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دو هفته نامه نوجوانان ايران

سال ششم ،شماره ،4پیاپی(245دوره ی جدید)
نیمه ی دوم اردیبهشت ،1389قیمت  400تومان

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.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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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
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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.

در برابر باد
علي وفسي

در برابر بادها مثل بيدم .لرزش وجودم را كه ميبيني،
نسيم رحمت را بر من فرود ميآوري .چه بيدها كه در
هجوم اين بادهاي طوفانزا قد راست كردند .و اگر تو
نبودي ،باد بالي جانش��ان ميشد .چه درختهايي كه
از يورش بيامان خشكس��الي و از هجوم سيالبهاي
جانكاه در امان ماندند و دست استوار تو ،آنها را بيدار
كرد! چه جنگلهايي كه از غرش برقآس��اي رعد ،جان
سالم به در بردند و چتر مهرباني تو نگذاشت كه جنگل
س��بز تبديل به مشتي خاكستر شود .و ما مثل درختيم،
و طوفان و س��يل و خشكس��الي و رعد و برق ،رنج و
زيانهايي است كه در كمينمان قد علم كردهاند.
من اگر شيشه بودم ،خط عبور سنگها را به سويم
كج كردي ،كه اگر سنگ به من ميخورد ،ديگر حضورم
معني نميگرفت .اگر پرنده بودم ،صفحهي آسمان كبود
و پرخطر را برايم آبي و بيخطر ترسيم كردي تا مبادا
بارش بيرحمانهي سياهي مرا از پا در آورد.
هميش��ه همينطور است؛ بيآن كه ببينيم ،با چشمي
كه دنيايي اس��ت .بيآنكه حس كنيم ،با حواسي كه در
حد جس��ممان است .هميش��ه و هر لحظه چيزهايي در
مقابل من ظاهر ميش��وند كه اگر به سويشان بروم،
نتيجهاي جز ضرر و زيان ندارد .در مقابل اين چيزهاي
زيانآور ،نعمتهاي نامريي و محافظان ناپيداي تو مرا
از حملهي حوادث حفظ ميكند.
همين خيابانه��اي درهم و برهم و پرپيچ و خم ،پر
است از لحظهاي زيانزا و رنجآور .در اين خيابانهاي
پرحادثه و پرتصادف ،فرش��تههايي از چشم ما پنهان،
به ما نزديك ميشوند و حادثهها را از ما دور ميكنند.
مگ��ر نه اين كه صاحب اين فرش��تههايي؟ پس تو ما را
حفظ ميكني.
اگ��ر عابري در بيابان بيآب و علف باش��م ،باز هم

تويي كه رنج راه را بر من گنج ميكني .اگر ُهرم و داغي
بيرح��م راه ،جان را از من بكاهد ،رحمت تو س��ايهاي
ميشود تا به زحمت نيفتيم.
ف��رق بين رحمت و زحمت يك نقطه اس��ت .هر چند
هر دو در يك خط و جادهاند ،پاك ك ِن تو نقطهي س��ياه
زحمت را پاك ميكند و رحمت ميشود.
اي خدا! اين منم پر از اشتباه ،پر از خطاهاي رنگارنگ.
اگر حوادث دوروب��رم را از من دور كني ،باز خودم هم
ب��ا خطاهايم حادثهآفرين ميش��وم .باز خطاهاي من به
من زيان ميرس��انند و با اشتباههاي من ،رنج را بر من
زياد ميكنند .اين تويي كه در برابر اين خطاها ،روش��نم
ميكني تا رن��ج زندگي از من دور ش��ود .اين تويي كه
پرده بر اش��تباههايم ميكشي و نعمت پنهانت را هديهام
ق اش��تباهها غوطهور نش��وم.
ميكن��ي تا ديگر در باتال 
زندگي پر است از اين فرصتهاي خوب نفس كشيدن در
هواي پاك رحمت و پر اس��ت از لحظههايي كه جانكاه و
طاقتفرساست .زمان پر است از لحظههاي زيانآور در
مقابل هديههاي پنهان تو كه زيان را از من ميزدايد .باز
ميدانم بر س��ر راه اين جادهي پرنشيبوفراز رنجهايي
اس��ت كه پيدا و پنهان بر ما ظاهر ميش��وند و اين همه
رنج و زيان و ش��رهاي بيامان به دست رحمت تو محو
ميش��ود.از اين نعمتهاي پنهانت ممن��ون! نعمتهايي
كه هر چند به چش��م نميآيند ،ا ّم��ا بيشتر از نعمتهاي
ظاهري است.
پروردگارا ،آن رنج و زيانها را كه از من به رحمتت
دفع كردي ،بيش از آن همه نعمت و عافيت اس��ت كه به
ظاهر مشاهده ميكنم.
امام حسين ،دعاي عرفه
نیمه ی دوم اردیبهشت ماه 1389
شماره ی پیاپی 245
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آفتاب
مهربانی

شمهاي از

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

نزول جبرئيل
بر حضرت زهراعليهالسالم

من راجع به حضرت صديقه ـ سالماهلل عليها ـ خودم
را قاص��ر ميدانم كه ذكري بكن��م ،فقط اكتفا ميكنم به
يك روايت كه در كافي شريفه است و با سند معتبر نقل
ش��ده است و آن روايت اين اس��ت كه حضرت صادق
ـ س�لاماهلل عليه ـ ميفرمايد :فاطمه ـ س�لاماهلل عليها ـ
بعد از پدرش  75روز زن��ده بودند .در اين دنيا ،بودند
و حزن و ش��دت برايشان غلبه داش��ت و جبرئيل امين
ميآمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عرض ميكرد
و مس��ائلي از آينده نقل ميكرد .ظاهر روايت اين است
كه در اين  75روز مراودهاي بوده اس��ت؛ يعني ،رفت و
آمد جبرئيل زياد بوده اس��ت و گم��ان ندارم كه غير از
طبق��ة اول از انبياي عظام دربارة كس��ي اينطور وارد
ش��ده باش��د كه در ظرف  75روز جبرئيل امين رفت و
آمد داشته است و مسائل را در آتيهاي كه واقع ميشده
است ،مس��ائل را ذكر كرده است و آنچه كه به ذرية او
ميرسيده است در آتيه ،ذكر كرده است و حضرت امير
هم آنها را نوشته است ،كاتب وحي بوده است حضرت
امير ،همان طوري كه كاتب وحي رسول خدا بوده است
ـ و البته آن وحي به معناي آوردن احكام ،تمام ش��د به
رفتن رسول اكرم ـ كاتب وحي حضرت صديقه در اين
 75روز بوده است .مسألة آمدن جبرئيل براي كسي يك
مس��ألة ساده نيست .خيال نش��ود كه جبرئيل براي هر
كس��ي ميآيد و امكان دارد بيايد ،اين يك تناس��ب الزم
است بين روح آن كس��ي كه جبرئيل ميخواهد بيايد و
مقام جبرئيل كه روح اعظم است ،چه ما قائل بشويم به
اينكه قضية تنزيل ،تنزل جبرئيل ،به واس��طة روح اعظم
خود اين ولي اس��ت يا پيغمبر است .او تنزيل ميدهد او
را و وارد ميكن��د تا مرتبة پايين يا بگوييم كه خير ،حق
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان

6

تعالي او را مأمور ميكند كه برو و اين مس��ائل را بگو.
چه آن قس��م بگوييم كه بعض اهل نظر ميگويند و چه
اين قسم بگوييم كه بعض اهل ظاهر ميگويند ،تا تناسب
ما بين روح اين كس��ي كه جبرئيل ميآيد پيش او و بين
جبرئيل كه روح اعظم است نباشد ،امكان ندارد اين معنا
و اين تناس��ب بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبياي
درجة اول بوده است مثل رسول خدا و موسي و عيسي
وابراهي��م و امثال اينها ،بين همه كس نبوده اس��ت ،بعد
از اين هم بين كسي ديگر نشده است .حتي دربارة ائمه
هم من نديده ام كه وارد شده باشد اينطور كه جبرئيل
بر آنها نازل شده باشد ،فقط اين است كه براي حضرت
زهرا ـ س�لاماهلل عليها ـ س��ت كه آنكه م��ن ديدهام كه
جبرئيل به طور مكرر در اين  75روز وارد ميش��ده و
مسائل آتيهاي كه بر ذرية او ميگذشته است ،آن مسائل
را ميگفته است و حضرت امير هم ثبت ميكرده است.
و شايد يكي از مسائلي كه گفته است ،راجع به مسائلي
اس��ت كه در عهد ذرية بلند پاي��ة او حضرت صاحب ـ
سالماهلل عليه ـ است ،براي او ذكر كرده است كه مسائل
ايران جزو آن مسائل باشد ،ما نميدانيم ،ممكن است .در
هر صورت من اين شرافت و فضيلت را از همة فضايلي
ك��ه براي حضرت زهرا ذكر كردهان��دـ با اينكه آنها هم
فضايل بزرگي اس��ت ـ اين فضيلت را من باالتر از همه
ميدانم كه براي غير انبيا ـ عليهمالسالم ـ آن هم نه همة
انبيا ،براي طبقة باالي انبيا ـ عليهمالس�لام ـ و بعض از
اوليايي كه در رتبة آنها هس��ت ،براي كس ديگر حاصل
نش��ده .و با اين تعبيري كه مراوده داشته است جبرئيل
در اي��ن هفتاد و چند روز ،ب��راي هيچكس تاكنون واقع
نش��ده و اين از فضايلي است كه از مختصات حضرت
صديقه ـ سالماهلل عليها ـ است.

صحيفه امام؛ ج  ،20ص .6-4

خيرات و بركات معنوي كوثر

قلم و بيان من عاجز است كه مقاومت عظيم و گستردة
ميليونها مسلمان شيفتة خدمت و ايثار و شهادت را در
اين كشور صاحبالزمان ـ ارواحنا فداه ـ ترسيم نمايد،
و از حماس��هها و رشادتها و خيرات و بركات فرزندان
معن��وي كوثر ،حضرت فاطمة زهرا ـ س�لاماهلل عليها ـ
سخن بگويد؛ كه همة اينها از هنر اسالم و اهل بيت و از
بركات پيروي امام عاشورا سرچشمه گرفته است.

صحيفه امام؛ ج  ،20ص .198

«صحيفه فاطمه» كتاب الهام شده از جانب
خدا

ما مفتخريم كه« ...صحيفة فاطميه» كه كتاب الهام ش��ده
از جانب خداوند تعالي به زهراي مرضيه اس��ت ،از ما
است.

سادگي خانة فاطمه عليهالسالم
حضرت امير ـ سالماهلل عليه ـ كه خليفة مسملين بود،
خليفة يك مملكتي كه ش��ايد ده مقابل مملكت ايران بود،
از حجاز تا مصر ،آفريقا ،كذا [و] يك مقدار هم از اروپا،
اين خليفة الهي وقت��ي توي جمعيت بود مثل همه ما كه
نشس��تهايم با هم ،اين هم زير پايش نبود ،همين بود كه
يك پوس��ت داشتند ـ به حسب نقل ـ يك پوست داشتند
كه ش��ب خودش و حضرت فاطمه رويش ميخوابيدند،
و روز روي همين پوس��ت علوفة شترش را ميريخت.
پيغمبر هم همين شيوه را داشت .اسالم اين است.

صحيفه امام؛ ج  ،8ص .429-428

صحيفه امام؛ ج  ،21ص .397-396
(وصيتنامه سياسي ـ الهي امامخميني(س)).

فرم اشتراک دو هفته نامهی دوست نوجوانان

بهاى اشتراك هر شماره  400تومان را به شماره ى  0102070538002بانك صادرات (سپهر) واريز كنيد.
( قابل پرداخت در تمامىشعبههاى بانك صادرات ) به نام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراك را
همراه با رسيد بانكى به نشانى تهران ،خيابان انقالب ،چهار راه حافظ ،پالك  886امور مشتركين مجله دوست
نوجوانان ارسال فرمائيد.
هزينه ى پستى جهت مشتركين شهرستانها با پست عادى هر نسخه هزار ريال.
هزينه ى پستى جهت مشتركين شهر تهران با پست عادى هر نسخه پانصد ريال.
هزينه ى پستى جهت مشتركين تهران و شهرستانها با پست سفارشى هر نسخه هشت هزار ريال.
براى كس��ب اطالعات بيش��تر ،دريافت شمارههاى گذش��ته و يا ارس��ال مجله به خارج از كشور با امور
مشتركين ،تلفن  66706833و دورنگار  66712211تماس حاصل فرمائيد.
نام ونام خانوادگى .............................................................سن و كالس................................................
تاريخ اشتراك  ..........................متقاضى اشتراك از شماره ى....................تا شماره ى .......................
نشانى...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
تلفن...........................................................
كد پستى ...............................................
امضاء
نیمه ی دوم اردیبهشت ماه 1389
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چاخان باز
محمد رمضاني

بار اول است آرش آمده خانه بابابزرگ .توي حياط،
زير درخت توت دور بابابزرگمان ،گلمحمد ،حلقه زدهايم.
گلمحمد ،پيرمرد بذلهگوي مشكينشهر ،چپقش را دست
گرفته ،هر چند يك بار پك ميزند و خيره ميشود به ما.
هوا تازه تاريك شده و گرماي روز جايش را داده است
به نسيم خنك و گاه سرد شب .بزرگترها ،توي اتاق
هستند و صحبت ميكنند .صداي گهگاه خندههايشان را
ميشنويم .اين صدا اما كسي را كنجكاو نميكند .هيچ كدام
هوس نميكنيم سري به آنها بزنيم .دور بابابزرگ نشستن
به دهانمان بيشتر مزه ميدهد .وسط حياط ،اوري ننه1
پاالز انداخته و همه نشستهايم رويش .بابابزرگوشه پاالز
نشسته و تكيه داده به درخت توت قديمي .اوريننه از دم
غروب شايد ميدانست شوهرش براي نوهها قصه خواهد
گفت .براي همين شايد حياط را آب و جارو كرده و پاالز
را زير درخت توت پهن كرده بود .پشتي را هم تكيه داده
بود به درخت توت ،تا گلمحمد تكيه كند به آن .پاهايش را،
يكي دراز و ديگري را جمع كند .بازوي راستش را بگذارد
روي زانو و چپقش را با همان دست گاه به لب ببرد.
اول غروب ،قبل از اينكه بابابزرگ بيايد ،درد دل اوريننه
باز شده بود .وقتي يك كاسه قيسي و توت خشك و
كشمش ميداد دست من تا بين بچهها تقسيم كنم ،غر
زده بود« :بگو نيگر دارن وقتي بخورن كه ممد داره ُبوي2
ميگه .پيرمرد دست وردار نيس .حتمًا باز همون قصه رو
براتون ميگه».
اوريننه از قصههاي گلمحمد دل خوشي نداشت .چند
بار به من ،كه بزرگتر از بقيه نوهها بودم ،گفته بود« :با
اين ُبوي گفتن ميخواد بگه خيلي دل و جرئت داره .مرد
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گنده تو عمرش يه شب تنها نخوابيده .شبا بخواد بره
مستراح طوري سر و صدا راه مياندازه كه من بيدار شم
و از پنجره حياط رو نيگاه كنم .زمستونا ،بيدار كه ميشم
ميبينم سوز سرما پيچيده تو خونه .از ترسش در رو باز
ميذاره ميره مستراح .فكر ميكنه اگه در باز باشه ،يه
چيزي اونو به خونه وصل ميكنه و ديگه باليي سرش
نميياد .يكي نيس بهش بگه ،مگه قراره باليي سرت بياد؟»
باد ميوزد توي شاخههاي درختانَ .قلَ َمه آغاجالري 3با
وزش باد ،انگار كه ميرقصند و همه منتظر هستيم .آخر
سر يكي از بچهها ،محسن است شايد ،كم حوصلگي
ميكندو به حرف ميآيد .بابابزرگ سرش را يك طرف
خم ميكند و گوش راستش را ميگيرد طرف او.
 «ها؟»پ بابابزرگ كر است .از بچگي كر بوده است.
گوش چ 
محسن حرفش را تكرار ميكند.
 «ناغيل»4ميگويد و دماغش را چين ميدهد .اينطوري عينكش يك
بند انگشت باال ميرود و جلوي چشمش ميزان ميشود.
بابابزرگ ،مثل اينكه حرف محسن را نشنيده است ،گوش
راستش را ميگيرد طرف ما .اين بار همه با هم داد ميزنيم،
يك صدا داد ميزنيم.
 «ناغيل .ناغيل .ناغيل».اوريننه سفره به دست از كنارمان ميگذرد .دنبال حاضر
كردن بساط شام است .صدايمان را كه شنيد ،يك لحظه
ميايستد و با دقت نگاه سمت ما ميكند .بعد با غيظ
ميگويد« :ناغيل يوخُ ،بوي .قاسدان نامه»5.
بابابزرگ انگار صداي ما را شنيده است .سر تكان

ميگيرد سمت ما.
ميدهد.
 «ها؟» «قصه؟ كدوم قصه؟»دوباره داد ميزنيم.
بلند داد ميزنيم.
 «يه بار ديگه تعريف كن». «قصه كر شدنت».تكيه ميدهد به ديوار ،فين ميكند توي دستمال بزرگش و
ميخندد.
 «اي بابا! قب ًبه حرف ميآيد .سراپا گوش هستيم.
ال تعريف كردم كه واسهتون»
 «اسمش بابا بود ،پينهچي بابا.6كفاش بود».صدايمان را بلند ميكنيم ،همه.
 «يه بار ديگه بگو».مكث ميكند و همه را از نظر ميگذراند.
باز هم سرش را خم ميكند يك طرف و گوش راستش را « -به ما گفته بودن صبح آفتابنزده نبايد رفت حموم .گفته
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بودن حموم شبها مال جنهاس ،روزها مال آدما».
نگاهي به آرش مياندازم .بدنش را جمع كرده الي بازوانش.
بابابزرگ ادامه ميدهد.
 «اون زمون مشكينشهر يه دونه حموم داشت .يه حمومبزرگ .حسينآقا حامامي 7بود اسمش .پينهچي بابا صبح
آفتابنزده رفته بود حموم .تو حموم كسي نبوده ،بابا نيگاه
ميكنه اطراف تا شيرمحمد رو پيدا كنه .شيرمحمد دالك
حموم بود .بابا ،نگاه كه ميكنه ،ميبينه يه نفر لنگ بسته
دور كمرش و داره ميياد ،اما شيرمحمد نيست .ميپرسه:

دو هفته نامه ی
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شيرمحمد كجاست؟ مردي كه لنگ بسته بود دور كمرش
با صداي زير ،مثل صداي گنجشك ،ميگه :شيرمحمد
مريض بود .من عوضش اومدم .بابا ميپرسه :تو رو تا
حاال تو مشكين نديدم .غربيهاي؟ دالك غريبه ميگه :از
همين دور و بر اومدم نگران نباش .بابا ميشينه و دالك
پشتشو كيسه ميكشه .بابا يه دفه ميخنده».
همه ميخنديم .آرش خنديدن ما را ميبيند و او هم ميزند
زير خنده.
« -دالك ميپرسه؛ به چي ميخندي؟ با صداي زير ميپرسه.

مثل اينكه يه گنجشك از دهن آدم حرف بزنه .بابا صداي
زير دالك رو ميشنوه و فكر ميكنه دالك يا مريضه يا
خروسك گرفته .ميگه؛ دروغ بودهها .دالك ميپرسه؛ چي
دروغ بوده؟ پينهچي بابا ميگه :ميگفتن شبها حموم مال
جنهاس ،دروغ بوده .من كه آفتابنزده اومدم ،جني نديدم.
دالك ميگه؛ خب ،شايد صبح شده بوده اومدي .بابا ميگه؛
نه بابا! همين االنش هم صبح نشده .بعد ميپرسه ،يعني
االن آفتاب زده؟ دالك ميگه؛ بذار نيگاه كنم .بعد سرش
را ميكشه باال .گردنش دراز ميشه و سرش مي رسه به
سقف .از سوراخ سقف سرش رو ميبره بيرون و آسمون
رو نيگاه ميكنه .بعد سرشو برميگردونه طرف بابا و
ميگه؛ راست ميگي هنوز صبح نشده .پينهچي بابا گردن
دراز دالك رو ميبينه و سرش رو ،كه از سوراخ سقف
رفته بود بيرون .همون موقع ميبينه چند قطره آب از سقف
دارن ميافتن پايين ،اما نميافتن ،همون طور موندن وسط
هوا و خشكشون زده .سرش رو مياندازه پايين .چشمش
ميافته به پاهاي دالك .ميبينه دالك عوض پا سـم داره.
ترس برش ميداره .با ترس و لرز دست دالك رو ميگيره
تا قطرههاي آب رو نشونش بده .ميبينه دستش از بدن
دالك عبور كرده و بهراحتي از طرف ديگه بيرون اومده.
اينارو كه ميبينه تازه ميفهمه زير و نازك بودن صداي
دالك نشونه چييه».
بابابزرگ ساكت شده است .ترس توي تاريكي حياط سايه
انداخته است .ميپرسد« :ميدونين نشونه چي بوده؟»
همه ساكت هستيم .عسگر 8آرام ميگويد« :دالك جن
بوده».
ميگويد و نفس عميقي ميكشد .بابابزرگ آرام ميگويد:
«درسته .جن بوده».
ميگويد و بعد ادامه ميدهد.
 «پينهچي بابا اين رو كه ميفهمه ،ترس ميدوه تو دلش.دالك سرش رو برميگردونه جاي اولش .رو ميكنه به بابا
و ميگه؛ چه بوي خوبي ميدي پينهچي بابا! پينهچي بابا
ميخواد بپرسه اسم من رو از كجا ميدوني؟ اما ميبينه
زبونش بند اومده .دالك شروع ميكنه به بو كردن بدن بابا.
بابا از ترس داشته زهرهترك ميشده ،از جا كنده ميشه

پا ميذاره به فرار».
بابابزرگ مكث ميكند و باز هم توي دستمال بزرگش
دماغ ميگيرد .آرش اطراف را نگاه ميكند .مرا كه ديد،
چشمكي ميزنم و ميخندم .او هم ميخندد .بابابزرگ ادامه
ميدهد.
 «بابا از حموم ميياد بيرون و از جنتسرا تا اورتا چارراه9ميدوه .ميگن اولهاي آبان بوده ،قيرو آيي .10خيابون
رو مه گرفته بوده .پينهچي بابا ،بين مه ،ناگهان كسي رو
ميبينه .دقت ميكنه مي بينه طرف لباس پاسباني پوشيده.
خوشحال ميشه ،تو گرگ و ميش صبح با خودش ميگه
خوب شد ،البد دهقان پاسبانه .فرياد ميزنه دهقان! دهقان!
دهقان پاسيوان !11نزديك كه ميشه ميبينه دهقان نيس .يه
پاسبان غريبهاس .پاسبون هم بابا رو ميبينه .نگاهي بهش
مياندازه و با اخم ميپرسه؛ چرا لخت اومدي تو خيابون
مرتيكه؟»
بابابزرگ اينجاي حرف با صداي بلند ميخندد .ما هم
ميخنديم .همه با هم.
 «بيچاره بابا ،از حموم كه ميخواسته فرار كنه ،از ترسنتونسته بودد لباس تنش كنه .همون طور فيته 12رو دور
بدنش پيچيده و با يه دست نگه داشته بود .پاسبان كه
حرف ميزنه ،پينهچي بابا متوجه ميشه اون هم با صداي
زير ،مثل جيكجيك گنجشك ،حرف ميزنه .اما به روي
خودش نميياره .ترسيده بوده بيچاره ،جريان دالك رو
تعريف ميكنه .پاسبان خودش رو ميچسبونه به بابا و
شروع ميكنه به بو كردنش .در همون حال ميگه ببين
گردنش از اين هم درازتر بود؟ بعد سرش رو ميكشه باال.
اونقدر باال كه كلهاش ميخوره به ستارهها».
بابابزرگ ،سرش را باال ميگيرد و سعي ميكند گردنش را
سمت آسمان دراز كند .همه ميزنيم زير خنده ،بابابزرگ
سرش را يك طرفي ميكند و گوش راستش را ميگيرد
سمت ما.
 «ها؟»داد ميزنيم.
 «هيچ چي».بابابزرگ ادامه ميدهد.
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 «پينهچي بابا اين رو كه ميبينه بيشتر ميترسه و شروعميكنه به دويدن .يه كم كه ميدوه ميبينه پاهاش از زمين
بلند شده و داره تو آسمون ميدوه .اونقدر ميدوه كه
ميرسه به ستارهها ،هنوز هم ،همونجا داره ميدوه».
بابابزرگ باز هم مكث ميكند ،نفس عميقي ميكشد و ادامه
ميدهد.
 «پينهچي بابا ،مغازه نداشت ،تو پيادهروي اورتا چارراه،وسايلش رو ميچيد كنار خيابون و همونجا كفاشي ميكرد.
مغازهدارهاي دور و بر ميگفتن روز قبل از اون جريان،
يه نفر از ده آللي اومده بودكفش تعمير كنه ،وقتي ديده
بود بابا چه بيخيال سوزن به چرم فرو ميكنه ،گفته بود،
مواظب باش بابا .دور و بر كفاش جماعت جن زياده .جنها
عاشق چرم هستن .ميرن الي چرمها ميخوابن .گفته بوده
وقتي ميخواي سوزن فرو كني به چرم اول بسماهلل بگو.
اما بيچاره بابا خنديده بود .سوزنش رويه دفه فرو كرده
بوده توي چرمها و گفته بوده اين هم نثار ماتحت آقاجنه.
همون وقت اونايي كه دور و بر بابا بودن ميشنون از الي
چرمها صداي جيرجيري بلند شده ،انگار كه گنجشكي از
ت كرده بودند ،اما بابا ،خنديده
ته دل جيغ بكشه .همه وحش 
بود .خنديده و گفته بود صداي چرمه .چرم خشك وقتي
ببرنش اين صدا رو ميده».
همه ساكت هستيم .آخرهاي قصه است .حاال بچهها گوش
به گلمحمد دارند و نگاه سمت ميتباخ ،13تا ببينند اوريننه
كي دمكش ديگ را برميدارد و پلو را ميكشد .زيرچشمي
آرش را نگاه ميكنم .چند لحظه به بابابزرگ خيره ميشود.
بعد ميپرسد« :اگه پينهچي بابا رفته نزديك ستارهها اينها
رو واسه كي تعريف كرده؟ شما از كجا فهميدين اينها
رو؟»
بابابزرگ گوش راستش را ميگيرد سمت او.
 «ها؟»آرش سئوالش را با صداي بلند تكرار ميكند .بابابزرگ
طرف او خم ميشود.
 «همين رو من هم ،بچه كه بودم از بابابزرگم پرسيدم .بعداون ميدوني چيكار كرد؟»
آرش شانه باال مياندازد.
 «نه».بابابزرگ ميگويد« :اين رو كه پرسيدم بابابزرگم
همچي»...
سيلي ماليمي ميزند توي گوش آرش.
 «زد تو گوشم .همينطور كه من االن زدمت».دو هفته نامه ی
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همه ميخنديم .آرش هم چند لحظه بر و بر نگاه ميكند و
بعد ميزند زير خنده .بابابزرگ ادامه ميدهد.
 «البته من يواش زدم ،اما اون موقع رسم بود بچهها روخيلي محكم بزنن .خدا بيامرز بابابزرگم اون سيلي رو
طوري زد كه ...كه گوش چپم كر شد .هنوز هم كره».
بابابزرگ اين را ميگويد و ميزند زير خنده .ما هم
ميخنديم .آرش هم چند لحظه نگاه ميكند و بعد شروع
به خنده ميكند.
بابابزرگ ميگويد« :االن نه اينكه حرف شماها رو نشنوم.
ميشنوم اما با صداي زير ،مثل جيكجيك گنجشك».
باز هم ميخندد ،ما را نگاه ميكند و ميگويد« :آره.
صداهاتونو مثل صداي گنجشك ميشنوم ،فقط خدا
رحم كرده گردنهاتون دراز نيست .اگه گردنهاتون دراز
بود بايد پا ميشدم ،با همين زيرشلواري از خونه فرار
ميكردم .اينطوري».
با اين حرف بلند ميشود ،دور حياط شروع به دويدن
ميكند و داد ميزند« :دهقان! دهقان! دهقان پاسيوان!»
ما هم دنبالش ميدويم .هوا خنك است .شب است ،شب
تابستانمشكينشهر.

 .1ننه رقيه
 .2داستان پهلواني
 .3درختان تبريزي
 .4قصه
 .5قصه نه ،داستان پهلواني .چاخاننامه
 .6بابا پينهدوز
 .7حمام حسينآقا
 .8اصغر
 .9چهارراه وسط
 .10نام آبانماه در زبان تركي
 .11پاسبان
 .12لنگ حمام
 .13آشپزخانه

اول
سالم

امان از اين خون كثيف
سيدسعيد هاشمي

مانده بوديم ك��ه چطوري به باباب��زرگ بگوييم
با ما روبوس��ي نكند .همه جا صحبت از آنفلوانزاي
خوك��ي بود و همه جا هم ميگفتند با حاجياني كه از
مكه برميگردند روبوس��ي نكنيد .چون ممكن است
دچار آنفلوانزا ش��ويد .ميدانستيم اگر به بابابزرگ
بگوييم عصباني ميشود و براي جبران مافات توي

صورت همهمان عطس��ه ميكند .باالخره با همفكري
تصميم گرفتيم همين كه بابابزرگ را ديديم هر كدام
به بهانهاي از زير بار روبوسي در برويم.
چند لحظه بعد هواپيما بر زمين نشست و حجاج از
هواپيما پايين آمدند .از بين انبوه حجاج بابابزرگ را
ديديم .وقتي نزديك شد دورش را گرفتيم .عرقچيني
بر س��ر و لبخندي بر لب داش��ت .با
خيال راحت اول دستش را به طرف
بابا دراز كرد و لبهايش را هم غنچه
ك��رد تا بوس��ههايش را به طرف او
ش��ليك كند .بابا كه دس��تپاچه شده
بود س��ريع خودش را عقب كشيد و
گفت :اِ ...چيز ببخشيد...
بابابزرگ كه دي��د دامادش هول
ش��ده گفت :يعني چي بچه؟ ماچ بده.
ماچ دادن كه ترس نداره...
باب��ا گفت :آخ��ه چي��زه ...يعني
ميترسم...
 ميترس��ي؟ از چي ميترسي؟م��اچ دادن ك��ه ت��رس ن��داره .مگه
ميخواي بري توي دهن اژدها؟ لب
به اين خوشگلي و ترگل و ورگلي كه
ترس نداره.
مامان ب��ه كمك باب��ا آمد :ولش
كنيد آقاج��ون! طفلك ميترس��ه يه
وقت خوكي بشه!
مام��ان ه��م ه��ول ش��ده بود.
بابابزرگ ابروهايش را درهم كشيد:
جلالخالق به حق چيزهاي نشنيده.
بع��د آم��د ب��ه ط��رف بقي��هي
اس��تقبالكنندگان .ه��ر ك��دام از
نیمه ی دوم اردیبهشت ماه 1389
شماره ی پیاپی 245

13

استقبالكنندگان يك جور با بابابزرگ برخورد ميكرد.
عمو ب��دون آنكه صورتش با صورت آقاجون برخورد
كند تندتند شانههايش را به شانههاي بابابزرگ ماليد و
رفت كنار .بابابزرگ گفت :دعوا ميكني يا روبوسي؟
پس��رعمو تا ديد بابابزرگ به طرف��ش ميآيد گفت:
ببخشيد حاجآقا! دستهايم كثيف است.
بابابزرگ گف��ت :مگه هنوز هم ماه��ي يه بار حموم
ميري؟ ديگه بايد اخالق بچگيها تو بذاري كنار.
بعد نگاهي به صورت پسرعمو انداخت و گفت :خدارو
شكر دماغت مثل بچگيهات آويزون نيست.
پسرعمو كه از خجالت سرخ شده بود گفت :زيارتتون
قبول!
باباب��زرگ گفت :قبولي زيارت ب��ه خدا ربط داره .تو
برو دستهاتو بشور كه مردمو مريض نكني.
پسرعمو بيشتر س��رخ شد .بابابزرگ آمد طرف من.
تا ديدم به طرفم ميآيد لب و لوچهام را آويزان كردم و
گفتم :آخ ...آخ ...آقاجون ...زيارت قبول...
آقاجون گفت :چرا آ خ آخ ميكني .روبوس��ي كه درد
نداره.
گفت��م :نه آقاج��ون! من س��رما خوردم .ميترس��م
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روبوسي كنم شما هم مريض بشين.
بابابزرگ گفت :چه عجب باالخره يه بار هم كه شده
به فكر س�لامتي من افتادي .كاش كه اون وقتها كه ترقه
ميذاشتي توي كفشهاي من به اين فكرها بودي.
بعد كمي دور و برش را نگاه كرد و گفت :پس داييات
كو؟
دور و برم را نگاه كردم .بابابزرگ راس��ت ميگفت
دايي نبود .با تعجب گفتم :اِ ...آقاجون راست ميگوييها!
دايي همين جا بود .يه هويي كجا رفت؟
يكدفعه صدايي را از بالكن روبرو شنيديم.
 سالم آقاجون! زيارت قبول.همه به بالكن روبرو نگاه كرديم .خندهمان گرفته بود.
دايي براي روبوس��ي نكردن عج��ب راهي انتخاب كرده
بود.
بابابزرگ گفت :بچه تو اون باال چهكار ميكني؟
داي��ي گفت :آخ��ه آقاجون! به م��ن گفتند ت��و نبايد
روبوسي...
مام��ان كه ديد دايي دارد خ��راب ميكند فوري گفت:
البد كسي بهش تنه زده ،بچه پرت شده اونجا!
بابابزرگ كمي چپ چپ ب��ه مامان نگاه كرد و گفت:
دختر مگه عقل از س��رت پريده؟ اگه به
آدم تنه بزنند پرت ميشه پايين نه باال!
مامان كه حس��ابي ضايع ش��ده بود
زد ت��و ص��ورت خودش و گف��ت :آخ...
حواس رو ببين .ميگم چرا قضيه يه كم
عجيبه!
اوضاعي ش��ده بود كه نگو و نپرس.
اگر كس��ي از آن صحن��ه فيلم ميگرفت
يك فيلم كمدي ناب از تويش در ميآمد.
خالص��ه هر ط��ور كه ب��ود از زير بار
روبوس��ي خالص شديم و بابابزرگ را
با سالم و صلوات به خانه برديم.
***
هنوز دو روزي از اين ماجرا نگذشته
بود كه يك شب بابا به تب و لرز شديدي
دچار شد و افتاد توي رختخواب .ما كه
تا حدودي ترسيده بوديم زنگ زديم به
خان��هي عمو تا از او چ��اره بخواهيم و
ببيني��م بيماري بابا چيس��ت كه متوجه
شديم عمو خودش هم دو روز است توي
رختخواب اس��ت .رنگ از روي همهمان
پريد .بعدازظهر هم��ان روز زندايي با

ناله و فغان به خانهي ما آمد كه چه نشس��تهايد كه دايي
و پس��رداييتان آنفلوانزاي خوكي گرفتهاند و من خانه
خراب شدم.
ديگر براي همهمان مثل روز روشن بود كه آقاجون
كار خودش را كرده و طايفه را به سوي مرگ و نيستي
برده .زندايي همانطور كه گريه ميكرد و توي س��ر و
كلهي خودش ميكوبيد گفت :من ميدونستم .ميدونستم
اين آقاجون باالخره زهر خودش��و ميري��زه .باالخره
خوكش به ما سرايت كرد.
مام��ان لب��ش را گاز گرفت و گفت :اي��ن حرفها چيه
زنداداش! چه ربطي به باباي من داره؟
مامان اين حرف را زد اما خودش هم ميدانس��ت كه
اگر آنفلوانزايي باشد از بابابزرگ سرايت كرده .زندايي
گفت :م��ن ميگم اينطوري نميش��ه بياييد آقاجون رو
توي قرنطينه نگه داريم .هم آقاجون رو و هم اقوامي كه
خوكي گرفتهاند.
مام��ان گفت :وا ...مگه ميش��ه آقاجون��و يه جا نگه
داش��ت؟ سقف قرنطينه رو روي سر همه خراب ميكنه.
آقاجون كه اهل يه جا نشس��تن نيس��ت .تازه ما نگران
بودي��م كه توي مكه ه��م تاب نياره و بزن��ه بره يمن و
فلسطين و اردن.
بابا ب��ا همان حال خرابش دهان باز كرد و گفت :ول
كني��د اين حرفهارو .اول از همه بري��د يه دكتر بياريد تا
همهي فاميل رو معاينه كنه.
زنداي��ي گفت :من تا آقاجونو نن��دازم توي قرنطينه
دس��ت بر نميدارم .اگه همينطور پيش بره پسفردا من
و بچههام همه خوكي ميشيم.
بعد س��ريع بلند ش��د رف��ت طبق��هي دوم كه محل
اس��كان بابابزرگ بود .ما همه نگران بوديم كه االن چه
اتفاقي خواهد افتاد .هيچ كداممان جرأت نداش��تيم همراه
زنداي��ي به طبقهي باال برويم .اص� ً
لا هيچكدام از اقوام
جرأت روياروي��ي با بابابزرگ يا زندايي را نداش��تند.
در ش��اهنامهي فاميل ،يكي از آنها رستم بود و ديگري
افراس��ياب .همينطور كه داش��تيم با نگراني به هم نگاه
ميكردي��م يكدفعه ديديم س��ر و صدايي از طبقهي دوم
بلند ش��ده كه نگو و نپرس .بابا با زاري به من گفت :بچه
ب��رو باال ببين اين دو تا خون راه نيندازن .تروفرز پلهها
را دو تا يكي رفتم باال .ديدم زندايي كنار اتاق بابابزرگ
ايستاده و دارد با او بگو مگو ميكند.
 آقاج��ون با زبون خوش برو ت��وي اتاق .بايد چندروز توي اين اتاق بموني وگرنه همهمون نابود ميشيم.
آقاجون كه فاصلهي ايمني را رعايت كرده بود و در سه

چهار متري زندايي ايستاده بود جواب دادكه الاله ...آخه
چرا زور ميگي .ساواك زمان شاه نتونست منو بندازه
زن��دان اونوقت تو ميخواي منو ت��وي اين اتاق زنداني
كني؟ عجب دوره زمونهاي ش��ده .ايهاالناس يكي به داد
من برسه .ديگه از دست عروسمون هم آسايش نداريم.
از زمان شاه هم بدتر شده .صد رحمت به ساواك.
يكدفعه زندايي كه از بس عصباني بود و قرار مدارها
را فرام��وش كرده ب��ود داد زد :آقاجون بي��ا برو توي
اتاق اينقدر اذيت نكن .ت��و آنفلوانزاي خوكي گرفتهاي.
همهمون رو مبتال ميكني.
ب��ا اين حرف زنداي��ي همچين كوبي��دم توي كلهي
خودم كه نزديك بود دندانهايم بريزد توي دهانم .گفتم:
واي! زندايي چرا گفتي؟
آقاج��ون با اين ح��رف زندايي يكدفعه دس��تش را
گذاشت روي قلبش و گفت :چي ...من ... !...من آنفلوانزاي
خوكي...
و ما تا آمديم به خودمان بجنبيم آقاجون غش كرد و
دراز به دراز افتاد وسط هال.
***
آق��اي دكتر ب��ا لبخند و آرامش هم��هي فاميل را كه
باب��ا ب��ا زحمت و با آن ح��ال خرابش ت��وي خانهي ما
جم��ع كرده بود معاين��ه كرد .بع��د از معاينهي طوالني
عينكش را از چش��مش ،گوش��ي را از گوشش و ماسك
را از دهانش برداشت .دستكش��هايش را هم از دستش
درآورد و با لبخند گفت :همهي ش��ما آنفلوانزا گرفتهايد.
اما ن��ه آنفلوانزاي خوكي .اين بيم��اري فقط يه بيماري
جزئيه .يعني هم��ون آنفلوانزاي فصلي ك��ه اين روزها
همه گرفتهان .ظاهراً يكي از شما دچارش شده و به بقيه
انتقال داده .اما خوشبختانه بابابزرگ سالم سالمه و هيچ
بيمارياي نداره .ظاهراً از ترس گرفتار شدن آنفلوانزاي
خوكي همهت��ون از بابابزرگ دوري ميكرديد .به خاطر
همين ايشون س��الم موندن .بهتره به همين روش ادامه
بدين ايشون در طبقهي دوم بمونن .شما هم به مدت يك
هفته در خانههاتون استراحت كنيد.
آق��اي دكت��ر اينه��ا را گف��ت و بعد كي��ف و دفتر و
دستكش را برداشت و خداحافظي كرد و رفت .ما مانديم
و خودمان .همه به هم نگاه كرديم .رويمان نميش��د به
بابابزرگ نگاه كنيم .من زيرچش��مي نگاهي به بابابزرگ
انداختم .ديدم دست برد كمربندش را از كمرش باز كرد
و داد زد :من ميرم طبقهي باال .ش��ما اگه پاتونو بذاريد
اونجا با همين كمربند سياهتون ميكنم.
نیمه ی دوم اردیبهشت ماه 1389
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خندههاي زوركي
عصمت شهبازي

خون

ميگويند اسكاتلنديها خسيس و
پولدوستند .روزي فردي از كشور
ديگري به اس��كاتلند رفت .در يكي از
خيابانهاي پايتخ��ت تصادف كرد و
بستري شد .دكترها اعالم كردند كه
بايد فوري به بدن اين خارجي خون
تزريق شود .يك اسكاتلندي داوطلب
ش��د و مقداري از خون خ��ود را به
فرد خارجي داد .فرد خارجي هم بعد
از م��داوا ،پانصد دالر به يارو جايزه
داد .س��ال بعد دوب��اره همين اتفاق
افتاد و همان ف��رد خارجي به خون
احتياج پيداكرد .مرد اسكاتلندي قبلي
به طمع پ��ول دوباره به او خون داد.
فرد خارجي بعد از مداوا پنج دالر به
اسكاتلندي جايزه داد .مرد اسكاتلندي
با تعجب گفت :ولي پارسال صد برابر
اين پول به من جايزه داديد؟
فرد خارجي ب��ا لبخند گفت :آخه
امس��ال فرق ميكند .امس��ال خون
اس��كاتلندي در رگهاي م��ن جريان
دارد.
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شنا

از وس��ط پارك��ي آب زالل و خنك��ي
ميگذش��ت .يك روز مردي كه به آن پارك
آم��ده بود هوس كرد در آن آب ش��نا كند.
به خاطر همين لباس��هايش را درآورد .اما
همين كه خواس��ت به مي��ان آب بپرد ،يكي
از نگهبانان پارك به او گفت :آقا اينجا شنا
ممنوع است.
مرد نگاهي به جمعيتي كه داش��تند او را
نگاه ميكردند انداخت و گفت :پس چرا قبل
از اين كه لخت شوم اين را نگفتيد؟
نگهبان جواب داد :آخه لخت ش��دن كه
ممنوع نيست!

پرتاب

قاضي به مرد گفت :براي چه ميخواهي
از همسرت جدا شوي؟
م��رد گفت :آخه آق��اي قاضي توي اين
چند س��ال كارش اين بوده كه هر چي دم
دستش ميبيند به طرف من پرتاب ميكند.
قاضي گفت :پس چ��را االن ميخواهي
طالقش بدهي؟
م��رد ج��واب داد :آخ��ه تازگيه��ا
نشانهگيرياش خيلي خوب شده.

يخ

قطاري از سانفرانسيسكو به نيويورك
ميرفت .توي يكي از كوپه ها زن و شوهر
جوان و پولداري نشس��ته بودند .يكدفعه
زن گفت واي ...چقدر تشنهام! كاش مقداري
يخ بود تا آب ميوهام را با آن ميخوردم.
شوهرش بلند شد و تمام قطار را گشت
اما يخ پيدا نكرد .مجبور ش��د اعالم كند هر
كس مقداري يخ بياورد من صد دالر به او
ميدهم.
م��ردي از هم��ان كوپه بلند ش��د رفت
مقداري ي��خ آورد و ص��د دالر را گرفت.
چند س��اعت بعد دوباره زن هوس شربت
خنك كرد .شوهرش گفت :اگر اين دفعه يخ
بياوري دويست دالر ميدهم.
مرد بلند ش��د و رفت چند تكه يخ آورد
و دويس��ت دالر گرفت .چند س��اعت بعد
دوباره زن هوس يخ كرد .شوهرش به آن
مرد گفت :اين دفعه هم يخ بياوري سيصد
دالر ميدهم.
ولي م��رد ج��واب داد :متأس��فم ديگر
نميتوان��م .اگر هم��هي يخه��ا را به خانم
شما بدهم جس��د مادربزرگم تا نيويورك
ميگندد.

خانهي دزد زده

قاض��ي به زن گفت :ش��ما وقت��ي ديديد
خانهيتان ش��لوغ پلوغ است و همه چيز به
ه��م ريخته چرا هم��ان اول نيامديد گزارش
سرقت را به مأمورين بدهيد؟
زن گف��ت :آخه آقاي قاض��ي اولش فكر
كردم ش��وهرم در نبود م��ن دنبال پيراهن
تميز ميگشته!

كت و شلوار

مردي يك دس��ت كت و ش��لوار شيك
خريد و فرداي آن روز آن را پوش��يد و به
خيابان رفت .ناگهان باران شديدي گرفت و
در تمام مدتي كه مرد در خيابان بود باران
باريد .به خاطر همين كت و ش��لوارش آب
رفت كوتاه ش��د .و حسابي از ريخت افتاد.
مرد كه حس��ابي ناراحت شده بود با همان
سر و وضع پيش فروشنده رفت .فروشنده
ت��ا او را ديد به قضيه پي ب��رد ولي بدون
اينكه به روي خودش بياورد ،لبخندي زد
و گفت :بهبه! ماشاءا ...هزار ماشاءا ...توي
يك روز چقدر بزرگ شديد!

زمين و خورشيد

ميان دو نفر اخت�لاف افتاده بود .اولي
ميگف��ت :زمين ثابت اس��ت و خورش��يد
متحرك .دومي ميگفت نه خورش��يد ثابت
است و زمين متحرك.
اولي گفت :من دليل دارم كه خورش��يد
متحرك است .در تورات آمده كه حضرت
يوش��ع پيامب��ر ،خورش��يد را از حرك��ت
بازداشت.
دومي گفت :پس حرف من درست است.
خورش��يد از آن وقت به بع��د ثابت مانده
است.

احمق

اولي :باز هم جل��وي مردم به من گفتي
احمق؟!
دومي :آخ! ببخش��يد! ي��ادم نبود كه اين
فقط يك رازي بين من و تو است!
نیمه ی دوم اردیبهشت ماه 1389
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ميدان نقش جهان ،اصفهان
عكاس :صابر
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از البالي كتابها
سين .حسيني

زبان

در ايران ،س��ه زبان رواج دارد .نخست زبان
فارس��ي كه زبان اصلي اي��ن امپراتوري پهناور
اس��ت ،دو زبان تركي و عرب��ي نيز از زبانهاي
مرسوم در آن س��رزمين است و مردم جز اين
س��ه زبان ،به زبانهاي ديگري آش��نايي ندارند
و افراد عاليمقام معمو ً
ال هر س��ه زبان فارسي،
تركي و عربي را ميدانن��د .بعضي از زنها نيز
هر س��ه زبان را ميفهمند و كم و بيش ميتوانند
با اين زبانها مقصود خود را به زبان بياورند.
من فارسي و تركي را ميدانم و عربي را هم
ميتوانم بخوانم و بنويسم .با اين وصف ،گاهي
متوجه ميش��وم كه بعضي از جملهها و نكتهها
را كه از اين و از آن ميشنوم درست نميفهمم،
و ناراحت بودم كه چرا عربي را درست و كامل
نميدانم.
فارسي ،زبان شعر است و ادبيات و در عين
حال زبان عا ّمهي مردم.
ترك��ي ،زبان س��ربازان اس��ت و درباريان.
زنهاي حرمس��را ،بزرگان و اف��راد عاليمقام
بيشتر ب��ا زبان تركي آش��نا هس��تند و تركي
حرف ميزنند؛ چون بيشتر آنها از س��رزمين
ترك زبان آمدهاند و تركيزبان اصلي آنهاست.
عرب��ي ،زبان مذهبي و زبان ويژهي علم و دانش
اس��ت و ايرانيان ميپندارند كه اين س��ه زبان،
بهترين و عمدهترين زبانه��اي جهاناند و همه
در اين نكته متفق و همعقيدهاند.

سفرنامهي ژان شاردن
قرن هفدهم ميالدي
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پاداش مهرباني

گويند روزي موسي(ع) در آن وقت كه هنوز
پيش شعيب ،شباني ميكرد و وحي به وي نيامده
بود ،گوسفندان ميچرانيد .قضا را ميشي از گله
جدا افتاد و موسي خواست كه او را به گله َب َرد،
برميد و در صحرا افتاد و گوس��فندان را
مي��ش َ
نميديد و از بددلي همي ترس��يد .موسي(ع) در
پي او ميدويد تا مقدار دو فرس��نگ ،چنداني كه
ميش خسته شد ،از ماندگي بيفتاد ،موسي(ع) در
وي نگاه ك��رد و رحمش آمد ،گفت« :اي بيچاره!
به چه ميدويدي؟»
و بر گرفتش و بر دوش نهادش و دو فرسنگ
او را آورد ،تا به رمه رسانيد ،چون ميش رمه را
ديد بتپيد و به رمه آمد ،ايزد ...فرش��تگان را ندا
كرد كه« :ديديد آن بندهي من با آن ميش��ك دهن
بسته چه خوشخويي كرد ،و بدان رنج كه كشيد
او را ني��ازرد و بروي ببخش��ود ،گفت :به عزّ ت
خود كه او را بركش��م و كليم و همس��خن خود
گردانم و پيامبرياش دهم و بدو كتاب فرستم و
تا جهان باشد از وي گويند» و به سبب مهرباني،
اين همه كرامتها بدو ارزاني داشت.
سياستنامهي نظامالملك طوسي

آرمان

ابوبكر ُربابي (از ش��وخ طبع��ان قرن چهارم
هجري) ،بيشتر شبها به دزدي رفتي .يك شب
ب��ه دزدي رفت و چندان كه س��عي كرد ،چيزي
نيافت .دستار خود بدزديد و زير بغل نهاد .چون
به د ِرخانه رسيد ،زنش گفت« :چه آوردهاي؟»

گفت« :اين دستار آوردهام».
زن گفت« :اين چه دزدي باشد؟»
گف��ت« :اين از به��ر آن دزديدهام ك��ه آرمان
دزديام باطل نشود».

رسالهي دلگشا
عبيد زاكاني

كرد« :من با تو گفته بودم كه از گاوان طوس��م و
شاخ خود را ميآورم .شاخ من اين هالكو است!»

قصص العلما

فين! فين!

گويند كاهلي ،صد دينار داد تا كس��ي بيني او
را بگيرد .مرد پذيرفت و دس��ت به بيني او كرده،
سخاوت
گفت« :فين! فين!»
حكيمي را پرس��يدند« :از سخاوت و شجاعت،
كاهل گفت« :صد دينار دادهام ،فينش را هم من
كدام بهتر است؟»
بكنم!»
امثال و حكم دهخدا
گفت« :آن كه را س��خاوت اس��ت ،به شجاعت
حاجت نيست».
قانون
نبشته ست بر گور بهرام گور
گوين��د« :جهانگردي در يكي از كش��ورهاي
كه دست كرم ب ِه ز بازوي زور
گلستان سعدي عربي ،شب وارد َبزمي شد و مردي را روي صحنه
ديد كه ساز خوشآهنگي ميزند .جهانگرد گفت:
شاخ خواجهنصيرطوسي!
«اين چه سازي است كه اين آقا ميزند؟»
گويند خواجهنصير طوس��ي در مدت بيس��ت
خدمتگزار گفت« :قانون ميزند».
س��ال ،كتاب��ي تصنيف ك��رد در م��دح اهل بيت
فردا صبح ،مرد جهانگ��رد در خيابان جلوي
پيامب��ر(ص) .پ��س آن كتاب را به بغ��داد برد كه دارالحكومه ديد كه مردي را شالق ميزنند.
به نظر خليفهي عباس��ي رساند .زماني رسيد كه
از رهگذري پرس��يد« :چرا اي��ن بندهي خدا را
تفرج ميزنند؟»
خليفه با «ابنحاجب» در ميان شط بغداد به ّ
و تماشا اشتغال داش��تند .خواجهنصير ،كتاب را
جواب داد« :اين را قانون ميزند».
نزد خليفه گذاشت .خليفه آن را به ابن حاجب داد.
جهانگرد ،ش��انه باال انداخت��ه ،گفت« :اين چه
چون نظر ابنحاجب به مدايح آلاطهار پيامبر(ص) قانوني اس��ت كه شب به آن خوبي ميزند و روز
افتاد ،آن كتاب را به آب انداخت.
به اين بدي!»
زندهياد خسرو شاهاني
پ��س خواجهنصي��ر را گف��ت« :آخون��د! اهل
كجايي؟»
مردانه
گفت« :از اهل طوسم».
آوردهان��د ك��ه در پيش رس��ول ،م��ردي را
گفت« :از گاوان طوسي يا از خران طوس؟»
قوت است».
خواجه فرمود« :از گاوان طوس».
ميستودند كه« :او مردي عظيم و با ّ
گفت« :چگونه؟»
ابنحاجب گفت« :شاخ تو كجاست؟»
گفتن��د« :ب��ا هر كس كه كش��تي گي��رد ،او را
خواجه گفت« :شاخ من در طوس است .ميروم
بيفكند».
آن را ميآورم».
رس��ول گفت« :قوي ومردانه آن باش��د كه با
[س��الها بعد] چ��ون هالكو خليفه را كش��ت،
خواجهنصي��ر [ك��ه وزير هالكو ش��ده بود] كس خشم خويش برآيد ،نه آن كه كسي را بيفكند».
نصيحتالملوك غزالي
فرستاد ابنحاجب را حاضر ساختند.به او خطاب
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از دفتر خاطرات گربه
علی باباجانی

در ي��ك روز خوب بهارى ،م��ن هوس خوردن
يك ماهى چاق و چله ك��ردم .ماهى چاق و چله ،نه
ماهى مردنى .باور كن آنقدر ماهى الغر مردنى سر
راهم افتاده ب��ود كه نگو؛ ولى اصال ً نگاهى به آنها
نينداختم .همينطور كه داش��تم دنبال ماهى چاق و
چله مىگش��تم ،صداى بچهاى را ش��نيدم .بچه چه
ربط��ى به ماهى دارد؟ خب االن مىگويم .اين را هم
بگويم كه روى پشتبام خانهها داشتم دنبال ماهى
مىگش��تم .دنبال صداى بچه رفتم كه چشمم به يك
حياط زيبا افتاد .يك حوض آبى قشنگ وسط حياط
بود كه ماهى نداش��ت .گفتم« :اى حوض ،مردهشور
تو را ببرد كه ماهى چاق و چله ندارى».
از آنج��ا رفت��م و به يك خانهى ديگر رس��يدم.
ي��ك خان��هى كوچك ك��ه دو تا اتاق داش��ت با يك
آشپزخانهى اوپن ،همهى اينها را از پنجرهى خانه
دي��دم .توى حياط يك دختر كوچولو نشس��ته بود.
جلو او يك تنگ بود .چش��مهايم چهار تا شد وقتى
ديدم توى تنگ يك ماهى قرمز چاق و چله داش��ت
ش��نا مىكرد .بايد يك نقش��ه براى شكار آن ماهى
مىكش��يدم .به دختر نگاه كردم .او مىخواست آب
تنگ را عوض كند .بلند شد و رفت توى اتاق ،بهترين
وقت شكار بود.
چهار دست و پا پريدم پايين .دستم را بردم توى
تنگ .واى كه چهقدر آب س��رد بود! ماهى دستپاچه
شده بود .از چنگالهاى تيزم فرار مىكرد .هر كارى
كردم ،ماهى به چنگم نيفتاد .ناگهان متوجه شدم كه
دخت��ر مىخواهد بيايد حياط؛ چون صداى برادرش
مىآمد« :چه كار دارى مىكنى ،نرگس؟»
دو هفته نامه ی
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صداى آبجىاش آمد« :هيچى ،اين كاسه را دارم
مىبرم حياط تا ماهى را بيندازم توى آن».
خن��دهام گرفت .با خودم گفت��م« :دختر بيچاره،
االن ماه��ى را مىخورم ،و وقتى ك��ه بيايى ،ماهى
را نمىبينى ».دلم به حال دختر س��وخت .اما بعد با
خودم گفتم« :ولش كن ،خودم از گرسنگى بميرم كه
دخت��ر با ماهى بازى كند .بايد اين ش��ب عيدى يك
ماهى چاق و چله بخ��ورم؛ وگرنه معدهام از غصه
دق مىكند».
ب��ا عجله دس��تم را بردم توى تن��گ و ماهى را
گرفتم؛ اما وقتى خواس��تم ماهى را بياورم بيرون،
ال ديگر دختر آمده
تنگ ماهى افتاد و شكس��ت .ح��ا 
ب��ود بيرون .ف��ورى ماهى را از زمين برداش��تم و
پريدم روى ديوار.
دختر با ديدن من جيغ بلندى كش��يد و بعد گريه
كرد« :اى داداش ،ماهىام ،تنگم!»
صداى داداش آمد« :چى شده؟» بعد آمد بيرون.
دختر گفت« :آن گربهى خر پش��مالو ماهىام را
برد».
م��ن روى دي��وار داش��تم ماه��ى را نوشجان
مىكردم و قاهقاه مىخنديدم .پس��ر با عصبانيت به
من نگاه مىكرد .دمپايى را از زمين برداشت؛ اما به
طرف��م پرت نكرد .افتاد به جان خواهر بيچارهاش و
كتكش زد .دختر گري��ه مىكرد .ماهى را خوردم و
خيالم راحت شد .ناگهان يك دمپايى ،محكم به پشتم
خورد و بعد چند تا فحش آبدار شنيدم .پسر به من
فحش م��ىداد و خواهرش را مىزد« :اين چه كارى
بود كردى؟ مگر نگفتم ماهى را توى حياط نبر .اين

گربههاى بىچش��م و رو به ماهىها رحم نمىكنند.
حرفهاى مرا گوش نكردى»...
دلم به حال پس��ر و دختر س��وخت .عيدشان را
خراب كرده بودم .واقع ًا عجب گربهى احمقى هستم.
به خاطر ش��كمم دو نفر را ناراحت كردم .اينطور
شد ك به فكر افتادم بروم و براى اين بچهها ماهى
پيدا كنم تا عيد به آنها خوش بگذرد .رفتم و رفتم تا
به يك مغازهى ماهىفروشى رسيدم .سر مغازهدار
توى مغازه شلوغ بود .توى ظرف بزرگ شيشهاى
پر از ماهىهاى كوچك و ب��زرگ بود .ظرف ،كنار
مغازه بود و درش هم باز بود .پريدم و سه تا ماهى
را ش��كار كردم و پا به فرار گذاشتم؛ اما چشمتان
روز بد نبيند .يك سنگ گنده خورد روى سرم .آخى
كش��يدم و ماهىها را با دهانم بردم .چند بار هوس
كردم كه ماهىها را بخورم؛ اما ياد آن پسر و دختر
بىماهى افتادم.
باالخره به خانهى دختر و پس��ر رسيدم .روى
ديوار ايس��تادم چند بار ميوميو كردم .پس��ر آمد
بيرون .تا مرا ديد ،يك لنگه دمپايى برداش��ت تا به
طرف��م پرت كند .داد زدم« :نزن! جان آبجىات نزن!
مرا ببخش!»
پسر با تعجب پرسيد« :تو حرف مىزنى؟»
گفتم« :آره ،خواهش مىكنم مرا نزن!» بعد دو تا
ماه��ى قرمز را انداختم توى حياط و گفتم« :بيا .اين

دو تا ماهى براى شما .يكى ديگر هم هست كه خودم
مىخواهم بخورم .با هم دعوا نكنيدها .ببخش��يد كه
نتوانستم تنگ ماهى پيدا كنم! ماهىها را بينداز توى
شيشهى مربا .خودشان بلدند شنا كنند».
خوشحال بودم كه پس��ر و دختر را خوشحال
كرده بودم؛ اما يكدفعه يك دمپايى محكم خورد روى
سرم .نمىدانم چرا پس��ر از هديهى من خوشحال
نش��د .من كه به جاى يك ماه��ى ،دو تا ماهى داده
بودم؟
پا به فرار گذاشتم؛ چون آنجا ديگر برايم خطرناك
بود .نيم س��اعت بعد كه از آنجا رد مىشدم ،ديدم
دو تا ماهى روى پشتبام افتاده .همان دو ماهى كه
براى پس��ر و دختر آورده ب��ودم .آنها را خوردم
و گفتم« :پسرهى بىادب .ماهى نمىخواهى ،نخواه.
چرا خواهرت را مىزنى؟»
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سيدسعيد هاشمي

خواب پونهها
شب صداى رعد و برق
در هوا طنين انداخت
ابر ،سايهى خود را
بر س ِرزمين انداخت
*
ابر ،مثل يك عابر
هر كجا گذر مىكرد
باغ را بيابان را
رشتهرشتهتر مىكرد
*
ابر ،مثل يك مادر
خاك مثل يك فرزند
از محبت خود ابر
قلب خاك را آكند
*
شب گذشت و صحرا بود
توى شبنم و ُگل غرق
از طراوت و پاكى
دشت و باغ مىزد برق
صبح ،يك نفر در دشت
شادان قدم مىزد
خواب پونهها را داشت
با قدم به هم مىزد...
*
حال و روز ما اى كاش
روز و شب همين باشد
سايهى خدا هر َدم
بر س ِرزمين باشد.
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لباس بدقواره
دل من
شده كهنه ،قديمي ،پارهپاره
شبيه يك لباس بدقواره
*
دل تو
شبيه يك گل خوشرنگ و خوشبوست
ندارد چيزهاي كهنه را دوست
*
بيا زود
تمام كهنگيها را درو كن
دلم را صاف كن ،زيبا و نو كن

فصل بهار و نشاط
اين َمنَم
غرق ُگل و شادى و عطر و صفا

شادمان
قد زدهام تا به دل ابرها
*
يا كريم
شعر خودش را به َس َرم ريخته
آفتاب
آمده بر بال و پرم ريخته
*
آب حوض
عكس مرا در دل خود كرده قاب
مىشوم
محو تماشاى خودم توى آب
*
باغچه
تازه و پررونق و خيس و قشنگ
ديدنىست
در دل او رقص دلانگيز رنگ
اينطرف
پيچكى از پنجره آويختهست
مىرود
تا بدهد باز به خورشيد دست
*
آمدى
آمدى از غصه رها شد دلم
باز هم
غرق در آهنگ و صدا شد
*
اين تويى
فصل بهار و گل و شور و نشاط
اين منم
نارونى سبز ميان حياط
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دا

ستان

کها

محمدرضا شمس

تاريخ جهان
س��لطاني از دانشمندي خواست که تاريخ جهان را
براي او بنويس��د .دانشمند ده س��ال تمام زحمت کشيد
و نتيج��ه زحمات و مطالعات��ش را در کتابهاي زيادي
نوش��ت .بعدآن ها را بار چند شتر کرد و به نزد سلطان
برد.
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سلطان با ديدن آن همه كتاب گفت":من وقت خواندن
اين همه کتاب را ندارم .اگر ممکن اس��ت آنها را خالصه
کن".
دانشمند پنج س��ال ديگر وقت صرف کرد و اين بار
کتابها را بار يک االغ کرد و به نزد سلطان برد .سلطان

با مش��اهده كتاب ها به دانشمند گفت":از آن زمان تا به
حال پانزده س��ال گذش��ته و من پير شدهام و حوصله
خواندن اين کتابها را ندارم .اگر ممکن است همه را در
يک کتاب خالصه کن".
دانش��مند پذيرفت و پنج س��ال ديگر زحمت کشيد و
هم��ه کتابه��ا را در يک کتاب جمع ك��رد .بعد کتاب را
برداشت و به خدمت س��لطان رسيد .سلطان بيمار بود

و در بس��تر افتاده بود .روي به دانش��مند کرد و گفت
 ":دوس��ت عزيز ،من روزهاي آخ��ر عمر را ميگذرانم،
ممکن اس��ت بميرم و نتوانم کت��اب را بخوانم .خواهش
ميکنم همه اين کتاب را در يک جمله خالصه کن".
دانش��مند مدت��ي فک��ر ک��رد و س��رانجام چنين
گفت":انس��انها به دنيا ميايند ،رنج ميکش��ند و سپس
ميميرند".

نود و ُنه سکه طال
(بندر ترکمن)

يک��ي بود ،يکي نب��ود .دو تا همس��ايه بودند .یکی
پولدار  ،یکی بی پول.دومي همیش��ه با خداي خود راز و
نياز ميکرد .روزي که از وضعش خيلي ناالن شده بود،
دو دستش را به آسمان بلند کرد و مراد خواست:
 خداوندا! صد س��که طال تو يک کيسه مخملي بهمبده .اگر نود و نه سکه هم باشد قبول نمی کنم.
پولداره ،که آدم ش��وخی بود ،درخواست همسايه
اش را ک��ه ب��ه ص��داي بلند گفت��ه بود ،ش��نيد .با خود
گفت«:بگذار ببینم  ،اگر نود و نه س��که برایش بیندازم بر
می دارد یا نه؟» .پا ش��د در کيسه مخملي نود ونه سکه
ريخت و از پنجره به اتاق همس��ايه انداخت .همس��ايه
بينوا تا چش��مش به کيس��ه مخملي خ��ورد ،خدا را صد
هزار بار شکر کرد و نديد که همسايهاش از پنجره اتاق
او را ميپايد .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 پولهای
م��را بده  .آن کیس��ه مخملی و نود و نه س��که مال من
است!
 سکهها را با کيسه مخملياش رد کن!بی پوله گفت :چی داری می گویی ؟ این ها را خدا به
من داده است.
 -عزیز من! کيسه مخملي با نود و نه سکه را ،من به

اتاقت انداختم ،می خواستم امتحانت کنم .
 نخیر  .آن را خدا به من داده است .يکي اين گفت ،يکي او گفت و دعوایشان شد.پولداره
گفت  :باید بریم پیش قاضی .
ب��ی پول��ه گفت  :من با اين س��ر و وض��ع همراهت
نميآيم ،تو س��واره و من پياده! معلوم اس��ت که قاضی
طرف تو را می گیرد .
 حاال من بايد چه کار کنم! يک اس��ب هم به من بده ،تا دوتایی مان ،س��وارهنزد قاضي برويم.
پولداره اس��بي به او داد .س��وارش شد .هنوز اسب
چهارنعلي نرفته بود که بی پوله گفت:
 نه ،عادالنه نيس��ت ،لباس تو نو است و لباس منکهنه 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��يد:چی شده؟ همسايه ثروتمند همه چيز را تعریف
کرد.
قاضي از همسایه فقير پرسيد:خب چه ميگويي!
بی پوله گفت :همس��ايه من کمی خیال باف است  .او
فکر می کند همه چیز دنیا مال اوست  .حتم ًا 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 ؟شنيديد! االن حتما می گویدنیمه ی دوم اردیبهشت ماه 1389
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قاضي به همس��ايه ثروتمند گفت:بهتر است دست
لباسم را هم ،او خريده است.
همسايه گفت:معلومه که خریدم  .مگر تو نبودی که از این کارها برداری و مزاحم همسایه ات نشوی .
به این ترتیب همس��ایه ثروتمند دست از پا درازتر
می گفتی با این لباس کهنه پیش قاضی نمی آیم ؟
 ش��نیدید جناب قاضي! شنيديد،همه چیزم مال به خانه برگش��ت و دیگر هوس نکرد از این ش��وخی هااوس��ت  .سکه هایم  ،اسبم  ،لباسم  .پس من هیچ چیز از بکند .
خودم ندارم .

داشت و نداشت

پادشاهي بودسه تاپس��ر داشت .دوتاشان جان
نداشتند،يكش سر نداش��ت .پسري كه سر نداشت
ميخواست بره شكار.
توي قصر پادشاه سه تاتفنگ بود .دوتاش شكسته
بود،يكش گلوله نداش��ت .پس��ري كه سرنداش��ت،
باتفنگي كه گلوله نداشت رفت طويله...
سهتا اسب ديد ،دوتاشلنگ بود يكيش پا نداشت.
پس��ري كه سر نداش��ت،با تفنگي كه گلوله نداشت
سوار اسبي شدكه پا نداشت.
رفت صحراشكار .س��هتاآهوديد ،دوتاش خسته
بود يكيش نفس نداشت .
پسري كه سر نداشت ،با تفنگي كه گلوله نداشت،
زد به آهويي كه نفس نداشت .آهو را برداشت ،رفت
رس��يد به س��هتا خانه .دوتا از خانهه��ا خراب بود

يكيش سقف نداشت.
پسري كه سر نداشت ،با شكاري كه نفس نداشت،
رفت خانهاي كه سقف نداشت .توي خانه سه تا ديگ
بود ،دوتاش شكسته بود ،يكيش ته نداشت.
پس��ري كه سر نداش��ت ،ش��كاري را كه نفس
نداش��ت ،انداخت تو ديگي كه ته نداشت .شاخ كرد.
استخوانهاش سوخت اما گوشتش خبر نداشت.
پس��ري كه سرنداشت ،ش��كاري را كه سوخته
بود،ام��ا گوش��تش خبر نداش��ت خ��ورد و خورد.
تشنهاش شد .دويد پي آب.
سهتا چش��مه ديد دوتاش خشك بود ،يكيش نم
نداشت.
پس��ري كه س��ر نداش��ت ،لپيش را گذاشت به
چشمهاي كه نم نداشت و سربرنداشت.

پيرمرد و عزرائيل

پير مردي بود که از مردن مي ترس��يد .يک روز
زمستان که هوا خيلي سرد بود و برف سفيدي همه
جا را پوش��انده بود ،عزرائيل به س��راغ او رفت و
گفت« :آماده باش که مي خواهم جانت را بگيرم».
پيرم��رد بنا کرد به التماس ک��ردن كه« :تو را به
خدا در اي��ن فصل جان مرا نگير .هوا خيلي س��رد
اس��ت و من دلم نمي خواهد توي اين سوز و سرما
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان

28

بميرم».
عزرائيل گفت« :ولي من بايد جان تو را بگيرم».
پيرمرد دوب��اره التماس ک��رد و آن قدر گفت و
گف��ت تا دل عزرائيل به رحم آمد و قول داد تا فصل
بهار صبر کند .
روزه��ا و ماه ه��ا از پي هم گذش��تند تا اين که
بهار از راه رس��يد .درخت ها شکوفه کردند و گلها

س��ر از خاک درآوردند .همه جا سبز و خرم شد .با
آمدن بهار پيرم��رد به ياد قولي که به عزرائيل داده
بود افتاد و تنش لرزيد .آن وقت رو به آس��مان کرد
وگفت« :خداوندا بهاره ،وقت کاره من نميرم».
بهار رفت و تابستان آمد .هوا گرم شد وگندم ها
دش��ت و صحرا را طالی��ی کردند .يک روز پيرمرد
زير درختي نشس��ته بود و چپقش را چاق مي کرد
که عزرائيل از راه رسيد .پيرمرد با ترس سالم کرد
وگفت« :االن وقت کاره ،وقت دروکردن گندم هاست.
برو يک فصل ديگر بيا».
عزرائي��ل چيزي نگفت .راه��ش را گرفت و رفت.
پيرمرد خوشحال شد.
تابس��تان رفت و پاييز رس��يد .عزرائيل دوباره
پيدايش شد .پيرمرد گفت « :زمستانه ،يخ بندانه ،من
نميرم».
خالصه ،پيرمرد که جانش را خيلي دوست داشت
در هر فصلي که سروکله عزرائيل پيدا 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
پيرمرد پيرتر و پيرتر شد .حاال ديگر او صاحب نوه
و نتيجه و نبيره ش��ده بود و هفت نس��ل از خودش
را دي��ده بود .اوآن قدرعمر کرده بودکه ديگر قدرت
حرکت کردن نداش��ت.کمرش دوال ش��ده بود و به
سختي راه مي رفت .سرانجام کار به جايي کشيد که
پيرمرد خودش به تن��گ آمد و آرزوي مرگ کرد و
يک روز رو به آس��مان کرد و گفت« :پروردگارا اگر
مرگ نبود ،زندگي هم بعد از صد وپنجاه س��ال هيچ
ارزشي نداشت .خداوندا حاال ديگر مرگ را به سراغ
من بفرست .چون من کام ً
ال آمادگي اش را دارم».
در همين موقع عزرائيل حاضر شد و گفت« :حالت
چه طور است پيرمرد؟ اگر باز هم مي خواهي زنده
بماني من حرفي ندارم».
پيرمرد جواب داد« :اگر جان مرا نگيري از دست
تو به خدا شکايت مي کنم».
عزرائيل هم فوري جانش را گرفت.
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گفتوگو با جواني كه آرزوهاي بزرگ در سر دارد

پژمان قلعهنويي:

از همين حاال طالي آسيا را
روي سينه من ببينيد!

محمدرضا نصرالهزاده

قد و قام��ت تنومندي دارد و لبخن��د لحظهاي از
چه��رهاش دور نميش��ود .در اوج جواني كمحرف
نشان ميدهد .به قول خودش بيشتر از اينكه بخواهد
حرف بزند س��عي ميكند براي رس��يدن به اهدافش
فكر كند.
متولد س��ال  1370در استان گلستان ،شهرستان
كدوكوي اس��ت .يكس��ال اس��ت به صحنه ورزش
و رش��ته پرتاب چك��ش روي آورده و در اين مدت
پيشرفتي باورنكردني داشت.
با  190سانتيمتر قد و  100كيلو وزن تا به امروز
در رده سني نوجوانان و جوانان افتخارات بسياري
را به دست آورده است.
او با قهرماني نوجوانان ايراني در شهرهاي يزد
و تهران ،س��ه بار قهرماني جوانان يكبار در اهواز
ودو بار در اهواز ،كس��ب عن��وان هفتمي نوجوانان
آزاد جهان در ايتاليا و ...بخش��ي از عناوين بدس��ت
آمده توسط اين جوان مستعد گرگاني است.
پژمان قلعهنويي با پرتاب چكش به طول  70متر
در ح��ال حاضر ركورددار نوجوانان ايراني اس��ت
و بعيد هم بهنظر ميرس��د كه كس��ي بتواند ب ه اين
زوديها ركورد او را بشكند .او امسال به رده سني
جوانان آمده و خودش را براي رقابتهاي قهرماني
آس��يا در ويتنام آماده ميكند ،رقابتهايي كه قرار
است اواس��ط تيرماه س��ال جاري برگزار شود .با
جوان اول پرت��اب چكش ايران گفتوگويي را انجام
دادهايم كه با هم ميخوانيم.
* از خودت بگو ،چگونه و توسط چه كسي كشف
دو هفته نامه ی
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شدي؟
دوس��ت دارم خودم را اينگونه معرفي كنم .پژمان قلعهنويي ،عاشق پرتاب
چكش و كس��ي كه ميخواهد نام ايران را در سراس��ر جهان طنينانداز كند .اما
اينكه چگونه وارد اين رش��ته ش��دم ،اينكه آقاي وجيهه ا ...ش��هري در تابستان
سال  87مرا ديد و براي اين رشته انتخاب كرد.
* با ركورد  70متر ،در ايتاليا چكش را چقدر پرتاب كردي؟
 63متر!
* چرا؟
دالي��ل مختلفي داش��ت .اول اينكه در دو هفتهاي كه پيش از مس��ابقههاي
ايتاليا در اردوي قوان و در هتل ش��هر بودم ،تعريف خوبي نداشتم و مسووالن
فدراس��يون هم وسايل الزم را در اختيارم نميگذاشتند .ضمن اينكه مصدوميت
از ناحيه كمر هم باعث شد تا نتوانم انتظارات را برآورده كنم.
* مربي فعلي تو كيست؟
واقعيت را بخواهم بگويم اينكه مربي ندارم!
* توجه فدراسيون دو و ميداني به تو در چه سطحي است؟
فدراس��يون اص� ً
لا توجهي ب��ه من ندارد .آنه��ا نه وس��يلهاي در اختيارم
ميگذارند و نه امكاناتي را برايم قائل ميش��وند .در گرگان هم هيچ جايي براي
تمرين ندارم و همين مسئله نگرانيهايي را براي من بوجود آورده است.
* هزينه تمرينها و خريد وسايل تو با چه كسي است؟
همه چيز را خودم ميخرم ،اما چون هدف دارم دلس��رد نش��ده و نخواهم
ش��د ،چرا ك��ه ميخواه��م در اوج محروميت ب��راي اين رش��ته و دووميداني
محبوبيت كسب كنم.
* در ليگ با چه تيمي شركت داشتي؟
تيم ذوب آهن اصفهان!
* اين مسئله تاواني برايت نداشت؟
مگر ميش��ود نداشته باش��د .در گرگان مس��ووالن ورزش استان به من
ميگوين��د تو كه براي ذوبآهن كار ميكني ،برو از آنها وس��ايل بگير و با آنها
تمرين كن.
* اولين پولي كه از ورزش بدست تو رسيد ،چه مبلغي و از كجا بود؟
اولي��ن و آخري��ن پولي كه از ورزش بدس��ت آوردهام ،همان پولي بود كه
ذوبآهنيها به من دادند ،كه مبلغ آن  2ميليون و  300هزار تومان بود.
* اين پول چه تفاوتي با پولهاي ديگري داشت كه بدست تو رسيد؟
چون اين پول حاصل زحمات خود من بود ،برايم لذتبخش بود.
*  2ميليون و  300هزار تومان را چكار كردي؟
هنوز خرج نكردهام و آنرا بهعنوان سپرده در يكي از بانكها گذاشتهام.
* براي فصل جاري چه تصميمي داري؟
ميخواهم قرار دادم را با ذوبآهنيها دوباره تمديد كنم.
* نهايت آرزوي تو در پرتاب چكش چيست؟
در كوتاهمدت ميخواهم قهرمان رقابتهاي پرتاب چكش آس��يا در ويتنام
ش��وم .و در همين جا هم به ش��ما و همه عالقهمندان به ورزش دووميداني در
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ايران قول ميدهم كه با مدال طال به ايران برگردم.
* فكر ميكني در ويتنام چكش را چند متر پرتاب
كني؟
اطمين��ان دارم ،ب��االي  70مت��ر پرتاب خواهم
كرد.
* الگوي اخالقي تو در ورزش كيست؟
ياور عقيلي دروازهبان اس��بق تي��م عقاب تهران
است كه در حال حاضر هم از مشورتهاي او استفاده
می كنم.
* الگوي فني چطور؟
به لحاظ فني محمد كريمنژاد پرتابگر گرگاني
الگوي من است.
* نگاه تو بعد از آسيا به كجاست؟
يكم��اه بع��د از رقابته��اي آس��يايي ويتنام

رقابته��اي جهان��ي در كانادا برگزار خواهد ش��د و
چنانچه من بتوانم چكش را در ويتنام بيش��تر از 67
متر پرتاب كنم ،ورودي رقابتهاي جهاني كانادا را
نيز بدس��ت خواهم اورد كه اطمينان دارم اين اتفاق
براي من خواهد افتاد.
* با اميد قلعهنويي س��ر مربي فعلي تيم سپاهان
نسبتي داري؟
نه .فقط تشابه فاميلي است.
* موفقي��ت امروز خودت را بيش��تر مديون چه
كساني هستي؟
مديون خانوادهام هستم كه در اين مدت از من
حمايت كرده و از هيچ تالش��ي ب��راي موفقيت من
دريغ نكردند.

سايه رعب و وحشت بر
جام جهاني  2010آفريقاي جنوبي

القاعده تهديد كرد ،فيفا محكوم!
«جرومه والك��ه» دبيركل فدراس��يون بينالمللي
فوتب��ال ( )FIFAبا محكوم ك��ردن تهديدات القاعده
گف��ت :اين بيمعناس��ت كه اگر تهدي��دي را دريافت
كرديم ،جامجهاني اجازه نداشته باشد كه در آفريقاي
جنوبي يا هر كشور ديگري برگزار شود.
دبيركل فيفا تهديدات القاعده را بياساس دانست
و به خبرگزاري آسوش��يتدپرس گف��ت :ما در دنيا
آزاديم كه آنچه را كه ميخواهيم جشن بگيريم.
«والكه» گف��ت :به عنوان مديريت تش��كيالتي كه
فوتبال دني��ا را اداره ميكند ،ميداني��م كه تهديدي
وج��ود دارد ،اما بهخاطر دريافت تهديد ،تش��كيالت
جامجهاني را متوقف نخواهيم كرد.
فيفا در پي تهديد ش��بكه القاع��ده به بمبگذاري
در هن��گام برگزاري رقابته��اي جامجهاني 2010
ب��ه «جرومه والكه» دبير فدراس��يون جهاني فوتبال
گفت :با توجه به تمهيدات انديشيده شده با اطمينان
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان

32

زي��اد ميگويم كه به هنگام برگزاري اين پيكارها در
كش��ور ميزبان شاهد باالترين كيفيت و سطح امنيت
خواهيم بود .اطمينان داده ميش��ود و جاي نگراني
وجود نخواهد داشت.
تهدي��د القاعده چندي پيش از طري��ق اينترنت به
روي تصاوير تلويزيوني آمد و بنالدن رهبر القاعده
از طريق تصاوير تلويزيوني اعالم كرد گروهش به
هنگام برپايي مسابقات جامجهاني  2010در كشور
ميزبان و آمريكا ،انگليس ،آلمان ،فرانسه و ايتاليا اقدام
به خراب��كاري و بمبگذاري خواهد كرد .در پي اين
تهديدات دولت آفريقاي جنوبي كه مسووليت اصلي
برگزاري پيكاره��اي جامجهاني فوتبال را از تاريخ
 21خرداد ماه برعهده خواهد داشت ،پس از مشورت
با فيفا از برخي كش��ورهاي منطقه درخواست كمك
براي حضور نظاميان جهت كنترل امنيت پيكارها به
هنگام برگزاري اين مسابقهها كرد.

تمام بليتهاي
فينال جامجهاني 2010
فروخته شد

تمام بليتهاي ديدارهاي نيمهنهايي و
نهايي جامجهاني  2010آفريقاي جنوبي
پيشفروش شده است.
فدراسيون بينالمللي فوتبال ()FIFA
اع�لام كرد ،ع�لاوه بر بليت س��ه ديدار
نيمهنهاي��ي و فينال رقابتهاي جامجهاني
 2010ديگر بليتي براي بازي تيمهاي ملي
انگليس با آمريكا و انگليس با اس��لووني
براي عرضه وجود ندارد.
ديدار ايتاليا ب��ا پاراگوئه و برزيل با
پرتغال نيز بطور كامل پيشفروش شده
و ديگ��ر بليتي براي اي��ن بازيها موجود
نيست .در اين ش��رايط «جرومه والكه»
دبيركل فيفا اعالم كرده است كه بهمنظور
كمك به هواداران فوتبال ،راههاي مختلفي
را براي دسترس��ي به بليته��ا در نظر
گرفتهاي��م ،چرا كه اعتقادمان اين اس��ت
كه بايد همه عالقهمندان به فوتبال امكان
دريافت بليت و ش��ركت در مسابقات و
تجربهكردن هيجان اولين جامجهاني در
آفريقا را داشته باشند.
گفتني اس��ت تمام��ي  500هزار بليت
مربوط به  63مسابقه جامجهاني شامل
تمامي مسابقات مرحله گروهي و حذفي
به جز فينال در دسترس عالقهمندان قرار
خواهد گرفت.
ضمن اينك��ه پنج كان��ال مختلف در
پنجمي��ن و آخري��ن مرحله ف��روش از
روز پنجش��نبه تا آخرين روز مسابقات
خدماترساني خواهند كرد.
جامجهاني 2010آفريقاي جنوبي در
فاصله زماني  21خرداد لغايت  20تيرماه
سال  89در  9شهر برگزار خواهد شد.

نیمه ی دوم اردیبهشت ماه 1389
شماره ی پیاپی 245
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جدول بی نقطه
نرگس فراهانی

افقی:
 .1من را.
 .2امری را به عهدة کسی واگذاشتن.
 .3ا ّمتها ـ از شهرهای استان مازندران.
 .4پیشوایان.
 .5فرزندان ـ همة سالها.
 .6مکان ـ پیشه.
 .7شیرینی مجلس سوگواری ـ کور کردن.
 .8ویتامین انعقاد خون ـ باز ـ یاور ناله ـ ناخن چهارپایان
مثل اسب و بز.
 .9بیبهره ـ نامة نوشته شده که بعد اصالح و پاکنویس
شود.
.10خواهر و برادری که س��الها در کتاب فارس��ی اول
دبستان جا داشتند و حاال به شکل عروسک در آمدهاند.
 .11چوبة اعدام ـ آهنگ.
 .12فرمانبر.
 .13پرچم.
دو هفته نامه ی
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عمودی:
 .1سنگ سنجش عیار طال و نقره.
 .2جمع بردباری.
 .3دارندگان و صاحبان ـ شعور.
 .4نخست ـ دعاها.
 .5مجموع زمینها و بناهای کس��ی ـ برآمدگیهایی در
بدن به واسطة آسیب دیدگی.
 .6ستوده ـ آهو.
 .7مفعول بیواسطه ـ درخت انگور.
 .8شقایق ـ درمان.
 .9پیوسته ـ دستبندها.
 .10سودن ـ خداوند.
 .11سر فرود آورنده ـ بلة روسی.
 .12حس بساوایی.
 .13اهلی.
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