
دو هفته نامه نوجوانان ايران

سال ششم، شماره3،  پیاپی244)دوره ی جديد(

نیمه ی اول ارديبهشت1389، قیمت 400 تومان 

244



وقتی تنها هس�تی، وقتی دنبال کس�ی م�ی گردی که 
ساعتی با او باشی 

 کس�ی که همه ی حرف هايت را در خلوت و س�کوت 
بشنود 

هرگز اخم هايش را نبینی و تنهايت نگذارد 
 کسی که تو را با همه چیز و همه کس آشنا می کند 

هرچه را که دارد در اختیار تو بگذارد و می گذارد 
يک دوست، دوستدار تو، مهربان، دوست داشتنی!...

راستی او کیست ؟
او يک کتاب است !... 
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" مرح�وم آق�ای مطهری يک 
فرد بود ) که ( جنبه های مختلف 
در او جم�ع ب�ود، و خدمت�ی که 
به نس�ل ج�وان و ديگران کرده 
کم کس�ی کرده اس�ت... ايشان، 
بی اس�تثنا آثارش خوب است. 

انسان ساز است."           
 امام خمینی ) ره (



اول 
سالم

 آن بهشت عظیم
دیش��ب دوباره باران بارید. ب��اران بارید و من به 
تماش��ای قطره های آن چش��م به آسمان دوختم. باد 
آرام��ش باران را به هم ریخته بود. برگ های درختان 
باغ در دس��تان باد پیچ و تاب می خورد. نگران بودم. 
می ترس��یدم دوباره قطره های باران به تگرگ تبدیل 
ش��وند. میوه های درخت ها آس��یب ببینند. هم نگران 
درخ��ت ها بودم، هم نگ��ران صاحبان آن ها ! فکر می 
کردم پیرمرد روستایی بعد از آن همه تالش و انتظار 

دوست دارد حاصل زحماتش را 
ببین��د !... دیدم خدا مهربان تر از 
باران است. همان اوست که همه 
چیز ب��ه پیرمرد روس��تایی می 
دهد. باران��ش را عادالنه در همه 
جای باغ تقس��یم می کند. مراقب 
اس��ت که دلی را نش��کند. اشکی 
فرو نریزد. همان او که هم آب از 
آسمان فرو می فرستد. هم زمین 
را در اختیار پیرمرد روس��تایی 

قرار داده است، هم ... 

باران می بارید و چه مهربان می بارید. در ش��بی 
که اردی بهش��ت بود. اردی بهش��تی که تنها ش��اخه 
ی کوچکی از آن بهش��ت عظیم اس��ت. شاخه ی سبز 
کوچکی از بهشت بزرگ اس��ت. بهشتی با میوه هایی 
با طعم های ناش��ناخته و نهرهایی از ش��یر و عسل و                

پرنده هایی که هرگز ندیده ایم.
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ش��ب بود. آقاي مطهري قدم زنان به خانه مي رفت. 
توي کوچه پ��س کوچه ها یك نفر از توي تاریکي صدا 

زد: آقاي مطهري!
و آقاي مطهري تا برگشت سمت صدا، گلوله اي شلیك 
شد وسط پیشاني اش. آقاي مطهري چند قدم عقب رفت. 
دنیا دور سرش گش��ت. کوچه ها داشتند مي چرخیدند. 
ش��ب انگار ش��ب تر ش��د. یك نفر توي تاریکي خندید. 
آقاي مطهري زمین افتاد. زندگي بر راستان سخت شد. 

داس��تان راس��تان همه جا پیچیده  بود. 
راستان صف کش��یده بودند و نگران 
زمین افت��ادن آقاي مطهري بودند. یك 

نفر صدا زد: آقاي مطهري!
* * *

آقاي مطهري! ببین زندگي دارد سبز 
مي شود. دانش آموزانت بزرگ شده اند. 
دیگر الزم نیس��ت برایش��ان داستان 
راستان بگویي. دانش آموزانت همه از 
راستان هس��تند. آقاي مطهري! زمین 
فقط دور سر تو نمي چرخد. دور سر ما 
هم مي چرخد. زمان را هم گم کرده ایم. 
داش��تیم ت��ازه با تو گ��رم مي گرفتیم. 
کتابهایت به دلها ش��ور انقالب انداخته 

بود. زمین و زندگي در هواي تو جریان داش��تند. نبض 
دانشگاه در راستاي تو مي تپید. چرا داري مي افتي. نگذار 
صداي منافق در تاریکي ش��ب بپیچد. نگذار منافق کار 
را تمام شده حساب کند. نگذار دلش خنك شود. نگذار 
زندگي اش روبه راه ش��ود. آق��اي مطهري محکم باش. 
دیوارها محکم ب��ودن را از تو آموختند. تو که لبهایت 
»حماسه ي حسیني« را مي سرود و حماسه و حسین را 

یك جا به سینه ها منتقل مي کرد.
آقاي مطهري! ببین دارم براي آخرین بار مي گویم! 
مواظب ب��اش. مواظب خودت ب��اش. مواظب ما باش. 
مواظ��ب تاریکي هاي می��اِن کوچه ها و ش��ب ها باش. 

مواظب دانش آموزان و دانش جویان باش. مواظب منافق 
باش. مواظب گلوله باش. آقاي مطهري گلوله ها نامردند. 
پیشاني ها را مي درند. آنها با مغز تو کار دارند. چون هر 
چه هس��ت در پیشاني تو و مغز توست. مواظب قاه قاه 
منافق باش. قاه قاه منافق از گلوله ي او بدتر است. قاه قاه 
او از ترور بدتر است. قاه قاه او یعني کار تمام شد. یعني 
آقاي مطهري افتاد. یعني راستان افتادند یعني دیگر کسي 
نیست که از راستان، داستان بگوید. دیگر کسي نیست 
که حسین را براي سینه ها حماسه کند. 
دیگر کسي نیست که وقتي در دانشگاهها 
قدم مي زند دیوارهاي دانشگاه از صداي 
پایش بیدار ش��وند. قاه قاه منافق یعن�ي 
هاي هاي گریه ي دانش��گاه  و مدرس��ه. 
یعني مدرس��ه ها فهمیدند که معلمشان 
رفت. یعني مدرس��ه ها فهمیدند که روز 
معلم اس��ت. یعني معلمه��ا فهمیدند که 

روزشان امروز است. آقاي مطهري...
* * *

منافق صدا زد: آقاي مطهري!
و تو برگش��تي و نگاه ک��ردي. تیر 
شلیك ش��د. کتابها عزادار شدند. قلمها 
برایت س��رودند. دفترها برایت س��یاه 
شدند. دلها برایت سینه زدند. سینه ها برایت تپیدند. قلبها 
برایت یادواره تشکیل دادند. توي همه ي قلب ها ماندي. 
منافق فرار کرد. هیچ کس در سیاهي شب منافق را ندید. 
منافق در یاد هیچ کس نماند. اما تو ماندي. قصه شدي. 
شعر شدي و در حافظه ها خروشیدي. همه صدا زدند: 
آقاي مطهري. زم��ان صدا زد. زمین صدا زد. کوچه ها 
ص��دا زدند. همه گفتند. چ��ون در یاد همه مانده بودي. 
منافق رفت اما تو ماندي. دانش��گاه ماند. مدرسه ماند. 
روز معلم ماند. دنیایي از غصه ها هم ماند. از همان روز 
ماندي. از همان روز که »گلریز« برایت خواند: اي مجاهد 

شهید مطهر...

ياد 
ايام

س.حسینی

دوازدهم اردي بهشت: 
روز شهادت استاد مرتضي مطهري
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افتخار خاندان وحي
اگر روزي باید روز زن باش��د، چه روزي واالتر 
و افتخارآمیزتر از روز والدت باسعادت فاطمة زهرا 
� س��الم اهلل علیهاس��ت. زني که افتخار خاندان وحي 
]اس��ت[ و چون خورش��یدي بر تارك اس��الم عزیز 

مي درخشد.
صحیفه امام؛
 ج 12، ص 274.

نمونة  انسان کامل
روز بزرگي اس��ت،  یك زن در دنیا آمد که مقابل 
همة مردان است. یك زن به دنیا آمد که نمونة انسان 
است. یك زن به دنیا آمد که تمام هویت انساني در او 
جلوه گر است. پس روز، روز بزرگي است؛ روز شما 

زنان است.
صحیفه امام؛ 
ج 7، ص 341.

واالترين روز
روز والدت سرتاسر س��عادت صدیقة طاهره که 
واالتری��ن روز براي انتخاب روز زن اس��ت، به ملت 
شریف ایران، خصوصًا زنان محترم تبریك و تهنیت 
ع��رض مي کنم. ای��ن والدت با س��عادت در زمان و 
محیطي واقع ش��د که زن به عنوان یك انسان مطرح 
نبود و وجود او موجب سرافکندگي خاندانش در نزد 
اقوام مختل��ف جاهلیت به ش��مار مي رفت. در چنین 
محیط فاسد و وحشتزایي، پیامبر بزرگ اسالم دست 
زن را گرف��ت و از منج��الب ع��ادات جاهلیت نجات 
بخشید. و تاریخ اسالم گواه احترامات بي حد رسول 

خدا صلي  اهلل علیه و آله � به این مولود ش��ریف است، 
تا نش��ان دهد که زن، بزرگي ویژه اي در جامعه دارد 
که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست. پس این روز، 
روز حیات زن و روز پایه گذاري افتخار و نقش بزرگ 

او در جامعه است.
صحیفه امام؛ 
ج 14، ص 316.

فضیل�ت  زيربن�اي  تابن�اك  عنص�ر 
انساني

مبارك باد بر ملت عظیم الش��أن ایران بویژه زنان 
بزرگ��وار »روز مب��ارك زن«؛ روز ش��رافت عنصر 
تابناکي که زیربناي فضیلتهاي انس��اني و ارزشهاي 

واالي خلیفه اهلل در جهان است.
و مبارکت��ر و پربهاتر انتخاب بس��یار واالي روز 
بیستم جمادي الثاني است، روز پرافتخار والدت زني 

که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است.
صحیفه امام؛ 
ج 16، ص 192.

يک انسان به تمام معنا
تمام ابعادي که براي زن متصور است و براي یك 
انسان متصور است در فاطمة زهرا � سالم اهلل علیها � 
جلوه کرده و بوده است. یك زن معمولي نبوده است؛ 
یك زن روحاني، یك زن ملکوتي، یك انس��ان به تمام 
معنا انسان، تمام نسخة انس��انیت، تمام حقیقت زن، 
تمام حقیقت انسان. او زن معمولي نیست؛ او موجود 
ملکوتي اس��ت که در عالم به صورت انس��ان ظاهر 
ش��ده اس��ت؛ بلکه موجود الهي جبروتي در صورت 
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یك زن ظاهر ش��ده اس��ت. پس، فردا روز زن است. 
تمام هویتهاي کمالي که در انس��ان متصور اس��ت و 
در زن تصور دارد � تمام � در این زن اس��ت. و فردا 
همچو زني متولد مي ش��ود؛ زني که تمام خاصه هاي 
انبیا در اوس��ت. زني که اگر مرد بود، نبي بود؛ زني 
که اگر مرد بود، به جاي رس��ول اهلل ب��ود. پس، فردا 
روز زن اس��ت؛ تم��ام حیثیت زن و تمام ش��خصیت 
زن فردا موجود ش��د. معنوی��ات، جلوه هاي ملکوتي، 
جلوه هاي الهي، جلوه هاي جبروتي، جلوه هاي ُملکي و 
ناسوتي � همه � در این موجود مجتمع است. انساني 
است به تمام معنا انسان؛ زني است به تمام معنا زن. 
از ب��راي زن ابعاد مختلفه اس��ت؛ چنانچه براي مرد، 
و براي انس��ان. این صورت طبیع��ي نازلترین مرتبة 
انسان اس��ت و نازلترین مرتبة زن است و نازلترین 
مرتبة مرد است؛ لکن از همین مرتبة نازل، حرکت به 
سوي کمال است. انس��ان، موجود متحرك است؛ از 
مرتبة طبیعت تا مرتب��ة غیب، تا فنا در الوهیت. براي 
صدیقة طاهره این مسائل، این معاني حاصل است. از 
مرتبة طبیعت ش��روع کرده است، حرکت کرده است؛ 
حرکت معنوي؛ با قدرت الهي، با دست غیبي، با تربیت 

رسول اهلل � صلي اهلل علیه و آله وسلم � مراحل را طي 
کرده است تا رسیده است به مرتبه اي که دست همه 
از او کوتاه است. پس، فردا تمام جلوة زن تحقق پیدا 
کرده اس��ت؛ وزن به تمام به معنا متحقق است. فردا 

روز زن است.
صحیفه امام؛ 
ج 7، ص 338-337.

فضايل او همطراز فضايل نبي
فاطم��ة زهرا � س��الم اهلل علیها... زن��ي که فضایل 
او همطراز فضایل بي نهای��ت پیغمبر اکرم و خاندان 
عصمت و طهارت بود. زني که هر کسي با هر بینش 
دربارة او گفتاري دارد و از عهدة ستایش او بر نیامده 
� که احادیثي که از خاندان وحي رسیده به اندازة فهم 
مستمعان بوده � و دریا را در کوزه اي نتوان گنجاند، 
و دیگ��ران هر چه گفته اند به مقدار فهم خود بوده، نه 

به اندازة مرتبت او.
پس اولي آنکه از این وادي شگفت درگذریم.

صحیفه امام؛ 
ج 12، ص 274.
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مقصودخان آدم پول��داري بود. او به هر آرزویي 
که داشت، راحت میرس��ید. مثاًل یکبار آرزو کرد یك 
هواپیم��اي ب��زرگ بیای��د و او را از کارخانهاش به 
خانهاش که نیمس��اعت راه بود ببرد. به همین خاطر 
زنگ زد هواپیمایي و گفت: »یك هواپیماي خصوصي 
میخواهم. پولش هر چه ش��د، میدهم.« پنج دقیقه بعد 
یك هواپیما توي حیاط کارخانهاش نشست؛ اّما چون 
حیاط کوچ��ك بود. بال هواپیما خورد به س��اختمان 

کارخانه و ساختمان کارخانه خراب شد.
یك بار آرزو کرد یك آدم آهني داش��ته باش��د که 
آدمه��اي غریبه را کتك بزند ت��ا نتوانند وارد خانه او 
بش��وند. زنگ زد و طولي نکشید یکآدم آهني برایش 
آمد. آدم آهني کلي با مقصودخان روبوس��ي کرد و 

توي حیاط خانه ایستاد. دیگر دزدها جرأت نمیکردند 
وارد خانه مقصودخان شوند؛ چون آدم آهني آنها را 
کتك میزد؛ ولي با مقصودخان کاري نداش��ت. اّما یك 
ش��ب که مقصودخان دیروقت رفت خانه. تا در را باز 
کرد، آدمآهني حسابي کتکش زد. داد زد: »واي کمك! 
من صاح��ب توأم آدمآهني، چرا مرا میزني؟« نگاهش 
به ص��ورت آدمآهني خورد. دید چش��م آدمآهني را 

درآوردهاند و آدمآهني دیگر هیچکس را نمیشناسد.
مقصودخان یك بار آرزوي جدید کرد. بلند شد و 
زنگ زد و اینطوري گفت: »الو. کارخانه ماشینسازي؟ 
من میخواهم یك ماشین عجیب و غریب برایم بسازید. 
یك ماشین دراز که همهاش از طال باشد و مثل آفتاب 
بدرخشد. صندلیهایش مثل ابر نرم باشد. فرمان و این 

ماشین دمت گرم
علي باباجاني
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چیزها نداشته باشد. خودش با دستور من راه برود. 
این ماش��ین باید طوري باشد که اگر گفتم دمت گرم، 

برود یا بایستد.«
چند وقت بعد یك ماش��ین زیبا برایش آمد. دور تا 
دور ماش��ین المپهاي رنگي بود. رنگ ماشین طالیي 
طالیي بود. در ماش��ین با کنترل باز میش��د و بسته 
میش��د. مقصودخان دکمهي کنترل را زد. در ماشین 
باز شد و صدایي شنید: »بفرمایید تو، خوش آمدید.«

مقصودخ��ان روي صندلي نشس��ت. واي چهقدر 
نرم و راحت بود. انتهاي ماش��ین آب س��ردکن بود. 
کن��ارش یك یخچال پر از میوه و مرغ و گوش��ت و... 
کنار آن یك اجاقگاز فر یك ش��عله. مقصودخان جلو 
را نگاه کرد. ماش��ین فرمان نداشت. فقط یك صفحه 
پ��ر از دکمه جلو خودش دید. یک��ي از دکمهها را زد. 
رادیو روش��ن ش��د. دکمه بعدي براي تلویزیون بود. 
دکمهبعدي براي موبایل ب��ود. دکمه بعدي مال المپ 
و... مقصودخان خیلي خوشحال شد. با خودش گفت: 

»دمت گرم. عجیب ماشیني!«
تا این حرف را زد ماشین حرکت کرد. مقصودخان 
گف��ت: »واي نگفتم که حرکت کني. حاال میخواهم فقط 

تماشایت کنم، ماشین خوشگل من!«
ماشین اّما راه خودش را داشت میرفت. مقصودخان 
یادش��آمد که این ماشین با دمت گرم حرکت میکند و 

میایستد. بعد گفت: »دمت گرم.«
ماشین ایستاد. مقصودخان خوشحال شد. دوباره 
به ماشینش نگاه کرد. ماش��ین مقصودخا همه جا را 
بلد بود برود. او هر روز میرفت سر کار و برمیگشت. 

ماشینش را به همه ُپز میداد.
یك بار دوستاش را سوار ماشین کرد و تلویزیون 
را روش��ن کرد تا فوتبال ببینن��د. فوتبال خیلي زیبا و 
جذاب بود. هنوز چند دقیقه نگذش��ته بود که تیم قرمز 
یك گل به تیم زرد زد. دوس��تان مقصود محکم دست 

زدند و گفتند: »دمت گرم، عجب بازیکني.«
ماشین ش��روع کرد به راه رفتن، مقصود داد زد: 
»بابا این همه نگویید دمت گرم.« ماش��ین ایستاد. یکي 
از دوس��تانش گفت: »چرا نگوییم دمت گرم.« ماشین 
حرکت کرد. مقصود گفت: »به خاطر اینکه این ماشین 

کلیدش دمت گرم است.« ماشین دوباره ایستاد.

همه از تعجب روي سرشان شاخ درآوردند.
یك روز مقصودخان تصمیم گرفت برود ش��مال. 
ه��ر چه زن و بچهاش گفتند که ما را هم ببر، او گوش 
نکرد. خودش تنها س��وار ماش��ین شد و گفت: »دمت 

گرم، میخواهم بروم شمال.«
ماش��ین به راه افت��اد و رفت. با س��رعت زیاد از 
خیابانهاي ش��هر گذشت و از ش��هر خارج شد. رفت 
توي اتوبان و با س��رعت زیادتر به راه خودش ادامه 
داد. از بیاب��ان و جنگل و کوه و جادههاي پیچ در پیچ 
گذش��ت. تا اینکه رس��ید به جادهي خطرناك. ماشین 
گفت: »صاحب عزیز! این جاده خطرناك اس��ت. کمي 

یواشتر برو.«
مقصودخ��ان گفت: »برو ببینم، ماش��ین ترس��و. 

سرعت تو باید مثل هواپیما باشد.«
ماش��ین گفت: »باز هم میگویم. سرعت مرا کم کن. 
تازه ضبطم را کم کن؛ چون ماشینهاي دیگر دارند به 

من بد و بیراه میگویند.«
راننده دودستي زد به سر ماشین و گفت: »واي، تو 

چه قدر حساسي! برو، چهکار به کار من داري.«
ماشین گفت: »من نصیحتهایم را کردم. حاال هر چه 
دیدي از چشمخودت دیدي.« بعد به سرعت باد، به راه 
خودش ادامه داد. همینطور که میرفت، راننده ناگهان 
جل��و را دید. در نزدیکیاش یك پرتگاه بود. راننده داد 

زد: »دمت گرم.«
ماش��ین س��رعتش کم ش��د و وقتي به لبه پرتگاه 
رسید، ایستاد. چرخ جلویي ماشین درست لبه پرتگاه 
بود. راننده چش��مانش را باز ک��رد. یك درهي عمیق 
جلو خودش دید. خوشحال شد که ماشین او را نجات 
داد. نف��س راحتي کش��ید و گفت: »واقعًا احس��نت به 
کارخانهاي که ماشین به این قشنگي و دقیقي ساخت.« 
بعد دست به ماشینش کشیدو گفت: »تو بهترین ماشین 

دنیا هستي واقعًا دمت گرم.«
ناگهان چرخهاي ماش��ین حرک��ت کرد و به طرف 
دره پرتاب ش��د. راننده بین زمین و آسمان مانده بود 

و یکسره میگفت: »دمت گرم. دمت گرم.«
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خاله مهری از حمام بیرون آمده بود و داش��ت با حوله 
موهایش را خش��ك می کرد. خال��ه زری هم کفش هایش را 
امتح��ان می کرد. مامان هم جلوی  آینه ایس��تاده بود و به 

موهایش بابلیس می کشید.
خاله مهری گفت: »زری جون سشوار منو ندیدی؟«

خاله زری گفت: »نه... شاید پیش ناهید باشه.« و مامان 
را نگاه کرد.

مامان گفت: »آره، آره، همین جاس، اال ن می یارمش«. و 
رفت تا سشوار خاله رو بیاورد. با حسرت نگاهی به مامان 
و خاله ها انداختم که با خوش��حالی این طرف و آن طرف 
می رفتند و حرف می زدند. توی دلم گفتم: »هر چی می خواد 
بشه، بشه. برای آخرین بار التماسشون می کنم. شاید قبول 
کردن و منو ه��م بردن.« و برای اجرای نقش��ه ام، قیافه ی 
وارفته ای به خودم گرفتم، گردنم را کج کردم، ابروهایم را 

تا آنجا که جا داشت، پایین آوردم و رفتم پیش مامان.
� مامان، من��م با خودتون ببرید؛ تو رو خدا! قول می دم 
توی اتاق لیال  بمونم؛ تا وقتی هم مهمونا نرفتن بیرون نیام.

مامان که بابلیس را روی میز می گذاش��ت، گفت: »گفتم 
که نه. چن ب��ار یه حرف و به آدم می زن��ن.« و رفت توی 

اتاقش.
مامان که رفت، دیدم بهترین وقت است که دست به دامن 

خاله ها شوم و رفتم که این شانسم را هم امتحان کنم.
برای عملی شدن نقشه ام همان قیافه ی زار و مادر مرده ی 
چند لحظه ی پیش را به خودم گرفتم و گوش��ه ای ایستادم؛ 
طوری که درس��ت جلوی دید خاله ها باشم. خاله زری که 
طبق معمول مش��غول صاف و صوف کردن چاله چوله ها 
و دست اندازی های صورتش بود، چشمش که به من افتاد، 
گفت: »اِوا نرگس جون. چی ش��ده، چ��را ناراحتی؟« برای 
این که قیافه ام تو دل برو باش��د، آب دماغم را چند بار باال  
کشیدم و زیر لب آهسته گفتم: »چیزی نیس، خاله. خودتونو 

ناراحت نکنین.«
خال��ه مهری که باال خره خیالش از بابت نقاش��ی کردن 
صورتش راحت ش��ده ب��ود، گفت: »الهی قرب��ون قیافه ی 

مظلومت ب��رم خاله جون. چرا حرف نمی زنی؟ نکنه مامان 
چیزی به��ت گفته؟« برای این که کار را تمام کرده باش��م، 
چند تا سرفه ی الکی تحویلش دادم و گفتم: »همه اش تقصیر 
این مامان خانومه. هر چی بهش می گم، منم با خودت ببر، 

می گه نه. آخه خاله جون شما بگید چرا من نباید بیام؟«
خاله زری که سعی می کرد کفش های مامان را که یکی، 
دو ش��ماره ای هم به پاهایش تنگ بود، به زور توی پایش 
بکند، گفت: »مامانت راس می گه، نرگس جون. بله برون که 
جای دخترا نیس. تازه خاله اگه تو بیایی ما ش��بنم و سهیل 

رو کجا بذاریم؟« و خندید. بعد سر تا پایم را برانداز کرد.
� راس��تی نرگس ش��نیدی که داماد یه برادر دو قلو هم 

داره... غل��ط نکن��م... اما تا خاله 
بقی��ه ی حرفش را بزن��د؛ مامان 

احضارم کرد.
� نرگ��س کجای��ی؟ بیا اینجا 

ببینم.
دی��دم دیگر جای ایس��تادن 
نیس��ت و راه افت��ادم بروم که 
خاله مه��ری گفت: »ایش��اا... یه 
روزی باش��ه که بله ب��رون تو 
بیایی��م خاله جون.« تو دلم گفتم: 
»ب��ه همین خیال باش��ین. ما از 
این شانسا نداریم« و رفتم توی 

اتاق.
مامان نگ��ران، جلوی پنجره 
ایس��تاده بود و دست هایش را 
تکان می داد. هر وقت که مامان 
این طوری دس��ت هایش را تکان 
می داد، می دانس��تم که حتمًا باز 

چیزی را گم کرده است.
مامان همان طور که س��رش 
پایی��ن بود، پرس��ید: »ت��و این 
انگش��تر منو ندیدی؟« با س��ر 

عملیات نجات
لعیا اعتمادی



جواب منفی دادم. بعد مامان مث��ل این که یاد چیزی افتاده 
باش��د، گفت: »راس��تی نرگس، روی گاز قورمه سبزی بار 
گذاشتم. حواست باشه نسوزه.« زیر لب َچشمی گفتم و از 

اتاق زدم بیرون.
صدای آق��ا ناصر، ش��وهرخاله زری را از توی پاگرد 
پله ها شنیدم که ش��بنم را روی دوشش سوار کرده بود و 

داشت قربان صدقه اش می رفت.
� بابا قربون تو بره، عسل بابا، ناز نازی بابا...

پش��ت سر آقا ناصر، بابا هم در حالی که دست سهیل، 
پس��رخاله مهری را گرفته بود، آمد ب��اال . بابا را که دیدم، 

داغ دلم تازه ش��د و رفتم تا آخرین شانس��م را هم امتحان 
کنم. استکان چایی را روی میز گذاشتم و منتظر، گوشه ای 
ایس��تادم. بابا که چشمش به من افتاد، گفت: »حال و احوال 
دختر خودم.« آهی کش��یدم و گفتم: »خوبه باز کس��ی پیدا 
شد که حال ما رو بپرس��ه.« بابا با ِخرت و ِخرت، قند زیر 

دندانش را خرد کرد.
� ببین��م کی جرئت کرده به خانم خانم های ما بگه باال ی 

چشمت ابروه؟
بعد چایی اش را هورتی باال  کشید و مامان را صدا زد.

� ناهید خانم، زود باشید دیگه. دیر می شه ها!
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باال خره هم��ه رفتند و تمام نقش��ه ها و تال ش های من 
بی ثمر ماند و من ماندم و سهیل و شبنم.

همان طور که پکر و عصبانی داش��تم به بخت و اقبال 
بلند خودم فکر می کردم، صدای گریه ی س��هیل، پسرخاله 
مهری و پش��ت بند آن نق زدن های ش��بنم بلند شد. توی 
دلم گفت: »بدبخت شدی نرگس خانم. بدبخت. فقط همینت 
مونده که بچه داری کنی.« بعد س��عی کردم از همان ترفند 
قدیمی مام��ان و بابا، موقعی که رابطه ش��ان کارد و پنیر 
می شود، اس��تفاده کنم؛ یعنی همان سکوت و بی محلی، یا 

شتری دیدی، ندیدی.
به همین خاطر بی خیال روی مبل نشستم و سعی کردم 
خودم را با عکس های توی روزنامه ی بابا مش��غول کنم. 
اما هنوز چند صفحه ای از روزنامه را ورق نزده بودم که 
»دو قتل مشکوك... قاتل بی رحم دو کودك را ... به گفته ی 
ش��اهدان عینی قاتل دیروز عصر حوالی ساعت چهار، دو 
کودکی را که مادران شان به بله برون رفته بودند، به حمام 

برده و در آنجا پس از شکنجه بسیار خفه کرده اند«.
به خودم که آمدم، دیدم وسط هال ایستاده ام و صفحه ی 
حوادث را نگاه می کنم. صدایی از توی اتاق نمی آمد. نگران، 
خودم را به اتاق رساندم. شبنم به پشت، روی زمین افتاده 
و خوابش برده بود. اما از س��هیل هی��چ خبری نبود. باز 
صحنه ی قتل توی ذهنم مجسم شد و سر و صورت خونی 

سهیل در مقابلم زنده شد.
� خاك توی اون سرت نرگس. حاال  جواب خاله رو چی 
می خواهی بِدی. آره دیگه، تو که عین خیالت نیست. این منم 

که باید جواب اون خاله ی بی فکرمو بدم.
باال خره بعد از کلی بد و بیراه گفتن به خودم و مامان و 
خاله ی بی فکرم و زدن توی سر وصورت خودم، صدایی 
از زیر مبل بلند ش��د و شستم خبردار شد که بله، حضرت 

اَجل زیر مبل تشریف برده اند.
� سال م سهیل، سال م... دالی... دالی، سهیل.

بعد از اطال ع از محل استقرار سهیل، پروژه ی استخراج 
او از زیر مبل مطرح شد، که این مشکل هم با توسل به ادا 
و اطوار بسیار و قربان صدقه رفتن های زیاد، به خوبی و 

خوشی حل شد.
اما برخال ف آن چه که تصور می ش��د، مشکل به همین 

جا ختم نشد و مشکل بزرگ همانا زمانی ایجاد شد که بچه 
از زیر مبل بیرون آورده ش��د. بیرون آوردن بچه از زیر 

مبل همانا و کج و کوله شدن لب و لوچه ی بچه همانا.
صدای گریه ی سهیل که بلند شد، شبنم هم چشم هایش 
را باز کرد و شروع کرد به همراهی سهیل در گریه کردن. 
حس��ابی کال فه شده بودم. نمی دانس��تم چیکار باید بکنم. 
ش��بنم را بغل کردم، دست س��هیل را هم گرفتم و شروع 
کردم به راه رفتن توی هال. همان طور که راه می رفتم و به 
بال ی آس��مانی و زمینی که روی سرم نازل شده بود فکر 
می کردم، دیدم که رنگ و روی ش��بنم عوض شد. محلش 
نگذاشتم؛ گفتم شاید از گریه ی زیادی این شکلی شده است. 
بعد حس کردم دس��تم داغ ش��د. باز هم محلش نگذاشتم. 
گفتم ش��اید گرمای مهر مادری که می گویند، همین است. 
اما وقتی بوی گاز اش��ك آور، فضای منطقه را آلوده کرد 
و چش��مم به زردی روی باند فرودگاه، لباسم افتاد، تازه 

متوجه پاتك دشمن شدم.
باال خره با هزار زحمت و بدبختی و بعد از دو بار حال 
به هم خوردگی و چند بار عوضی بس��تن ال ستیك شبنم، 

عملیات به خوبی و خوشی به پایان رسید.
بعد از پایان عملیات انهدام و پاکسازی منطقه، تازه یاد 

سهیل افتادم.
� سهیل، سهیل جان، نازنازی... بیا... بیا قربونت برم.

پش��ت پرده، توی کمد، زیر مبل و باال خره هر سوراخ 
س��مبه ای را که می ش��د یك بچه را در آن ج��ا پیدا کرد، 
جستجو کردم؛ اما هیچ اثری از سهیل نبود که نبود. خیس 
عرق شده بودم: »راز یك جنایت... اعترافات تکان دهنده ی 

یك قاتل... بله برون، کودکی را به کام مرگ می کشد.«
تیتر بزرگ روزنامه ها در مقابلم شروع به حرکت کرد 

و طناب داری، رقص کنان در گردنم حلقه شد.
توی همین فکرها بودم که صدای نکره ی سعیده خانم 

همسایه ی رو به رویمان بلند شد.
� آهای، کسی اونجا نیس. ناهید خانم... این بچه صاحاب 

نداره!
با ش��نیدن این حرف ه��ا بود که تازه ی��اد راه پله های 
پشت بام افتادم. تنها جایی که نگشته بودم. به پاگرد پله ها 
که رسیدم، سهیل را دیدم، دست هایش را به نرده های دور 
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دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان

پش��ت بام گرفته و »ماما، ماما«  می ک��رد. صدای اکبر آقا 
ش��وهر س��بیل در رفته و عصا قورت داده ی خاله مهری 

توی سرم پیچید.
� جان��ی، آدم کش! خ��ودم با این ب��ل د ورزم ناکارت 

می کنم.
ش��بنم را که شس��تش را می مکید به حال خودش تنها 
گذاشتم و رفتم سر وقت سهیل. سعیده خانم همسایه مان 
تا چشمش به من افتاد، فریاد زد: »کدوم قبرستونی بودی 

تا حاال ؟! دو ساعته دارم صداتون می کنم اِ... اِ نیفته بچه!«
دست و پاهایم یخ کرده بود. جرئت نگاه کردن به سهیل 
را نداشتم. درست مثل توی فیلم ها شده بود. مثل قهرمانی 
که سعی می کرد آدم ها را نجات بدهد. مثل بروس لی، شاید 
هم کایکو با آن دس��تمال قدرتش، دس��ت هایم را بر روی 
نرده های پشت بام ُس��ر دادم و آرام آرام رفتم جلو. حال 

هیچ چیز جز نجات سهیل برایم مهم نبود.
عملیات نجات که به خوبی و خوش��ی انجام ش��د، به 
شکرانه ی این پیروزی چند چشم غّره ی درست و حسابی 
به س��هیل رفتم؛ تا حساب کار دستش بیاید. سهیل هم در 
مقابل، نامردی نکرد و شروع کرد به گریه کردن؛ در همین 

هنگام بوی سوخته ای توی دماغم پیچید.
� وای... قورمه سبزی... مامان.

و تا به آشپزخانه برسم، بوی سوخته ی قورمه سبزی 
تمام خان��ه را پر کرده بود. زیر غ��ذا را خاموش کردم و 
ب��ا خیال این که مادر قرار اس��ت ش��ب جل��وی خاله ها و 
شوهرهایش چه غذایی بگذارد، وحشت زده به ساعت نگاه 
کردم. تقصیر مامان بود. اصال ً نباید از اول تعارف می کرد 
که خاله ها شام خانه ی ما بمانند. حسابی کال فه شده بودم. 
دیگر نمی دانس��تم چیکار باید بکنم. نق زدن بچه ها هم که 
قطع نمی ش��د. ناچار بعد از کلی فکر کردن و فشار آوردن 
به مغزی که مدت ها بود دس��ت نخورده مانده بود و خاك 
می خورد، به این نتیجه رسیدم که نوبتی هم که باشد، نوبت 
به دادن جیره و مواجب بچه هاست. قابلمه ی قورمه سبزی 
را رها کردم و رفتم سر وقت گرم کردن شیر برای بچه ها. 
ش��یر که آماده شد، آمدم توی اتاق، وسط اتاق که رسیدم 
دیدم ش��بنم روی زمین خوابیده و دارد دست و پا می زند. 
محلش نگذاشتم. گفتم شاید سر عقل آمده و دارد با خودش 
بازی می کند. اما جلوتر که رفتم، دیدم رنگش سیاه شده و 
نفسش هم باال  نمی آید. باز صحنه ی قتل توی ذهنم مجسم 
ش��د و تیتر بزرگ روزنامه ها در مقابلم شروع به حرکت 
کرد: »کودکی بی گناه خفه می ش��ود... قاتل کودك را... قتل 

حوالی ساعت...«

دس��ت و پاهایم می لرزید. دهانم خش��ك ش��ده بود. 
نمی دانستم چه کار باید بکنم. بچه را بغل کردم. کمی تکانش 
دادم. اما بی فایده بود. ناگهان فکری به ذهنم رس��ید. دهان 
بچه را باز کردم و دستم را توی دهانش کردم. مشتم توی 
دهان شبنم جا نمی شد و بچه بی قراری می کرد. اما نمی دانم 
چطور شد که یك دفعه شبنم عق زد و مایع سفید رنگی از 
دهانش بی��رون ریخت و به دنبال آن صدای گریه اش بلند 
ش��د. همان طور که بچه را آرام می ک��ردم، نگاهم به مایع 
س��فید ریخته روی فرش افتاد، که انگشتر مامان توی آن 

برق می زد.
باال خ��ره ب��ه هر زحمت�ی بود ش��یر بچه ه���ا را دادم 
وخوابان��دم  ش��ان و رفتم س��ر وقت تمیز ک��ردن فرش. 
همان ط��ور که ب��ه بدبختی هایم فکر می کردم و دس��تمال 
خیس را روی فرش می کش��یدم، رفتم تو بحر حرف های 

خاله زری.
� راستی، نرگس ش��نیدی که داماد یه برادر دوقلو هم 

داره. غلط نکنم...
هنوز تو فک��ر کاندیدای عروس آینده و پاش��نه ی در 

خانه ای که قرار بود در بیاید بودم که...
ش��بنم توی ایوان نشس��ته بود و می خندید... موهای 
چتری اش هم تکان می خورد. س��هیل ه��م تاتی کنان، توپ 
پال س��تیکی اش را به این طرف و آن طرف پرت می کرد و 
بازی می کرد. من هم توی حیاط ایستاده بودم و نگاهشان 

می کردم.
شبنم چهار دست و پا تا لبه ی پله ها آمد. صدا زدم: »نه 
شبنم! نه! برو عقب. اوف...« سهیل هم خم شد تا توپش را 
که روی پله ها افتاده بود، بردارد. داد زدم: »نه سهیل! نه... 
ن��ه...« و دویدم تا جلوی پرت شدن ش��ان را بگیرم. اما تا 
بخواهم جلویش��ان را بگیرم، کار از کار گذشته بود و دل 

و روده هایشان...
ب��ا دیدن این صحنه احساس��اتی ش��دم و جیغ بلندی 
کشیدم. توی همین هیر و ویری از خواب پریدم. چشم که 
باز کردم، سهیل و شبنم را دیدم که گوشه ی اتاق خوابیده 
بودن��د. خاله زری و خاله مهری هم باال ی س��رم نشس��ته 
بودند و می خندیدند. بوی قورمه س��بزی تمام خانه را پر 

کرده بود.
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ت�و دري�ا دريا نعم�ت را به س�ويم ج�اري کردي و 
خورش�ید مهربان�ي را ارزان�ي دلم داش�تي، راه جنگل 
احسانت را به رويم گشودي و از سبزه ها و زيبايي هاي 
آن همه احسان مرا بهره مند کردي. دست پر از کرامت و 
بخشش ات به سويم دراز است؛ مثل آسمان بي انتهايت 
ک�ه پ�ر اس�ت از س�تاره هاي روش�ن بزرگ�واري. ت�و 
بخش�نده اي؛ تا به اوج برس�م. تويي که م�را از آلونک 
فق�ر به قصر دارايي ب�ردي. دنیاي پ�ر از ثروتت را به 
م�ن معرفي کردي تا ه�ر چه مي خواه�م از آن بهره مند 
باش�م. تويي که سرمايه ي س�المت و روشني و تالش 
و هم�ت را هديه ام کردي. چه س�رمايه اي بهتر از پدر و 
مادر؛ آن ها که دس�ت هاي مهربان ش�ان چتر روي سرم 
هس�تند. آن ه�ا که از مهربان�ي تو دس�تور مي گیرند تا 
م�را پناه دهند. هر چ�ه پناه و پناه گاه در مس�یر فکرم 
قرار مي دهي تا بیراه را از راه تشخیص دهم. برنامه ي 
زندگي ام دس�ت تو اس�ت. و تويي که مهت�اب هدايت را 
باالي س�رم روشن مي کني. اگر حضور تو اي باالترين 
نورها در مس�یر زندگي ام کم رنگ باش�د، جز سیاهي و 
بیچارگي چه چیزي نصیبم مي ش�ود. تويي که بر س�ر 
راه خوب هايت و دوستانت مانعي  مي گذاري تا به سوي 
گناه نروند. دس�تور نرفتن م�ن به جايي، حکم آمدن به 
سوي تو را دارد. نمي خواهي که در بیابان هاي پر از خار 
و بي نش�ان ها حیران و س�رگردان بمانی�م. نمي خواهي 
ک�ه در اقیان�وس مصیب�ت و درماندگ�ي، غرق ش�ويم. 
نمي خواهي که خوراك ش�یطان باش�یم. اگر خطايي از 
م�ا س�ر زد، اگ�ر کاري مايه ي خارمان ش�د، ت�و پرده ي 
س�تارالعیوبي را بر آن مي کش�ي ت�ا بدخواهان نبینند 
که چه اش�تباهي مرتکب ش�ده ايم. تويي که مي بخش�ي 
و مي بخش�ايي. هديه مي کني و از گناهان مان مي گذري. 
چه قدر در قاموس تو آمرزش زيبا و آرام کننده است! با 
عطر آمرزش تو اسب سرکش بیراه رفتنم رام مي شود. 

ب�ا مهربان�ي تو اس�ت ک�ه راه، ک�ج مي کنم و پ�ا به دل 
خواستني هايت مي گذارم.

واي، چ�ه لذت�ي دارد در مس�یر گ�رم و ن�رم تو قدم 
گذاشتن! به سوي تو آمدن هم خودش نعمتي است؛ حتي 
اگر اراده کنم که سر به سويت بچرخانم، تو فرش هاي 
ابري ات را بر س�ر راهم قرار مي ده�ي تا مبادا گام هايم 
خس�ته ش�وند؛ حتي بال به من مي دهي تا پرنده ش�دن 
را تجربه کنم. به س�وي تو آمدن همه اش پرواز اس�ت. 
همه اش اوج گرفتن است. به سوي تو آمدن، عکس روي 
برگرداني از تو است. به سوي غیر تو رفتن، سقوط در 

سراشیبي درماندگي و در چاه بیچارگي است.
ت�و اي واالترين مق�ام در واالترين مکان، نگاه به تو 
و روي ب�ه ت�و ک�ردن بهره اش رس�یدن به مقام اس�ت. 
وقتي در روشني تو نظر کنم تو از آن مقامت به من هم 
مي دهي. با تو که به باال روم، پر از مقام و جاه مي شوم. 
توي�ي که کارهايم را تأيید مي کني و اين توانايي را به 

من مي دهي تا کارهايم راست و درست از آب در آيد.
با اين همه لطفي که تو داري چرا س�ر به زانوي غم 

فرو برم؟ چرا چشم هايم را به سوي روشني ببندم؟
چرا از راه هاي رس�یدن به ت�و، بیراهه ها را انتخاب 
کن�م؟ تويي ب�ا اين همه خوبي هاي بي ک�ران و اين همه 
ن�گاه مهرب�ان، و من�م که باي�د از اين هم�ه مهرباني ات 
بهره من�د ش�وم و بگوي�م ک�ه س�تايش مخص�وص تو 
اس�ت اي خداون�دگار که م�را در دنیاي�ي از نعمت ها و 

خوشي هايت هدايت مي کني.

اي م�والي م�ن توي�ي ک�ه عط�ا فرم�ودي، تويي که 
احسان کردي... پس ستايش مخصوص تو است.

دعاي عرفه، امام حسین)ع(
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از عهد باس��تان تاکنون برای اعتبار بخشیدن به 
سخن، فرمان، نوش��ته، قرارداد و هر چیزی دیگری 
که ب��ا گذر زمان ارزش آن نیز ملموس تر می ش��ده، 
از مهر اس��تفاده می کردند. اگر عالقه مند به شناخت 
آثار ملّی خود باشیم )حداقل برای یکبار هم که شده!( 
می توانیم به یکی از موزه های کش��ورمان )البته اگر 
دسترس��ی داشته باش��یم!( و یا بعضی از کتاب های 
مرجع آثار باس��تانی )که البته باز هم اگر کتابخانه ای 
در دسترسمان باشد!( سرك بکشیم و ببینیم مهرهای 
سفالی، سنگی، فلزی و چوبی را از هزاران سال پیش 
تا حال که چگونه باقی مانده اند و یادآور چه حوادث 
و وقایعی هس��تند. برخی جان بخشیده اند و بعضی 
گرفته ان��د؛ برخ��ی دریایی را بخش��یده اند و بعضی 
خلیجی را ستانده اند؛ یکی جنگی به پا کرده و دیگری 
صل��ح را؛ و هزاران مورد کوچك و بزرگ که تنها به 

اعتبار یك ُمهر انجام گرفته است.
عالوه بر اینها از مهر استفادة شخصی هم می شده 
و می شود. )البته منظورم از آن استفاده های شخصی 
نیست که بعضی از مدیران ادارات و بیمارستان ها و 

شرکت ها می کنند.( ش��اید دیده باشید پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایی را که از انگشترش��ان به عنوان مهر 
اس��تفاده می کردند. بله، دقیقًا منظورم همان مهرهای 
برنجی اس��ت که بجای امضا به کار می بردند. و این 
روزه��ا با وجود مهرهای پالس��تیکی و ژله ای کمتر 
کسی س��راغ مهرهای برنجی می رود. اما! بله یك اما 
وجود دارد و آن اینکه هنوز هم س��ازندگان مهرهای 
برنجی َتك و توك پیدا می ش��وند و به کارشان عشق 
می ورزند. در بازار بزرگ تهران تعداد انگشت شماری 
از این پیشکسوتان همچنان به کار خود ادامه می دهند 
آن هم در جایی تقریبًا به مساحت دو متر مربع! روی 
دو تا از سکوهای دِر غربی مسجد شاه )مسجد امام 
خمینی( و یکی دو جای دیگر همان بازار این هنرمندان 
هنرنگهدار، هنرپروری می کنند و تقریبًا به همان شیوة 

هزاره ها و سده های پیشین یعنی با دست.
آق��ای محمدعلی محم��ودی معروف ب��ه حکاك 
محمودی ش��صت سال اس��ت که به این کار اشتغال 
دارد و از شانزده سالگی زیر نظر استاد، روی همان 
سّکوی دو متری ریشة هنر را گرفت و بعدها که خود 

ُمهر و مِهر
نرگس فراهانی

دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان
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استادکار شد سّکو نیز به او واگذار شد. این 
اواخر به دلیل ناراحتی بینایی، شخصًا مهر 
نمی سازد. وقتی از این موضوع مطلع شدم 
دلم گرفت زیرا به شوق دیدار وی و اینکه به 
دست خودش مهری برایم بسازد عازم بازار 
شده بودم. )وقتی بعد از نیم ساعت جستجو 
س��ّکو را بیابی خال��ی از حضور خودش و 
فرزن��د برومندش بگوید که ب��رای نماز به 
مس��جد رفته و ده دقیقة دیگر باز می گردد، 
و دوباره چرخ��ی در آن بازار! بزنی و در 
آن ش��لوغی برگردی و چشمت برای اولین 
بار به جمال اس��تاد روش��ن شود و بگوید 
که دیگر شخصًا مهری نمی سازد، چه حالی 
پیدا می کن��ی؟!( به این ترتی��ب آقای وحید 
محمودی نژاد منفرد )فرزند آقای محمودی( 
که حدود بیس��ت س��ال اس��ت به این کار 
اشتغال دارد زحمت کشید و یك مهر برنجی 
برایم ساخت. البته از آن مهرهایی که شبیه 
گوش��ت کوب هستند. ابتدا صفحة برنجی را 
سوهان زده س��پس نامم را معکوس روی 
آن نوشت و با یك متة  ظریف شروع به حك 
آن ک��رد. در انتها نیز دوباره س��وهان زده 
و تحویل��م داد. خوبی مهرهای برنجی که با 
دست ساخته می ش��وند این است که کسی 
نمی تواند از مهر دیگری تقلب کند. زیرا هیچ 
دو مهری کاماًل مثل هم نمی ش��وند و حتمًا 

تفاوت هایی دارند.
از کارهای جالبی که آقای محمودی کرده 
حکاکی یك چوب س��یگار برای نیکس��ون ) 
رئیس جمهور آن زمان آمریکا( بوده است. 
و بع��د از آن هم همین آقای نیکس��ون یك 
جعبه خدمت آقای محمودی می فرستند برای 

حکاکی. )هنر نزد ایرانیان است و بس!( 
ش��اید چن��د ده س��ال پی��ش بعضی از 
کم س��وادها و بی س��وادها هم از این مهرها 
بجای امضا استفاده می کردند، اما از آنجایی 
که این حرف��ه هم مثل خیلی از پیش��ه  های 
باس��تانی کم کم به زوال می رود بد نیس��ت 
یکبار هم که شده این کار را از نزدیك ببینیم 

و مهری به یادگار طلب کنیم.
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متولدين فروردين: در انجام کاری  که به عهده شماس��ت 
مشکل کوچکی بوجودآمده. روش تان را عوض کنید حتما" با 

مشورت گره کارتان باز خواهد شد.

متولدي�ن ارديبهش�ت:  برای رس��یدن به هدفی سخت در 
تالش هستید اما تا کنون نتیجه ای  نگرفته اید . اگر روش تان 

را عوض کنید  حتما " نتیجه  مطلوب بدست می آید.

متولدين خرداد: اگر چه آرامش روحی ش��ما قابل تحسین 
است اما سعی کنید همیشه مراقب محیط پیرامون خود باشید.

ممکن است  این آرامش روحی شما مشکل ساز شود.

متولدي�ن تیر: به نظر مي رس��د موضوعي نه چندان مهم 
بین شما ودوس��ت تان فاصله ایجاد کرده است، اگرواقع بین 

باشیدخواهید دید که این  به نفع شماست.

متولدي�ن مرداد: اصاًل خستگي و ناامیدي بخود راه ندهید. 
همچن��ان در تصمیم و قصد خیري که دارید مصمم باش��ید. 

حتمًا به مقصود خواهید رسید.

متولدين ش�هريور: براي ش��ما دامي په��ن کرده اند. جاي 
نگراني نیست ، به س��المت از موانعی که بر سر راه شماست 

عبور خواهید کرد البته اگر هوشیار  باشید.
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متولدين اس�فند: مژده مژده، ش��ما فردی خوش ش��انس 
هستید. به زودی اتفاقی خواهد افتاد که شما را متعجب خواهد 

کرد.

 متولدي�ن مهر: از اینکه دوس��تان را در حل مش��کل پیش 
آمده یاری کنید بسیارخوب و پسندیده است . اما به یاد داشته 
باش��ید که هرگز زیاده روی نکنید چ��ون نتیجه عکس خواهد 

داشت.

متولدين آبان: چند وقتی اس��ت که همه تالش شما صرف 
کمك به دوس��تانتان شده خیلی خوب، اما مواظب باشیدافراط 

نکنید.

متولدي�ن آذر: حتم��ا" ای��ن ض��رب المثل را ش��نیده اید 
که: عاقبت جوینده یابنده اس��ت. حاال دیگ��ر موضوعی را که 

مدتهاست دنبال کرده اید در چند قدمی شماست . 

متولدي�ن دي: گر چه کاری را که ش��روع کرده اید قدری 
زحمت دارد، اما بدانید که پایان ش��یرینی در انتظار شماست. 

چون هیچ موفقیتی بدون زحمت و تالش بدست نمی آید.

متولدين بهمن: نگران نباش��ید. این گونه اتفاقات س��اده و 
پیش پا افتاده نباید ش��ما را از دس��ت یافتن به قله های فتح و 

پیروزی محروم کند. 



روزي
یکي طفل، دندان درآورده بود

پدر، سر به فکرت فرو ُبرده بود
که من نان و برگ از کجا آرمش

مرّوت نباشد که بگذارمش
چو بیچاره گفت این سخن نزد ُجفت1

نگر تا زن او را چه مردانه گفت:
مخور هول ابلیس تا جان دهد

هر آن کس که دندان دهد، نان دهد
بوستان سعدي

پادشاه حکیم
در زمان هاي قدیم، در شهري دوردست پادشاهي 
عاق��ل و قدرتمند حکم مي راند، این پادش��اه به دلیل 
شوکت و شکوهي که داش��ت، مخوف، و به واسطه 

عقل و دانشش، محبوب بود.
در وس��ط ش��هر چاهي بود که آبي بسیار گوارا 
داش��ت. همه ي ساکنان شهر از پادشاه و اطرافیانش 
گرفته تا مردم کوچه و بازار از آب آن چاه مي خوردند، 
چرا که در ش��هر جز همان چ��اه، چاه دیگري وجود 

نداشت.
یك ش��ب که همه ي مردم ش��هر به خ��واب رفته 
بودند، زني جادوگر وارد شهر شد و به سر چاه آب 
رف��ت و از مایعي عجیب، هف��ت قطره در چاه ریخت 
و گف��ت: »بعد از این هر ک��س از آب این چاه بخورد 

دیوانه مي شود.«
صب��ح روز بعد هم��ه ي اهالي ش��هر از آب چاه 
خوردند و همان طور که زن جادوگر گفته بود همگي 
دیوانه شدند؛ اّما پادش��اه و وزیر پادشاه از آب آن 
چاه نخوردند. وقتي خبر به گوش مردم شهر رسید، 

در کوي و برزن راه افتادند و محله به محله گش��تند 
و گفتند: »پادش��اه و وزیر ش��هر دیوانه شده اند. هر 
دو پاك عقل شان را از دس��ت داده اند، ما نمي توانیم 
بپذیریم که پادشاهي دیوانه بر ما حکومت کند، بیایید 

برویم و او را از تخت به زیر کشیم!«
آن ش��ب وقتي پادشاه از وقایع داخل شهر باخبر 
ش��د، فوري دس��تور داد تا کوزه ي ط��ال را... که از 
اجدادش به او ارث رس��یده بود � ُپر از آب چاه کنند 
و به نزد او ببرند، بي درنگ فرمان ش��اه اجرا شد و 
کوزه ي پر از آب را به حضور او بردند. شاه کوزه ي 
طال را گرفت و سر کشید. خوب که سیراب شد، کوزه 

را به وزیر داد و وزیر هم از آن آب بیاشامید.
وقتي مردم ش��هر از این موضوع باخبر ش��دند، 
شادماني بسیار کردند؛ چرا که پادشاه و وزیر دیوانه 

دوباره عقل شان را به دست آورده بودند!
جبران خلیل جبران

شعر آزاد
شعر آزاد تقریبًا همان بحر طویل است که سابقًا 
هم ب��وده، منتها در فارس��ي کم بود، اّم��ا در ترکي 
زیاد بوده، مث��اًل نیما را در آن افس��انه مي بینید که 
یك مصراع آن را آزاد گذاش��ته اس��ت. تقریبًا همان 
بحر طویل اس��ت و چیز تازه اي نیست. منتها مضافًا 
این که حاال خیلي مورد لزوم است. بسیاري از موارد 
هست که جز در آن قالب در قالب دیگري نمي شود به 
آن خوبي بیان کرد. خیلي موضوعات اس��ت که نه با 
قصیده مي ش��ود بیان کرد نه با غزل، شعر آزاد اآلن 
الزم است. چیزي که نوپردازان و جواناني را هم که 
مي گویند قافیه نباشد، سیراب مي کند. مي گویند قافیه 

نباشد، خوب نباشد، اّما وزن که باید باشد.
میراث ماندگار � استاد شهریار
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 ببري خان
به ناگاه رحیم بیك محالتي، سراغ کنان، آمده مرا 
یافت و بع��د از تعارفات گفتم: »تو هم عضو اردوي 

شکاري؟ کارت چیست؟«
گفت: »از اردوي ش��اهم و خدم��ت ببري خان به 

عهده ي من است.«
گفتم: »ببري خان کیست؟«

گفت: »این لقب گربه ي مخصوص ش��اه است که 
شاه آن را دوست داشته، با خود مي گرداند و براي 
او لباس هاي مخصوص و اسب و خدمتکار و مواجب 
مقرر کرده، به این لقب ملقب گردانیده است.« بسیار 
حی��رت کردم که گربه، خان اس��ت و لقب و منصب 
دارد و انس��ان های بیچ��اره در چ��ه گرفتاري هایي 
هس��تند، بعد از سوار شدن ش��اه براي شکار، نزد 
حکیم تولوزان رفتم. در میان صحبت، از لقب خانِي 
گربه تعجب نمودم. گفت: »تعجب ندارد. لقب شغالي 
به کسي و خرسي به کسي داده، مواجب مي دهند و 

آنان افتخار دارند که شغال و خرسند.«
خاطرات حاج سیاح

هزار گوسفند
انوري � رحم��ه اهلل تعالي � حکیمي کامل و فقیهي 
فاضل بود. س��خنان او مش��هور اس��ت و دیوان او 
مسطور2، گویند به سمع َملِك »غور«3 رسانیدند که: 

انوري تو را هجا گفته است.
]ملك غور[ به ملك هرات نوشت و انوري را طلب 
کردو ملك هرات را مقابله ي وي هزار گوسفند وعده 

کرد.
انوري گفت: اي پادش��اه! مردي ک��ه او را هزار 
گوس��پند مي ارزد، تو را رایگان نمي ارزد؟ مرا بگذار 
تا باقي عمر در س��لك مالزمان تو باش��م و جواهر 

مدایح در پاي تو پاشم.
ملك هرات را از این سخن خوش آمد و او را نگاه 

داشت.
بهارستان جامي

زندان یوسف
شنیدم که یوسف علیه السالم
به زندان در افتاد از یك کالم

چو شد خواب ساقي بر او آشکار
ز ساقي شد آن لحظه امیدوار
بدو گفت: نزد خداوند خویش
به یاد من آور طریقي به پیش

کزین ُکنج زندانم آن پادشاه
خالصي دهد چون ندارم گناه
در آن لحظه جبریل آمد فرود

بدو گفت آن را که حق گفته بود
بدو گفت: با آن همه فضل و خیر

چرا استعانت گرفتي ز غیر؟
چرا دیگري را کني چاره جوي

چرا ریختي پیش خلق آبروي
تو را چون خالصي دهد آن کسي

که از تو گرفتارتر شد بسي؟
ز فرمان حق سرکشیدن خطاست

که حق، هر چه بربنده آرد عطاست
خانقا � فقیر شیرازي

1( جفت: همسر.
2( مسطور: نوشته شده.

3( غور: شهري در افغانستان.
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ماهي گيري و هي  به قالب  بود  كرده  گير  ماهي كوچولو 
تكان مي خورد و چپ و راست مي شد. درد، تمام وجودش 
را پر كرده بود. قالب داشت مي رفت باال و ماهي كوچولو 
را هم مي برد. موير ماهي كوچولو ديگر نااميد شده بود. از 
تك و تا افتاد. يكدفعه كوسه خان از دور پيدايش شد. داد 

زد: ماهي كوچولو ناراحت نباش دارم مي آم.
پاره كرد و ماهي  را  به هم زدن نخ قالب  در يك چشم 
ماهي  دهان  از  را  قالب  هم  بعد  داد.  نجات  را  كوچولو 
كوچولو درآورد. ماهي كوچولو كه خيلي خوشحال شده 
به موقع  بودي؟ چه  »واي... كوسه خان كجا  زد:  فرياد  بود 

رسيدي؟

كم كم ماهي هاي ديگر دور كوسه خان و ماهي كوچولو را 
اين  وارد  وقتي  از  كشتي  اين  گفت:   كوسه خان  گرفتند. 
دريا شد امنيت ما از بين رفته بايد امروز حسابمو باهاش 

صاف كنم.
كوسه خانه به سطح آب رفت و داد زد:  آهاي عوضي! اينجا 
چه كار مي كني؟ هيچ  معلوم هست از اون سر دنيا پا شدي 

اومدي اينجا براي چي؟
يكي از ماهي ها گفت: واي! اين كوسه خان االن شر به پا 

طنز

كشتي امريكايي
)به مناسبت دهم اردي بهشت روز ملي خليج فارس(

سيدسعيد هاشمي
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مي كنه بريد جلوشو بگيريد. بريد تا خونريزي نشده.
ماهي ها هم باال آمدند و دور كوسه خان را گرفتند. ملواني 
كه توي كشتي، لب عرشه بود نگاهش به كوسه خان افتاد. 

آمد جلو و گفت: چيه؟ چي مي گي؟ تو كي  هستي؟
كوسه خان گفت: منو كه همه مي شناسن. تو بگو كي هستي؟ 
اينجا چي مي خواي؟ چرا نمي ذاري ماهيها راحت زندگي 

كنن؟
را  او  و  بودند  گرفته  را  كوسه  دم  و  باله ها  ماهي ها 

مي كشيدند.
- كوسه خان بيا بريم. مگه دنبال دردسر مي گردي؟

بريم  بيا  رو.  بي تربيت  آدمهاي  اين  كن  ول  كوسه خان   -
دنبال كارمون.

ملوان گفت: ما ملوانهاي اين كشتي امريكايي هستيم. به تو 
هم ربطي نداره كه اينجا چه كار مي كنيم.

كوسه خان با عصبانيت داد زد: به من ربطي نداره؟ مرتيكه ي 
عوضي. مگر اين كه به چنگم نيفتي. شلوار تو برات كراوات 
توي  اومدي  ماست.  خونه ي  خليج فارسه.  اينجا  مي كنم. 

خونه ي ما اونوقت زور هم مي گي!
خليج  شده  االن  نيست.  ديگه  االن  بود!  شما  خونه ي   -

عربي.
كوسه خان كه از عصبانيت داشت منفجر مي شد گفت: غلط 
كردي كه اينجا شده خليج عربي! اينجا فارسه! فارس! زمان 

ننه باباي منم اينجا فارس بود. مرتيكه ي بيگانه.
تو  روزي  خدا  برو  نزن.  اين قدر جوش  برو  گفت:  ملوان 
كار  هيچ  تو  و  اين جاييم  ما  فعاًل  كنه.  حواله  ديگه  جاي 
نمي توني بكني. اينجا هم خليج عربيه. ما هم از عربها اجازه 

گرفتيم و اومديم اينجا. ماهي ها مي خواستند كوسه خان را 
بكشند عقب.

- واي... خاك به سرم. كوسه خان بيا بريم ول كن اين آدم 
بي تربيتو!

به  دهن  هستن.  جنگ  دنبال  هميشه  اينا  كوسه خان!   -
دهنشون نشو.

كوسه خان گفت: بذاريد ببينم اين مرتيكه ي... و... بی پدر و 
مادر... چي مي گه؟

يكي از ماهي ها لبش را گاز گرفت و گفت: وا!... خجالت 
تو كه  ياد گرفتي!  از كي  را  اين فحشها  بكش كوسه خان! 

اين قدر بي چاك و دهن نبودي؟
ملوان گفت: حاال اين دريا عربي شده تو چرا مي سوزي؟ 

راست مي گي بيا اين باال.
يكدفعه خون جلوي چشمهاي كوسه خان را گرفت. فرياد 
مي كشيد و هر چه زور توي بدنش بود جمع كرد و يك 
بدنه ي كشتي كه رسيد، سقوط  نيمه هاي  به  باال.  پريد  هو 
كرد توي آب. ملوان كه از اين حركت بي موقع كوسه خان 
يكدفعه  و  كند  كنترل  را  خودش  نتوانست  شد  وحشتزده 
پرت شد توي آب. كمي قلپ قلپ آب خورد و بعد شروع 

كرد به دست و پا زدن و فرياد كشيدن.
يكدفعه لبخندي روي لبهاي كوسه خان ظاهر شد. آرام به 
طرف ملوان شنا كرد. ملوان از وحشت دندانهايش به هم 
مي خورد. كوسه خان جلوتر رفت و به ملوان گفت: خوب! 
تو  نه؟ حاال ديگه  يا  كني  اينجا هم مي توني وراجي  حاال 
چنگ مني؟ حاال از اون عربها بخواه كه بيان تورو نجات 

بدن.



آيینه ي آفتاب

آب، سرمايه ي زندگي ست

مايه ي شور و سرزندگي ست

هست آيینه ي آفتاب

روشني بخش دلهاست آب

دشتها را صدا مي کند

با بهار آشنا مي کند

هر ُکجا سبز و نو مي شود

خشکسالي درو مي شود

شادِي کفترِ  چاهي است

عشق مرغابي و ماهي است

آيه اي آسماني ست آب

از خدا يک نشاني ست آب

تا نباشد، زمین زنده نیست

بر لب غنچه ها خنده نیست

نه چمن هست و نه ردّ جو

نه گالب و نه عطر وضو

*

با تواَم با تو که بي خبر

مي دهي آبها را َهَدر

پر و بال تو

تو زمین خدا
تو هواي َمني
من اسیر تواَم
تو براي مني

*
نرسد خطري

َپر و بال تو را
نه جنوب تو را
نه شمال تو را

*
چه شمیم خوشي

َوَزد از تن تو
ُگِل صلح و صفا

گِل دامن تو
*

شده دامن تو
ُپر عطر خدا

و نسیم تو از
نفِس شهدا

*
نتوانم از اين
همه دل بَکَنم
تو براي مني
وطنم، وطنم!

سیدسعید هاشمي
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مزرعه ی آفتاب 

مزرعه ی آفتاب، زرد و بزرگ است

روشن و ُپر وسعت و شکفته و زيباست

صبح که سر می رسد، نگاه من آرام

رو به سوی مزرعه ست و گرم تماشاست

هر طرف مزرعه به چشم من انگار

ساقه ی نور و طال ست خوشه به خوشه

تابلويی ديدنی ست، غرق طراوت

شور و شکوه و صفاست خوشه به خوشه

پنجره را تا که باز می کنم آرام

مزرعه را می شود قشنگ در آن ديد

می روم از مزرعه دوباره بچینم

خرمنی از گرمی و طراوت و امّید
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آمل
 دهق��ان زمینش را ش��خم مي زد. خ��رس از راه 
رسید. گفت : من کمکت مي کنم زمین را شخم بزني. 

به جاش هر چي کاشتي شریك.
دهقان از ترس، قبول کرد. با هم مش��غول ش��خم 
زدن ش��دند. یك دفعه لنگار خش  شکست. دهقان به 

ک ها
ستان

دا

شريک بد
محمدرضا شمس
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خرس گفت:» لنگار شکس��ته. برو از جنگل چوب بیار 
به جاي لنگار بگذاریم .«

خرس رفت . به جنگل که رس��ید ، خوابش گرفت. 
ی��ادش رفت که براي چه به جنگل آمده، دراز کش��ید 

خوابش برد .خواب خرس شش ماه  طول کشید . 
دهقان لنگاري درس��ت کرد ، زمین را شخم زد و 
دانه ها را کاش��ت و جوها را درو کرد و خرمن کرد . 
بعد خرمن را کوبید . مي خواست جوها را توي گوني 
بریزد که خرس از راه رسید و گفت :» آي دهقان ! من 
و تو شریك بودیم . جو مال من که 2-3 تا بچه دارم، 

کاه مال تو که خر و گاو داري .« 
 همین موقع زن دهقان از راه رسید فهمید که خرس 
مي خواهد س��ر شوهرش راکاله بکذارد. خرس را به 

خانه اش دعوت کرد . آنها توي اتاق نشسته بودند که 
دیدند مردي س��وار بر اس��ب از راه رسید . سوار به 
دهقان گفت :» من یك خرس گم کرده ام . رد آن را تا 

خانه تو دنبال کرده ام . زود بگو کجاست ؟« 
خرس ترس��ید و خواست فرار کند که دهقان به او 

گفت : » بیا زود برو تو گوني قایم شو .«
خرس از ت��رس جانش ،پرید ت��وي گوني. دهقان 
فوري در گوني را دوخت. بعد هم چوب آورد و افتاد 
به جان خرس. آنقدر با چوب به گوني زد که خرس از 
ترس جانش، گوني را پاره کرد و پا به فرار گذاش��ت. 
این جوري بود که ش��ر ش��ریك بد از سر دهقان کم 

شد .

کرمان
لحاف دوز  که براي مردم لحاف و تشك می دوخت. 
ه��ر روز صبح وقتی بنا مي ک��رد به پنبه زدن هي به 
خودش مي گفت: »هر چي دارم به زیر دارم، دنگ دنگ، 
هر چي دارم به زیر دارم، دنگ دنگ." نگو چاله اي کنارش 
لحاف دوز بود که کیس��ه پولش را در آن جا گذاشته 
بود .  لحاف دوز  وقتي پنبه ها را ور مي داد، دستش 
را توی چاله مي کرد و کیسه پول را مي آورد بیرون. 
نگاهي بهِش مي انداخت و دوباره آن را مي گذاش��ت 

سر جاش.
یك روز دزدي آمد پشت دکان. دید این هي کیسه اي 
از تو گودال بیرون مي آورد و هي باخودش می گوید 

هر چي دارم به زیر دارم، دنگ دنگ. 
دزد با خودش گفت: » باید هر جوري شده این پول 

را بدست بیاورم."
آن  وقت تا شب صبرکرد. شب لحاف دوز دست از 
کار کش��ید. دردکانش را بست و رفت. دزد قفل دکان 
را شکس��ت و رفت تو . َدست کرد تو  چاله، دید صدا 
ِجرینگي آمد. خوش��حال شد! فهمید که یك عالمه پول 

قسمتش شده. پول ها را برداشت و رفت.
فردا صبح دزد در  گوشه اي قایم شد ببیند لحاف 

دوز چه کار مي کند. پنبه زن آمد تودکانش اول دست 
کرد تو چاله، دید اي داد بیداد کیسه پول نیست. خیلي 
ناراحت شد. به دور و ور نگاه کرد. یك هو چشمش به 
دزد افتاد که داشت یواشکي سرك مي کشید. فهمید که 
کار کاراوست. فکري به خاطرش رسید. فوري  مشته 
را بر کمان زد و بلند بلند با خودش گفت: »نگذاش��تي 

پرش کنم. دنگ دنگ."
دزد فهمی��د که منظور لحاف دوز اینَ کیس��ه پول 
است، واو خیال داشته آن را پر کند. پس به طمع افتاد. 
با خودش گفت: »باید کیس��ه را  بگذار م سر جاش، تا 

پرش بکند. بعد ِسِر فرصت برش دارم.«
همچین که ش��ب شد و حالج رفت، دزد وارد دکان 
شد و کیسه را گذاشت سر جاش. صبح که شد لحاف 
دوز آمد. دزد هم یك پشتي قایم شد تا ببید لحاف دوز 
با کیسه پول چه کار مي کند. لحاف دوز دست کرد تو  
چاله و دید خدا را ش��کر. کیسه پول سر جایش است. 
آن َوقت با خوش��حالي کمان و ُمشته را برداشت، بنا 
کرد زدن و بلند بلند با خودش گفت: »لعنت به دزد  پر 

طمع دنگ دنگ. لعنت به دزد  پر طمع دنگ دنگ   "
دزد نا امید شد ، راهش را کشید و از آن جا رفت.

لحاف دوز
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استان گیالن
ج��وي آبي بود ک��ه کنارش هم درخ��ت اناري قد 
کش��یده بود. روي درخت چندتایی ان��ار بود و توی 
آب چندتایی ماهي . ریش��ه درخت از زیر زمین داخل 
آب ش��ده بود. ماهیها چندین بار به انارها پیغام داده 
بودند که پایتان را از خانه ما بکش��ید بیرون اما آنها 
محل نکرده بودند. ناچار ماهیها نقشه کشیدند که پاي 

درخت انار را بجوند.
داد اناره��ا به ه��وا رفت که این چه کاري اس��ت 
مي کنی��د. ولي این بار ماهیها اعتنای��ي نکردند. انارها 
تهدید کردند و ماهیها گفتند هر کاري مي خواهید بکنید.

انارها نقشه کش��یدند و یکي از آنها از جانش گذشت 
و از آن ب��اال خود را انداخ��ت روي یکي از ماهیها و 
س��رش را شکس��ت. خون به راه افتاد طوري که آب 

انار و ماهی
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یکي بود یکي نبود. پیرمردي بود که دو پسر داشت. 
پس��رها براي خودشان مردي ش��ده بودند. پیرمرد 
تصمیم گرفت آنها را امتحان کند. پس��رها را خواست 
و گفت: »من یك پایم لب گور است و چند روزي پیش 
تر زنده نیستم. برای همین تصمیم گرفته ام تمام پولي 
راکه دارم بین شما تقسیم کنم. به شرطي که فردا  راه 
بیفتید و به هر کجا که دلتان خواس��ت بروید و در آن 
جا یك خانه بس��ازید. وقتي این کار را کردید و پول 
هایتان تمام ش��د به این ج��ا برگردید تا اگر من زنده 

بودم، یك بار دیگر شما را ببینم...«
پسرها پول را گرفتند و صبح زود به راه افتادند و 

هرکدام از طرفي رفتند، تا به شهري رسیدند.
پس��ر بزرگ فوري دس��ت به کار شد و  خانه اي  
س��اخت. درش را قفل کرد و کلیدش را پنهان کرد تا 
این که پول هایش تمام شد. اما پسر کوچکتر به جاي 
خانه س��اختن به میان مردم رفت. با آنها نشس��ت و 
برخاس��ت کرد و تا مي توانس��ت به م��ردم محبت و 

مهرباني کرد تا این که پول هایش تمام شد.
هر دو برگشتند. پدر از دیدار فرزندانش خوشحال 
شد رویشان را بوسید ،آنها را به خانه برد و فرصت 

داد تا خوب استراحت کنند. بعد به آنها گفت که دلش 
مي خواهد از نزدیك نتیجه کارشان را ببیند.

آن وقت هر س��ه با هم راه افتادند. اول به شهر و 
دیار پسر بزرگ رفتند.

پدر به او آفرین گفت. بعد راه افتادند و به ش��هري 
که پس��ر کوچك رفته بود رفتند. هن��وز وارد میدان 
نشده بودند که دوس��تان و آشنایان پسر دوم از هر 
طرف سر رسیدند و با گرمي از آنها استقبال کردند.

هر کس س��عي مي کرد که ب��راي ناهار آنها را به 
خان��ه خود ببرد. روزهاي دیگر هم وضع از این قرار 
بود. پیرمرد از خوشحالي روی پایش  بند نبود. تا این 

که از سفر برگشتند و به خانه خودشان رسیدند.
پیرمرد به آنها گفت که از پسر کوچك راضي است. 
پس��ر بزرگ ناراحت شد و گفت: »چرا؟ این من بودم 
که پول هایم را مثل او خرج نکردم و خانه ساختم، نه 

او که تمام پول ها را با این و آن خرج کرده است.«
پیرمرد گفت: »من از شما خواستم بروید خانة دِل 
درس��ت کنید، نه خانة گِل. تو خانة گِلي درست کردي 
که زیاد بادوام نیس��ت، اما خانة ب��رادرت هیچ وقت 

خراب نمي شود و تا دنیا باقي است، مي ماند.

خانه گِل و خانه دِل

جوي قرمز شد.
بگ��و مگو میان آنها باال گرفت. باالخره قرار ش��د 
پیش قاضي بروند. ماهي س��ر شکس��ته و انار رفتند 
ن��زد قاضي. قاضي تا آن دو را دید دهنش آب افتاد و 

گفت: به به خوش آمدید چه فرمایشي دارید؟ 
آن دو ماجراي خود را تعریف کردند. 

قاض��ي دس��تي به س��ر و روي آن دو کش��ید و 
دلجوی��ي ک��رد . بعد زنش را صدا ک��رد و گفت: زن، 

ماهي تاب��ه را پر از روغن کن  بذار  روي اجاق، ناهار 
ماهي داریم، بیا این ان��ار را هم آب بگیر بپاش روي 

ماهي که خوشمزه تر شود.
انار و ماهي بند دلش��ان پاره شد و آرام در گوش 
همدیگر گفتن��د: دیدي چه طور تو هچل افتادیم؟بعد از 
دس��ت قاضی فرار کردند . رفتند و دیگر آن طرف ها 

پیدایشان نشد و دیگر با هم دعوا نکردند . 
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همه س��اله قویترین مردان ایران با برنامه ی " 
م��ردان آهنین " در ایام نوروز به خانه های مردم 
می روند. برنامه ای که بر اس��اس گفته مسووالن 
صدا و س��یما یک��ی از پربیننده و ی��ا پر مخاطب 
ترین برنامه های تلویزیون در ایام نوروز اس��ت. 
امس��ال نیز چنین اتفاقی افتاد و 32 تن از قویترین 
مردان ایران در رقابتی زیبا و دیدنی مس��ابقه ای 
را برگزار کردند که جذابیت خوبی برای بینندگان 

تلویزیون داشت. 
امس��ال همه بودند. از محراب فاطمی گرفته تا 
کریم طالشی، از روح اله داداشی تا محمد محمدی، 
خالصه بهترین ها آمده بودند تا این مسابقه یکی 

از بهترین دوره های خود را تجربه کند. 
فدراسیون بدنس��ازی و پرورش اندام در راه 
هر چه بهتر برگزار ش��دن این مس��ابقه ها سنگ 
تمام گذاشت. ناصر پورعلیفرد رییس فدراسیون، 
حس��ن افضلی نای��ب رییس فدراس��یون، فرامرز 
خودنگاه رییس انجم��ن قویترین مردان و تمامی 
اعضا فدراسیون برای برگزاری بهتر این رقابت ها 

تالش زیادی داش��تند. امسال بر خالف سال های 
گذش��ته تهران و شهرك س��ینمایی غزالی مکان 
برگزاری مسابقه ها بود تا به نوعی در برگزاری 
آن سنت شکنی انجام بگیرد. شاید یکی از اصلی ترین 
دالیلی که باعث ش��د تا هم��ه ی قویترین مردان 
راهی این رقابت ها شوند، برگزاری آن در تهران 
بود، چیزی که باعث ش��د تا از این پس مسووالن 
در خصوص انتخاب میزبان با وسواس بیشتری 

به موضوع توجه کنند. 
در یک��ی از روزهای برگزاری این رقابت ها با 
تالش مسووالن فدراسیون راهی محل مسابقه ها 
در ش��هرك سینمایی  غزالی ش��دیم تا از نزدیك 
ش��اهد رقابت قویترین مردان ایران با پوالد سرد 

باشیم.
بهانه حضور نیز تهیه این گزارش بود . در این 
گزارش سعی شده است بیشتر از عکس استفاده 
شود ، چرا که همیشه تصاویر خود گویای اتفاق هایی 
هس��تند که در خود دهها حرف و س��خن را برای 

خواننده به همراه دارند. 

ورزشی

 تالش ديدنی قويترين مردان ايران 
از نگاه تصوير 

محمدرضا نصراله زاده 

اختصاصی دوست نوجوانان 



 حمی�د قراي�ی يک�ی از جوان�ان 
شايسته اين دوره از مسابقه ها بود 
که با جديت تمام مش�غول تماش�ای 

نبرد بقیه مردان آهنین بود.

قراي�ی در ح�ال امض�ا دادن ب�ه 
نوجوانی اس�ت که از مسافتی دور 
برای ديدن او به ش�هرك سینمايی 

غزالی آمده بود. 

مسلم دارابی نفر دوم مسابقه ها 
در شکل و شمايلی جديد.

بدون ش�ک پدي�ده ی اي�ن دوره 
از مس�ابقه ها محس�ن آخوندی بود. 
کس�ی که برای نخستین حضورش 
در اين رقابت ها توانس�ت با کس�ب 
عنوان پنجمی بر تمام پیشداوری ها 

خط بطالن بکشد. 

مس�لم دارابی فکورانه چشم به 
ج�دال حريف هايش با پوالد س�رد 

دوخته است.

روح ال�ه داداش�ی قويترين مرد 
ايران در سال 89 و نفر اول مسابقه ها 
اس�ت که شايسته ی دريافت چنین 

عنوانی بود. 

ناصر پور علیفرد ريیس، حسن 
افضل�ی نايب ريی�س و محمدرضا 
نصرال�ه زاده مش�اور فرهنگ�ی و 
مدي�ر رواب�ط عمومی فدراس�یون، 
رقاب�ت م�ردان آهنی�ن را زير نظر 

دارند.

مه�رداد باجالن اگر قدری خوش 
ش�انس تر بود می توانست در اين 
رقابت ها به عنوانی بهتر از سومی 

دست پیدا کند.
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احساس�ات  اب�راز  ب�ه  باج�الن 
هوادارانش پاسخ می دهد.

باجالن هن�گام حم�ل وزنه 250 
کیلويی بر روی پلکان است.

بدون شرح.

رضا جاودانی مجری مسابقه در 
حال گفت و گو با روح اله داداش�ی 
نف�ر اول رقابت های م�ردان آهنین 
اس�ت. کم�ی آن ط�رف ت�ر فرام�رز 
خودن�گاه دي�ده م�ی ش�ود. کس�ی 
ک�ه ب�رای بهتر برگ�زار ش�دن اين            

رقابت ها تالش زيادی داشت. 

روح اله داداش�ی ح�ق دارد پس 
از موفقی�ت در آيتم ) بخش ( پلکان 
اين چنین دس�ت هايش را به سوی 

آسمان بلند کرده باشد !

محم�د محمدی يک�ی از تحصیل 
ک�رده ه�ای اي�ن مس�ابقه ه�ا اگ�ر 
چ�ه چهارم ش�د، اما حض�ورش در            
رقاب�ت ها باعث ش�د انگی�زه ديگر 

مربیان دو چندان شود.

محس�ن آخون�دی آنق�در آماده 
بود که بتواند در نخس�تین حضور 

همه چشم ها را خیره کند.

علیرض�ا قراي�ی علیرغم تالش 
بس�یار به عنوانی بهتر از شش�می 

دست پیدا نکرد. 
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برترين مردان آهنین ايران در سال 88 6 نفر

مهرداد باجالن، نفر سوممسلم دارابی، نفر دومروح اله داداشی، نفر اول

علیرضا قرايی، نفر ششممحسن آخوندی، نفر پنجممحمد محمدی، نفر چهارم

اعضای کادر فدراسیون
ناصر پور علیفرد، ريیس فدراسیون

حسن افضلی، نايب ريیس 
و

 محمدرضا نصراله زاده 
مشاور فرهنگی و

 مدير روابط بین الملل و
 روابط عمومی فدراسیون



 افقی:

1. ده یونانی.
2. خنك.

3. خدای دراویش � جادوگر.
4. ش��عر و داس��تان در وصف پهلوانان و دالوری های قومی و 

نژادی � جّد رستم.
5. جانوری افسانه ای و موهوم که زهر کشنده ای دارد � پشت سر.

6. میزان حرارت � راز � نشان جمع فارسی.
7. راه و روش � آجر و خشت پخته.

8. طایفه ای ایرانی � تکیه دادن � پدربزرگ.
9. خواست و میل � با نشاط و پر انرژی.

10. س��تاره های ریز و ک��م نور در دب اصغ��ر � دکانداری که 
اسباب خانه خرید و فروش می کند.

11. پانصد هزار � نام ترکی.
12. نیست و نابودکردن.

13. روی شکم خوابیدن.

عمودی:

1. آبسه.
2. کسی که با دیگری در یك خانه زندگی کند.

3. مباح و جایز � خاك کوزه گری.
4. مرغ سعادت � کاله کوچك.

5. شهادت � رفتار مسالمت آمیز.
6. عدد دونده � بیماری ریوی � نوید دادن.

7. ظرف غذاخوری گود � جایگاه مرشد در زورخانه.
8. نظرها � زهر � صد متر مربع.

9. ادراك و شعور � التهاب مغز سر که با تشنج و پریشان 
حواسی همراه است.

10. جوجه تیغی � تند و تیز.
11. تلخ عرب � گودی ته دّره.

12. ترسو.
13. تیغة نازك دندانه دار فلزی نجاری.

جدول بی نقطه
نرگس فراهانی

دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان

34





بر
صا

س: 
عکا

اصفهان، عالی قاپو


