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شب زیباست.

ستاره ها در سیاهی شب زیبا 

و تماشایی اند.

ستاره ها ستون های آسمان ها هستند .

اگر دلتان برای دیدن ستاره ها تنگ شد ، 

شب های روستاها ، شب هایی که در جاده 

و بیابان هستید ، بهترین ساعت های 

دیدن آسمان است. 

می بینید؟ دیده اید؟ واقعا زیبا و 

تماشایی اند؛ و بسیار بسیار زیاد !

همه ی این ها از خواست و قدرت خداست. 

خدایی که خالق همه ی زیبایی هاست. 

ای خدا بی همتا دوستت داریم.
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تند 
چه��ل و پنج روز ، یک م��اه و نیم از بهار می گذرد. 
خیلی به تعطیلی مدرس��ه ها نمانده اس��ت. خیلی زود 
روزها می گذرند و تابس��تان خواهد آمد. راستی شما 
هم حس مرا دارید؟ گاهی به ش��وخی به اطرافیانم می 
گویم خدا س��اعتش را روی دور تند گذاش��ته! تا چشم 
هم می گذاری ش��ب و روز پشت سر هم مثل قطار می 
روند. بعضی ها در ایستگاه های نزدیک، بعضی ها در 
ایستگاه های دور پیاده می شوند. بعضی ها خواب می 
مانند و وقتی بیدار می شوند، باز شب شده است. بیایید 
از این روزها، از تمام ایام و لحظه های زندگیمان خوب 
اس��تفاده کنیم. هم از لحظه های عمرمان خوب استفاده 

کنیم و هم نس��بت به دوستان و اطرافیانمان مهربان تر 
باش��یم. کار امروز را هم به فردا نگذاریم. انجام سریع 
کارها به انس��ان آرامش می ده��د. وقتی درس امروز 
برای ف��ردا می ماند ،درس فردا دو برابر خواهد ش��د. 
خواندنش ه��م زمان بیش��تر نیاز دارد. اگ��ر هر روز 
تکالیف همان روز را انجام بدهیم، دغدغه ای برای روز 
بعد وجود ندارد. به این ش��کل دلهره و اضطرابی برای 
روزهای امتحان نداریم. با خیال آس��وده روی صندلی 
می نش��ینیم و به س��وال های امتحان جواب می دهیم. 

امیدوارم بهترین نمره ها را بگیرید.
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در برابر بادها مثل بیدم. لرزش وجودم را که مي بیني، 
نسیم رحمت را بر من فرود مي آوري. چه بیدها که در 
هجوم این بادهاي طوفان زا قد راست کردند. و  اگر تو 
نبودي، باد بالي جان ش��ان مي شد. چه درخت هایي که 
از یورش بي امان خشک س��الي و از هجوم سیالب هاي 
جانکاه در امان ماندند و دست استوار تو، آن ها را بیدار 
کرد! چه جنگل هایي که از غرش برق آس��اي رعد، جان 
سالم به در بردند و چتر مهرباني تو نگذاشت که جنگل 
س��بز تبدیل به مشتي خاکستر شود. و ما مثل درختیم، 
و طوفان و س��یل و خشک س��الي و رعد و برق، رنج و 

زیان هایي است که در کمین مان قد علم کرده اند.
من اگر شیشه بودم، خط عبور سنگ ها را به سویم 
کج کردي، که اگر سنگ به من مي خورد، دیگر حضورم 
معني نمي گرفت. اگر پرنده بودم، صفحه ي آسمان کبود 
و پرخطر را برایم آبي و بي خطر ترسیم کردي تا مبادا 

بارش بي رحمانه ي سیاهي مرا از پا در آورد.
همیش��ه همین طور است؛ بي آن که ببینیم، با چشمي 
که دنیایي اس��ت. بي آن که حس کنیم، با حواسي که در 
حد جس��م مان است. همیش��ه و هر لحظه چیزهایي در 
مقابل من ظاهر مي ش��وند که اگر به سوي شان بروم، 
نتیجه اي جز ضرر و زیان ندارد. در مقابل این چیزهاي 
زیان آور، نعمت هاي نامریي و محافظان ناپیداي تو مرا 

از حمله ي حوادث حفظ مي کند.
همین خیابان ه��اي درهم و برهم و پرپیچ و خم، پر 
است از لحظه اي زیان زا و رنج آور. در این خیابان هاي 
پرحادثه و پرتصادف، فرش��ته هایي از چشم ما پنهان، 
به ما نزدیک مي شوند و حادثه ها را از ما دور مي کنند. 
مگ��ر نه این که صاحب این فرش��ته هایي؟ پس تو ما را 

حفظ مي کني.
اگ��ر عابري در بیابان بي آب و علف باش��م، باز هم 

تویي که رنج راه را بر من گنج مي کني. اگر ُهرم و داغي 
بي رح��م راه، جان را از من بکاهد، رحمت تو س��ایه اي 

مي شود تا به زحمت نیفتیم.
ف��رق بین رحمت و زحمت یک نقطه اس��ت. هر چند 
هر دو در یک خط و جاده اند، پاك کِن تو نقطه ي س��یاه 

زحمت را پاك مي کند و رحمت مي شود.
اي خدا! این منم پر از اشتباه، پر از خطاهاي رنگارنگ. 
اگر حوادث دوروب��رم را از من دور کني، باز خودم هم 
ب��ا خطاهایم حادثه آفرین مي ش��وم. باز خطاهاي من به 
من زیان مي رس��انند و با اشتباه هاي من، رنج را بر من 
زیاد مي کنند. این تویي که در برابر این خطاها،  روش��نم 
مي کني تا رن��ج زندگي از من دور ش��ود. این تویي که 
پرده بر اش��تباه هایم مي کشي و نعمت پنهانت را هدیه ام 
مي کن��ي تا دیگر در باتالق  اش��تباه ها غوطه ور نش��وم. 
زندگي پر است از این فرصت هاي خوب نفس کشیدن در 
هواي پاك رحمت و پر اس��ت از لحظه هایي که جانکاه و 
طاقت فرساست. زمان پر است از لحظه هاي زیان آور در 
مقابل هدیه هاي پنهان تو که زیان را از من مي زداید. باز 
مي دانم بر س��ر راه این جاده ي پرنشیب وفراز رنج هایي 
اس��ت که پیدا و پنهان بر ما ظاهر مي ش��وند و این همه 
رنج و زیان و ش��رهاي بي امان به دست رحمت تو محو 
مي ش��ود.از این نعمت هاي پنهانت ممن��ون! نعمت هایي 
که هر چند به چش��م نمي آیند، اّم��ا بیش تر از نعمت هاي 

ظاهري است.

پروردگارا، آن رنج و زیان ها را که از من به رحمتت 
دفع کردي، بیش از آن همه نعمت و عافیت اس��ت که به 

ظاهر مشاهده مي کنم.
امام حسین، دعاي عرفه

در برابر باد
علي وفسي



نزول جبرئیل 
بر حضرت زهراعلیه السالم

من راجع به حضرت صدیقه � سالم اهلل علیها � خودم 
را قاص��ر مي دانم که ذکري بکن��م، فقط اکتفا مي کنم به 
یک روایت که در کافي شریفه است و با سند معتبر نقل 
ش��ده است و آن روایت این اس��ت که حضرت صادق 
� س��الم اهلل علیه � مي فرماید: فاطمه � س��الم اهلل علیها � 
بعد از پدرش 75 روز زن��ده بودند. در این دنیا، بودند 
و حزن و ش��دت برایشان غلبه داش��ت و جبرئیل امین 
مي آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض مي کرد 
و مس��ائلي از آینده نقل مي کرد. ظاهر روایت این است 
که در این 75 روز مراوده اي بوده اس��ت؛ یعني، رفت و 
آمد جبرئیل زیاد بوده اس��ت و گم��ان ندارم که غیر از 
طبق��ة اول از انبیاي عظام دربارة  کس��ي این طور وارد 
ش��ده باش��د که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و 
آمد داشته است و مسائل را در آتیه اي که واقع مي شده 
است، مس��ائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریة او 
مي رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر 
هم آنها را نوشته است، کاتب وحي بوده است حضرت 
امیر، همان طوري که کاتب وحي رسول خدا بوده است 
� و البته آن وحي به معناي آوردن احکام، تمام ش��د به 
رفتن رسول اکرم � کاتب وحي حضرت صدیقه در این 
75 روز بوده است. مسألة آمدن جبرئیل براي کسي یک 
مس��ألة ساده نیست. خیال نش��ود که جبرئیل براي هر 
کس��ي مي آید و امکان دارد بیاید، این یک تناس��ب الزم 
است بین روح آن کس��ي که جبرئیل مي خواهد بیاید و 
مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به 
اینکه قضیة تنزیل، تنزل جبرئیل، به واس��طة روح اعظم 
خود این ولي اس��ت یا پیغمبر است. او تنزیل مي دهد او 
را و وارد مي کن��د تا مرتبة پایین یا بگوییم که خیر، حق 

تعالي او را مأمور مي کند که برو و این مس��ائل را بگو. 
چه آن قس��م بگوییم که بعض اهل نظر مي گویند و چه 
این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر مي گویند، تا تناسب 
ما بین روح این کس��ي که جبرئیل مي آید پیش او و بین 
جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا 
و این تناس��ب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاي 
درجة اول بوده است مثل رسول خدا و موسي و عیسي 
وابراهی��م و امثال اینها، بین همه کس نبوده اس��ت، بعد 
از این هم بین کسي دیگر نشده است. حتي دربارة ائمه 
هم من ندیده ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل 
بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که براي حضرت 
زهرا � س��الم اهلل علیها � س��ت که آنکه م��ن دیده ام که 
جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد مي ش��ده و 
مسائل آتیه اي که بر ذریة او مي گذشته است، آن مسائل 
را مي گفته است و حضرت امیر هم ثبت مي کرده است. 
و شاید یکي از مسائلي که گفته است، راجع به مسائلي 
اس��ت که در عهد ذریة بلند پای��ة او حضرت صاحب � 
سالم اهلل علیه � است، براي او ذکر کرده است که مسائل 
ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمي دانیم، ممکن است. در 
هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همة فضایلي 
ک��ه براي حضرت زهرا ذکر کرده ان��د� با اینکه آنها هم 
فضایل بزرگي اس��ت � این فضیلت را من باالتر از همه 
مي دانم که براي غیر انبیا � علیهم السالم � آن هم نه همة  
انبیا، براي طبقة باالي انبیا � علیهم الس��الم � و بعض از 
اولیایي که در رتبة آنها هس��ت، براي کس دیگر حاصل 
نش��ده. و با این تعبیري که مراوده داشته است جبرئیل 
در ای��ن هفتاد و چند روز، ب��راي هیچ کس تاکنون واقع 
نش��ده و این از فضایلي است که از مختصات حضرت 

صدیقه � سالم اهلل علیها � است.
صحیفه امام؛ ج 20، ص 6-4.
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آفتاب  
مهربانی

شمه اي از 
مرتبت حضرت زهرا علیه السالم 

از ديدگاه فرزندش امام خمیني)س(



خیرات و بركات معنوي كوثر
قلم و بیان من عاجز است که مقاومت عظیم و گستردة 
میلیونها مسلمان شیفتة خدمت و ایثار و شهادت را در 
این کشور صاحب الزمان � ارواحنا فداه � ترسیم نماید، 
و از حماس��ه ها و رشادتها و خیرات و برکات فرزندان 
معن��وي کوثر، حضرت فاطمة زهرا � س��الم اهلل علیها � 
سخن بگوید؛ که همة اینها از هنر اسالم و اهل بیت و از 

برکات پیروي امام عاشورا سرچشمه گرفته است.

صحیفه امام؛ ج 20، ص 198.

»صحیفه فاطمه« كتاب الهام شده از جانب 
خدا

ما مفتخریم که... »صحیفة فاطمیه« که کتاب الهام ش��ده 
از جانب خداوند تعالي به زهراي مرضیه اس��ت، از ما 

است.
صحیفه امام؛ ج 21، ص 397-396. 
)وصیت نامه سیاسي ـ الهي امام خمیني)س((.

سادگي خانة فاطمه علیه السالم
حضرت امیر � سالم اهلل علیه � که خلیفة مسملین بود، 
خلیفة یک مملکتي که ش��اید ده مقابل مملکت ایران بود، 
از حجاز تا مصر، آفریقا، کذا ]و[ یک مقدار هم از اروپا، 
این خلیفة الهي وقت��ي توي جمعیت بود مثل همه ما که 
نشس��ته ایم با هم، این هم زیر پایش نبود، همین بود که 
یک پوس��ت داشتند � به حسب نقل � یک پوست داشتند 
که ش��ب خودش و حضرت فاطمه رویش مي خوابیدند، 
و روز روي همین پوس��ت علوفة شترش را مي ریخت. 

پیغمبر هم همین شیوه را داشت. اسالم این است.
صحیفه امام؛ ج 8، ص 429-428.
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حیاط،  توي  بابابزرگ.  خانه  آمده  آرش  است  اول  بار 
زیر درخت توت دور بابابزرگمان، گلمحمد، حلقه زده ایم. 
گلمحمد، پیرمرد بذله گوي مشکین شهر، چپقش را دست 
گرفته، هر چند یک بار پک مي زند و خیره مي شود به ما. 
هوا تازه تاریک شده و گرماي روز جایش را داده است 
اتاق  توي  بزرگترها،  شب.  سرد  گاه  و  خنک  نسیم  به 
هستند و صحبت مي کنند. صداي گه گاه خنده هایشان را 
مي شنویم. این صدا اما کسي را کنجکاو نمي کند. هیچ کدام 
هوس نمي کنیم سري به آنها بزنیم. دور بابابزرگ نشستن 
به دهانمان بیشتر مزه مي دهد. وسط حیاط، اوري ننه1 
پاالز انداخته و همه نشسته ایم رویش. بابابزرگوشه پاالز 
نشسته و تکیه داده به درخت توت قدیمي. اوري ننه از دم 
غروب شاید مي دانست شوهرش براي نوه ها قصه خواهد 
گفت. براي همین شاید حیاط را آب و جارو کرده و پاالز 
را زیر درخت توت پهن کرده بود. پشتي را هم تکیه داده 
بود به درخت توت، تا گلمحمد تکیه کند به آن. پاهایش را، 
یکي دراز و دیگري را جمع کند. بازوي راستش را بگذارد 

روي زانو و چپقش را با همان دست گاه به لب ببرد.
اول غروب، قبل از این که بابابزرگ بیاید، درد دل اوري ننه 
و  توت خشک  و  قیسي  کاسه  یک  وقتي  بود.  شده  باز 
بین بچه ها تقسیم کنم، غر  تا  کشمش مي داد دست من 
زده بود: »بگو نیگر دارن وقتي بخورن که ممد داره ُبوي2 
مي گه. پیرمرد دست وردار نیس. حتمًا  باز همون قصه رو 

براتون مي گه.« 
چند  نداشت.  دل خوشي  گلمحمد  قصه هاي  از  اوري ننه 
بار به من، که بزرگتر از بقیه نوه ها بودم، گفته بود: »با 
این ُبوي گفتن مي خواد بگه خیلي دل و جرئت داره. مرد 

بره  بخواد  نخوابیده. شبا  تنها  یه شب  تو عمرش  گنده 
مستراح طوري سر و صدا راه مي اندازه که من بیدار شم 
و از پنجره حیاط رو نیگاه کنم. زمستونا، بیدار که مي شم 
مي بینم سوز سرما پیچیده تو خونه. از ترسش در رو باز 
مي ذاره مي ره مستراح. فکر مي کنه اگه در باز باشه، یه 
چیزي اونو به خونه وصل مي کنه و دیگه بالیي سرش 
نمي یاد. یکي نیس بهش بگه، مگه قراره بالیي سرت بیاد؟«

باد مي وزد توي شاخه هاي درختان. َقلََمه آغاجالري3 با 
وزش باد، انگار که مي رقصند و همه منتظر هستیم. آخر 
حوصلگي  کم  شاید،  است  محسن  بچه ها،  از  یکي  سر 
مي کندو به حرف مي آید. بابابزرگ سرش را یک طرف 

خم مي کند و گوش راستش را مي گیرد طرف او.
- »ها؟«

گوش چپ  بابابزرگ کر است. از بچگي کر بوده است. 
محسن حرفش را تکرار مي کند.

- »ناغیل4«
مي گوید و دماغش را چین مي دهد. اینطوري عینکش یک 
بند انگشت باال مي رود و جلوي چشمش میزان مي شود. 
بابابزرگ، مثل این که حرف محسن را نشنیده است، گوش 
راستش را مي گیرد طرف ما. این بار همه با هم داد مي زنیم، 

یک صدا داد مي زنیم.
- »ناغیل. ناغیل. ناغیل.«

اوري ننه سفره به دست از کنارمان مي گذرد. دنبال حاضر 
کردن بساط شام است. صدایمان را که شنید، یک لحظه 
غیظ  با  بعد  مي کند.  ما  سمت  نگاه  دقت  با  و  مي ایستد 

مي گوید: »ناغیل یوخ، ُبوي. قاسدان نامه.5«
تکان  سر  است.  شنیده  را  ما  صداي  انگار  بابابزرگ 

چاخان  باز
محمد رمضاني



مي دهد.
- »قصه؟ کدوم قصه؟«

بلند داد مي زنیم.
- »قصه کر شدنت.«

مي خندد.
- »اي بابا! قباًل تعریف کردم که واسه تون«

صدایمان را بلند مي کنیم، همه.
- »یه بار دیگه بگو.«

باز هم سرش را خم مي کند یک طرف و گوش راستش را 

مي گیرد سمت ما.
- »ها؟«

دوباره داد مي زنیم.
- »یه بار دیگه تعریف کن.«

تکیه مي دهد به دیوار، فین مي کند توي دستمال بزرگش و 
به حرف مي آید. سراپا گوش هستیم.

- »اسمش بابا بود، پینه چي بابا6.کفاش بود.«
مکث مي کند و همه را از نظر مي گذراند.

- »به ما گفته بودن صبح آفتاب نزده نباید رفت حموم. گفته 
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بودن حموم شبها مال جن هاس، روزها مال آدما.«
نگاهي به آرش مي اندازم. بدنش را جمع کرده الي بازوانش. 

بابابزرگ ادامه مي دهد.
- »اون زمون مشکین شهر یه دونه حموم داشت. یه حموم 
بزرگ. حسین آقا حامامي7 بود اسمش. پینه چي بابا صبح 
آفتاب نزده رفته بود حموم. تو حموم کسي نبوده، بابا نیگاه 
مي کنه اطراف تا شیرمحمد رو پیدا کنه. شیرمحمد دالك 
حموم بود. بابا، نگاه که مي کنه، مي بینه یه نفر لنگ بسته 
دور کمرش و داره مي یاد، اما شیرمحمد نیست. مي پرسه: 

شیرمحمد کجاست؟ مردي که لنگ بسته بود دور کمرش 
شیرمحمد  مي گه:  گنجشک،  صداي  مثل  زیر،  صداي  با 
مریض بود. من عوضش اومدم. بابا مي پرسه: تو رو تا 
حاال تو مشکین ندیدم. غربیه اي؟ دالك غریبه مي گه: از 
همین دور و بر اومدم نگران نباش. بابا مي شینه و دالك 

پشت شو کیسه مي کشه. بابا یه دفه مي خنده.«
همه مي خندیم. آرش خندیدن ما را مي بیند و او هم مي زند 

زیر خنده.
- »دالك مي پرسه؛ به چي مي خندي؟ با صداي زیر مي پرسه. 
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مثل این که یه گنجشک از دهن آدم حرف بزنه. بابا صداي 
زیر دالك رو مي شنوه و فکر مي کنه دالك یا مریضه یا 
خروسک گرفته. مي گه؛ دروغ بوده ها. دالك مي پرسه؛ چي 
دروغ بوده؟ پینه چي بابا مي گه: مي گفتن شبها حموم مال 
جن هاس، دروغ بوده. من که آفتاب نزده اومدم، جني ندیدم. 
دالك مي گه؛ خب، شاید صبح شده بوده اومدي. بابا مي گه؛ 
نه بابا! همین االنش هم صبح نشده. بعد مي پرسه، یعني 
االن آفتاب زده؟ دالك مي گه؛ بذار نیگاه کنم. بعد سرش 
را مي کشه باال. گردنش دراز مي شه و سرش مي رسه به 
سقف. از سوراخ سقف سرش رو مي بره بیرون و آسمون 
بابا و  برمي گردونه طرف  بعد سرشو  نیگاه مي کنه.  رو 
مي گه؛ راست مي گي هنوز صبح نشده. پینه چي بابا گردن 
دراز دالك رو مي بینه و سرش رو، که از سوراخ سقف 
رفته بود بیرون. همون موقع مي بینه چند قطره آب از سقف 
دارن مي افتن پایین، اما نمي افتن، همون طور موندن وسط 
هوا و خشکشون زده. سرش رو مي اندازه پایین. چشمش 
مي افته به پاهاي دالك. مي بینه دالك عوض پا س�م داره. 
ترس برش مي داره. با ترس و لرز دست دالك رو مي گیره 
تا قطره هاي آب رو نشونش بده. مي بینه دستش از بدن 
دالك عبور کرده و به راحتي از طرف دیگه بیرون اومده. 
اینارو که مي بینه تازه مي فهمه زیر و نازك بودن صداي 

دالك نشونه چي یه.«
بابابزرگ ساکت شده است. ترس توي تاریکي حیاط سایه 

انداخته است. مي پرسد: »مي دونین نشونه چي بوده؟«
جن  »دالك  مي گوید:  آرام  عسگر8  هستیم.  ساکت  همه 

بوده.«
مي گوید و نفس عمیقي مي کشد. بابابزرگ آرام مي گوید: 

»درسته. جن بوده.«
مي گوید و بعد ادامه مي دهد.

- »پینه چي بابا این رو که مي فهمه، ترس مي دوه تو دلش. 
دالك سرش رو برمي گردونه جاي اولش. رو مي کنه به بابا 
و مي گه؛ چه بوي خوبي مي دي پینه چي بابا! پینه چي بابا 
مي خواد بپرسه اسم من رو از کجا مي دوني؟ اما مي بینه 
زبونش بند اومده. دالك شروع مي کنه به بو کردن بدن بابا. 
بابا از ترس داشته زهره ترك مي شده، از جا کنده مي شه  

پا مي ذاره به فرار.«
بزرگش  دستمال  توي  هم  باز  و  مي کند  مکث  بابابزرگ 
دید،  نگاه مي کند. مرا که  را  اطراف  دماغ مي گیرد. آرش 
چشمکي مي زنم و مي خندم. او هم مي خندد. بابابزرگ ادامه 

مي دهد.
- »بابا از حموم مي یاد بیرون و از جنت سرا تا اورتا چارراه9 
مي دوه. مي گن اول هاي آبان بوده، قیرو آیي10. خیابون 
رو مه گرفته بوده. پینه چي بابا، بین مه، ناگهان کسي رو 
مي بینه. دقت مي کنه مي بینه طرف لباس پاسباني پوشیده. 
خوشحال مي شه، تو گرگ و میش صبح با خودش مي گه 
خوب شد، البد دهقان پاسبانه. فریاد مي زنه دهقان! دهقان! 
دهقان پاسیوان11! نزدیک که مي شه مي بینه دهقان نیس. یه 
پاسبان غریبه اس. پاسبون هم بابا رو مي بینه. نگاهي بهش 
مي اندازه و با اخم مي پرسه؛  چرا لخت اومدي تو خیابون 

مرتیکه؟«
هم  ما  مي خندد.  بلند  صداي  با  حرف  اینجاي  بابابزرگ 

مي خندیم. همه با هم.
- »بیچاره بابا، از حموم که مي خواسته فرار کنه، از ترس 
نتونسته بودد لباس تنش کنه. همون طور فیته12 رو دور 
با یه دست نگه داشته بود. پاسبان که  بدنش پیچیده و 
حرف مي زنه، پینه چي بابا متوجه مي شه اون هم با صداي 
زیر، مثل جیک جیک گنجشک، حرف مي زنه. اما به روي 
خودش نمي یاره. ترسیده بوده بیچاره، جریان دالك رو 
تعریف مي کنه. پاسبان خودش رو مي چسبونه به بابا و 
شروع مي کنه به بو کردنش. در همون حال مي گه ببین 
گردنش از این هم درازتر بود؟ بعد سرش رو مي کشه باال. 

اونقدر باال که کله اش مي خوره به ستاره ها.«
بابابزرگ، سرش را باال مي گیرد و سعي مي کند گردنش را 
سمت آسمان دراز کند. همه مي زنیم زیر خنده، بابابزرگ 
سرش را یک طرفي مي کند و گوش راستش را مي گیرد 

سمت ما.
- »ها؟«

داد مي زنیم.
- »هیچ چي.«

بابابزرگ ادامه مي دهد.
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- »پینه چي بابا این رو که مي بینه بیشتر مي ترسه و شروع 
مي کنه به دویدن. یه کم که مي دوه مي بینه پاهاش از زمین 
که  مي دوه  اونقدر  مي دوه.  آسمون  تو  داره  و  بلند شده 

مي رسه به ستاره ها، هنوز هم، همونجا داره مي دوه.«
بابابزرگ باز هم مکث مي کند، نفس عمیقي مي کشد و ادامه 

مي دهد.
- »پینه چي بابا، مغازه نداشت، تو پیاده روي اورتا چارراه، 
وسایلش رو مي چید کنار خیابون و همونجا کفاشي مي کرد. 
مغازه دارهاي دور و بر مي گفتن روز قبل از اون جریان، 
یه نفر از ده آللي اومده بودکفش تعمیر کنه، وقتي دیده 
بود بابا چه بي خیال سوزن به چرم فرو مي کنه، گفته بود، 
مواظب باش بابا. دور و بر کفاش جماعت جن زیاده. جن ها 
عاشق چرم هستن. مي رن الي چرم ها مي خوابن. گفته بوده 
وقتي مي خواي سوزن فرو کني به چرم اول بسم اهلل بگو. 
اما بیچاره بابا خندیده بود. سوزنش رویه دفه فرو کرده 
بوده توي چرم ها و گفته بوده این هم نثار ماتحت آقاجنه. 
همون وقت اونایي که دور و بر بابا بودن مي شنون از الي 
چرمها صداي جیرجیري بلند شده، انگار که گنجشکي از 
ته دل جیغ بکشه. همه وحشت  کرده بودند، اما بابا، خندیده 
بود. خندیده و گفته بود صداي چرمه. چرم خشک وقتي 

ببرنش این صدا رو مي ده.«
همه ساکت هستیم. آخرهاي قصه است. حاال بچه ها گوش 
به گلمحمد دارند و نگاه سمت میتباخ13، تا ببینند اوري ننه 
کي دم کش دیگ را برمي دارد و پلو را مي کشد. زیرچشمي 
آرش را نگاه مي کنم. چند لحظه به بابابزرگ خیره مي شود. 
بعد مي پرسد: »اگه پینه چي بابا رفته نزدیک ستاره ها این ها 
رو واسه کي تعریف کرده؟ شما از کجا فهمیدین این ها 

رو؟«
بابابزرگ گوش راستش را مي گیرد سمت او.

- »ها؟«
آرش سئوالش را با صداي بلند تکرار مي کند. بابابزرگ 

طرف او خم مي شود.
- »همین رو من هم، بچه که بودم از بابابزرگم پرسیدم. بعد 

اون مي دوني چیکار کرد؟«
آرش شانه باال مي اندازد.

- »نه.«
بابابزرگم  پرسیدم  که  رو  »این  مي گوید:  بابابزرگ 

همچي...«
سیلي مالیمي مي زند توي گوش آرش.

- »زد تو گوشم. همین طور که من االن زدمت.«

همه مي خندیم. آرش هم چند لحظه بر و بر نگاه مي کند و 
بعد مي زند زیر خنده. بابابزرگ ادامه مي دهد.

- »البته من یواش زدم، اما اون موقع رسم بود بچه ها رو 
اون سیلي رو  بابابزرگم  بیامرز  بزنن. خدا  خیلي محکم 

طوري زد که... که گوش چپم کر شد. هنوز هم کره.«
هم  ما  خنده.  زیر  مي زند  و  مي گوید  را  این  بابابزرگ 
مي خندیم. آرش هم چند لحظه نگاه مي کند و بعد شروع 

به خنده مي کند.
بابابزرگ مي گوید: »االن نه اینکه حرف شماها رو نشنوم. 

مي شنوم اما با صداي زیر، مثل جیک جیک گنجشک.«
»آره.  مي گوید:  و  مي کند  نگاه  را  ما  مي خندد،  هم  باز 
خدا  فقط  مي شنوم،  گنجشک  صداي  مثل  صداهاتونو 
رحم کرده گردن هاتون دراز نیست. اگه گردن هاتون دراز 
بود باید پا مي شدم، با همین زیرشلواري از خونه فرار 

مي کردم. اینطوري.«
دویدن  به  دور حیاط شروع  بلند مي شود،  این حرف  با 

مي کند و داد مي زند: »دهقان! دهقان! دهقان پاسیوان!«
ما هم دنبالش مي دویم. هوا خنک است. شب است، شب 

تابستان مشکین شهر.

1. ننه رقیه
2. داستان پهلواني
3. درختان تبریزي

4. قصه
5. قصه نه، داستان پهلواني. چاخان نامه

6. بابا پینه دوز
7. حمام حسین آقا

8. اصغر
9. چهارراه وسط

10. نام آبان ماه در زبان ترکي
11. پاسبان

12. لنگ حمام
13. آشپزخانه



مانده بودیم ک��ه چطوري به باباب��زرگ بگوییم 
با ما روبوس��ي نکند. همه جا صحبت از آنفلوانزاي 
خوک��ي بود و همه جا هم مي گفتند با حاجیاني که از 
مکه برمي گردند روبوس��ي نکنید. چون ممکن است 
دچار آنفلوانزا ش��وید. مي دانستیم اگر به بابابزرگ 
بگوییم عصباني مي شود و براي جبران مافات توي 

صورت همه مان عطس��ه مي کند. باالخره با همفکري 
تصمیم گرفتیم همین که بابابزرگ را دیدیم هر کدام 

به بهانه اي از زیر بار روبوسي در برویم.
چند لحظه بعد هواپیما بر زمین نشست و حجاج از 
هواپیما پایین آمدند. از بین انبوه حجاج بابابزرگ را 
دیدیم. وقتي نزدیک شد دورش را گرفتیم. عرقچیني 
بر س��ر و لبخندي بر لب داش��ت. با 
خیال راحت اول دستش را به طرف 
بابا دراز کرد و لبهایش را هم غنچه 
ک��رد تا بوس��ه هایش را به طرف او 
ش��لیک کند. بابا که دس��تپاچه شده 
بود س��ریع خودش را عقب کشید و 

گفت: اِ... چیز ببخشید...
بابابزرگ که دی��د دامادش هول 
ش��ده گفت: یعني چي بچه؟ ماچ بده. 

ماچ دادن که ترس نداره...
باب��ا گفت: آخ��ه چی��زه... یعني 

مي ترسم...
- مي ترس��ي؟ از چي مي ترسي؟ 
م��اچ دادن ک��ه ت��رس ن��داره. مگه 
مي خواي بري توي دهن اژدها؟ لب 
به این خوشگلي و ترگل و ورگلي که 

ترس نداره.
مامان ب��ه کمک باب��ا آمد: ولش 
کنید  آقاج��ون! طفلک مي ترس��ه یه 

وقت خوکي بشه!
مام��ان ه��م ه��ول ش��ده بود. 
بابابزرگ ابروهایش را درهم کشید: 

جل الخالق به حق چیزهاي نشنیده.
بع��د آم��د ب��ه ط��رف بقی��ه ي 
از  ک��دام  ه��ر  اس��تقبال کنندگان. 

امان از اين خون كثیف
سیدسعید هاشمي

اول 
سالم
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استقبال کنندگان یک جور با بابابزرگ برخورد مي کرد. 
عمو ب��دون آن که صورتش با صورت آقاجون برخورد 
کند تندتند شانه هایش را به شانه هاي بابابزرگ مالید و 

رفت کنار. بابابزرگ گفت: دعوا مي کني یا روبوسي؟
پس��رعمو تا دید بابابزرگ به طرف��ش مي آید گفت: 

ببخشید حاج آقا! دستهایم کثیف است.
بابابزرگ گف��ت: مگه هنوز هم ماه��ي یه بار حموم 

مي ري؟ دیگه باید اخالق بچگي ها تو بذاري کنار.
بعد نگاهي به صورت پسرعمو انداخت و گفت: خدارو 

شکر دماغت مثل بچگي هات آویزون نیست. 
پسرعمو که از خجالت سرخ شده بود گفت: زیارتتون 

قبول!
باباب��زرگ گفت: قبولي زیارت ب��ه خدا ربط داره. تو 

برو دستهاتو بشور که مردمو مریض نکني.
پسرعمو بیشتر س��رخ شد. بابابزرگ آمد طرف من. 
تا دیدم به طرفم مي آید لب و لوچه ام را آویزان کردم و 

گفتم: آخ... آخ... آقاجون... زیارت قبول...
آقاجون گفت: چرا آخ  آخ مي کني. روبوس��ي که درد 

نداره.
گفت��م: نه آقاج��ون! من س��رما خوردم. مي ترس��م 

روبوسي کنم شما هم مریض بشین.
بابابزرگ گفت: چه عجب باالخره یه بار هم که شده 
به فکر س��المتي من افتادي. کاش که اون وقتها که ترقه 

مي ذاشتي توي کفشهاي من به این فکرها بودي.
بعد کمي دور و برش را نگاه کرد و گفت: پس دایي ات 

کو؟
دور و برم را نگاه کردم. بابابزرگ راس��ت مي گفت 
دایي نبود. با تعجب گفتم: اِ... آقاجون راست مي گویي ها! 

دایي همین جا بود. یه هویي کجا رفت؟
یکدفعه صدایي را از بالکن روبرو شنیدیم.

- سالم آقاجون! زیارت قبول.
همه به بالکن روبرو نگاه کردیم. خنده مان گرفته بود. 
دایي براي روبوس��ي نکردن عج��ب راهي انتخاب کرده 

بود. 
بابابزرگ گفت: بچه تو اون باال چه کار مي کني؟

دای��ي گفت: آخ��ه آقاجون! به م��ن گفتند ت��و نباید 
روبوسي...

مام��ان که دید دایي دارد خ��راب مي کند فوري گفت: 
البد کسي بهش تنه زده، بچه پرت شده اونجا!

بابابزرگ کمي چپ چپ ب��ه مامان نگاه کرد و گفت: 
دختر مگه عقل از س��رت پریده؟ اگه به 

آدم تنه بزنند پرت مي شه پایین نه باال!
مامان که حس��ابي ضایع ش��ده بود 
زد ت��و ص��ورت خودش و گف��ت: آخ... 
حواس رو ببین. مي گم چرا قضیه  یه کم 

عجیبه!
اوضاعي ش��ده بود که نگو و نپرس. 
اگر کس��ي از آن صحن��ه فیلم مي گرفت 
یک فیلم کمدي ناب از تویش در مي آمد. 
خالص��ه هر ط��ور که ب��ود از زیر بار 
روبوس��ي خالص شدیم و بابابزرگ را 

با سالم و صلوات به خانه بردیم.
* * *

هنوز دو روزي از این ماجرا نگذشته 
بود که یک شب بابا به تب و لرز شدیدي 
دچار شد و افتاد توي رختخواب. ما که 
تا حدودي ترسیده بودیم زنگ زدیم به 
خان��ه ي عمو تا از او چ��اره بخواهیم و 
ببینی��م بیماري بابا چیس��ت که متوجه 
شدیم عمو خودش هم دو روز است توي 
رختخواب اس��ت. رنگ از روي همه مان 
پرید. بعدازظهر هم��ان روز زن دایي با 
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ناله و فغان به خانه ي ما آمد که چه نشس��ته اید که دایي 
و پس��ردایي تان آنفلوانزاي خوکي گرفته اند و من خانه 

خراب شدم.
دیگر براي همه مان مثل روز روشن بود که آقاجون 
کار خودش را کرده و طایفه را به سوي مرگ و نیستي 
برده. زن دایي هما ن طور که گریه مي کرد و توي س��ر و 
کله  ي خودش مي کوبید گفت: من مي دونستم. مي دونستم 
این آقاجون باالخره زهر خودش��و مي ری��زه. باالخره 

خوکش به ما سرایت کرد.
مام��ان لب��ش را گاز گرفت و گفت: ای��ن حرفها چیه 

زن  داداش! چه ربطي به باباي من داره؟
مامان این حرف را زد اما خودش هم مي دانس��ت که 
اگر آنفلوانزایي باشد از بابابزرگ سرایت کرده. زن دایي 
گفت: م��ن مي گم این طوري نمي ش��ه بیایید آقاجون رو 
توي قرنطینه نگه داریم. هم آقاجون رو و هم اقوامي که 

خوکي گرفته اند.
مام��ان گفت: وا... مگه مي ش��ه آقاجون��و یه جا نگه 
داش��ت؟ سقف قرنطینه رو روي سر همه خراب مي کنه. 
آقاجون که اهل یه جا نشس��تن نیس��ت. تازه ما نگران 
بودی��م که توي مکه ه��م تاب نیاره و بزن��ه بره یمن و 

فلسطین و اردن.
بابا ب��ا همان حال خرابش دهان باز کرد و گفت: ول 
کنی��د این حرفهارو. اول از همه بری��د یه دکتر بیارید تا 

همه ي فامیل رو معاینه کنه.
زن دای��ي گفت: من تا آقاجونو نن��دازم توي قرنطینه 
دس��ت بر نمي دارم. اگه همین طور پیش بره پس فردا من 

و بچه هام همه خوکي مي شیم.
بعد س��ریع بلند ش��د رف��ت طبق��ه ي دوم که محل 
اس��کان بابابزرگ بود. ما همه نگران بودیم که االن چه 
اتفاقي خواهد افتاد. هیچ کداممان جرأت نداش��تیم همراه 
زن دای��ي به طبقه ي باال برویم. اص��اًل هیچ کدام از اقوام 
جرأت رویاروی��ي با بابابزرگ یا زن دایي را نداش��تند. 
در ش��اهنامه ي فامیل، یکي از آنها رستم بود و دیگري 
افراس��یاب. همین طور که داش��تیم با نگراني به هم نگاه 
مي کردی��م یکدفعه دیدیم س��ر و صدایي از طبقه ي دوم 
بلند ش��ده که نگو و نپرس. بابا با زاري به من گفت: بچه 
ب��رو باال ببین این دو تا خون راه نیندازن. تروفرز پله ها 
را دو تا یکي رفتم باال. دیدم زن دایي کنار اتاق بابابزرگ 

ایستاده و دارد با او بگو مگو مي کند.
- آقاج��ون با زبون خوش برو ت��وي اتاق. باید چند 
روز توي این اتاق بموني وگرنه همه مون نابود مي شیم. 
آقاجون که فاصله ي ایمني را رعایت کرده بود و در سه 

چهار متري زن دایي ایستاده بود جواب دادکه الاله... آخه 
چرا زور مي گي. ساواك زمان شاه نتونست منو بندازه 
زن��دان اونوقت تو مي خواي منو ت��وي این اتاق زنداني 
کني؟ عجب دوره زمونه اي ش��ده. ایهاالناس یکي به داد 
من برسه. دیگه از دست عروسمون هم آسایش نداریم. 

از زمان شاه هم بدتر شده. صد رحمت به ساواك.
یکدفعه زن دایي که از بس عصباني بود و قرار مدارها 
را فرام��وش کرده ب��ود داد زد: آقاجون بی��ا برو توي 
اتاق این قدر اذیت نکن. ت��و آنفلوانزاي خوکي گرفته  اي. 

همه مون رو مبتال مي کني.
ب��ا این حرف زن دای��ي همچین کوبی��دم توي کله ي 
خودم که نزدیک بود دندانهایم بریزد توي دهانم. گفتم: 

واي! زن دایي چرا گفتي؟
آقاج��ون با این ح��رف زن دایي یکدفعه دس��تش را 
گذاشت روي قلبش و گفت: چي... من...! ... من آنفلوانزاي 

خوکي...
و ما تا آمدیم به خودمان بجنبیم آقاجون غش کرد و 

دراز به دراز افتاد وسط هال.
* * *

آق��اي دکتر ب��ا لبخند و آرامش هم��ه ي فامیل را که 
باب��ا ب��ا زحمت و با آن ح��ال خرابش ت��وي خانه ي ما 
جم��ع کرده بود معاین��ه کرد. بع��د از معاینه ي طوالني 
عینکش را از چش��مش، گوش��ي را از گوشش و ماسک 
را از دهانش برداشت. دستکش��هایش را هم از دستش 
درآورد و با لبخند گفت: همه ي ش��ما آنفلوانزا گرفته اید. 
اما ن��ه آنفلوانزاي خوکي. این بیم��اري فقط یه بیماري 
جزئیه. یعني هم��ون آنفلوانزاي فصلي ک��ه این روزها 
همه گرفته ان. ظاهراً یکي از شما دچارش شده و به بقیه 
انتقال داده. اما خوشبختانه بابابزرگ سالم سالمه و هیچ 
بیماري اي نداره. ظاهراً از ترس گرفتار شدن آنفلوانزاي 
خوکي همه ت��ون از بابابزرگ دوري مي کردید. به خاطر 
همین ایشون س��الم موندن. بهتره به همین روش ادامه 
بدین ایشون در طبقه ي دوم بمونن. شما هم به مدت یک 

هفته در خانه هاتون استراحت کنید.
آق��اي دکت��ر اینه��ا را گف��ت و بعد کی��ف و دفتر و 
دستکش را برداشت و خداحافظي کرد و رفت. ما ماندیم 
و خودمان. همه به هم نگاه کردیم. رویمان نمي ش��د به 
بابابزرگ نگاه کنیم. من زیرچش��مي نگاهي به بابابزرگ 
انداختم. دیدم دست برد کمربندش را از کمرش باز کرد 
و داد زد: من مي رم طبقه ي باال. ش��ما اگه پاتونو بذارید 

اونجا با همین کمربند سیاهتون مي کنم.
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پرتاب
قاضي به مرد گفت: براي چه مي خواهي 

از همسرت جدا شوي؟
م��رد گفت: آخه آق��اي قاضي توي این 
چند س��ال کارش این بوده که هر چي دم 
دستش مي بیند به طرف من پرتاب مي کند.

قاضي گفت: پس چ��را االن مي خواهي 
طالقش بدهي؟

تازگي ه��ا  آخ��ه  داد:  ج��واب  م��رد 
نشانه گیري اش خیلي خوب شده.

خنده هاي زوركي

شنا
از وس��ط پارک��ي آب زالل و خنک��ي 
مي گذش��ت. یک روز مردي که به آن پارك 
آم��ده بود هوس کرد در آن آب ش��نا کند. 
به خاطر همین لباس��هایش را درآورد. اما 
همین که خواس��ت به می��ان آب بپرد، یکي 
از نگهبانان پارك به او گفت: آقا اینجا شنا 

ممنوع است.
مرد نگاهي به جمعیتي که داش��تند او را 
نگاه مي کردند انداخت و گفت: پس چرا قبل 

از این که لخت شوم این را نگفتید؟
نگهبان جواب داد: آخه لخت ش��دن که 

ممنوع نیست!

خون
مي گویند اسکاتلندي ها خسیس و 
از کشور  پول دوستند. روزي فردي 
دیگري به اس��کاتلند رفت. در یکي از 
خیابانهاي پایتخ��ت تصادف کرد و 
بستري شد. دکترها اعالم کردند که 
باید فوري به بدن این خارجي خون 
تزریق شود. یک اسکاتلندي داوطلب 
ش��د و مقداري از خون خ��ود را به 
فرد خارجي داد. فرد خارجي هم بعد 
از م��داوا، پانصد دالر به یارو جایزه 
داد. س��ال بعد دوب��اره همین اتفاق 
افتاد و همان ف��رد خارجي به خون 
احتیاج پیداکرد. مرد اسکاتلندي قبلي 
به طمع پ��ول دوباره به او خون داد. 
فرد خارجي بعد از مداوا پنج دالر به 
اسکاتلندي جایزه داد. مرد اسکاتلندي 
با تعجب گفت: ولي پارسال صد برابر 

این پول به من جایزه دادید؟
فرد خارجي ب��ا لبخند گفت: آخه 
امس��ال فرق مي کند. امس��ال خون 
اس��کاتلندي در رگهاي م��ن جریان 

دارد.

عصمت شهبازي
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یخ
قطاري از سانفرانسیسکو به نیویورك 
مي رفت. توي یکي از کوپه ها زن و شوهر 
جوان و پولداري نشس��ته بودند. یک دفعه 
زن گفت واي... چقدر تشنه ام! کاش مقداري 

یخ بود تا آب میوه ام را با آن مي خوردم.
شوهرش بلند شد و تمام قطار را گشت 
اما یخ پیدا نکرد. مجبور ش��د اعالم کند هر 
کس مقداري یخ بیاورد من صد دالر به او 

مي دهم.
م��ردي از هم��ان کوپه بلند ش��د رفت 
مقداري ی��خ آورد و ص��د دالر را گرفت. 
چند س��اعت بعد دوباره زن هوس شربت 
خنک کرد. شوهرش گفت: اگر این دفعه یخ 

بیاوري دویست دالر مي دهم.
مرد بلند ش��د و رفت چند تکه یخ آورد 
و دویس��ت دالر گرفت. چند س��اعت بعد 
دوباره زن هوس یخ کرد. شوهرش به آن 
مرد گفت: این دفعه هم یخ بیاوري سیصد 

دالر مي دهم.
ولي م��رد ج��واب داد: متأس��فم دیگر 
نمي توان��م. اگر هم��ه ي یخه��ا را به خانم 
شما بدهم جس��د مادربزرگم تا نیویورك 

مي گندد.

خانه ي دزد زده
قاض��ي به زن گفت: ش��ما وقت��ي دیدید 
خانه ي تان ش��لوغ پلوغ است و همه چیز به 
ه��م ریخته چرا هم��ان اول نیامدید گزارش 

سرقت را به مأمورین بدهید؟
زن گف��ت: آخه آقاي قاض��ي اولش فکر 
کردم ش��وهرم در نبود م��ن دنبال پیراهن 

تمیز مي گشته!

کت و شلوار
مردي یک دس��ت کت و ش��لوار شیک 
خرید و فرداي آن روز آن را پوش��ید و به 
خیابان رفت. ناگهان باران شدیدي گرفت و 
در تمام مدتي که مرد در خیابان بود باران 
بارید. به خاطر همین کت و ش��لوارش آب 
رفت کوتاه ش��د. و حسابي از ریخت افتاد. 
مرد که حس��ابي ناراحت شده بود با همان 
سر و وضع پیش فروشنده رفت. فروشنده 
ت��ا او را دید به قضیه پي ب��رد ولي بدون 
این که به روي خودش بیاورد، لبخندي زد 
و گفت: به به! ماشاءا... هزار ماشاءا... توي 

یک روز چقدر بزرگ شدید!

زمین و خورشید
میان دو نفر اخت��الف افتاده بود. اولي 
مي گف��ت: زمین ثابت اس��ت و خورش��ید 
متحرك. دومي مي گفت نه خورش��ید ثابت 

است و زمین متحرك.
اولي گفت: من دلیل دارم که خورش��ید 
متحرك است. در تورات آمده که حضرت 
یوش��ع پیامب��ر، خورش��ید را از حرک��ت 

بازداشت.
دومي گفت: پس حرف من درست است. 
خورش��ید از آن وقت به بع��د ثابت مانده 

است.

احمق
اولي: باز هم جل��وي مردم به من گفتي 

احمق؟!
دومي: آخ! ببخش��ید! ی��ادم نبود که این 

فقط یک رازي بین من و تو است!
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 از البالي كتابها
سین. حسیني

زبان
در ایران، س��ه زبان رواج دارد. نخست زبان 
فارس��ي که زبان اصلي ای��ن امپراتوري پهناور 
اس��ت، دو زبان ترکي و عرب��ي نیز از زبان هاي 
مرسوم در آن س��رزمین است و مردم جز این 
س��ه زبان، به زبان هاي دیگري آش��نایي ندارند 
و افراد عالي مقام معمواًل هر س��ه زبان فارسي، 
ترکي و عربي را مي دانن��د. بعضي از زن ها نیز 
هر س��ه زبان را مي فهمند و کم و بیش مي توانند 

با این زبان ها مقصود خود را به زبان بیاورند.
من فارسي و ترکي را مي دانم و عربي را هم 
مي توانم بخوانم و بنویسم. با این وصف، گاهي 
متوجه مي ش��وم که بعضي از جمله ها و نکته ها 
را که از این و از آن مي شنوم درست نمي فهمم، 
و ناراحت بودم که چرا عربي را درست و کامل 

نمي دانم.
فارسي، زبان شعر است و ادبیات و در عین 

حال زبان عاّمه ي مردم.
ترک��ي، زبان س��ربازان اس��ت و درباریان. 
زن هاي حرم س��را، بزرگان و اف��راد عالي مقام 
بیش تر ب��ا زبان ترکي آش��نا هس��تند و ترکي 
حرف مي زنند؛ چون بیش تر آن ها از س��رزمین 
ترك زبان آمده اند و ترکي زبان اصلي آن ها ست. 
عرب��ي، زبان مذهبي و زبان ویژه ي علم و دانش 
اس��ت و ایرانیان مي پندارند که این س��ه زبان، 
بهترین و عمده ترین زبان ه��اي جهان اند و همه 

در این نکته متفق و هم عقیده اند.
سفرنامه ي ژان شاردن 
 قرن هفدهم میالدي

پاداش مهرباني
گویند روزي موسي)ع( در آن وقت که هنوز 
پیش شعیب، شباني مي کرد و وحي به وي نیامده 
بود، گوسفندان مي چرانید. قضا را میشي از گله 
جدا افتاد و موسي خواست که او را به گله َبَرد، 
می��ش بَرمید و در صحرا افتاد و گوس��فندان را 
نمي دید و از بددلي همي ترس��ید. موسي)ع( در 
پي او مي دوید تا مقدار دو فرس��نگ، چنداني که 
میش خسته شد، از ماندگي بیفتاد، موسي)ع( در 
وي نگاه ک��رد و رحمش آمد، گفت: »اي بیچاره! 

به چه مي دویدي؟«
و بر گرفتش و بر دوش نهادش و دو فرسنگ 
او را آورد، تا به رمه رسانید، چون میش رمه را 
دید بتپید و به رمه آمد، ایزد... فرش��تگان را ندا 
کرد که: »دیدید آن بنده ي من با آن میش��ک دهن 
بسته چه خوش خویي کرد، و بدان رنج که کشید 
او را نی��ازرد و بروي ببخش��ود، گفت: به عّزت 
خود که او را برکش��م و کلیم و هم س��خن خود 
گردانم و پیامبري اش دهم و بدو کتاب فرستم و 
تا جهان باشد از وي گویند« و به سبب مهرباني، 

این همه کرامت ها بدو ارزاني داشت.
سیاست نامه ي نظام الملك طوسي

آرمان
ابوبکر ُربابي )از ش��وخ طبع��ان قرن چهارم 
هجري(، بیش تر شب ها به دزدي رفتي. یک شب 
ب��ه دزدي رفت و چندان که س��عي کرد، چیزي 
نیافت. دستار خود بدزدید و زیر بغل نهاد. چون 

به درِ خانه رسید، زنش گفت: »چه آورده اي؟«
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گفت: »این دستار آورده ام.«
زن گفت: »این چه دزدي باشد؟«

گف��ت: »این از به��ر آن دزدیده ام ک��ه آرمان 
دزدي ام باطل نشود.«

رساله ي دل گشا 
عبید زاكاني

سخاوت
حکیمي را پرس��یدند: »از سخاوت و شجاعت، 

کدام بهتر است؟«
گفت: »آن که را س��خاوت اس��ت، به شجاعت 

حاجت نیست.«
نبشته ست بر گور بهرام گور

که دست کرم بِه ز بازوي زور
گلستان سعدي

شاخ خواجه نصیرطوسي!
گویند خواجه نصیر طوس��ي در مدت بیس��ت 
س��ال، کتاب��ي تصنیف ک��رد در م��دح اهل بیت 
پیامب��ر)ص(. پ��س آن کتاب را به بغ��داد برد که 
به نظر خلیفه ي عباس��ي رساند. زماني رسید که 
خلیفه با »ابن حاجب« در میان شط بغداد به تفّرج 
و تماشا اشتغال داش��تند. خواجه نصیر، کتاب را 
نزد خلیفه گذاشت. خلیفه آن را به ابن حاجب داد. 
چون نظر ابن حاجب به مدایح آل اطهار پیامبر)ص( 

افتاد، آن کتاب را به آب انداخت.
پ��س خواجه نصی��ر را گف��ت: »آخون��د! اهل 

کجایي؟«
گفت: »از اهل طوسم.«

گفت: »از گاوان طوسي یا از خران طوس؟«
خواجه فرمود: »از گاوان طوس.«

ابن حاجب گفت: »شاخ تو کجاست؟«
خواجه گفت: »شاخ من در طوس است. مي روم 

آن را مي آورم.«
]س��ال ها بعد[ چ��ون هالکو خلیفه را کش��ت،  
خواجه نصی��ر ]ک��ه وزیر هالکو ش��ده بود[ کس 
فرستاد ابن حاجب را حاضر ساختند.به او خطاب 

کرد: »من با تو گفته بودم که از گاوان طوس��م و 
شاخ خود را مي آورم. شاخ من این هالکو است!«

قصص العلما 

فین! فین!
گویند کاهلي، صد دینار داد تا کس��ي بیني او 
را بگیرد. مرد پذیرفت و دس��ت به بیني او کرده، 

گفت: »فین! فین!«
کاهل گفت: »صد دینار داده ام، فینش را هم من 

بکنم!«
امثال و حكم دهخدا

قانون
گوین��د: »جهان گردي در یکي از کش��ورهاي 
عربي، شب وارد َبزمي شد و مردي را روي صحنه 
دید که ساز خوش  آهنگي مي زند. جهان گرد گفت: 

»این چه سازي است که این آقا مي زند؟«
خدمت گزار گفت: »قانون مي زند.«

فردا صبح، مرد جهان گ��رد در خیابان جلوي 
دارالحکومه دید که مردي را شالق مي زنند.

از ره گذري پرس��ید: »چرا ای��ن بنده ي خدا را 
مي زنند؟«

جواب داد: »این را قانون مي زند.«
جهان گرد، ش��انه باال انداخت��ه، گفت: »این چه 
قانوني اس��ت که شب به آن خوبي مي زند و روز 

به این بدي!«
زنده ياد خسرو شاهاني

مردانه
آورده ان��د ک��ه در پیش رس��ول، م��ردي را 
مي ستودند که: »او مردي عظیم و با قّوت است.«

گفت: »چگونه؟«
گفتن��د: »ب��ا هر کس که کش��تي گی��رد، او را 

بیفکند.«
رس��ول گفت: »قوي ومردانه  آن باش��د که با 

خشم خویش برآید، نه آن که کسي را بیفکند.«
نصیحت الملوك غزالي
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در ی��ک روز خوب بهاری، م��ن هوس خوردن 
یک ماهی چاق و چله ک��ردم. ماهی چاق و چله، نه 
ماهی مردنی. باور کن آن قدر ماهی ال غر مردنی سر 
راهم افتاده ب��ود که نگو؛ ولی اصال ً نگاهی به آن ها 
نینداختم. همین طور که داش��تم دنبال ماهی چاق و 
چله می گش��تم، صدای بچه ای را ش��نیدم. بچه چه 
ربط��ی به ماهی دارد؟ خب اال ن می گویم. این را هم 
بگویم که روی پشت بام خانه ها داشتم دنبال ماهی 
می گش��تم. دنبال صدای بچه رفتم که چشمم به یک 
حیاط زیبا افتاد. یک حوض آبی قشنگ وسط حیاط 
بود که ماهی نداش��ت. گفتم: »ای حوض، مرده شور 

تو را ببرد که ماهی چاق و چله نداری.«
از آن ج��ا رفت��م و به یک خانه ی دیگر رس��یدم. 
ی��ک خان��ه ی کوچک ک��ه دو تا اتاق داش��ت با یک 
آشپزخانه ی اوپن، همه ی این ها را از پنجره ی خانه 
دی��دم. توی حیاط یک دختر کوچولو نشس��ته بود. 
جلو او یک تنگ بود. چش��م هایم چهار تا شد وقتی 
دیدم توی تنگ یک ماهی قرمز چاق و چله داش��ت 
ش��نا می کرد. باید یک نقش��ه برای شکار آن ماهی 
می کش��یدم. به دختر نگاه کردم. او می خواست آب 
تنگ را عوض کند. بلند شد و رفت توی اتاق، بهترین 

وقت شکار بود.
چهار دست و پا پریدم پایین. دستم را بردم توی 
تنگ. وای که چه قدر آب س��رد بود! ماهی دستپاچه 
شده بود. از چنگال های تیزم فرار می کرد. هر کاری 
کردم، ماهی به چنگم نیفتاد. ناگهان متوجه شدم که 
دخت��ر می خواهد بیاید حیاط؛ چون صدای برادرش 

می آمد: »چه کار داری می کنی، نرگس؟«

صدای آبجی اش آمد: »هیچی، این کاسه را دارم 
می برم حیاط تا ماهی را بیندازم توی آن.«

خن��ده ام گرفت. با خودم گفت��م: »دختر بیچاره، 
اال ن ماه��ی را می خورم، و وقتی ک��ه بیایی، ماهی 
را نمی بینی.« دلم به حال دختر س��وخت. اما بعد با 
خودم گفتم: »ولش کن، خودم از گرسنگی بمیرم که 
دخت��ر با ماهی بازی کند. باید این ش��ب عیدی یک 
ماهی چاق و چله بخ��ورم؛ وگرنه معده ام از غصه 

دق می کند.«
ب��ا عجله دس��تم را بردم توی تن��گ و ماهی را 
گرفتم؛ اما وقتی خواس��تم ماهی را بیاورم بیرون، 
تنگ ماهی افتاد و شکس��ت. ح��اال  دیگر دختر آمده 
ب��ود بیرون. ف��وری ماهی را از زمین برداش��تم و 

پریدم روی دیوار.
دختر با دیدن من جیغ بلندی کش��ید و بعد گریه 

کرد: »ای داداش، ماهی ام، تنگم!«
صدای داداش آمد: »چی شده؟« بعد آمد بیرون.

دختر گفت: »آن گربه ی خر پش��مالو ماهی ام را 
برد.«

م��ن روی دی��وار داش��تم ماه��ی را نوش جان 
می کردم و قاه قاه می خندیدم. پس��ر با عصبانیت به 
من نگاه می کرد. دمپایی را از زمین برداشت؛ اما به 
طرف��م پرت نکرد. افتاد به جان خواهر بیچاره اش و 
کتکش زد. دختر گری��ه می کرد. ماهی را خوردم و 
خیالم راحت شد. ناگهان یک دمپایی، محکم به پشتم 
خورد و بعد چند تا فحش آبدار شنیدم. پسر به من 
فحش م��ی داد و خواهرش را می زد: »این چه کاری 
بود کردی؟ مگر نگفتم ماهی را توی حیاط نبر. این 

از دفتر خاطرات گربه
علی باباجانی



23
نیمه ی دوم ارديبهشت ماه 1389

شماره ی پیاپی 245

گربه های بی چش��م و رو به ماهی ها رحم نمی کنند. 
حرف های مرا گوش نکردی...«

دلم به حال پس��ر و دختر س��وخت. عیدشان را 
خراب کرده بودم. واقعًا عجب گربه ی احمقی هستم. 
به خاطر ش��کمم دو نفر را ناراحت کردم. این طور 
شد ك به فکر افتادم بروم و برای این بچه ها ماهی 
پیدا کنم تا عید به آن ها خوش بگذرد. رفتم و رفتم تا 
به یک مغازه ی ماهی فروشی رسیدم. سر مغازه دار 
توی مغازه شلوغ بود. توی ظرف بزرگ شیشه ای 
پر از ماهی های کوچک و ب��زرگ بود. ظرف، کنار 
مغازه بود و درش هم باز بود. پریدم و سه تا ماهی 
را ش��کار کردم و پا به فرار گذاشتم؛ اما چشم تان 
روز بد نبیند. یک سنگ گنده خورد روی سرم. آخی 
کش��یدم و ماهی ها را با دهانم بردم. چند بار هوس 
کردم که ماهی ها را بخورم؛ اما یاد آن پسر و دختر 

بی ماهی افتادم.
باال خره به خانه ی دختر و پس��ر رسیدم. روی 
دیوار ایس��تادم چند بار میومیو کردم. پس��ر آمد 
بیرون. تا مرا دید، یک لنگه دمپایی برداش��ت تا به 
طرف��م پرت کند. داد زدم: »نزن! جان آبجی ات نزن! 

مرا ببخش!«
پسر با تعجب پرسید: »تو حرف می زنی؟«

گفتم: »آره، خواهش می کنم مرا نزن!« بعد دو تا 
ماه��ی قرمز را انداختم توی حیاط و گفتم: »بیا. این 

دو تا ماهی برای شما. یکی دیگر هم هست که خودم 
می خواهم بخورم. با هم دعوا نکنیدها. ببخش��ید که 
نتوانستم تنگ ماهی پیدا کنم! ماهی ها را بینداز توی 

شیشه ی مربا. خودشان بلدند شنا کنند.«
خوش حال بودم که پس��ر و دختر را خوش حال 
کرده بودم؛ اما یکدفعه یک دمپایی محکم خورد روی 
سرم. نمی دانم چرا پس��ر از هدیه ی من خوش حال 
نش��د. من که به جای یک ماه��ی، دو تا ماهی داده 

بودم؟
پا به فرار گذاشتم؛ چون آن جا دیگر برایم خطرناك 
بود. نیم س��اعت بعد که از آن جا رد می شدم، دیدم 
دو تا ماهی روی پشت بام افتاده. همان دو ماهی که 
برای پس��ر و دختر آورده ب��ودم. آن ها را خوردم 
و گفتم: »پسره ی بی ادب. ماهی نمی خواهی، نخواه. 

چرا خواهرت را می زنی؟«
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لباس بدقواره

دل من

شده كهنه، قديمي، پاره پاره

شبیه يك لباس بدقواره

*

دل تو

شبیه يك گل خوشرنگ و خوشبوست

ندارد چیزهاي كهنه را دوست

*

بیا زود

تمام كهنگي ها را درو كن

دلم را صاف كن، زيبا و نو كن

خواب پونه ها 

شب صدای رعد و برق
در هوا طنین انداخت
ابر، سایه ی خود را
بر سرِ زمین انداخت

*
ابر، مثل یک عابر

هر کجا گذر می کرد
باغ را بیابان را

رشته رشته تر می کرد
*

ابر، مثل یک مادر
خاك مثل یک فرزند

از محبت خود ابر
قلب خاك را آکند

*
شب گذشت و صحرا بود

توی شبنم و ُگل غرق
از طراوت و پاکی

دشت و باغ می زد برق

صبح، یک نفر در دشت
شادان قدم می زد

خواب پونه ها را داشت
با قدم به هم می زد...

*
حال و روز ما ای کاش
روز و شب همین باشد

سایه ی خدا هر َدم
بر سرِ زمین باشد.

سیدسعید هاشمي
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فصل بهار و نشاط
این َمَنم

غرق ُگل و شادی و عطر و صفا
شادمان

قد زده ام تا به دل ابرها
*

یا کریم
شعر خودش را به َسَرم ریخته

آفتاب
آمده بر بال و پرم ریخته

*
آب حوض

عکس مرا در دل خود کرده قاب
می شوم

محو تماشای خودم توی آب
*

باغچه
تازه و پررونق و خیس و قشنگ

دیدنی ست
در دل او رقص دل انگیز رنگ

این طرف
پیچکی از پنجره آویخته ست

می رود
تا بدهد باز به خورشید دست

*
آمدی

آمدی از غصه رها شد دلم
باز هم

غرق در آهنگ و صدا شد
*

این تویی
فصل بهار و گل و شور و نشاط

این منم
نارونی سبز میان حیاط



26

ک ها
ستان

دا

محمدرضا شمس

  س��لطاني از دانشمندي خواست که تاریخ جهان را 
براي او بنویس��د. دانشمند ده س��ال تمام زحمت کشید 
و نتیج��ه زحمات و مطالعات��ش را در کتاب هاي زیادي 
نوش��ت. بعدآن ها را بار چند شتر کرد و به نزد سلطان 

برد.

سلطان با دیدن آن همه کتاب گفت:"من وقت خواندن 
این همه کتاب را ندارم. اگر ممکن اس��ت آنها را خالصه 

کن."
دانشمند پنج س��ال دیگر وقت صرف کرد و این بار 
کتاب ها را بار یک االغ کرد و به نزد سلطان برد. سلطان 

تاريخ جهان

دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان
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نود و ُنه سكه طال

با مش��اهده کتاب ها به دانشمند گفت:"از آن زمان تا به 
حال پانزده س��ال گذش��ته و من پیر شده ام و حوصله 
خواندن این کتاب ها را ندارم. اگر ممکن است همه را در 

یک کتاب خالصه کن."
دانش��مند پذیرفت و پنج س��ال دیگر زحمت کشید و 
هم��ه کتاب ه��ا را در یک کتاب جمع ک��رد. بعد کتاب را 
برداشت و به خدمت س��لطان رسید. سلطان بیمار بود 

و در بس��تر افتاده بود. روي به دانش��مند کرد و گفت 
:" دوس��ت عزیز، من روزهاي آخ��ر عمر را مي گذرانم، 
ممکن اس��ت بمیرم و نتوانم کت��اب را بخوانم. خواهش 

مي کنم همه این کتاب را در یک جمله خالصه کن."
دانش��مند مدت��ي فک��ر ک��رد و س��رانجام   چنین  
گفت:"انس��ان ها به دنیا مي ایند، رنج مي کش��ند و سپس 

مي میرند".

)بندر تركمن(
  یک��ي بود، یکي نب��ود. دو تا همس��ایه  بودند. یکی 
پولدار ، یکی بی پول.دومي همیش��ه با خداي خود راز و 
نیاز مي کرد. روزي که از وضعش خیلي ناالن شده بود، 

دو دستش را به آسمان بلند کرد و مراد خواست:
  - خداوندا! صد س��که طال تو یک کیسه مخملي بهم 

بده. اگر نود و نه سکه هم باشد قبول نمی کنم.
   پولداره، که آدم ش��وخی بود، درخواست  همسایه 
 اش را ک��ه ب��ه ص��داي بلند گفت��ه بود، ش��نید. با خود 
گفت:»بگذار ببینم ، اگر نود و نه س��که برایش بیندازم بر 
می دارد یا نه؟«. پا ش��د در کیسه مخملي نود ونه سکه 
ریخت و از پنجره به اتاق  همس��ایه  انداخت.  همس��ایه  
بینوا تا چش��مش به کیس��ه مخملي خ��ورد، خدا را صد 
هزار بار شکر کرد و ندید که  همسایه  اش از پنجره اتاق 
او را مي پاید. بی پوله، س��که ها را شمرد. نود و نه سکه 
بود. با صداي بلند گفت:عیبی ندارد . آن یک سکه هم مال 

کیسه مخملی!
پولداره دید تو بد مخمصه ای افتاده است و دوید در 
خانه را چهارتاق باز ک��رد و داد زد:زود باش پول های 
م��را بده . آن کیس��ه مخملی و نود و نه س��که مال من 

است!
  - سکه ها را با کیسه مخملي اش رد کن!

بی پوله گفت: چی داری می گویی ؟ این ها را خدا به 
من داده است. 

- عزیز من! کیسه مخملي با نود و نه سکه را، من به 

اتاقت انداختم، می خواستم امتحانت کنم .
- نخیر . آن را خدا به من داده است .

  یکي این گفت، یکي او گفت و دعوایشان شد.پولداره 
گفت : باید بریم پیش قاضی .

ب��ی پول��ه گفت :  من با این س��ر و وض��ع همراهت 
نمي آیم، تو س��واره و من پیاده! معلوم اس��ت که قاضی 

طرف تو را می گیرد . 
  - حاال من باید چه کار کنم!

  - یک اس��ب هم به من بده، تا دوتایی مان، س��واره 
نزد قاضي برویم.

پولداره اس��بي به او داد. س��وارش شد. هنوز اسب 
چهارنعلي نرفته بود که بی پوله گفت:

  - نه، عادالنه نیس��ت، لباس تو نو است و لباس من 
کهنه معلوم است که قاضی طرف تو را می گیرد. 

 پولداره لباس��ي نو به او پوش��اند. س��اعتي بعد هر 
دو س��واره با لباس نو در محکمه قاضي بودند. قاضي 
پرس��ید:چی شده؟ همسایه  ثروتمند همه چیز را تعریف 

کرد.
  قاضي از همسایه فقیر پرسید:خب چه مي گویي!

بی پوله گفت:  همس��ایه من کمی خیال باف است . او 
فکر می کند همه چیز دنیا مال اوست . حتمًا االن ادعا می 

کند که اسب من هم، مال اوست.
پولداره گفت:البته که مال من اس��ت.من آن را برایت 

خریدم.
  -شنیدید جناب قاضي ؟شنیدید! االن حتما می گوید 
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لباسم را هم، او خریده است.
   همسایه  گفت:معلومه که خریدم . مگر تو نبودی که 

می گفتی با این لباس کهنه پیش قاضی نمی آیم ؟
     - ش��نیدید جناب قاضي! شنیدید،همه چیزم مال 
اوس��ت . سکه هایم ، اسبم ، لباسم . پس من هیچ چیز از 

خودم ندارم . 

  قاضي به  همس��ایه  ثروتمند گفت:بهتر است دست 
از این کارها برداری و مزاحم همسایه ات نشوی .

  به این ترتیب همس��ایه ثروتمند دست از پا درازتر 
به خانه برگش��ت و دیگر هوس نکرد از این ش��وخی ها 

بکند . 

پیر مردي بود که از مردن  مي ترس��ید. یک روز 
زمستان که هوا خیلي سرد بود و برف سفیدي همه 
جا را پوش��انده بود، عزرائیل به س��راغ او رفت و 

گفت: »آماده باش که مي خواهم جانت را بگیرم.«
پیرم��رد بنا کرد به التماس ک��ردن که: »تو را به 
خدا در ای��ن فصل جان مرا نگیر. هوا خیلي س��رد 
اس��ت و من دلم نمي خواهد توي این سوز و سرما 

بمیرم.«
عزرائیل گفت: »ولي من باید جان تو را بگیرم.«

پیرمرد دوب��اره التماس ک��رد و آن قدر گفت و 
گف��ت تا دل عزرائیل به رحم آمد و قول داد تا فصل 

بهار صبر کند .
روزه��ا و ماه ه��ا از پي هم گذش��تند تا این که 
بهار از راه رس��ید. درخت ها شکوفه کردند و گلها 

پیرمرد و عزرائیل

پادشاهي بودسه تاپس��ر داشت. دوتاشان جان 
نداشتند،یکش  سر نداش��ت. پسري که سر نداشت 

مي  خواست بره شکار.
توي قصر پادشاه سه تاتفنگ بود. دوتاش شکسته   
بود،یکش  گلوله نداش��ت. پس��ري که سرنداش��ت، 

باتفنگي که گلوله نداشت رفت طویله...
سه تا اسب دید، دوتاش  لنگ بود یکیش  پا نداشت. 
پس��ري  که سر نداش��ت،با تفنگي که گلوله نداشت 

سوار اسبي شدکه پا نداشت.
رفت صحراشکار. س��ه تاآهودید، دوتاش خسته 

بود یکیش  نفس نداشت .
پسري که سر نداشت، با تفنگي که گلوله نداشت، 
زد به آهویي که نفس نداشت. آهو را برداشت، رفت  
رس��ید به س��ه تا خانه. دوتا از خانه ه��ا خراب بود 

یکیش  سقف نداشت.
پسري که سر نداشت، با شکاري که نفس نداشت، 
رفت خانه اي که سقف نداشت. توي خانه سه تا دیگ 

بود،  دوتاش شکسته  بود،  یکیش  ته نداشت.
پس��ري که  سر نداش��ت، ش��کاري را که نفس 
نداش��ت، انداخت تو دیگي که  ته نداشت. شاخ  کرد. 

استخوان هاش سوخت اما گوشتش خبر نداشت.
پس��ري که سرنداشت، ش��کاري را که سوخته 
بود،ام��ا گوش��تش خبر نداش��ت خ��ورد و خورد. 

تشنه اش شد. دوید پي آب.
سه تا چش��مه دید دوتاش خشک بود، یکیش  نم 

نداشت.
پس��ري که س��ر نداش��ت، لپیش  را گذاشت به  

چشمه اي که نم نداشت و سربرنداشت.

داشت و نداشت
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س��ر از خاك درآوردند. همه جا سبز و خرم شد. با 
آمدن بهار پیرم��رد به یاد قولي که به عزرائیل داده 
بود افتاد و تنش لرزید. آن وقت رو به آس��مان کرد 

وگفت: »خداوندا بهاره، وقت کاره من نمیرم.«
بهار رفت و تابستان آمد. هوا گرم شد وگندم ها 
دش��ت و صحرا را طالی��ی  کردند. یک روز پیرمرد 
زیر درختي نشس��ته بود و چپقش را چاق مي کرد 
که عزرائیل از راه رسید. پیرمرد با ترس سالم کرد 
وگفت: »االن وقت کاره، وقت دروکردن گندم هاست. 

برو یک فصل دیگر بیا.«
عزرائی��ل چیزي نگفت. راه��ش را گرفت و رفت. 

پیرمرد خوشحال شد.
تابس��تان رفت و پاییز رس��ید. عزرائیل دوباره 
پیدایش شد. پیرمرد گفت: » زمستانه، یخ بندانه، من 

نمیرم.«
خالصه، پیرمرد که جانش را خیلي دوست داشت 
در هر فصلي که سروکله عزرائیل پیدا مي شد، بهانه اي 

مي آورد و به مرگ راضي نمي شد.

روزها و ماه ها و س��ال ها از پي هم گذش��تند و 
پیرمرد پیرتر و پیرتر شد. حاال دیگر او صاحب نوه 
و نتیجه و نبیره ش��ده بود و هفت نس��ل از خودش 
را دی��ده بود. اوآن قدرعمر کرده بودکه دیگر قدرت 
حرکت کردن نداش��ت.کمرش دوال ش��ده بود و به 
سختي راه مي رفت. سرانجام کار به جایي کشید که 
پیرمرد خودش به تن��گ آمد و آرزوي مرگ کرد و 
یک روز رو به آس��مان کرد و گفت: »پروردگارا اگر 
مرگ نبود، زندگي هم بعد از صد وپنجاه س��ال هیچ 
ارزشي نداشت. خداوندا حاال دیگر مرگ را به سراغ 

من بفرست. چون من کاماًل آمادگي اش را دارم.«
در همین موقع عزرائیل حاضر شد و گفت: »حالت 
چه طور است پیرمرد؟ اگر باز هم مي خواهي زنده 

بماني من حرفي ندارم.«
پیرمرد جواب داد: »اگر جان مرا نگیري از دست 

تو به خدا شکایت مي کنم.«
عزرائیل هم فوري جانش را گرفت.
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قد و قام��ت تنومندي دارد و لبخن��د لحظه اي از 
چه��ره اش دور نمي ش��ود. در اوج جواني کم حرف 
نشان مي دهد. به قول خودش بیشتر از اینکه بخواهد 
حرف بزند س��عي مي کند براي رس��یدن به اهدافش 

فکر کند.
متولد س��ال 1370 در استان گلستان، شهرستان 
کدوکوي اس��ت. یک س��ال اس��ت به صحنه ورزش 
و رش��ته پرتاب چک��ش روي آورده و در این مدت 

پیشرفتي باورنکردني داشت.
با 190 سانتي متر قد و 100 کیلو وزن تا به امروز 
در رده سني نوجوانان و جوانان افتخارات بسیاري 

را به دست آورده است.
او با قهرماني نوجوانان ایراني در شهرهاي یزد 
و تهران، س��ه بار قهرماني جوانان یک بار در اهواز 
ودو بار در اهواز، کس��ب عن��وان هفتمي نوجوانان 
آزاد جهان در ایتالیا و... بخش��ي از عناوین بدس��ت 

آمده توسط این جوان مستعد گرگاني است.
پژمان قلعه نویي با پرتاب چکش به طول 70 متر 
در ح��ال حاضر رکورددار نوجوانان ایراني اس��ت 
و بعید هم به نظر مي رس��د که کس��ي بتواند به  این 
زودي ها رکورد او را بشکند. او امسال به رده سني 
جوانان آمده و خودش را براي رقابت هاي قهرماني 
آس��یا در ویتنام آماده مي کند، رقابت هایي که قرار 
است اواس��ط تیرماه س��ال جاري برگزار شود. با 
جوان اول پرت��اب چکش ایران گفت وگویي را انجام 

داده ایم که با هم مي خوانیم.
* از خودت بگو، چگونه و توسط چه کسي کشف 

گفت وگو با جواني كه آرزوهاي بزرگ در سر دارد

پژمان قلعه نویي:
 از همین حاال طالي آسیا را

 روي سینه من ببینید!
محمدرضا نصراله زاده
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شدي؟
دوس��ت دارم خودم را اینگونه معرفي کنم. پژمان قلعه نویي، عاشق پرتاب 
چکش و کس��ي که مي خواهد نام ایران را در سراس��ر جهان طنین انداز کند. اما 
اینکه چگونه وارد این رش��ته ش��دم، اینکه آقاي وجیهه ا... ش��هري در تابستان 

سال 87 مرا دید و براي این رشته انتخاب کرد.
* با رکورد 70 متر، در ایتالیا چکش را چقدر پرتاب کردي؟

 63 متر!
* چرا؟

 دالی��ل مختلفي داش��ت. اول اینکه در دو هفته اي که پیش از مس��ابقه هاي 
ایتالیا در اردوي قوان و در هتل ش��هر بودم، تعریف خوبي نداشتم و مسووالن 
فدراس��یون هم وسایل الزم را در اختیارم نمي گذاشتند. ضمن اینکه مصدومیت 

از ناحیه کمر هم باعث شد تا نتوانم انتظارات را برآورده کنم.
* مربي فعلي تو کیست؟

 واقعیت را بخواهم بگویم اینکه مربي ندارم!
* توجه فدراسیون دو و میداني به تو در چه سطحي است؟

 فدراس��یون اص��اًل توجهي ب��ه من ندارد. آنه��ا نه وس��یله اي در اختیارم 
مي گذارند و نه امکاناتي را برایم قائل مي ش��وند. در گرگان هم هیچ جایي براي 

تمرین ندارم و همین مسئله نگراني هایي را براي من بوجود آورده است.
* هزینه تمرین ها و خرید وسایل تو با چه کسي است؟

 همه چیز را خودم مي خرم، اما چون هدف دارم دلس��رد نش��ده و نخواهم 
ش��د، چرا ک��ه مي خواه��م در اوج محرومیت ب��راي این رش��ته و دوومیداني 

محبوبیت کسب کنم.
* در لیگ با چه تیمي شرکت داشتي؟

 تیم ذوب  آهن اصفهان!
* این مسئله تاواني برایت نداشت؟

 مگر مي ش��ود نداشته باش��د. در گرگان مس��ووالن ورزش استان به من 
مي گوین��د تو که براي ذوب آهن کار مي کني، برو از آنها وس��ایل بگیر و با آنها 

تمرین کن.
* اولین پولي که از ورزش بدست تو رسید، چه مبلغي و از کجا بود؟

 اولی��ن و آخری��ن پولي که از ورزش بدس��ت آورده ام، همان پولي بود که 
ذوب آهني ها به من دادند، که مبلغ آن 2 میلیون و 300 هزار تومان بود.
* این پول چه تفاوتي با پولهاي دیگري داشت که بدست تو رسید؟
 چون این پول حاصل زحمات خود من بود، برایم لذت بخش بود.

* 2 میلیون و 300 هزار تومان را چکار کردي؟
 هنوز خرج نکرده ام و آنرا به عنوان سپرده در یکي از بانک ها گذاشته ام.

* براي فصل جاري چه تصمیمي داري؟
 مي خواهم قرار دادم را با ذوب آهني ها دوباره تمدید کنم.

* نهایت آرزوي تو در پرتاب چکش چیست؟
 در کوتاه مدت مي خواهم قهرمان رقابت هاي پرتاب چکش آس��یا در ویتنام 
ش��وم. و در همین جا هم به ش��ما و همه عالقه مندان به ورزش دوومیداني در 
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ایران قول مي دهم که با مدال طال به ایران برگردم.
* فکر مي کني در ویتنام چکش را چند متر پرتاب 

کني؟
 اطمین��ان دارم، ب��االي 70 مت��ر پرتاب خواهم 

کرد.
* الگوي اخالقي تو در ورزش کیست؟

یاور عقیلي دروازه بان اس��بق تی��م عقاب تهران 
است که در حال حاضر هم از مشورتهاي او استفاده 

می کنم.
* الگوي فني چطور؟

 به لحاظ فني محمد کریم نژاد پرتاب گر گرگاني 
الگوي من است.

* نگاه تو بعد از آسیا به کجاست؟
 یکم��اه بع��د از رقابت ه��اي آس��یایي ویتنام 

رقابته��اي جهان��ي در کانادا برگزار خواهد ش��د و 
چنانچه من بتوانم چکش را در ویتنام بیش��تر از 67 
متر پرتاب کنم، ورودي رقابت هاي جهاني کانادا را 
نیز بدس��ت خواهم اورد که اطمینان دارم این اتفاق 

براي من خواهد افتاد.
* با امید قلعه نویي س��ر مربي فعلي تیم سپاهان 

نسبتي داري؟
 نه. فقط تشابه فامیلي است.

* موفقی��ت امروز خودت را بیش��تر مدیون چه 
کساني هستي؟

 مدیون خانواده ام هستم که در این مدت از من 
حمایت کرده و از هیچ تالش��ي ب��راي موفقیت من 

دریغ نکردند.

»جرومه والک��ه« دبیرکل فدراس��یون بین المللي 
فوتب��ال )FIFA( با محکوم  ک��ردن تهدیدات القاعده 
گف��ت: این بي معناس��ت که اگر تهدی��دي را دریافت 
کردیم، جام جهاني اجازه نداشته باشد که در آفریقاي 

جنوبي یا هر کشور دیگري برگزار شود.
دبیرکل فیفا تهدیدات القاعده را بي اساس دانست 
و به خبرگزاري آسوش��یتدپرس گف��ت: ما در دنیا 

آزادیم که آنچه را که مي خواهیم جشن بگیریم.
»والکه« گف��ت: به  عنوان مدیریت تش��کیالتي که 
فوتبال دنی��ا را اداره مي کند، مي دانی��م که تهدیدي 
وج��ود دارد، اما به خاطر دریافت تهدید، تش��کیالت 

جام جهاني را متوقف نخواهیم کرد.
فیفا در پي تهدید ش��بکه القاع��ده به بمب گذاري 
در هن��گام برگزاري رقابت ه��اي جام جهاني 2010 
ب��ه »جرومه والکه« دبیر فدراس��یون جهاني فوتبال 
گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده با اطمینان 

زی��اد مي گویم که به هنگام برگزاري این پیکارها در 
کش��ور میزبان شاهد باالترین کیفیت و سطح امنیت 
خواهیم بود. اطمینان داده مي ش��ود و جاي نگراني 

وجود نخواهد داشت.
تهدی��د القاعده چندي پیش از طری��ق اینترنت به 
روي تصاویر تلویزیوني آمد و بن الدن رهبر القاعده 
از طریق تصاویر تلویزیوني اعالم کرد گروهش به 
هنگام برپایي مسابقات جام جهاني 2010 در کشور 
میزبان و آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا اقدام 
به خراب��کاري و بمب گذاري خواهد کرد. در پي این 
تهدیدات دولت آفریقاي جنوبي که مسوولیت اصلي 
برگزاري پیکاره��اي جام جهاني فوتبال را از تاریخ 
21 خرداد ماه برعهده خواهد داشت، پس از مشورت 
با فیفا از برخي کش��ورهاي منطقه درخواست کمک 
براي حضور نظامیان جهت کنترل امنیت پیکارها به 

هنگام برگزاري این مسابقه ها کرد.

سايه رعب و وحشت بر 
جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي

القاعده تهديد كرد، فیفا محكوم!
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نیمه ی دوم ارديبهشت ماه 1389

شماره ی پیاپی 245

تمام بلیت هاي 
فینال جام جهاني 2010 

فروخته شد
تمام بلیت هاي دیدارهاي نیمه نهایي و 
نهایي جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي 

پیش فروش شده است.
 )FIFA( فدراسیون بین المللي فوتبال 
اع��الم کرد، ع��الوه بر بلیت س��ه دیدار 
نیمه نهای��ي و فینال رقابتهاي جام جهاني 
2010 دیگر بلیتي براي بازي تیمهاي ملي 
انگلیس با آمریکا و انگلیس با اس��لووني 

براي عرضه وجود ندارد.
دیدار ایتالیا ب��ا پاراگوئه و برزیل با 
پرتغال نیز بطور کامل پیش فروش شده 
و دیگ��ر بلیتي براي ای��ن بازیها موجود 
نیست. در این ش��رایط »جرومه والکه« 
دبیرکل فیفا اعالم کرده است که به منظور 
کمک به هواداران فوتبال، راههاي مختلفي 
را براي دسترس��ي به بلیت ه��ا در نظر 
گرفته  ای��م، چرا که اعتقادمان این اس��ت 
که باید همه عالقه مندان به فوتبال امکان 
دریافت بلیت و ش��رکت در مسابقات و 
تجربه کردن هیجان اولین جام جهاني در 

آفریقا را داشته باشند.
گفتني اس��ت تمام��ي 500 هزار بلیت 
مربوط به 63 مسابقه جام جهاني شامل 
تمامي مسابقات مرحله گروهي و حذفي 
به جز فینال در دسترس عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت.
ضمن اینک��ه پنج کان��ال مختلف در 
پنجمی��ن و آخری��ن مرحله ف��روش از 
روز پنج ش��نبه تا آخرین روز مسابقات 

خدمات رساني خواهند کرد.
در  جنوبي  آفریقاي  جام جهاني2010 
فاصله زماني 21 خرداد لغایت 20 تیرماه 

سال 89 در 9 شهر برگزار خواهد شد.
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افقی:
1. من را.

2. امری را به عهدة کسی واگذاشتن.
3. اّمت ها � از شهرهای استان مازندران.

4. پیشوایان.
5. فرزندان � همة سال ها.

6. مکان � پیشه.
7. شیرینی مجلس سوگواری � کور کردن.

8. ویتامین انعقاد خون � باز � یاور ناله � ناخن چهارپایان 
مثل اسب و بز.

9. بی بهره � نامة نوشته شده که بعد اصالح و پاکنویس 
شود.

10.خواهر و برادری که س��الها در کتاب فارس��ی اول 
دبستان جا داشتند و حاال به شکل عروسک در آمده اند.

11. چوبة اعدام � آهنگ.
12. فرمانبر.

13. پرچم.

عمودی:
1. سنگ سنجش عیار طال و نقره.

2. جمع بردباری.
3. دارندگان و صاحبان � شعور.

4. نخست � دعاها.
5. مجموع زمین ها و بناهای کس��ی �  برآمدگی هایی در 

بدن به واسطة آسیب دیدگی.
6. ستوده � آهو.

7. مفعول بی واسطه � درخت انگور.
8. شقایق � درمان.

9. پیوسته � دستبندها.
10. سودن � خداوند.

11. سر فرود آورنده � بلة روسی.
12. حس بساوایی.

13. اهلی.
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