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له
قا

سرم
ي 

ه جا
ب فاطمه سالم اهلل عليها

مادر پدرش بود

حضرت محمد )ص( ، حضرت فاطمه زهرا )س( را بسيار گرامى مى داشت. در اين  باره، روايات فراوانى است که به نقل چند 
روايت از آن ها بسنده مى کنيم: 

۱/ قاَل رسول الّل )ص(: يا فاِطَمة! أالتَْرِضيَن أن تَُکوني َسيَِّدُة نِساِء الْعالَميَن َوَسيَِّدُة نِساِء هِذِه ااُلّمِة َو سيَِّدُة نِساِء الُْمؤِمنيَن. 
اى فاطمه! آيا خوشحال نيستى از اين که سّيده بانوان دو جهان )دنيا و آخرت( و سيده زنان اين امت )اسالم( و سّيده بانوان 

مؤمنان هستى؟ 

ٍد َو ِهَى بَْضَعُة  ۲/ َخَرَج النَّبُِي )ص( َوُهَو آِخُذ بََيِد فاِطمَة، َفقاَل: َمْن َعَرَف هِذِه َفَقْد َعَرَفها َوْمَن لَْم َيْعِرْفها َفِهَى فاِطَمُة بِْنَت مُحمَّ
ِمّنى، َو ِهَى َقلْبى، َو ُروحى اَلّتى بَْيَن َجْنبى، َفَمْن آذاها َفَقْد آذانى َو َمْن آذانى َفَقد آذى الّل تَعالى . 

پيامبر اکرم )ص( در حالى که دست فاطمه را گرفته بود، از منزل بيرون آمد و فرمود: هر کسى اين شخص را مى شناسد، که 
مى شناسد، و هر کسى او را نمى شناسد، بداند که او فاطمه، دختر محمد مصطفى )ص( است. او نورديده من و قلب من و روح 

من در کالبد من است. هر کس او را بيازارد، مرا آزرده است، و هر کس مرا آزار دهد، خداى سبحان را آزرده است. 

َوَجلَّ َيْغِضُب لَِغَضبَِک َو َيْرضى لَِرضاَک.  ۳/ قال َرُسوُل اللِّ )ص(: يا فاِطَمة! اَنَ الّل عزَّ
اى فاطمه! خداى عّزوجّل با خشم تو به خشم خواهد آمدو با رضايت تو راضى خواهد شد. 
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ليال بيگلري

ذكر همه 
مادربزرگها

پاي سجاده نشسته ام. آخرين رکعت نمازم را سالم مي دهم. مي خواهم 
سرسري و از روي عجله جانماز را جمع کنم و سراغ کارم بروم ولي کدام 
کار؟ به ياد خستگيهايم مي افتم. به ياد دلخوريهايم مي افتم. به اين فکر 
مي کنم که چقدر دلم گرفته است. چقدر دلم مي خواهد با کسي درد دل 
کنم. چقدر دلم مي خواهد سرم را در دامن مادرم بگذارم و اشک بريزم 
تا دلم سبک شود. نگاهي به دور و برم مي کنم، انگار در امن ترين جاي 
جهان هستم. انگار آن سجادة الکي رنگ مخمل که طرح مسجد الحرام 
بر روي آن است، امن ترين جاي دنياست. يادم مي آيد در آن لحظاتي 
که مشغول نماز بودم، هيچ چيزي مزاحمم نبود. انگار دلم مي خواست تا 
ابد نماز بخوانم تا از آن حالت امنيت خارج نشوم. غصه هايم زياد است. 
انگار زخم خورده ام. هم از روزگار و هم از چاقويي که چند روز پيش در 
هنگام کار منزل در گوشت دستم فرو رفت. ناگهان سوزش زخم را حس 
مي کنم. به دور و برم نگاه مي کنم. روزمرگي تمام حجم ذهنم را پر کرده 

است و خانه ام از اين روزمرگي سرشار است. بايد درس بخوانم. بايد در 
کارهاي منزل به مادرم کمک کنم. بايد به پدرم احترام بگذارم. بايد... 

به قدري بايدهاي زيادي دور برم را گرفته است که ناگهان حس مي کنم 
آزاد نيستم. حس مي کنم در قفس نفس مي کشم. حس مي کنم زندگي 

چقدر زشت است. 
من در امن ترين جاي دنيا هستم. دلم مي خواست... ولي واقعًا نمي دانم 
که دلم چه مي خواهد. دلم شايد فرار از اين بايدها و نبايدها را بخواهد. 
خود.  در  رفته  فرو  مزاحمي  بي هيچ  باشم،  تنها  مي خواهد  دلم  شايد 
ساکت چشمم بر روي جا نماز مي چرخد. دور مهرم يک رشته تسبيح 
فيروزه اي رنگ حلقه زده است. مادربزرگ آن سال که زنده بود و براي 
ياد مادربزرگ  به  آورد.  را  اين تسبيح  برايم  به مشهد رفت،  بار  آخرين 
مي افتم، به ياد مهربانيهايش. بي اختيار دستم را دراز مي کنم و تسبيح 
خواب  از  پيش  مي گفت  هميشه  مادربزرگ  دارم.  برمي  مهر  دور  از  را 
بگو.  تسبيح  برخيزي  جا  از  آنکه  از  پيش  نماز  از  پس  و  بگو  تسبيح 
دستش  در  را  تسبيح  و  بود  گفتن  ذکر  حال  در  هميشه  نيز  خودش 
و  مي چرخيد  خدا  ياد  به  هميشه  دهانش  مي گفت.  ذکر  و  مي چرخاند 
ياد خدا نمي گذاشت هيچگاه زبانش به لغو بچرخد. مادربزرگ مهربان 
بود. گل بود و جانمازش هميشه بوي ياس مي داد. مادربزرگ آدم را به 
ياد باغ مي انداخت. به ياد بهار، به ياد شاخه هاي ياس که از روي ديوار 
به کوچه جاري شده بود. نماز را هم او يادم داد. مرا کنار خود نشاند تا 
نماز خواندش را تماشا کنم. روزي دلم خواست مانند او چادري بر سرم 

بکشم، پس زير چادر او خزيدم و ادامة آن را بر سر گرفتم. 
دانه هاي تسبيح را با انگشتانم لمس مي کنم. مادربزرگ مي گفت اين 
تسبيح از آِن حضرت فاطمه است. نام حضرت فاطمه که مي آمد، اشک 
در چشمان مادربزرگ حلقه مي زد. بي اختيار چشمانش سرخ مي شد و 

ياس مهربان
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دانه هاي اشک از گوشه هاي چشمهايش بر روي پوست چروکيده اش 
مي لغزيد. ذکر تسبيح حضرت فاطمه را نيز او به من ياد داد. خوب به ياد 
دارم که به تعداد دانه هاي آن تسبيح برايم از حضرت فاطمه چيزهايي 
که  بود  دختري  عاشق ترين  و  بود  پدرش  مادر  او  مي گفت  بود.  گفته 
مي توانست به پدر عشق بورزد و او را گرامي بدارد. زخمهاي پدر را مرهم 
مي گذاشت و دستان ظريف و کوچکش را بر پيشاني پدر مي کشيد تا گرد 

غم و خستگي را از آن بزدايد. 
او  نمونه.  زن  يک  هم  و  بود  کامل  انسان  يک  هم  فاطمه  گفت  مي 
خودش گندمها را آرد مي کرد و براي کودکانش که از معصومين بودند، 
از کار زياد گاليه نمي کرد. برايم عجيب بود  نان مي پخت و هيچ گاه 
که دختر پيامبر در چنين شرايطي بوده باشد ولي مادربزرگ مي گفت او 
نه تنها مدير خانة خود بود که در راه دين و اشاعة اسالم نيز همچون 
ميدان  به  پاي  شجاعانه  نگراني،  و  بي  اضطراب  عرب  غيور  مردان 
مي گذاشت و حتي در آن عصر اصالت سخنوري، خطابه هاي قّرايي نيز 

در مسجد مي خواند. 
مادربزرگ مي گفت ذکر اين تسبيح را پيامبر از طرف خداوند به حضرت 
او  پيشاني  بر  عرق  فرط خستگي  از  ديد  که  روزي  کرد؛  هديه  فاطمه 
نشسته است و او بي آنکه دم برآورد، مشغول رتق و فتق امور خانه اش 
است. همانطور که دعاي جوشن کبير به پيامبر هديه شد تا او را از بار 
سنگين زرة فلزي برهاند، ذکر تسبيحات حضرت فاطمه نيز به او کمک 
مي کرد تا بتواند خستگي روزمره را با ذکر خداوند فراموش کند و با ياد 

او به خواب برود. 
بي اختيار شروع کردم به ذکر گفتن. لحظه اي نخ تسبيح بر زخم دستم 
ياد  به  حال  عين  در  است.  زخم  دستم  که  آورد  يادم  به  و  کشيده شد 
مادربزرگ افتادم که هيچگاه از پا درد و کمر دردي که حاصل کهولت 

صدقة  قربان  مي شد،  چيره  او  بر  درد  گاه  هر  و  نمي ناليد  بود،  سنش 
يادآوري  خود  به  را  او  شکستة  پهلوي  درد  و  مي رفت  فاطمه  حضرت 
مي کرد؛ همان زخمي که به او شربت شهادت نوشاند و علي را وادار کرد 

که شبانه و پنهاني پيکر پاکش را در ميان خاک به امانت بگذارد. 
ديگر سبک  بلند شده ام. حاال  پاي سجاده  از  و  گفته ام  را  تسبيح  حاال 
شده ام. ياد فاطمه براي من که يک دختر هستم، مي تواند بهترين آرامش 
زني  که مي خواهم هم  الگوي من  زيباترين  اش  زندگي  و شيوة  باشد 
کنم.  حفظ  درستي  به  را  خانه ام  سنگر  مجبورم  هم  و  باشم  اجتماعي 
خدا رحمت کند مادربزرگهايمان را که با الگوي زيبايي همچون فاطمه 

زيستند و لحظاتشان پر بود از آرامشي که از آن الگو مي گرفتند. 
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حامد قاموس مقدم

ظلم  باد  بودند.  غوطه ور  آب  روي  بر  آدميان  و  بود  طوفان 
مي آمد و نهالهاي آزادگي را يک به يک از جا مي کند. شالق 

ستم پشت جوانمردان را زخم مي زد و زندگي سياه بود. 
نسيمي  زمستان،  دل  در  چند  هر  راه  در  بهاري  آبي،  آسمان 
در  را  رهايي  کليد  و  آورد  احساس  بوي  آورد،  ياس  بوي  که 
دستان يکان يکان آزادمردان نهاد؛ آزادمرداني که به دل، آزاده 
بوي  مي داد،  رهايي  بوي  آشتي  نسيم  بودند.  بند  در  پاي  و 
جايش  جاي  که  سبز  گستره اي  بر  پرواز  پرواز،  بوي  زندگي، 
آمد  بهار  ستم.  دوران  از  يادگاراني  بود.  شده  شقايق کاري 
نشست و از آن نشستن طوفان رخت بر بست از اين سرزمين. 
آزادگي از بهار بر همه سرايت کرد و آنگاه که کرکسان متجاوز 

ياد دوست

6
سال پنجم  / شماره 7 پياپي 219/  9  خرداد 1388 



عزم کردند که سرزمين را از آِن خود کنند، سرايت 
آزادگي در آزادمردان بود که پشت به پشت، صف به 
صف، دست در دست، ديواري ساختند در برابر تجاوز 
دژخيمان و اين بهار بود که همچنان آنان را سيراب 
اميد دل  آزادگي و کالمش  نم  بارشهاي  با  مي کرد 
خستگان بود در آن دوران سياه، تلخ بود ولي شيرين 
زيرا  شيرين  و  مي رفت  ستمي  آنها  بر  که  تلخ  بود. 
حماسه مي آفريدند. مقاومت، مطلع زندگي شان شد. 
مي رفتند و مي ايستادند و پر مي کشيدند زيرا حضور 
بهار، محکم تر از هر استحکامي بود. بهار، حجم پر 

زندگي شان بود. بهار... 
هر  از  دلگيرتر  غروبي،  هر  از  دلگيرتر  شد،  غروب 
غصه اي و غصه اي سنگين آوار شد بر سر سرزمين. 
بود  پر کشيدند و سکوت  پژمردند، چلچله ها  الله ها 
و سياهي. بهار پر کشيد. بهاري که در نيمة زمستان 
دلهاي  و  کشيد  پر  طبيعت  بهار  پايان  از  قبل  آمد، 
آزادمردان تهي شد، خالي شد و اندوه از در و ديوار بر 
اين خستگان هجوم آورد و آنان را زمين گير کرد. بهار 
پر کشيد و سيلي از آزادگان او را بر دوش کشيدند و 
به رسم امانت به خاک سپردند. روح بهار سالهاست 
که  صبح  هر  است.  کرده  النه  دلهامان  در  که 
خورشيد بر اين سرزمين مي تابد، به يادمان مي آورد 
و  مي تابيد  تيرة ستم  ابرهاي  پشت  از  روزگاري  که 
اينک که اکسيژن استقالل تمام فضايمان را پر کرده 
است، مديون بهاري هستيم که در زمستان آمد. آمد 
و يک تنه سيلي به پا کرد که سيلي محکمي بود بر 
نمي خواستند.  را  مان  آزادگي  که  دژخيماني  صورت 
طراوت  بهار،  بود.  زندگي  بهار،  بود.  خدا  روح  بهار، 
بود. بهار، جرأت بود براي ايستادن، براي خم نشدن 
و براي تعظيم نکردن. بهار آمده بود تا به ما جرأت 
زندگي بدهد. بهار پير آمده بود تا جواني مان را تأييد 

کند. بهار آمده بود تا زندگي جاري شود. 
اينک بهار رفته است و زندگي با ياد او جريان دارد زيرا 
او رود زندگي مان را جاري کرد و به ما آموخت که 
سنگريزه ها نمي توانند مسير ما را مسدود کنند. وقتي 
با هم و يک صدا جاري مي شويم، مي توانيم  ما  که 
بلغزيم  زمين  بر روي  آرام  و  بي آزار  نهري  همچون 
و راهمان را هموار کنيم ولي آنگاه که در برابرمان 
آن  بر  قدرتمند  آنچنان  کشيده شود،  از ستم  سدي 
مي کوبيم که سد بشکند و از ميان برداشته شود تا ما، 
ملت بهار، ملت روح خدا، به درياي سعادت برسيم. 
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ياد دوست

در آيينه
 جهان

انديشمندان

خورشيد 
چهره 

آیا دوست دارید بدانید اندیشمندان 
دیگر کشورهای جهان چه دیدگاهی 
درباره امام خمینی )س( دارند.

ما بخشی از این دیدگاهها را که 
پیش از این در مطبوعات به چاپ 
رسیده برای شما آورده ایم: 

رئيس جامعه مسلمانان اسپانيا: 

امام خمينى عامل بيدارى مسلمانان بود.
رئيس جامعه مسلمانان اسپانيا با تجليل از شخصيت حضرت امام 
خمينى، از ايشان به عنوان عامل بيدارى مسلمانان در جهان اسالم 

ياد کرد. 
رياج تاتارى « در گفت و گو با ايرنا در مادريد افزود: امام خمينى که 
شخصيتى ممتاز و برجسته در جهان اسالم شناخته مى شود، موفق 

شد يک انقالب مهم اسالمى را در ايران به پيروزى برساند. 
حرکت  بسيار  يک  ايران  در  اسالمى  انقالب  پيروزى  گفت:  وى 
مهم و با اهميت  براى جهان اسالم به حساب مى آيد و سبب افتخار 

مسلمانان است. 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/6. 
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يك مقام فلسطينى:

 امام خمينى كرامت و عزت را به مسلمانان 
بازگرداند. 

احمد جبرئيل، دبير کل جبهه خلق براى آزادى فلسطين، فرماندهى کل، گفت: امام 
خمينى )ره( با انقالب اسالمى خود، روحيه انقالبى را به اسالم و عزت و کرامت را به 

مسلمانان بازگرداند. 
جبرئيل در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسالمى گفت: بنيانگذار جمهورى اسالمى، 
اسالم را از انزوا نجات داد. ديدگاه مرتجعانه نسبت به اين دين مبين را که دشمنان در 
طول صدها سال ارائه کرده بودند، از ميان برد و مقوله دين افيون ملتها را منسوخ کرد و 
اسالم را در سطح بين المللى به عنوان يک نياز انسانى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، 

اجتماعى، مادى و معنوى، مطرح کرد. 
وى افزود: امام راحل ثابت کرد که اسالم قادر است ملتهاى مستضعف و محروم را آزاد 

کرده، آنان را در برابر کشورهاى استکبارى و طغيانگر به حرکت درآورد 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/12 

مفتى شهر سارايوو
مفتى شهر سارايوو، مرکز بوسنى هرزگوين، گفت: امام خمينى )ره( توانست با 
شان  اصلى  هويت  و  اسالم  به  را  جهان  مسلمانان  ايران  در  اسالمى  انقالب 

بازگرداند. 
»حسين افندى اسمائيچ « در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى 
ايران در زمانى به رهبرى  انقالب اسالمى  افزود:  اين مطلب  بيان  با  در سارايوو 
امام خمينى )ره( شکل گرفت که مسلمانان در اقصى نقاط دنيا، با غفلت، از اسالم 

فاصله گرفته بودند و اين انقالب آنان را بيدار کرد. 
دبيركل اتحاديه اسالمى منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/5 

تركمنهاى عراق
از  عراق  ترکمنهاى  اسالمى  اتحاديه  دبيرکل 
نقش امام خمينى )ره( در بيدارى مسلمانان جهان 

ستايش کرد. 
عباس البياتى درمصاحبه با خبرگزارى جمهورى 
با  بنيانگذار جمهورى اسالمى  نام  اسالمى گفت: 
نام  بيدارى اسالمى درهم آميخته، به طورى که 

هر يک از آنها مکمل ديگرى شده است. 
براى  اسالمى  جوامع  خواست  به  اشاره  با  وى 
اين جوامع در  از  بعضى  پيشرفت و تحول گفت: 
با  که  گرفتند  الگو  غربى  روشهاى  از  زمينه  اين 
ارزشهاى اسالمى مغايرت داشت، اما امام خمينى 
الگويى را بوجود آورد که توانست ارزشهاى اسالمى 

را با دستاوردهاى عصر کنونى سازگار سازد. 
. منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/10 
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يك نويسنده روس: 

امام خمينى همواره بر پيوند 
انسان و خدا تاكيد مى كرد.

دبير فدارسيون روسيه گفت: امام خمينى )ره( برخالف 
رهبران سياسى قرن حاضر که هر يک داراى استعدادى 
اقتصادى، سياسى، علمى،  زمينه هاى  از  در يکى  خاص 
فرهنگى، دينى يا حقوقى بودند، توانايى سازماندهى امور 

در همه حوزه ها را داشت. 
امام خمينى )ره(  افزود:  پروفسور »ميخاييل لمشف « 
سياست را بخش الينفک دين مى دانست و با اراده دينى 

و الهى عليه ستمگران بپاخاست. 
وى بااشاره به اينکه امام کوشش فراوانى داشت تا از 
مدلهاى بيگانه دورى گزيند، افزود: امام همواره بر پيوند 
گسست ناپذير انسان و خدا تاکيد مى ورزيد. او جوانان را 
به عنوان منبع انرژى عقل و احساسات به اسالم راستين 

پيوند داد و آنان را از انحراف نجات بخشيد. 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 18/7/18 

يك انديشمند تاجيك: 

امام خمينى معادالت رايج غرب 
را درهم ريخت 

يک انديشمند مسلمان تاجيکى گفت: امام خمينى )ره( 
روش نوينى در نگرش به پديده هاى جهان مطرح کرد. 

رايج  معادالت  امام خمينى )س(  افزود:  تاجيک  دکتر 
و  رقيق  کلمات  از  استفاده  با  و  ريخت  هم  بر  را  غربى 
لطيف منحصر به فرد، واژه هاى دور از ذهن را تعريف کرد 
و براى بيان ايده ها، آرزوها و حرفهاى ملتش، از فرهنگ 

ويژه خويش استفاده کرد. 
اين انديشمند تاکيد کرد: امام با تعريف جديد از مقوله 
قدرت و تکيه بر چهره اخالقى آن، موفق شد نيروهاى 
حکومت  جديد،  تعريف  اين  با  و  کند  جذب  را  مردمى 

پهلوى را زير سؤال ببرد. 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/18

مفتى قزاقستان: 

امام خمينى به همه جهانيان 
تعلق داشت .

واالى  از شخصيت  تجليل  با  قزاقستان  دينى  مفتى 
دنياى  و  ايران  به  نه  ايشان  گفت:  )ره(  خمينى  امام 

اسالم، بلکه به کليه جهان تعلق داشت. 
»ردبيک قاژى نيسان باى اولى « در گفت و گويى با 
خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى با اشاره به فقدان 
امام خمينى )ره( اظهار داشت: وقتى عالمى مى ميرد، در 

واقع جهانى مرده است. 
وى افزود: من آثارى از امام خمينى )ره( رامطالعه و 
آن را بسيار باال ارزيابى کرده ام. به همين دليل هم در 
کتاب خودم با نام »ان الدين عندالل اسالم «، بارها به 

فرمايشات ايشان استناد کرده ام.  
را  )ره(  امام خمينى  يادآور شد، دنيا  مفتى قزاقستان 
مى شناسند و پيام وى به گورباچف که فرمود کمونيست 
انداز  طنين  گوشها  در  همچنان  ديد،  موزه  در  بايد  را 
است. او مبارزه با دين را شکست خورده دانست و اکنون 

نظاره گر عمق پيام او هستيم. 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/7 
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امام جماعت بزرگترين مسجد مسلمانان در مادريد، پايتخت اسپانيا، تالشها و مجاهدتهاى امام خمينى )ره( را براى سربلندى اسالم و عزت مسلمان در 
جهان ستود. 

»شيخ منيرالمصرى «، امام جماعت مسجد مادريد، به خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى در اين شهر گفت: امام خمينى شخصيتى نادر در دنياى 
اسالم است که از توانمندى و قابليتهاى فراوانى براى هدايت و روشنگرى برخوردار بوده است. 

وى افزود: امام خمينى )ره( توانست احساسات مذهبى و اعتقادى را گسترش و تقويت بخشد و اقدامات و تالشهاى ايشان، ثابت کرد 
که تنها همين عامل مى تواند در افراد تغيير بوجود آورد. 

شيخ منيرالمصرى با اشاره به اينکه تفرقه و فقدان اتحاد باعث جدايى مسلمانان و کشورهاى اسالمى مى شود، گفت: 
پرهيز از اختالفات و تقويت همبس��تگى، ابزارى مهم براى رس��يدن به هدف مشترک مى باشد و دنياى اسالم در 

مقطع کنونى براى مقابله با دشمنان، به يگانگى و اتحاد نيازمند است. 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/4

مفتى كرواسى: 

امام خمينى بزرگترين اصالح گر قرن بود
مفتى کرواسى از امام خمينى )ره( به عنوان بزرگترين اصالح گر 

قرن اخير در جهان اسالم و حتى جوامع آزاديخواه ياد کرد. 
»شفکو عمر بشيچ « در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى 
)ره(  خمينى  امام  گفت:  سارايوو  در  اسالمى  جمهورى 
وااليى  احترام  از  جهان  کل  در  و  اسالم  دنياى  در 
برخوردار هستند و انديشه و تفکر ايشان، نه تنها 
بلکه  شد،  اسالم  دين  پيروان  باعث بيدارى 
پيروان ساير اديان را به تفکر در مورد نقش 

ارزنده دين در جامعه واداشت. 
امام خمينى )ره( در  انقالب  افزود:  وى 
زمانى از تاريخ به وقوع پيوست که تفکر 
عدم کارايى دين در جامعه حاکم بود، اما 
انقالب اسالمى ايران خط بطالن بر آن 

کشيد و کارآمدتر از گذشته مى شود. 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 

 78/7/11

امام جماعت بزرگترين مسجد مادريد:

 امام خمينى هدايت كننده و روشنگر جامعه بود

مفتى اعظم 
مسلمانان روسيه:

 انديشه هاى امام 
خمينى بزرگترين تحول 

را در جهان اسالم بوجود آورد. 
به گفته امام جمعه مسکو، نام، آثار و افکار امام براى مسلمانان 

جهان و از جمله مسلمانان روسيه الهام بخش بوده و همچنان در طول تاريخ 
راهگشاى مسلمانان خواهد بود. وى با تاکيد بر تدوين آثار امام گفت: هر قدر از آثار 

ايشان منتشر شود، باز هم نمى توانند ترجمان خدمت آن فقيه بزرگ به عالم اسالم و 
مسلمانان جهان باشد. 

الدين پيام امام به ميخائل گورباچف، آخرين رئيس جمهورى شوروى را توصيه و  راويل عين 
تذکراتى پيامبر گونه ناميد که در آن، به روشنى، همه مسائل پيش بينى و راه حل آن ارائه شده بود. 
به گفته راويل عين الدين، امام در اين پيام خود، در مورد افتادن در دوزخ سرمايه دارى و غرب گرايى 

پس از خروج از برزخ کمونيسم نيز هشدار داد. 
و  آثار  و  »ره «  خمينى   امام  نام  هميشه  روسيه  مسلمانان  گفت:  وى 
انديشه هاى آن مرد بزرگ تاريخ را گرامى مى دارند، زيرا معتقدند که اين 
افکار و انديشه ها، احياى اسالم را در پى داشت و ارزشهاى عالى اسالمى 

را رونق بخشيد. 
منبع: روزنامه جمهورى اسالمی، 78/7/11 
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ياس مهربان

ادب حضرت زهرا )س( نسبت به پدر
   

  يکى از آداب و رسوم زمان پيشين اين بود که يکديگر را به اسم صدا مى کردند، و اين نوع خطاب نسبت به 
بعضى ها خالف ادب بود، مخصوصًا حضرت رسول اکرم صلوات اللَّ و سالمه عليه که از مقام واال و احترام خاصى 

برخوردار بود نمى بايست مثل ساير افراد مخاطب قرار گيرد. 
لذا خداوند متعال در اين رابطه آيه اى نازل فرمود که مسلمين موظف و مکلف شدند آن حضرت را رسول اللَّ خطاب 

کنند. 
در اين ميان حضرت فاطمه هم مى خواست به اين برنامه عمل کند، رسول اکرم )ص( از او خواست که به پدر، پدر 

بگويد، حديثى که مى خوانيد در همين رابطه است: 
عن الصادق عليه السالم قالت فاطمة عليهاالسالم: لما نزلت: »ال تجعلوا دعاء الرسول بينکم کدعاء بعضکم بعضا« 

 هبت رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و آله و سلم آن اقول له: يا ابة فکنت اقول: يا رسول اللَّ فاعرض عنى مرة او اثنتين 
او ثالثا، ثم اقبل على فقال: يا فاطمة انهالم تنزل فيک و ال فى اهلک و ال فى نسلک، انت منى و انا منک. 

انما نزلت فى اهل الجفاء والغلظة من قريش اصحاب البذخ والکبر، قولى: يا ابة، فانها احيى للقلب و ارضى للرب. 
آيه ى )ال تجعلوا دعاء  فرمود: وقتى که  فاطمه سالم اللَّ عليها  روايت شده که حضرت  عليه السالم  امام صادق  از 
الرسول بينکم کدعاء بعضکم بعضا( يعنى پيغمبر را مثل يکديگر صدا نزنيد نازل شد، منهم ترسيدم از اينکه به آن 

حضرت )اى پدر( بگويم. لذا آن حضرت را يا رسول اللَّ مى گفتم. 
حضرت فرمود: اى فاطمه اين آيه درباره ى تو و خانواده ات و نسلت نازل نشده، تو از منى و من از تو هستم، بلکه 
درباره ى جفاکاران و درشت خويان از قريش و گردنکشان و اهل کبر و غرور نازل شد، شما: » اى پدر« بگو که قلبم 

را زنده مى کند و خدا را خشنود مىسازد. 

جلوه هایی از زندگی 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها

12
سال پنجم  / شماره 7 پياپي 219/  9  خرداد 1388 



همدردى با پدر
  

  گاه دشمنان سنگدل، خاک، يا خاکستر بر سر پيامبر صلى اللَّ عليه و آله و سلم مى پاشيدند، هنگامى که پيامبر 
صلى اللَّ عليه و آله و سلم خانه مى آمد، فاطمه عليهاالسالم خاک و خاکستر را از سر و صورت پدر پاک مى کرد. 

در حالى که اشک در چشمانش حلقه زده بود پيامبر صلى اللَّ عليه و آله و سلم مى فرمود: 
دخترم غمگين مباش و اشک مريز که خداوند حافظ و نگهبان پدر توست. )۱( 

در يکى از روزها، ابوجهل مشتى از اراذل مکه را تحريک کرد که به هنگامى که پيامبر صلى اللَّ عليه و آله و 
سلم در مسجدالحرام به سجده رفته بود، شکمبه ى گوسفندى را بياورند و بر سر حضرت بيفکنند، هنگامى که 
اين کار انجام شد، ابوجهل و اطرافيان صدا به خنده بلند کردند و پيامبر صلى اللَّ عليه و آله و سلم را به باد 

مسخره گرفتند. 
بعضى از ياران، منظره را ديدند اما دشمن بيرحم چنان آماده بود که توانائى بر دفاع نداشتند، ولى هنگاميکه اين 
خبر به گوش دختر کوچکش فاطمه عليهاالسالم رسيد به سرعت به مسجدالحرام آمد و با شجاعت مخصوص 

خودش، ابوجهل و يارانش را نفرين کرد. )۲( 

  1ـ  سيره ى ابن هشام/ 1/ 614، تاريخ طبرى/ 2/ 443. 
2ـ  صحيح بخارى/ ج 5/ ص 8. 
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احمد عزيزي

شعر

عشق من پاييز آمد مثل پار
***باز هم ما بازمانديم از بهار

احتراق الله را ديديم ما
***گل دميد و خون نجوشيديم ما

بايد از فقدان گل، خونجوش بود
***در فراق ياس مشكي پوش بود

ياس بوي مهرباني مي دهد
***عطر دوران جواني مي دهد
ياس ها يادآور پروانه اند

***ياس ها پيغمبران خانه اند
ياس در هرجا نويد آشتي ست
***ياس دامان سپيد آشتي ست

یاس خوشبوي محمد
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ياس يك شب را گل ايوان ماست
***ياس تنها يك سحر مهمان ماست

ياس مثل عطر پاک نيت است
***ياس استنشاق معصوميت است

ياس را آيينه ها رو كرده اند
***ياس را پيغمبران بو كرده اند
ياس بوي حوض كوثر مي دهد

***عطر اخالق پيمبر مي دهد
حضرت زهرا دلش از ياس بود 

***قطره هاى اشكش از الماس بود 
داغ عطر ياس زهرا زير ماه 

***مـى چكـانيـد اشك حيـدر را به چاه
عشق محزون على ياس است و بس

***چشم او يك چشمه الماس است و بس
اشك مي ريزد علي مانند رود

***بر تن زهرا؛ گل ياس كبود

گريه آرى, گريه چون ابر چمن 
***بر كبود ياس و سرخ نسترن

گريه كن حيدر كه مقصد مشكل است
***اين جدايي از محمد مشكل است

گريه كن زيرا كه دخت آفتاب
***بي خبر بايد بخوابد در تراب

اين دل ياس است و روح ياسمين 
***اين امانت را امين باش اى زمين 

نيمه شب دزدانه بايد زير خاک 
***ريخت بر روى گل خورشيد, خاک 

ياس خوشبوي محمد داغ ديد
***صد فدک زخم از گل اين باغ ديد

اي بهار گريه بار نااميد
اي گل محزون من ياس سپيد

کفشهاي مکاشفه،
 احمد عزيزي، ص373 و 374

15
سال پنجم  / شماره 7 پياپي 219/  9  خرداد 1388 



ياد دوست 

بسمه تعالى 
به حسب شناسنامه شماره ۲744

 تولد: ۱۲79 شمسى در خمين
 اما در واقع ۲0 جمادى الثانى ۱۳۲0 هجرى قمرى مطابق اول مهر 
۱۲8۱ شمسى است. )۱8 جمادى الثانى ۱۳۲0 مطابق ۳0 شهريور ۱۲8۱ 

صحيح است( 
نام خانوادگى: مصطفوى; پدر: آقا مصطفى; مادر: خانم هاجر )دختر 

مرحوم آقاميرزا احمد مجتهد خوانسارى االصل و خمينى المسکن( 
صدور در گلپايگان به وسيله صفرى نژاد رئيس اداره آمار ثبت گلپايگان 
در خمين در مکتبخانه مرحوم مال ابوالقاسم تحصيل شروع و نزد مرحوم 
ابتدايى  درسهاى  العلماء(  )افتخار  ميرزا محمود  مرحوم  و  آقاشيخ جعفر 
سپس در خالل آن نزد مرحوم حاج ميرزا محمد مهدى )دايى( مقدمات 
شروع و نزد مرحوم آقاى نجفى خمينى منطق شروع و نزد حضرت عالى 
)×( ظاهرا )سيوطى و شرح باب حادى عشر و( منطق و مسلما در مطول 
مقدارى. در ادراک که سنه ۱۳۳9 قمرى براى تحصيل رفتم نزد مرحوم 
محمد  شيخ  آقا  مرحوم  نزد  و  مطول  بروجردى  على  محمد  شيخ  آقا 
گلپايگانى منطق و نزد مرحوم آقا عباس اراکى شرح لمعه پس از هجرت 
به قم به دنبال هجرت مرحوم آيت الل حاج شيخ عبدالکريم - رحمة اهلل 
عليه - )ظاهرا هجرت ايشان رجب ۱۳40 قمرى بود( هجرت آيت الل 
مطول  تتمه  است(  نوروز ۱۳00 شمسى  و  رجب ۱۳40  قم  به  حائرى 
و سطوح  على  محمد  ميرزا  آقا  به  موسوم  تهرانى  اديب  مرحوم  نزد  را 
بيشتر  و  مقدارى  خوانسارى  تقى  حاج سيد محمد  آقاى  مرحوم  نزد  را 

نزد مرحوم آقا ميرزا سيد على يثربى کاشانى تا آخر سطوح و با ايشان 
به درس خارج مرحوم آيت الل حائرى )حاج شيخ عبدالکريم( مى رفتيم 
و عمده تحصيالت خارج نزد ايشان بوده است. و فلسفه را مرحوم حاج 
سيد ابوالحسن قزوينى و رياضيات )هيئت، حساب( نزد ايشان و مرحوم 
عرفانى  و  معنوى  علوم  در  استفاده  عمده  و  يزدى.  اکبر  على  آقاميرزا 
نزد مرحوم آقاى آقاميرزا محمد على شاه آبادى بوده است پس از فوت 
مرحوم آقاى حائرى با عده اى از رفقا بحث داشتيم تا آنکه مر حوم آقاى 
بروجردى - رحمة اهلل - به قم آمدند براى ترويج ايشان به درس ايشان 
رفتم و استفاده هم نمودم و از مدتها قبل از آمدن آقاى بروجردى عمده 
اشتغال به تدريس معقول و عرفان و سطوح عاليه اصول و فقه بود پس 
از آمدن ايشان به تقاضاى آقايان; مثل مرحوم آقاى مطهرى به تدريس 
خارج فقه مشغول شدم و از علوم عقليه بازماندم و اين اشتغال در طول 
انتقال به پاريس  اقامت قم و مدت اقامت نجف مستدام بود و پس از 
دارد.  ادامه  تاکنون  که  داشتم  اشتغال  ديگر  امور  به  و  محروم  همه  از 
متولد ۱۲9۲  ايران،  به قدس  معروف  ثقفى  اينجانب خديجه  عيال  نام 

شمسى، صبيه حضرت آقاى  حاج ميرزا محمد ثقفى طهرانى. 
تاريخ ازدواج: ۱۳08; فرزند اول: مصطفى، متولد: ۱۳09 شمسى; ۳ 
دختر در قيد حيات با يک پسر، احمد متولد: ۱۳۲4; دختران به ترتيب 
سن: صديقه، فريده، فهيمه، سعيده و بعد از احمد، لطيفه; آخرين فرزند 

در حيات احمد. 
پي  نوشت: 

× منظور آيت اهلل پسنديده مي  باشند.

ایشان حضرت  گرامی  فرزند  له،  معظم  توضیحات  از  پس  که  است   - علیه  اهلل  - سالم  خمینی  امام  زندگی حضرت  از  فرازهائی  زیر  متن 
حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی نوشته و سپس حضرت امام آن را اصالح نموده است: 
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امام خمينى ه�دفها و آرمانها و ه�ر آنچه را که م�ى باي��ست 
را  هستي ا ش  ت�مام  نيز  عم�ل  در  و  ب�ود  گفته   , کن�د  اب�الغ 
ب�راى تحقق ه�مان ه�دفها ب�کار گرفته ب�ود. اينک در آست�انه 
عزيزى  مالقات  آماده  در  را  خ�ود   ۱۳68 س�ال  خ�رداد  نيمه 
او صرف کرده  براى جلب رضاى  را  تمام عمرش  مى  کرد که 
ب�ود و قامتش جز در ب�راب�ر او , در م�قابل هيچ قدرتى خ�م 
نشده , و چش�مانش جز براى او گريه نکرده ب�ود. سروده هاى 
لحظه  عط�ش  بيان  و  ف�راق  درد  از  حاکى  همه  اش  عارفانه 
وصال محبوب ب�ود. و اينک اي�ن لحظه شک�وهمن�د ب�راى او , 
و جان��کاه و تحمل ناپذير ب�راى پيروان�ش , ف�را م�ى رسيد. 
او خ�ود در وصيتنامه اش ن�وش�ته است: با دلى آرام و قلب�ى 
مطمئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا از خدمت 
اب��دى سفر  خ�واهران و برادران مرخص و به س�وى جايگاه 
خداى  از  و  دارم  مبرم  احتياج  شما  خير  دعاى  به  و  کن�م  مى 
رحمن و رحي�م مى خ�واه�م که عذرم را در کوتاهى خدمت 
و قص�ور و تقصير بپذي�رد و از م�لت ام�يدوارم که عذرم را در 
ب�ا ق��درت و  و  ب�پذي�رن�د  ک�وتاهى ها و قص�ور و تقصي�رها 

تصمي�م و اراده ب��ه پيش بروند. 
 ساعت ۲0 / ۲۲ بعداز ظهر روز شنبه سيزده�م خ�رداد ماه 
که  ايست�اد  کار  از  ق��لب�ى  ب�ود.  وصال  لحظه   ۱۳68 س�ال 

ب�ه نور خدا و معن�ويت اح�ياء کرده ب�ود.  را  ميلي�ونها قل��ب 
ب��ه وسيله دوربين مخف�ى اى که ت�وسط دوستان ام��ام در 
و  و جريان عمل  بيمارى  روزهاى  ب�ود  بيمارستان نصب شده 
از  هاي�ى  گوشه  که  وقتى  است.  شده  حق ضبط  لقاى  لحظه 
حاالت معنوى و آرام�ش امام در اي�ن اي�ام از تلويزيون پخ�ش 
ش�د غوغايى در دلها بر افکند که وصف آن ج��ز با بودن در آن 

فضا ممک�ن نيست. لبها دائم�ا به ذک�ر خ�دا در ح�رکت بود. 
در آخرين شب زندگى و در حالى که چند عمل جراحى سخت 
حاليکه  در  و  بود  کرده  تحمل  سالگى   87 درسن  طوالنى  و 
شب  نافله  ب�ود  وصل  مبارک�ش  دستهاى  به  سرم  چندي�ن 
مى خ�واند و ق�رآن تالوت م�ى کرد. در ساعات آخر , طمانينه 
و آرامشى ملک�وت�ى داش�ت و م�رتبا ش�هادت ب�ه وح�دانيت 
خ�دا و رسالت پي�امب�ر اکرم )ص( را زم�زمه م�ى ک�رد و ب�ا 
چني�ن ح��التى ب�ود که روح�ش به ملک�وت اعلى پرواز کرد. 
اى  زلزله  گ�وي�ى   , ش�د  منتشر  ام��ام  رحلت  خبر  که  وقتى 
عظي�م رخ داده است , بغضها ت�رکي�د و سرتاسر ايران و هم�ه 
امام خمين�ى آش�نا  کان�ونهاي�ى ک�ه در ج�هان ب�ا نام و پيام 
ب�ودن�د ي��کپارچه گ�ريستند و ب�ر سر و سينه زدن�د. هيچ قل�م 
غير  احساسات  امواج  و  را  ابعاد ح�ادثه  نيست  ق�ادر  بي�ان�ى  و 

قابل کنترل مردم را در آن روزها ت�وصيف کند. 
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  از جابر بن عبدالل انصاري، صحابي پيامبر )صلي الل عليه و آله و سلم( منقول است که: مردي از اعراب مهاجر که 
فردي فقير مستمند بود، پس از نماز عصر از رسول اکرم )صلي الل عليه و آله و سلم( طلب کمک و مساعدت نمود. حضرت 
فرمود که من چيزي ندارم. سپس او را به خانه فاطمه )سالم الل عليها( که در کنار مسجد و در نزديکي خانه رسول خدا 
قرار داشت، راهنمايي نمودند. آن شخص به همراه بالل )صحابي و مؤذن رسول خدا( به در خانه حضرت فاطمه )عليها 
السالم( آمد و بر اهل بيت رسول خدا سالم گفت و سپس عرض حال نمود. حضرت فاطمه )عليها السالم( با وجود اينکه 
سه روز بود خود و پدر و همسرش در نهايت گرسنگي به سر مي بردند، چون از حال فقير آگاه شد، گردن بندي را که فرزند 
حمزه، دختر عموي حضرت به ايشان هديه داده بود و در نزد آن بزرگوار يادگاري ارزشمند محسوب مي شد، از گردن باز 
نمود و به اعرابي فرمود: اين را بگير و بفروش؛ اميد است که خداوند بهتر از آن را نصيب تو نمايد. اعرابي گردن بند را 
گرفت و به نزد پيامبر اکرم )صلي الل عليه و آله و سلم( بازگشت و شرح حال را گفت. رسول خدا )صلي الل عليه و آله 
و سلم( از شنيدن ماجرا، متأثر گشت و اشک از چشمان مبارکش فرو ريخت و به حال اعرابي دعا فرمود. عمار ياسر )از 
اصحاب پيامبر( برخاست و اجازه گرفت و در برابر اعطاي غذا، لباس، مرکب و هزينه سفر به اعرابي، آن گردن بند را از او 
خريداري نمود. پيامبر اسالم )صلي الل عليه و آله و سلم( از اعرابي پرسيد: آيا راضي شدي؟ او در مقابل، اظهار شرمندگي 
و تشکر نمود. عمار گردن بند را در پارچه اي يماني پيچيده و آنرا معطر نمود و به همراه غالمش به پيامبر هديه داد. غالم 
به نزد پيامبر )صلي الل عليه و آله و سلم( آمد و جريان را باز گفت. حضرت رسول )صلي الل عليه و آله و سلم( غالم و 
گردن بند را به فاطمه )عليها السالم( بخشيد. غالم به خانه ي صديقه اطهر آمد. زهرا )عليها السالم(، گردن بند را گرفت و 

غالم را در راه خدا آزاد نمود. 
گويند غالم در اين هنگام تبسم نمود. هنگامي که علت را جويا شدند، گفت: چه گردن بند با برکتي بود، گرسنه اي را 
سير کرد و برهنه اي را پوشانيد، پياده اي را صاحب مرکب و فقيري را بي نياز کرد و غالمي را آزاد نمود و سرانجام به نزد 

صاحب خويش بازگشت. 

ماجرای گردنبند

ياس مهربان
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امام حسن عليه السالم در موارد بسيارى از مادرشان سخن گفته اند. من جمله: »شبى ديدم مادرم در محراب به نماز ايستاده است و تا طلوع 
خورشيد مشغول رکوع و سجود بود و شنيدم براى يکايک مردان و زنان دعا مى کرد و آنان را نام مى برد ولى براى خود چيزى نخواست. عرض 

کردم: مادر! چرا همان گونه که براى ديگران دعا مى کنى، براى خود دعا نمى کنى؟ فرمود: فرزندم! اول همسايه بعد از آن خانه.« 

وصيت نامه دختر رسول خدا

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول اهلل اوصت و هى تشهد ان ال اله اال اهلل و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنة حق والنار حق و ان 
الساعة آتية الريب فيها و ان اهلل يبعث من فى القبور. يا على انا فاطمة بنت محمد )ص( زوجنى اهلل منك الكون لك فى الدنيا واالخره انت 

اولى بى من غيرى حنوطى و غسلنى و كفنى بالليل وصل ولدى السالم الى يوم القيامه. 
بنام خداوند بخشنده مهربان 

اين وصيت نامه دختر رسول خداست در حالى وصيت مى كند كه شهادت مي دهد خدايى جز خداى يگانه نيست و محمد )ص( بنده 
و رسول اوست و بهشت حق است و آتش جهنم حق است و روز قيامت كه هيچ شكى در آن نيست فرا خواهد رسيد و ذات الهى جميع 

مردگان را از قبور برانگيزاند و زنده گرداند و همه را وارد محشر فرمايد. 
اى على من فاطمه دختر حضرت محمد هستم خدا مرا به ازدواج تو درآورد تا در دنيا و آخرت براى تو باشم و تو از ديگران بر من 
سزاوارترى. على جان حنوط و غسل و كفن كردن مرا در شب به انجام رسان و شب بر من نماز بگذار و شب مرا دفن كن و هيچ كس را 

اطالع نده. اينك با شما وداع مي كنم و بر فرزندانم تا روز قيامت سالم و درود مي فرستم. 
منبع: 

بحاراالنوار، جلد 34، ص 412. 

 اول همسايه
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كامپيوتر

در حاضر نرم افزار WinRar را مي توان معروف ترين و همچنين 
قدرتمندترين نرم افزار فشرده سازي فايل دانست. بسياري از کاربران از 
اين نرم افزار به منظور فشرده سازي فايلها و همچنين باز کردن فايلهاي 
فشردة rar و zip استفاده مي کنند اما از اين نرم افزار مي توان استفادة 
ديگري نيز کرد! در اين ترفند قصد داريم به معرفي ترفندي بپردازيم که 
با بهره گيري از آن مي توان يک فايل يا يک فولدر را در داخل يک عکس 
مخفي ساخت؛ به شکلي که پس از مخفي سازي، شما تنها يک عکس 
 WinRar خواهيد داشت و تنها با باز کردن عکس توسط خود نرم افزار
بسيار  را مي توان شيوه اي  ترفند  اين  فايل دسترسي داشت.  به  مي توان 

حرفه اي براي مخفي سازي فايل و فولدر ناميد. 

و   JPG يا  و   GIF فرمت  با  تصوير  فايل  يک  به  کار،  اين  براي 
همچنين فايل يا فولدري که مي خواهيد آن را مخفي کنيد، نياز داريد. 

-Wi  ابتدا بايد بايد فايل يا فولدر مورد نظر را توسط خود نرم افزار
 Add فشرده سازي کنيد. بدين منظور روي آن راست کليک کنيد و Rar
 doost. rar را انتخاب کنيد. به عنوان مثال نام آن را  to archive

بگذاريد. 
حاال اين فايل فشرده را که قصد مخفي سازي آن را داريد، در کنار 
تصوير مورد نظر خود که به عنوان مثال     doost. jpg نام دارد، قرار 

دهيد؛ يعني اين دو فايل در کنار هم و در يک پوشه قرار مي گيرند. 
حال  از منوي Start وارد Run شده و دستور cmd را وارد کنيد و 

Enter را بزنيد تا وارد Command Prompt شويد. 
اکنون در داخل CMD به فولدري که اين دو فايل در آن قرار دارد، 

مراجعه کنيد. 

يادآوري:
 براي تعويض دايرکتوري در CMD از دستور cd استفاده مي شود. 
در  را  زير  است کد  کافي  نظر،  مورد  دايرکتوري  به  مراجعه  از  پس 

CMD وارد کنيد و Enter را بزنيد. 
 copy /b doost. jpg + doost. rar New-doost. jpg
در کد فوق doost. jpg نام عکس اوليه، doost. rar نام فايل 
 New-doost. jpg فشرده که قصد مخفي سازي آن را داريم و در پايان

نام عکس توليدي جديد است که فايل فشرده در آن مخفي مي شود. 
حاال کافي است به فولدري که فايلها در آن موجود بود مراجعه کنيد. 
اين  ايجاد شده است. تصوير   New-doost. jpg نام با  يک عکس 
عکس همان عکس اوليه است اما در داخل اين عکس جديد فايل فشرده 

ما نيز مخفي شده است که به هيچ وجه قابل مشاهده نيست! 
براي دستيابي به فايل مخفي شده کافي است روي عکس توليدشده 
 Choose Program روي Open with از و  راست کليک کنيد 
را   WinRar برنامه ها  ليست  ميان  از  بازشده  در صفحة  کنيد.  کليک 
انتخاب کنيد و OK را بزنيد. خواهيد ديد که نرم افزار WinRar عکس 
شما را به گونه اي اجرا مي کند که فايل مخفي شده در دل عکس نيز پديدار 
مي شود! حاال کافي است در WinRar دکمة Extract to را بزنيد تا 

فايل فشرده از دل عکس خارج شود. 

تذكر: 
حتماً قبل از انجام اين کار بر روي اين عکس و فايل مورد نظر يک 
نيز در جاي ديگر نگهداري کنيد، در ضمن هرگز براي  را  آنها  از  کپي 

فايلهاي مهم و ضروري از اين روش استفاده نکنيد. 

آموزش مخفي سازي فايل 

درون عکس توسط نرم افزار 

WinRar
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به جز نمايش تقريبي سرعت اينترنت در ويندوز شما عواملي نيز وجود 
دارند که سرعت انتقال داده و يا دانلود را از طريق اينترنت بر روي سيستم 
شما محدود مي سازند. با بهره گيري از ترفند زير اين محدوديت را به حداقل 

برسانيد تا از حداکثر سرعت اينترنت خود براي دانلود استفاده کنيد. 

انتخاب  را   Properties و  کنيد  راست کليک  دسکتاپ،  روي   .۱
کنيد. 

۲. تب Desktop را انتخاب کنيد. 
۳. بر روي دکمة Customize Desktop کليک کنيد. 

4. در پنجرة بازشده به تب Web برويد. 
5. روي دکمة Properties کليک کنيد. 

6. در پنجرة بازشده به تب Download برويد. 
 Limit hard-disk usage for this page 7. تيک گزينة

to را بزنيد. 
8. در مقدار فيلد، Kilobytes را به عدد 9,000 تغيير دهيد. 

9. روي Ok  کليک کنيد و خارج شويد. 
بعد از يک بار استارت مجدد سيستم اين محدوديت به حداقل مقدار 

خود خواهد رسيد. 

EI باال بردن  سرعت دانلود  در

قصد داريم تا هم اکنون يک ترفند ساده اما کاربردي در ياهو مسنجر را به شما معرفي کنيم. همان طور که ميدانيد در تمامي محيط هاي ويندوز 
وقتي ميخواهيد يک سطر پايين بياييد همواره از دکمه Enter استفاده ميکنيد. اما در ياهو مسنجر با زدن دکمه Enter متن نوشته شده توسط 
شما براي فردي که با او چت ميکنيد ارسال ميشود. در نتيجه با زدن Enter نميتوان يک سطر پايين آمد. حال با استفاده از اين ترفند ميتوانيد در 

هر بار ارسال چندين خط نوشته و سطر به سطر پايين بياييد. 

بدين منظور: 
در داخل صفحه مربوط به ارسال PM يا داخل ChatRoom کافي است متن مورد نظر را نوشته و سپس دکمه Ctrl را نگاه داشته و 

Enter بزنيد. خواهيد ديد که يک سطر مکان نما پايين آمده و ميتوانيد در خط پايين بنويسيد. 
اين را هم بدانيد که با اين کار متن همان گونه که تايپ کرده ايد براي فرد مورد نظر نمايش داده ميشود. 

نوشتن چند سطر در يک بار ارسال 
پيام در ياهو مسنجر
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Õ   آقاي قلعه نوعي استقالل تیم عجیبي است. 

نه، چطور مگه؟! 
رفسنجان  مس  از  ولي  مي شود  لیگ  قهرمان  مثالً   Õ

مي بازد. 
به هر حال چيزهايي در فوتبال پيش مي آيد که به شانس هم 

مربوط است. 
Õ  یعني مسیها شانسي بردند؟ 

نه، منظورم اين نيست. بهتر از ما بازي کردند، شانس هم کمکشان کرد. 
Õ  شما چرا سعي نکردید بهتر بازي کنید؟ 

ما سعي کرديم ولي نشد. البته يک سري از بازيکنان هم همراه تيم نبودند و 
اين موضوع هم بي تأثير نبود. 

Õ  تیم شما که به فرد متکي نیست؟ 

نه، اصاًل! ما کاماًل تيم يک دستي داريم. 
Õ  فاصله اي بین نیمکت ذخیره ها و بازیکنان اصلي نیست؟ 

نه به آن شکلي که در تيم هاي ديگر است. 

ورزشي

دومین قهرماني باز هم با استقالل مي تواند جایگاه 
امیر قلعه نوعي را پیش هواداران این تیم بیش از گذشته 
مستحکم کند. آنقدر مستحکم که حتي نتایج ضعیف در 
جام قهرمانان آسیا و یا ناکامي در رقابتهاي جام حذفي 
لیگ  در  قهرماني  البته  کند.  وارد  آن  به  خللي  نمي تواند 
هشتم آن هم با شرایط خاصي که این تیم داشت براي 
هواداران استقالل خیلي دلچسب بود و حتي باعث شد که 
مسؤوالن این تیم نیز عکس العملي در قبال سایر مسایل 
نداشته باشند. باید منتظر ماند و دید این تیم در فصل 

بعدي جام قهرمانان چه کار مي کند. 

امير قلعه نوعي:  

نمي دانم 
چرا باختيم!  

افسون حضرتی
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Õ ولي شما از رقابتهاي جام حذفي حذف شدید. 

ولي قهرمان ليگ شديم. 
Õ  پس جام حذفي خیلي براي شما مهم نبود. 

مهم بود ولي خسته هم بوديم و حاشيه ها هم که کم نبود در اين مدت و همه در 
جريان آن هستند. 

Õ  همین بي اهمیت تلقي کردن جام حذفي توسط تیمهایي مثل استقالل، 

مس  مثل  تیمي  موفقیت  که  مي شود  باعث  و...  سپاهان  پرسپولیس، 
رفسنجان به چشم نیاید. چون همه پیروزي این تیم را ناشي از بي انگیزگي 

و نبودن بازیکنان اصلي به این دلیل که مهم نیست، ارزیابي مي کنند. 
ببينيد، واقعيت اين است که همه تيمها به دنبال قهرماني در ليگ سراسري هستند 
و وقتي که شانس قهرماني در اين مسابقات را از دست مي دهند، جام حذفي خيلي 
برايشان معنا پيدا مي کند. شايد ما با اين کار شانس را به تيم ديگري براي قهرماني 
داديم. شايد بازيکنان ما بي انگيزه شده بودند، شايد هم خسته بودند. نمي دانم چرا 

باختيم! 
Õ  ولي حرف من در باره کم رنگ شدن موفقیت تیمهاي شهرستاني است. 

من بايد همين جا به مسؤوالن ورزش استان کرمان تبريک بگويم که سرمايه گذاري 
مناسبي کردند با مديريت و االن هم شاهد شکوفايي آن هستند. تيم مس کرمان به 

بازيهاي آسيايي راه پيدا کرد و مس رفسنجان هم که ما را حذف کرد. 
Õ  ولي شما معتقد بودید که شانس داشتند! 

شانس هم بخشي از فوتبال است. به نظرم آنها بيشتر از ما انگيزه داشتند. به هر حال 
جلوي قهرمان ايران بازي مي کردند. 

Õ معلوم نشد خوش شانس بودند یا خوش تکنیک؟ 

شما بنويسيد خوش تکنيک! 
Õ چرا در جام قهرمانان آسیا موفق عمل نکردید؟ 

ما بعد از بازي با پرسپوليس دچار حاشيه هاي شديد و متعددي شديم که به شدت 
به تيم لطمه زد و جمع کردن دوباره آن خيلي سخت بود ولي خوشحالم که حداقل 

به حقمان رسيديم. 
Õ به دنبال مقصري خارج از کادر مربیان تیم که نیستید؟ 

پس به نظر شما کي مقصر است؟ 
Õ باید این واقعیت را قبول کنید که حریفان، بیشتر از ما کار مي کنند و به 

همین دلیل هم موفق مي شوند. فقط درباره شما نیست. سایر تیمهاي ما با 
این مشکل دست به گریبان هستند. 

ما کوتاهي نکرديم. باز هم مي گويم که ما در اين مسابقات شانس نداشتيم. 
Õ  فصل بعد در استقالل مي مانید؟ 

هنوز هيچ چيز معلوم نيست. فعال به کمي استراحت احتياج دارم. 
انگیزه  ایران  را پیش رو دارید چون همه مقابل قهرمان  فصل سختي   Õ

مضاعفي دارند. 
بله، با توکل به خدا همه چيز درست مي شود. 

Õ  اگر استقالل قهرمان نمي شد کدام تیم مستحق قهرماني بود؟ 

تيمهاي خوب زياد داريم. زماني که فقط استقالل و پرسپوليس خوب بودند، گذشت. 
من از تيم خاصي اسم نمي برم. 
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مظفر ايزگو از کشور ترکيه
ترجمه ی ناصر فيض

تصويرگر :زهرا سادات موسوي محسني

داستان

ارائة يک شناس��نامه و دو قطعه عکس ب��راى گرفتن قباله و 
س��ند کافيه. آيا واقعًا اين طور نيست؟ چرا که نيست؟ حاال خودتو 
با هزار بدبختى رس��وندى به ادارة ثبت، باز با هزار زحمت از البه 
الى جمعيت خودتو مى رسونى به مسئول مربوطه، مأمور ثبت تازه 
اول شوخى کردنش با توئه: »شناسنامه که دارى؟! عکس هم که 

حتمًا! ُخب، البد فکر مى کنى همه چيز رو به راهه! «
ق��اه قاه... ص��داى خنده ها: »اي��ن بابارو ن��گاه کنين. چقدر 
ساده س! اگه اين کار اين قدرها که فکر مى کنى آسون بود، ديگه 

به اين همه ميز و صندلى و اين همه کارمند نيازى نبود و...«
عجل��ه مى کنى که يه جورى از ش��لوغى بياي��ى بيرون. مگه 
مى ش��ه؟! جماعت ان��گارى از چهار طرف چس��بيدن به تو. جاى 
س��وزن انداختن نيس��ت. اگه پ��س از نوش جان کردن مش��ت و 
لگده��اى فراوون از اي��ن و اون بتونى خالص بش��ى، آدم خيلى 

خوش شانسى هستى... 
مى آي��ى بي��رون، نمى دونى بايد چى کار کن��ى. به عقلت هم 
نمى رس��ه که برى از يکى بپرسى. احمق! خب برو از يکى بپرس. 
باالخ��ره توى جمعيت يکى رو نش��ون کردم و رفتم ازش س��ؤال 
کردم: »آقا! اينجا اگه واقعًا يکى کارش گير باش��ه، بايد کجا بره و 
چى کار کن��ه؟« گفت: »همين مغازه ها.« گفتم: »چه مغازه اى؟« 
گف��ت: »داداش! همي��ن مغازه هاى پايين. تا ح��اال مغازه هاى زير 

ساختمون اداره رو نديدى؟« راست مى گفت، اون همه مغازه... 
آره داداش. مى رى همين پايين، همه ش��ون يه تابلو دارن که 

روش نوشته: »کارهاى ثبتى شما را انجام مى دهيم.«
مغازه ه��اى کوچک با ميزهاى کوچک و پش��ت هر ميز يک 

آدم س��يبيل کلفت و معمواًل چاق و ش��کم گنده. 
همين که از در وارد مى ش��ن، شناسنامه و عکسها 

رو از دستت مى قاپن و مى گن فوريه آقا؟ بعد توضيح 
مى دن که فورى داريم، اورژانس��ى داريم، خيلى فورى 

داريم و... کدوم رو مى خواه��ى؟ قيمتهاش هم اينهاس. 
بعد يه برگه مى ذارن جلوت و ادامه مى دن که همة هزينه ها 

توش��ه. تصميم بگير و انتخاب کن! ت��و هم فقط اينو مى دونى که 
سرى تکون بدى و تسليم خواسته هاى اونا بشى. 

کمى اون طرف تر مغازه هاى ديگه اى هس��ت که روى شيشه 
هاشون نوشته شده: »اخذ پاسپورت در اسرع وقت«؛ اونم قيمت 

داره. ه��ر کدوم يه قيمت مخصوص. اگه توى اقامتگاه تحويل 
بشه اين قيمت، اگه سه روزه آماده بشه اون قيمت، يک هفته 

باشه فالن قيمت. ديگه کارى ندارى. تو فقط پاسپورت مى خواهى 
که آماده س. 

گواهينامة پاية يک الزم دارى؟ فکر مى کنى بايد برى امتحان 
ب��دى؟ نه خير، مگه احمقى؟ باز هم ت��و و اين مغازه ها. حتى اگه 
گواهى پزشکى از بيمارستان نمى تونى بگيرى، اونجا هست. توى 
بيمارستان بعد از شش ماه که نوبت بهت دادن، مى رى و خوشحالى 
که باالخره امروز برگه رو مى گيرى. بهت مى گن دکترهاى مربوطه 

نيستن، کميس��يون دارن، کوفت دارن، 
زهر مار دارن. مى مونى در به در و آواره 
که چ��ى کار کنى. چرا خودتو در به در 
مى کنى؟ مى دونى بايد کجا برى؟ دور 
و بر هر بيمارس��تان چند تا مغازة ميوه 

اداره فقط
 یک نشانی است
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فروشى و گل فروشى و شغلهاى ديگه هست. مى رى همونجا. 
از چى مى ترس��ى؟! مگه با روزى 6 کيلو ميوه و چند تا دس��ته 

گل فروختن مى شه زن و بچه اداره کرد؟ 
گواهى پزش��کى هم ان��واع و اقس��ام داره. برگة گواهى 
سالمت هس��ت، برگة تصادف هس��ت، برگة طول درمان 
هس��ت، گواهى پزش��کى براى س��فر به خارج هست، 
براى اس��تخدام، ب��راى ثبت نام توى مدرس��ه و... هر 
کدوم يک نرخ جداگانه داره، کمى س��ر کيس��ه رو شکل کنى، همه چى درست 
مى ش��ه و باالخره از پرتقال فروش و گل فروش و... در کمترين مدت گواهى 
رو مى گي��رى و مى رى پى کارت. گواهينامة رانندگى ندارى؟ خيلى س��اده س. 
نه تمرين، نه امتحان و نه هيچى. وقت طالس��ت، قديمى ها اينو گفتن. 
خودتو به درد س��ر ننداز، عقلت رو ب��ه کار بگير و مغازه ها رو فراموش 
نکن. آره! همين مغازه هايى که روى شيش��ه هاشون نوشتن: »کارهاى 
ش��ما را در رابطه با ادارة راهنمايى در اس��رع وقت انجام مى دهيم.« مى رى توى 
مغ��ازه ولى وقتى مى آيى بيرون ديگه اون آدم قبلى نيس��تى. حاال ش��دى راننده، 

گواهينامه هم دارى! فقط کمى خرجت زياد شده، همين! 
پس��رت از درس فيزيک نمره نياورده؟ معلم بى انصاف هم از نيم نمره مضايقه 
مى کنه؟ بيرون مدرسه يک مغازه هايى هست که لوازم التحرير و خرت و پرت و... 
مى فروشن؟ برو مشکلتو بگو، پولى که پيشنهاد مى کنه بده، کارت درست 
مى شه. اون بقال لوازم التحرير فروشى با معلم فيزيک مدرسة روبرو 
رواب��ط خيلى صميمان��ه و نزديکى داره. از اونج��ا که معلم، اونو 
خيلى دوست داره، بدون شک روشو زمين نمى ندازه. پسر تو هم 

به خاطر نيم نمره ديگه مجبور نمى شه يک سال در جا بزنه. 
شصت سالته اما مس��تمرى س��الخوردگيتو نمى تونى بگيرى؟ آره 
باباج��ون، آره عموجون. اين همه عمر از خ��دا گرفتى اما موهاتو توى 
آسياب س��فيد کردى. به جاى اونکه پنج ماه، يک سال انتظار بکشى، 
حق��وق يک ماهتو مى دى به يکى از همي��ن مغازه ها کارت حّل حلّه. 
مى پرس��ى کدوم مغازه؟ مغازة خياطى. مى گى کجا؟ تقاضاتو که دادى 
به ادارة مربوطه، مى آيى بيرون، مى رى پايين، مى پيچى دست راست 
توى کوچة دس��ت چپى يک خياطى هس��ت. اگه خياطى نبود، حتمًا 
يک س��لمونى يا مغازة ديگه اى هس��ت. مش��کلتو مطرح مى کنى و 

بقيه ش با پول رديفه. فقط به اين مغازه ها بايد وارد باشى. 
خال��ه خانم! برگة ماليات رو نمى تون��ى پر کنى!؟ مغازه! مغازه ها 
يادت نره! درست پايين ادارة دارايى... راستى! نه نه، توى اون مغازة 
بزرگ نرو. اونجا به کارهاى درشت با رقمهاى باال ترتيب اثر مى دن. 
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به اونا مى گن حس��ابدار، فقط مشکل رقمهاى درشت مالياتى رو حل مى کنن. کار 
ت��و يه اظهارنامة مالياتى کوچيک و س��اده س. يه پولى کف دستش��ون مى ذارى، 
ي��ادت نره توى مغ��ازة کوچيک بغلى، بعد کارت س��ريع راه مى افت��ه. تو هم راه 
مى افتى و مى رى دنبال کارت. کس��ى که فى س��بيل الل کار نمى کنه. صاحبهاى 
اون مغازه ه��اى کوچيک هم زن و بچه نون م��ى دن خاله جون! صاحبهاى مغازة 

بزرگ هم اگه گرفتاريهاى مهم ترى دارى به اونها مى رسن. 
دنبال کار مى گردى؟ خودتو عالف نکن! آخه توى مؤسس��ة کاريابى و... چه 
کار دارى؟ کم��ى س��رتو بلند کن و نگاهى به باالى س��رت بنداز، ب��ه تابلوهاى 
جورواج��ور. همة اون مغازه ها دارن واس��ه تو کار مى کنن. ت��و که نمى تونى مثل 
خونة بابات وارد يه مؤسسه يا ادارة دولتى بشى! مى تونى؟! نه. اما اين مغازه ها رو 
فکر کن خونة پدرته. توى اداره ها مأمورين مزاحمت درس��ت مى کنن و هى مانع 
مى تراش��ن اما ت��وى اين مغازه ها از تو با چايى و قه��وه پذيرايى هم مى کنن. هر 
چى بيش��تر پول بدى، کار بهترى پيدا مى کنى. حاال هى با کاله ش��اپو و پالتوى 
مش��کى توى محوطة گمرک اين ور و اون ور برو، از اين مأمور به اون مأمور، از 
اين اتاق به اون اتاق، توى هر اتاق يه مانع، همين طور س��د پش��ت سد، اعصابت 
داغون مى ش��ه و خالصه قاتى مى کنى. مرده شور ببره. آخه اينم شد کار؟ آخه آدم 
عاقل! به خاطر يه جنس نه چندان با ارزش خودتو اين همه اذيت نکن. برو يکى 
از همين مغازه ها، اگه درس��ت نگاه کنى همونطور که روى زمينة س��فيد تابلوى 
گمرک با خط مش��کى نوشتن، روى تابلوهاى باالى سرت نوشته: »امور گمرکى 
انجام مى شود، در اسرع وقت.« نترس! برو توى يکى از همين مغازه ها، اونى که 
پش��ت ميز نشس��ته يکى از متصديهاى قديمى همين گمرکه و به همة کارهاى 
گمرکى هم وارده. همين که بازنشس��ته شده براى اينکه بيکار نمونه اومده و اين 
مغازه رو باز کرده. مو رو از ماس��ت مى کشه و چنان کارت رو با دقت انجام مى ده 
و مشکلت رو توى يه چشم به هم زدن حل مى کنه که از تعجب شاخ در مى آرى. 
پول��ى رو که مى خواد، فکر نک��ن زياده. نه! 

چون نصف اون پول مال اونه. 
تلف��ن مى خواه��ى؟ مغازه.  خط 
از اع��دام  کس��ى رو مى خواه��ى 
نجات بدى؟ مغازه. گندى چيزى 
ب��اال آوردى، مى خواه��ى روش��و 

بپوشونى؟ مغازه! 
اينو بدون که توى مملکت ما به تعداد 
ادارات دولتى که داريم، از همين مغازه ها 
داريم. مغزت رو به کار بگير، کارت به هر 
ادارة دولتى که مربوط مى شه، يادت باشه 
اون مغ��ازه دور و بر هم��ون اداره س. اين 
مغازه ه��ا و اداره ها هر جا که باش��ن تنگ 
همن. تو کارى با اداره ندارى فقط آدرسيه 

که تو باهاش اون مغازه رو پيدا کنى! 
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جالب است، ادامه بده.   -
تو داستانهاي علمي را دوست داري؟   -

بله، زودتر بگو. بايد به تمرين برگردم.   -
يوليا براي آن مربي آينده همة ماجرا را تعريف کرد و »سيمون يازنف« 
تصميم گرفت که حرف يوليا را باور کند چون همه چيز برايش جالب بود. 

ساعتي بعد همه در خانة يوليا بودند. 
ببر در را باز کرد، پش��ت او مادربزرگ ايس��تاد، بدون عصا و بش��قابي 
در دس��ت داشت. بي آن که از ديدن مهمانش تعجبي کند، گفت: »مردها 

هميشه از ظرف شستن فرار مي کنند.«
يازنف نمي توانس��ت قدمي به جلو بردارد. به ببر زل زد. ببر هم به او 
خيره شد. يوليا هم به مادربزرگ نگريست. اولين کسي بود که لب به سخن 

گشود: »عصايتان کجاست مادربزرگ؟«
چه نيازي به عصا دارم؟   -

س��پس به يازن��ف وحش��ت زدة بيني پهن ن��گاه کرد و 
ادامه داد: »تو بايد از س��يرک آمده باش��ي. بي��ا تو. ما تو را 

نمي خوريم.«
ببر هم شکل پوزه اش را به چيزي شبيه لبخند درآورد 

و گفت: »ما تو را نمي خوريم! «
يازن��ف حاال ديگ��ر مطمئن بود که معجزه ش��ده و موجودات 

فضاي��ي به زمين آمده اند. مضطرب و آش��فته به ببر گفت: »حالتان 
چطور است؟«

 ستارۀ سيرک 
س��يمون يازنف بزرگ گفت: »عقل از س��رت پريده است؟! ما به 

هند س��فر مي کنيم و ت��و مي خواهي يک حيوان وحش��ي را بين ما 
بگنجاني؟«

وار يازن��ف اص��رار کرد: »او تربيت ش��ده اس��ت. قول 
مي دهم.«

س��يمون يازنف کوچک ح��رف خواهرش را 
تأييد کرد: »پدر، آن ببر فوق العاده است. حاضرم 

همة مسؤوليتش را گردن بگيرم.«
و مادربزرگ اطمينان داد: »اين ببر به طور باور 

نکردني اي باهوش اس��ت. من رام بودنش را تضمين 

مي کنم.«
ب��ا تمام اين حرفها يازنف با قاطعيت گفت »نه« و خانه را ترک کرد. 

مادربزرگ افسوس خورد و به طرف پنجره رفت. 
تأسف آور است که همه چيز در اين مرحله متوقف شود.   -

سپس برعکس هميش��ه خيلي راحت راه رفت و متحير به گفته اش 
ادامه داد: »دلم مي خواس��ت که بگويم اين ببر از پزش��کي خيلي بيشتر از 

دکترهاي ما سرش مي شود! «
ورا گفت: »اگر اين را مي گفتيد، پدر حتماً آمبوالنس خبر مي کرد.«
فکري به ذهن يوليا رسيد: »شايد بشود يک شکل ديگرش کرد.«

يازن��ف کوچک س��رش 
زود  »پ��در  داد:  ت��کان  را 
متوجه مي ش��ود. او با يک 

را  حي��وان  نظ��ر 

داستان دنباله دار

قسمت ششم نوشته ي کاير بوليچف / 
ترجمة رامك نيك طلب

تصوير گر : مجيد صالحي

ستاره سيرك
هند دو بليت براي
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مي شناسد. کار را خراب مي کنيم و باعث مي شويم دِر سيرک تخته شود.«
اي��ن صحبتها در يکي از اتاقهاي هتل س��يرک گفته ش��د. اطالعات 
مادربزرگ در مورد س��فر يازنفها به هند درست بود. همه چيز داشت خوب 
پي��ش مي رفت؛ ورا و يازنف کوچک با فضاييها آش��نا ش��ده بودند و حتي 
طرفدار سرسختشان بودند. ترنکوري هم پس از يک ساعت بحث و جدل 
راضي شده بود که مثل يکي از حيوانات سيرک روي سن ظاهر شود. حاال 

اين يازنف بزرگ با مخالفتش سّد غير قابل نفوذي شده بود. 
يازنف کوچک گفت: »خوب، کار ديگري نمي ش��ود کرد. در اين مورد 

نمي شود رو راست بود. بايد به ببرمان چيزي بدهم تا خوابش کند.«
ورا ايراد گرفت: »چه مزخرف! «

مادربزرگ پرسيد: »چي؟ امروز؟«
ورا جواب داد: »فردا که خيلي دير اس��ت چون پس فردا ما به »اُِدسا« 
مي رويم که بليت کشتي بگيريم. امروز آخرين 
فرصتي است که مي توانيم پدر را وادار کنيم با 

بردن ببر موافقت کند.«

يوليا گفت: »من در زندگينامة هنرپيش��ه اي خوانده ام که به او نقشي 
نمي دادند تا اين که يک روز هنرپيش��ة اصلي مريض مي ش��ود، بعد تهيه 
کننده مي پرس��د که چه کس��ي مي تواند آن نقش را بازي کند و قهرمان 

داستان مي گويد که مي تواند و همان روز هنرپيشة مشهوري مي شود.«
مادربزرگ گفت: »با مار چه کار کنيم؟«

ورا جواب داد: »من با او حرف زده ام. قرار شده که در صندوقي همراه 
بارها به هند برود. اگر مس��أله اي پيش بياي��د، مي توانم بگويم که يکي از 

پايه هاست.«
يوليا گفت: »پس بياييد عمليات ببر را بررس��ي کنيم. چه کس��ي قرار 

است چه بکند؟«
ورا گفت: »من ترتيب قفس��ي از واگنهاي س��يرک را براي بردن ببر 

مي دهم.«
مادربزرگ گفت: »پختن رئيس س��يرک هم با م��ن. آخر او زماني با 

خواهر کوچکم نامزد بوده است.«
يوليا گفت: »بايد با ترنکوري ترنکوري حرف بزنم. مي توانم تصّور کنم 

چقدر از اين که قفس از ميان شهر بگذرد، ناراحت است.«
شوراي جنگ خاتمه يافت و اعضا هر کدام پي کار خود رفتند. زماني 
ک��ه پردة نمايش را در يکي از واگنها خواباند و رويش را چيزي پوش��اند 
و هم��ان طوري که ترنک��وري ترنکوري را به 
صحنه مي آورد، س��ريع برايش توضيح داد 
ک��ه چه کارهاي��ي بايد روي س��ن بکند. 
يولي��ا همراه او س��وار واگن ش��د و مدام 
به ياد آن فضايي مضط��رب مي آورد که 
سرنوشت س��فر تحقيق- کهکشاني به رفتار 
او بس��تگي دارد. مادر بزرگ زودتر از بقيه به سيرک 
آمد. جايي در قس��مت لژ کنار مدير سيرک گرفت 
تا در موقع لزوم، غريبة فضايي را تش��ويق کند. 
فق��ط يازنف بزرگ، بي خب��ر از همه جا به 
اجراي سيرک دير رس��يد چون بازديد 
مدارک سفر گروه طوالني شد. قسمت 
دوم اجراي نمايش شروع شد. نورافکنها 
سن را روشن کردند. تماشاچيها کف زدند. 
يوليا در رديف دوم کنار فيما نشسته بود. حاال ديگر فيما را 
بخشيده بود. يازنف بزرگ در حلقه اي از نور وارد صحنه شد. يک دست 
لباس مش��کي به تن داش��ت. کمي بعد وراي الغر و بيني پهن با لباسي 
پولک دوزي ش��ده کنارش ايس��تاد. يازنف کوچک در راهروي پشت سن 
بود و همراه دس��تيارش حيوانات را روي س��ن مي فرس��تاد. نمايش گروه 
روي صحنه تمام شد و لحظه اي سکوت همه جا را فرا گرفت. در سکوت، 
از گذرگاه صحنه چهار ش��ير، پلنگي سياه و با فاصله اي کوتاه ببر قدم به 
صحنه گذاشتند. ناگهان همة حيوانات حالت دفاعي گرفتند، انگار از وجود 
يک غريبه ميانش��ان بو برده بودند. پلنگ حتي خيز گرفت و با دمش به 
زمين کوبيد. ترنکوري ترنکوري که دس��تورات ورا را خوب به ياد داشت، 

28
سال پنجم  / شماره 7 پياپي 219/  9  خرداد 1388 



هفته نامه نوجوانان ايران 
مبلغ اشتراک را به حساب بانك صادرات )سپهر( به شماره 0102070538002 به نام موسسه تنظيم و نشر 
آثار امام)س(  واريز كنيد . ) قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور ( فرم اشتراک را همراه با 

رسيد بانكى به نشانى : تهران  ، چهار راه حافظ ، پالک 886 امور مشتركان مجله »دوست« ارسال فرمائيد.

هر ماه 4 شماره ، با پست عادى هر شماره 4000 ريال   / با پست سفارشى هر شماره  11000 ريال

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

واحد اشتراك مجله دوست آماده دریافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

اگر تمايل داريد براي دوستانتان در خارج از كشور اشتراک مجله بگيريد، فقط كافي است كه با واحد اشتراک و توزيع 
مجله دوست تماس بگيريد.

مسئول توزيع و امور مشتركين: محمد رضا مال زاده
فكس: 66712211  تلفن:66706833

فرم اشتراك :

تاريخ تولد:       /    /     13        ميزان تحصيالت: نام خانوادگي:     نام :     

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراک از شماره :  

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

آرواره هايش را باز کرد و دندانهاي تيزش را نش��ان داد و آنچنان غّريد که 
پلنگ مثل بچه گربه اي روي پايه اش پريد. ببر سرش را خم کرد و به يازنف 
نگريست. يازنف به ببر نگاه کرد. يوليا به وضوح لرزش لبهاي مربي را مي ديد. 
يازنف بزرگ از جريان چيزي نمي دانست ولي احساس به خصوصي داشت. 
ببر دهانش را بست، سرش را مؤدبانه پايين انداخت و روي يک پاية خالي جا 
گرفت و به ورا خيره ش��د. مربي جوان نتوانست از فرياد کردن آفرين آفرين 
خودداري کند و همان موقع دس��تهايش را از هم باز کرد، گويي مي خواست 
حيوانات را به تماشاچيان ارائه کند. همهمه از جمعيت برخاست. يازنف اخمو 
خم شد و حاال ديگر يوليا مي دانست اجراي سيرک لغو نخواهد داشت. حاال 
همه چيز به چگونگي اجراي ببر بس��تگي داش��ت. يوليا نگاهي به لژ مدير 
سيرک انداخت. مدير سفيدمو نشسته بود و کنارش مادربزرگ که مضطرب 
لبخن��د مي زد. ورا حلقة بزرگي را باال نگه داش��ت. يازنف بزرگ يک لحظه 
چش��م از ببر برنمي داش��ت؛ از دست دخترش عصباني بود چون فهميد که 
کلکي در کار است و از طرف ديگر نگران بود که ببر به او صدمه بزند. اگر چه 
يک ساعت تمام آنها به او از رام بودن ببر جديد گفته بودند اما هر رام کننده اي 
مي داند که حيوان وحشي هميشه وحشي است و هيچوقت نمي شود کاماًل 
به او اعتماد کرد. حيوانات يکي پس از ديگري از ميان حلقه پريدند. آخرين 
حيوان ترنکوري ترنکوري بود. از پايه اش پايين جهيد. به طرف حلقه آمد و 
ايستاد و سرش را تکان داد. معلوم بود که دوست ندارد از حلقه بپرد. ورا گفت: 

»خواهش مي کنم. تقاضا مي کنم.«
بعضي از مردم اين کلمات را شنيدند و خنديدند. ببر، ناراضي وبي اشتياق 
پريد ولي پايش به حلقه گير کرد و حلقه را از دستهاي ورا انداخت. صداي 

پچ پچ تماشاچيان سالن را پر کرد. ببر به عقب نگاه کرد و ديد حلقه افتاده 
است. در حيرت همه حتي شيرها، برگشت، خم شد، حلقه را با دندانهايش 
برداش��ت و به ورا داد. تماشاچيان با اشتياق دست زدند. چون تصور کردند 
اين هم قسمتي از اجرا بوده است. يازنف نمي توانست باور کند. نظيرش را 

قباًل نديده بود. يوليا ديد که حتي مدير سيرک دست زد. 
نمايش به پايانش نزديک مي شد و تماشاچيها منتظر بودند ببينند که 
بب��ر عجيب چه کارهاي ديگري انجام مي دهد که يک باره وقتي حيوانات 
ديگر روي پايه هايش قرار گرفتند تا تش��ويق شوند، ببر خيز بزرگي گرفت 
و بر پايه اش بلند پريد؛ آن چنان که همهمه از جمعيت برخاست و سپس 
درست وسط سن فرود آمد. حتي يازنف از جا پريد اما ببر وقت را تلف نکرد، 
دوباره جهيد و در هوا پشتک  وارو زد. هيچ کس تا آن لحظه نديده بود که 

يک ببر، پشتک وارو بزند. يازنف کوچک در راهرو فرياد زد: »آفرين! «
بب��ر پاهاي جلوي��ش را بلند کرد و بر روي دو پ��ا از جلوي گربه هاي 
رام شده رد شد. به همان شکل از کنار يازنف بزرگ گذشت و به او چشمکي 

زد. يازنف بي اختيار با چشمکي، چشمکش را جواب داد. 
ورا براي او آغوش باز کرد. ببر به سمتش رفت. يوليا متوجه شد که آنها 
براي اين بازي قباًل نقشه کشيده اند. ورا به پيش دويد و بر پشت ببر باالنس 
زد. سپس ببر، ورا را که دستانش بر پشت ببر بود و پاهايش در هوا يک بار 
در صحنه حمل کرد. بعد ورا با دستانش تا سر ببر آمد. ببر هم بلند شد و بر 
پنجه هاي عقبي اش ايستاد. انگار لبهاي ببر به صحبت باز شد اما حتي اگر 

چيزي هم گفت، در آن هلهلة شادي جمعيت کسي چيزي نشنيد  . 
 ادامه دارد
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Õ تبریک مي گویم آقاي مظلومي. 

خيلي ممنون، من هم به شما تبريک مي گويم. به هر حال شما هم کرماني 
هستيد. 

Õ فکر مي کردید به چنین موفقیتي دست پیدا کنید؟ 

ما از اول فصل هدف بزرگي در سر داشتيم و بر اساس همين هدف هم 
کار کرديم. شکر خدا توانستيم موفق باشيم. مديريت تيم خيلي کمک 
از جان و دل مايه گذاشتند و هواداران اين تيم که  کرد، بازيکنان واقعاً 
پشتوانه هاي اصلي ما هستند هميشه همراهمان بودند. به نظرم سهم من 

از همه در اين پيروزي کمتر است. 
Õ جایگاه فوتبال را در کرمان چگونه دیدید؟ 

مردم کرمان خيلي به فوتبال عالقه مند هستند و هر چه از شروع ليگ 

مي گذشت و با توجه به نتايج خوبي که تيم مي گرفت هواداران هم بيشتر 
پيگير مي شدند. در مجموع بايد بگويم که پايگاه مردمي قوي در اين شهر 

وجود دارد. 
Õ االن کار شما سخت تر شده است؟ 

صد در صد. چون هم جام قهرمانان آسيا را در پيش رو داريم و هم اين که 
بايد اين موقعيت را حفظ کنيم. 

Õ این فصل در تیم مس مي مانید؟ 

هنوز با مسؤوالن اين تيم صحبت نکرده ام ولي کرمان براي من بهترين 
خاطره دوران ورزشي ام است. 

Õ از امکانات باشگاه راضي بودید؟ 

بله، مسؤوالن تيم واقعاً سنگ تمام گذاشتند. هر چه مي خواستيم برايمان 

ورزشي

شاید کمتر کسي فکر مي کرد که در پایان هشتمین دوره لیگ برتر، تیم فوتبال مس کرمان جایگاه سوم را به نام خود 
کند و بزرگاني همچون پرسپولیس و سپاهان را کنار بزند و به جام قهرمانان باشگاههاي آسیا برود. شاگردان پرویز مظلومي 
دست به کار بزرگي زدند و براي اولین بار بر صفحه ورزشي تاریخ کرمان این موفقیت را ثبت کردند. اکنون نگاهها به 
ورزش این شهر تغییر کرده است و البته این مسؤولیت دست اندرکاران باشگاه را سنگین تر مي کند اما هواداران این تیم 
خیلي امیدوارند که روند موفقیت تیمشان همچنان پا بر جا باشد. این روزها کرمان حال و هواي دیگري دارد. شما اگر جاي 

هواداران مس بودید چه کار مي کردید؟ 

پرويز مظلومي:   

مردم کرمان
 پشتوانه ما بودند  

افسون حضرتی



خودکشی یا قانون               حمایت از کارمندان

فراهم کردند. 
Õ  لیگ امسال را چطور ارزیابي مي کنید؟ 

آنچه که هر فصل بيش از فصل قبل به نظر مي رسد، اين 
است که فاصله تيمها کمتر مي شود. همين که تکليف 
قهرماني به روز آخر مي رسد يا وضعيت تيمهايي که بايد 
سقوط کنند به راحتي مشخص نيست، نشان مي دهد که 
فوتبال ما در مسير رشد قرار دارد ولي اين موضوع نبايد 
باعث شود که کمبودها را ناديده بگيريم. هنوز مشکالتي 
وجود دارد که بايد مسؤوالن امر در صدد مرتفع کردن 

آنها باشند. 
Õ مثالً افت تیمي مثل پرسپولیس هم به دلیل رشد فوتبال است؟ 

هم بله، هم نه )مي خندد(. پرسپوليس مقابل تيمهايي شکست خورد که 
نشان  اين  بگيرند.  تساوي  حتي  نمي توانستند  هرگز  بود  قديم  مثل  اگر 
مي دهد که خوشبختانه فوتبال ما از حالت دو قطبي بودن خارج شده است 
اما افت اين تيم تا حدودي به مشکالت دروني هم بر مي گردد که متأسفانه 

مانع حضور قدرتمند اين تيم در ليگ امسال شد. 
عملکردي  چه  آسیا  قهرمانان  جام  در  مس  تیم  مي کنید  فکر   Õ

داشته باشد؟ 
به اولين نکته اي که بايد اشاره کنم اين است که مس نخستين حضورش 
را تجربه مي کند بنابراين نبايد انتظار و توقع بسيار زياد داشته باشيم اما اين 
چنين هم نيست که براي زنگ تفريح حريفان به ميدان برويم. ما از هم 
اکنون در حال برنامه ريزي هستيم که هم در ليگ داخلي موفق باشيم هم 

در عرصه بين المللي هر چند که کار سختي است. 

Õهواداران این تیم هم با نظر شما موافقند؟ 

شرايط  و  هستند  فهيمي  مردم  بسيار  کرمان  مردم 
فوتبال را خيلي خوب ارزيابي مي کنند. وقتي استقالل 
و پرسپوليس نمي توانند از پس تيمهاي درجه چندم آسيا 
بربيايند، ما که کم سابقه هستيم بايد در وهله اول روي 
ابعاد هيجاني قضيه کار کنيم ولي اين اميد را دارم که ما 

ناموفق نيستيم. 
Õ آثار باستاني کرمان را دیدید؟ 

بله، جاي همه دوستان خالي چقدر هم زيباست. در دل کوير 
باغي به چه زيبايي در ماهان وجود دارد که معماري آن واقعاً استثنايي 
است. به بم هم سفر کردم که متأسفانه آثار غم و اندوه همچنان در اين 
شهر وجود دارد و حيف که ارگ بم از بين رفت. حمام گنجعلي خان هم 
با مجسمه هايي که در اين حمام ساختند يکي از اماکني است که توصيه 

مي کنم حتماً همه بروند و ببينند. 
Õ شما خاطره خیلي خوبي از خودتان در این شهر به جا گذاشتید. 

اميدوارم که مردم راضي باشند. من وظيفه ام را انجام دادم و خوشحالم که 
باعث خوشحالي و سربلندي اين تيم شدم؛ البته خيليها زحمت کشيدند. 

Õ در باره قهرماني استقالل چه نظري دارید؟ 

بازيهايي خوبي انجام دادند و اميدوارم که در آينده هم موفق باشند. 
Õفکر مي کردم بیشتر از این درباره استقالل صحبت کنید. 

خيلي  مي توانم  تيم  اين  باره  در  فقط  و  است  مس  فعاًل  من  تيم 
صحبت کنم. از اينکه هواداران استقالل هم خوشحالند، خوشحالم.
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 پسر فالگير
محمدرضا يوسفی

تصويرگر :نسترن سادات موسوي محسني

داستان

پس��ر فالگير توى ايستگاه اتوبوس نشس��ته بود و گريه مى کرد. مرغ 
عشقش با پرهاى سبز و سفيد و خال خالى توى دستش بود و آن را تکان 

ميداد. مرغ عشق مرده بود و چشمهاى کوچولويش را بسته بود. 
پيرمردى به پس��ر نزديک ش��د و گفت: »بچه جون! گريه نکن! مرغ 

عشق که نميميره، آه نگاه کن! «
پيرمرد نوک مرغ عش��ق را به جعبة فالها زد و يک فال کش��يد. روى 
ورقة سفيد فال، نقاشى يک درخت سبز بود. پيرمرد خنديد و گفت: »عجب 

فال حافظى! بگير بچه جون. اينم صد تومن.«
   پس��ر با عجله صد تومانى را گرفت. پيرم��رد به فالش، به برگهاى 
سبز درخت زل زد و گفت: »عمو! بيا يه فال بگير مهمون من. بيا! « عمو، 
بليط فروِش خط واحد بود. با چش��مهاى خستهاش آمد. پيرمرد نوک مرغ 
عش��ق را توى فاله��ا زد و يکى بيرون آورد. عم��و آن را گرفت و باز کرد. 
فال، يک نقاشى بود. نقاشى النة قشنگ و کوچکى ميان شاخ و برگها بود. 
عمو طورى خنديد که دندانهاى کرمخوردهاش معلوم ش��د و گفت: »لونة 

مرِغ عشقه؟«

   دو تا مسافر خانم و آقا که چشمهاى دزد و تيزى داشتند، با تعجب 
به فال پيرمرد و عمو نگاه مى کردند. آقا جلو آمد. اسکناسى در دست پسر 

گذاشت و گفت: »يه فال واسه من بگير.«
   پس��ر با لبخندى به آقا نگاه کرد. دروغکى نوک مرغ عشق را به 
فالها زد و يکى بيرون کشيد. آقا با سرعت آن را باز کرد و جلوى چشم 
خانم گرفت. فال، يک نقاشى بود. نقاشى همان النه با يک تخم خيلى 
خيلى کوچک ک��ه مثل مرواريد برق ميزد. آق��ا و خانم خنديدند. خانم 
اسکناسى به پسر داد و خودش نوک مرغ عشق را داخل فالها زد. معلوم 
بود که دلش مى زند. فال را باز کرد. يک نقاش��ى ديگر 
بود، نقاش��ى يک جوجه که از همان تخم بيرون آمده 
بود. مسافرى خنديد و گفت: »جوجة مرغ عشقه؟ حاال 

ِکى آواز مى خونه؟« 
مس��افرهاى ديگر هم جلو آمدن��د. پيرمرد گفت: 

»شلوغ نکنين، فال به نوبت! « 
رانندة واحد که منتظر بود تا مسافرها سوار اتوبوسش 
ش��وند، گفت: »يا نصيب و يا قس��مت، بچه جون يه فالم 

واسه ما بگير.«
   پس��ر نوک مرغ عش��ق را به فالها زد و يکى کشيد. راننده به دور و 
بر نگاه کرد. فال را باز کرد. يک نقاشى بود، نقاشى همان جوجه که حاال 
يک مرغ عشق با پرهاى سبز و سفيد و خال خالى بود. راننده آهى کشيد 
و گفت: »خودشه، مرغ عش��ِق نوکرت! « زنى که چشمهايى سبز داشت، 
يک اس��کناس دويست تومانى به پسر داد و گفت: »آخه مرغ عشق مرده 

چطورى فال مى گيره؟«
   پس��ر نوک مرغ عش��ق را به فالها زد و يکى کشيد. زِن چشمسبز با 
خجالت آن را باز کرد. نقاش��ى، يک مرغ عش��ق ديگر بود که پر و بالش 
آبى و زرد و خال خالى بود. يکى از داخل جمع گفت: »مرغ عشق آبى! به 

آرزوت ميرسى، خوش به حالت! «
بعضيها خنديدند و زِن چشمس��بز به س��رعت ف��ال را داخل کيفش 

گذاشت. 
جوان شيک و گيس بلندى يک اسکناس به پسر داد و گفت: »اين چه 

جور فاليه؟ پس شعر حافظ و حرفاى شيرينش کو؟«

32
سال پنجم  / شماره 7 پياپي 219/  9  خرداد 1388 



   پس��ر نوک مرغ عش��ق را به فالها زد و کش��يد. جوان گيس بلند، به حالِت 
مس��خره به اين و آن نگاه کرد و فال را باز کرد. مرغ عشق مرده با همان پرهاى 
س��بز و سفيد و خال خالى، زنده ش��ده بود و با مرغ عشق آبى و زرد و خال خالى 

روى شاخهاى نشسته بودند و آواز ميخواندند. 
   اتوبوس��ها ميآمدند و مى رفتند و انگار هيچکسى دوست نداشت سوار شود. 
از اي��ن طرف و آن طرف همين طور پول به پس��ر مى دادن��د و او پى در پى فال 
مى کش��يد. پيرمرد قاه قاه خنديد و در گوش پس��ر گفت: »حاال فهميدى که مرغ 

عشقت نمرده؟ يه فال ديگه واسه من بکش! «
   پسر با کمى دلشوره، نوک مرغ عشق را به فالها زد و کشيد. 

پيرمرد فال را باز کرد، نقاشى مرغ عشق آبى را نشان ميداد که به 
آن دور دورها رفته بود و مرغ عشق مرده با غم و درد به آن نگاه 
مى کرد. پيرمرد آهى کش��يد و گفت: »قسمت ما هم اينه ديگه، 

يارمون پريده! « 
   پس��ر با تعجب ب��ه پيرمرد نگاه مى ک��رد و جيبش پر از 
پول بود. پاس��بانى از راه رسيد و با صداى بلند گفت: »چيه؟ چه 

خبره؟« تو باز معرکه گرفتى؟«
پيرمرد گفت: »چيزى نيس سرکار عباسى، فال و تماشاس. 

تو هم بيا يه فال بگير! «
راننده گفت: »جون سرکار فاالش خيلى باحاله. ريخت فاالى 

قديم مديما نيس. آى پسر، يه دونه فال واسه سرکار بکش! «
پس��ر يک فال براى پاسبان کشيد. لبهاى پاسبان کج و معوج 
شد. راننده فال را باز کرد. نقاشى مرغ عشق مرده بود که در دست 

پسر سرش يک ورى افتاده بود. 
راننده آه کش��يد و گفت: »بيخيال سرکار، يکى ديگه بکش، 

مهموِن نوکرت! «
پاس��بان عصبانى ش��د و به مس��افرها گفت: »بفرماييد! 

بفرماييد بريد! معرکه تموم شد. پسر! تو هم بساط سيا بازيتو 
جمع کن و برو، زود باش! «

مسافرها پخش و پال شدند. اتوبوسها، مسافرها 
را بردند. پس��ر نوک مرغ عش��ق را توى فالها زد 
و انگار ت��وى دلش گفت: »يه فال واس��ه خودم 

بکشم.«
فال خ��ودش را باز کرد. نقاش��ى، پرهاى آبى 
و زرد و س��بز و خال خالى بود که تو آس��مان آبى 
پ��ر مى زدند و به اين ط��رف و آن طرف مى رفتند. 

سرگردان بودند. 
از آن روز پسر نقاش شد. مثل همان نقاشيها 
را مى کشيد و کنار خيابان، فال نقاشى مى گرفت. 
مى گويند روزى هم رفت و ديگر کسى او را نديد 

اما همه از فالهاى او حرف مى زنند. 
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افقی
از  مي بيند-  خاکستري  را  محيط  که  ۱-حيواني 

صفات رسول اکرم صلي الل عليه و آله
۲-ماهي عظيم الجثه- مأيوسي و بي رغبتي- از 

دروس نگارشي
پدر-  خداوند(-  صفات  )از  بخشنده  ۳-بسيار 

دستگاه مولد حرکت
4-پهلوانان- نشانة مفعولي- وسيلة افزايش نيرو

5-بيماري ريوي- نمونة کوچک از هر مصنوع- 
طاق شکستة ميالد حضرت محمد صلّي الل عليه 

و آله- واحدي در وزن
6-آماده- گياهي روي زمين- مشکي

7-عبا- اميد- حرارت
8-شهر فيروزه- از مقاطع دانشگاهي

بدن-  روي  بر  پشه  نوعي  نيش  اثر  9-نشانه- 
خيال

۱0- صد سال- پادشاه- اولين شهيد مرد اسالم
پايتخت  مرکبات-  از  است-  راه  همان   -۱۱

افغانستان- عمر
۱۲- نوکر حکومتي- نام قديم اصفهان- نوعي سالح انفرادي

۱۳- يکي از انگشتان- کنترل کنندة شدت جريان برق- گل شهيدان
۱4- شهر روي آب- توتون قليان- بي زبان

۱5- از مرکبات آبدار- از رودهاي جنوبي کشورمان

عمودی
۱-جسم نيست- بي حرکت- از مرغهاي خانگي

۲- چاشني شيريني- کره اي که به دور خورشيد مي چرخد- فرزند
۳- مؤذن پيامبر- دستگاه سهولت کار- باشعور

4- نوشتة ارسالي- گوشت آذري- وسيله اي براي سنجش وزن
5- ضربه اي در فوتبال- يافتني نيست- شرعاً ترکش واجب است

 

6- از اجزاي صورت- از رشته هاي دبيرستاني- خط کش مهندسي
7- در بند بودن- طال- صاف نيست- سيم ارتجاعي

8- نوعي دسر- رايحه- زهر- نوعي قطع کتاب
سيارة  ديگر  نام  انعقاد خون-  ويتامين  کجاست-  آوردن-  جا  9-به  

زحل
)از  مو  دام- سوزاندن  توليدکنندة  بزرگترين کشور  ۱0-ساز شاکي- 

آن طرف(
۱۱- يار پيچ- نوعي زيرپوش ورزشي- حرف تعجب خانمها

۱۲- قضاوت کردن- حيوان درنده- زندان انفرادي
۱۳- شماي عربي- از وسايل آشپزخانه- کرم خونخوار

۱4- پر نمک )به هم ريخته(- از شهرهاي آذربايجان غربي- چايش 
مرغوب است

۱5- سوبسيد- راست- نگهداري فرنگي

219 طراح جدول: بنيامين اختري
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