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دو هفته نامه نوجوانان ايران

سال ششم ،شماره ،3پیاپی(244دوره ی جدید)
نیمه ی اول اردیبهشت ،1389قیمت  400تومان

وقتی تنها هس�تی ،وقتی دنبال کس�ی م�ی گردی که
ساعتی با او باشی
کس�ی که همه ی حرف هایت را در خلوت و س�کوت
بشنود
هرگز اخم هایش را نبینی و تنهایت 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
یک دوست ،دوستدار تو ،مهربان ،دوست داشتنی!...
راستی او کیست ؟
او یک کتاب است !...

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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دو هفته نامه نوجوانان ايران
سال ششم ،شماره  ، 3پياپى( 244دوره ى جديد)
نيمه اول اردیبهشت ماه  ،1389قيمت  400تومان
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صاحب امتياز و مدير مسوول:
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
سردبير :حسن احمدى
مدير هنرى :كبرى ابراهيمى
تلفن22290191-5 :
توزيع وامور مشتركين:
محمدرضا مال زاده و مهدى رخشنده صفت
تهران :چهار راه حافظ ،پالك 886
تلفن66706833 :
فكس66712211 :
نشانى مجله :تهران خيابان شهيد باهنر ،خيابان ياسر،
خيابان سوده ،نبش شميرا ،كد پستى 1977663613
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) ،روابط عمومى،
دوست نوجوانان

" مرح�وم آق�ای مطهری یک
فرد بود ( که ) جنبه های مختلف
در او جم�ع ب�ود ،و خدمت�ی که
به نس�ل ج�وان و دیگران کرده
کم کس�ی کرده اس�ت ...ایشان،
بی اس�تثنا آثارش خوب است.
انسان ساز است".
امام خمینی ( ره )

شعر

داستانک ها26.....................................................
ورزشی30...........................................................
جدول34...............................................................

تصویر سازی روی جلد:
حسن عامه کن

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 ...

دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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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.

ياد
ايام

س.حسینی

دوازدهم ارديبهشت:

روز شهادت استاد مرتضي مطهري
ش��ب بود .آقاي مطهري قدمزنان به خانه ميرفت.
توي كوچه پ��س كوچهها يك نفر از توي تاريكي صدا
زد :آقاي مطهري!
و آقاي مطهري تا برگشت سمت صدا ،گلولهاي شليك
شد وسط پيشانياش .آقاي مطهري چند قدم عقب رفت.
دنيا دور سرش گش��ت .كوچهها داشتند ميچرخيدند.
ش��ب انگار ش��بتر ش��د .يك نفر توي تاريكي خنديد.
آقاي مطهري زمين افتاد .زندگي بر راستان سخت شد.
داس��تان راس��تان همهجا پيچيد ه بود.
راستان صف كش��يده بودند و نگران
زمين افت��ادن آقاي مطهري بودند .يك
نفر صدا زد :آقاي مطهري!
***
آقاي مطهري! ببين زندگي دارد سبز
ميشود .دانشآموزانت بزرگ شدهاند.
ديگر الزم نيس��ت برايش��ان داستان
راستان بگويي .دانشآموزانت همه از
راستان هس��تند .آقاي مطهري! زمين
فقط دور سر تو نميچرخد .دور سر ما
هم ميچرخد .زمان را هم گم كردهايم.
داش��تيم ت��ازه با تو گ��رم ميگرفتيم.
كتابهايت به دلها ش��ور انقالب انداخته
بود .زمين و زندگي در هواي تو جريان داش��تند .نبض
دانشگاه در راستاي تو ميتپيد .چرا داري ميافتي .نگذار
صداي منافق در تاريكي ش��ب بپيچد .نگذار منافق كار
را تمام شده حساب كند .نگذار دلش خنك شود .نگذار
زندگياش روبهراه ش��ود .آق��اي مطهري محكم باش.
ديوارها محكم ب��ودن را از تو آموختند .تو كه لبهايت
«حماسهي حسيني» را ميسرود و حماسه و حسين را
يكجا به سينهها منتقل ميكرد.
آقاي مطهري! ببين دارم براي آخرين بار ميگويم!
مواظب ب��اش .مواظب خودت ب��اش .مواظب ما باش.
مواظ��ب تاريكيهاي مي��ا ِن كوچهها و ش��بها باش.

مواظب دانشآموزان و دانشجويان باش .مواظب منافق
باش .مواظب گلوله باش .آقاي مطهري گلولهها نامردند.
پيشانيها را ميدرند .آنها با مغز تو كار دارند .چون هر
چه هس��ت در پيشاني تو و مغز توست .مواظب قاهقاه
منافق باش .قاهقاه منافق از گلولهي او بدتر است .قاهقاه
او از ترور بدتر است .قاهقاه او يعني كار تمام شد .يعني
آقاي مطهري افتاد .يعني راستان افتادند يعني ديگر كسي
نيست كه از راستان ،داستان بگويد .ديگر كسي نيست
كه حسين را براي سينهها حماسه كند.
ديگر كسي نيست كه وقتي در دانشگاهها
قدم ميزند ديوارهاي دانشگاه از صداي
پايش بيدار ش��وند .قاهقاه منافق يعنـي
هاي هاي گريهي دانش��گا ه و مدرس��ه.
يعني مدرس��هها فهميدند كه معلمشان
رفت .يعني مدرس��هها فهميدند كه روز
معلم اس��ت .يعني معلمه��ا فهميدند كه
روزشان امروز است .آقاي مطهري...
***
منافق صدا زد :آقاي مطهري!
و تو برگش��تي و نگاه ك��ردي .تير
شليك ش��د .كتابها عزادار شدند .قلمها
برايت س��رودند .دفترها برايت س��ياه
شدند .دلها برايت سينه زدند .سينهها برايت تپيدند .قلبها
برايت يادواره تشكيل دادند .توي همهي قلبها ماندي.
منافق فرار كرد .هيچكس در سياهي شب منافق را نديد.
منافق در ياد هيچكس نماند .اما تو ماندي .قصه شدي.
شعر شدي و در حافظهها خروشيدي .همه صدا زدند:
آقاي مطهري .زم��ان صدا زد .زمين صدا زد .كوچهها
ص��دا زدند .همه گفتند .چ��ون در ياد همه مانده بودي.
منافق رفت اما تو ماندي .دانش��گاه ماند .مدرسه ماند.
روز معلم ماند .دنيايي از غصهها هم ماند .از همان روز
ماندي .از همان روز كه «گلريز» برايت خواند :اي مجاهد
شهيد مطهر...
نیمه ی اول اردیبهشت ماه 1389
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آفتاب
مهربانی

شمهاي از

مرتبت حضرت زهرا عليهالسالم
از ديدگاه فرزندش امام خميني(س)

افتخار خاندان وحي

اگر روزي بايد روز زن باش��د ،چه روزي واالتر
و افتخارآميزتر از روز والدت باسعادت فاطمة زهرا
ـ س�لاماهلل عليهاس��ت .زني كه افتخار خاندان وحي
[اس��ت] و چون خورش��يدي بر تارك اس�لام عزيز
ميدرخشد.
صحيفه امام؛
ج  ،12ص .274

نمون ة انسان كامل

روز بزرگي اس��ت،يك زن در دنيا آمد كه مقابل
همة مردان است .يك زن به دنيا آمد كه نمونة انسان
است .يك زن به دنيا آمد كه تمام هويت انساني در او
جلوهگر است .پس روز ،روز بزرگي است؛ روز شما
زنان است.
صحيفه امام؛
ج  ،7ص .341

خدا صلياهلل عليه و آله ـ به اين مولود ش��ريف است،
تا نش��ان دهد كه زن ،بزرگي ويژهاي در جامعه دارد
كه اگر برتر از مرد نباشد ،كمتر نيست .پس اين روز،
روز حيات زن و روز پايهگذاري افتخار و نقش بزرگ
او در جامعه است.
صحيفه امام؛
ج  ،14ص .316

عنص�ر تابن�اك زيربن�اي فضيل�ت
انساني

مبارك باد بر ملت عظيمالش��أن ايران بويژه زنان
بزرگ��وار «روز مب��ارك زن»؛ روز ش��رافت عنصر
تابناكي كه زيربناي فضيلتهاي انس��اني و ارزشهاي
واالي خليفهاهلل در جهان است.
و مباركت��ر و پربهاتر انتخاب بس��يار واالي روز
بيستم جماديالثاني است ،روز پرافتخار والدت زني
كه از معجزات تاريخ و افتخارات عالم وجود است.
صحيفه امام؛
ج  ،16ص .192

واالترين روز

روز والدت سرتاسر س��عادت صديقة طاهره كه
واالتري��ن روز براي انتخاب روز زن اس��ت ،به ملت
شريف ايران ،خصوص ًا زنان محترم تبريك و تهنيت
ع��رض ميكنم .اي��ن والدت با س��عادت در زمان و
محيطي واقع ش��د كه زن به عنوان يك انسان مطرح
نبود و وجود او موجب سرافكندگي خاندانش در نزد
اقوام مختل��ف جاهليت به ش��مار ميرفت .در چنين
محيط فاسد و وحشتزايي ،پيامبر بزرگ اسالم دست
زن را گرف��ت و از منج�لاب ع��ادات جاهليت نجات
بخشيد .و تاريخ اسالم گواه احترامات بيحد رسول
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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يك انسان به تمام معنا

تمام ابعادي كه براي زن متصور است و براي يك
انسان متصور است در فاطمة زهرا ـ سالماهلل عليها ـ
جلوه كرده و بوده است .يك زن معمولي نبوده است؛
يك زن روحاني ،يك زن ملكوتي ،يك انس��ان به تمام
معنا انسان ،تمام نسخة انس��انيت ،تمام حقيقت زن،
تمام حقيقت انسان .او زن معمولي نيست؛ او موجود
ملكوتي اس��ت كه در عالم به صورت انس��ان ظاهر
ش��ده اس��ت؛ بلكه موجود الهي جبروتي در صورت

يك زن ظاهر ش��ده اس��ت .پس ،فردا روز زن است.
تمام هويتهاي كمالي كه در انس��ان متصور اس��ت و
در زن تصور دارد ـ تمام ـ در اين زن اس��ت .و فردا
همچو زني متولد ميش��ود؛ زني كه تمام خاصههاي
انبيا در اوس��ت .زني كه اگر مرد بود ،نبي بود؛ زني
كه اگر مرد بود ،به جاي رس��ولاهلل ب��ود .پس ،فردا
روز زن اس��ت؛ تم��ام حيثيت زن و تمام ش��خصيت
زن فردا موجود ش��د .معنوي��ات ،جلوههاي ملكوتي،
جلوههاي الهي ،جلوههاي جبروتي ،جلوههاي ُملكي و
ناسوتي ـ همه ـ در اين 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 .اين صورت طبيع��ي نازلترين مرتبة
انسان اس��ت و نازلترين مرتبة زن است و نازلترين
مرتبة مرد است؛ لكن از همين مرتبة نازل ،حركت به
سوي كمال است .انس��ان ،موجود متحرك است؛ از
مرتبة طبيعت تا مرتب��ة غيب ،تا فنا در الوهيت .براي
صديقة طاهره اين مسائل ،اين معاني حاصل است .از
مرتبة طبيعت ش��روع كرده است ،حركت كرده است؛
حركت معنوي؛ با قدرت الهي ،با دست غيبي ،با تربيت

رسولاهلل ـ صلياهلل عليه و آله وسلم ـ مراحل را طي
كرده است تا رسيده است به مرتبهاي كه دست همه
از او كوتاه است .پس ،فردا تمام جلوة زن تحقق پيدا
كرده اس��ت؛ وزن به تمام به معنا متحقق است .فردا
روز زن است.
صحيفه امام؛
ج  ،7ص .338-337

فضايل او همطراز فضايل نبي

فاطم��ة زهرا ـ س�لاماهلل عليها ...زن��ي كه فضايل
او همطراز فضايل بينهاي��ت پيغمبر اكرم و خاندان
عصمت و طهارت بود .زني كه هر كسي با هر بينش
دربارة او گفتاري دارد و از عهدة ستايش او بر نيامده
ـ كه احاديثي كه از خاندان وحي رسيده به اندازة فهم
مستمعان بوده ـ و دريا را در كوزهاي نتوان گنجاند،
و ديگ��ران هر چه گفتهاند به مقدار فهم خود بوده ،نه
به اندازة مرتبت او.
پس اولي آنكه از اين وادي شگفت درگذريم.
صحيفه امام؛
ج  ،12ص .274

فرم اشتراک دو هفته نامهی دوست نوجوانان

بهاى اش��تراك هر شماره  400تومان را به شماره ى  0102070538002بانك صادرات (سپهر) واريز
كنيد ( .قابل پرداخت در تمامىش��عبههاى بانك صادرات ) به نام مؤسس��ه تنظيم و نش��ر آثار امام (ره).
فرم اش��تراك را همراه با رس��يد بانكى به نش��انى تهران ،خيابان انقالب ،چهار راه حافظ ،پالك  886امور
مشتركين مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائيد.
هزينه ى پستى جهت مشتركين شهرستانها با پست عادى هر نسخه هزار ريال.
هزينه ى پستى جهت مشتركين شهر تهران با پست عادى هر نسخه پانصد ريال.
هزينه ى پستى جهت مشتركين تهران و شهرستانها با پست سفارشى هر نسخه هشت هزار ريال.
براى كس��ب اطالعات بيشتر ،دريافت شمارههاى گذشته و يا ارس��ال مجله به خارج از كشور با امور
مشتركين ،تلفن  66706833و دورنگار  66712211تماس حاصل فرمائيد.
نام ونام خانوادگى .............................................................سن و كالس.....................................................
تاريخ اشتراك  ..........................متقاضى اشتراك از شماره ى....................تا شماره ى ..........................
نشانى................................................................................................................................................................
تلفن...............................................................
كد پستى ...............................................
امضاء
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ماشين دمت گرم
علي باباجاني

مقصودخان آدم پول��داري بود .او به هر آرزويي
كه داشت ،راحت ميرس��يد .مث ً
ال يكبار آرزو كرد يك
هواپيم��اي ب��زرگ بياي��د و او را از كارخانهاش به
خانهاش كه نيمس��اعت راه بود ببرد .به همين خاطر
زنگ زد هواپيمايي و گفت« :يك هواپيماي خصوصي
ميخواهم .پولش هر چه ش��د ،ميدهم ».پنج دقيقه بعد
يك هواپيما توي حياط كارخانهاش نشست؛ ا ّما چون
حياط كوچ��ك بود .بال هواپيما خورد به س��اختمان
كارخانه و ساختمان كارخانه خراب شد.
يك بار آرزو كرد يك آدم آهني داش��ته باش��د كه
آدمه��اي غريبه را كتك بزند ت��ا نتوانند وارد خانه او
بش��وند .زنگ زد و طولي نكشيد يكآدم آهني برايش
آمد .آدم آهني كلي با مقصودخان روبوس��ي كرد و
دو هفته نامه ی
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توي حياط خانه ايستاد .ديگر دزدها جرأت نميكردند
وارد خانه مقصودخان شوند؛ چون آدم آهني آنها را
كتك ميزد؛ ولي با مقصودخان كاري نداش��ت .ا ّما يك
ش��ب كه مقصودخان ديروقت رفت خانه .تا در را باز
كرد ،آدمآهني حسابي كتكش زد .داد زد« :واي كمك!
من صاح��ب توأم آدمآهني ،چرا مرا ميزني؟» نگاهش
به ص��ورت آدمآهني خورد .ديد چش��م آدمآهني را
درآوردهاند و آدمآهني ديگر هيچكس را نميشناسد.
مقصودخان يك بار آرزوي جديد كرد .بلند شد و
زنگ زد و اينطوري گفت« :الو .كارخانه ماشينسازي؟
من ميخواهم يك ماشين عجيب و غريب برايم بسازيد.
يك ماشين دراز كه همهاش از طال باشد و مثل آفتاب
بدرخشد .صندليهايش مثل ابر نرم باشد .فرمان و اين

چيزها نداشته باشد .خودش با دستور من راه برود.
اين ماش��ين بايد طوري باشد كه اگر گفتم دمت گرم،
برود يا بايستد».
چند وقت بعد يك ماش��ين زيبا برايش آمد .دور تا
دور ماش��ين المپهاي رنگي بود .رنگ ماشين طاليي
طاليي بود .در ماش��ين با كنترل باز ميش��د و بسته
ميش��د .مقصودخان دكمهي كنترل را زد .در ماشين
باز شد و صدايي شنيد« :بفرماييد تو ،خوش آمديد».
مقصودخ��ان روي صندلي نشس��ت .واي چهقدر
نرم و راحت بود .انتهاي ماش��ين آب س��ردكن بود.
كن��ارش يك يخچال پر از ميوه و مرغ و گوش��ت و...
كنار آن يك اجاقگاز فر يك ش��عله .مقصودخان جلو
را نگاه كرد .ماش��ين فرمان نداشت .فقط يك صفحه
پ��ر از دكمه جلو خودش ديد .يك��ي از دكمهها را زد.
راديو روش��ن ش��د .دكمه بعدي براي تلويزيون بود.
دكمهبعدي براي موبايل ب��ود .دكمه بعدي مال المپ
و ...مقصودخان خيلي خوشحال شد .با خودش گفت:
«دمت گرم .عجيب ماشيني!»
تا اين حرف را زد ماشين حركت كرد .مقصودخان
گف��ت« :واي نگفتم كه حركت كني .حاال ميخواهم فقط
تماشايت كنم ،ماشين خوشگل من!»
ماشين ا ّما راه خودش را داشت ميرفت .مقصودخان
يادش��آمد كه اين ماشين با دمت گرم حركت ميكند و
ميايستد .بعد گفت« :دمت گرم».
ماشين ايستاد .مقصودخان خوشحال شد .دوباره
به ماشينش نگاه كرد .ماش��ين مقصودخا همه جا را
بلد بود برود .او هر روز ميرفت سر كار و برميگشت.
ماشينش را به همه ُپز ميداد.
يك بار دوستاش را سوار ماشين كرد و تلويزيون
را روش��ن كرد تا فوتبال ببينن��د .فوتبال خيلي زيبا و
جذاب بود .هنوز چند دقيقه نگذش��ته بود كه تيم قرمز
يك گل به تيم زرد زد .دوس��تان مقصود محكم دست
زدند و گفتند« :دمت گرم ،عجب بازيكني».
ماشين ش��روع كرد به راه رفتن ،مقصود داد زد:
«بابا اين همه نگوييد دمت گرم ».ماش��ين ايستاد .يكي
از دوس��تانش گفت« :چرا نگوييم دمت گرم ».ماشين
حركت كرد .مقصود گفت« :به خاطر اينكه اين ماشين

كليدش دمت گرم است ».ماشين دوباره ايستاد.
همه از تعجب روي سرشان شاخ درآوردند.
يك روز مقصودخان تصميم گرفت برود ش��مال.
ه��ر چه زن و بچهاش گفتند كه ما را هم ببر ،او گوش
نكرد .خودش تنها س��وار ماش��ين شد و گفت« :دمت
گرم ،ميخواهم بروم شمال».
ماش��ين به راه افت��اد و رفت .با س��رعت زياد از
خيابانهاي ش��هر گذشت و از ش��هر خارج شد .رفت
توي اتوبان و با س��رعت زيادتر به راه خودش ادامه
داد .از بياب��ان و جنگل و كوه و جادههاي پيچ در پيچ
گذش��ت .تا اينكه رس��يد به جادهي خطرناك .ماشين
گفت« :صاحب عزيز! اين جاده خطرناك اس��ت .كمي
يواشتر برو».
مقصودخ��ان گفت« :برو ببينم ،ماش��ين ترس��و.
سرعت تو بايد مثل هواپيما باشد».
ماش��ين گفت« :باز هم ميگويم .سرعت مرا كم كن.
تازه ضبطم را كم كن؛ چون ماشينهاي ديگر دارند به
من بد و بيراه ميگويند».
راننده دودستي زد به سر ماشين و گفت« :واي ،تو
چه قدر حساسي! برو ،چهكار به كار من داري».
ماشين گفت« :من نصيحتهايم را كردم .حاال هر چه
ديدي از چشمخودت ديدي ».بعد به سرعت باد ،به راه
خودش ادامه داد .همينطور كه ميرفت ،راننده ناگهان
جل��و را ديد .در نزديكياش يك پرتگاه بود .راننده داد
زد« :دمت گرم».
ماش��ين س��رعتش كم ش��د و وقتي به لبه پرتگاه
رسيد ،ايستاد .چرخ جلويي ماشين درست لبه پرتگاه
بود .راننده چش��مانش را باز ك��رد .يك درهي عميق
جلو خودش ديد .خوشحال شد كه ماشين او را نجات
داد .نف��س راحتي كش��يد و گفت« :واقع ًا احس��نت به
كارخانهاي كه ماشين به اين قشنگي و دقيقي ساخت».
بعد دست به ماشينش كشيدو گفت« :تو بهترين ماشين
دنيا هستي واقع ًا دمت گرم».
ناگهان چرخهاي ماش��ين حرك��ت كرد و به طرف
دره پرتاب ش��د .راننده بين زمين و آسمان مانده بود
و يكسره ميگفت« :دمت گرم .دمت گرم».
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عمليات نجات
لعيا اعتمادى

خاله مهرى از حمام بيرون آمده بود و داش��ت با حوله
موهايش را خش��ك مىكرد .خال��ه زرى هم كفشهايش را
امتح��ان مىكرد .مامان هم جلوىآينه ايس��تاده بود و به
موهايش بابليس مىكشيد.
خاله مهرى گفت« :زرى جون سشوار منو نديدى؟»
خاله زرى گفت« :نه ...شايد پيش ناهيد باشه ».و مامان
را نگاه كرد.
مامان گفت« :آره ،آره ،همين جاس ،االن مىيارمش» .و
رفت تا سشوار خاله رو بياورد .با حسرت نگاهى به مامان
و خالهها انداختم كه با خوش��حالى اين طرف و آن طرف
مىرفتند و حرف مىزدند .توى دلم گفتم« :هر چى مىخواد
بشه ،بشه .براى آخرين بار التماسشون مىكنم .شايد قبول
كردن و منو ه��م بردن ».و براى اجراى نقش��هام ،قيافهى
وارفتهاى به خودم گرفتم ،گردنم را كج كردم ،ابروهايم را
تا آنجا كه جا داشت ،پايين آوردم و رفتم پيش مامان.
ـ مامان ،من��م با خودتون ببريد؛ تو رو خدا! قول مىدم
ال بمونم؛ تا وقتى هم مهمونا نرفتن بيرون نيام.
توى اتاق لي 
مامان كه بابليس را روى ميز مىگذاش��ت ،گفت« :گفتم
كه نه .چن ب��ار يه حرف و به آدم مىزن��ن ».و رفت توى
اتاقش.
مامان كه رفت ،ديدم بهترين وقت است كه دست به دامن
خالهها شوم و رفتم كه اين شانسم را هم امتحان كنم.
براى عملىشدن نقشهام همان قيافهىزار و مادر مردهى
چند لحظهى پيش را به خودم گرفتم و گوش��هاى ايستادم؛
طورى كه درس��ت جلوى ديد خالهها باشم .خاله زرى كه
طبق معمول مش��غول صاف و صوف كردن چاله چولهها
و دستاندازىهاى صورتش بود ،چشمش كه به من افتاد،
گفت« :اِوا نرگس جون .چى ش��ده ،چ��را ناراحتى؟» براى
ال
اينكه قيافهام تو دل برو باش��د ،آب دماغم را چند بار با 
كشيدم و زير لب آهسته گفتم« :چيزى نيس ،خاله .خودتونو
ناراحت نكنين».
خال��ه مهرى كه باالخره خيالش از بابت نقاش��ىكردن
صورتش راحت ش��ده ب��ود ،گفت« :الهى قرب��ون قيافهى
دو هفته نامه ی
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مظلومت ب��رم خاله جون .چرا حرف نمىزنى؟ نكنه مامان
چيزى به��ت گفته؟» براى اينكه كار را تمام كرده باش��م،
چند تا سرفهى الكى تحويلش دادم و گفتم« :همهاش تقصير
اين مامان خانومه .هر چى بهش مىگم ،منم با خودت ببر،
مىگه نه .آخه خالهجون شما بگيد چرا من نبايد بيام؟»
خاله زرى كه سعى مىكرد كفشهاى مامان را كه يكى،
دو ش��مارهاى هم به پاهايش تنگ بود ،به زور توى پايش
بكند ،گفت« :مامانت راس مىگه ،نرگس جون .بله برون كه
جاى دخترا نيس .تازه خاله اگه تو بيايى ما ش��بنم و سهيل
رو كجا بذاريم؟» و خنديد .بعد سر تا پايم را برانداز كرد.
ـ راس��تى نرگس ش��نيدى كه داماد يه برادر دو قلو هم
داره ...غل��ط نكن��م ...اما تا خاله
بقي��هى حرفش را بزن��د؛ مامان
احضارم كرد.
ـ نرگ��س كجاي��ى؟ بيا اينجا
ببينم.
دي��دم ديگر جاى ايس��تادن
نيس��ت و راه افت��ادم بروم كه
خاله مه��رى گفت« :ايش��اا ...يه
روزى باش��ه كه بلهب��رون تو
بيايي��م خالهجون ».تو دلم گفتم:
«ب��ه همين خيال باش��ين .ما از
اين شانسا نداريم» و رفتم توى
اتاق.
مامان نگ��ران ،جلوى پنجره
ايس��تاده بود و دستهايش را
تكان مىداد .هر وقت كه مامان
اينطورى دس��تهايش را تكان
مىداد ،مىدانس��تم كه حتم ًا باز
چيزى را گم كرده است.
مامان همانطور كه س��رش
پايي��ن بود ،پرس��يد« :ت��و اين
انگش��تر منو نديدى؟» با س��ر

جواب منفى دادم .بعد مامان مث��ل اينكه ياد چيزى افتاده
باش��د ،گفت« :راس��تى نرگس ،روى گاز قورمهسبزى بار
گذاشتم .حواست باشه نسوزه ».زير لب َچشمى گفتم و از
اتاق زدم بيرون.
صداى آق��ا ناصر ،ش��وهرخاله زرى را از توى پاگرد
پلهها شنيدم كه ش��بنم را روى دوشش سوار كرده بود و
داشت قربان صدقهاش مىرفت.
ـ بابا قربون تو بره ،عسل بابا ،ناز نازى بابا...
پش��ت سر آقا ناصر ،بابا هم در حالى كه دست سهيل،
پس��رخاله مهرى را گرفته بود ،آمد ب��اال .بابا را كه ديدم،

داغ دلم تازه ش��د و رفتم تا آخرين شانس��م را هم امتحان
كنم .استكان چايى را روى ميز گذاشتم و منتظر ،گوشهاى
ايس��تادم .بابا كه چشمش به من افتاد ،گفت« :حال و احوال
دختر خودم ».آهى كش��يدم و گفتم« :خوبه باز كس��ى پيدا
خرت و ِ
شد كه حال ما رو بپرس��ه ».بابا با ِ
خرت ،قند زير
دندانش را خرد كرد.
ـ ببين��م كى جرئت كرده به خانم خانمهاى ما بگه باالى
چشمت ابروه؟
ال كشيد و مامان را صدا زد.
بعد چايىاش را هورتى با 
ـ ناهيد خانم ،زود باشيد ديگه .دير مىشه ها!
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الشهاى من
باالخره هم��ه رفتند و تمام نقش��هها و ت 
بىثمر ماند و من ماندم و سهيل و شبنم.
همانطور كه پكر و عصبانى داش��تم به بخت و اقبال
بلند خودم فكر مىكردم ،صداى گريهى س��هيل ،پسرخاله
مهرى و پش��ت بند آن نق زدنهاى ش��بنم بلند شد .توى
دلم گفت« :بدبخت شدى نرگس خانم .بدبخت .فقط همينت
مونده كه بچه دارى كنى ».بعد س��عى كردم از همان ترفند
قديمى مام��ان و بابا ،موقعى كه رابطهش��ان كارد و پنير
مىشود ،اس��تفاده كنم؛ يعنى همان سكوت و بىمحلى ،يا
شترى ديدى ،نديدى.
به همين خاطر بىخيال روى مبل نشستم و سعى كردم
خودم را با عكسهاى توى روزنامهى بابا مش��غول كنم.
اما هنوز چند صفحهاى از روزنامه را ورق نزده بودم كه
«دو قتل مشكوك ...قاتل بىرحم دو كودك را  ...به گفتهى
ش��اهدان عينى قاتل ديروز عصر حوالى ساعت چهار ،دو
كودكى را كه مادرانشان به بله برون رفته بودند ،به حمام
برده و در آنجا پس از شكنجه بسيار خفه كردهاند».
به خودم كه آمدم ،ديدم وسط هال ايستادهام و صفحهى
حوادث را نگاه مىكنم .صدايى از توى اتاق نمىآمد .نگران،
خودم را به اتاق رساندم .شبنم به پشت ،روى زمين افتاده
و خوابش برده بود .اما از س��هيل هي��چ خبرى نبود .باز
صحنهى قتل توى ذهنم مجسم شد و سر و صورت خونى
سهيل در مقابلم زنده شد.
ال جواب خاله رو چى
ـ خاك توى اون سرت نرگس .حا 
مىخواهى ب ِدى .آره ديگه ،تو كه عين خيالت نيست .اين منم
كه بايد جواب اون خالهى بىفكرمو بدم.
باالخره بعد از كلى بد و بيراه گفتن به خودم و مامان و
خالهى بىفكرم و زدن توى سر وصورت خودم ،صدايى
از زير مبل بلند ش��د و شستم خبردار شد كه بله ،حضرت
اَجل زير مبل تشريف بردهاند.
ـ سالم سهيل ،سالم ...دالى ...دالى ،سهيل.
بعد از اطالع از محل استقرار سهيل ،پروژهىاستخراج
او از زير مبل مطرح شد ،كه اين مشكل هم با توسل به ادا
و اطوار بسيار و قربان صدقه رفتنهاى زياد ،به خوبى و
خوشى حل شد.
اما برخالف آنچه كه تصور مىش��د ،مشكل به همين
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جا ختم نشد و مشكل بزرگ همانا زمانى ايجاد شد كه بچه
از زير مبل بيرون آورده ش��د .بيرون آوردن بچه از زير
مبل همانا و كج و كوله شدن لب و لوچهى بچه همانا.
صداى گريهى سهيل كه بلند شد ،شبنم هم چشمهايش
را باز كرد و شروع كرد به همراهى سهيل در گريه كردن.
حس��ابى كالفه شده بودم .نمىدانس��تم چيكار بايد بكنم.
ش��بنم را بغل كردم ،دست س��هيل را هم گرفتم و شروع
كردم به راه رفتن توى هال .همانطور كه راه مىرفتم و به
بالى آس��مانى و زمينى كه روى سرم نازل شده بود فكر
مىكردم ،ديدم كه رنگ و روى ش��بنم عوض شد .محلش
نگذاشتم؛ گفتم شايد از گريهىزيادى اين شكلى شده است.
بعد حس كردم دس��تم داغ ش��د .باز هم محلش نگذاشتم.
گفتم ش��ايد گرماى مهر مادرى كه مىگويند ،همين است.
اما وقتى بوى گاز اش��كآور ،فضاى منطقه را آلوده كرد
و چش��مم به زردى روى باند فرودگاه ،لباسم افتاد ،تازه
متوجه پاتك دشمن شدم.
باالخره با هزار زحمت و بدبختى و بعد از دو بار حال
به هم خوردگى و چند بار عوضى بس��تن الستيك شبنم،
عمليات بهخوبى و خوشى به پايان رسيد.
بعد از پايان عمليات انهدام و پاكسازى منطقه ،تازه ياد
سهيل افتادم.
ـ سهيل ،سهيل جان ،نازنازى ...بيا ...بيا قربونت برم.
پش��ت پرده ،توى كمد ،زير مبل و باالخره هر سوراخ
س��مبهاى را كه مىش��د يك بچه را در آن ج��ا پيدا كرد،
جستجو كردم؛ اما هيچ اثرى از سهيل نبود كه نبود .خيس
عرق شده بودم« :راز يك جنايت ...اعترافات تكان دهندهى
يك قاتل ...بله برون ،كودكى را به كام مرگ مىكشد».
تيتر بزرگ روزنامهها در مقابلم شروع به حركت كرد
و طناب دارى ،رقصكنان در گردنم حلقه شد.
توى همين فكرها بودم كه صداى نكرهى سعيده خانم
همسايهى رو به رويمان بلند شد.
ـ آهاى ،كسى اونجا نيس .ناهيد خانم ...اين بچه صاحاب
نداره!
با ش��نيدن اين حرفه��ا بود كه تازه ي��اد راه پلههاى
پشتبام افتادم .تنها جايى كه نگشته بودم .به پاگرد پلهها
كه رسيدم ،سهيل را ديدم ،دستهايش را به نردههاى دور
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پش��تبام گرفته و «ماما ،ماما» مىك��رد .صداى اكبر آقا
ش��وهر س��بيل در رفته و عصا قورت دادهى خاله مهرى
توى سرم پيچيد.
ـ جان��ى ،آدمكش! خ��ودم با اين ب��ل د ورزم ناكارت
مىكنم.
ش��بنم را كه شس��تش را مىمكيد به حال خودش تنها
گذاشتم و رفتم سر وقت سهيل .سعيده خانم همسايهمان
تا چشمش به من افتاد ،فرياد زد« :كدوم قبرستونى بودى
تا حاال؟! دو ساعته دارم صداتون مىكنم اِ ...ا ِ نيفته بچه!»
دست و پاهايم يخ كرده بود .جرئت نگاه كردن به سهيل
را نداشتم .درست مثل توى فيلمها شده بود .مثل قهرمانى
كه سعى مىكرد آدمها را نجات بدهد .مثل بروس لى ،شايد
هم كايكو با آن دس��تمال قدرتش ،دس��تهايم را بر روى
نردههاى پشت بام ُس��ر دادم و آرام آرام رفتم جلو .حال
هيچ چيز جز نجات سهيل برايم مهم نبود.
عمليات نجات كه به خوبى و خوش��ى انجام ش��د ،به
غرهى درست و حسابى
شكرانهى اين پيروزى چند چشم ّ
به س��هيل رفتم؛ تا حساب كار دستش بيايد .سهيل هم در
مقابل ،نامردى نكرد و شروع كرد به گريهكردن؛ در همين
هنگام بوى سوختهاى توى دماغم پيچيد.
ـ واى ...قورمه سبزى ...مامان.
و تا به آشپزخانه برسم ،بوى سوختهى قورمهسبزى
تمام خان��ه را پر كرده بود .زير غ��ذا را خاموش كردم و
ب��ا خيال اينكه مادر قرار اس��ت ش��ب جل��وى خالهها و
شوهرهايش چه غذايى بگذارد ،وحشتزده به ساعت نگاه
ال ً نبايد از اول تعارف مىكرد
كردم .تقصير مامان بود .اص 
كه خالهها شام خانهى ما بمانند .حسابى كالفه شده بودم.
ديگر نمىدانس��تم چيكار بايد بكنم .نق زدن بچهها هم كه
قطع نمىش��د .ناچار بعد از كلى فكر كردن و فشار آوردن
به مغزى كه مدتها بود دس��ت نخورده مانده بود و خاك
مىخورد ،به اين نتيجه رسيدم كه نوبتى هم كه باشد ،نوبت
به دادن جيره و مواجب بچههاست .قابلمهى قورمهسبزى
را رها كردم و رفتم سر وقت گرم كردن شير براى بچهها.
ش��ير كه آماده شد ،آمدم توى اتاق ،وسط اتاق كه رسيدم
ديدم ش��بنم روى زمين خوابيده و دارد دست و پا مىزند.
محلش نگذاشتم .گفتم شايد سر عقل آمده و دارد با خودش
بازى مىكند .اما جلوتر كه رفتم ،ديدم رنگش سياه شده و
ال نمىآيد .باز صحنهى قتل توى ذهنم مجسم
نفسش هم با 
ش��د و تيتر بزرگ روزنامهها در مقابلم شروع به حركت
كرد« :كودكى بىگناه خفه مىش��ود ...قاتل كودك را ...قتل
حوالى ساعت»...
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان

14

دس��ت و پاهايم مىلرزيد .دهانم خش��ك ش��ده بود.
نمىدانستم چه كار بايد بكنم .بچه را بغل كردم .كمى تكانش
دادم .اما بىفايده بود .ناگهان فكرى به ذهنم رس��يد .دهان
بچه را باز كردم و دستم را توى دهانش كردم .مشتم توى
دهان شبنم جا نمىشد و بچه بىقرارى مىكرد .اما نمىدانم
چطور شد كه يك دفعه شبنم عق زد و مايع سفيد رنگى از
دهانش بي��رون ريخت و به دنبال آن صداى گريهاش بلند
ش��د .همانطور كه بچه را آرام مىك��ردم ،نگاهم به مايع
س��فيد ريخته روى فرش افتاد ،كه انگشتر مامان توى آن
برق مىزد.
باالخ��ره ب��ه هر زحمتـى بود ش��ير بچههـ��ا را دادم
وخوابان��دمش��ان و رفتم س��ر وقت تميز ك��ردن فرش.
همانط��ور كه ب��ه بدبختىهايم فكر مىكردم و دس��تمال
خيس را روى فرش مىكش��يدم ،رفتم تو بحر حرفهاى
خاله زرى.
ـ راستى ،نرگس ش��نيدى كه داماد يه برادر دوقلو هم
داره .غلط نكنم...
هنوز تو فك��ر كانديداى عروس آينده و پاش��نهى در
خانهاى كه قرار بود در بيايد بودم كه...
ش��بنم توى ايوان نشس��ته بود و مىخنديد ...موهاى
چترىاش هم تكان مىخورد .س��هيل ه��م تاتىكنان ،توپ
پالس��تيكىاش را به اين طرف و آن طرف پرت مىكرد و
بازى مىكرد .من هم توى حياط ايستاده بودم و نگاهشان
مىكردم.
شبنم چهار دست و پا تا لبهى پلهها آمد .صدا زدم« :نه
شبنم! نه! برو عقب .اوف »...سهيل هم خم شد تا توپش را
كه روى پلهها افتاده بود ،بردارد .داد زدم« :نه سهيل! نه...
ن��ه »...و دويدم تا جلوى پرت شدنش��ان را بگيرم .اما تا
بخواهم جلويش��ان را بگيرم ،كار از كار گذشته بود و دل
و رودههايشان...
ب��ا ديدن اين صحنه احساس��اتى ش��دم و جيغ بلندى
كشيدم .توى همين هير و ويرى از خواب پريدم .چشم كه
باز كردم ،سهيل و شبنم را ديدم كه گوشهى اتاق خوابيده
بودن��د .خالهزرى و خالهمهرى هم باالى س��رم نشس��ته
بودند و مىخنديدند .بوى قورمه س��بزى تمام خانه را پر
كرده بود.

تو بيشترازاينهايي
علي وفسی

ت�و دري�ا دريا نعم�ت را به س�ويم ج�اري كردي و
خورش�يد مهربان�ي را ارزان�ي دلم داش�تي ،راه جنگل
احسانت را به رويم گشودي و از سبزهها و زيباييهاي
آن همه احسان مرا بهرهمند كردي .دست پر از كرامت و
بخشش ات به سويم دراز است؛ مثل آسمان بيانتهايت
ك�ه پ�ر اس�ت از س�تارههاي روش�ن بزرگ�واري .ت�و
بخش�ندهاي؛ تا به اوج برس�م .تويي كه م�را از آلونك
فق�ر به قصر دارايي ب�ردي .دنياي پ�ر از ثروتت را به
م�ن معرفي كردي تا ه�ر چه ميخواه�م از آن بهرهمند
باش�م .تويي كه سرمايهي سلامت و روشني و تالش
و هم�ت را هديهام كردي .چه س�رمايهاي بهتر از پدر و
مادر؛ آنها كه دس�تهاي مهربانش�ان چتر روي سرم
هس�تند .آنه�ا كه از مهربان�ي تو دس�تور ميگيرند تا
م�را پناه دهند .هر چ�ه پناه و پناهگاه در مس�ير فكرم
قرار ميدهي تا بيراه را از راه تشخيص دهم .برنامهي
زندگيام دس�ت تو اس�ت .و تويي كه مهت�اب هدايت را
باالي س�رم روشن ميكني .اگر حضور تو اي باالترين
نورها در مس�ير زندگيام كمرنگ باش�د ،جز سياهي و
بيچارگي چه چيزي نصيبم ميش�ود .تويي كه بر س�ر
راه خوبهايت و دوستانت مانعي ميگذاري تا به سوي
گناه نروند .دس�تور نرفتن م�ن به جايي ،حكم آمدن به
سوي تو را دارد .نميخواهي كه در بيابانهاي پر از خار
و بينش�انها حيران و س�رگردان بماني�م .نميخواهي
ك�ه در اقيان�وس مصيب�ت و درماندگ�ي ،غرق ش�ويم.
نميخواهي كه خوراك ش�يطان باش�يم .اگر خطايي از
م�ا س�ر زد ،اگ�ر كاري مايهي خارمان ش�د ،ت�و پردهي
س�تارالعيوبي را بر آن ميكش�ي ت�ا بدخواهان نبينند
كه چه اش�تباهي مرتكب ش�دهايم .تويي كه ميبخش�ي
و ميبخش�ايي .هديه ميكني و از گناهانمان ميگذري.
چهقدر در قاموس تو آمرزش زيبا و آرامكننده است! با
عطر آمرزش تو اسب سركش بيراه رفتنم رام ميشود.

ب�ا مهربان�ي تو اس�ت ك�ه راه ،ك�ج ميكنم و پ�ا به دل
خواستنيهايت ميگذارم.
واي ،چ�ه لذت�ي دارد در مس�ير گ�رم و ن�رم تو قدم
گذاشتن! به سوي تو آمدن هم خودش نعمتي است؛ حتي
اگر اراده كنم كه سر به سويت بچرخانم ،تو فرشهاي
ابريات را بر س�ر راهم قرار ميده�ي تا مبادا گامهايم
خس�ته ش�وند؛ حتي بال به من ميدهي تا پرنده ش�دن
را تجربه كنم .به س�وي تو آمدن همهاش پرواز اس�ت.
همهاش اوج گرفتن است .به سوي تو آمدن ،عكس روي
برگرداني از تو است .به سوي غير تو رفتن ،سقوط در
سراشيبي درماندگي و در چاه بيچارگي است.
ت�و اي واالترين مق�ام در واالترين مكان ،نگاه به تو
و روي ب�ه ت�و ك�ردن بهرهاش رس�يدن به مقام اس�ت.
وقتي در روشني تو نظر كنم تو از آن مقامت به من هم
ميدهي .با تو كه به باال روم ،پر از مقام و جاه ميشوم.
توي�ي كه كارهايم را تأييد ميكني و اين توانايي را به
من ميدهي تا كارهايم راست و درست از آب در آيد.
با اين همه لطفي كه تو داري چرا س�ر به زانوي غم
فرو برم؟ چرا چشمهايم را به سوي روشني ببندم؟
چرا از راههاي رس�يدن به ت�و ،بيراههها را انتخاب
كن�م؟ تويي ب�ا اين همه خوبيهاي بيك�ران و اين همه
ن�گاه مهرب�ان ،و من�م كه باي�د از اين هم�ه مهربانيات
بهرهمن�د ش�وم و بگوي�م ك�ه س�تايش مخص�وص تو
اس�ت اي خداون�دگار كه م�را در دنياي�ي از نعمتها و
خوشيهايت هدايت ميكني.
اي م�والي م�ن توي�ي ك�ه عط�ا فرم�ودي ،تويي كه
احسان كردي ...پس ستايش مخصوص تو است.
دعاي عرفه ،امام حسين(ع)
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ُمهر و مِهر
نرگس فراهانی

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 ملموستر میش��ده،
از مهر اس��تفاده میکردند .اگر عالقهمند به شناخت
آثار ملّی خود باشیم (حداقل برای یکبار هم که شده!)
میتوانیم به یکی از موزههای کش��ورمان (البته اگر
دسترس��ی داشته باش��یم!) و یا بعضی از کتابهای
مرجع آثار باس��تانی (که البته باز هم اگر کتابخانهای
در دسترسمان باشد!) سرک بکشیم و ببینیم مهرهای
سفالی ،سنگی ،فلزی و چوبی را از هزاران سال پیش
تا حال که چگونه باقی ماندهاند و یادآور چه حوادث
و وقایعی هس��تند .برخی جان بخشیدهاند و بعضی
گرفتهان��د؛ برخ��ی دریایی را بخش��یدهاند و بعضی
خلیجی را ستاندهاند؛ یکی جنگی به پا کرده و دیگری
صل��ح را؛ و هزاران مورد کوچک و بزرگ که تنها به
اعتبار یک ُمهر انجام گرفته است.
عالوه بر اینها از مهر استفادة شخصی هم میشده
و میشود( .البته منظورم از آن استفادههای شخصی
نیست که بعضی از مدیران ادارات و بیمارستانها و
دو هفته نامه ی
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شرکتها میکنند ).ش��اید دیده باشید پدربزرگها و
مادربزرگهایی را که از انگشترش��ان به عنوان مهر
اس��تفاده میکردند .بله ،دقیق ًا منظورم همان مهرهای
برنجی اس��ت که بجای امضا به کار میبردند .و این
روزه��ا با وجود مهرهای پالس��تیکی و ژلهای کمتر
کسی س��راغ مهرهای برنجی میرود .اما! بله یک اما
وجود دارد و آن اینکه هنوز هم س��ازندگان مهرهای
برنجی تَک و توک پیدا میش��وند و به کارشان عشق
میورزند .در بازار بزرگ تهران تعداد انگشتشماری
از این پیشکسوتان همچنان به کار خود ادامه میدهند
آن هم در جایی تقریب ًا به مساحت دو متر مربع! روی
دو تا از سکوهای د ِر غربی مسجد شاه (مسجد امام
خمینی) و یکی دو جای دیگر همان بازار این هنرمندان
هنرنگهدار ،هنرپروری میکنند و تقریب ًا به همان شیوة
هزارهها و سدههای پیشین یعنی با دست.
آق��ای محمدعلی محم��ودی معروف ب��ه حکاک
محمودی ش��صت سال اس��ت که به این کار اشتغال
دارد و از شانزده سالگی زیر نظر استاد ،روی همان
س ّکوی دو متری ریشة هنر را گرفت و بعدها که خود

استادکار شد س ّکو نیز به او واگذار شد .این
اواخر به دلیل ناراحتی بینایی ،شخص ًا مهر
نمیسازد .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 میگردد،
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 شخص ًا مهری نمیسازد ،چه حالی
پیدا میکن��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 یک مهر برنجی
برایم ساخت .البته از آن مهرهایی که شبیه
گوش��تکوب هستند .ابتدا صفحة برنجی را
سوهان زده س��پس نامم را معکوس روی
آن نوشت و با یک متة ظریف شروع به حک
آن ک��رد .در انتها نیز دوباره س��وهان زده
و تحویل��م داد .خوبی مهرهای برنجی که با
دست ساخته میش��وند این است که کسی
نمیتواند از مهر دیگری تقلب کند .زیرا هیچ
دو مهری کام ً
ال مثل هم نمیش��وند و حتم ًا
تفاوتهایی دارند.
از کارهای جالبی که آقای محمودی کرده
حکاکی یک چوب س��یگار برای نیکس��ون (
رئیس جمهور آن زمان آمریکا) بوده است.
و بع��د از آن هم همین آقای نیکس��ون یک
جعبه خدمت آقای محمودی میفرستند برای
حکاکی( .هنر نزد ایرانیان است و بس!)
ش��اید چن��د ده س��ال پی��ش بعضی از
کمس��وادها و بیس��وادها هم از این مهرها
بجای امضا استفاده میکردند ،اما از آنجایی
که این حرف��ه هم مثل خیلی از پیش��ههای
باس��تانی کمکم به زوال میرود بد نیس��ت
یکبار هم که شده این کار را از نزدیک ببینیم
و مهری به یادگار طلب کنیم.
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متولدین 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 تير :به نظر مي رس��د موضوعي نه چندان مهم
بین شما ودوس��ت تان فاصله ایجاد کرده است ،اگرواقع بين
باشيدخواهید دید که این به نفع شماست.

متولدي�ن مرداد :اص ً
ال خستگي و نااميدي بخود راه ندهيد.
همچن��ان در تصميم و قصد خيري كه داريد مصمم باش��يد.
دو هفته نامه یحتم ًا به مقصود خواهيد رسيد.

متولدين ش�هريور :براي ش��ما دامي په��ن كردهاند .جاي
نگراني نیست  ،به س�لامت از موانعی که بر سر راه شماست
عبور خواهید کرد البته اگر هوشیار باشيد.

دوست نوجوانان
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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
کمک 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.

متولدين اس�فند :مژده مژده ،ش��ما فردی خوش ش��انس
هستید .به زودی اتفاقی خواهد افتاد که شما را متعجب خواهد
کرد.
نیمه ی اول اردیبهشت ماه 1389
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از البالي كتابها
سين .حسيني

روزي

يكي طفل ،دندان درآورده بود
پدر ،سر به فكرت فرو ُبرده بود
كه من نان و برگ از كجا آرمش
مروت نباشد كه بگذارمش
ّ
چو بيچاره گفت اين سخن نزد جفت1
ُ
نگر تا زن او را چه مردانه گفت:
مخور هول ابليس تا جان دهد
هر آن كس كه دندان دهد ،نان دهد

بوستان سعدي

پادشاه حكيم

در زمانهاي قديم ،در شهري دوردست پادشاهي
عاق��ل و قدرتمند حكم ميراند ،اين پادش��اه به دليل
شوكت و شكوهي كه داش��ت ،مخوف ،و به واسطه
عقل و دانشش ،محبوب بود.
در وس��ط ش��هر چاهي بود كه آبي بسيار گوارا
داش��ت .همهي ساكنان شهر از پادشاه و اطرافيانش
گرفته تا مردم كوچه و بازار از آب آن چاه ميخوردند،
چرا كه در ش��هر جز همان چ��اه ،چاه ديگري وجود
نداشت.
يك ش��ب كه همهي مردم ش��هر به خ��واب رفته
بودند ،زني جادوگر وارد شهر شد و به سر چاه آب
رف��ت و از مايعي عجيب ،هف��ت قطره در چاه ريخت
و گف��ت« :بعد از اين هر ك��س از آب اين چاه بخورد
ديوانه ميشود».
صب��ح روز بعد هم��هي اهالي ش��هر از آب چاه
خوردند و همانطور كه زن جادوگر گفته بود همگي
ديوانه شدند؛ ا ّما پادش��اه و وزير پادشاه از آب آن
چاه نخوردند .وقتي خبر به گوش مردم شهر رسيد،
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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در كوي و برزن راه افتادند و محله به محله گش��تند
و گفتند« :پادش��اه و وزير ش��هر ديوانه شدهاند .هر
دو پاك عقلشان را از دس��ت دادهاند ،ما نميتوانيم
بپذيريم كه پادشاهي ديوانه بر ما حكومت كند ،بياييد
برويم و او را از تخت به زير كشيم!»
آن ش��ب وقتي پادشاه از وقايع داخل شهر باخبر
ش��د ،فوري دس��تور داد تا كوزهي ط�لا را ...كه از
اجدادش به او ارث رس��يده بود ـ ُپر از آب چاه كنند
و به نزد او ببرند ،بيدرنگ فرمان ش��اه اجرا شد و
كوزهي پر از آب را به حضور او بردند .شاه كوزهي
طال را گرفت و سر كشيد .خوب كه سيراب شد ،كوزه
را به وزير داد و وزير هم از آن آب بياشاميد.
وقتي مردم ش��هر از اين موضوع باخبر ش��دند،
شادماني بسيار كردند؛ چرا كه پادشاه و وزير ديوانه
دوباره عقلشان را به دست آورده بودند!
جبران خليلجبران

شعر آزاد

شعر آزاد تقريب ًا همان بحر طويل است كه سابق ًا
هم ب��وده ،منتها در فارس��ي كم بود ،ا ّم��ا در تركي
زياد بوده ،مث� ً
لا نيما را در آن افس��انه ميبينيد كه
يك مصراع آن را آزاد گذاش��ته اس��ت .تقريب ًا همان
بحر طويل اس��ت و چيز تازهاي نيست .منتها مضاف ًا
اينكه حاال خيلي مورد لزوم است .بسياري از موارد
هست كه جز در آن قالب در قالب ديگري نميشود به
آن خوبي بيان كرد .خيلي موضوعات اس��ت كه نه با
قصيده ميش��ود بيان كرد نه با غزل ،شعر آزاد اآلن
الزم است .چيزي كه نوپردازان و جواناني را هم كه
ميگويند قافيه نباشد ،سيراب ميكند .ميگويند قافيه
نباشد ،خوب نباشد ،ا ّما وزن كه بايد باشد.
ميراث ماندگار ـ استاد شهريار

ببريخان
مدايح در پاي تو پاشم.
به ناگاه رحيمبيك محالتي ،سراغ كنان ،آمده مرا
ملك هرات را از اين سخن خوش آمد و او را نگاه
يافت و بع��د از تعارفات گفتم« :تو هم عضو اردوي داشت.
بهارستان جامي
شكاري؟ كارت چيست؟»
گفت« :از اردوي ش��اهم و خدم��ت ببريخان به زندان يوسف
شنيدم كه يوسف عليهالسالم
عهدهي من است».
به زندان در افتاد از يك كالم
گفتم« :ببريخان كيست؟»
چو شد خواب ساقي بر او آشكار
گفت« :اين لقب گربهي مخصوص ش��اه است كه
ز ساقي شد آن لحظه اميدوار
شاه آن را دوست داشته ،با خود ميگرداند و براي
بدو گفت :نزد خداوند خويش
او لباسهاي مخصوص و اسب و خدمتكار و مواجب
به ياد من آور طريقي به پيش
مقرر كرده ،به اين لقب ملقب گردانيده است ».بسيار
كزين ُكنج زندانم آن پادشاه
حي��رت كردم كه گربه ،خان اس��ت و لقب و منصب
خالصي دهد چون ندارم گناه
دارد و انس��انهای بيچ��اره در چ��ه گرفتاريهايي
در آن لحظه جبريل آمد فرود
هس��تند ،بعد از سوار شدن ش��اه براي شكار ،نزد
بدو گفت آن را كه حق گفته بود
ي
حكيم تولوزان رفتم .در ميان صحبت ،از لقب خان ِ
بدو گفت :با آن همه فضل و خير
گربه تعجب نمودم .گفت« :تعجب ندارد .لقب شغالي
چرا استعانت گرفتي ز غير؟
به كسي و خرسي به كسي داده ،مواجب ميدهند و
چرا ديگري را كني چاره جوي
آنان افتخار دارند كه شغال و خرسند».
خاطرات حاج سياح
چرا ريختي پيش خلق آبروي
تو را چون خالصي دهد آن كسي
هزار گوسفند
كه از تو گرفتارتر شد بسي؟
انوري ـ رحم��هاهلل تعالي ـ حكيمي كامل و فقيهي
ز فرمان حق سركشيدن خطاست
فاضل بود .س��خنان او مش��هور اس��ت و ديوان او
كه حق ،هر چه بربنده آرد عطاست
خانقا ـ فقير شيرازي
مسطور ،2گويند به سمع َملِك «غور» 3رسانيدند كه:
انوري تو را هجا گفته است.
[ملكغور] به ملك هرات نوشت و انوري را طلب
كردو ملك هرات را مقابلهي وي هزار گوسفند وعده
كرد.
 )1جفت :همسر.
انوري گفت :اي پادش��اه! مردي ك��ه او را هزار
 )2مسطور :نوشته شده.
گوس��پند ميارزد ،تو را رايگان نميارزد؟ مرا بگذار
 )3غور :شهري در افغانستان.
تا باقي عمر در س��لك مالزمان تو باش��م و جواهر
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طنز

كشتي امريكايي
(به مناسبت دهم ارديبهشت روز ملي خليجفارس)

سيدسعيد هاشمي
ماهي كوچولو گير كرده بود به قالب ماهيگيري و هي
تكان ميخورد و چپ و راست ميشد .درد ،تمام وجودش
را پر كرده بود .قالب داشت ميرفت باال و ماهي كوچولو
را هم ميبرد .موير ماهي كوچولو ديگر نااميد شده بود .از
تك و تا افتاد .يكدفعه كوسهخان از دور پيدايش شد .داد
زد :ماهي كوچولو ناراحت نباش دارم ميآم.
در يك چشم به هم زدن نخ قالب را پاره كرد و ماهي
كوچولو را نجات داد .بعد هم قالب را از دهان ماهي
كوچولو درآورد .ماهي كوچولو كه خيلي خوشحال شده
بود فرياد زد« :واي ...كوسهخان كجا بودي؟ چه بهموقع
رسيدي؟

دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان

22

كمكم ماهيهاي ديگر دور كوسهخان و ماهي كوچولو را
گرفتند .كوسهخان گفت :اين كشتي از وقتي وارد اين
دريا شد امنيت ما از بين رفته بايد امروز حسابمو باهاش
صاف كنم.
كوسهخانه به سطح آب رفت و داد زد :آهاي عوضي! اينجا
چ معلوم هست از اون سر دنيا پا شدي
چهكار ميكني؟ هي 
اومدي اينجا براي چي؟
يكي از ماهيها گفت :واي! اين كوسهخان االن شر به پا

ميكنه بريد جلوشو بگيريد .بريد تا خونريزي نشده.
ماهيها هم باال آمدند و دور كوسهخان را گرفتند .ملواني
كه توي كشتي ،لب عرشه بود نگاهش به كوسهخان افتاد.
آمد جلو و گفت :چيه؟ چي ميگي؟ تو كي هستي؟
كوسهخان گفت :منو كه همه ميشناسن .تو بگو كي هستي؟
اينجا چي ميخواي؟ چرا نميذاري ماهيها راحت زندگي
كنن؟
ماهيها بالهها و دم كوسه را گرفته بودند و او را
ميكشيدند.
 كوسهخان بيا بريم .مگه دنبال دردسر ميگردي؟ كوسهخان ول كن اين آدمهاي بيتربيت رو .بيا بريمدنبال كارمون.
ملوان گفت :ما ملوانهاي اين كشتي امريكايي هستيم .به تو
هم ربطي نداره كه اينجا چه كار ميكنيم.
كوسهخان با عصبانيت داد زد :به من ربطي نداره؟ مرتيكهي
عوضي .مگر اينكه به چنگم نيفتي .شلوار تو برات كراوات
ميكنم .اينجا خليجفارسه .خونهي ماست .اومدي توي
خونهي ما اونوقت زور هم ميگي!
 خونهي شما بود! االن ديگه نيست .االن شده خليجعربي.
كوسهخان كه از عصبانيت داشت منفجر ميشد گفت :غلط
كردي كه اينجا شده خليج عربي! اينجا فارسه! فارس! زمان
ننه باباي منم اينجا فارس بود .مرتيكهي بيگانه.
ملوان گفت :برو اينقدر جوش نزن .برو خدا روزي تو
جاي ديگه حواله كنه .فع ً
ال ما اينجاييم و تو هيچ كار
نميتوني بكني .اينجا هم خليج عربيه .ما هم از عربها اجازه

گرفتيم و اومديم اينجا .ماهيها ميخواستند كوسهخان را
بكشند عقب.
 واي ...خاك به سرم .كوسهخان بيا بريم ول كن اين آدمبيتربيتو!
 كوسهخان! اينا هميشه دنبال جنگ هستن .دهن بهدهنشون نشو.
كوسهخان گفت :بذاريد ببينم اين مرتيكهي ...و ...بی پدر و
مادر ...چي ميگه؟
يكي از ماهيها لبش را گاز گرفت و گفت :وا! ...خجالت
بكش كوسهخان! اين فحشها را از كي ياد گرفتي! تو كه
اينقدر بيچاك و دهن نبودي؟
ملوان گفت :حاال اين دريا عربي شده تو چرا ميسوزي؟
راست ميگي بيا اين باال.
يكدفعه خون جلوي چشمهاي كوسهخان را گرفت .فرياد
ميكشيد و هر چه زور توي بدنش بود جمع كرد و يك
هو پريد باال .به نيمههاي بدنهي كشتي كه رسيد ،سقوط
كرد توي آب .ملوان كه از اين حركت بيموقع كوسهخان
وحشتزده شد نتوانست خودش را كنترل كند و يكدفعه
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 كوسهخان ظاهر شد .آرام به
طرف ملوان شنا كرد .ملوان از وحشت دندانهايش به هم
ميخورد .كوسهخان جلوتر رفت و به ملوان گفت :خوب!
حاال اينجا هم ميتوني وراجي كني يا نه؟ حاال ديگه تو
چنگ مني؟ حاال از اون عربها بخواه كه بيان تورو نجات
بدن.
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آيينهي آفتاب
آب ،سرمايهي زندگيست
مايهي شور و سرزندگيست
هست آيينهي آفتاب
روشنيبخش دلهاست آب
دشتها را صدا ميكند
با بهار آشنا ميكند
هر كُجا سبز و نو ميشود
خشكسالي درو ميشود
شاديِ كفت ِر چاهي است
عشق مرغابي و ماهي است
آيهاي آسمانيست آب
از خدا يك نشانيست آب
تا نباشد ،زمين زنده نيست
بر لب غنچهها خنده نيست
نه چمن هست و نه ر ّدجو
نه گالب و نه عطر وضو
*
با تواَم با تو كه بيخبر
ميدهي آبها را َه َدر
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پر و بال تو
تو زمين خدا
تو هواي َمني
من اسير تواَم
تو براي مني
*
نرسد خطري
َپر و بال تو را
نه جنوب تو را
نه شمال تو را
*
چه شميم خوشي
َوزَد از تن تو
ُگ ِل صلح و صفا
گ ِل دامن تو
*
شده دامن تو
ُپر عطر خدا
و نسيم تو از
ِ
نفس شهدا
*
نتوانم از اين
همه دل ب َك َنم
تو براي مني
وطنم ،وطنم!

مزرعهى آفتاب
مزرعهى آفتاب ،زرد و بزرگ است
روشن و ُپر وسعت و شكفته و زيباست
صبح كه سر مىرسد ،نگاه من آرام
رو به سوى مزرعهست و گرم تماشاست

هر طرف مزرعه به چشم من انگار
ساقهى نور و طالست خوشه به خوشه
تابلويى ديدنىست ،غرق طراوت
شور و شكوه و صفاست خوشه به خوشه

پنجره را تا كه باز مىكنم آرام
مزرعه را مىشود قشنگ در آن ديد
مىروم از مزرعه دوباره بچينم
خرمنى از گرمىو طراوت و ام ّيد
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محمدرضا شمس

شريك بد
به جاش هر چي كاشتي شريك.
آمل
دهقان از ترس ،قبول كرد .با هم مش��غول ش��خم
دهق��ان زمينش را ش��خم مي زد .خ��رس از راه
رسيد .گفت  :من كمكت مي كنم زمين را شخم بزني .زدن ش��دند .يك دفعه لنگار خش شكست .دهقان به
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خرس گفت «:لنگار شكس��ته .برو از جنگل چوب بيار
به جاي لنگار بگذاريم ».
خرس رفت  .به جنگل كه رس��يد  ،خوابش گرفت.
ي��ادش رفت كه براي چه به جنگل آمده ،دراز كش��يد
خوابش برد .خواب خرس شش ماه طول كشيد .
دهقان لنگاري درس��ت كرد  ،زمين را شخم زد و
دانه ها را كاش��ت و جوها را درو كرد و خرمن كرد .
بعد خرمن را كوبيد  .مي خواست جوها را توي گوني
بريزد كه خرس از راه رسيد و گفت  «:آي دهقان ! من
و تو شريك بوديم  .جو مال من كه  3-2تا بچه دارم،
كاه مال تو كه خر و گاو داري ».
همين موقع زن دهقان از راه رسيد فهميد كه خرس
مي خواهد س��ر شوهرش راكاله بكذارد .خرس را به

خانه اش دعوت كرد  .آنها توي اتاق نشسته بودند كه
ديدند مردي س��وار بر اس��ب از راه رسيد  .سوار به
دهقان گفت  «:من يك خرس گم كرده ام  .رد آن را تا
خانه تو دنبال كرده ام  .زود بگو كجاست ؟»
خرس ترس��يد و خواست فرار كند كه دهقان به او
گفت  « :بيا زود برو تو گوني قايم شو ».
خرس از ت��رس جانش ،پريد ت��وي گوني .دهقان
فوري در گوني را دوخت .بعد هم چوب آورد و افتاد
به جان خرس .آنقدر با چوب به گوني زد كه خرس از
ترس جانش ،گوني را پاره كرد و پا به فرار گذاش��ت.
اين جوري بود كه ش��ر ش��ريك بد از سر دهقان كم
شد .

لحاف دوز
کرمان
لحاف دوز که براي مردم لحاف و تشک می دوخت.
ه��ر روز صبح وقتی بنا مي ک��رد به پنبه زدن هي به
خودش مي گفت« :هر چي دارم به زير دارم ،دنگ دنگ،
هر چي دارم به زير 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 کيسه پول را مي آورد بيرون.
نگاهي بهِش مي انداخت و دوباره آن را مي گذاش��ت
سر جاش.
يك روز دزدي آمد پشت دکان .ديد اين هي کيسه اي
از تو گودال بيرون مي آورد و هي باخودش میگوید
هر چي دارم به زير دارم ،دنگ دنگ.
دزد با خودش گفت « :بايد هر جوري شده این پول
را بدست بیاورم".
آن وقت تا شب صبرکرد .شب لحاف دوز دست از
کار کش��يد .دردکانش را بست و رفت .دزد قفل دكان
را شکس��ت و رفت تو َ .دست کرد تو چاله ،ديد صدا
جِرینگي آمد .خوش��حال شد! فهميد که يک عالمه پول
قسمتش شده .پول ها را برداشت و رفت.
فردا صبح دزد در گوشه اي قايم شد ببیند لحاف

دوز چه کار ميکند .پنبه زن آمد تودكانش اول دست
کرد تو چاله ،ديد اي داد بيداد كيسه پول نيست .خيلي
ناراحت شد .به دور و ور نگاه کرد .يكهو چشمش به
دزد افتاد كه داشت يواشكي سرك مي كشيد .فهميد که
کار كاراوست .فکري به خاطرش رسيد .فوري مشته
را بر کمان زد و بلند بلند با خودش گفت« :نگذاش��تي
پرش کنم .دنگ دنگ".
دزد فهمي��د که منظور لحاف دوز اين َکيس��ه پول
است ،واو خيال داشته آن را پر كند .پس به طمع افتاد.
با خودش گفت« :بايد كيس��ه را بگذار م سر جاش ،تا
پرش بکند .بعد ِ
س ِر فرصت برش دارم».
همچين که ش��ب شد و حالج رفت ،دزد وارد دكان
شد و كيسه را گذاشت سر جاش .صبح که شد لحاف
دوز آمد .دزد هم يك پشتي قايم شد تا ببيد لحاف دوز
با كيسه پول چه کار ميکند .لحاف دوز دست کرد تو
چاله و ديد خدا را ش��کر .كيسه 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 اميد شد  ،راهش را کشيد و از آن جا رفت.
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انار و ماهی
استان گيالن
ج��وي آبي بود ک��ه کنارش هم درخ��ت اناري قد
کش��يده بود .روي درخت چندتایی ان��ار بود و توی
آب چندتایی ماهي  .ریش��ه درخت از زير زمين داخل
آب ش��ده بود .ماهيها چندين بار به انارها پيغام داده
بودند که پايتان را از خانه ما بکش��يد بيرون اما آنها
محل نکرده بودند .ناچار ماهيها نقشه کشيدند که پاي
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درخت انار را بجوند.
داد اناره��ا به ه��وا رفت که اين چه کاري اس��ت
ميکني��د .ولي اين بار ماهيها اعتناي��ي نکردند .انارها
تهديد کردند و ماهيها گفتند هر کاري ميخواهيد بکنيد.
انارها نقشه کش��يدند و يکي از آنها از جانش گذشت
و از آن ب��اال خود را انداخ��ت روي يکي از ماهيها و
س��رش را شکس��ت .خون به راه افتاد طوري که آب

جوي قرمز شد.
بگ��و مگو ميان آنها باال گرفت .باالخره قرار ش��د
پيش قاضي بروند .ماهي س��ر شکس��ته و انار رفتند
ن��زد قاضي .قاضي تا آن دو را ديد دهنش آب افتاد و
گفت :بهبه خوش آمدید چه فرمایشي داريد؟
آن دو ماجراي خود را تعريف کردند.
قاض��ي دس��تي به س��ر و روي آن دو کش��يد و
دلجوي��ي ک��رد  .بعد زنش را صدا ک��رد و گفت :زن،

ماهيتاب��ه را پر از روغن کن بذار روي اجاق ،ناهار
ماهي داريم ،بيا اين ان��ار را هم آب بگير بپاش روي
ماهي که خوشمزهتر شود.
انار و ماهي بند دلش��ان پاره شد و آرام در گوش
همديگر گفتن��د :ديدي چهطور تو هچل افتاديم؟بعد از
دس��ت قاضی فرار کردند  .رفتند و دیگر آن طرف ها
پیدایشان نشد و دیگر با هم دعوا نکردند .

خانه گِل و خانه دِل
يکي بود يکي نبود .پيرمردي بود که دو پسر داشت.
پس��رها براي خودشان مردي ش��ده بودند .پيرمرد
تصميم گرفت آنها را امتحان کند .پس��رها را خواست
و گفت« :من يک پايم لب گور است و چند روزي پیش
تر زنده نيستم .برای همین تصمیم گرفته ام تمام پولي
راکه دارم بين شما تقسيم کنم .به شرطي که فردا راه
بیفتید و به هر کجا که دلتان خواس��ت برويد و در آن
جا يک خانه بس��ازيد .وقتي اين کار را کرديد و پول
هايتان تمام ش��د به اين ج��ا برگرديد تا اگر من زنده
بودم ،يک بار ديگر شما را ببينم»...
پسرها پول را گرفتند و صبح زود به راه افتادند و
هرکدام از طرفي رفتند ،تا به شهري رسيدند.
پس��ر بزرگ فوري دس��ت به کار شد و خانه اي
س��اخت .درش را قفل کرد و کليدش را پنهان کرد تا
اين که پول هایش تمام شد .اما پسر کوچکتر به جاي
خانه س��اختن به ميان مردم رفت .با آنها نشس��ت و
برخاس��ت کرد و تا مي توانس��ت به م��ردم محبت و
مهرباني کرد تا اين که پول هایش تمام شد.
هر دو برگشتند .پدر از ديدار فرزندانش خوشحال
شد رویشان را بوسيد ،آنها را به خانه برد و فرصت

داد تا خوب استراحت کنند .بعد به آنها گفت که دلش
مي خواهد از نزديک نتيجه کارشان را ببيند.
آن وقت هر س��ه با هم راه افتادند .اول به شهر و
ديار پسر بزرگ رفتند.
پدر به او آفرين گفت .بعد راه افتادند و به ش��هري
که پس��ر کوچک رفته بود رفتند .هن��وز وارد ميدان
نشده بودند که دوس��تان و آشنايان پسر دوم از هر
طرف سر رسيدند 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 ديگر هم وضع از اين قرار
بود .پيرمرد از خوشحالي روی پایش بند نبود .تا اين
که از سفر برگشتند و به خانه خودشان رسيدند.
پيرمرد به آنها گفت که از پسر کوچک راضي است.
پس��ر بزرگ ناراحت شد و گفت« :چرا؟ اين من بودم
که پول هايم را مثل او خرج نکردم و خانه ساختم ،نه
او که تمام پول ها را با اين و آن خرج کرده است».
پيرمرد گفت« :من از شما خواستم برويد خانة دِل
درس��ت کنيد ،نه خانة گِل .تو خانة گِلي درست کردي
که زياد بادوام نيس��ت ،اما خانة ب��رادرت هيچ وقت
خراب نمي شود و تا دنيا باقي است ،مي ماند.
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تالش دیدنی قویترین مردان ایران
از نگاه تصویر
محمدرضا نصراله زاده

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  32تن 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
دو هفته نامه ی
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تالش زیادی داش��تند .امسال بر خالف سال های
گذش��ته تهران و شهرک 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��هرک سینمایی غزالی ش��دیم تا از نزدیک
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.

حمی�د قرای�ی یک�ی از جوان�ان
شایسته این دوره از مسابقه ها بود
که با جدیت تمام مش�غول تماش�ای
نبرد بقیه مردان آهنین بود.

روح ال�ه داداش�ی قویترین مرد
ایران در سال  89و نفر اول مسابقه ها
اس�ت که شایسته ی دریافت چنین
عنوانی بود.

بدون ش�ک پدی�ده ی ای�ن دوره
از مس�ابقه ها محس�ن آخوندی بود.
کس�ی که برای نخستین حضورش
در این رقابت ها توانس�ت با کس�ب
عنوان پنجمی بر تمام پیشداوری ها
خط بطالن بکشد.
قرای�ی در ح�ال امض�ا دادن ب�ه
نوجوانی اس�ت که از مسافتی دور
برای دیدن او به ش�هرک سینمایی
غزالی آمده بود.

مسلم دارابی نفر دوم مسابقه ها
در شکل و شمایلی جدید.

مس�لم دارابی فکورانه چشم به
ج�دال حریف هایش با پوالد س�رد
دوخته است.

ناصر پور علیفرد رییس ،حسن
افضل�ی نایب ریی�س و محمدرضا
نصرال�ه زاده مش�اور فرهنگ�ی و
مدی�ر رواب�ط عمومی فدراس�یون،
رقاب�ت م�ردان آهنی�ن را زیر نظر
دارند.

مه�رداد باجالن اگر قدری خوش
ش�انس تر بود می توانست در این
رقابت ها به عنوانی بهتر از سومی
دست پیدا کند.
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محم�د محمدی یک�ی از تحصیل
ک�رده ه�ای ای�ن مس�ابقه ه�ا اگ�ر
چ�ه چهارم ش�د ،اما حض�ورش در
رقاب�ت ها باعث ش�د انگی�زه دیگر
مربیان دو چندان شود.
باجلان ب�ه اب�راز احساس�ات
هوادارانش پاسخ می دهد.

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 دی�ده م�ی ش�ود .کس�ی
ک�ه ب�رای بهتر برگ�زار ش�دن این
رقابت ها تالش زیادی داشت.

محس�ن آخون�دی آنق�در آماده
بود که بتواند در نخس�تین حضور
همه چشم ها را خیره کند.

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

روح اله داداش�ی ح�ق دارد پس
از موفقی�ت در آیتم ( بخش ) پلکان
این چنین دس�ت هایش را به سوی
آسمان بلند کرده باشد !
دو هفته نامه ی
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علیرض�ا قرای�ی علیرغم تالش
بس�یار به عنوانی بهتر از شش�می
دست پیدا نکرد.

 6نفر
برترین مردان آهنین ایران در سال 88

روح اله داداشی ،نفر اول

محمد محمدی ،نفر چهارم

مسلم دارابی ،نفر دوم

محسن آخوندی ،نفر پنجم

مهرداد باجالن ،نفر سوم

علیرضا قرایی ،نفر ششم

اعضای کادر فدراسیون

ناصر پور علیفرد ،رییس فدراسیون
حسن افضلی ،نایب رییس
و

محمدرضا نصراله زاده
مشاور فرهنگی و

مدیر روابط بین الملل و

روابط عمومی فدراسیون

نیمه ی اول اردیبهشت ماه 1389
شماره ی پیاپی 244
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جدول بی نقطه
نرگس فراهانی

افقی:
 .1ده یونانی.
 .2خنک.
 .3خدای دراویش ـ جادوگر.
 .4ش��عر و داس��تان در وصف پهلوانان و دالوریهای قومی و
نژادی ـ ج ّد رستم.
 .5جانوری افسانهای و موهوم که زهر کشندهای دارد ـ پشت سر.
 .6میزان حرارت ـ راز ـ نشان جمع فارسی.
 .7راه و روش ـ آجر و خشت پخته.
 .8طایفهای ایرانی ـ تکیه دادن ـ پدربزرگ.
 .9خواست و میل ـ با نشاط و پر انرژی.
 .10س��تاره های ریز و ک��م نور در دب اصغ��ر ـ دکانداری که
اسباب خانه خرید و فروش میکند.
 .11پانصد هزار ـ نام ترکی.
 .12نیست و نابودکردن.

 .13روی شکم خوابیدن.

دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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عمودی:
 .1آبسه.
 .2کسی که با دیگری در یک خانه زندگی کند.
 .3مباح و جایز ـ خاک کوزهگری.
 .4مرغ سعادت ـ کاله کوچک.
 .5شهادت ـ رفتار مسالمتآمیز.
 .6عدد دونده ـ بیماری ریوی ـ نوید دادن.
 .7ظرف غذاخوری گود ـ جایگاه مرشد در زورخانه.
 .8نظرها ـ زهر ـ صد متر مربع.
 .9ادراک و شعور ـ التهاب مغز سر که با تشنج و پریشان
حواسی همراه است.
 .10جوجهتیغی ـ تند و تیز.
دره.
 .11تلخ عرب ـ گودی ته ّ
 .12ترسو.
 .13تیغة نازک دندانهدار فلزی نجاری.

عکاس :صابر

اصفهان ،عالی قاپو

