
وقتي براي مصاحبه درخواست داديم، فرموده 
بوديد من كه در خانه تلويزيون 46 اينچ دارم و 
زير باد كولر نشسته ام چه كارم به ساده زيستي! 
واقعًا به نظرتان اگر كسي اينها را داشته باشد 

ساده زيست نيست؟
البته اين حرفم شوخي بود. حساسيتم از آنجا بود كه شما 
در يك موضوع مهم ريز شده ايد و بعد به عنوان مصداق 
سراغ من آمده ايد، در حالي كه حقيقتاً من مصداق اين 
حرف ها نيستم. اصاًل به نظرم درس��ت هم نيست كه ما 
براي آن حرف ها مصداق عيني معرفي كنيم. زماني من 
مي توانم به عنوان زاهد رسانه اي ش��وم كه واقعاً اينطور 
باشم، نه اينكه ش��ما به عنوان رسانه بگوييد فالني زاهد 

است!
ما تعريفي از ساده  زيس�تي در ذهنمان اس�ت 
وقتي نگاه مي كني�م مي بيني�م آن معيارها با 
شما تناسب دارد، از همين رو شما را به عنوان 
مص�داق حرفم�ان معرفي مي كنيم. ش�ما چه 
تعريفي از زهد داريد كه خودتان را مصداق آن 
نمي دانيد؟ مثاًل االن كه ماشين تان سمند است 

ساده زيستي نيست و حتماً بايد پيكان باشد؟
البته سمند كه براي دفتر است. من شخصاً ماشين ندارم. 
بعد از اينكه به اين سمت منصوب شدم چون نيازم نبود 
فروختم. اتفاقاً من به كساني كه هنوز يك ماشين خيلي 
قديمي سوار مي شوند و اس��م اين را مي گذارند زهد نقد 

دارم! به نظر من االن موقع پيكان نيست. 
چطور؟

چون بنزيني كه اين ماشين مصرف مي كند با منطق زهد 
در تضاد است. زاهد كسي است كه بيشترين توليد را دارد، 
اما حكيمانه تري��ن و بجاترين مص��رف را. در حال حاضر 
ماشين هايي آمده اند كه شايد يك سوم پيكان بنزين مصرف 
مي كنند؛ خب چرا بايد ماشيني س��وار شويم كه سه برابر 
بنزين مصرف مي كند؟ البته من با آن عزيزي كه اين كار را 
مي كند مخالف نيستم، او عالم قشنگي دارد كه نمي  خواهد 
خرابش كند ولي اگر بخواهيم مته روي خشخاش بگذاريم و 
زهد را معنا كنيم خيلي دقيق تر از اين حرف هاست. به نظرم 
اگر به كسي بگوييم تو بيا و به معناي دقيق آنچه دين گفته 
زاهد شو، آن آدم بايد مهلت زيادي داشته باشد تا خودش 
را تنظيم كند. مثل كسي كه مي خواهد پزشك شود. او بايد 
س��ال ها درس بخواند، تمرين كند، كارآموزي برود و بعد 
پزشكي كند. وقتي اين موضوع را پيچيده و جدي مي دانم، 

چطور بگويم خودم مصداقش هستم؟
مصداقي از اي�ن نمون�ه ساده زيس�تي كه در 

ذهنتان است مي توانيد معرفي كنيد؟
من دوس��ت طلب��ه اي دارم ك��ه قب��ل از انق��الب با او 
هم حجره اي بوديم. دو سال پيش از انقالب در تظاهراتي 
او دستگير شد و من فقط چند باتوم خوردم و گريختم. 
بعد از انقالب امام جمعه موقت خالل شد و فعاليت هاي 
ديني و تبليغاتي خيلي خوبي داش��ت. ايش��ان با صرف 
هزينه ش��خصي و گرفتن كمك از خيران، حوزه علميه 
خلخال را كه آتش زده بودند، بازس��ازي كرد و چندين 
واحد مسكوني براي اساتيد ساخت. اتفاقاً همين چند روز 
پيش منزل ما بود. تعريف مي كرد كه براي امرار معاش 
شخصي با يك گندمكار شريك شده و قرار گذاشته است 

گندم را صاحب زمين بكارد و او درو كند؛ البد مي دانيد 
كه درو كردن گندم با دست چقدر كار سختي است. اين 
زمين هم آنطور كه دوس��ت ما مي گفت چندان قابليت 
اين را ندارد كه براي دروي گندم از دس��تگاه اس��تفاده 
كنند. خالصه اين بنده خدا كه س��ر اين كار رفته است 
حاال گاليه مند بود از مردم كه چ��را كار را عار مي دانند 
و از وقتي س��ر اين كار رفته اس��ت همه ن��گاه بدي به او 
دارند و مي گويند اين چرا اينطوري شده است؟! او دنبال 
لقمه  حالل اس��ت. من ايش��ان را مي شناس��م. حتي به 
شدت از لقمه هاي مشكوك پرهيز مي كند و نتيجه اين 
پرهيزكاري ها هم اين ش��ده كه با آن سابقه مسئوليت، 
االن ماش��ينش يك تيباي مدل قديمي اس��ت اما واقعاً 
اينكه قرآن مي فرمايد: »اال بذكر اهلل تطمئن القلوب« در 

زندگي اش متجلي است. 
پس بايد اينطور برداشت كنيم كه ساده زيستي 

يعني سختي كشيدن و نداري؟
خير!منطق ساده زيس��تي، زهد داش��تن نيست؛ منطق 
ساده زيستي همان است كه عرض كردم، يعني بيشترين 

توليد و حكيمانه ترين مصرف. از طرف ديگر، در حديث 
يا ش��به حديثي كه من نتوانستم س��ند جدي براي آن 
پيدا كنم از معصوم نقل ش��ده اس��ت: »زهد اين نيست 
كه تو چيزي نداشته باشي، بلكه زهد اين است كه تو در 
مالكيت چيزي نباشي.« يعني اگر خانه  داري، خانه مال 
تو باشد، نه تو براي خانه. اگر ماشين داري، تو براي ماشين 
نباشي. قرآن وقتي دعوت به زهد مي كند، در تعريف آن 
مي گويد زهد يعني نه به دليل داشته هايتان خوشحال و 
نه به خاطر آن چيزهايي كه از دس��ت مي دهيد محزون 

و غمگين شويد. 
شما استاد دانشگاه هم هس�تيد. طبيعتًا بايد 
درآمد خوبي داشته باشيد. اين درآمد را چطور 

با ساده زيستي جمع مي كنيد؟ 
اللهم ارزقنا. من كه عرض كردم زاهد نيستم. در رد ادعاي 
شما همين بس كه االن وقتي اين دوستمان داشت براي 
شما چايي مي گذاش��ت، من نگران بودم من را فراموش 
كند!)خنده( بنده هيئت علمي دانشگاه هستم و حقوق 
دانشگاهي به من داده مي شود.در حال حاضر از دانشگاه 

مأمور شده  ام به ستاد نماز جمعه و به همين دليل نسبت 
به گذشته كه در دانشگاه بودم و هم كسوت هيئت علمي 
داش��تم و هم مس��ئول نهاد رهبري بودم، حقوقم كمتر 
اس��ت. آن زمان حقوقم خيلي بيش��تر  از چيزي بود كه 
االن مي گيرم.  چون در حال حاضر اس��تاد فعال نيستم 
و فرصت ن��دارم كه بيش��تر از دو واحد درس��ي خدمت 
دانشجويان باشم، حداقل حقوق اس��تادي را مي گيرم. 
البته همين هم اگر فقط براي مصرف زندگي خودم بود، 
زياد مي آمد اما خب دو بچه نس��بتاً بي��كار دارم كه بايد 

حامي آنها هم باشم. 
آقازاده ها بيكارند؟!

بيكار به معناي شاغل به درس و تحصيل منظور است. 
پس حقوق بگير بابا هستند!

باالخره بايد با هم كنار بياييم. 

ازدواج هم كرده اند؟
بله. 

ازدواجشان ساده بود؟
به نظرم در سادگي ازدواجشان هيچ حرفي نيست. 

داخل خانه جشن گرفتيد؟
خير، چون در خانه نمي ش��د. رفتيم س��الن ولي تعداد 
مهمانان كم بود. يكي  از جشن ها بعد از نماز جمعه بود كه 

من تا نماز را خواندم، رفتم و دير رسيدم. 
ش�نيده ام وليمه ح�ج خودتان را در مس�جد 

داده ايد؟
بله، چون سر سفره خيلي ها رفته بوديم مجبور بوديم در 
مسجد بگيريم. تعداد زياد بود ولي من واقعاً حس كردم 

خدا به آن مهماني بركت داد. 
منزلتان همين پش�ت دفتر س�تاد نماز جمعه 

است؟
بله، همين جاست. 

اينجا كدام محله قزوين حساب مي شود؟
محله قديمي س��په اس��ت. تقريباً  پايين ش��هر قزوين 

مي شود. 
مردم دسترسي ش�ان به ش�ما آس�ان است؟ 
مي توانن�د راح�ت ش�ما را مالق�ات كنن�د و 

مشكالتشان را با شما در ميان بگذارند؟
من به بعضي ها گفته ام اگر آمديد زنگ خانه ام را زديد و 

من باز نكردم، سنگ بزنيد!
مي خواستم به اينجا برسم كه شما هميشه يك 
خوي مردمي را حفظ كرده ايد تا جايي كه امثال 
بنده كه در تهران نشسته ايم، آوازه  اين مردمي 
بودن را ش�نيده ايم. حتي يك بار عكسي همه 
شبكه های اجتماعی را پر كرد كه شما را در بازار 

مشغول خريد ميوه نشان مي داد. 
عكس كه كاري ندارد. خيلي راحت مي شود ژستي گرفت 
و كسي را هم مأمور كرد عكس بگيرد و پخش كند. بعد 

هم آدم مي رود سر كار خودش! نمي شود؟
اتفاقًا يكي از سؤاالتم در همين خصوص است. 
اما اگر اجازه دهيد اول به اين عكس بپردازيم. 

 ما داريم زندگي مان را مي كنيم و من نمي توانم اسم اين را 
درباره خودم زهد يا ساده زيستي بگذارم. زاهد كسي است 
كه از همان صبح كه از خواب بيدار مي شود، دائماً مراقب 
باش��د كه زيادي نخورد، زيادي نگويد، حريص به دنيا و 
فكر تجمالت نباشد، اما من گاهي براي مثاًل انتخاب يك 
پرده كلي فكر مي  كنم، در حالي كه زاهدها اين را به جاي 
ديگري موكول مي كنند و در اين خط نيستند. پيامبر ما 
وقتي ديد پرده اي آويزان شده است ناراحت شد و گفت 
اينها را كنار بگذاريد، حواس آدم را پ��رت مي كند. آنها 
اينطوري بودند. من واقعاً اينطور نيستم. شما مي خواهي 
مسئول زاهد ببيني برو در خانه ش��هيد رجايي كه االن 
موزه شده است. واقعاً باور نكردني است كه رئيس جمهور 
در اين خانه زندگي مي كرده است! كل مساحت خانه و 

امكانات آن را ببينيد چقدر است. 
آيا مي شود توقع داش�ت در حال حاضر كسي 

مثل شهيد رجايي زندگي كند؟
البته كه نه؛ من اگر كس��ي را ببينم ك��ه اينطوري دارد 
زندگي مي كند به عنوان يك طلبه او را دعوا مي كنم. اصاًل 

شيوه درستي براي امروز نيست. 
پس چطور توق�ع داري�د خودت�ان اينطوري 

باشيد؟
منظورم اين نيست كه ما دقيقاً آنطور باشيم. من منطق 
زندگي را مي گويم. مي خواهم بگويم حقيقتاً دقت كنيد 
اگر كسي صبح تا ش��ب در تالش و كوشش براي حفظ 
خودش در چارچوب ه��اي تعريف ش��ده  دقيق زندگي 
زاهدانه  ديني نباشد، اينكه برجسته شود به عنوان نمونه 

زهد اشتباه است. 
پس رابطه شما با زهد چيست؟

من هنوز با زهد صحبت نكرده ام!)خنده( مي گويند يك 
نفر از آبش��ار نياگارا پايين آمده بود. ملت جمع شدند و 
تشويقش كردند و گفتند آفرين عجب شيرجه اي زدي 
و چه شنايي كردي! رسانه ها رفتند جلو كه از او مصاحبه 
بگيرند. گفت اول نش��ان بدهيد كي م��ن را هل داد من 
حسابش را برس��م بعد مصاحبه هم مي كنم. حاال اينكه 
شما سراغ من آمده ايد هم همين است. واقعيت اين است 
كه من و زهد هنوز در جنگيم. من دارم با زهد مي جنگم. 
اگر ديديد زهد بر من پيروز شد آن وقت بياييد تا مصاحبه 
كنيم. اگر ديديد كه من بر زهد پيروز شدم وقت خود را 

هدر ندهيد. 
ماجراي خريد از بازار دائمي است؟

خير، اينطور نيست كه من هميشه در خيابان و بازار باشم. 
خب بعضي وقت ها صبح بيدار مي شوم مي بينم براي صبحانه 
نان نداريم، چه بايد بكنم؟ صبحانه نخورم؟ گرسنگي بكشم؟ 
مي روم نان مي خرم. يك بار رفتم نان بگيرم وقتي نوبتم شد 
به جاي اينكه به من نان بدهد به نفر بعد از من داد. آن آدم 
به نانوا اعتراض كرد گفت نوبت فالني بود. گفت تو نانت را 

 به مردم گفته ام زنگ خانه ام را بزنيد
باز نكردم سنگ بزنيد!

گفت وگو با آيت اهلل عابديني، امام جمعه و نماينده ولي فقيه در استان قزوين درباره سادگي و ساده زيستي

 ظرف انگوري را براي پذيرايي آوردند؛ از خوش�مزگي اش كه پرس�يدم، گفتند براي باغچه و دس�ترنج 
ش�خص حاج آقاس�ت. ش�يريني هاي س�نتي روي ميز هم مصاحب�ه نكرده نش�ان از خوي او داش�ت. 
روي گش�اده و ش�وخ طبعي اش نش�ان نمي داد زاده  1335 اس�ت. با وجود درگيري ها و مش�غله هايي 
كه از قب�ل از انقالب داش�ته ام�ا در كنار تحصي�الت حوزوي از رس�اله دكت�راي خود نيز دف�اع كرده 
اس�ت و در حال حاضر عالوه بر امامت جمع�ه قزوين به عن�وان هيئت علمي دانش�گاه بين المللي امام 
خميني)ره( شناخته مي شود. از ش�اگردان خاص حضرات آيات حس�ن زاده آملي و جوادي آملي بوده 
و احتماالً تأثير همين تلمذ از بزرگان او را به س�ادگي آراس�ته اس�ت. آيت اهلل عبدالكري�م عابديني را 

غيربومي ها عمدتًا با عكس�ي ش�ناختند كه هنگام خريد از بازار گرفته ش�ده بود اما قزويني ها نه فقط 
از خطبه ه�اي نمازجمعه اش ك�ه از درس اخالق و تفس�ير قرآن او نيز به�ره مي برند. قرارمان س�اعت 
8:30 در دفتر س�تاد نمازجمعه بود. ظاهراً قبل از قرار ما جلس�ه درس اخالق برقرار بود. با اتمام جلسه، 
مصاحبه آغاز ش�د. اصرار داش�ت زندگي اش مصداق ساده زيس�تي نيس�ت و از همين رو ن�ه به عنوان 
مصداق ساده زيس�تي بلكه ب�ه عنوان طلبه اي ك�ه مي خواهد از مفه�وم زهد بگويد اما ب�ا حرف هايش 
فرس�نگ ها فاصله دارد، با او صحبت كنيم. گفت وگويمان 40دقيقه اي طول كش�يده ب�ود كه حاضران 
جلس�ه بعدي به زور متوقفمان كردند. گفت وگوي خواندني  اي ش�د كه به خواندنش دعوتتان مي كنم.

مي گويند يك نفر از آبش�ار نياگارا پايين 
آمده بود. ملت جمع ش�دند و تش�ويقش 
كردند و گفتند آفرين عجب شيرجه اي زدي 
و چه شنايي كردي! رسانه ها رفتند جلو كه 
از او مصاحبه بگيرند. گفت اول نشان بدهيد 
چه كسی من را هل داد من حسابش را برسم 
بعد مصاحبه هم مي كنم. حاال اينكه ش�ما 
سراغ من آمده ايد هم همين است. واقعيت 
اين اس�ت كه من و زهد هن�وز در جنگيم

محمدصادق عبداللهي
    گفت و گو

بگير و برو اين وقت دارد. )خن��ده( وقتي از نانوايي 
برگشتم برادر پاسداري كه غافلگيرش كرده بودم 
و بدون اطالعش رفته بودم نان بخرم تا من را ديد، 
زد زير خنده. گفتم چرا مي خندي؟ گفت من شما را 
از دور ديدم پيش خودم گفتم اين چقدر شبيه حاج 
آقاي خودمان است! ما گاهي قاچاقي اداي آدم هاي 
درست و حس��ابي را در مي آوريم اما واقعيتش اين 
است كه اين روزمر گي هاي ما هم درگير تشكيالت 

و تشريفاتي است. 
به نظرتان چه اتفاقي افتاده كه واكنش ها 
به عكس ح�اج آقا عابديني ك�ه به قول 
خودتان خيلي طبيعي رفته اس�ت ليمو 
بخ�رد، چ�ون در آن عكس يادم اس�ت 
كه ليمو دس�تتان بود، اينق�در فراگير و 

متعجبانه است؟
ليمو نبود، سيب زميني بود!
ولي حاج آقا! زرد بود.

پس احتماالً ليمو بود!
حاال سر ليمو و سيب زميني اش كه حرفي 

نيست؛ نوش جانتان. )خنده(
من هم حقيقتاً از سروصدا كردن آن عكس تعجب 
كردم. علت توجه مردم به آن شايد اين است كه 
متأسفانه در ميان مسئوالن رواج ندارد. من گاهي 
كه مغازه اي مي روم فروش��نده مي گويد حاج آقا 
خودت تان خريد مي كني��د؟! مي گويم پس كي 
خريد كند؟! البته عرض كردم كه اينطور نيست كه 
من هميشه خودم در حال خريد باشم اما گاهي كه 
نياز است امتناع نمي كنم. به عكاس هم كه زنگ 
زدم، گفتم دستت درد نكند اما اين چيزها طبيعي 
اس��ت. البته آن بنده خدا را اگر آن روز مي ديدم، 

حسابش را كف دستش مي گذاشتم. )خنده(
اي كاش خيلي از مسئوالن هم اهل اين 
برنامه ه�ا بودند. طرف ب�راي يك خريد 

ساده كلي خدم و حشم دارد!
پديده خوبي نيست. اين خيلي آزاردهنده است. 
اگر كار به جايي برسد كه مسئوالن ما در خانه هاي 
اشرافي زندگي كنند و فاصله ش��ان با مردم زياد 
شود ديگر مسئوالن حرف مردم را نمي فهمند و 
مردم هم براي آن مسئوِل از ما بهتران ارزشي قائل 
نخواهند شد. آن وقت فاصله  طبقاتي آزاردهنده اي 
ايجاد خواهد ش��د. اميرالمؤمني��ن)ع( از بازار رد 
مي شدند ديدند خرمافروش��ي خرماهايش را به 
ارزان، متوس��ط و گران طبقه بندي كرده است. 
حضرت كه حاكم بودند، آستين شان را باال زدند 

و خرماها را مخلوط كردن��د و بعد به خرمافروش 
گفتند حاال بفروش! يعني اين طبقاتي بودن را از 
همان فروشگاه به هم زدند. اما متأسفانه در حال 
حاضر طوري ش��ده اس��ت كه همه  جامعه انگار 
عادت كرده اند بايد عده اي نجومي بگير باش��ند 
و عده اي هميش��ه در فقر. بعضي ها از آقايان االن 
رشد ثروتشان لحظه اي شده است. از طرف سؤال 
كردند ثروتت چقدر است؟ گفت قبل از سؤال شما 
يا بعد از سؤال شما! يعني در همين لحظه اي كه 
اين جمله  را گفتي ثروت من فرق كرد! اين چيزها 
خيلي آزاردهنده است. اميرالمؤمنين)ع( فرمودند 
هيچ فقيري فقير نمي شود اال اينكه ثروتمنداني 
از قَِبل او مي خورند. كار به جايي كشيده است كه 
ثروتمندان ما از پر خوري به دوا و درمان افتاده اند. 
دكتر هم كه مي روند باز مي پرس��ند چه بخوريم 
كه خوب شويم! از آن س��و فقرايمان از نخوردن 
و به تأخير انداختن مسائل بهداشتي و درماني به 

مرگ ومير افتاده اند!
مرز ساده زيس�تي مؤمنان�ه و منافقانه 
به نظرتان چيس�ت؟ ترس�ي كه ما حتي 
در ابتداي ش�روع پرونده »زي مؤمنانه« 
داشتيم اين بود كه ساده زيستي مؤمنانه 
به ساده زيس�تي منافقانه بدل شود. آن 
وقت طرف براي اينكه آبرويي پيدا كند 
شروع به زندگي چراغ خاموش مي كند. 
در خان�ه اش بنز پارك اس�ت ام�ا براي 
اينكه ساده زيست جلوه كند پرايد سوار 
مي ش�ود و جوراب پاره مي پوشد. كسي 
تعريف مي كرد ابتداي انق�الب فردي را 
مي شناختيم كه يكي دو سانت عبايش 
را كوتاه ت�ر مي دوخت. وقت�ي علتش را 
پرس�يديم گفت مي خواهم صرفه جويي 
ش�ود اما بعد فهميديم همين آدم چقدر 

خيانت كرده است!
اوالً پرايد بايد از دست شما به شوراي سازمان ملل 
شكايت كند چون اگر همين االن همه  دارايي ات 
را جمع كني نمي تواني ي��ك پرايد بخري، لذا به 

ساحت پرايد توهين كردي! )خنده(
عرضم به خدمتتان كه بحث زهد و رفاه زماني زيبا 
مي شود كه تمامي آموزه هاي ديني را در يك قاب 
تصوير كنيم. معيارهاي سنجش مختلفي همچون 
آيه اي كه در ابتدا اشاره كردم، برا ي تشخيص زاهد 
از منافق داريم. امام حسين)ع( روز دوم محرم سال 
61 هجري قمري كه وارد كربال شدند، سخنراني 
مهمي ايراد فرمودند. آنج��ا حضرت مي فرمايند: 
»مردم برده  دنيا هس��تند!« بعد فرمودند همين 
برده هاي دنيا نمازش��ان را مي خوانند و روزه شان 
را هم مي گيرند اما دين مزمزه  سرزبانش��ان است 
و ش��يره  جانشان نش��ده و در پوس��ت، گوشت و 
استخوانش��ان نفوذ نكرده اس��ت. سپس حضرت 
فرمودند اين افراد تا زماني كه زندگي شان با دين 
مي خواند، مي توانند هم ژس��ت دين��ي بگيرند و 
هم تقبل اهلل بگويند اما زماني كه امتحاني پيش 
مي آيد ديندارها كم مي ش��ود. اين حديث نشان 
مي دهد آنها كه دين دارند و اهل زهد هستند بايد 
در اين مواقع دينش��ان را اثبات كنند؛ اگر پا پس 
كشيدند معلوم مي ش��ود آن زهد و دينداري شان 
هم بازي دين و زهد بوده است، لذا اگر پاي امتحان 
به ميان آيد، آدم ها خودشان را نشان مي دهند. در 
زمان دفاع مقدس، رزمنده اي با لباس هاي خاكي 
و صورت آفتاب سوخته از جبهه برگشته بود. چند 
نفر زير سايه نشين كه فكر مي كردند دارند از پشت 
جبهه همه چيز را مديريت مي كنند تا اين بنده خدا 
را ديدند شروع كردند به به به و چه چه كه خوش 
به سعادت ش��ما كه مي رويد جبهه ما كه سعادت 
نداريم. آن رزمنده گفت س��عادت الزم نيست دو 
قطعه عكس با كپي شناسنامه نياز است بياوريد تا 

شما را به جبهه ببرم!
ظاهراً دوس�تان جلس�ه بعد آمده اند و 
فرص�ت ادام�ه دادن نيس�ت. ممنون از 

وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد. 
اميدوارم وقتتان را هدر نداده باشم. 

خير،چنين نيست. اتفاقاً به زعم من نكات 
قابل توجهي فرموديد. 

حاال نروي خانه و به همس��رت بگويي فالن چيز 
را كه مي خواستم بخرم چون عابديني گفت بايد 

زاهدانه زندگي كرد، ديگر نمي خرم. )خنده(
چشم. 

خواهش مي كنم دقت كنيد مصاحبه به گونه اي 
تنظيم ش��ود كه م��ن را به عنوان مص��داق زهد 
معرفي نكند. طوري بنويس��يد كه انگار طلبه اي 
در مقام منبر خواس��ته اس��ت حرف��ش را بزند و 

پاكتش را بگيرد. 
متأس�فانه پاكتي هم در كار نيست حاج 

آقا!
من كه بدون پاكت پايين نمي آيم! )خنده(

س 
فار

ی 
زار
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ش�خصًا ماش�ين ندارم. بعد از اينكه 
ب�ه امام�ت جمع�ه منص�وب ش�دم 
چون به آن ني�از نداش�تم فروختم. 
من به كس�اني كه هنوز يك ماش�ين 
خيلي قديمي س�وار مي شوند و اسم 
اي�ن را مي گذارند زهد نق�د دارم! به 
نظ�ر م�ن االن موقع پيكان نيس�ت

اينطور نيس�ت ك�ه من هميش�ه در 
خياب�ان و بازار باش�م. خ�ب بعضي 
وقت ها صبح بيدار مي شوم مي بينم 
براي صبحانه ن�ان نداري�م، چه بايد 
بكن�م؟ صبحانه نخورم؟ گرس�نگي 
بكش�م؟ م�ي روم ن�ان مي خ�رم
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