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دو هفته نامه نوجوانان ايران

سال ششم ،شماره ،5پیاپی(246دوره ی جدید)
نیمه ی اول خرداد  ،1389قیمت  400تومان

دستش را که در برابر اشتیاق دوستدارانش تکان می داد ،باران آرامش بر دل ها می بارید.
وقتی سخن می گفت  ،نور امید و شور شجاعت بر جان ها می تابید .مثل باران ،پر از لطافت
بود و با سخاوت می بارید و دل های تشنه را سخاوتمندانه سیراب می کرد .هنوز هم طنین
کالم ش�یرینش در گوش ها هس�ت که به وحدت و توحید ما را می خواند .هنوز هم تصویر
نورانی اش بهترین انگیزه ی رفتن در راهی است که به معرفت می رسد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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تصویر سازی روی جلد:
امير نساجي

اول
سالم
آن ش�ب  ،شب س�ختی بود .شبی دردناک
و پ�راز غص�ه و الته�اب .آن ش�ب میلیون ها
انس�ان تا صبح بیدار و نگران بودند .دستها

غم و غصه! اگر اش�ک میلیون ها انس�ان را آن
روز صب�ح ک�ه خب�ر رحلت امام را ش�نیدنـد
م�ی ش�د یک جا جمع ک�رد  ،دریایی می ش�د !

امام
رفته بود!
به سوی آسمان بلند بود :
 خدایا سالمت امام را از تو می خواهیم! خدایا امام را برای ما نگه دار! خدایا...یک�ی ب�ود  ،یکی نب�ود ! همه جا خ�دا بود.
خ�دا مهربان بود .خدا انس�ان ه�ای مهربان را
دوس�ت داش�ـت.خدا عاش�ق خ�وب ه�ا بود.
عاشق بهترین ها .عزیزترین ها .و خدا هر که
را دوس�ت داشتـه باش�ــد  ،به سـوی خـود
م�ی برد .خدا امام را دوس�ت داش�ت .خدا امام
را به ملکوت اعلی برد .امام اوج گرفت .پرواز
کرد و به آس�مان ه�ا رفت .ما ماندیم و هزاران
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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امام رفته بود! آن روز  ،چهاردهم خرداد  ،روز
عجیبی بود ! ملتی برای همیشه با رهبرشان
وداع می کردند .اما امام هنوز هم زنده اس�ت.
چ�را که همه صالحان زنده ان�د .روز پانزدهم
خ�رداد ه�م روز عجیبی ب�ود .جنایت آن روز
ش�اه را هی�چ ک�س فراموش نمی کند .کس�ی
که آن روز پیروز ش�د  ،امام خمینی (ره) بود.
درس�ت که رژیم ش�اه برای مدتی با سرکوب
و کش�تار وحش�یانه مردم  ،امام را از صحنه
دور ساخت ،اما امام دست برنداشت و عاقبت
پیروزی با ایش�ان بود و ملت بزرگی که امام
را ولی و رهبر خود می دانستند.

ياد
ايام

سين .حسيني
سوم خرداد :سالروز فتح خرمشهر

دل ما براي باران تنگ شده بود .ماهها بود كه باران صدايي
نداش��ت و ش��عري نميخواند .دانهها زير زمين مانده بودند و
كس��ي ُمشتش��ان را باز نميكرد .هوا گرفته بود .از زمين بوي
جنگ و كدورت برميخاست و از آسمان ،جهنم ميباريد.
مسجد جامع خرمش��هر براي ما ابر بود .ابر بارانزايي كه
بغض كرده ب��ود و منتظر اجازه اي بود ت��ا بغضش بتركد و
هواي باران ،شهر را سرشار كند.
بچهها ش��روع كردند .خرمش��هر ش��اهنامه ش��د .رستم از
سيستان به خرمشهر آمد .فردوسي شروع كرد به عرق ريختن تا
«رخش» شيههاي
رستم را از نو بسرايد .قهرمانها به صف شدندَ .
كشيد و صداي گامهايش وطن را پركرد .آه! اي شهر قهرمانهاي
ما ،ش��اهنامهاي ديگر شدي و اسطورهاي به اسطورههاي ايراني
اضافه كردي .مينياتوري شدي كه نقشت را با خون كشيدند .نفس
َ
گوشت به در كردي.
تازه كردي و طنين چكمههاي بيگانه را از
آه! اي ش��هر حماسههاي تازه! جنگ را بدنام كردي و از حاال
به بعد اس��طورهي صلح و عشق و عاش��قي باش .نگران نباش.
دورهي بمب و آتش و تانك گذشت .تو مجسمهي صلحي بر فراز
همهي دردها و رنجهايي كه كشيدهاي.

چهارده ،پانزده
چهارده ،پانزده
چهارده يعني خداحافظي ،پانزده يعني دوبارگي.
چهارده يعني روزي كه خاكهاي جهان زير و رو ميشوند،
پس ميروند و پيش ميآيند و هر خاكي ميخواهد كلمهي حق
را در بر بگيرد.
چه��ارده يعن��ي ب��ا ش��معهاي جهان جلس��ه گذاش��تن،
روش��ناييهاي تاريخ را به جلسهي شبانه آوردن ،گريه را به
شكوهها ز دست زمانه كردن1.
مستي بهانه كردنِ ،
چهارده يعني تولد زيارتگاه ،دع��وت كبوتران عالم به يك
گنبد جديد؛ به اهتزاز درآمدن پرچم گريه ،اتحاد فلزهاي متبرك
جه��ان براي به دنيا آم��دن يك ضريح نو؛ قيام گلدس��تههاي
تازه.
چهارده يعني دستها را شمردن و نتوانستن،
فرود آمدن دستهاي پريشان روي سرها.
چهارده يعني لبخند تو خالصهي خوبيهاست
لَختي بخند ،خندهي گل زيباست2

پانزدهم خرداد:
قيام خونين مردم ايران عليه رژيم ستمشاهي

من ُپر از روزهاي ملّيام .از من فريادهاي جهان شنيده خواهد
سيزدهم خرداد (بيستم جماديالثاني):
شد .آيههاي سالم را تالوت ميكنم .من چهقدر آزادم .آزادي من
والدت فاطمه زهرا(س)
 خب! ام��روز آمادهايد؟ يكي هم بيايد اين گلها را بگيرد ،بر همهي پنجرهها دست خواهد كشيد.به افغانستان بگوييد كابل را هم خواهم نگريست .فلسطين
بريزد روي بامها ،كوچهها ،رودها و درياها.
به فرش��تهها بگوييد اينقدر آسمان خانهي مح ّمد را شلوغ و كنگو را هم خواهم ديد .اين روزهاي ُپر از خرداد را به همهي
نكنن��د .بروند كنار تا آفتاب به خانه بتابد .كمي هم آينه بياوريد .آزاديخواهان جهان بدهيد.
***
عكس لبخند را منتش��ر كنيد .يكي بيايد شناس��نامهي كودك را
هوا ُپر از ش��هيد اس��ت .هوا پر از بال و پر است .از گنبدها و
آماده كند .ب ِ َبرد ثبت احوالُ ،مهر خدا را روي آن بزند .تاريخش
گلدس��تهها اذان ميچكد .خدا كند صبح ،در همهي دلها خانه كند.
را هم بزنيد :ا /ا /ا .زيرا زمين از امروز آغاز ميشود.
يك نفر ب��ه اين ابرها بگويد آهس��ته ببارن��د .رعد و برق خدا كند همه جا ُپر از پانزده خرداد شود .خدا كند همه چيز شروع
شود .پانزده خرداد ابتداي همهي روزهاي خوب است.
موقوف!
م��ن ميخواهم در هواي آزادي ،اكس��يژن بياش��امم .من
جهان بايد در سكون و آرامش باشد .هواي آنخانهي گِلين را
هم داشته باشيد .امروز اين خانه ،مركز ثقل زمين است .بياييد كنار .ميخواهم س��روها را شاگردي كنم .من ميخواهم از بال و پر
بگذاريد صداي درد و فري��اد خديجه در همهي جهان بپيچد .اهل ش��هدا وام بگيرم .من ميخواهم هم��هي روزهاي ملّيام را در
دنيا بدانند كه خديجه در زايش و تكثير زيبايي است .دست بزنيد .همه جاي دنيا فرياد بزنم.
بخنديد .كودك به دنيا آمد...

چهاردهم خرداد :سالروز رحلت امامخميني
يك ،دو ،سه ،چهار ،پنج ...،چهارده ،پانزده.

( )1گري��ه را به مس��تي بهانه كردم  /ش��كوهها ز دس��ت زمانه كردم
(عارف قزويني)
( )2از قيصر امينپور
نیمه ی اول خرداد ماه 1389
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آفتاب
مهربانی
شمهاي از

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

اقتدا به حضرت زهرا عليهالسالم

اگر ش��ما زنها هم و زنهاي ما هم همه ،كشور ما همه،
پذيرفتند كه امروز روز زن است؛ يعني روز تولد حضرت
زه��را كه آن كمال و آن وضعيت را دارد ،پذيرفتيد كه روز
زن است ،به عهدة شما مسائل بزرگي [خواهد آمد]؛ از قبيل
مجاهده ،كه حضرت مجاهده داشته است ،حضرت به اندازة
خودش كه در اين ظرف كوتاه مجاهده داشته است ،مخاطبه
داش��ته اس��ت با حكومتهاي وقت ،محاكمه ميكرده است
حكومتهاي وقت را ،شما بايد اقتدا به او بكنيد تا پذيرفته باشيد
كه اين روز ،روز زن اس��ت؛ يعني ،روز تولد اين حضرت،
روز زن است .زهد و تقوا و هم ة چيزهايي كه داشته است
و عفافي كه او داشته است و همه چيز ،شما بايد اگر پذيرا
شديد ،آنها را تبعيت كنيد و اگر تبعيت نكرديد ،بدانيدكه شما
داخل در روز زن نيستيد ،هر كس نپذيرفت ،اين در روز زن
وارد نشده است و در اين شرافت وارد نشده است.
صحيفه امام؛ ج  ،02ص .7-6

خانة كوچك فاطمه عليهالسالم ،تجلي قدرت
حق تعالي

اي��ن خانة كوچك فاطمه ـ س�لاماهلل عليه��ا ـ و اين
افرادي كه در آن خانه تربيت ش��دند كه به حسب عدد،
چهار ـ پنج نفر بودند و به حس��ب واقع ،تمام قدرت حق
تعالي را تجلي دادند ،خدمتهايي كردند كه ما را و ش��ما
را و همة بشر را به اعجاب درآورده است.
صحيفه امام؛ ج  ،16ص . 87

حجرة محقر فاطمه عليهالسالم ،پرورشگاه
زبدگان اوالد آدم

زني كه در حجرهاي كوچك و مح ّقر ،انسانهايي تربيت
كرد كه نورشان از بسيط خاك تا آن سوي افالك و از
عالم ملك تا آن سوي ملكوت اعلي ميدرخشد .صلوات

دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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و س�لام خداوند تعالي بر اين حجرة محقر كه جلوگاه
نورعظمت الهي و پرورشگاه زبدگان اوالد آدم است.
صحيفه امام؛ ج  ،61ص .291

بركات كوخ فاطمه عليهالسالم

ما يك كوخ چهار پنج نفري در صدر اسالم داشتيم ،و
آن كوخ فاطمة زهرا ـ سالماهلل عليها ـ است .از اين كوخها
هم محقرتر بوده لكن بركات اين چي اس��ت؟ بركات اين
كوخ چندنفري آنقدر اس��ت كه عالم را پر كرده است از
نورانيت و بسيار راه دارد تا انسان به آن بركات برسد.
اين كوخنشينان در كوخ محقر ،در ناحية معنويات آنقدر
در مرتبة باال بودند كه دست ملكوتيها هم به آن نميرسد؛
و در جنبههاي تربيتي آنقدر بوده است كه هر چه انسان
ميبيند بركات در بالد مس��لمين هس��ت و خصوص ًا در
مثل بالد ماها ،اينها از بركت آنهاست.
صحيفه امام؛ ج  ،71ص .373

سرمشقگرفتن از خوي فاطمهعليهالسالم

ما بايد سرمش��ق از اين خاندان بگيريم :بانوان ما از
بانوانشان و مردان ما از مردانشان ،بلكه همه از همة آنها.
آنها زندگي خودش��ان را وقف كردند از براي طرفداري
مظلومي��ن و احياي س��نت الهي .ما باي��د تبعيت كنيم و
زندگي خ��ود را براي آنها قرار بدهيم .كس��ي كه تاريخ
اسالم را ميداند ،ميداند كه اين خاندان هر يكيشان مثل
يك انس��ان كامل ،بلكه باالتر ،يك انسان الهي ـ روحاني،
براي ملتها و مستضعفين قيام كردند در مقابل كساني كه
ميخواستند مستضعفين را از بين ببرند.
صحيفه امام؛ ج  ،6ص .035

الگوبودن حضرت زهرا عليهالسالم

الگ��و حضرت زهرا ـ س�لاماهلل عليها ـ اس��ت .الگو

پيغمبر اسالم اس��ت .ما وقتي مملكتمان اسالمي است،
وقتي ميتوانيم ادعا كنيم جمهوري اس�لامي داريم ،كه
تمام اين معاني كه در اسالم است تحقق پيدا بكند.
صحيفه امام؛ ج  ،7ص .335

تبعيت از اوليا

خطبة فاطمه زهرا ـ س�لاماهلل عليها ـ در مقابل حكومت
و قيام اميرالمؤمنين و صبر اميرالمؤمنين در مدت بيس��ت
و چند سال و در عين حال كمك كاري به حكومت موجود
و بع��د هم فداكاري در راه اس�لام و ف��داكاري دو فرزند
عزيزش ،امام مجتبي كه يك خدمت بس��يار بزرگ و دولت
جابر اموي را با آن خدمت رس��وا فرمود و خدمت بزرگ
برادر ارجمندش حضرت سيدالشهدا ،چيزهايي بود كه همه
ميدانيد و ميدانيم .و با اينكه عده كم و اسباب و ابزار جنگ
پيش آنها كم بود ،لكن روح الهي و روح ايمان آنها را آنطور
كرد كه بر همة ستمكاران عصر خودشان غلبه پيدا كردند
و اس�لام را زنده كردند و براي ما و شما برادرهاي عزيز
الگو شدند كه ما از كمي عده و كمي ُعده و كمي ابزار جنگ
در مقابل تمام قدرتهايي كه امروز با ما به جنگ برخاستهاند،

مقاومت كنيم ،و همان طوري كه اولياي ما ـ عليهمالسالم ـ
نشان دادند كه در مقابل مستكبران گاهي با تبليغ و گاهي با
اس��لحه بايد ايستاد و مستكبران را بايد به جاي خودشان
نشاند ،ما هم الگوي آنها را ،تبعيت از آنها را ميپذيريم.
صحيفه امام؛ ج  ،61ص .88-78

يادگيري دستورات اسالم از او و فرزندانش

كوش��ش كنيد در تهذيب اخ�لاق و در وادار كردن
دوس��تانتان به تهذيب اخالق .كوشش كنيد كه در مقابل
آن جناياتي كه بر ش��ما وارد ش��د عكسالعمل نش��ان
بدهيد ،در حفظ همة حيثياتي كه حيثيت بزرگ زن است،
آن طوري كه ،حضرت زهرا ـ سالماهلل عليها ـ بود .همه
بايد به او اقتدا كنيد و كنيم و همه بايد دستورمان را از
اسالم به وسيلة او و فرزندان او بگيريم ،و همانطوري
كه او بوده اس��ت ،باشيد .و در علم و تقوا كوشش كنيد
كه علم به هيچكس انحصار ندارد ،علم مال همه اس��ت،
تقوا مال همه است .و كوش��ش براي رسيدن به علم و
تقوا وظيفة همة ماست و همة شماست.
صحيفه امام؛ ج  ،91ص .481

فرم اشتراک دو هفته نامهی دوست نوجوانان
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طنز

خال آسمون!
سيدسعيد هاشمي

آخري��ن امتحان را كه دادم با عجل��ه به خانه آمدم.
خودكار و كتابم را گوش��هاي گذاشتم و رفتم پيش بابا
كه داش��ت باغچه را آب ميداد .گفتم :بابا يه كم پول به
من ميدي؟
 پول رو براي چي ميخواي؟ -ميخوام برم كاغذ و حصير بخرم بادبادك درست

كنم.
بابا با تعجب گفت :چي چي درست كني؟
 ميخوام بادبادك درست كنم .چند ماهه تو فكرشهستم .حاال كه تابستون شده ديگه بيكارم .ميخوام يه
بادبادك گنده و خوشگل درست كنم ،بفرستم هوا.
بابا تا اين را ش��نيد ش��يلنگ را انداخت توي باغچه.
گوش مرا گرفت و گفت :پس��رهي بيفكر مگه تابستون،
موقع بادبادك درس��ت كردنه؟ برو آماده ش��و ببرمت
كالس زبان .تابس��تون ،وقت ت�لاش و كاره .بايد تالش
كني تا توي نُه ماه تحصيلي به پِتپِت نيفتي.
گفتم :بابا تو رو خدا اجازه بده چند روز اس��تراحت
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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كنم .بعداً هم ميتونم برم كالس زبان.
اما بابا گوش نكرد .كشانكشان مرا برد و توي كالس
زبان ثبتنام كرد .من وظيفه داشتم هر روز صبح بروم
كالس و ظهر برگردم .عوضش بعدازظهرها بيكار بودم.
به فكرم رسيد بعدازظهرها بادبادك را رديف كنم.
يك روز بعد از ظهر رفتم پيش بابا و گفتم :بابا يه كم
پول به من ميدي؟
 براي چي؟ ميخوام كاغذ و حصير و چس��ب بخرم ،بادبادكدرست كنم.
بابا كه داش��ت ناخنهايش را ميگرف��ت ،ناخنگير را
زمي��ن انداخت گوش مرا گرفت و گفت :بچهي نادون! به
جاي اين كارها برو يه كاري بكن كه كار باش��ه .تو كه
بع��د از ظهرها وقت داري چرا نميري كالس��ي ،چيزي
ثبتنام كني.
باب��ا اين را گفت و بعد كشانكش��ان م��را برد و در

يك كالس خوشنويسي ثبتنام كرد .اين جوري
ش��د كه بعد از ظهرهايم هم پر شد .ولي عشق
بادبادك مرا ول نميكرد .تصميم گرفتم خودم
دست به كار ش��وم .صبحها و بعدازظهرها به
كالس ميرفتم اما از غروب به بعد بيكار بودم.
چند روز كه كالس رفتم پول تو جيبيام را جمع
كردم .كمي ه��م از خواهرم زهره قرض گرفتم
رورق و مقداري هم
و رفت��م چند تا حصير و زَ َ
نخ و س��ريش خري��دم .عصرها ك��ه از كالس
برميگش��تم ميافت��ادم به ج��ان زرورقها و
حصيرها .بع��د از چند روز يك بادبادك بزرگ
و رنگي و خوش��گل درس��ت كردم .دنبالههاي
بلن��دي هم برايش س��اختم .بعد ه��م نخش را
وصل كردم .ميخواس��تم بروم باالي پشتبام
و آن را ه��وا كنم .اما يكدفعه صدايي از پش��ت
س��ر به گوش��م خورد :بچهي بيكار! اين آت و
آشغالها چيه جمع كردي دور خودت؟ برگشتم:
بابا بود .بابا گفت :تو كه غروبها وقت داري چرا
نميري س ِر كالسي چيزي تاآدم بشي؟
تا بابا آمد گوش��م را بگيرد ،از زير دستش
در رفتم و پريدم توي كوچه .يك س��اعتي توي
كوچهها گشتم تا آبها از آسياب بيفتد .فقط خدا
خ��دا ميكردم كه بابا بادبادك��م را جِر و واجِر
نكند .چون خيلي برايش زحمت كش��يده بودم.
بعد از يك ساعت به خانه رفتم .هنوز وارد خانه
نشده بودم كه نگاهم به آسمان افتاد .ديدم يك
بادبادك مثل بادبادك من توي هوا دارد پرواز
ميكند .زود در را باز كردم و رفتم توي خانه و

خودم را به پشتبام رساندم .چيزي را كه ديدم
باور نميكردم .بابا و مامان وس��ط پش��تبام
ايس��تاده بودند .بابا نخ بادبادك را توي دست
گرفته بود و داشت آن را توي هوا ميرقصاند.
آنها پشتش��ان به من بود و مرا نميديدند .بابا
به مام��ان ميگفت :پري! يادت��ه بچه كه بوديم
ت��و با م��ادرت مياومدي خونهي م��ا و به من
ميگفتي :بيا بادبادك درس��ت كنيم بفرس��تيم
توي آسمون!
مام��ان گف��ت :آره ي��ادش ب��ه خي��ر! چه
بادبادكهاي قش��نگي درس��ت ميكردي .چقدر
بادبادك به دس��ت توي كوچهها ميدويديم تا
بادبادك باال بره.
باب��ا گفت :آره! اون وقتها اين همه ماش��ين
و آپارتمان نبود .ميش��د راحت توي كوچهها
دويد ...ميگ��م ولي اين بچه هم بادبادك خوبي
درست كردهها!
گفتم :بابا سالم!
بابا و مامان با ش��نيدن صداي من برگشتند
و نگاه كردند .بابا با ديدن من يكدفعه دستپاچه
شد ،دستهايش شل شد و نخ بادبادك از دستش
در رف��ت و تا بيايد به خ��ودش بجنبد بادبادك
دور شد و دور شد و توي آسمان مثل يك خال
ش��د .بابا با خجالت نگاهي به من انداخت .بعد
ب��راي اينكه خجالتش را ماس��تمالي كند گفت:
آماده شو بريم تو يه كالس اسمتو بنويسم.
من خندي��دم و گفتم :عيبي ن��داره بابا! يك
بادبادك ديگه برات درست ميكنم.
نیمه ی اول خرداد ماه 1389
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قصههاي
كهن

تعبير خواب
مجيد مالمحمدي

يكي بود يكي نب��ود .روزي از روزها هارون 1ـ خليفة
ستمگر عباسي ـ كه بر تخت نرم و ابريشمي خود در خواب
بود ،خواب وحش��تناكي ديد .با ترس از خواب پريد ،نعره
كشيد و وزير خود را صدا زد .نگهبانهاي قصر بزرگ او
كه ترسيده بودند در پشت در اتاقش دستپاچه شدند.
2
يكي به اين س��و رفت ،يكي به آن س��و دويد .حاجب ،
چراغداني را روش��ن كرد و كورمال كورمال از راهرويي
باريك رد ش��د .خالصه ...اوضاع قصر به هم ريخت .هر
كسي كه به ديگري ميرسيد ميپرسيد:
 چه شده ،براي خليفه اتفاق بدي افتاده؟ نكند دشمنانش شورش كردهاند!اما ،نه شورش بود ،نه بيماري خليفه ،نه حملهي دشمن،
نه انتقام مخالفان ،هيچكدام! ماجرا از اين قرار بود:
هارون يك خوابِ بد ديده بود .يك خواب وحش��تناك.
ِ
خيس عرق بود
به همين خاطر بدنش ميلرزيد .تمام تنش
و هر چه آب ميخورد ،باز هم احس��اس تش��نگي داشت!
همسرش به همراه زنهاي ديگر قصر باالي سرش بودند
و دائم ميپرسيدند :آخر حرفي بزن خليفه ،بگو چه شده،
ما كه نصفه جان شديم!
ه��ارون هم با همان صداي پرترس و لرزش ،وزير را
صدا ميزد .باالخره وزير ،ش��تابان و سراسيمه به آنجا
ِ
لباس خوابي كه بر تن داش��ت و چشمهايي
آمد .با همان
ُپف كرده و خوابآلود.
او در مقابل هارون تا كمر خم ش��د و گفت :چه ش��ده
سرورم .برايتان اتفاقي افتاده .نكند زبانم الل...؟!
3
اما هارون وسط حرفش گفت :زودتر خوابگزار بزرگ
را خبر كنيد .من يك خوابِ بد ديدهام!
وزير با دستپاچگي گفت :باشد .شما كمي آرام باشيد.

بگذاريد حكيم جوشاندهاي به شما بدهد .آنوقت خوابگزار
را تا صبح به اينجا ميآوريم!
هارون بر سر او فرياد زد :من ميگويم االن بياوريد .تا
صبح ممكن است من بميرم!
با گفتن اين جملهي خليفه ،زنهاي قصر بر س��ر خود
زدند و به گريه افتادند .اما وزير فوري به حرف آمد كه:
 پايم بش��كند اگر به همين زودي ،خوابگزار را به نزدشما نياورم!
او با عجله از اتاق خارج شد .هارون اشار ه كرد كه همهي
زنها به اتاقهايشان بروند .حكيم يك پياله جوشانده به او
داد تا بخورد و آرام شود .هارون لباسهاي رسمياش را
بر تن كرد و منتظر ماند .حاجب هم يكييكي چراغدانهاي
اتاق خليفه را روشن كرد .بعد رفت تا پردهي بزرگ پنجرهي
اتاق را كنار بزند .اما صداي هارون او را به خود آورد:
 نه ...صبر كن ،من ميترسم! شايد يك نفر بخواهد ازپشت پنجره به طرف من تير بيندازد .من هنوز تعبير خوابِ
بد خود را از زبان كارگزار نشنيدهام!
حاجب ترسيد و كنار رفت .سرانجام وزير و خوابگزار
از راه رسيدند .هر دو تعظيم كردند .خوابگزار تا آمد حرفي
بزن��د ،هارون با عجز و غصه گف��ت :زودتر خواب من را
تعبير كن خوابگزار .عجله كن كه خيلي پريشان و مضطرب
هستم ،زود باش!
خوابگزار با لبخند گفت :خوابت��ان را تعريف كنيد اي
اميرالمؤمنين!
ه��ارون گفت :من خواب ديدم در جايي بودم .نميدانم
كجا بود .يك جاي بزرگ و ترس��ناك بود .ناگهان همهي
دندانهاي��م از دهانم بي��رون ريخت .من ترس��يدم و از
خ��واب پريدم .زودتر تعبيرش را بگو كه دارم نصفه جان
نیمه ی اول خرداد ماه 1389
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ميشوم!
خوابگزار كمي در فك��ر فرو رفت .مانده بود كه تعبير
خوابِ خليفه را چگونه به او بگويد .دس��ت به ريش بلند و
زِب��ر خود گرفت .بعد گفت :عمر خليفهي عزيز و بزرگ ما
دراز است .تعبير خواب شما اين است كه همهي نزديكان
ش��ما زودتر از ش��ما از دنيا خواهند رفت .اما شما زنده
خواهيد ماند و پس از آنها ميميريد!
هارون غمگين شد .لرزيد .س��رش گيج رفت .وزير با
ترس زياد جلو رفت و پرسيد :اي اميرالمؤمنين ،چي شد،
حالتان خوب نيست؟!
هارون روي تخت خود نشس��ت .مث��ل آدمهاي مادر
مرده س�� ِر خود را گرفت و با افس��وس گفت :اي واي بر
من ،يعني من زنده ميمانم و غم مرگ همهي نزديكانم را
يكييكي خواهم ديد .اي واي!...
صورت وزير سرخ ش��د .خوابگزار فوري با خودش
فكر ك��رد :اي واي ،مثل اينكه تعبير من باعث ش��د ،حال
خليفه بد شود ،خدايا به دادم برس!
ن
ناگه��ان هارون رو ب��ه حاجب ،فري��اد زد :زودتر اي 

خوابگ��زار ن��ادان را از اين جا ببري��د و به او صد ضربه
شالق بزنيد .او بايد تنبيه شود .چون با اين تعبيرش حرف
دردناكي به من زد و دلم را از ترس و وحشت خالي كرد!
ِ
دست خوابگزار را گرفت .خوابگزار
حاجب با اخم زياد،
به التماس افتاد .دس��ت خود را كشيدو به خليفه گفت :مرا
ببخشيد خليفهي بزرگ ،من نادان بودم .مرا عفو كنيد!
هارون با ناراحتي جواب داد :وقتي كه همهي نزديكان
من بميرند ،ديگر زندگي براي من چه لذتي دارد مردك؟!
حاجب و چن��د مأمور ،خوابگزار را كشانكش��ان ،به
طرف زندان بردند .چون او هيكل چاقي داشت و به سختي
راه ميآمد .هارون فوري به وزير يك دستور تازه داد:
 بروي��د و يك خوابگزار ديگر براي��م بياوريد ،عجلهكنيد!
دو هفته نامه ی
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وزير با عجله همراه چند مأمور از قصر خارج شدند.
هوا تاريك بود .يك جغد تنها ،بر روي درخت كاج كنار اتاق
خليفه آواز ميخواند .خليفه وقتي صداي او را شنيد بيشتر
ترسيد و از حاجب خواست ،يك تيرانداز ماهر را به سراغ
او بفرستد تا جغد را بكشد.
وزي��ر و همراهان فوري به خانهي يك خوابگزار ديگر
رفتند .خوابگزار دوم از ماجراي خواب و تعبير خوابگزار
اول خبردار شد .پس خودش را آماده كرد تا قصهي خواب
خليفه را به گوش خود بشنود.
او به خليفه كه رس��يد ،تعظيم كرد .بعد دست خليفه را
بوس��يد و گوش به فرمان ايستاد .خليفه هم بيحوصله و
كوتاه ،خواب خود را براي او تعريف كرد.
خوابگ��زار بدون آنكه فكر كن��د و خليفه را در انتظار
بگذارد لبخند زد و گفت :اي خليفهي بزرگ و بينظير ،تعبير
خواب ش��ما آسان است ،عمر شما طوالنيتر از عمر همه
خواهد بود و همهي عزيزان شما زير سايهي شما زندگي
خواهند كرد! بهتر اس��ت صدقه بدهيد و گوسفند قرباني
كنيد.
ناگهان چهرهي هارون پر از آرامش ش��د .از كوزهاي
نقرهاي در كاس��هاي طاليي آب ريخ��ت .بعد آب آن را به
آرامي سر كشيد .كمي نفس كشيد و به وزير گفت :به اين
خوابگزار دانا ،صد سكهي طال بدهيد!
وزير و حاجب تعجب كردند .وزير صورت خود را جلو
برد و آهسته پرس��يد :اي اميرالمؤمنين هر دو خوابگزار
تعبيرشان مثل هم بودند اما چرا آن اولي را تنبيه كرديد و
به اين يكي اين همه جايزه بخشيديد؟
هارون جواب داد :درس��ت است ،اما بين اين سخن با
آن سخن كه آن خوابگزار گفت فرق است .او با تعبير خود،
من را وحشتزده كرد .اما اين خوابگزار با تعبير شيرين و
آرامش ،به من آرامش و اميدواري داد و گفت صدقه بدهم
و قرباني كنم.
وزير كه به پاس��خ سؤال خود رس��يده بود خنديد و
دست خوابگزار را گرفت .بعد او را به اتاق خودش برد تا
جايزهاش را بدهد.
پاورقي:

 .1او يكي از خليفههاي ،سلس��لهي عباسيان در بغداد بود كه با زور و

ستم بر مسلمانان حكومت ميكرد.

 .2كسي كه همه كاره خليفه در قصر بود.

 .3كسي كه خوابهاي خليف ه و بزرگان را تعبير ميكرده است.
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دا

ستا
نک

محمدرضا شمس

آرزو
رعيتي بود به نام کاسعلي یک روز او چند تا خروس
چن��د تا تخممرغ و مقداري جوبرداش��ت و رفت خدمت
ارب��اب .وقتي به آنجا رس��ید  ،دید در خانه باز اس��ت،
داخل شد .ارباب با زيرشلوار و زير پيراهن توی ايوان
روي بالش لم داده بود ،دس��تهايش را زير سر گرفته
بود و تنگ آب س��ردي هم کنارش بود .ارباب با بادبزن
خودش را باد ميزد و استراحت ميکرد.
کاسعلي با حس��رت به ارباب نگاهکرد و با خودش
گفت  :کاش من هم می توانس��تم یک روزی مثل ارباب
اس��تراحت کن��م .آرزوي يک لحظه اس��تراحت در دل
ميپروران��د و حس��رت در دل او مان��د تا تابس��تان و
پاييز گذش��ت و زمستان از راه رس��يد .کاسعلي صبح
زود که پاشد به س��رکارهايش برود  ،دید برف زیادی
باریده است و همانطور دارد ميبارد خوشحال شد وبا
خودش گفت :امروز همان روزی اس��ت که آرزويش را
داشتم .امروز می توانم مثل ارباب استراحت کنم .
ف��وری لباسهايش راکند ،با يک زيرش��لوار و يک
زيرپيراهن رفت س��ر ايوان گلي کلبهاش درازکش��ید.و
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چندتا بالش کهنه زير س��رشگذاش��ت،بعد کوزه اي را
پ��ر از برف ک��رد و کنار خودش گذاش��ت و با بادبزن
حصيري خود را باد ميزد.
زنش گفت مرد مگر ديوانه شدي اين چه کاري است
که ميکني.
کاسعلي جوابش را نداد و همانطور به تقليد از ارباب
به کارش ادامه داد ت��ا اينکه تمام بدنش يخزد مرد .بله
کاسعلي مرد اما آرزویش را به زير خاک نبرد.

فاطمه
كجاست؟
نفهميد كه از قم تا ته��ران را چهطور آمد .دلش مثل
سير و سركه ميجوشيد .يك آن قرار نداشت .قلبش مثل
پرندهاي ،خود را به ديوارهي سينهاش ميكوبيد .از غذا
خ��وردن افتاده بود .دايم در فكر پدربزرگش ـ آقا ـ بود
و نميتوانست حتي يك لحظه را بدون او تحمل كند .آقا
تمام زندگياش بود؛ وجودش بود؛ اميدش به حس��اب
ميآم��د .هر وقت دلتن��گ و غصهدار ميش��د و يا تنها
ميماند ،يك راست به طرف جماران ،به دستبوسي آقا
ميرفت .به او كه ميرسيد ،نيروي تازهاي ميگرفت .در
رگهاي��ش خون تازه جري��ان مييافت و دلش از هواي
خدا ُپر ميشد.
ام��ا آن روز ،غص��هاي بيشتر از هميش��ه داش��ت.
غصهاي كه با سنگيني تمام ،روي سينهاش نشسته بود؛
ِ
سخت آقا .تحمل نداشت در خانه بماند.
غصهي بيماري
ت��ازه فهميده بود كه آقا بيمار اس��ت .صبح زود ،معطل
نكرد و ب��ا همراهان به طرف ته��ران و جماران به راه

مجيد مالمحمدي

افت��اد .امام در آن زمان در منزل بود و هنوز بس��تري
نش��ده بود .راديو و تلويزيون ه��م خبري در اين رابطه
پخش نكرده بودند .وقتي رس��يد ،متوجه ش��د كه همه
ناراحت هستند .غمي بزرگ به دلش چنگ زد .دايي احمد
را ك��ه ديد ،نزديك بود بلندبلند گريه كند .قلبش داش��ت
از جا كنده ميش��د .به خاطر آقا ،هرطور بود خودش را
آرام نگه داشت .به اتاق رفت .آقا داشت قدم ميزد .چند
قدم جلو رفت و س�لام كرد .آقا با خوش��رويي نگاهش
كرد و با ضعفي كه در صدايش بود ،پاس��خ سالمش را
ِ
دس��ت پدربزرگ را بوسيد و از حالش جويا شد.
داد .او
آقا فوري پرس��يد« :فاطمه كجاست؟ ديگر بدون فاطمه
اينجا نيايي!»
او تعجب كرد .آقا در آن حال بيماري ،سراغ دخترك
چهار سالهاش را گرفته بود .نميتوانست پاسخ درستي
بدهد .بغضش گرف��ت .بايد چيزي ميگفت .بايد ميگفت
كه فاطمه را به خاطر بيماري آقا نياورده است ...بايد...

نیمه ی اول خرداد ماه 1389
شماره ی پیاپی 246

15

گزارش

نابرده رنج . . .
نرگس فراهانی

بشر در طول تاریخ برای رفع احتیاجاتش همواره
یک چیز را متحمل مي شده .فکر میکنید چه چیزی را؟
میدانم که میدانید .جواب «زحمت» است .یا به عبارتی
رنج ،سختی ،مشقت .در هر صورت زندگی خالی از
زحمت نیست .حتی خوردن آب هم با اندازة خودش
دارای زحمت است .هر روز صبح بلند شدن از خواب
و آماده شدن برای رفتن به مدرسه ،یاد گرفتن درسی
که معلم سر کالس میدهد ،خواندن و تمرین کردن
درسهایی که تجدید شدهاید ،بلند شدن از روی مبل و
خاموش کردن تلویزیون! مسواک زدن هرشب!! ( این را
یواشکی میگویم بین خودمان باشد ،در مورد بعضیها
ح ّمام رفتن) ،شستن جوراب و شانه زدن موی سرتان
 ،جواب دادن آیفون ،جمع و جور کردن وسایل بازی،

سالم کسی را جواب دادن ،مرتب کردن رختخواب
شخص خودتان .البته اینهایی که شمردم تعدادی از
ریزهکارهای شخصی هرکسی است که وظیفه دارد
خودش انجامدهد .اما به امید خدا وقتی بزرگتر شدید
دایرة مسئولیت شما هم وسیعتر و عمیقتر می شود.
گذشته از تمام این حرفها ،هستند کودکان و
نوجوانانی که به اقتضای شرایط زندگی ،فرصت ندارند
سرشان را شانه بزنند ،بازی کنند ،تلویزیون ببینند،
مهمانی بروند و یا حتی درس بخوانند .با همین سنی که
دارند مجبورند کار کنند .یعنی زحمت میکشند و پول
درمیآورند برای مخارج زندگی خود و خانوادهشان.
بدون شک شما هم بارها و بارها امثال این افراد را
دیدهاید.

این پسر نوجوانی که کنار نردهها کف پیادهرو میبینید،
از دلخوشی نیست که لم داده .او فلج است .به سختی هم حرف
میزند .نامش میثم امیدی است .تعدادی قرآن در قطع کوچک
کنارش گذاشته و میفروشد .اگر کسی از روی دلسوزی
مقداری پول مقابلش بگذارد او شدیداً عصبانی میشود و
با صدای بلند و به دشواری این جمله را ادا میکند« :گدا
نیستم!» و فرد خیرخواه را مجبور میکند پولش را بردارد.
خودش میگوید که ساکن شهریار است ،پدر ندارد و برای
اینکه بتواند به بیمارستان برود و دکترها عملش کنند به پول
نیاز دارد.
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و اما این دختر نازنین که مثل
یک غنچة نو شکفته به درخت تکیه
داده و لقمة نیمه خوردهاش را کنارش
و ترازویی مقابلش گذاشته شکوفه
سلطانی است .هفت سال دارد و به
مدرسه هم نمیرود .وقتی پرسیدم
چقدر میگیری وزن کنی؟ گفت :هر
چقدر که دادی .بنظر شما در طول
روز چند نفر ممکن است روی ترازوی
او بایستند؟

و یا این سه نفر که گروهی با
هم کار میکنند ،پسری که گارمون
مینوازد ،کودکی که جعبهای قرمز
در دست دارد و دستمزد میگیرد و
دختری که پشت سر او تنبک میزند
و به نقطهای در آسمان خیره شده و
کسی نمیداند به دنبال چه میگردد،
شاید روزیشان را از خدا میطلبد نه
از بندگان خدا.

فکر میکنید وظیفهای که به عهدة اینها
گذاشته شده چقدر سنگین است؟ یا شاید با
خود میگویید « :این که کار سختی نیست،
مرتب کردن رختخواب و ح ّمام کردن و
شستن جوراب زحمت بیشتری دارد!؟»
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متولدين فروردين :از طریق همکاری و تش��ریک مساعی
با دوس��ت تان ،نتایجی فوق العاده و باورنکردنی عاید شما
می ش��ود .با کمی تدبیر و دوراندیشی ،مانع از آن شوید که
فردی تمام زحمات و سخت کوشی هایتان را به هدر دهد.

متولدين ارديبهش�ت :طالع شما در اين ماه ميگويد كه با
کمی صبر و تحمل حتما به اهداف خود خواهید رسید .سعي
كنيد با جریان زندگی پیش بروید.از ولخرجي و اس��راف به
شدت بپرهيزيد تا مشکلی برایتان پیش نیاید.

متولدي�ن خرداد :روحيه افس��ردگي را از خود دور كنيد.
خوش��بختانه اينقدر ت��وان وانرژي داريد ك��ه جبران ضرر
گذشته را بكنيد .توصیه می شود حتما با افراد قابل اعتماد و
با تجربه مش��ورت کنید تا در تصميم گيري ها دچار اشتباه
نشويد.

متولدين تير :بر س��ر یک دوراهی قرار خواهید گرفت که
با مشورت با اعضای خانواده تان می توانید بهترین انتخاب
را صورت دهید .از خطاهای دوستان درس بگیرید و تا جای
ممکن ،از تکرار آن ها بپرهیزيد.

متولدي�ن مرداد :به زودي دعوتی غیر منتظره از ش��ما به
عم��ل خواهد آمد که دنیای جدیدی را به رویتان می گش��اید.
چندین حق انتخاب به رویتان گس��ترده می شود و از طریـق
آنه��ا میتوانید به یکی از آرزوهای دیرینهتان دس��ت یابید.
توصيه ما به شما اين است« :محتاط باشيدو فريب نخوريد».

متولدين شهريور :ایده ای خام و بکر در ذهن خود دارید ،ولی
قبل از به مرحله عمل در آورن آن باید جوانب امر را به خوبی
سبک و سنگین کنید و اطالعات کافی در آن رابطه داشته باشيد.
البته به شما به خاطر داشتن چنين روحيه اي تبريك ميگوييم .

متولدين مهر :همه تالش اطرافيانتان اين است تا شما را
از مشكل بوجود آمده نجات دهند.گر چه ظاهرا” موفق نمي شوند
اما گوياشمابه كمك خير خواهانه آنها بد بين هستيد .مطمئن
باشيد آنها جز ياري شما قصد ديگري ندارند.

متولدين آبان:ش��ما از قدرت ش��کل دادن ب��ه برنامه ای
سرنوشت ساز برخوردار هس��تید .واقع بین باشید و برای
رسیدن به اهدافتان بکوشید .به جای خیالپردازی به واقعیات
زندگی توجه کنید.

متولدي�ن آذر:از روي��ا ها و آرزوهاي مح��ال بپرهيزيد .
تالش و س��رمایه گذاری بهترين راه براي رس��يدن شما به
اهدافتان در آينده نزديك هستند از اراده محكم خود بهترين
بهره را خواهيد برد.

متولدين دي  :شما درحالیکه باید آنچه از دیگران می خواهید
و آنچه درع��وض به آنها می دهید را در نظ��ر بگیرید ،باید
جانب احتیاط را هم رعایت کنید .بخت شما به كمك دوستان
ش��ما باز ميش��ود،پس فعالیتهای گروهی مع��وق مانده را
دوباره احیا كنيد.

متولدين بهمن  :مشکالتی هم هست که نمیتوانید تغییرشان
دهید ،نگران نباش��ید .با تحمل ،صبر و بخش��ش آنهايي كه
احيانا ناآگاهانه و از روي غفلت در حق شما مرتكب اشتباه
شده اند! همه كارها روبه راه خواهد شد.

متولدي�ن اس�فند :دچار مشکلی ش��ده اید ،به خاطر همین
مش��کالت از دیگران دوری میکنید و به انزوا رفته اید .بهتر
اس��ت برای حل مشکالتتان از دیگران نیز کمک بگیرید .زیرا
مش��کلتان به راحتی و با ش��یرینی هر چه بیشتر حل خواهد
شد.
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از البالي كتابها
سين .حسيني

الهينامه
خداوندا!
هر كه ُشغل وي تويي ،شغلش كي به سر شود؟
هر كه به تو زنده است هرگز كي بميرد؟
ج��ان در ت��ن ،گر از تو مح��روم ماند ،چ��ون ُمرده
زندانيست.
زنده اوست به حقيقت كه اش با تو زندگانيست.
آفري ِن خداي ،بر آن ُكش��تگان ب��اد كه ملك ميگويد:
«زندگانندايشان!»
مناجاتنامهي
خواجه عبداهلل انصاري

شادي و اندوه
آنگاه زني گفت« :با ما از شادي و اندوه سخن بگو!»
و او پاس��خ داد« :ش��ادي ش��ما همان اندوه بينقاب
شماس��ت .چاهي كه خندههاي شما از آن بر ميآيد ،چه
بسيار كه با اشكهاي شما ُپر ميشود.
و آي��ا جز اين چه ميتواند بود؟ هر چه اندوه ،درون
ش��ما بيشتر بكاود ،جاي شادي در وجود شما بيشتر
ميشود.
مگر كاس��هاي كه شرابِ ش��ما را در بر دارد ،همان
نيست كه در كورهي كوزهگر سوخته است؟ مگر آن ني
كه روح شما را تس��كين ميدهد ،همان چوبي نيست كه
درونش را با كارد خراشيدهاند؟
هر گاه ش��ادي ميكنيد ،به ژرفاي دل خود بنگريد تا
دو هفته نامه ی
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ببينيد كه سرچش��مهي ش��ادي بجز سرچشمهي اندوه
نيست .و نيز هر گاه اندوهناكيد .باز در د ِل خود بنگريد.
تا ببينيد كه بهراس��تي گريهي ش��ما از براي آن چيزي
است كه مايهي شادي شما بوده است».
پيامبر
جبران خليلجبران

خانهي پيرزن
يكي از بزرگان بصره خانهاي ساخت .در همسايگي
او پيرزني خانه داشت كه خانهاش بيش از بيست اشرفي
نميارزيد .بيش از دويس��ت اشرفي به او ميدادند تا آن
خانه را از او بخرن��د و نميفروخت .به او گفتند« :حاكم
ش��رع تو را بازداش��ت خواهد كرد؛ چون تو دويس��ت
اشرفي را به خاطر بيست اشرفي ضايع ميكني».
زن گفت« :چرا حاكم مش��تري خانه مرا بازداش��ت
نميكند كه بابت خانهاي كه قيمتش بيست اشرفي است،
دويست اشرفي ميدهد؟»

فيل و پشه
ز سرما ّ
پشهاي در فصل پاييز
به گوش فيل مستي شد نهان تيز
خزان بگذشت با صد آه و ماتم
زمستان آمد و افسرد عالم
در آن سرماي پر زور زمستان
به گوش فيل بود آن ّ
پشه پنهان

چو شد فصل بهار و موسم ُگل
به گوش ّ
پشه آمد صوت بلبل
ز گرما شد ّ
پشه از جاي خود راست
زمين مست جنگي عذرها خواست
 خداحافظ كه رفتم بنده ،يا فيل!نمودي بنده را شرمنده يا فيل!
 تو را نه آمدن ديدم نه رفتننه وقت آمدن فهميدهام من
نه وقت رفتنت را ديدهام من
جهان بيوفا چون گوش فيل است
بني آدم چو آن ّ
پشه ذليل است
نه وقت آمدن دنيا تو را ديد
نه وقت رفتنت هم هيچ فهميد

كنار مولوي .مولوي در كتاب س��ال س��وم ابتدايي بود.
مهم نب��ود كه مولوي دور از فهم ما ب��ود( .دور از فهم
دانش��جوي ادبيات هم هست) شعرش از رو هم درست
خوانده نميشد .آموزش جدا بود از زندگي .كتاب تفالهي
واقعيت بود .حرف كتاب ،پروانهي خشك الي كتاب بود
و كتاب مخاطب نداش��ت .خود ،مخاط��ب خود بود .در
كتاب درس خوانده بودم:
بچه جان بر سر درخت مرو
النهي مرغ را خراب مكن
و بارها سر درخت رفتم و النهي مرغ را خراب كردم.
نمرهي اخالقم در مدرسه بيست بود ،در خانه صفر.
اتاق آبي
سهراب سپهري

نسيم شمال

در مدرسه
در برنامهي كالسهاي دبس��تان ،نقاش��ي نبود .هر
م��ادهاي هم كه بود بيمعني ب��ود .معني كجا و فرهنگ
نااهل كجا؟
هر چه بود از بر ميكرديم .ش��اگرد ،كيس��هي زباله
ب��ود .درس در او خالي ميش��د .منابع طبيعي ايران در
كتاب جغرافي بودند در خاك ايران .سرمش�� ِ
ق «ادب» و
«راستي» در محيط مدرسه نبود ،در رسمالخط مدرسه
بود .معلم در س��خنراني مدير« ،پدر دلس��وز» بود .در
كالس نه پدر بود نه دلس��وز .كتاب درس فارس��ي يك
مرقع بيقواره بود .در آن ،خزف كنار صدف بود؛ قاآني
ّ

جنگ
جمع��ي به جنگ كفار رفته بودند .در بازگش��تن ،هر
يك س ِر كافري بر چوب كرده ،ميآوردند .يكي ،پايي بر
چوب ميآورد .پرسيدند« :كه اين را كشت؟»
گفت« :من!»
گفتند« :چرا سرش نياوردي؟»
گفت« :تا من برسيدم سرش برده بودند».
رسالهي دلگشا
عبيد زاكاني
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شعر
دو شعر به ياد امام

روي شانههاي ما
يك نفر ُپر از گل و پرنده شد
يك نفر به آسمان اضافه شد
حيف ،آن بهار مهربان چه زود
از زمين خشك ما كالفه شد
*
رفت از كنار ما بهار ما
آفتاب گرم روزگار ما
يا كريم غصه باز النه كرد
روي شانههاي بيقرار ما
*
بي تو اي بهار مهربان من
ياَند
شعرهاي من بدون معن 
خالي اَند از اميد و آرزو
خالي از ترانه و بگو بخند
*
گر چه سالهاست پر كشيدهاي
مانده بين ما ولي صفاي تو
ميتپد هنوز در حسينيه
قلب ما براي حرفهاي تو
*
كاش ميشد از ميان آسمان
باز گردي اي ستارهي سپيد
تا دوباره شعرهاي من شوند
غرق معني و ترانه و اميد

سيدسعيد هاشمي

مثل مهتاب
مقابل ضريحت
نشستهام دوباره
چكيدهام ز غصه
شكستهام دوباره
*
اميد من تويي تو
دعاي من تو هستي
شميم و شور و شادي
براي من تو هستي
*
تويي كه مثل مهتاب
ميان آسماني
مسافر بهشتي
رفيق كهكشاني
*
به غصههاي قلبم
غم تو داده وسعت
نشستهام در اينجا
مقابل ضريحت
*
نشستهام كه شايد
به گريه َپر بگيرم
ز ابر و ماه و خورشيد
تو را خبر بگيرم
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قصه بهار
حميد هنرجو

مادرم! قصهاي آشنا بگو
دل من قصه ميخواد ،حاال بگو
آخه من با قصههات بيدار ميشم
روي بال لحظهها سوار ميشم
اولين بار ،با كتاباي بابام
پلهپله ميرسم به آسمون

رو لبم شكوفه زد اسم امام

به حياط مسجد رنگين كمون

توي عكسا صورتش رو بوسيدم

مادر از آسمو ِن آبي بگو

خوابشو هر شب و هر شب ،ميديدم

امشب از شبهاي مهتابي بگو
تو ميگي :به نام مهربو ِن پاك
حاال كه اخم پرنده وا شده

خالقِ زمين و آسمون و خاك

وقت بيداري غنچهها شده

پسرم! يكي بود و يكي نبود

پس يه قصه از بهار برام بگو

روزگاري زير گنبد كبود

باز دلم گرفته ،از امام بگو
به َپر َپرندهها تير ميزدن
شاپركها رو با زنجير ميزدن
شهر ما خورشيد نداشت ،بهار نداشت
هيچكي به زخم پرنده كار نداشت

دو هفته نامه ی
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ديو بود و دشمني با منارهها
چنگ ميزد به صورت ستارهها
يكي از همون روزاي سخت و سرد
به وطن اومد يه آشنا ،يه َمرد
صاحب يه قلب روشن ،مثل آب
قطرهها با هم بودن ،شدن يه رود

باغبون اللههاي انقالب

هر كي با خميني بودُ ،حسيني بود

جانمازش بوي آسمون ميداد

چشمهها يكدل و يكصدا شدن

را ِه پروازو به ما نشون ميداد

لشكر متحد دريا شدن
دستاشو سايبو ِن ُگال ميكرد
انقالب ما قفسها رو شكست

او براي بچهها ،دعا ميكرد

دي ِو زشتي عاقبت از پا نشست

ميدوني امام چي از خدا ميخواست؟

يه حسينيه ،يه َمردِ با خدا

آدما رو از بدي جدا ميخواست

يه آقا با عطر و قرآن و عبا
او ميگفت كه «دنيا محض ِر خداست»
دشم ِن ستمگرا ِن روزگار

اين سخن ،درسي بزرگ براي ماست

ياور اصلي او پروردگار

يادمون باشه نگا ِه روشنش

صبر او مثل امام مجتبي

يادگاري مونده را ِه روشنش...

بسته عهدي با شهيد كربال
هر بهار ،به اين روزا كه ميرسيم
تسليت ميگه پرستو به نسيم
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داستان
محمدرضا شمس

زخم زبان
استان سيستان و بلوچستان
يکي بود يکي نبود .در زمانهاي قديم خارکني زندگي
مي کرد که مردي مهربان و س��خاوتمند بود .خارکن هر
روز قب��ل از طلوع آفتاب به دش��ت و صحرا مي رفت و
هيـزم جمـع مي کـرد .بعـد هيزم هـا را به شهر مي بــرد و
مي فروخت و از اين راه زندگي اش را مي گذراند.
يک روز وقتي خارکن کارش تمام ش��د ،گرسنه اش
شد .سفره نان و پنيرش را روي زمين پهن کرد و مشغول
خوردن شد .اما هنوز لقمه اول ازگلوش پايين نرفته بود
که يک دفعه صداي غرش ش��يري بلند ش��د و بند دلش
راپاره کرد .از جا پريد و خواس��ت فرار کند که ديد شير

دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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مثل باد به طرفش مي آيد .در جا خشکش زد .با خودش
گفت« :حاال چه کارکنم؟ االن اين شيرگرسنه مرا يک لقمه
خام مي کند».
ت��وي همين فکرها بود که ش��ير نعره کش��ان و گرد
وخ��اک کنان به او رس��يد .خارکن که از ت��رس مثل بيد
مي لرزيد ،بي اختيار با يک دست به سر و روي شير کشيد
و با دست ديگر لقمه اي نان و پنير در دهان شير گذاشت.
شير آرام ش��د و مثل بچه آدم کنار خارکن نشست.
خارکن که هنوز ترس��ش نريخته بود ،پشت سرهم لقمه
مي گرفت و در دهان ش��ير مي گذاش��ت .تا آن که شير
ب��ه حرف آمد و گفت « :دس��تت درد نکن��د .اين طور که

معلوم است مرد نترس و مهرباني هستي .دلم مي خواهد
مهربانيت را تالفي کنم».
بعد او را به غار بزرگي که النه اش بود ،برد و يک جعبه
پر از جواهر به او داد و گفت « :بگير اين مال توس��ت .هر
وقت هم به کمک من احتياج داشتي به اين جا بيا و تبرت را
سه بار به زمين بزن .من فوري حاضر مي شوم».
خارکن که از خوش��حالي س��ر از پا نمي شناخت ،از
شير تش��کر کرد و به طرف خانه اش راه افتاد .وقتي به
خانه رس��يد ،تمام ماجرا را از اول تا به آخر براي زنش
تعريف کرد .بعد جواهرات را فروختند و با پول آن خانه
خيلي زيبايي خريدند .از آن روز به بعد خارکن هر روز
چن��د نوع بره بريان براي ش��ير مي برد .ت��ا اين که يک
روزخارکن ش��ير را به خانه اش دعوت کرد .شير بهانه
آورد و گفت« :اگر به شهر بيايم ،مردم يا از من مي ترسند
و فراري مي ش��وند يا اين که به طرفم حمله مي کنند و به
من صدمه مي زنند».
خارکن گفت« :نترس ،هيچ اتفاقي نمي افتد».
اما ش��ير باز هم امتناع کرد .باالخره خارکن آن قدر
اصرار کرد تا شير راضي شد و قرار گذاشتند نيمه شب
که شهر خلوت است ،شير به خانه خارکن بيايد و تا نيمه
شب بعد در آنجا بماند.
ف��رداي آن روز خارکن و زنش تدارک مفصلي ديدند
و منتظر آمدن ش��ير ش��دند .تا اين که نيمه شب شير به
خان��ه خارکن آمد .خارکن با احترام فراوان او را به اتاق
مخصوص برد و مشغول پذيرايي از اوشد .شب گذشت و
صبح شد .شير هنوز خواب بود .وقتي از خواب بيدار شد
که ظهر شده بود .خارکن و زنش ناهار را حاضر کردند
و جلوي او گذاشتند .شير همان طور که مشغول خوردن
بود ،آب دهانش توي س��يني غذا مي ريخت .زن خارکن
که از توي آشپزخانه سرک مي کشيد ،ديد و آهسته گفت:
« ش��وهرم مهمان با سخاوتي دارد ،ولي حيف که با آب
دهانش سيني را نجس کرد».
شير که گوش��ش تيز بود ،شنيد اما به روي خودش
نياورد و چيزي نگفت .تا اين که نيمه ش��ب رس��يد .شير
خداحافظ��ي کرد و رفت .خارکن هم تا آخر ش��هر او را
بدرقه کرد.
چند روز بعد ،خارکن براي حال و احوالپرس��ي شير
رفت .شير گرفته و ناراحت به نظر مي رسيد .خارکن هر
چه س��عي کرد علتش را بفهمد ،نتوانست .تا اين که شير
گفت« :رفيق خواهشي دارم».

خارکن جواب داد« :بفرما».
ش��ير مکثي کرد و گفت« :اگر م��ي خواهي با هم مثل
گذشته دوست باشيم با تبرت محکم به فرق سر من بزن»
خارکن دستپاچه شد و گفت« :اين چه حرفي است که
مي زني؟ تو عزيزترين دوس��ت مني ،آخر من چه طوري
مي توانم چنين کاري بکنم».
ولي ش��ير با اصرار و تهديد خارک��ن را قانع کرد و
گفت« :برام از برگ هاي خش��ک آن درخت بچين و روي
س��نگ صاف فرش کن .وقتي تبرت سرم را شکافت ،آن
برگ ها را روي زخم س��رم بري��ز .آن کنده را هم بردار
بذار جلو دهانم ک��ه موقع درد آن را گاز بگيرم و به تو
آسيبي نرسانم .يادت باشد هر چه زور و قوت داري بکار
ببري».
خارکن به ناچار هرچه را شير گفته بود ،انجام داد و
محکم تبر را بر سر شير زد .شير نعره اي کشيد که زمين
و زم��ان لرزيد .کنده درخت را طوري گاز گرفت که مثل
آهک نرم شد و بيهوش روي زمين افتاد.
خارکن فوري برگ هاي نرم شده درخت را روي زخم
ش��ير ريخت و در حالي که اش��ک از چشمانش سرازير
شده بود ،باالي سر شير نشست و منتظر ماند تا شير به
هوش بيايد .بعد از مدتي شير به هوش آمد و به خارکن
گفت« :غصه نخور چيزي نيست .حاال به خانه ات برو تا
يک سال اينجا نيا».
خارکن با ناراحتي از شير خداحافظي کرد و رفت .يک
س��ال که تمام ش��د ،خارکن با عجله راه افتاد و به طرف
النه ش��ير رفت .وقتي آن جا رس��يد تبرش را سه مرتبه
به زمين زد .ش��ير حاضر شد .س��ر و روي همديگر را
بوسيدند ...از هر دري سخن گفتند و گل شنيدند.
خارکن خجالت مي کش��يد که توي چش��م هاي شير
نگاه کند .ش��ير هم فهميد ،گفت« :رفيق يادت هست با تبر
فرق س��رم را شکافتي .حاال پاش��و .نگاه کن ،ببين جاش
هست يا نه».
خارک��ن هر چه نگاه کرد اث��ري از زخم نديد .تعجب
کرد .ش��ير ادامه داد« :ولي پارسال زنت حرفي زد که تا
صد سال ديگر هم جاش خوب نمي شود .بله رفيق .جاي
زخم تبر خوب ش��د ولي زخم زبان زنت هيچ وقت خوب
نمي ش��ود .بيا و اين کيسه جواهر را بگير و برو ...ديگر
هم اين طرف ها نيا».
خارکن حرفي نزد .سرش را پايين انداخت و ازآن جا
رفت.
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برنامهی کامل بازی های جــ

گروه ()3

گروه ()1
آفريقاي جنوبي

مكزيك

اروگوئه فرانسه

آمريكا

انگلستان

آفريقاي جنوبي

 21خرداد

مكزيك

انگستان

 22خرداد

اروگوئه

 21خرداد

فرانسه

الجزاير

 23خرداد

اسلووني

آفريقاي جنوبي

 26خرداد

اروگوئه

انگستان

 28خرداد

الجزاير

فرانسه

 27خرداد

مكزيك

اسلووني

 28خرداد

آمريكا

مكزيك

 1تير

اروگوئه

آمريكا

 2تير

الجزاير

فرانسه

 1تير

آفريقاي جنوبي

اسلووني

 2تير

انگستان

آرژانتين

28

الجزاير

آمريكا

گروه ()2
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اسلووني

نيجريه

گروه ()4

كره جنوبي

يونان

استراليا

آلمان

غنا

صربستان

آرژانتين

 22خرداد

نيجريه

آلمان

 23خرداد

استراليا

كره جنوبي

 22خرداد

يونان

صربستان

 23خرداد

غنا

آرژانتين

 27خرداد

كره جنوبي

آلمان

يونان

 27خرداد

نيجريه

 28خرداد

صربستان

غنا

 29خرداد

استراليا

يونان

 1تير

آرژانتين

استراليا

 2تير

صربستان

نيجريه

 1تير

كره جنوبي

غنا

 2تير

آلمان

ــام جهانی 2010آفریقای جنوبی

گروه ()7

گروه ()5
هلند

ژاين

دانمارك

كامرون

برزيل

كره شمالي

ساحل عاج

پرتغال

هلند

 24خرداد

دانمارك

برزيل

 25خرداد

كره شمالي

ژاپن

 24خرداد

كامرون

ساحل عاج

 25خرداد

پرتغال

هلند

 29خرداد

ژاپن

برزيل

 30خرداد

ساحل عاج

كامرون

 29خرداد

دانمارك

پرتغال

 31خرداد

كره شمالي

دانمارك

 3تير

ژاپن

كره شمالي

 4تير

ساحل عاج

كامرون

 3تير

هلند

پرتغال

 4تير

برزيل

گروه ()8

گروه ()6
ايتاليا

پاراگوئه

نيوزيلند

اسلواكي

اسپانيا

سوئيس

هندوراس

شيلي

ايتاليا

 24خرداد

پاراگوئه

اسپانيا

 26خرداد

سوئيس

نيوزيلند

 25خرداد

اسلواكي

هندوراس

 26خرداد

شيلي

ايتاليا

 30خرداد

نيوزيلند

اسپانيا

 31خرداد

هندوراس

اسلواكي

 30خرداد

پاراگوئه

شيلي

 31خرداد

سوئيس

پاراگوئه

 3تير

نيوزيلند

سوئيس

 4تير

هندوراس

اسلواكي

 3تير

ايتاليا

شيلي

 4تير

اسپانيا
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مرحلهي يك هشتم نهايي
تيم اول گروه()1

 5تير

49

تيم دوم گروه()2

تيم اول گروه()4

 6تير

51

تيم دوم گروه()3

تيم اول گروه()3

 5تير

50

تيم دوم گروه()4

تيم اول گروه()2

6تير

52

تيم دوم گروه()1

تيم اول گروه()5

 7تير

53

تيم دوم گروه()6

تيم اول گروه()6

 6تير

55

تيم دوم گروه()5

تيم اول گروه()7

 7تير

54

تيم دوم گروه()8

تيم اول گروه()8

6تير

56

تيم دوم گروه()7

مرحلهي يك چهارم نهايي
برنده بازي

 11تير

57

برنده بازي

برنده بازي

 11تير

58

برنده بازي

برنده بازي

 12تير

59
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63

بازنده بازي
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 16تير
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برنده بازي
60

بازي فينال
برنده بازي
61

 20تير

64

برنده بازي
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تولد دوباره فوتبال با آغاز جام جهانی

آفریقای سیاه رو سفید میشود
محمدرضا نصراله زاده

دوباره فوتبال  ،دوباره بی خوابی و دوباره خیره
ش�دن به صفحه ی جادویی تلویزیون برای تماش�ای
ورزش زیبا و پر هیجانی به نام فوتبال.
این بار آفریقای جنوبی در عین محرومیت و مشکالت
اقتص�ادی میزبان بهترین های دنیاس�ت تا با برگزاری
بزرگتری�ن جش�نواره ی فوتب�ال در کش�ورش س�ر و
سامانی دوباره به اقتصاد شکننده اش داده باشد.
مردم آفریقا که از بامدادان تا ش�امگاهان به دنبال
سیر کردن شکم خود به هر تالشی تن می دهند  ،حاال
قرار اس�ت میزب�ان بهترین های فوتبال دنیا باش�ند ،
ت�ا بلکه در پس ای�ن رویداد بزرگ برای مدتی هر چند
محدود غم های خود را به دس�ت فراموشی بسپارند.
آفریق�ای س�یاه  ،ب�ه زودی زود ب�ه لح�اظ میزبان�ی
رقاب�ت های جام جهانی  2010رو س�فید خواهد ش�د.

مدتهاس�ت که برو بچه های س�یاه آفریقایی ش�ب ها
خواب بازی س�تارگانی چون لیونل مسی  ،کریستین
رونال�دو  ،دی�ن رونی  ،ت�ورس  ،ژاوی  ،کاکا  ،باالک ،
و ...را می بینند و برای دیدن بازی س�تاره های مورد
عالقه خود ثانیه شماری می کنند.
حاال دیگر شوق دیدار ستارگان فوتبال جهان باعث
ش�ده تا گرس�نگان آفریقایی غم ب�ی نانی را فراموش
کنند.
این روزها ش�هرهای آفریقا  ،خصوصا ش�هرهایی
ک�ه بازی ه�ای جام جهانی در آن ها برگزار می ش�ود
ش�لوغ ت�ر از ه�ر زمان دیگ�ری به نظر می رس�د  .به
ط�وری ک�ه می ش�ود باور ک�رد ک�ه عالقه من�دان به
فوتبال از سراس�ر جهان آفریقای س�یاه را به تسخیر
خود در آورده اند.
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س�یاهی دیگر این روزه�ا در آفریقا معنایی ندارد،
بلک�ه هر چه ک�ه ام�روز در آفریقا وجود دارد س�فید،
سفید است.
قرار است با آغاز رقابت های جام جهانی در آفریقا
ش�ادی و نش�اط جای غ�م و غصه را در دل س�یاهان
آفریق بگیرد.
امروز توپ و بازی فوتبال و دیدن ستارگان بزرگ
جهان همه دغدغه مردم سخت کوش آفریقا شده است.
خیابان ها تمیزتر از هر زمان دیگری به نظر میرس�د
و فقر به نوعی استتار شده است.
اتومبی�ل ه�ای کارواش رفت�ه مردم س�یاه آفریقا
نی�ز صحن�ه های زیبات�ری را به خیابان ه�ای آفریقا
بخشیده است  ،تا توریست های عالقه مند به فوتبال
تصورشان در باره آفریقا عوض شود  .غافل از این که
آفریقا  ،آفریقاس�ت و مسکن های قوی تری از فوتبال
هم می تواند مش�کلی از مش�کالت مردم این کشور را
حل نماید.
این روزها در آفریقا همان طور که پیش بینی میشد
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بر تعداد دستفروش�ان بومی افزوده ش�ده است .آنها
ش�ال و کاله و پرچم و پیراه�ن و  32...تیم حاضر در
رقابت های جام جهانی را می فروشند .بازاری پرسود
و نان و آبدار که تنها نزدیک به  40روز رونق دارد.
آفریقای�ی ها به دلی�ل میزبانی ج�ام جهانی 2010
ب�ا لبخند فریاد م�ی زنند  :زنده ب�اد فوتبال.زنده باد
آفریقا و زنده باد جام جهانی.

جای خالی ایران
در جام جهانی

جمع آس�یایی ها در جام جهانی  2010آفریقا جمع
اس�ت .ک�ره جنوب�ی و ژاپن مش�تریان پ�ر و پا قرص
ادوار پیش�ین جام جهانی باز ه�م در آفریقا حاضرند

و اس�ترالیا ی ت�ازه وارد به قاره پهناور آس�یا و کره جام جهانی  2014برزیل است تا دوباره پس از  8سال
ش�مالی هم ای�ن فرصت را پی�دا کرده اند ت�ا در زمره صفت جهانی ش�دن را بر پیشانی فوتبال مستعد خود
س�همیه قاره کهن آس�یا بازی در جام جهانی را تجربه حک شده ببینیم .
کنند.
ایران نیس�ت و مقصر این نبودن کس�انی هس�تند
ک�ه با وعده و وعیدهای توخال�ی مردم را دلخوش به
حضور در جام جهانی کردند.
ب�ه علی دای�ی در فوتب�ال ایران فرص�ت الزم داده
نشد  ،یا به تعبیری بهتر مسووالن فوتبال با برکناری
علی دایی در حقیقت مهره سوزی کردند و دلخوش به
وعده های پوچ افشین قطبی سکان هدایت تیم ملی را
در میان�ه راه به او س�پردند  ،ت�ا کال امیدها از حضور
در بزرگترین رویداد ورزش�ی جهان قطع شود .بدون
تردید در بین تیم های آس�یایی حاضر در جام جهانی
خیل�ی ه�ا به دنبال ن�ام ایران می گردند و حق مس�لم
فوتب�ال مارا حض�ور در این رویداد ب�زرگ می دانند ،
اما ما نیستیم ،چرا که برای بودن تیم خود را نساخته
بودیم  .حاال هم همه امیدمان به حضور در رقابت های
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افقی:

عمودی:

1ـ تندرست ـ دارو ـ نادان.
2ـ تصفیهخانه.
3ـ قلعه ـ پیکر من! ـ پایه و مرتبه ـ همگی.
4ـ کلمة تنبیه در مقام آگاه ساختن ـ پیکر بی جان انسان
ـ لولة تنفسی.
5ـ قوت الیموت ـ همچنین ـ دستور.
6ـ کسی که وام خود را ندهد و یا در دادن آن تأخیر کند
ـ چند دقیقه.
7ـ مفعول بیواسطه ـ دلیل خواستن ـ ناشنوا.
8ـ بخشندگی ـ سبزی خوشبو.
9ـ مردم یک کشور ـ مادر ـ تیره و تار.
بچه ننه و ننر.
10ـ حیا و آزرم ـ ش ّفاف و بدون رنگ ـ ّ
11ـ خطاب بیادبانه ـ ریم ـ شکننده ـ چهره.
12ـ اندک و معدود.
13ـ باران یخ زده ـ نیرنگ ـ از ش��هرهای استان یزد که
سفالش هم معروف است.

1ـ بی شائبه ـ نوعی پارچة پشمی ـ آوازه.
2ـ عه��دهدار حف��ظ نظم و اجرای قوانی��ن و مقرارات در
روستا ها و راههای خارج از شهر میباشد.
3ـ بخشی از صورت ـ خالص ـ درد ـ صد متر مربع.
4ـ مبهوت ـ پشیمانی ـ پنجه و نوعی ساز.
5ـ قایق بزرگ ماهیگیری ـ وجود دارد ـ ورق سبز!.
6ـ حاش��یه و کناره ـ مضارع اخباری اول شخص مفرد
از مصدر کشیدن.
7ـ ضمیر غایب ـ آرزومند و متوقع.
8ـ هنر خوردنی ـ چاپ.
9ـ شکایت ـ چارچوب قالی ـ واحدی در وزن.
10ـ مقام ـ کشور ـ تله.
11ـ با ناله سودا میکند! ـ صورت ظاهری چیزی ـ مقیاس
وزن در ایران برابر با چهار من تبریز.
12ـ تصویر خنده آور.
13ـ یار مجنون ـ صد سال ـ توانایی خواندن و نوشتن.
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