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اين جا در همسايگی "سرداب" است !
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دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان

س�الم برتابستان . امروز اول تیرماه اس�ت. اولین روز از 

فصل تابس�تان. مدرس�ه ها تعطیل ش�ده اند، کوچه ها شلوغ! 

خیلی از بچه های مدارس راهی ش�هرها و روستاهای مختلف 

شده اند. به سراغ پدربزرگ و مادربزرگ ها رفته اند. اين روزها 

روستاهای سرسبز و زيبای کشورمان میزبان بچه های شهرهای 

بزرگ و کوچک هستند. روزهای خوب و پر از خاطرات شیرين 

را س�پری می کنند. به مزارع و باغ ها و کوه ها می روند، و يا 

در میان جنگل های سرسبز و تماشايی در روستاهای کوچکی 

جمعش�ان، جمع اس�ت. اين روزها کتابخانه های شهرها پر از 

بچه های کتابخوان است، و يا آموزشگاه ها و مراکز آموزشی 

روزهای شلوغی را پشت سر می گذارند. کالس های آموزشی، 

ورزشی ، هنر ... هر کس به شکلی سرگرم است.

دوس�تان خوب�م، اگر ش�م�ا برای اوق�ات فراغتت�ان هنوز 

برنام�ه ري�زی نکرده اي�د، همین امروز دس�ت به کار ش�ويد. 

روزها ش�تابان پش�ت س�رهم می دوند! يک وق�ت چش�م ب�از 

می کنید سه ماه تابستان تمام شده و در حسرت روزهای رفته 

می مانید! بايد از لحظه لحظه های روزها استفاده کرد. به ياد 

ما هم باشید که ما به يادتان هستیم و دوستتان داريم.  

روزهای خوب و 
پر از خاطرات شیرین 
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سين. حسيني

ياد 
ايام

آسمان گسترده تر شد.
كعبه براي تو شكاف برداش��ت، ماه شب چهارده! 
وقت��ي مي خواس��تي از پله هاي معراج ب��ر زمين پر از 
گناه، ق��دم بگذاري، ناز قدومت، لحظه هاي ايس��تاده و 
بهت زدة تاريخ را به حركت وا داش��ت. تصنيف آمدنت، 
همة  ترانه هاي گذش��ته را كه فراموششان شده بود به 
يادمان آورد. آس��مان، گسترده تر شد و زمين، آرام تر. 
دل صفين بي قرار مي تپد تا برس��ي و او را تاريخ ساز 
كني. نه��روان، صداي تو را ش��نيده و هواي روزهاي 

آينده به سرش زده است.
زمي��ن مكه امش��ب از خود بي خود ش��ده اس��ت. 
چه قدر س��تاره ها براي باريدن به زمين، لحظه شماري 
مي كنند. من امشب به ياد نجف افتاده ام. به ياد كبوتران 
س��رگردان گنبدش ، امش��ب همة  لحظه ه��اي من بوي 

كبوترانش را مي دهد.
* * *

دِر خيب��ر، لبخندي موذيانه بر ل��ب دارد و زير لب، 
شعرهاي دهة چهل را زمزمه مي كند. آدم، ياد جاهل ها 
و كاله مخملي ه��اي همان زمان مي افت��د. نفس كش ها 
ماست ها را كيسه ها كرده اند و دور در خيبر نمي پلكند.

بت هاي درون كعبه، پارتي هاي شبانه راه انداخته اند. 
شب ها ابو جهل ها و ابولهب ها را در آغوش مي گيرند و 

دنيابه كامشان است.
عمرو ب��ن عب��دود، يكه  ت��از ميدان رجزهاس��ت. 
رجزهايش ميدان هاي جنگ را به آتش مي كش��د. عمرو 

بن عبدود: كوهي كه هيچ گاه فرو نمي ريزد.

ولي وقتي تو روي بال هاي سيزدهم رجب بيايي و 
چش��م باز كني، دِر نالوطي خيبر، بر خود مي لرزد. دِر 
خيبر را مي خواهي به كدام ي��ك از موزه هاي معروف 

هديه كني؟
ش��انه هاي پيامبر، منتظ��ر قدم هاي تو هس��تند تا 

مهماني بت ها را به هم بريزي.
بيا... عمرو بن عبدود را فرو بريز. اي برادر خواندة 

دماوند!
* * *

اين كه كعبه براي تو شكافته شود چيز عجيبي نبود. 
عجيب اين بود كه كعبه ش��كافته نشود و تو مثل همه ي 
مردم عادي در خانه ه��اي معمولي به دنيا بيايي. كعبه 

زايشگاه تو و جبرييل پرستار تو.
هنگام تول��د حضرت آدم، خدا بر گِل دميد و هنگام 
تولد عيسي جبرييل بر مريم دميد اما هنگام ميالد تو بر 

قرآن دميدند و تو شدي قرآن ناطق.
وقت��ي از كعبه بيرون آم��دي گريه هايت آيه آيه بر 
س��ر و روي مردم مي باريد و زمين آيه باران مي شد. 
بزرگ ش��دي، قد كشيدي. روز به روز به خدا نزديكتر 
مي ش��دي و از مردم دورتر. مردم يك جا مانده بودند 
و راكد ش��ده بودند. مردم گنديده بودند. اما تو جاري 
ب��ودي. جاري ج��اري. آن ق��در جاري كه مي ش��د با 

حرفهايت وضو گرفت.
نخواستي كه بماني. همين طور رفتي.

ت��و وقتي آمدي ق��رآِن ناطق ب��ودي و وقتي رفتي 
مردم هنوز تو را نخوانده بودند.

سیزدهم رجب 
سالروز تولد حضرت علي)ع(
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آفتاب  
مهربانی

بازي و تفريح
همبازي کودکان

رفت��ار امام در بي��رون از خان��ه و درون خانه يكي بود 
و فقط در خانه كمي رس��ميت ايش��ان كمرنگ مي شد. بارها 
شده بود كه من وقتي وارد خانه مي شدم مي ديدم كه ايشان 

مشغول بازي با كودكان هستند.
سیداحمد خمیني؛ 
مجموعه آثار يادگار امام؛ ص 27

رضايت علي
يك روز صبح براي انجام كاري خدمت امام رفتم كه ديدم 
علي ش��مد امام را جمع كرده وبه طرف آق��ا مي اندازد و آقا 
دوباره شمد را جمع مي كند و به او مي دهد و پنج دقيقه به اين 
نحو گذشت. من بعداً از اطرافيان آقا پرسيدم كه چرا علي چنين 
كاري مي كند؟ گفتند: امام وقتي به حسينيه تشريف مي آورند، 
مردم براي تبريك و تيمن دستمالي را به طرف آقا مي اندازند 
و مي خواهند تبرك شود. علي هم به همين شكل عمل مي كند و 

امام هم مي خواستند رضايت او را جلب كنند.
دکتر حسین سیرتي

پدربزرگ
ما خيلي نزد امام مي رفتيم، ولي هيچ وقت احساس نكرديم 
كه ايشان رهبر انقالب هستند، هميشه براي ما يك پدربزرگ 
بودند. آنجا كه ما بوديم، شلوغ مي كرديم و عصا و عينك آقا 
را برمي داشتيم. تنها كسي كه نمي گفت ساكت باشيد، ايشان 
بودند اما اگر كس ديگري در اطراف ما بود، مي گفت: بچه ها 

ساكت باشيد.
سید عماد طباطبايي

من امام مي شوم
يك شبي نشس��ته بوديم كه علي گفت: من امام مي شوم. 

گفتيم: خوب. گفت: پس حاال من امام ش��ده ام و نشست روي 
نيمكت��ي كه حضرت امام نشس��ته بودند و س��رش را زير 
انداخت و ش��روع كرد چش��مهايش را به هم زدن، اين براي 
ما خيلي ش��يرين بود. چون امام گاهي اوقات چشمهايش را 
خيلي تند به هم مي زدند. بعد علي متوجه ش��د مثل اينكه يك 
قس��مت كار ناقص است، رو كرد به امام و گفت: شما مردم 
بشويد. آقا گفتند: خيلي خوب. علي رو كرد به مردم )امام( و 
گفت: بگو. آقا گف��ت: چه بگويم؟ گفت: مردم مي گويند، خدايا 
خداي��ا تا انقالب مهدي خميني را نگ��ه دار، تو اين را بگو، آقا 
گفتن��د: خدايا خدايا تا انقالب مهدي... هنوز تمام نگفته بودند 
كه علي گفت: نه دستتان را باال بياور و تكان بده. امام دوباره 
دستش��ان را باال آوردند و تكان دادند و گفتند: خدايا، خدايا 
تا انقالب مهدي، علي كوچول��وي ما را نگه دار. علي گفت: نه 
مردم اي��ن را نمي گويند، مردم مي گوين��د خميني را نگه دار. 
آقا گفتن��د: خوب من اين را مي گويم، گف��ت: نه مردم اين را 
نمي گوين��د. آقا گفت: من مي گويم علي كوچولو. علي اوقاتش 
تلخ شد، قهر كرد كه چرا آقا حرف او را گوش نمي كند. امام 
گفتند: خيلي خ��وب مي گويم، امام او را بوس كردند و گفتند 
خيلي خوب تا انقالب مهدي... مثل اينكه آقا از خودش��ان هم 
رودربايستي داشتند كه بخواهند نقش بازي كنند و اين جمله 
را بگوين��د، باالخره امام را مجبور كرد كه مردم بش��وند و 

دستشان را بلند كنند و شعار بدهند.

فاطمه طباطبايي

تالفي
امام بعد از صرف ناهار به اتاقشان مي رفتند و اخبار گوش 
مي كردند و بعد مي خوابيدند. يك روز كه من خانه نبودم، علي 
پيش امام رفته بود و نشس��ته بود و با هم صحبتهايشان را 
كرده بودند، بعد امام گفته بود: علي جان من مي خواهم بخوابم. 
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به منيره خانم زنگ زدند و گفتند: بيا علي را ببر من مي خواهم 
بخواب��م. خيلي عادي، علي هم ب��ه روي خودش نياورده بود، 
منيره خان��م آمد و علي را بغل كرد و رفت. ش��ب كه ش��د ما 
دور همديگر نشس��ته بوديم، به علي گفتيم: اگر خوابت مي آيد 
روي نيمكت بخواب. روي نيمكت هم كه مي خواس��ت بخوابد، 
آقا نشس��ته بودند. حاال من نمي دانستم ظهر، چه شده است، 
ديدم علي بلند ش��د و رفت روي نيمكت ايستاد و آيفون زد و 
گفت: ننه منيره، بيا اين آق��ا را ببر، من مي خواهم بخوابم. آقا 
زدند زير خنده و گفتند: مي دانيد چه ش��ده است؟ من ظهر اين 

كار را كردم، اين دارد تالفي مي كند.
فاطمه طباطبايي

دکتر امام
ي��ك روز علي پيش امام آمد و گفت: من دكتر مي ش��وم 
و تو آقا بش��و، امام گفتند: خيلي خوب. ديدم كه آقا آس��تين 
دستش��ان را باال زده اند و علي با دستگاه فشار خوني كه در 
اتاق امام بود فش��ار خون امام را گرفتند و جالب اين بود كه 
ش��نيده بود مثالً  دوازده خوب است، مي گفتيم: فشارخون آقا 

چند است؟ مي گفت: ان شاءاهلل دوازده است.
فاطمه طباطبايي

رفع خستگي
اي��ن خاطره مربوط به س��ي و چند س��ال پيش اس��ت. 
وقت��ي در قم، مردم در روزهاي بخصوصي مش��تاق بودند 
كه خدمت حضرت امام برس��ند و دست ايشان را به عنوان 
تبرك ببوسند، گاهي يكي دو ساعت طول مي كشيد و از مردم 
خواهش مي كردند كه آقا به دليل خس��تگي يك چند لحظه اي 
اس��تراحت بكنند، ب��از دو مرتبه در را باز مي كنند كه ش��ما 
مالقات كنيد. مردم  هم مي پذيرفتند. در اتاق را كه مي بستند، 
آقا از ش��دت خس��تگي روي فرش مي خوابيدن��د، حدوداً به 
مدت پنج دقيقه استراحت مي كردند كه دوباره برخيزند و به 
احساسات مردم جواب بدهند، در همان موقع نيز نوة بزرگ 
ايش��ان )حس��ين آقا( كه سه يا چهار س��اله بود در اين اتاق 
بازي مي كرد، مي دويد و مي آمد روي س��ينه  آقا مي نشست. 
با محاس��ن آقا بازي مي كرد و ب��اال و پايين مي پريد هر چه 
مي گفتند كه آقا خس��ته هستند، بلند شو. گوش نمي كرد و آقا 
هم اجازه نمي دادند به او چيزي گفته ش��ود و با روي خوش 
با اين بچه بازي مي كردند و مي گفتند: اين خس��تگي را از تن 

من به در مي كند.
مريم کشاورز

نیمه ی اول تیر ماه 1389
شماره ی پیاپی 248
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طنز

در ش��هري يك مس��ابقه ي هنري تبليغ مي شد. ماجرا از 
اين قرار بود كه در اين مس��ابقه بايد چند هنرمند ش��ركت 
مي كردند و آخرين اثر هنري شان را به نمايش مي گذاشتند. 
داوران قض��اوت مي كردند و هر اثر هنري كه زيباتر، نوتر، 
جذاب ت��ر و معنادارت��ر ب��ود، جايزه مي گرف��ت. يك مردك 
نزولخوار در اين ش��هر زندگي مي  كرد كه دوست داشت از 
هر راهي و هر س��وراخي، پ��ول و پله اي به هم بزند. روزي 
كه هنرمندان براي ش��ركت در اين مسابقه عازم بودند، مرد 
نزولخ��وار گفت: هر چه باداباد، كي ب��ه كيه؟ ما هم مي ريم 

شايد دري به تخته خورد و جايزه اي گرفتيم.
قبل از شروع مس��ابقه، هنرمندان حسابي تمرين كردند. 
كلّي هم دعا خواندند تا بلكه در اين مسابقه برگزيده شوند و 
بين فك و فاميل كه ماجرا را از تلويزيون مي ديدند س��ربلند 

شوند.

م��رد نزولخوار عين خيالش نب��ود و همين طور زل  زده 
بود به دوربين.مسابقه ش��روع شد. هر كس شروع كرد به 
س��اختن يك اثر. مرد نزولخوار هم روي بومي كه جلويش 
بود، دو تا خط صاف و يك خط منحني كش��يد. بعد هم رفت 
گوش��ه اي نشست و ش��روع كرد به س��يگار كشيدن. وقتي 
نتايج را اعالم كردند،  مرد نزولخوار اول ش��ده بود. به دليل 

پديدآوردن اثري بديع و معنادار و نوآوري در اثر. پايان!
* * *

يادداشت سردبير: آقاجان! اين نوشته ي شما پيام ندارد. 
همه چيز به نفع مرد نزولخوار تمام ش��ده. پس پيام داستان 

چه مي شود؟
نويسنده: چشم آقاي سردبير! من اين مطلب را بازنويسي 

مي كنم.

سیدسعید هاشمي

قرار بود در شهري يك مس��ابقه ي هنري برگزار شود. 
هر اثر هنري كه زيباتر و جذابتر بود، جايزه مي گرفت. مرد 
نزولخواري در اين شهر زندگي مي كرد كه دوست داشت از 
هر راهي به پول و پله اي برس��د. روزي كه هنرمندان عازم 
شركت در اين مسابقه بودند، مرد نزولخوار با خودش گفت: 
اي بابا! كي به كيه؟ ما هم مي ريم شايد  دري به تخته خورد 

و جايزه اي گرفتيم.
قبل از شروع مس��ابقه، هنرمندان حسابي تمرين كردند. 

كلي هم دعا خواندند تا بلكه در اين مسابقه برگزيده شوند و 
بين فك و فاميل كه ماجرا را از تلويزيون مي ديدند س��ربلند 
ش��وند. مرد نزولخوار اما عين خيالش نبود و همين طور زل 

زده بود به دوربين.
مسابقه شروع شد. هر كس شروع كرد به 
آفرينش يك اثر. مرد نزولخوار هم روي بومي 

كه جلويش بود چند تا خط دري وري كش��يد. وقتي نتايج را 
اعالم كردند، مرد نزولخوار اول شده بود. به دليل نوآوري 

يک اثر هنري جذاب و معنادار
)1(

يک اثر هنري جذاب و معنادار
)2(
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و ايجاد انديشه در اثر.
* * *

يادداشت سردبير: مرد حسابي! اين كه شد 
مثل همان اولي. پس پيامش كو؟

نويس��نده ب��ا درماندگ��ي: تقصي��ر 
من چيس��ت آق��اي س��ردبير؟ من تا 

پايان داستان برسم،  به  مي خواهم 
اين مردك نزولخوار مي دود پيش 

داورها. به آنها رشوه مي دهد 
و همه چيز را به نفع خودش 

تمام مي كند!
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قصه هاي
 کهن

فضلون اس��ِم يك پادش��اه بود. پادش��اهي سخت گير و 
بي گذش��ت و عصباني. او بر مردمان شهر گنجه1 حكمراني 
مي ك��رد. اما با آن ها هي��چ ارتباطي نداش��ت و به هيچ كس 
مهرباني نمي ك��رد. مأمورهايش دائم به ج��ان و مال آن ها 
حمله مي كردند، زندگي شان را به غارت مي بردند و هر كس 

كه در مقابلشان مي  ايستاد، دستگير مي شد.
فضل��ون از اي��ن كاره��ا لذت مي ب��رد. م��ردم او را به 
بي رحمي و مردم آزاري مي شناختند. به همين خاطر آرزوي 
هميشگي ش��ان اين بود كه او زودتر بميرد و شّرش از سر 

آن ها كم شود.
فضلون يك مش��اور بدجنس و حّقه باز داشت. مشاوري 
كه دارايي هاي زيادي داشت، غالم هاي بسياري در خانه اش 
بودن��د و مال و منالش بي ش��مار بود. فضلون هميش��ه در 
كارهاي حكومتي با او مشورت مي كرد. چرا كه خيلي وقت ها 

مشورت او به كمكش مي  آمد و برايش كارساز مي شد.
هر بار كه مأمورها يك آدم بي گناه يا بيچاره را دستگير 
مي كردند و به زندان مي انداختند، مش��اور فوري به فضلون 
مي گفت: اگر مي خواهي دشمنانت را آزار بدهي، بهترين كار 
اين اس��ت كه آن ها را از بين ببري. اين طوري خيالت راحت 

مي شود و ديگر دردسري نخواهي داشت.
فضل��ون كه به حرف هاي او اهميت زي��ادي مي داد فوري 

گوش مي كرد و دستور قتل آن آدم بي گناه را صادر مي  كرد.
روزي از روزها، گناهي بزرگ از مش��اور بدجنس سر 
زد. خبر دهان به دهان در ش��هر گنجه گش��ت. فضلون هم 
خبردار ش��د و در فكر فرورفت. راه چاره  اي نداشت. بايد او 
را به خاطر آن گناه هر چه زودتر مجازات مي كرد. دس��تور 

داد او را دستگير كرده، به قصرش بياورند.
مأمورها به خانه ي مشاور رفتند. فرمانده آن ها گفت: اي 
مش��اور، ما از طرف پادشاه دستور داريم كه تو را دستگير 

كنيم و دست بسته به قصر او ببريم!

مش��اور كه راه فراري نداشت، به التماس افتاد. به آن ها 
پيشنهاد ِرشوه2 داد.

فرمانده قبول نكرد. مش��اور يك نام��ه ي بلند باال براي 
پادش��اه نوش��ت. بعد آن را همراه با مق��داري جواهرات به 
فرس��تاده داد تا به دست فضلون برس��اند. فرستاده همراه 
فرمان��ده و مأمورهايش، نام��ه و جواهرات را پيش فضلون 
ب��رد و به دس��ت او داد. فضلون فوري نام��ه را باز كرد و 

مجید مالمحمدي

سرنوشتِ  مرگ
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شروع به خواندن كرد:
- اي پادشاه مهربان و با گذشت!

من را به خاطر گناهي كه ك��رده ام ببخش، من چندين و 
چند س��ال، هديه هاي زيادي به تو خواهم داد و خدمتگزارت 

خواهم بود.
پادش��اه قاه قاه به خنده افتاد. بعد به كاتب خود گفت كه 

در جوابش چنين بنويس:
- م��ن از تو ياد گرفته بودم كه اگر كس��ي را دس��تگير 

كردي فوري او را از بين ببر و نابود كن.

فرستاده پيغام پادشاه را به سراي مشاور برد. مشاور 
وقتي آن را خواند بيهوش ش��د و ب��ر زمين افتاد. چند روز 
بعد سرنوش��ت او، مثل سرنوشت آدم هاي بي گناهي بود كه 

با حّقه ي او گرفتار مرگ شده بودند.

پاورقي:
1. گنجه در زمان هاي قديم از ش��هرهاي زيب��اي ايران بود اما االن 

جزء كشور آذربايجان است.
2. يعني به شكل پنهاني، به آن ها پول بدهد تا اذيتش نكنند.

نیمه ی اول تیر ماه 1389
شماره ی پیاپی 248
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 سفری 9 روزه
احسان.الف
قسمت اول

سفر س��اعت 9 صبح جمعه آغاز مى شود . اتوبوس در 
جاده اى كه هر دو س��ويش سرسبز است به راه مى افتد. از 
م��رز مهران وارد عراق مى ش��ويم. مقصد ؟ نجف ، كربال ؛ 

كرب و بال !...
و اگر خدا قسمت كند ، سامرا و كاظمين هم مى رويم.

در نجف مى گويند بين كاروان ها قرعه كشى شده است. 
دو كاروان 40 نفرى به س��امرا و كاظمين خواهند رفت ، يك 

ش��ب هم در بغداد مى مانند. به اطرافيانم نگاه مى كنم . هم 
س��فرهاى ما همه انسان هاى ش��ريف و مهربان و خونگرم 

هستند. البته همه ى انسان ها شريفند... 
قرعه به نام كاروان ما مى افتد. مداح خوب كاروان حاج 
عل�ی آق�ا کاظم�ی كه زحمت ثبت نام گ��روه را هم به عهده 
داشته است، خيلى جاها مداحى مى كند و ما بر سينه هايمان 
مى زنيم. از 40 نفر زائران كاروان 36 نفر، دوست و فاميل و 

گزارش
تصويري
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آشنا هستيم، و اين لطف و شيرينى سفر را بيشتر مى كند.
در نجف، اولين مرتبه كه چشم هايمان به بارگاه زيباى امام 
على )ع( مى افتد، اش��گ هاى شوق سرازير مى شوند. در كنار 
ضريح امام، کرباليی قاس�م كه بار پنجم يا شش��م است آمده 
اس��ت ، آهس��ته و بى ريا به امام مى گويد : آقا دمت گرم ! آقا 
نوكرتم، آقا... بغض گلويش را مى گيرد. گريه امانش نمى دهد. 
و من كه باورم نمى ش��ود آن جا باش��م! مى گويم: آقا 
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س��الم منصور را به شما مى رس��انم. آقا جانم به 
فدايت، فالنى گفت بگويم: خيلى اش��تباها كرده است! 

آقا خواهرم خيلى التماس دعا داشتند... 
در كوفه، در خان��ه ى امام على )ع( وقتى به اتاق 
درس امام حس��ن و حس��ين وارد مى شويم، وقتى 
مقاب��ل اتاق زينب )س( و ام كلثوم )س( مى ايس��تيم، 
مقابل جايگاهى كه امام تنها را غسل دادند و آن سوتر 
كفن پيچيدند، ح��ال ديگرى داريم! خانه ى امام چنان 
آرامش دارد كه احس��اس مى كن��ى به خانه ى كامال 
آش��نايى آمده اى. غريبه نيستى. دوست دارى آن جا 

بمانى و پاهايت كشش بيرون بردنت را ندارند!...
در مس��جد كوفه ب��ه كنار مقام ن��وح، جايى كه 
حضرت نوح )ع( كش��تى اش را مى سازد، مى رويم. 
مى گويند درياى خروشانى در آن جا شكل  مى گيرد 
و باز كش��تى ن��وح در همان جا به گل مى نش��يند! 
در مق��ام قضاوت امام على )ع( ه��م دو ركعت نماز 
مى خوانيم، و نماز ظه��ر و عصر را به جماعت، در 
مس��جد كوفه، كامل و چهار ركعت!... به نقطه اى پا 
مى گذاريم كه ابن ملجم فرق سر امام را مى شكافد! 

گويى نمى فهميم به كجا پا و قدم گذاشته ايم!...
ادامه دارد
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شعر

)1(
كوچه كوچه مي رود
ظاهرش دهاتي است

توي شهر مانده است
گر چه ايلياتي است

*
گاري قراضه را

خانه خانه مي َبَرد
پول كهنه مي دهد

نان خشك مي خرد
*

ساعت ده است و نيست
توي كوچه هيچ كس

مي نشيند و كمي
مي زند نفس، نفس

*
بارِ  درد و غصه است

روي شانه ي دلش
مثل يك غريبه است

شهر، در مقابلش
*

ساعت ده است و باز
پيرمرد، ناشتاست
مثل روزهاي پيش

چشم او به خانه هاست
*

خانواده اي به او
چاي و كيك مي دهند

آه يادشان به خير
صبح و شير گوسفند!

کوچه
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)2(
صبح باطراوتي است

تازه و بهاري است
سوي دشتهاي دور
پيرمرد، جاري است

*
پيرمرد، خسته است

از صدا و از غبار
چرخ دستي خراب

كوچه هاي بي شمار
*

بعد سالهاي سال
بعد روزهاي سخت

مي رود رها شود
در پرنده، در درخت

*
خانه ي دلش پر از

بوي مرتع است و دام
پيرمرد در دلش

داد مي زند: سالم!
*

داد مي زند كه شهر
با غريبه دشمن است

شهر، مال شهريان
ايل، خانه ي من است

*
اي تمام جاده ها

راه را نشان دهيد
اي پرنده ها به من

يك كم آسمان دهيد
*

غصه هاي توي شهر
از دلش جدا شده
گوشه ي پياده رو

گاري  اش رها شده...

)3(
وقت مغرب است و ماه

مي رسد به آسمان
مي رود پسر هنوز
بي هدف، قدم زنان

*
روزهاست توي شهر

بي قرار، مي رود
تا غروب در پِي

كسب و كار مي رود
*

گفته اند: »بچه اي!«
هر كجا كه سر زده

گر چه مثل مردها
كار كرده توي ده

*
همچنان كه مي رود

در دل پياده رو
مي خوَرد به چشم او
سايه اي در آن جلو

*
پيش مي رود كمي

كار و بار شد ُدُرست
گاري قراضه اي

گوشه ي پياده روست
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متولدين فروردين: گره كار شما  باز خواهد شد مشروط 
ب��ه اينكه زمان را از دس��ت ندهيد يعني صبر پيش��ه كنيد تا 

مشكل دروني تان »حل« شود.

متولدي�ن ارديبهش�ت: متولدين اين ماه خوش��حال باشند 
چون به آنها مژده مي دهيم كه اطرافيان شان در صدد هستند 

اتفاقات جّذاب و به ياد ماندني برايشان پديد آورند. 

متولدي�ن خ�رداد: در اين ماه دوس��تان ش��ما هديه مورد 
عالقه ش��ما را در حالي به ش��ما پيشكش مي كنند كه فكرش 
را هم نمي كرديد به همين خاطر برايتان بسيار جذاب خواهد 

بود. 

متولدين تیر:  هر چند سعي دارند به شما نزديك تر شوند 
اما نگران نباش��يد و از كار آنها نرنجيد. در هر حال احتياط 

را از دست ندهيد. 

متولدين مرداد: مژده به متولدين مردادي به آنهايي كه با 
داش��تن امكانات اندك در فكر ساختن دنياي بزرگ  هستند. 

در اين ماه منتظر اتفاقات دلخواه خود باشند. 

متولدين شهريور: يك اتفاق ناخواسته از سوي اطرافيانتان 
نبايد باعث تيره گي روابط ش��ما گردد. هي��چ عمدي در كار 
نبوده است. ش��ما با چشم پوش��ي و عفو مي توانيد فضاي 

دوستي و محبت را محكم تر كنيد.
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متولدين مهر: آفرين به ش��ما با داش��تن چنين روحيه اي 
هيچ وقت در دس��تيابي به اهدافي كه دنبال مي كنيد شكست 

نخواهيد خورد. 

متولدين آبان: فك��ر مي كنيد در مخمصه افتاده ايد اما اين 
ظاهر امر است. اگر حوصله به خرج دهيد با راهنمايي و كمك 

ديگران حتمًا قادر خواهيد بود بر مشكالت پيروز شويد. 

متولدي�ن آذر: چرا احساس نگراني مي كنيد. اين مشكل به 
وجود آمده با يك روش بس��يار ساده قابل حل خواهد بود. 

به قول معروف :»آرزو بر جوانان عيب نيست!«

متولدي�ن دي: به زودي بخت به ش��ما روي خواهد آورد 
و شما مي توانيد با پشتكار و تمرين اين شكست هاي جزئي 

را جبران كنيد.

متولدين بهمن: يك كشف بزرگ در روش زندگيتان موجب 
ش��ده تا از روزمره گي رهايي يابيد.  به همين خاطر است كه 

اخيراً طراوت را بيشتردر زندگيتان احساس مي كنيد. 

متولدين اس�فند: بشارت به متولدين اين ماه! از جايي كه 
حس��اب نمي كنيد تحفه اي خواهد رسيد كه لذت زندگي را در 
پيش چش��مانتان دو چندان خواهد كرد. موج ش��ادي در راه 

است. 
نیمه ی اول تیر ماه 1389
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 از البالي کتابها
سين. حسيني

پسرك کدخدا
رييس دهي با پسر، در رهي
گذشتند بر قلب1 شاهنشهي

پسر، چاوشان ديد و تيغ و تبر
قباهاي اطلس، كمرهاي زر

پسر، كان همه شوكت و پايه ديد
پدر را به غايت فرومايه ديد

كه حالش بگرديد و رنگش بريخت
ز هيبت به بيغوله2  اي در گريخت

پسر گفتش: آخر بزرگ دهي،
به سرداري از »سر بزرگان« مِهي
چه بودت كه از جان بريدي اميد؟

بلرزيدي از باد هيبت چو بيد؟
بلي � گفت � ساالر و فرماندهم

ولي عّزتم هست تا در دَِهم
بوستان سعدي

شارياي نبي
روزي در باغستاني سبز، شارياي نبي به كودكي شاد 
و بانش��اط برخورد. كودك چون شاريا را ديد به سوي او 

دويد و گفت: »صبح شما بخير آقا!«
و ش��اريا در جواب س��الم گفت: »صبح شما هم بخير 

آقا!«
و بعد پرسيد: »انگار تنها هستي پسرم!«

پس��رك خنده كنان گفت: »از دايه ام فرار كرده و پنهان 
ش��ده ام، او فك��ر مي كند كه من پش��ت پرچين هاي اين باغ 

هستم.«

سپس پسرك در صورت شاريا خيره شد و گفت: »شما 
هم تنها هستيد. شما با دايه تان چه كرديد؟«

شاريا گفت: »هان! مسأله  ي ما كمي فرق مي كند. حقيقت 
اين اس��ت كه من بيش تر اوقات نمي توان��م خودم را از او 
پنهان كنم، ولي اآلن كه داشتم به اين باغ مي آمدم او داشت 

پشت همين پرچين ها دنبال من مي گشت.«
پس��رك دس��ت هايش را به هم زد و فرياد كشيد: »پس 
ش��ما هم مثل من گم ش��ده ايد. آيا خوب نيست كه آدم گم 

شود؟«
بعد از شاريا سؤال كرد: »شما كيستيد؟«

ش��اريا گفت: »مرا شارياي نبي صدا مي كنند. و اّما تو؟ 
كيستي پسرم؟«

پسرك گفت: »من خودم هستم، و اآلن دايه ام دنبال من 
مي گردد، اّما نمي داند من اين جا هس��تم.« شاريا به آسمان 
چش��م دوخت و گفت: »من هم براي مدتي كوتاه خودم را 

پنهان كرده ام؛ اّما او به زودي مرا پيدا خواهد كرد.«
و پسرك گفت: »من هم مي دانم كه دايه ام به زودي مرا 

پيدا مي كند.«
و در آن لحظه صداي زني كه پس��رك را به اسم صدا 
مي زد، شنيده شد. پس��رك گفت: »نگاه كن! گفتم كه او مرا 

پيدا مي كند.«
و در هم��ان وقت ص��داي ديگري به گوش رس��يد كه 

مي گفت: »شاريا!  تو كجا هستي؟«
و شاريا گفت: »ببين پسرم! او هم مرا پيدا كرد.«

پس آن گاه ش��ارياي نبي سر به س��وي آسمان كرد و 
گفت: »من اين جا هستم.«

جبران خلیل جبران
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حافظ
معلوم ش��د كه در هر خانه اي از خانه هاي پاكس��تان، 
ديواني از حافظ و س��عدي موجود بوده اس��ت. اآلن در 
ه��ر خان��ه  اي از خانه هاي اي��ران، چند تا چ��اپ از حافظ 
موجود است. در تمام كتاب خانه هاي ايران، تركيه، عراق، 
كردستان، افغانستان، تاجيكستان و هندوستان نسخه هاي 
متع��دد خطي از حافظ موجود اس��ت. چرا؟ چون اوضاع 
و اح��وال در هم��ه منطقه، بع��د از دوره ي مغول، اوضاع 
دردمندي و حالت توكل بوده اس��ت. گفتم كه اصل سخن 

حافظ دردمندي است.
میراث ماندگار 
 استاد محیط طباطبايي

چاپلوسي
گماشته ي عضدالملك آمده مرا دعوت به منزل او كرد. 
چون وارد ش��دم بس��يار مهرباني و ادب به كار برد، بعد 
گفت: »ديروز ش��اه مي خواس��ته تو را به شكار ببرد. چه 

گفتگو كرده اي كه تو را به شكار همراه نبرد؟«
م��ن آ ن چه صحبت ش��ده بود،  حكايت ك��ردم. گفت: 
»عجب است! گويا شما به واسطه ي اين كه در بالد خارجه 
بوده ايد، اطالع نداريد،  وضع ايران و سلطنت ايران ترتيب 
ديگ��ري دارد. اين جا هيچ وقت ح��رف صحيح و حق نبايد 
گف��ت. مردم متملق، اين ق��در تملق گفته  اند كه ش��اه باور 
ك��رده،  خود را در عالم از هر پادش��اه، عاقل تر و عالم تر 
و عادل تر و ش��جاع تر و در ش��ناختن هر چيز خبيرتر3 و 
در ش��كار و غيرش��كار باالتر مي دان��د. نبايد حرفي گفت 
كه از آن فهميده ش��ود كس��ي در دنيا مثل اوست. مردم 
چنان مراعات مي كنند كه اسباب َحَسد شاه نشود كه چرا 
كسي از او در اين كار باالتر است! شما ديگري را تعريف 
كرده ايد، ش��اه رنجيده و شما را با خود به تماشاي شكار 
نبرده است. زيرا مي خواس��ت شما بگوييد در عالم كسي 

مثل شاه، شكار كننده نديده و نشنيده!«
خاطرات حاج سیاح

صد دفتر
رودكي � رحم�ت اهلل تعالي � وي از ماوراءالنهر اس��ت 
و از مادر، نابينا زاده اس��ت؛ اّما چنان تيزفهم بوده اس��ت 
كه در هشت س��الگي، قرآن را به تمام حفظ كرد و قرائت 
بياموخت و شعر گفتن گرفت و به واسطه ي ُحسن صورت، 
در ُمطربي افتاده و »عود« بياموخت و در آن ماهر ش��د. 
و نصربن احمد س��اماني او را تربيت كرد. گويند كه او را 
دويس��ت غالم بود و چهارصد ش��تر در زير رخت و بار 
او مي رفتند و اش��عار وي صد دفتر بر بر آمده اس��ت و 
در بعضي تواريخ چنان مذكور اس��ت كه نصربن احمد از 
بخارا به مرو نزول فرمود. ]رودكي[ اين ابيات را بر آهنگ 

عود ساز كرد و بخواند:
بوي جوي موليان آيد همي

ياد يار مهربان آيد همي
ريگ آموي و درشتي هاي او

زير پايم پرنيان آيد همي
آب جيحون از نشاط روي دوست

ِخنگ4 ما را تا ميان آيد همي
شاه ماه است و بخارا آسمان

ماه سوي آسمان آيد همي
شاه سرو است و بخارا بوستان

سرو سوي بوستان آيد همي
بهارستان جامي

1( قلب: لشکر
2( بیغوله: خرابه

3( خبیر: آگاه، دانا
4( ِخنگ: اسب
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مامان س��رش درد مي كرد و بابا دلش؛ يعني ش��كمش. 
چند روزي بود كه هر دو از درد مي ناليدند؛ اّما فرصت دكتر 
رفتن نداش��تند. بابا كه كارش را ول نمي كرد و مامان هم ما 
را! دكترهاي عمومي هم جواب ش��ان كرده بودند. دو � سه 
روز پيش بود كه رفتند دكتر عمومي. به قول بابا: »همين كه 

رفتيم توي مطب، دكتر نسخه را براي مان پيچيد.«

قرص ها، شربت و آمپول ها بي فايده بود. به همين خاطر 
تصميم گرفتند س��راغ دكتر متخص��ص بروند. هر چند بابا 
زورش مي آم��د پول پ��اي دكتر متخصص بده��د، چاره اي 
نداشت. درد، حسابي كالفه اش كرده بود. خب، قصه ي ما از 

همين جا شروع مي شود.
بابا و مامان به جان هم افتادند كه بدون هماهنگي نوبت 

چاره ي قبل از رفتن
علي باباجاني
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دكت��ر گرفته بودند. بابا زنگ زده بود و بهش نوبت دكتر را 
س��اعت 6 امروز داده بودند؛ اتفاقًا مام��ان هم براي امروز 
ساعت 6:30 نوبت داشت. بابا كه شكمش را گرفته بود گفت: 
»آخه زن، چند بار بگويم بدون هماهنگي من كاري نكن! آخه 

من امروز نوبت دارم،  چطور تو را ببرم دكتر!«
مامان گفت: »خواب ديدم كه تو نوبت داري. تو كه برايم 

نوبت نمي گرفتي. مجبور شدم خودم دست به كار شوم.«
بابا گفت: »خب، حاال چه كار كنيم؟«

مامان روس��ري را محكم به پيش��اني اش بست و گفت: 
»يك تاكس��ي تلفني مي گيري، مرا مي بري دكتر. بعد خودت 

مي روي.«
- آخه چطوري تو را ببرم! دكتر تو آن طرف شهر است؛ 
دكتر من اين طرف. تا تو را برس��انم و خودم برگردم، نوبتم 

را از دست مي دهم. يك ساعت راه است.
گفت��م: »عيبي ندارد. من با مامان مي روم. ش��ما خودت 

برو.«
بابا نگاهم كرد و گفت: »فكر خوبي اس��ت؛ اّما اين بّچه را 
چه كار كنيم؟« منظورش آبجي بود. آبجي چس��بيد به مامان 

كه من هم مي آيم.
بابا گفت: »بيا و درستش كن! براي يك مريضي بايد يك 

كاروان با خودمان ببريم.«
مامان عصباني ش��د: »آخ س��رم. نه اي��ن كه تو مريض 

نيستي!«
دع��وا داش��ت اوج مي گرفت. م��ن و آبج��ي رفتيم پاي 
تلويزيون نشس��تيم. بابا و مامان كه ديدند از ما صدايي در 
نمي آيد نشس��تند، فكر كردند و به اين نتيجه رسيدند كه ما 
برويم خانه ي عمو و آن ها هر كدام شان جداگانه بروند مطب 

دكترشان.
بابا يك اس��كناس هزاري گذاش��ت كف دس��تم و گفت: 

»بچه ي خوبي باشيدها!«
حرف را عوض كردم: »اين پول به كجاي ما مي رسد! با 

اين فقط مي توانم آبجي را ساكت كنم.«
يك ه��زاري ديگر را هم ب��دون دردس��ر گرفتم و همه 
آماده ي رفتن ش��ديم. مامان در را كه قفل ك��رد، بابا گفت: 
»خب برويم. اميدوارم همه س��الم به مقصد برس��يم.« بعد 
آرزوي موفقيت براي ما كرد و راه مان را از هم جدا كرديم. 
پدر به طرف ش��رق، مادر به طرف غ��رب و من و آبجي به 

طرف شمال.
آبجي سر از پا نمي شناخت. با رفتن او به خانه ي عمو و 
بازي با دخترعمو يك زلزله ي 8 ريش��تري به وجود مي آمد. 
آن وق��ت عمو به ج��اي داد زدن از خانه بي��رون مي رفت و 
داد و هوار زن عمو و بدوبيراه هايش ديگر فايده اي نداش��ت. 
رفتيم و رفتيم. بگذريم از اين كه س��ر راه چند تا پارك رفتيم 

و آبجي س��وار تاب و سرسره شد و چند تا 
مغازه رفتيم و يكي از اس��كناس هاي س��بز 
حيف ش��د. به سر كوچه رس��يديم، آبجي تا 
دم در خان��ه ي عمو دويد. دس��تش به زنگ 
نمي رس��يد. ب��ه همين خاطر با لگ��د به جان 

درافتاد. دويدم و جلوش را گرفتم:
- نه آبجي، يك دختر خوب هيچ وقت لگد به در نمي زند!

آبجي گفت: »آخه نمي  توانم از ديوار باال بروم يا لگد به 
ديوار بزنم. پايم درد مي گيرد!«

- نه آبجي، منظورم اين اس��ت كه يك بچه ي خوب بايد 
زنگ بزند.

- مگر آهنم كه زنگ بزنم!
- نه آبجي، اين طوري دس��ت روي كليد بگذار و فش��ار 

بده.
همين طور فش��ار دادم تا دختر عمو بفهمد ما 
آمديم؛ چون س��بك زنگ زدن مرا مي دانست. اين 
بار س��ر و صداي زن عمو نيامد كه: »چه مرگته! 
آمدم. برو در را باز ك��ن. عموزاده هايت آمدند.« 
يا صداي تق تق كفش هاي دخترعمو نيامد كه داد 
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مي زد: »آخ جان! دخترعمو اينا آمدند.«
دوباره دكمه ي زنگ را فش��ار دادم: »اّماخبري نشد. سه 
باره، باز هم بي فايده بود. آبجي پرس��يد: »پس چرا كسي در 

را باز نمي كند؟«
گفتم:  »نمي دانم. حتمًا نيستند!«

حس پليسي ام گل كرد و از در رفتم باال. حياط، خلوت بود 
و در اتاق قفل. هر چه فكر كردم عمو اينا كجا رفتند، فكرم به 
جاي��ي قد نداد. نتيجه گرفتم كه بايد به طرف خانه راه بيفتيم. 
آس��مان ابري بود و ش��روع كرد به چكه چكه ك��ردن. باران 
كم كم داش��ت شديد مي شد. به هر زحمتي بود راه افتاديم به 

طرف خانه. سوار ماشين ش��ديم و از ماشين، باران بيرون 
را تماشا كرديم.

به خانه كه رس��يديم، آبجي با گريه دويد. طرف در، دو � 
سه لگد محكم به در زد. جلوش را گرفتم و گفتم: »ببين، وقتي 

كليد باشد، ديگر نيازي به لگد نيست.«
- زود باش! سردم شد. در را باز كن.

دست كردم توي جيبم؛ اّما هر چه گشتم، كليد توي جيبم 
نبود. دست گذاشتم روي كليد زنگ و فشار دادم. زنگ بلبلي 
به صدا درآمد؛ اّما كسي جواب زنگ بلبلي را نداد. معلوم بود 
ك��ه پدر و مادر نيامده بودند. دوتايي چس��بيديم به ديوار تا 
باران كم تر به س��ر و روي مان بريزد. آبجي كه از ايستادن 
خسته شده بود، نشست و همان جا خوابش برد. بغلش كردم 

و مظلومانه چسبيديم به ديوار.
يك ربع بعد سر و كله ي بابا پيدا شد. نتوانستم از جا بلند 
ش��وم. آبجي خواب بود: گفتم: »س��الم بابا! چي شد؟ خوب 

شدي؟«

بابا كالفه بود گفت: »آره خير سرشون! اين همه راه رفتم 
مطب دكتر، ديدم در مطب بسته است. روي درش هم نوشته 

بود كه امروز دكتر نمي آيد.«
گفتم: »خب، دس��تت درد نكند. در را باز كن كه از سرما 

مرديم.«
بابا گفت: »مگه كليد بهت ندادم؟«
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- نه بابا. كي كليد دادي؟
بابا انگار يك چيز يادش آمده باش��د گفت:  «آره، دس��ت 
خودم بود؛ ولي... واي! لباس��م را كه ع��وض كردم كليد را 

برنداشتم. توي جيب شلوارم جا ماند.«
- حاال چه كار كنيم؟

- هيچي، تو كه از ديوار راس��ت باال مي روي، برو باال و 
در را باز كن.

- آخه مامان در را سه قفله كرده. چطور باز كنم؟
- اين ك��ه كاري ندارد. ب��رو توي اتاق كلي��د را از جيب 

شلوارم بردار و...

- آخ��ه، مامان را كه مي شناس��ي. در ات��اق را هم قفل 
كرده.

نيم ساعتي پشت در مانده بوديم كه باالخره مادر آمد. با 
ديدن ما گفت: »واي، بميرم، معطل من مانديد!«

كلي��د را داد به باب��ا: »در را باز كن ك��ه دخترم از حال 
رفت.«

نفس راحتي كش��يديم. مادر سرم داد زد: »مگر نگفتم تا 
ش��ب بمان. ترسيدي از عمو چيزي كم ش��ود؟ نترس عمو 

آن قدر دارد كه شكم شما را سير كند. چرا زود برگشتي؟«
بابا خواست جواب مامان را بدهد كه گفتم: »رفتيم، نبود؛ 

وگرنه عمو از ما پذيرايي مي كرد.«
مامان زد به س��رش: »واي! بنده خدا زن عمو زنگ زد كه 

داريم مي رويم شهرستان. حواسم نبود.«
بابا تكيه داد به پش��تي و گفت: »خب خانم، من و پسرت 
ك��ه ناكام بوديم. رفت��م دكتر نبود. تو كه رفت��ي و با خيال 
راحت كارت را انجام دادي، يك چايي دم كن كه االن وقتش 

است.«
مامان به طرف آشپزخانه رفت و گفت: »چي بگويم از دست 
اين دكترها. كاش زنگ مي زدم! رفتم يك س��اعت توي مطبش 

نشستم. آخر سر منشي اش بهم گفت: »چه كار داري؟«
گفتم: »آمدم براي دكتر. نوبت گرفتم.«

گفت: »امروز دكتر نمي آيند.«
نیمه ی اول تیر ماه 1389
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روزى تاجري زني گرفت. هر روز كه تاجر مى آمد خانه 
و زن به او س��الم مي كرد، شوهر تاجرش مي گفت: »عليك 

سالم بي بي خانم، رسم زنان نداري.«
زن مي رفت تو فكر و با خودش مي گفت: »خدايا مگر من 

چه جورم كه رسم زنان ندارم؟«
روز ديگ��ر خانه را تميز تر مي ك��رد و دوباره به تاجر 
س��الم مي كرد. باز تاجر مي گفت: »سالم بي بي خانم، رسم 

زنان نداري.«
ديد نه هر كاري مي كند كه دل ش��وهرش را به دس��ت 
بياورد، نمي شود. فكر كرد چه كنم، چه نكنم. رفت پيش  يك 

پيرزن و گفت: »اي پيرزن قصة من اين است.«
پيرزن گفت :»يك كاري يادت مي دهم كه ش��وهرت از تو 

راضي بشود.«
زن گف��ت: »اگر ش��وهرم از من راضي بش��ود هر چي 

بخواهي بهت مي دهم.«
پيرزن يك چرخ با پنج سير پشم به زن داد و گفت: »وقعي 

شوهرت به خانه آمد ، اين را بريس.«

زن اين كار را كرد. ظهر كه ش��وهرش آمد س��الم كرد. 
ش��وهرش گفت: »عليك س��الم بي بي خانم رس��م زنان تو 

داري.«
از آن روز به بعد، زن هر روز پنج سير پشم مي ريسيد. 
سرداب خيلي بزرگي داشتند و با آن كاري نداشتند. زن پشم هاي 
رش��ته را توي س��رداب مي ريخت. چند س��الي گذشت يك 
روز تاجر ورشكست شد. طلبكارها آمدند خانه اش را جاي 
طلبشان ضبط كنند. وقتي كه در سرداب را باز كردند ،ديدند 
خدا بدهد بركت. اين س��رداب تا كله اش پر از پش��م رش��ته 

شده هست.
اتفاقًا در آن سال پش��م بازار خوبي داشت و گران بود. 
فوري تاجرها از س��رداب بيرون آمدن��د و گفتند حاجي ما 
شوخي كرديم خانة ش��ما مال خودت. تو هنوز خيلي ثروت 

داري.«
 اين جا بود كه زن تاجر فهميد آن روز كه به ش��وهرش 
سالم مي كرد و شوهرش بهش مي گفت: رسم زنان نداري، 

براي امروز مي گفت. 

زن تاجر

زنى بود و دختري. اين دختر، اسمش فاطمه بود . فاطمه 
در خانه مانده بود و پش��م مى ريس��يد. مادرش هميشه به 
او مي گف��ت: فاطمه نه من ريس يك س��ير خور، بيا مادر نان 

بخور.
يك روز تاجري از در خانه آنها رد مي ش��د. حرف هاي 
زن را ش��نيد. دختر را از او خواس��تگارى ك��رد .زن از خدا 
خواس��ته قبول كرد. تاجر دختر راعقد كرد و  به خانه آورد. 
بع��د از مدتي تاجر  به مكه رفت.قب��ل از رفتن خانه  را پر از 
پش��م كرد، هرچيزي را هم كه زنش الزم داشت فراهم كرد. 
به دختر گف��ت : تا من برمى گردم اين ها را بريس. تاجر كه 
به مك��ه رفت فاطمه آش پخت و با   همس��ايه ها خورد. هر 
روز كه زن هاى همس��ايه  چيزي درس��ت نمي كردند فاطمه 
درست مي كرد و آنها مي خوردند. تا موقع آمدن تاجررسيد، 
پشم ها همان جور مانده بود. خوردنى ها هم تمام شده بود. 

يك روز  همسايه  ها گفتند :اين زن هر چه داشت درست كرد 
و ما خورديم حاال ما درست كنيم تا او بخورد. 

آمدند ديدند اين زن يكريز پشم مى ريسد. گفتند: بيا آش 
بخور

 گفت: بر بااليم بريزيد.
 آش را بر باالي او ريختند. او گفت: نمي دانم بريس��م يا 

بليسم.
دختر ش��اه پريان مدت ها بود استخواني در گلوش  گير 
كرده بود. آمد به باالي بام. وقتي اين اوضاع را ديد خنده اش 
گرفت و از ت��ه دل قهقهه زد و اس��تخوان از گلوش  بيرون 
پري��د. رفت و تعريف كرد كه من اين طور زني را ديدم و يك 
مرتبه خنده ام گرفت و اس��تخوان از گلويم بيرون پريد. شاه 
پريان خوش��حال ش��د و به خدمتكارهاش دستور داد تمام 

پشم ها را ريسيدند و خانه را پر از خوردنى كردند.

فاطمه نه من ريس

ستانك
دا

محمدرضا شمس
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دار مکافات
کرمانشاه

 مردي پدر پير و از پا افتاده اش را  در زنبيلي گذاش��ت 
و با پسر كوچكش به طرف جنگل به راه افتاد. رفتند و رفتند 
تا به درخت بزرگي رسيدند. مرد از درخت باال رفت و زنبيل 
را روي شاخه بلندي آويزان كرد. وقتي كه داشت از درخت 
پايين مي آمد پيرمرد خنده اي كرد و گفت: مي داني پسرم دنيا 
دار مكافات است. من هم روزگاري پدر پيرم را داخل زنبيل 
كردم و توي همين جنگل روي ش��اخه همين درخت آويزان 

كردم.

مرد خيلي ناراحت شد اما چون ديگر از دست او به ستوه 
آمده بود از درخت پايين آمد دس��ت پس��رش را گرفت و به 
طرف خانه به راه افتادند. پس��رك در راه از پدرش خواست 

برايش يك زنبيل بخرد. مرد پرسيد: چرا؟
پس��رك گفت : ب��راي اين كه وقتي تو خيلي پير ش��دي و 

ديگر نتوانستي حركت كني تو را اينجا آويزان كنم.
بند دل مرد پاره ش��د. زود برگشت جنگل و پدرش را از 

درخت پايين آورد و به خانه برد.

نیمه ی اول تیر ماه 1389
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ع. ش

زنگ دوچرخه
جواني سوار بر دوچرخه با پيرزني تصادف كرد و او را بر 
زمين انداخت. پيرزن با سختي بلند شد و به زنگ دوچرخه 

اشاره كرد و گفت: مرتيكه مگه تو بلد نيستي زنگ بزني؟
جوان با خجالت لبخندي  زد و گفت: چرا خانم زنگ زدن رو 

بلدم، دوچرخه سواري بلد نيستم!

کوپه ي قطار
پيرمردي كه توي كوپه ي قطار نشسته بود به جوان مقابلش 

گفت: من نمي شنوم چه مي گوييد. لطفًا بلندتر حرف بزنيد.
آدامس  دارم  نمي زنم.  حرف  من  پدرجان  زد:  فرياد  جوان 

مي جوم!

جوانها
دستي  اش  بغل  به  امريكا  ورزشگاههاي  از  يكي  در  مردي 
گفت: ببينيد دنيا چقدر عوض شده. همه چيز سر و ته شده. 
گوشواره هاي  بلند،  موهاي  ببينيد.  را  جوان  پسر  اون  مثالً  

عجيب، ناخنهاي دراز، ابروهاي آرايش كرده...
بغل دستي اش گفت: خجالت بكشيد آقا! او پسر من است.

مرد خجالت كشيد و گفت: آخ ببخشيد خانم! من نمي دانستم 
شما مادرش هستيد!

يارو گفت: مرتيكه! من پدرش هستم!

زايشگاه
مردي به زايشگاه رفت تا همسرش را كه زايمان كرده بود 
به خانه بياورد چند مرد ديگر قبل از او آمده بودند. پرستار 
شما  همسر  مي گم  تبريك  آقا  گفت:  آنها  از  يكي  به  و  آمد 

سه قلو به دنيا آورده.
ده دقيقه ي ديگر همان پرستار آمد و به يك مرد ديگر گفت: 

آقا تبريك مي گم همسر شما پنج قلو به دنيا آورده.
چند دقيقه ي ديگر پرستار برگشت و به شخص ديگري گفت: 
آقا به شما تبريك مي گم همسر شما دوقلو آورده. در همين 
وقت مرد تازه وارد دويد پيش پرستار و گفت: ببخشيد خانم! 

صف يه دونه ايها كجاست؟

28
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رستوران
مردِ ساده اي به يك رستوران رفت. موقع پرداخت با مدير 
رستوران دعوايش شد و حسابي او را كتك زد. وقتي از او 
پرسيدند چرا مدير رستوران را زدي؟ مرد ساده همانطور 
گير  هالو  مرا  اين ها  بابا  گفت:  مي تكاند  را  لباسهايش  كه 
آوردند  عدسي  من  براي  غذا  جاي  به  كه  اولش  آورده اند، 
عدسي شان هم گنديده بود و مزه ي ماهي مي داد. آخرش هم 

به خاطر آن مي خواستند پول خاويار را از من بگيرند!

کله ي ماهي
مردي توي خيابان بساط پهن كرده بود و 
فقط كله ي ماهي مي فروخت آن هم با دو 

برابر قيمت خود ماهي.
عابري رسيد و گفت: چرا كله ي ماهي را 

از خود ماهي  گران تر مي فروشي؟
مرد گفت: آخه كله ي ماهي هوش آدم  را 

زياد مي كند.
عابر گفت: پس ده تا كله ي ماهي بده.

فردا همان عابر دوباره پيدايش شد و گفت: 
اين چه كاري است كه  مرد حسابي خب 
ديروز با من كردي. من فكر كردم ديدم با 
نصف پولي كه ديروز به تو دادم مي توانم 
كله اش را  تا ماهي بخرم. آن وقت هم  ده 
پول  آن  تازه نصف  را.  تنش  و هم  دارم 

هم برايم مي ماند.
كله ي  نگفتم  گفت:  ماهي   كله   فروشنده ي 

ماهي هوش آدم را زياد مي كند؟

آدم خواران
را  آقاهه  اون  نمي گذاري  چرا  مامان!  آدم خوار:  كودك 

بخوريم!
مادر آدم خوار: نه مادرجان! او مرض قند دارد. مي خواهم 

باهاش مربا درست كنم!

نیمه ی اول تیر ماه 1389
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ورزشی

 محمدرضا نصراله زاده

مثلث طاليی پرش با اسب ايران

در ورزش پرش با اس��ب خيل��ى كم اتفاق مى افتد كه يك 
مربى همزمان با شاگردانش به مقام قهرمانب برسند. اين مهم 
در مورد مس��عود مكارى نژاد و دو شاگردش آالله و حسام 
شالچيان بارها اتفاق افتاد و در مسابقه هاى مختلف اين سه 

سواركار مثلث طاليى پرش با اسب ايران را شكل دادند.
مثلث طاليى و قهرمانى اين س��ه س��واركار خوب پرش 

با اسب كش��ورمان در رده بندى پر امتيازترين سواركاران 
پرش با اسب ايران نيز تشكيل شد. 

مس��عود مكارى نژاد در رده س��نى بزرگساالن ، آالله 
ش��الچيان در رده سنى نونهاالن و حسام شالچيان در رده 
سنى جوانان طى دوسال گذشته به كسب مقام پر امتيازترين 

سواركاران پرش با اسب و قهرمانى ايران نايل شدند.
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برترين سوارکاران ايران 
همه تهرانی بودند

انتخاب پرامتيازترين سوار كار پرش با اسب سنتى است 
كه فدراسيون سواركارى همه س��اله در پايان مسابقه هاى 
رسمى و خاص خود با احتساب امتيازهاى كسب شده توسط 
سواركاران كشور در  رده هاى مختلف سنى انجام مى دهد. 
در انتخاب پرامتيازترين س��واركاران پرش با اسب در سال 
گذش��ته در رده س��نى نونهاالن آالله ش��الچيان از باشگاه 
فرمان آراى كرج با 214/5 امتياز به مقام اول رسيد. سامان 
سركانيان از همدان با 124 امتياز دوم شد و پوريا ذپوبى از 
تهران با 116 امتياز مقام س��وم را كسب كرد. در رده سنى 

نوجوانان نغمه خانجانى از باش��گاه آزمون تهران اول شد. 
خانجانى با 200/5 امتي��از اين عنوان را از آن خود كرد. در 
اين رده س��نى سامان بنويدى از تهران با 126/5 امتياز دوم 
شد و رضا لش��كرى از همدان با 121/5 امتياز عنوان سوم 
را گرفت. در رده س��نى جوانان داود پوررضايى از باشگاه 
چيتگر تهران يك س��روگردن باالتر از ديگران نشان داد و با 

امتياز 161/75 در صدر ايس��تاد. رادود هوشمند از تهران با 
159 امتياز دوم ش��د و حسام ش��الچيان از تهران با 147/5 
امتياز سوم شد. در رده سنى بزگساالن مسعود مكارى نژاد 
از باشگاه فرمان آراى كرج به عنوان پرامتيازترين سواركار 

رده هاى سنى مختلف دست يافت. 
مكارى نژاد از تهران با 389/25 امتياز با اختالف زياد نسبت 
به ديگران اول ش��د. عليرضا خوش��دل از تهران و از باشگاه 
آزمون با 266/5 امتياز در جاى دوم قرار گرفت و مجيد شريفى 

از تهران با 235/75 امتياز از باشگاه آزمون سوم شد.
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عزي��ز محمدى رئيس س��ازمان ليگ فوتب��ال تاكيد كرد 
نوش��تن تقويم براى ليگ دهم كارى بسيار سخت است. اما 

ما بنا داريم كه ليگ دهم را از پنجم مرداد ماه آغاز كنيم.
محم��دى گف�ت : فص�ل ش��لوغى را در پيش رو داري�م. 
بازى ه��اى تداركاتى تيم ملى ، رقابت ه��اى جام ملت هاى 
آس��يا ، اردوهاى تداركاتى تيم ملى اميد ، بازى هاى آس��يايى 
كوانگجو، مس��ابق�ه هاى قهرم�انى جوانان آس��يا ، ش��روع 
بازى هاى مقدماتى جام جهانى از فروردين ماه س��ال آينده 
و ليگ قهرمانان آس��يا همگى از مواردى هستند كه بايد در 

تقويم ليگ دهم لحاظ شوند.
محم��دى در خصوص الگو بردارى از ليگ هاى اروپايى 
ب��راى ليگ فوتبال اي��ران گفت : به هيچ وج��ه نمى توان از 
كشورهاى اروپايى الگوبردارى كرد ، چرا كه تقويم بازى هاى 

كشورهاى اروپايى با ما تفاوت بسيار دارد.

آهنگران گفت : عالقه مندى به دوچرخه و دوچرخه سوارى 
نزد مردم زياد شده است. با برگزارى مسابقه هاى متعدد در 
سطح ش��هر تهران و شهرهاى تابعه آن قصد داريم فرهنگ 

لیگ دهم فوتبال
از پنجم مرداد 
شروع می شود

واگذاری دوچرخه
 و ايجاد

پیست های مخصوص 
دوچرخه سواری

دوچرخه و دوچرخه سوارى را نزد مردم پايتخت نشين ترويج 
دهيم.

وى ادامه داد: تسهيالتى را در سطح تهران فراهم كرده ايم كه 
نوجوانان و جوانان عالقه مند به دوچرخه سوارى با دغدغه ى 
كمتر بتوانند به اين رشته بپردازند و اطمينان داريم كه با وجود 
استعدادهاى فراوان در سطح ش��هر تهران در آينده اى بسيار 
نزديك قهرمانان بسيارى را به اين رشته معرفى خواهيم كرد.  
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آهنگران واگذارى دوچرخه و ايجاد پيست هاى مخصوص 
دوچرخه س��وارى را در سطح شهر تهران از ديگر كارهاى 
عمده هيات دوچرخه س��وارى تهران در سال 1389 دانست 
وگف��ت : با توجه به زندگى شهرنش��ينى بن��ا داريم فرهنگ 
دوچرخه سوارى را نهادينه كنيم تا مردم با آسودگى بيشتر 

در سطح تهران به دوچرخه سوارى بپردازند.
رئيس هيات دوچرخه س��وارى ش��هر ته��ران در پايان 

صحب��ت هاى خود در باره ى نح��وه ى واگذارى دوچرخه 
به ش��هروندان تهرانى گفت : در حال حاضر ايس��تگاه هاى 
دوچرخه س��وارى بسيارى در سطح تهران فعال و مشغول 
س��رويس دهى مى باشند. اما به اعتقاد ما اين كافى نيست و 
باي��د به گونه اى عمل كنيم كه دوچرخه و امكانات دوچرخه 
سوارى س��هل تر از چيزى كه امروز وجود دارد در اختيار 

مردم قرار گيرد. 
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1. خوشبخت تر � اطمينان � مال و نعمت.                
2. جوهر خوشنويسى � سياهرگ.

3. نهر بزرگ � ش��خص پولدار و مالك � ظرف پالستيكى 
شبيه خمره مخصوص مايعات.

4. مكان � چيزهاى خوراكى � واحدى در سطح.
5. پراكنده كردن � فرياد بلند و نازك � حوض حّمام.

6. ستايش شده � اكسير.
7. ظرف آبخورى.

8. نگهبان جلوى در � ماركى براى يخچال و بخارى.
9. روح � از بانك هاى پرسابقه � نار.

10. دنبال � رئيس گروه كارگران � ازدياد دماى بدن.
11. رو انداز نازك تابستانى � شيرة انگور � بى نياز از غذا.

12. بزرگ � آتشفشانى خاموش واقع در آذربايجان بين 
تبريز و مراغه.

13. نوع��ى فرش ش��بيه گليم � بخش��ى در س��بزيجات 
خوراكى كه س��اقه ندارد و برگهايش بلند و تاخورده است � 

گلولة كوچك سوراخ دار.

جدول کلمات متقاطع
نرگس فراهانی
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عمودى افقي

1. پس��ر فريدون در شاهنامه � مدرك � سّكة مسى كم 
ارزش.

2. ماشين بارى � رانده شده و ملعون.
3. قصد كردن � آش س��اده كه با برنج و سبزى پخته 

شود � ستون ميان كشتى كه بادبان بر آن آويزان است.
4. ورودى اتاق � كوچك � خو و عادت � فاش.

5. عدسى مقعر � عامل اصلى جنگ تروا � باالپوش.
6. برج ها � اقامت كردن.

7. كنايه از ولخرجى و اسراف.
8. كس��انى كه هوش و اس��تعداد فوق العاده اى دارند � 

چيزى كه با آن كسى را بترسانند.
9. سود حرام � گوشه � نوعى فرش بدون طرح از پيش 

تعيين شده.
10. ساز لوله اى � فلز چهره! � آتش � رطوبت اندك.

11. شماره � فرمانروايى � قرن.
12. بنيان گذار � صلح.

13. زبردست � نژاد و ريشه � از كشورهاى آسيايى.
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