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دو هفته نامه نوجوانان ايران

سال ششم ،شماره ،7پیاپی(248دوره ی جدید)
نیمه ی اول تير ماه  ،1389قیمت  400تومان

این جا کمی دورتر از حرم سامراست.
حرم امام حسن عسکری(ع) و امام هادی (ع)
این نخل  ،این جا  ،از غصه ی زیاد این گونه خشکیده است
این جا  ،این نخل خشک برای همیشه به سوگ نشسته است
روح این نخل از غصه ی زیاد به آسمان ها اوج کشیده است
این نخل هزاران راز  ،در سینه دارد
این جا در همسایگی "سرداب" است !

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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اول
سالم

روزهای خوب و
پر از خاطرات شیرین
سلام 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 .این روزها
روستاهای سرسبز و زیبای کشورمان میزبان بچه های شهرهای
بزرگ و کوچک هستند .روزهای خوب و پر از خاطرات شیرین
را س�پری می کنند .به مزارع و باغ ها و کوه ها می روند ،و یا
در میان جنگل های سرسبز و تماشایی در روستاهای کوچکی
جمعش�ان ،جمع اس�ت .این روزها کتابخانه های شهرها پر از
بچه های کتابخوان است ،و یا 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�مـا برای اوق�ات فراغتت�ان هنوز
برنام�ه ری�زی نکرده ای�د ،همین امروز دس�ت به کار ش�وید.
روزها ش�تابان پشـت س�رهم می دوند! یک وقـت چشـم بـاز
می کنید سه ماه تابستان تمام شده و در حسرت روزهای رفته
می مانید! باید از لحظه لحظه های روزها استفاده کرد .به یاد
ما هم باشید که ما به یادتان هستیم و دوستتان داریم.
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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ياد
ايام

سين .حسيني

سيزدهم رجب
سالروز تولد حضرت علي(ع)

آسمان گستردهتر شد.
كعبه براي تو شكاف برداش��ت ،ماه شب چهارده!
وقت��ي ميخواس��تي از پلههاي معراج ب��ر زمين پر از
گناه ،ق��دم بگذاري ،ناز قدومت ،لحظههاي ايس��تاده و
بهتزدة تاريخ را به حركت وا داش��ت .تصنيف آمدنت،
همة ترانههاي گذش��ته را كه فراموششان شده بود به
يادمان آورد .آس��مان ،گستردهتر شد و زمين ،آرامتر.
دل صفين بيقرار ميتپد تا برس��ي و او را تاريخساز
كني .نه��روان ،صداي تو را ش��نيده و هواي روزهاي
آينده به سرش زده است.
زمي��ن مكه امش��ب از خود بيخود ش��ده اس��ت.
چهقدر س��تارهها براي باريدن به زمين ،لحظه شماري
ميكنند .من امشب به ياد نجف افتادهام .به ياد كبوتران
س��رگردان گنبدش  ،امش��ب همة لحظهه��اي من بوي
كبوترانش را ميدهد.
***
د ِر خيب��ر ،لبخندي موذيانه بر ل��ب دارد و زير لب،
شعرهاي دهة چهل را زمزمه ميكند .آدم ،ياد جاهلها
و كاله مخمليه��اي همان زمان ميافت��د .نفس كشها
ماستها را كيسهها كردهاند و دور در خيبر نميپلكند.
بتهاي درون كعبه ،پارتيهاي شبانه راه انداختهاند.
شبها ابو جهلها و ابولهبها را در آغوش ميگيرند و
دنيابه كامشان است.
عمرو ب��ن عب��دود ،يكهت��از ميدان رجزهاس��ت.
رجزهايش ميدانهاي جنگ را به آتش ميكش��د .عمرو
بن عبدود :كوهي كه هيچگاه فرو نميريزد.

ولي وقتي تو روي بالهاي سيزدهم رجب بيايي و
چش��م باز كني ،د ِر نالوطي خيبر ،بر خود ميلرزد .د ِر
خيبر را ميخواهي به كدام ي��ك از موزههاي معروف
هديه كني؟
ش��انههاي پيامبر ،منتظ��ر قدمهاي تو هس��تند تا
مهماني بتها 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 همهي
مردم عادي در خانهه��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 گريههايت آيه آيه بر
س��ر و روي مردم ميباريد و زمين آيه باران ميشد.
بزرگ ش��دي ،قد كشيدي .روز به روز به خدا نزديكتر
ميش��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 .آنق��در جاري كه ميش��د با
حرفهايت وضو گرفت.
نخواستي كه بماني .همينطور رفتي.
ت��و وقتي آمدي ق��رآ ِن ناطق ب��ودي و وقتي رفتي
مردم هنوز تو را نخوانده بودند.
نیمهی اول تير ماه 1389
شماره ی پیاپی 248
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آفتاب
مهربانی

بازي و تفريح
همبازي كودكان

رفت��ار امام در بي��رون از خان��ه و درون خانه يكي بود
و فقط در خانه كمي رس��ميت ايش��ان كمرنگ ميشد .بارها
شده بود كه من وقتي وارد خانه ميشدم ميديدم كه ايشان
مشغول بازي با كودكان هستند.
سيداحمد خميني؛

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 مياندازد و آقا
دوباره شمد را جمع ميكند و به او ميدهد و پنج دقيقه به اين
نحو گذشت .من بعداً از اطرافيان آقا پرسيدم كه چرا علي چنين
كاري ميكند؟ گفتند :امام وقتي به حسينيه تشريف ميآورند،
مردم براي تبريك و تيمن دستمالي را به طرف آقا مياندازند
و ميخواهند تبرك شود .علي هم به همين شكل عمل ميكند و
امام هم ميخواستند رضايت او را جلب كنند.
دكتر حسين سيرتي

پدربزرگ

ما خيلي نزد امام ميرفتيم ،ولي هيچوقت احساس نكرديم
كه ايشان رهبر انقالب هستند ،هميشه براي ما يك پدربزرگ
بودند .آنجا كه ما بوديم ،شلوغ ميكرديم و عصا و عينك آقا
را برميداشتيم .تنها كسي كه نميگفت ساكت باشيد ،ايشان
بودند اما اگر كس ديگري در اطراف ما بود ،ميگفت :بچهها
ساكت باشيد.
سيد عماد طباطبايي

من امام ميشوم

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

دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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گفتيم :خوب .گفت :پس حاال من امام ش��دهام 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 ميزدند .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 ميگويند ،خدايا
خداي��ا تا انقالب مهدي خميني را نگ��هدار ،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 نگهدار .علي گفت :نه
مردم اي��ن را نميگويند ،مردم ميگوين��د خميني را نگهدار.
آقا گفتن��د :خوب من اين را ميگويم ،گف��ت :نه مردم اين را
نميگوين��د .آقا گفت :من ميگويم علي كوچولو .علي اوقاتش
تلخ شد ،قهر كرد كه چرا آقا حرف او را گوش نميكند .امام
گفتند :خيلي خ��وب ميگويم ،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 ميرفتند و اخبار گوش
ميكردند و بعد ميخوابيدند .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 :عليجان من ميخواهم بخوابم.

رفع خستگي

به منيره خانم زنگ زدند و گفتند :بيا علي را ببر من ميخواهم
بخواب��م .خيلي عادي ،علي هم ب��ه روي خودش نياورده بود،
اي��ن خاطره مربوط به س��ي و چند س��ال پيش اس��ت.
منيرهخان��م آمد و علي را بغل كرد و رفت .ش��ب كه ش��د ما وقت��ي در قم ،مردم در روزهاي بخصوصي مش��تاق بودند
دور همديگر نشس��ته بوديم ،به علي گفتيم :اگر خوابت ميآيد كه خدمت حضرت امام برس��ند و دست ايشان را به عنوان
روي نيمكت بخواب .روي نيمكت هم كه ميخواس��ت بخوابد ،تبرك ببوسند ،گاهي يكي دو ساعت طول ميكشيد و از مردم
آقا نشس��ته بودند .حاال من نميدانستم ظهر ،چه شده است ،خواهش ميكردند كه آقا به دليل خس��تگي يك چند لحظهاي
ديدم علي بلند ش��د و رفت روي نيمكت ايستاد و آيفون زد و اس��تراحت بكنند ،ب��از دو مرتبه در را باز ميكنند كه ش��ما
گفت :ننه منيره ،بيا اين آق��ا را ببر ،من ميخواهم بخوابم .آقا مالقات كنيد .مردم هم ميپذيرفتند .در اتاق را كه ميبستند،
زدند زير خنده و گفتند :ميدانيد چه ش��ده است؟ من ظهر اين آقا از ش��دت خس��تگي روي فرش ميخوابيدن��د ،حدوداً به
كار را كردم ،اين دارد تالفي ميكند.
مدت پنج دقيقه استراحت ميكردند كه دوباره برخيزند و به
فاطمه طباطبايي 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 ميكرد ،ميدويد و ميآمد روي س��ينه آقا مينشست.
دكتر امام
ي��ك روز علي پيش امام آمد و گفت :من دكتر ميش��وم با محاس��ن آقا بازي ميكرد و ب��اال و پايين ميپريد هر چه
و تو آقا بش��و ،امام گفتند :خيلي خوب .ديدم كه آقا آس��تين ميگفتند كه آقا خس��ته هستند ،بلند شو .گوش نميكرد و آقا
دستش��ان را باال زدهاند و علي با دستگاه فشار خوني كه در هم اجازه نميدادند به او چيزي گفته ش��ود و با روي خوش
اتاق امام بود فش��ار خون امام را گرفتند و جالب اين بود كه با اين بچه بازي ميكردند و ميگفتند :اين خس��تگي را از تن
ش��نيده بود مث ً
ال دوازده خوب است ،ميگفتيم :فشارخونآقا من به در ميكند.
چند است؟ ميگفت :انشاءاهلل دوازده است.
مريم كشاورز
فاطمه طباطبايي

فرم اشتراک دو هفته نامهی دوست نوجوانان
بهاى اشتراك هر شماره  400تومان را به شماره ى  0102070538002بانك صادرات (سپهر) واريز كنيد.
( قابل پرداخت در تمامىشعبههاى بانك صادرات ) به نام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراك را
همراه با رسيد بانكى به نشانى 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 بيش��تر ،دريافت شمارههاى گذش��ته 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
نیمهی اول تير ماه 1389
شماره ی پیاپی 248

7

طنز
سيدسعيد هاشمي

يك اثر هنري جذاب و معنادار
()1
در ش��هري يك مس��ابقهي هنري تبليغ ميشد .ماجرا از
اين قرار بود كه در اين مس��ابقه بايد چند هنرمند ش��ركت
ميكردند و آخرين اثر هنريشان را به نمايش ميگذاشتند.
داوران قض��اوت ميكردند و هر اثر هنري كه زيباتر ،نوتر،
جذابت��ر و معنادارت��ر ب��ود ،جايزه ميگرف��ت .يك مردك
نزولخوار در اين ش��هر زندگي ميكرد كه دوست داشت از
هر راهي و هر س��وراخي ،پ��ول و پلهاي 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 ميريم
شايد دري به تخته خورد و جايزهاي 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 ميديدند س��ربلند
شوند.

م��رد نزولخوار عين خيالش نب��ود و همينطور 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��هاي 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 نوشتهي شما پيام ندارد.
همه چيز به نفع مرد نزولخوار تمام ش��ده .پس پيام داستان
چه ميشود؟
نويسنده :چشم آقاي سردبير! من اين مطلب را بازنويسي
ميكنم.

يك اثر هنري جذاب و معنادار
()2
قرار بود در شهري يك مس��ابقهي هنري برگزار شود.
هر اثر هنري كه زيباتر و جذابتر بود ،جايزه ميگرفت .مرد
نزولخواري در اين شهر زندگي ميكرد كه دوست داشت از
هر راهي به پول و پلهاي برس��د .روزي كه هنرمندان عازم
شركت در اين مسابقه بودند ،مرد نزولخوار با خودش گفت:
اي بابا! كي به كيه؟ ما هم ميريم شايد دري به تخته خورد
و جايزهاي گرفتيم.
قبل از شروع مس��ابقه ،هنرمندان حسابي تمرين كردند.
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان

8

كلي هم دعا خواندند تا بلكه در اين مسابقه برگزيده شوند و
بين فك و فاميل كه ماجرا را از تلويزيون ميديدند س��ربلند
ش��وند .مرد نزولخوار اما عين خيالش نبود و همينطور 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 دريوري كش��يد .وقتي نتايج را
اعالم كردند ،مرد نزولخوار اول شده بود .به دليل نوآوري

و ايجاد انديشه در اثر.
***
يادداشت سردبير :مرد حسابي! اينكه شد
مثل همان اولي .پس پيامش كو؟
نويس��نده ب��ا درماندگ��ي :تقصي��ر
من چيس��ت آق��اي س��ردبير؟ من تا
ميخواهم به پايان داستان برسم،
اين مردك نزولخوار ميدود پيش
داورها .به آنها رشوه ميدهد
و همه چيز را به نفع خودش
تمام ميكند!
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قصههاي
كهن

مجيد مالمحمدي

سرنوشت مرگ
ِ
فضلون اس�� ِم يك پادش��اه بود .پادش��اهي سختگير و
بيگذش��ت و عصباني .او بر مردمان شهر گنجه 1حكمراني
ميك��رد .اما با آنها هي��چ ارتباطي نداش��ت و به هيچكس
مهرباني نميك��رد .مأمورهايش دائم به ج��ان و مال آنها
حمله ميكردند ،زندگيشان را به غارت ميبردند و هر كس
كه در مقابلشان ميايستاد ،دستگير ميشد.
فضل��ون از اي��ن كاره��ا لذت ميب��رد .م��ردم او را به
بيرحمي و مردم آزاري ميشناختند .به همين خاطر آرزوي
شرش از سر
هميشگيش��ان اين بود كه او زودتر بميرد و ّ
آنها كم شود.
فضلون يك مش��اور بدجنس و ح ّقهباز داشت .مشاوري
كه داراييهاي زيادي داشت ،غالمهاي بسياري در خانهاش
بودن��د و مال و منالش بيش��مار بود .فضلون هميش��ه در
كارهاي حكومتي با او مشورت ميكرد .چرا كه خيلي وقتها
مشورت او به كمكش ميآمد و برايش كارساز ميشد.
هر بار كه مأمورها يك آدم بيگناه يا بيچاره را دستگير
ميكردند و به زندان ميانداختند ،مش��اور فوري به فضلون
ميگفت :اگر ميخواهي دشمنانت را آزار بدهي ،بهترين كار
اين اس��ت كه آنها را از بين ببري .اينطوري خيالت راحت
ميشود و ديگر دردسري نخواهي داشت.
فضل��ون كه به حرفهاي او اهميت زي��ادي ميداد فوري
گوش ميكرد و دستور قتل آن آدم بيگناه را صادر ميكرد.
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 چارهاي نداشت .بايد او
را به خاطر آن گناه هر چه زودتر مجازات ميكرد .دس��تور
داد او را دستگير كرده ،به قصرش بياورند.
مأمورها به خانهي مشاور رفتند .فرمانده آنها گفت :اي
مش��اور ،ما از طرف پادشاه دستور داريم كه تو را دستگير
كنيم و دست بسته به قصر او ببريم!
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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مش��اور كه راه فراري نداشت ،به التماس افتاد .به آنها
پيشنهاد رِشوه 2داد.
فرمانده قبول نكرد .مش��اور يك نام��هي 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

شروع به خواندن كرد:
 اي پادشاه مهربان و با گذشت!من را به خاطر گناهي كه ك��ردهام ببخش ،من چندين و
چند س��ال ،هديههاي زيادي به تو خواهم داد و خدمتگزارت
خواهم بود.
پادش��اه قاهقاه 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��تگيركردي 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 آدمهاي بيگناهي بود كه
با ح ّقهي او گرفتار مرگ شده بودند.
پاورقي:

 .1گنجه در زمانهاي قديم از ش��هرهاي زيب��اي ايران بود اما االن

جزء كشور آذربايجان است.

 .2يعني به شكل پنهاني ،به آنها پول بدهد تا اذيتش نكنند.
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گزارش
تصويري

سفری  9روزه
احسان.الف
قسمت اول

سفر س��اعت  9صبح جمعه آغاز می شود  .اتوبوس در
جاده ای که هر دو س��ویش سرسبز است به راه می افتد .از
م��رز مهران وارد عراق می ش��ویم .مقصد ؟ نجف  ،کربال ؛
کرب و بال !...
و اگر خدا قسمت کند  ،سامرا و کاظمین هم می رویم.
در نجف می گویند بین کاروان ها قرعه کشی شده است.
دو کاروان  40نفری به س��امرا و کاظمین خواهند رفت  ،یک
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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ش��ب هم در بغداد می مانند .به اطرافیانم نگاه می کنم  .هم
س��فرهای ما همه انسان های ش��ریف و مهربان و خونگرم
هستند .البته همه ی انسان ها شریفند...
قرعه به نام کاروان ما می افتد .مداح خوب کاروان حاج
عل�ی آق�ا کاظم�ی که زحمت ثبت نام گ��روه را هم به عهده
داشته است ،خیلی جاها مداحی می کند و ما بر سینه هایمان
می زنیم .از  40نفر زائران کاروان  36نفر ،دوست و فامیل و

آشنا هستیم ،و این لطف و شیرینی سفر را بیشتر می کند.
در نجف ،اولین مرتبه که چشم هایمان به بارگاه زیبای امام
علی (ع) می افتد ،اش��گ های شوق سرازیر می شوند .در کنار
ضریح امام ،کربالیی قاس�م که بار پنجم یا شش��م است آمده
اس��ت  ،آهس��ته و بی ریا به امام می گوید  :آقا دمت گرم ! آقا
نوکرتم ،آقا ...بغض گلویش را می گیرد .گریه امانش نمی دهد.
و من که باورم نمی ش��ود آن جا باش��م! می گویم :آقا
نیمهی اول تير ماه 1389
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س�لام منصور را به شما می رس��انم .آقا جانم به
فدایت ،فالنی گفت بگویم :خیلی اش��تباها کرده است!
آقا خواهرم خیلی التماس دعا داشتند...
در کوفه ،در خان��ه ی امام علی (ع) وقتی به اتاق
درس امام حس��ن و حس��ین وارد می شویم ،وقتی
مقاب��ل اتاق زینب (س) و ام کلثوم (س) می ایس��تیم،
مقابل جایگاهی که امام تنها را غسل دادند و آن سوتر
کفن پیچیدند ،ح��ال دیگری داریم! خانه ی امام چنان
آرامش دارد که احس��اس می کن��ی به خانه ی کامال
آش��نایی آمده ای .غریبه نیستی .دوست داری آن جا
بمانی و پاهایت کشش بیرون بردنت را ندارند!...
در مس��جد کوفه ب��ه کنار مقام ن��وح ،جایی که
حضرت نوح (ع) کش��تی اش را می سازد ،می رویم.
می گویند دریای خروشانی در آن جا شکل می گیرد
و باز کش��تی ن��وح در همان جا به گل می نش��یند!
در مق��ام قضاوت امام علی (ع) ه��م دو رکعت نماز
می خوانیم ،و نماز ظه��ر و عصر را به جماعت ،در
مس��جد کوفه ،کامل و چهار رکعت! ...به نقطه ای پا
می گذاریم که ابن ملجم فرق سر امام را می شکافد!
گویی نمی فهمیم به کجا پا و قدم گذاشته ایم!...
ادامه دارد
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شعر
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كوچه كوچه ميرود
ظاهرش دهاتي است
توي شهر مانده است
گر چه ايلياتي است
*
گاري قراضه را
خانه خانه مي َب َرد
پول كهنه ميدهد
نان خشك ميخرد
*
ساعت ده است و نيست
توي كوچه هيچكس
مينشيند و كمي
ميزند نفس ،نفس
*
با ِر درد و غصه است
روي شانهي دلش
مثل يك غريبه است
شهر ،در مقابلش
*
ساعت ده است و باز
پيرمرد ،ناشتاست
مثل روزهاي پيش
چشم او به خانههاست
*
خانوادهاي به او
چاي و كيك ميدهند
آه يادشان به خير
صبح و شير گوسفند!

سيدسعيد هاشمي

()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
كوچههاي بيشمار
*
بعد سالهاي سال
بعد روزهاي سخت
ميرود رها شود
در پرنده ،در درخت
*
خانهي دلش پر از
بوي مرتع است و دام
پيرمرد در دلش
داد ميزند :سالم!
*
داد ميزند كه شهر
با غريبه دشمن است
شهر ،مال شهريان
ايل ،خانهي من است
*
اي تمام جادهها
راه را نشان دهيد
اي پرندهها به من
يك كم آسمان دهيد
*
غصههاي توي شهر
از دلش جدا شده
گوشهي پياده رو
گارياش رها شده...

()3

وقت مغرب است و ماه
ميرسد به آسمان
ميرود پسر هنوز
بيهدف ،قدمزنان
*
روزهاست توي شهر
بيقرار ،ميرود
ي
تا غروب در پ ِ
كسب و كار ميرود
*
گفتهاند« :بچهاي!»
هر كجا كه سر زده
گر چه مثل مردها
كار كرده توي ده

*
همچنان كه ميرود
در دل پيادهرو
خورد به چشم او
مي َ
سايهاي در آن جلو
*
پيش ميرود كمي
كار و بار شد ُد ُرست
گاري قراضهاي
گوشهي 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 درونيتان «حل» شود.

متولدي�ن ارديبهش�ت :متولدين اين ماه خوش��حال باشند
چون به آنها مژده ميدهيم كه اطرافيان شان در صدد هستند
اتفاقات ج ّذاب 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 ميكنند كه فكرش
را هم نميكرديد به همين خاطر برايتان بسيار جذاب خواهد
بود.

متولدين تير :هر چند سعي دارند به شما نزديكتر 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 تيرهگي روابط ش��ما گردد .هي��چ عمدي در كار
نبوده است .ش��ما با چشم پوش��ي و عفو ميتوانيد فضاي
دوستي و محبت را محكم تر كنيد.

متولدين مهر :آفرين به ش��ما با داش��تن چنين روحيهاي
هيچ وقت در دس��تيابي به اهدافي كه دنبال ميكنيد شكست
نخواهيد خورد.

متولدين آبان :فك��ر ميكنيد در مخمصه افتادهايد اما اين
ظاهر امر است .اگر حوصله به خرج دهيد با راهنمايي و كمك
ديگران حتم ًا قادر خواهيد بود بر مشكالت پيروز شويد.

متولدي�ن آذر :چرا احساس نگراني ميكنيد .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 شكستهاي جزئي
را جبران كنيد.

متولدين بهمن :يك كشف بزرگ در روش زندگيتان موجب
ش��ده تا از روزمرهگي رهايي يابيد .به همين خاطر است كه
اخيراً طراوت را بيشتردر زندگيتان احساس ميكنيد.

متولدين اس�فند :بشارت به متولدين اين ماه! از جايي كه
حس��اب نميكنيد تحفهاي خواهد رسيد كه لذت زندگي را در
پيش چش��مانتان دو چندان خواهد كرد .موج ش��ادي در راه
است.
نیمهی اول تير ماه 1389
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از البالي كتابها
سين .حسيني

پسرك كدخدا

رييس دهي با پسر ،در رهي
گذشتند بر قلب 1شاهنشهي
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 بيغوله2اي در گريخت
پسر گفتش :آخر بزرگ دهي،
ِ
به سرداري از «سر بزرگان» مهي
چه بودت كه از جان بريدي اميد؟
بلرزيدي از باد هيبت چو بيد؟
بلي ـ گفت ـ ساالر و فرماندهم
ولي عزّ تم هست تا در دِ َهم

شارياي نبي

بوستان سعدي

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�لام گفت« :صبح شما هم بخير
آقا!»
و بعد پرسيد« :انگار تنها هستي پسرم!»
پس��رك خندهكنان گفت« :از دايهام فرار كرده و پنهان
ش��دهام ،او فك��ر ميكند كه من پش��ت پرچينهاي اين باغ
هستم».
دو هفته نامه ی
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سپس پسرك در صورت شاريا خيره شد و گفت« :شما
هم تنها هستيد .شما با دايهتان چه كرديد؟»
شاريا گفت« :هان! مسألهي ما كمي فرق ميكند .حقيقت
اين اس��ت كه من بيشتر اوقات نميتوان��م خودم را از او
پنهان كنم ،ولي اآلن كه داشتم به اين باغ ميآمدم او داشت
پشت همين پرچينها دنبال من ميگشت».
پس��رك دس��تهايش را به هم زد و فرياد كشيد« :پس
ش��ما هم مثل من گم ش��دهايد .آيا خوب نيست كه آدم گم
شود؟»
بعد از شاريا سؤال كرد« :شما كيستيد؟»
ش��اريا گفت« :مرا شارياي نبي صدا ميكنند .و ا ّما تو؟
كيستي پسرم؟»
پسرك گفت« :من خودم هستم ،و اآلن دايهام دنبال من
ميگردد ،ا ّما نميداند من اينجا هس��تم ».شاريا به آسمان
چش��م دوخت و گفت« :من هم براي مدتي كوتاه خودم را
پنهان كردهام؛ ا ّما او به زودي مرا پيدا خواهد كرد».
و پسرك گفت« :من هم ميدانم كه دايهام به زودي مرا
پيدا ميكند».
و در آن لحظه صداي زني كه پس��رك را به اسم صدا
ميزد ،شنيده شد .پس��رك گفت« :نگاه كن! گفتم كه او مرا
پيدا ميكند».
و در هم��ان وقت ص��داي ديگري به گوش رس��يد كه
ميگفت« :شاريا! تو كجا هستي؟»
و شاريا گفت« :ببين پسرم! او هم مرا پيدا كرد».
پس آنگاه ش��ارياي نبي سر به س��وي آسمان كرد و
گفت« :من اينجا هستم».

جبران خليلجبران

حافظ

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

استاد محيط طباطبايي

چاپلوسي

گماشتهي 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 ميخواس��ته تو را به شكار ببرد .چه
گفتگو كردهاي كه تو را به شكار همراه نبرد؟»
م��ن آن چه صحبت ش��ده بود ،حكايت ك��ردم .گفت:
«عجب است! گويا شما به واسطهي اينكه در بالد خارجه
بودهايد ،اطالع نداريد ،وضع ايران و سلطنت ايران ترتيب
ديگ��ري دارد .اينجا هيچوقت ح��رف صحيح و حق نبايد
گف��ت .مردم متملق ،اينق��در تملق گفتهاند كه ش��اه باور
ك��رده ،خود را در عالم از هر پادش��اه ،عاقلتر و عالمتر
و عادلتر و ش��جاعتر و در ش��ناختن هر چيز خبيرتر 3و
در ش��كار و غيرش��كار باالتر ميدان��د .نبايد حرفي گفت
كه از آن فهميده ش��ود كس��ي در دنيا مثل اوست .مردم
چنان مراعات ميكنند كه اسباب َح َسد شاه نشود كه چرا
كسي از او در اين كار باالتر است! شما ديگري را تعريف
كردهايد ،ش��اه رنجيده و شما را با خود به تماشاي شكار
نبرده است .زيرا ميخواس��ت شما بگوييد در عالم كسي
مثل شاه ،شكار كننده نديده و نشنيده!»
خاطرات حاجسياح

صد دفتر

رودكي ـ رحمـتاهلل تعالي ـ وي از ماوراءالنهر اس��ت
و از مادر ،نابينا زاده اس��ت؛ ا ّما 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 واسطهي ُ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 ميرفتند و اش��عار وي صد دفتر بر بر آمده اس��ت و
در بعضي تواريخ چنان مذكور اس��ت كه نصربناحمد 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 درشتيهاي او
زير پايم پرنيان آيد همي
آب جيحون از نشاط روي دوست
ِ
خنگ 4ما 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

 )1قلب :لشكر
 )2بيغوله :خرابه
 )3خبير :آگاه ،دانا
ِ )4
خنگ :اسب
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چارهي قبل از رفتن
علي باباجاني

مامان س��رش درد ميكرد و بابا دلش؛ يعني ش��كمش.
چند روزي بود كه هر دو از درد ميناليدند؛ ا ّما فرصت دكتر
رفتن نداش��تند .بابا كه كارش را ول نميكرد و مامان هم ما
را! دكترهاي عمومي هم جوابش��ان كرده بودند .دو ـ سه
روز پيش بود كه رفتند دكتر عمومي .به قول بابا« :همين كه
رفتيم توي مطب ،دكتر نسخه را برايمان پيچيد».
دو هفته نامه ی
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قرصها ،شربت و آمپولها بيفايده بود .به همين خاطر
تصميم گرفتند س��راغ دكتر متخص��ص بروند .هر چند بابا
زورش ميآم��د پول پ��اي دكتر متخصص بده��د ،چارهاي
نداشت .درد ،حسابي كالفهاش كرده بود .خب ،قصهي ما از
همينجا شروع ميشود.
بابا و مامان به جان هم افتادند كه بدون هماهنگي نوبت

دكت��ر گرفته بودند .بابا زنگ زده بود و بهش نوبت دكتر را
س��اعت  6امروز داده بودند؛ اتفاق ًا مام��ان هم براي امروز
ساعت  6:30نوبت 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 نميگرفتي .مجبور شدم خودم دست به كار شوم».
بابا گفت« :خب ،حاال چه كار كنيم؟»
مامان روس��ري را محكم به پيش��انياش بست و گفت:
«يك تاكس��ي تلفني ميگيري ،مرا ميبري دكتر .بعد خودت
ميروي».
 آخه چطوري تو را ببرم! دكتر تو آن طرف شهر است؛دكتر من اينطرف .تا تو را برس��انم و خودم برگردم ،نوبتم
را از دست ميدهم .يك ساعت راه است.
گفت��م« :عيبي ندارد .من با مامان ميروم .ش��ما خودت
برو».
بچه را
بابا نگاهم كرد و گفت« :فكر خوبي اس��ت؛ ا ّما اين ّ
چهكار كنيم؟» منظورش آبجي بود .آبجي چس��بيد به مامان
كه من هم ميآيم.
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 ميگرفت .م��ن و آبج��ي رفتيم پاي
تلويزيون نشس��تيم .بابا و مامان كه ديدند از ما صدايي در
نميآيد نشس��تند ،فكر كردند و به اين نتيجه رسيدند كه ما
برويم خانهي عمو و آنها هر كدامشان جداگانه بروند مطب
دكترشان.
بابا يك اس��كناس هزاري گذاش��ت كف دس��تم و گفت:
«بچهي خوبي باشيدها!»
حرف را عوض كردم« :اين پول به كجاي ما ميرسد! با

اين فقط ميتوانم آبجي را ساكت كنم».
يك ه��زاري ديگر را هم ب��دون دردس��ر گرفتم و همه
آمادهي 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 راهمان 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 نميشناخت .با رفتن او به خانهي عمو و
بازي با دخترعمو يك زلزلهي  8ريش��تري بهوجود ميآمد.
آنوق��ت عمو به ج��اي داد زدن از خانه بي��رون ميرفت و
داد و هوار زنعمو و بدوبيراههايش ديگر فايدهاي نداش��ت.
رفتيم و رفتيم .بگذريم از اينكه س��ر راه چند تا پارك رفتيم
و آبجي س��وار تاب و سرسره شد و چند تا
مغازه رفتيم و يكي از اس��كناسهاي س��بز
حيف ش��د .به سر كوچه رس��يديم ،آبجي تا
دم در خان��هي عمو دويد .دس��تش به زنگ
نميرس��يد .ب��ه همين خاطر با لگ��د به جان
درافتاد .دويدم و جلوش را گرفتم:
 نه آبجي ،يك دختر خوب هيچوقت لگد به در نميزند!آبجي گفت« :آخه نمي توانم از ديوار باال بروم يا لگد به
ديوار بزنم .پايم درد ميگيرد!»
 نه آبجي ،منظورم اين اس��ت كه يك بچهي خوب بايدزنگ بزند.
 مگر آهنم كه زنگ بزنم! نه آبجي ،اينطوري دس��ت روي كليد بگذار و فش��اربده.
همينطور فش��ار دادم تا دختر عمو بفهمد ما
آمديم؛ چون س��بك زنگزدن مرا ميدانست .اين
بار س��ر و صداي زنعمو نيامد كه« :چه مرگته!
آمدم .برو در را باز ك��ن .عموزادههايت آمدند».
يا صداي تقتق كفشهاي دخترعمو نيامد كه داد
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ميزد« :آخجان! دخترعمو اينا آمدند».
دوباره دكمهي زنگ را فش��ار دادم« :ا ّماخبري نشد .سه
باره ،باز هم بيفايده بود .آبجي پرس��يد« :پس چرا كسي در
را باز نميكند؟»
گفتم« :نميدانم .حتم ًا نيستند!»
حس پليسيام 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 چكهچكهك��ردن .باران
كمكم داش��ت شديد ميشد .به هر زحمتي بود راه افتاديم به

دست كردم توي جيبم؛ ا ّما هر چه گشتم ،كليد توي جيبم
نبود .دست گذاشتم روي كليد زنگ و فشار دادم .زنگ بلبلي
به صدا درآمد؛ ا ّما كسي جواب زنگ بلبلي را نداد .معلوم بود
ك��ه پدر و مادر نيامده بودند .دوتايي چس��بيديم به ديوار تا
باران كمتر به س��ر و رويمان بريزد .آبجي كه از ايستادن
خسته شده بود ،نشست و همانجا خوابش برد .بغلش كردم
و مظلومانه چسبيديم به ديوار.
يك ربع بعد سر و كلهي بابا پيدا شد .نتوانستم از جا بلند
ش��وم .آبجي خواب بود :گفتم« :س�لام بابا! چي شد؟ خوب
شدي؟»

بابا كالفه بود گفت« :آره خير سرشون! اين همه راه رفتم
طرف خانه .سوار ماشين ش��ديم و از ماشين ،باران بيرون
مطب دكتر ،ديدم در مطب بسته است .روي درش هم نوشته
را تماشا كرديم.
به خانه كه رس��يديم ،آبجي با گريه دويد .طرف در ،دو ـ بود كه امروز دكتر نميآيد».
گفتم« :خب ،دس��تت درد نكند .در را باز كن كه از سرما
سه لگد محكم به در زد .جلوش را گرفتم و گفتم« :ببين ،وقتي
مرديم».
كليد باشد ،ديگر نيازي به لگد نيست».
بابا گفت« :مگه كليد بهت ندادم؟»
 زود باش! سردم شد .در را باز كن.دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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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 چهكار كنيم؟ هيچي ،تو كه از ديوار راس��ت باال ميروي ،برو باال ودر را باز كن.
 آخه مامان در را سه قفله كرده .چطور باز كنم؟ اينك��ه كاري ندارد .ب��رو توي اتاق كلي��د را از جيبشلوارم بردار و...

نفس راحتي كش��يديم .مادر سرم داد زد« :مگر نگفتم تا
ش��ب بمان .ترسيدي از عمو چيزي كم ش��ود؟ نترس عمو
آنقدر 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 ميكرد».
مامان زد به س��رش« :واي! بنده خدا زنعمو زنگ زد كه
داريم ميرويم 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

 آخ��ه ،مامان را كه ميشناس��ي .در ات��اق را هم قفلكرده.
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».

است».
مامان به طرف آشپزخانه رفت و گفت« :چي بگويم از دست
اين دكترها .كاش زنگ ميزدم! رفتم يك س��اعت توي مطبش
نشستم .آخر سر منشياش بهم گفت« :چه كار داري؟»
گفتم« :آمدم براي دكتر .نوبت گرفتم».
گفت« :امروز دكتر نميآيند».
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محمدرضا شمس

فاطمه نه من ريس

زنی بود و دختري .اين دختر ،اسمش فاطمه بود  .فاطمه
در خانه مانده بود و پش��م می ریس��ید .مادرش همیشه به
او ميگف��ت :فاطمه نه من ريس يک س��ير خور ،بيا مادر نان
بخور.
يک روز تاجري از در خانه آنها رد مي ش��د .حرفهاي
زن را ش��نيد .دختر را از او خواس��تگاری ک��رد .زن از خدا
خواس��ته قبول کرد .تاجر دختر راعقد کرد و به خانه آورد.
بع��د از مدتي تاجر به مکه رفت.قب��ل از رفتن خانه را پر از
پش��م کرد ،هرچيزي را هم که زنش الزم داشت فراهم کرد.
به دختر گف��ت  :تا من برمی گردم این ها را بريس .تاجر که
به مک��ه رفت فاطمه آش پخت و با همس��ايه ها خورد .هر
روز که زن های همس��ایه چيزي درس��ت نميکردند فاطمه
درست ميکرد و آنها ميخوردند .تا موقع آمدن تاجررسيد،
پشمها همان جور مانده بود .خوردنی ها هم تمام شده بود.

يک روز همسايهها گفتند :اين زن هر چه داشت درست کرد
و ما خورديم حاال ما درست کنيم تا او بخورد.
آمدند ديدند اين زن يکريز پشم می ریسد .گفتند :بيا آش
بخور
گفت :بر بااليم بريزيد.
آش را بر باالي او ريختند .او گفت :نميدانم بريس��م يا
بليسم.
دختر ش��اه پريان مدتها بود استخواني در گلوش گير
کرده بود .آمد به باالي بام .وقتي اين اوضاع را ديد خندهاش
گرفت و از ت��ه دل قهقهه زد و اس��تخوان از گلوش بيرون
پري��د .رفت و تعريف کرد که من اينطور زني را ديدم و يک
مرتبه خندهام گرفت و اس��تخوان از گلويم بيرون پريد .شاه
پريان خوش��حال ش��د و به خدمتکارهاش دستور داد تمام
پشم ها را ریسیدند و خانه را پر از خوردنی کردند.

روزی تاجري زني گرفت .هر روز که تاجر می آمد خانه
و زن به او س�لام مي کرد ،شوهر تاجرش مي گفت« :عليک
سالم بي بي خانم ،رسم زنان نداري».
زن مي رفت تو فکر و با خودش مي گفت« :خدايا مگر من
چه جورم که رسم زنان ندارم؟»
روز ديگ��ر خانه را تميز تر مي ک��رد و دوباره به تاجر
س�لام مي کرد .باز تاجر مي گفت« :سالم بي بي خانم ،رسم
زنان نداري».
ديد نه هر کاري مي کند که دل ش��وهرش را به دس��ت
بياورد ،نمي شود .فکر کرد چه کنم ،چه نکنم .رفت پيش يک
پيرزن و گفت« :اي پيرزن قصة من اين است».
پيرزن گفت «:يک کاري يادت مي دهم که ش��وهرت از تو
راضي بشود».
زن گف��ت« :اگر ش��وهرم از من راضي بش��ود هر چي
بخواهي بهت مي دهم».
پيرزن يک چرخ با پنج سير پشم به زن داد و گفت« :وقعي
شوهرت به خانه آمد  ،این را بریس».

زن اين کار را کرد .ظهر که ش��وهرش آمد س�لام کرد.
ش��وهرش گفت« :عليک س�لام بي بي خانم رس��م زنان تو
داري».
از آن روز به بعد ،زن هر روز پنج سير پشم مي ریسید.
سرداب خيلي بزرگي داشتند و با آن کاري نداشتند .زن پشم هاي
رش��ته را توي س��رداب مي ريخت .چند س��الي گذشت يک
روز تاجر ورشکست شد .طلبکارها آمدند خانه اش را جاي
طلبشان ضبط کنند .وقتي که در سرداب را باز کردند ،ديدند
خدا بدهد برکت .اين س��رداب تا کله اش پر از پش��م رش��ته
شده هست.
اتفاق ًا در آن سال پش��م بازار خوبي داشت و گران بود.
فوري تاجرها از س��رداب بيرون آمدن��د و گفتند حاجي ما
شوخي کرديم خانة ش��ما مال خودت .تو هنوز خيلي ثروت
داري».
اين جا بود که زن تاجر فهميد آن روز که به ش��وهرش
سالم مي کرد و شوهرش بهش مي گفت :رسم زنان نداري،
براي امروز مي گفت.

زن تاجر
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كرمانشاه

دار مکافات

مردي پدر پير و از پا افتاده اش را در زنبيلي گذاش��ت
و با پسر کوچکش 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 کرد .وقتي که داشت از درخت
پايين ميآمد پيرمرد خندهاي کرد و گفت :ميداني پسرم دنيا
دار مکافات است .من هم روزگاري پدر پيرم را داخل زنبيل
کردم و توي همين جنگل روي ش��اخه همين درخت آويزان
کردم.

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��رک در راه از پدرش خواست
برايش يک زنبيل بخرد .مرد پرسيد :چرا؟
پس��رک گفت  :ب��راي اينکه وقتي تو خيلي پير ش��دي و
ديگر نتوانستي حرکت کني تو را اينجا آويزان کنم.
بند دل مرد پاره ش��د .زود برگشت جنگل و پدرش را از
درخت پايين آورد و به خانه برد.
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كوپهي قطار
پيرمردي كه توي كوپهي قطار نشسته بود به جوان مقابلش
گفت :من نميشنوم چه ميگوييد .لطف ًا بلندتر حرف بزنيد.
جوان فرياد زد :پدرجان من حرف نميزنم .دارم آدامس
ميجوم!

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 لبخنديزد و گفت :چرا خانم زنگ زدن رو
بلدم ،دوچرخهسواري بلد نيستم!
زايشگاه
مردي به زايشگاه رفت تا همسرش را كه زايمان كرده بود
به خانه بياورد چند مرد ديگر قبل از او آمده بودند .پرستار
آمد و به يكي از آنها گفت :آقا تبريك ميگم همسر شما
سهقلو به دنيا آورده.
ده دقيقهي ديگر همان پرستار آمد و به يك مرد ديگر گفت:
آقا تبريك ميگم همسر شما پنج قلو به دنيا آورده.
چند دقيقهي ديگر پرستار برگشت و به شخص ديگري گفت:
آقا به شما تبريك ميگم همسر شما دوقلو آورده .در همين
وقت مرد تازه وارد دويد پيش پرستار و گفت :ببخشيد خانم!
صف يه دونهايها كجاست؟
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جوانها
مردي در يكي از ورزشگاههاي امريكا به بغل دستياش
گفت :ببينيد دنيا چقدر عوض شده .همه چيز سر و ته شده.
ال اون پسر جوان را ببينيد .موهاي بلند ،گوشوارههاي
مث ً
عجيب ،ناخنهاي دراز ،ابروهاي آرايش كرده...
بغلدستياش گفت :خجالت بكشيد آقا! او پسر من است.
مرد خجالت كشيد و گفت :آخ ببخشيد خانم! من نميدانستم
شما مادرش هستيد!
يارو گفت :مرتيكه! من پدرش هستم!

رستوران
مردِ سادهاي 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
كه لباسهايش را ميتكاند گفت :بابا اينها مرا هالو گير
آوردهاند ،اولش كه به جاي غذا براي من عدسي آوردند
عدسيشان هم گنديده بود و مزهي ماهي ميداد .آخرش هم
به خاطر آن ميخواستند پول خاويار را از من بگيرند!
آدمخواران
كودك آدمخوار :مامان! چرا نميگذاري اون آقاهه را
بخوريم!
مادر آدمخوار :نه مادرجان! او مرض قند دارد .ميخواهم
باهاش مربا درست كنم!
كلهي ماهي
مردي توي خيابان بساط پهن كرده بود و
فقط كلهي ماهي ميفروخت آن هم با دو
برابر قيمت خود ماهي.
عابري رسيد و گفت :چرا كلهي ماهي را
از خود ماهي گرانتر ميفروشي؟
مرد گفت :آخه كلهي ماهي هوش آدم را
زياد ميكند.
عابر گفت :پس ده تا كلهي ماهي بده.
فردا همان عابر دوباره پيدايش شد و گفت:
مرد حسابي خب اين چه كاري است كه
ديروز با من كردي .من فكر كردم ديدم با
نصف پولي كه ديروز به تو دادم ميتوانم
ده تا ماهي بخرم .آنوقت هم كلهاش را
دارم و هم تنش را .تازه نصف آن پول
هم برايم ميماند.
فروشندهي كل ه ماهي گفت :نگفتم كلهي
ماهي هوش آدم را زياد ميكند؟
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محمدرضا نصراله زاده

مثلث طالیی پرش با اسب ایران

در ورزش پرش با اس��ب خیل��ی کم اتفاق می افتد که یک
مربی همزمان با شاگردانش به مقام قهرمانب برسند .این مهم
در مورد مس��عود مکاری نژاد و دو شاگردش آالله و حسام
شالچیان بارها اتفاق افتاد و در مسابقه های مختلف این سه
سوارکار مثلث طالیی پرش با اسب ایران را شکل دادند.
مثلث طالیی و قهرمانی این س��ه س��وارکار خوب پرش
دو هفته نامه ی
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با اسب کش��ورمان در رده بندی پر امتیازترین سوارکاران
پرش با اسب ایران نیز تشکیل شد.
مس��عود مکاری نژاد در رده س��نی بزرگساالن  ،آالله
ش��الچیان در رده سنی نونهاالن و حسام شالچیان در رده
سنی جوانان طی دوسال گذشته به کسب مقام پر امتیازترین
سوارکاران پرش با اسب و قهرمانی ایران نایل شدند.

برترین سوارکاران ایران
همه تهرانی بودند
انتخاب پرامتیازترین سوار کار پرش با اسب سنتی است
که فدراسیون سوارکاری همه س��اله در پایان مسابقه های
رسمی و خاص خود با احتساب امتیازهای کسب شده توسط
سوارکاران کشور در رده های مختلف سنی انجام می دهد.
در انتخاب پرامتیازترین س��وارکاران پرش با اسب در سال
گذش��ته در رده س��نی نونهاالن آالله ش��الچیان از باشگاه
فرمان آرای کرج با  214/5امتیاز به مقام اول رسید .سامان
سرکانیان از همدان با  124امتیاز دوم شد و پوریا ذپوبی از
تهران با  116امتیاز مقام س��وم را کسب کرد .در رده سنی

امتیاز  161/75در صدر ایس��تاد .رادود هوشمند از تهران با
 159امتیاز دوم ش��د و حسام ش��الچیان از تهران با 147/5
امتیاز سوم شد .در رده سنی بزگساالن مسعود مکاری نژاد
از باشگاه فرمان آرای کرج به عنوان پرامتیازترین سوارکار
رده های سنی مختلف دست یافت.
مکاری نژاد از تهران با  389/25امتیاز با اختالف زیاد نسبت
به دیگران اول ش��د .علیرضا خوش��دل از تهران و از باشگاه
آزمون با  266/5امتیاز در جای دوم قرار گرفت و مجید شریفی
از تهران با  235/75امتیاز از باشگاه آزمون سوم شد.

نوجوانان نغمه خانجانی از باش��گاه آزمون تهران اول شد.
خانجانی با  200/5امتی��از این عنوان را از آن خود کرد .در
این رده س��نی سامان بنویدی از تهران با  126/5امتیاز دوم
شد و رضا لش��کری از همدان با  121/5امتیاز عنوان سوم
را گرفت .در رده س��نی جوانان داود پوررضایی از باشگاه
چیتگر تهران یک س��روگردن باالتر از دیگران نشان داد و با
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لیگ دهم فوتبال
از پنجم مرداد
شروع می شود
عزی��ز محمدی رئیس س��ازمان لیگ فوتب��ال تاکید کرد
نوش��تن تقویم برای لیگ دهم کاری بسیار سخت است .اما
ما بنا داریم که لیگ دهم را از پنجم مرداد ماه آغاز کنیم.
محم��دی گفـت  :فصـل ش��لوغی را در پیش رو داریـم.
بازی ه��ای تدارکاتی تیم ملی  ،رقابت ه��ای جام ملت های
آس��یا  ،اردوهای تدارکاتی تیم ملی امید  ،بازی های آس��یایی
کوانگجو ،مس��ابقـه های قهرمـانی جوانان آس��یا  ،ش��روع
بازی های مقدماتی جام جهانی از فروردین ماه س��ال آینده
و لیگ قهرمانان آس��یا همگی از مواردی هستند که باید در
تقویم لیگ دهم لحاظ شوند.
محم��دی در خصوص الگو برداری از لیگ های اروپایی
ب��رای لیگ فوتبال ای��ران گفت  :به هیچ وج��ه نمی توان از
کشورهای اروپایی الگوبرداری کرد  ،چرا که تقویم بازی های
کشورهای اروپایی با ما تفاوت بسیار دارد.

واگذاری دوچرخه
و ایجاد
پیست های مخصوص
دوچرخه سواری
آهنگران گفت  :عالقه مندی به دوچرخه و دوچرخه سواری
نزد مردم زیاد شده است .با برگزاری مسابقه های متعدد در
سطح ش��هر تهران و شهرهای تابعه آن قصد داریم فرهنگ
دو هفته نامه ی
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دوچرخه و دوچرخه سواری را نزد مردم پایتخت نشین ترویج
دهیم.
وی ادامه داد :تسهیالتی را در سطح تهران فراهم کرده ایم که
نوجوانان و جوانان عالقه مند به دوچرخه سواری با دغدغه ی
کمتر بتوانند به این رشته بپردازند و اطمینان داریم که با وجود
استعدادهای فراوان در سطح ش��هر تهران در آینده ای بسیار
نزدیک قهرمانان بسیاری را به این رشته معرفی خواهیم کرد.

آهنگران واگذاری دوچرخه و ایجاد پیست های مخصوص
دوچرخه س��واری را در سطح شهر تهران از دیگر کارهای
عمده هیات دوچرخه س��واری تهران در سال  1389دانست
وگف��ت  :با توجه به زندگی شهرنش��ینی بن��ا داریم فرهنگ
دوچرخه سواری را نهادینه کنیم تا مردم با آسودگی بیشتر
در سطح تهران به دوچرخه سواری بپردازند.
رئیس هیات دوچرخه س��واری ش��هر ته��ران در پایان

صحب��ت های خود در باره ی نح��وه ی واگذاری دوچرخه
به ش��هروندان تهرانی گفت  :در حال حاضر ایس��تگاه های
دوچرخه س��واری بسیاری در سطح تهران فعال و مشغول
س��رویس دهی می باشند .اما به اعتقاد ما این کافی نیست و
بای��د به گونه ای عمل کنیم که دوچرخه و امکانات دوچرخه
سواری س��هل تر از چیزی که امروز وجود دارد در اختیار
مردم قرار گیرد.
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افقي

عمودی

 .1خوشبختتر ـ اطمینان ـ مال و نعمت.
 .2جوهر خوشنویسی ـ سیاهرگ.
 .3نهر بزرگ ـ ش��خص پولدار و مالک ـ ظرف پالستیکی
شبیه خمره مخصوص مایعات.
 .4مکان ـ چیزهای خوراکی ـ واحدی در سطح.
 .5پراکنده کردن ـ فریاد بلند و نازک ـ حوض ح ّمام.
 .6ستایش شده ـ اکسیر.
 .7ظرف آبخوری.
 .8نگهبان جلوی در ـ مارکی برای یخچال و بخاری.
 .9روح ـ از بانکهای پرسابقه ـ نار.
 .10دنبال ـ رئیس گروه کارگران ـ ازدیاد دمای بدن.
 .11رو انداز نازک تابستانی ـ شیرة انگور ـ بینیاز از غذا.
 .12بزرگ ـ آتشفشانی خاموش واقع در آذربایجان بین
تبریز و مراغه.
 .13نوع��ی فرش ش��بیه گلیم ـ بخش��ی در س��بزیجات
خوراکی که س��اقه ندارد و برگهایش بلند و تاخورده است ـ
گلولة کوچک سوراخدار.

 .1پس��ر فریدون در شاهنامه ـ مدرک ـ س ّکة مسی کم
ارزش.
 .2ماشین باری ـ رانده شده و ملعون.
 .3قصد کردن ـ آش س��اده که با برنج و سبزی پخته
شود ـ ستون میان کشتی که بادبان بر آن آویزان است.
 .4ورودی اتاق ـ کوچک ـ خو و عادت ـ فاش.
 .5عدسی مقعر ـ عامل اصلی جنگ تروا ـ باالپوش.
 .6برجها ـ اقامت کردن.
 .7کنایه از ولخرجی و اسراف.
 .8کس��انی که هوش و اس��تعداد فوقالعادهای دارند ـ
چیزی که با آن کسی را بترسانند.
 .9سود حرام ـ گوشه ـ نوعی فرش بدون طرح از پیش
تعیين شده.
 .10ساز لولهای ـ فلز چهره! ـ آتش ـ رطوبت اندک.
 .11شماره ـ فرمانروایی ـ قرن.
 .12بنیانگذار ـ صلح.
 .13زبردست ـ نژاد و ریشه ـ از کشورهای آسیایی.

عكاس :صابر ،كيش

