهـوم  رود و بـا تعمـق و تفکـر م   به فکر فرو می

واقعیتهـاي  . یابـد کاملی از همان طنز را در مـی 

زنــدگی مــن در هــزاران حکایــت نهفتــه اســت 

تنهـا   در ایـن اثـر   ،لیکن بخاطر عدم توان مالی

ــده ــارش درآورده  هیج ــه نگ ــت را ب ام و حکای

امیدوارم بتوانم در آینده صدها حکایت دیگـر  

بـا  . خود را به اطالع خوانندگان عزیـز برسـانم  



 ١٥

شـما عزیـزان از خوانـدن ایـن      -کـه امید به این

لـذت ببریـد ایـن مجموعـه را تقـدیم      حکایات 

  .نمایمحضورتان می

  .موفق و پیروز باشید

  دلنشین شالی -تهران

  هجري شمسی  1387بهار

شهرسـتان شـال واقـع در     -1351سـال   دمتول

  .غرب استان تهران
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  حکایت اول

دلنشین در میان جمعی از همکاران و آشـنایان  

هر کس از سفرهاي خـارجی  . سته بودخود نش

کـرد و  یکی از اروپا تعریف مـی . گفتخود می

، یکـی دیگـر ازچنـد کشـور     دیگري از آمریکا

تعریفات آنهـا بجـایی   . کردآسیایی تعریف می

رسید که ارزش سـفرهاي خـود را بـه رخ هـم     

کشیدند و هر کس سفر خارجی خـودش را  می

ــا ارزش ــا. کــردتــر قلمــداد مــیب ن در ایــن می

مـن  : با غروري خاص به همـه گفـت  » دلنشین«

کنم و بسیار خوشـحالم  پروردگارم را شکر می
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اي از که در طول عمر خود هرگز و حتی لحظـه 

ام و خـاك پـاك و مقـدس ایـران خـارج نشــده     

براي همه شما متأسفم که هر یـک مـدتی را از   

ایـد و تـازه   این مهد تمدن و فرهنگ دور بـوده 

  !کنیدافتخار هم می

  کایت دومح

؛ مدتی طوالنی را بنابر جفاي روزگار » دلنشین« 

انـدیش و  در میان جمعی از افـراد نـادان و کـج   

در طول این مدت طوالنی . گناهکار سپري کرد

تنها کـار او قـدم زدن و تفکـر بسـیار در امـور      

یک روز یکی از همان افراد نادان . مختلف بود
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 بـا طعنـه از او پرسـید آیـا بهتـر نیسـت بجــاي      

اینهمه قدم زدن و فکـر کـردن بـا مـا همکـالم      

افکـار و رویاهـاي مـن    : شوي؟ دلنشـین گفـت  

آنقدر زیادند و اهمیت دارند که دیگر فرصـتی  

ضمن آنکه این افکار  ،براي گفتگو با شما ندارم

ــی     ــتند ول ــی نیس ــه واقع ــتند ک ــایی هس رویاه

ا شماها واقعی هستید ولی مصاحبت  شیرینند ام

  !نیست با شما برایم شیرین
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  حکایت سوم

ــاطفی و حــس  » دلنشــین«  ــات ع بخــاطر روحی

ــاري   ــانی و نیکوک ــدید مهرب ــات   ،ش ــه حیوان ب

کرد و معتقد بود که پروردگار بسیارمحبت می

به امانـت نـزد انسـانها     عالم هستی حیوانات را

و باید انسانها در جهت کمـک بـه    سپرده است

ــاهی نکننــد  ــان . حیوانهــا هــیچ کوت در ایــن می

ها بیشـتر  ها و گربهمورچهها، به پرنده دلنشین

کـرد و بـه ایـن حیوانـات ضـعیف و      محبت مـی 

او حتی این کـار را  . کردمحتاج بسیار کمک می

هـا را هنگـام   دانست و غـذاي گربـه  مقدس می



 ٢٠

یکروز یکـی  . داداذان مغرب و یا اذان صبح می

وقتی که غذا دادن او » دلنشین« هاي از همسایه

سـپس نوازشـش را دیـد بـا      را به یک گربـه و 

حیـف نیسـت کـه بـا ایـن همـه       : تمسخر گفت

ادبی و اجتماعی و شـهرتی   -شخصیت فرهنگی

که داري اینچنین وقت خود را براي یـک بچـه   

براي این : گفت» دلنشین« کنی؟ گربه تلف می

دلیـل اول اینکـه ایـن بچـه      :کار دو دلیـل دارم 

 گربه بیش از انسانهایی که از نعمتهاي خداوند

آورنـد  نمـی  برند ولـی شـکر او را بجـا   بهره می

ارزش دارد و دلیل دوم اینکه فهـم و شـعور او   



 ٢١

بیننـد ولـی قـدرم را    از کسانیکه مرا مرتب مـی 

  !شناسند هم بیشتر استنمی

  حکایت چهارم

شغلهاي فراوانی داشت از جمله این » دلنشین« 

هـایی  نامـه او ویـژه . نگـاري بـود  شغلها روزنامه

را بــا کاغــذ اعــال و  تــوي و پرتیــراژزیبــا، پرمح

کــرد و هــر بــار در چـاپ مرغــوب منتشــر مـی  

هایش یک شخصیت بـه عنـوان تیتـر    نامهویژه

ها تیترهاي شد و بقیه شخصیتاصلی مطرح می

-نامهیکبار در یکی از ویژه. دیگر نشریه بودند

ــان   ــه همزم ــدیریتش ک ــاي تحــت م ــی  ؛ه یک
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خـــودش و . هـــایش منتشـــر شـــدســـخنرانی

اش را بـه عنـوان تیتـر اصـلی مطـرح      یسخنران

ــه از او  . کــرد ــا طعن چنــد تــن از همکــارانش ب

اي؟ چـرا خـودت را تیتـر کـرده    : پرسیدند کـه 

دلنشین پاسخ داد به دو دلیل، اول آنکه اینهمه 

دیگران را به عنـوان تیتـر اول مطـرح کـردم و     

سوژه شدند خوب چرا یکبار خودم را به عنوان 

ا دلیل دوم سوژه و تیتر اصلی مطرح ن کنم؟ و ام

گر از اینکه خواستم ثابت کنم که همیشه کوزه

  !خوردکوزه شکسته آب نمی
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  حکایت پنجم

دلنشین در میان چندین شغلی که داشت یـک  

گذشت  با با اینحال دلنشین. شغلش دولتی بود

حدود دو دهه فعالیت صـادقانه و قابـل توجـه،    

بخاطر ضعف شـدید مـدیریت افـراد     نتوانست

ــا ــز  فمـ ــا و نیـ ــراوان آنهـ ــادت فـ وقش و حسـ

داشـتند  کارشکنی بسیار که در حقـش روا مـی  

کشید و مـدام  خوب کار کند و همیشه زجر می

کشید و گاه بـه  کارش به دادگاههاي اداري می

شـد بـا   محکومیتهاي پایین و گاه باال منجر مـی 

اینحال عالقه دلنشین به دستگاه دولتـی مـورد   
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ه همیشـه در  هـر چنـد کـ   . خدمتش بسیار بـود 

عذاب هم بود و هرگـز موفـق نشـد کـه حتـی      

رؤساي  -یکبار در سطح مافوقاتش اعم از وزرا

مدیران کل و رؤساي ادارات یکنفـر   -سازمانها

تراز خودش را ببینـد و آنهـا هـم    قویتر و فهیم

ــه او را ــعی در    همیش ــه و س ــم گرفت ــت ک دس

کردنـد و بـه او   و تحقیر شخصیتش میضعیف ت

یکـروز یکـی از همکـاران    . کردنـد حسادت می

دلنشین به او گفـت تـو بـا اینهمـه شخصـیت و      

توان چگونه اینهمه ضعف و دشمنی را در ایـن  

کنی؟ دلنشـین  مجموعه کاري بزرگ تحمل می
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اي که کارهاي کوچک را در جامعه: پاسخ گفت

بــه انســانهاي بــزرگ و کارهــاي بــزرگ را بــه  

انسانهاي کوچـک بسـپارند هـم کارهـا خـراب      

ند و هم انسانها و از آنجا که من دستگاه شومی

دولتی مطبوعم را علیرغم تمامی خیانتهایی کـه  

شـود دوسـت دارم بـا تحمـل و     در حقم روا می

کـه هـم    خـواهم ام میتداوم فعالیتهاي صادقانه

خودم بمانم و تخریب نشوم و هم این دسـتگاه  

تی و کارهایش بماند و تخریب نشود مـن و  لدو

ــی مر  ــتگاه دولت ــهدس ــوب و  بوط ــر دو خ ام ه

ارزشمند هستیم و الزم و ملـزم هـم هسـتیم و    
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ضعف شدید مدیریت و کوته فکري کسـانیکه  

      چنــد صــباحی بــین مــن و ایــن دســتگاه قــرار  

رونـد و از خـود   آیند و میگیرند و مرتباً میمی

گذارنـد روزي پایـان خواهـد    نام بد بجـاي مـی  

 یافت و هردوي مـا نجـات پیـدا خـواهیم کـرد     

   !پس باید بمانم و کار کنم

  حکایت ششم                            

اش از جمله حرکتهاي مهم دلنشین در زنـدگی 

دفاع جانانه و سرسختانه او از حقوق زنان بـود  

و او تقریباً تمام عمرش را در ایـن راه و هـدف   

در این رابطه با ایراد صدها . مقدس صرف کرد
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ر و نیـز چـاپ   مورد سخنرانی در سراسر کشـو 

هـاي  نامـه کتب و جزوات بسیار و انتشار ویـژه 

قدرت و  -مطبوعاتی از حقوق زنان و بخصوص

ــا    ــاع و بـ ــان دفـ ــدیریتی زنـ ــدیهاي مـ توانمنـ

ــارزه مــی  روزي یکــی از . کــردمردســاالري مب

مدیران مرد که سمت باالیی هم داشت با طعنه 

بعـد از ایـن همـه فعالیـت و     : به دلنشین گفـت 

ن که حتی جانت را هم چند بار زحمت براي زنا

به خطر انداختی، زنـان بـراي تـو چـه کردنـد؟      

بـرایم دعـا کردنـد و بصـورت     : دلنشین گفـت 

آن مـرد بـاز   . عاطفی و معنوي حمـایتم کردنـد  
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پــس چــرا بعــد از : هــم نیشــخندي زد و گفــت

! اینهمه نه قدرتی داري نه سـمتی و نـه ثروتـی   

ي انااوالً که قدرت من در قلم تو: دلنشین گفت

من و ثروت من در زبان گویـایم و سـمت مـن    

هـا  در شخصیت بزرگم نهفته است و به همـین 

که ام هم راضی هستم ثانیاً همواره افتخار کرده

کـنم کـه قـدرت    ام و مـی دفاع کـرده  از قشري

شما مردان قدرت و ثروت . دفاع از مرا ندارند

دانید که این هم و سمتها را تنها از آن خود می

ف شرع و قانون و هم عرف است و اگر بر خال

زنان هم مانند شـما صـاحب قـدرت، ثـروت و     
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مسئولیت بودند بدون شـک مـن نیـز در همـه     

شـدم بـا اینحـال همچنـان     ها سرآمد میعرصه

گویم که افتخارم در این است که از قشري می

  !کنم که قدرت دفاع از مرا ندارنددفاع می

  حکایت هفتم

خودش به انتشار آثارش اقدام  دلنشین همیشه

ر خــود را اثــآاش همــه کــرد او در زنــدگیمــی

یـک روز شخصـی بـا طعنـه بـه او      . منتشر کرد

-انسانهاي بزرگ خودشان را مطرح نمی: گفت

دهند دیگـران آنهـا را مطـرح    کنند و اجازه می

ــد ــواب داد . کنن ــین ج ــران و  : دلنش ــر دیگ اگ



 ٣٠

 دنـ د کـه نتوان نروزگار آنقدر کوچک شده باشـ 

این شخصـیتها  . دنانسانهاي بزرگ را مطرح کن

باید خودشان اقدام کنند در غیر اینصورت هم 

  !اندبه خود و هم به آینده و تاریخ ظلم کرده

  حکایت هشتم                       

نرمـی  اي حسـاس و دل دلنشین با اینکه روحیه

شـاید تـاریخ بـه    . داشته بسیار مقـاوم هـم بـود   

صبرو تحمل او تعداد کمـی   مقاومت، پایداري و

را شاهد بوده باشد و در روزگـار خـودش هـم    

ــود    ــون او نب ــی چ ــاید کس ــی . ش روزي شخص

بـا  در تعجبم که چگونه : دلسوزانه از او پرسید



 ٣١

اي همچنــان اینهمـه زجــر و دردي کــه کشــیده 

دلنشین جواب . مقاوم و صبور هستی و امیدوار

داد دوست دارم کوهی باشم که هر چه بیشـتر  

فهاي سرد بر پیکرش بنشـیند بـر عظمـتش    بر

-اري شدن چشمهجبا تا زمانیکه ، افزوده گردد

ش را بداننـد و بـدون   هاي جوشانش همه قـدر 

هـاي فـراوان   شک روزي زمان جوشش چشمه

ــرا    ــز ف ــدیهاي مــن نی ــوه شخصــیت و توانمن ک

  .خواهد رسید

  

  



 ٣٢

  حکایت نهم

مینه شعر شاگردان زیادي داشت دلنشین در ز

ــاگرد  ــر ش ــیلکرده و  و اکث ــر تحص ان او از قش

ــته    ــجویان رش ــین دانش ــرح و همچن ــاي مط ه

کالسـهایی کـه توسـط دلنشـین     . مختلف بودند

شد رایگان بود چون به اعتقاد دلنشین اداره می

فروش هنر و آموزش هنر بـا دسـتمزد اشـتباه    

بزرگی بود با اینحـال صـدها شـاگرد موفـق را     

یـک روز  . تربیت کرد و به جامعـه تحویـل داد  

کــی از شــاگردانش کــه او را بســیار دوســت  ی

ما که حسـابی از  ! حضرت استاد: داشت پرسید



 ٣٣

کنیم شما چـرا در قبـال   محضر شما استفاده می

اي شـوید اسـتفاده  زحمت که متقبل مـی اینهمه 

همینکـه بـه   : دلنشـین پاسـخ گفـت   . کنیـد نمـی 

دیگران از ترس نمره و تشویقی و ماننـد اینهـا   

بـا  از صمیم جـان و دل   گوئید استاد ولی مرامی

کنیــد بــرایم بزرگتــرین ایــن واژه خطــاب مــی

ثانیـاً زکـات علـم نشـر     . استفاده و افتخار است

همچنین اگر بخواهم بـراي زحمـاتم   . آن است

ارزش مادي تعیین کـنم  اگـر دنیـا را در قبـال     

یک جلسه آموزش به من بدهنـد بـاز هـم کـم     

  !است



 ٣٤

  حکایت دهم

جهـت خـدمت بـه    دلنشین با اینکه همـواره در  

داشـت همیشـه بـا خیانتهـا و     مردم قـدم برمـی  

ــه ــی توطئ ــرو م ــا روب ــر  ه         شــد و همیشــه در ه

شـد توسـط عـواملی در    اي کـه وارد مـی  عرصه

. گرفـت همان عرصـه مـورد خیانـت قـرار مـی     

تـوانی  آیـا تـو مـی   : یکروز شخصی از او پرسید

. هپـیش آمـد  هایی را که در این رابطـه  مصیبت

. ه بـه زبـان آوري  د جملـه کوتـا  در یک یـا چنـ  

در هـر عرصـه خـدمتی کـه     : دلنشین پاسخ داد

  !خودم بانی آن شدم قربانی آن نیز شدم



 ٣٥

  حکایت یازدهم

هـا و پیشـرفتهایی کـه    دلنشین بخاطر موفقیت

بخـش قابـل   . داشت دشمنان زیادي هم داشت

توجهی از آنها کسانی بودند که به او حسـادت  

زدنـد و  نـه مـی  و همـواره بـه او طع  . کردنـد می

دادند و همیشه دلنشین با سـخنانی  زجرش می

یـک روز  . کـرد شیوا و دلنشین آنها را ادب می

بینی می: یکی از همین افراد با طعنه به او گفت

ــا اینهمــه شخصــیت و ســوادي کــه داري   کــه ب

شهرت ملی یا جهانی نداري بنـابر ایـن برایـت    

 !انـد انسـانها دو دسـته  : دلنشین گفـت . متأسفم



 ٣٦

میرنـد و  شـوند و مـی  اي کـه مشـهور مـی   تهدس

شوند و و بعداً مشهور می میرنداي که میدسته

شوند و من از اینکه جـزو  در تاریخ جاودانه می

چـون قبـل از    !ن نیستمدسته دوم هستم پشیما

آنکه به عصر خودم تعلق داشته باشم به تاریخ 

  !تعلق دارم

  حکایت دوازدهم

ن به یک گربـه  یکروز دلنشین در حال غذا داد

اي میومیـو  گربه قبل از خـوردن هـر لقمـه   . بود

کـرد و دلنشـین   کرد و به دلنشین نگـاه مـی  می

گفـت  اي خـاص بـه آن گربـه مـی    هم با عاطفه



 ٣٧

کسی که شـاهد ایـن صـحنه    ! جانم! جانم! جانم

 نچقدر با احساس به این زبا: بود با طعنه گفت

دلنشـین پاسـخ داد اگـر    ! گویی جـانم بسته می

هم با همین صداقت و محبت صدایم کنید شما 

! به شما هم از جـان و دل خـواهم گفـت جـانم    

  ! جانم! جانم

  حکایت سیزدهم

دلنشین در زندگی خود به شمع عالقـه زیـادي   

داشت و همیشه در منزل و دفتر کارش صـدها  

نوع شمع وجود داشـت و همیشـه دلنشـین در    

گرفـت  یکه دلش مـی اوقاتخلوت خود و بیشتر 



 ٣٨

یکروز یکی . گریستکرد و میشن میشمع رو

-همکارانش شاهد این وضع عاطفی و گریـه از 

هاي او بود با اینحال بجـاي دلجـویی بـا طعنـه     

ریه نکند که براي این شمعهاي بیجان گ: گفت

ــی ــت م ــین گف ــی؟ دلنش ــمع : کن ــن ش ــام  ای تم

وجودش را براي من به گریه انداختـه اسـت و   

من تنهـا  شود چه اشکالی دارد که دارد آب می

براي او به گریـه بیانـدازم و قـدري    را چشمانم 

  .محبتش را جبران کنم

  

  



 ٣٩

  حکایت چهاردهم

دلنشـــین در طـــول دههـــا ســـال مبـــارزه بـــا 

 مردساالري و دفاع از حقـوق زنـان همـواره بـا    

شد و این درگیري در سطوح مردها درگیر می

از جملـه  . مختلف و به روشهاي گونـاگون بـود  

کردنـد طـوري   ی مـی اینکه گاهی اشخاص سـع 

صحبت کنند که از دلنشین تعریف کننـد ولـی   

د و دلنشین هم به این نزنها را به تمسخر بگیر

حرکات با ذکاوت خاصی واکنش معقول نشـان  

یکروز مردي مردساالر و مغـرور بـه او   . دادمی

حیف نیسـت کـه مـردي بـزرگ و قـوي      : گفت



 ٤٠

ها اینهمه حمایـت کنـد؟   مانند تو از این ضعیفه

اگر آنها ضـعیفه بودنـد مـردي    : ین گفتدلنش

 !شـد بزرگ و قوي مانند من طرفدارشـان نمـی  

-ستاندهدر ثانی نداشتن قدرتی که شما از آنها 

شود که به آنها با جسارت بگویید اید دلیل نمی

  !ضعیفه

  حکایت پانزدهم

دلنشین در هر زمان و موقعیتی و بـه هـر نحـو    

وز یکـر . کـرد توانست به مردم کمک میکه می

که یکی از همکارانش نیز در کنـار او بـود و بـا    

ــدم مــی  ــان ق ــه  هــم در خیاب ــد خــانمی روب زدن



 ٤١

آقا ساعت چند است؟ : دلنشین کرده و پرسید

پـس  . دلنشین پاسخ داد ده دقیقه مانده بـه ده 

خـانمی دیگـراز او سـؤال    هفتاد دقیقه ازحدود  

کرد که آقا ساعت چند است؟ دلنشـین پاسـخ   

ه دقیقه، در همین لحظه همکار داد یازده و یازد

در آنموقع که گفتی ساعت  :او با تعجب پرسید

وده دقیقه است سـاعت ده و پـانزده دقیقـه    ده

بود و آنموقـع هـم کـه گفتـی سـاعت یـازده و       

یازده دقیقه است ساعت یازده و سیزده دقیقه 

بود دلیل اینکه اینطوري جواب دادي چه بـود؟  

اینکه اگـر تنهـا   به دو دلیل، اول : دلنشین گفت



 ٤٢

چند دقیقه کمتر بگویم نگرانـی فـرد از اینکـه    

خودش یا طرفش دیر کرده باشـد قـدري کـم    

شود و دوم اینکه وقتیکه ساعت و دقیقـه را  می

  !شودند بشنود قدري خوشحال میربه صورت 

  حکایت شانزدهم

هــا خیلــی عالقــه داشــت او دلنشــین بــه پرنــده

) چفـن (همیشه در منزل یک جفت مـرغ عشـق   

ــین      ــرد و دلنش ــر او م ــنچ ن ــروز ف ــت یک داش

بالفاصله به پرنده فروشی مراجعه کـرد و یـک   

پرنده هم جفت با پرنده زنـده مانـده خـودش    

یکـی از  . خرید و با سرعت به منـزل بازگشـت  



 ٤٣

ها کـه پیرمـردي هفتـاد سـاله بـود بـا       همسایه

ات بـا ایـن   تمسخر به او گفت چرا براي پرنـده 

بـراي خـودت   سرعت جفت پیـدا کـردي ولـی    

ــوز نتوانســته ــابیهن ــی بی ــا . اي جفت دلنشــین ب

ــده  : خونســردي گفــت بخــاطر آنکــه ایــن پرن

دوست الیقی چون من دارد ولـی مـن همسـایه    

  !ناالیقی چون شما دارم

  حکایت هفدهم

زیونی عالقه شدیدي یدلنشین به سریالهاي تلو

-مشغله فراوانی که داشت سـعی مـی   با. داشت

در این . ونی را ببیندزییکرد همه سریالهاي تلو



 ٤٤

باالیی هم پیـدا  زمینه قدرت تحلیل و نظردهی 

یکروز دلنشین از مردي که مجتهـد  . کرده بود

رابطه روح آدمـی پـس   ! آقابود پرسید که حاج

از مرگ با این دنیا چگونه است؟ آن مرد بطور 

مفصل در همـین زمینـه پاسـخ گفـت و سـپس      

حاال بـراي چـه ایـن سـؤال را کـردي؟      : پرسید

خواسـتم بـدانم اگـر در طـی     می: دلنشین گفت

ردم که سریالی در حال پخش شدن روزهایی م

توانـد ادامـه   است آیا پس از مرگم روحـم مـی  

  !سریال را ببیند یا نه؟

  



 ٤٥

  حکایت هیجدهم

روي بسـیار عالقـه   دلنشین به قدم زدن و پیاده

خیلی وقتهـا مسـیرهاي طـوالنی را هـم     . داشت

فصول گرم بسیاري از  مثالً در. کردانتخاب می

شـب را بـراي قـدم زدن     1تـا   11شبها ساعت 

آنهم در مسیري مانند فاصله میـدان تجـریش   

را ) عـج (عصـر  ولـی حضـرت  تهران تـا میـدان   

کرد چـون در آن زمـان آب جـوي    انتخاب می

پـر آب  ) عج(عصر طوالنی خیابان حضرت ولی

ولی یکی از موارد قدم زدنهاي دلنشین . شدمی

و آن این بود که گـاهی او بـه   . ب بودبسیار جال



 ٤٦

این دلیل مسـیري را در روزهـاي شـلوغ سـال     

-کرد و به قدم زدن در خیابانها مـی انتخاب می

پرداخت و هدفش این بود که به کسانیکه از او 

پرسند کمـک کنـد و بسـیار هـم     آدرسی را می

  .کمک او کار ساز بود

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

 نیا مـتخلص بـه دلنشـین   هاشمیاستاد علیرضا 

  گل یاس –تهرانی  –شالی ، مشهور به شالی 

  : سایت اینترنتی
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