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غروب رنگین فرود توپ سرخ آسمان در آبی دریاها،
خدای من!

چگونه می توان تو را سرود؟
چگونه می توان تو را ستود؟!
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 خسته نباشید!

نیمه دوم خرداد ماه ، روزهای سرنوش�ت س�ازی 

برای دوستان خوب مدرسه ای است. روزهايی كه بعد 

از يک سال مدرسه رفتن نتیجه ی زحمات خودشان را 

می گیرند. خیلی ها با بهترين نمره ها قبول می شوند. 

بعض�ی ها با نمره های كمی ب�اال و پايین . بعضی ها 

هم به داليلی ناموفق هستند! ايام مدرسه روزهای به 

ي�اد ماندنی و زيبايی هس�تند كه در س�ال های آينده 

هم��ه ی آن روزه�ا در ذه�ن آدم ه�ا م�دام زي�ر و رو 

می شوند...

 اي�ن ه�ا را گفتم كه بگويم خس�ته نباش�ید . حتما 

خس�ته هم نیس�تید و با امید ف�راوان بقیه ی روزهای 

امتحانات را پش�ت سر خواهید گذاش�ت. توكل به خدا 

را از دس�ت ندهید. بهترين دوس�ت و بیش�ترين ياری 

رسان خداست. فقط و فقط اوست كه در همه جا و همه 

حال می تواند به انسان ها كمک كند. دلهره و اضطراب 

اي�ام امتحان�ات را ه�م م�ی توانید ب�ا ياری خ�دا كنار 

بگذاري�د. اگر بعضی وقت ه�ا هم نم�ره ی كم گرفتی�د 

، ي��ا خدايی ناكرده در درس�ی نم�ره نیاورديد ، باور 

كنی�د دنیا به آخر نمی رس�د . پ�در و مادرها هم نبايد 

انتظارهای آن چنانی داش�ته باش�ند. آنان می توانند 

بهترين مشوق و ياری كننده بعد از خدا باشند...

 يادتان باش�د بع�د از رهايی از كتاب های درس�ی 

و امتحانات فكری هم برای ايام تابس�تان بكنید. زمان 

ش�تابان از دس�ت می رود. حیف است از اين روزهای 

دوست داشتنی خوب استفاده نكنید. 
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سین. حسیني

شانزدهم خرداد: روز جهاني محیط زيست
خداوند نفس مي کش��د و اندك اندك جهان زاده مي شود. 
زمیني پاك و ُپر از برگ و ُگل و سبزه، چشمه ها و استخرهاي 
زالل، کوههاي س��ر به فلك کش��یده که نوکشان را مي تواني 
به راحتي ببیني. خورش��ید نوك کوه ه��ا را به دهان گرفته، 
همچون کودکي که ش��یر مي نوش��د و از عصاره ي عشق و 

عاطفه سرشار مي شود.
خداوند نفس مي کشد و جهان زاده مي شود. پروانه ها پر 
مي کش��ند و فضا را غرق در رنگ و خ��ال مي کنند. پرنده ها 
مي خوانند و زمین در آیه و موسیقي غرق مي شود. هوا ساده 
اس��ت. اکس��یژن کافي براي همه ي گیاهان و جانوران ابرها 
آماده ي باریدن. بذرها آماده ي رویش. آبش��ارهاي جاري و 

سر به زیر. ستاره ها در زایش. چه دنیایي!
* * *

هزاران سال بعد:
خیابان شلوغ است. آسفالت، حجابي بر چهره ي معصوم 
خاك ش��ده اس��ت. درختها را گردوخاك در بر گرفته است. 
دود و بوق و ش��لوغي. ماش��ینها از آدمها بیشترند. پرنده ها 
آنفلوانزا گرفته اند. دود و سیاهي، یقه ي اُُزن را ِجر داده است. 
در قفس ها جا نیست. قناري ها پشت میله هاي قفس آوازهاي 
خط خط��ي مي خوانند. بیابانها در هج��وم کارخانه ها خود را 
بافته اند. بم��ب اتم به دنیا زور مي گوید. غذاهاي گیاهي براي 
شكمهاي حریص کم آمده و سوسیس ها و کالباس ها عروس 

حجله ي شكم شده اند.
دیگ��ر زمیني نمانده. اکس��یژني نمانده. ماه و س��تاره اي 

نمانده. چه ناشكر است انسان!

ام�ام  والدت  رج�ب(:  )يك�م  خ�رداد  بیس�ت وچهارم 
محمدباقر)ع(

پدرت: آهوانه اي که در دام آتشها و خیمه ها و ابن سعدها 
اسیر بود ولي کربال را تكثیر کرد و اعالمیه ي اسارتش را بر 

دیوارهاي یزید کوبید.
فرزن��دت: ش��اعرانه اي که دیوان احادیثش از َحّس��ان و 

ُکمیت جلو زد و نفر اول المپیك سخنوري شد.
خودت: گم شده اي، هدیه اي، سالمي، تصنیفي که روزهاي 
بي کسي ش��یعه را آذین مي بست و دانشهاي بشري را براي 

معده ي تاریخ قابل هضم مي کرد.
تولدت براي دانشمندان مبارك!

بیست وپنجم خرداد: روز گل و گیاه
ام��روز گل، معصوم تری��ن موج��ود روي زمین اس��ت. 
موجودي که زیباست و به همه روي خوش نشان مي دهد. اما 
از هیچ کس روي خوش نمي بیند. هیچ وقت سعي نمي کنیم گل 
بكاری��م اما در چیدن گل رقیب نداریم. به هر کس مي خواهیم 
هدی��ه اي بدهیم، از ترس این که مبادا پولي خرج کنیم، گلي از 
باغچه مي چینیم و به بهانه ي این که گل زیباترین هدیه است 
مي دهیم به طرف. طرف هم آن را از ما مي گیرد و بو مي کند 
و لبخند مي زند و تش��كر مي کند و مي گوی��د که چرا زحمت 
کشیده ایم و خودمان ُگلیم. بعد هم همین که از پیشش رفتیم، 
گل را پ��رت مي کن��د طرفي و چند تا بدو بی��راه نثار ما و گل 
مي کند. نتیجه چه مي ش��ود؟ هیچ! معامله ي یك ُگل با چند تا 

فحش. به این مي گویند تجارت سیاه.
و ب��ا این همه هنوز خدا در فكر ماس��ت و با آفریدن گل، 

روي خوش به ما نشان مي دهد. گل، چهره ي خداست.

بیست وششم خرداد )سوم رجب(: شهادت امام هادي )ع(
براي پ��درت بگوییم که همس��رش نمي گذاش��ت صداي 

دردهایش در کوچه پس کوچه ها منتشر شود...
یا ب��راي فرزندت که زمین و زم��ان، محاصره اش کرده 
بودند تا عطر امامت بر هواي مس��موم سامرا َنَوزد؟ یا براي 

خودت که هنوز رودخانه ها نشناختندت؟
برایت مي گوییم که سیب ها به خاطر تو سرخ مي شوند،

که ابرها به خاطر تو با لهجه ي باران شعر مي گویند،
که پرچم نسیم به خاطر تو به اهتزاز درمي آید،

که درد به خاطر تو به دنیا آمد،
باغ ش��هادت تو آن قدر وسعت یافته که این روزها شهید 

باران شده ایم.

بیست ونهم خرداد: درگذشت دكتر علي شريعتي
بوي قلم��ت هن��وز در کتابها م��ي وزد. بوي گ��چ، بوي 
تخته س��یاه، بوي کتابهایي که با سرانگش��تانت آنها را ورق 
زده اي، بوي مسیرهایي که در آنها راه رفته اي، بوي آینه هایي 
که در آنها خندیده اي، بوي ش��عرهایي که آنها را سروده اي، 

بوي طعنه هایي که در زندانها شنیده اي...
هم��ه ي اینها هنوز مي وزد. اصاًل خ��ودت هنوز مي وزي. 
بي هیچ واهمه، بي هیچ خس��تگي، کتابه��ا را که ورق مي زنیم، 

بوي تو از آنها بیرون مي ریزد. معلم تازگي ها!

ياد 
ايام
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آفتاب  
مهربانی

تفريح و ورزش
امام با تفریح نوجوانان کاماًل موافق بودند و ورزش را 

بهترین و سالمترین تفریحات مي دانستند.
عاطفه اشراقي )نوه حضرت امام(، 
زن روز؛ ش 1267، خرداد 69

فوتبال در حیاط منزل امام
من و حسن و مسیح در حیاط منزل امام فوتبال بازي 
مي کردیم و سعي مي کردیم که بازي ما بعد از قدم زدن امام 
باشد تا توپ به ایشان نخورد؛ اما بعضي وقتها که ما بازي 
مي خواستیم  آقا  از  ما  و  مي زدند،  قدم  هم  امام  مي کردیم 

شوت بزنند و ایشان مي آمدند و توپ را شوت مي کردند.
علي اشراقي

اين مال پیرهاست
یك روز من پهلوي آقا رفتم و ساعتشان را برداشتم. یكجور 
صحبت کردند و ساعت را از من گرفتند که من ناراحت نشوم. 
بعد دوباره رفتم عصایشان را برداشتم، باز یكجوري گفتند که 
من ناراحت نشوم. گفتند: بچه، این مال پیرهاست، َبرش ندار و 
یا: هر وقت خواستي، ساعت را ببین و بده واالّ اگر بشكني دیگر 
ساعت نداریم. بعد، فردا دوباره آمدم و گفتم: من آقا، شما علي. 
گفتند: خیلي خوب. گفتم: از جایت بلند شو برو رو زمین بنشین 
و من آمدم سر جایشان نشستم. بعدش همان جور که آقا گفته 
بود عینك و ساعت را از ایشان گرفتم، ساعت را بستم و عینك 

را به چشمم زدم. آقا از این کار من خیلي خندیدند..
سیدعلي خمیني

تماشاي فوتبال
یك روز من و پسرخاله ام علي در منزل حضرت امام از 
بودند.  نشسته  هم  امام  مي کردیم،  تماشا  فوتبال  تلویزیون 

کاري پیش آمد و ما رفتیم، وقتي برگشتیم، آقا فرمودند: اون 
بزرگه گل زد! ایشان مي خواستند ما از جریان بازي فوتبال 

که دوست داشتیم، عقب نمانیم.
حجت االسالم والمسلمین مسیح بروجردي

چه كسي برد؟
زماني که براي اولین بار، آقا در بیمارستان قلب بستري 
کار خاصي  آنجا  در  که  پسرخاله ام  و  من  روز  یك  شدند، 
بعد  پرداختیم.  گرفتن  کشتي  به  چمنها  در  هم  با  نداشتیم 
ایستاده اند و تماشا  باال  آقا آن  کارمان تمام شد دیدیم که 
مي کنند، جلو رفتیم، آقا پرسیدند: کي برد، چه کار کردید؟ و 

ما را تشویق کردند.
حجت االسالم والمسلمین مسیح بروجردي

بگذاريد بازي كند
حضرت امام گاهي در اتاق با علي توپ بازي مي کردند. 
باال مي رفت و  امام  کول  و  از سر  علي  که  بارها مي دیدیم 
وقتي ما مي خواستیم او را بگیریم، امام مي فرمودند: نه، او 

را آزاد بگذارید، بگذارید بازي کند.
سید احمد بهاءالديني

روي دوش امام
مرا  امام  مي شدم،  اتاق  وارد  من  که  بود  شده  بارها 
و  نشسته  زمین  روي  زانو  به  امام  که  مي دیدم  نمي دیدند. 
امام دارند  با  پسرم � علي � روي دوششان سوار است و 
صحنه ها  آن  از  مي خواست  دلم  خیلي  و...  مي کنند  بازي 
امام  که  مي دانستم  اما  بگیرم؛  عكس  یا  فیلم  لحظه ها  و 
نمي گذارند. صمیمیت و صداقت امام با بچه ها و مادرم و... 

خیلي عجیب بود.
حجت االسالم والمسلمین سیداحمد خمیني

بازي و تفريح



7

بهای اشتراك هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانك صادرات )سپهر( واریز کنید. 
) قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانك صادرات ( به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام )ره(.فرم اشتراك را 
همراه با رسید بانكی به نشانی تهران، خیابان انقال ب، چهار راه حافظ، پال ك 886 امور مشترکین مجله دوست 

نوجوانان ارسال فرمائید. 
هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستان ها با پست عادی هر نسخه هزار ریال.
هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال.

هزینه ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستان ها با پست سفارشی هر نسخه هشت هزار ریال.
برای کس��ب اطال عات بیش��تر، دریافت شماره های گذش��ته و یا ارس��ال مجله به خارج از کشور با امور 

مشترکین، تلفن 66706833 و دورنگار 66712211 تماس حاصل فرمائید. 
نام ونام خانوادگی.............................................................   سن و کال س................................................
تاریخ اشتراك .......................... متقاضی اشتراك از شماره ی....................تا شماره ی .......................
نشانی...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
کد پستی ...............................................                             تلفن...........................................................

                                                                                                                                              

                                                                                                                    امضاء 

فرم اشتراك دو هفته نامه ی دوست نوجوانان

دوست دارم علي اذيت كند
زماني که علي به دنیا آمد، ما روزي پنج � شش ساعت 
که  بعدها  افتاد.  راه  علي  تا  بودیم،  آقا  پهلوي  علي  بهانة  به 
آقا براي علي عمامه مي بست  نماز،  علي بزرگتر شد، موقع 
و علي پیشنماز مي شد و ما به اصطالح پشت سر علي نماز 

مي خواندیم.
یك روز آقا در سجده بودند که علي روي کول آقا رفت 
و خیلي طول کشید تا پایین آمد، من ناراحت شدم که شاید 
قلب آقا ناراحت بشود. یكي دو روزي براي نماز پشت سر 
آقا، نیامدم. امام زنگ زدند، گفتند: چرا نماز نمي آیي؟ گفتم: 
علي اذیت مي کند، من به خاطر او نمي آیم. ایشان گفتند: من 

دوست دارم علي اذیت کند، او را بیاور.
منیره جعفري

گربه اي در حیاط
آنجا  در  گربه اي  مي رفتیم،  راه  حیاط  در  روز  یك 
مي چرخید، هنوز با گربه دوست نشده بودم، اما آقا بهش غذا 
مي داد. رفت و آمد گربه دیگر خیلي زیاد شد. بعد، هر موقع 
ما مي آمدیم سریع مي دوید، مي آمد و با ما راه مي رفت. دیگر 

با ما دوست شده بود. اگر ما محلش نمي گذاشتیم، جلویمان 
روز  یك  بود.  بامزه  خیلي  مي رفت  عقب  دوباره  و  مي آمد 
اذیتش  تا حاج عیسي را دید )حاج عیسي  که کول من بود، 
مي کرد( یك پنجول پشت من زد و رفت. ننه صغري که آنجا 
بود به حاج عیسي گفت: گربه را از اینجا ببرید. بعد که آقا 
شنید گربه را برده اند، خیلي ناراحت شدند؛ آقا خیلي بهش 

غذا مي دادند، اکثر گوشتهاي غذایشان را به آن مي دادند.
سیدعلي خمیني
)نوه حضرت امام(

بیايید علي را ببريد
یك روز وقتي پیش امام آمدم خیلي شلوغ کردم، آقا با 
آیفون زنگ زدند و گفتند: بیایید علي را ببرید، من را اذیت 
را  گوشي  هم  من  گذاشتند.  زمین  را  گوشي  بعد  مي کند، 
برداشتم و زنگ زدم، گفتم: بیایید آقا را ببرید، اذیتم مي کند. 

اما از این کار من خیلي خندیدند.
سیدعلي خمیني 
)نوه حضرت امام(
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طنز

چند صفحه از يک دفتر خاطرات
سیدسعید هاشمي

25 خرداد
امروز تازه تعطیل شده ایم. امتحان آخري خیلي سخت 
بود. اگر از طرف رضایي، امداد غیبي نرسیده بود، مجبور 
بودم ش��هریور هم در خدمت معلم عزیز ریاضي باشم و 
تابس��تانم هدر مي رفت. حاال مانده ام تابستان را چه طور 

بگذرانم. مي خواهم حداکثر استفاده را از تعطیالتم ببرم.

26 خرداد
خودم برنامه هاي زی��ادي را در نظر گرفته ام. اما بابا 
مي گوید: بابا، با من بیا برویم مغازه. مي خواهد در تعطیالت 
از من کار بكشد. من که حوصله اش را ندارم. ولي فكرش 
را که مي کنم مي بینم بد نیست. هم وقتم پر مي شود هم یك 
پولي گیرم مي آید و مي توانم براي س��ال تحصیلي آینده، 
کفش و لباسهاي دلخواهم را بخرم. هر چند، پول گرفتن از 
بابا َزهره ي شیر مي خواهد. تا االن که مزد پنج تا تابستان 
را ازش طلب دارم. گفتم برایت نگه مي دارم وقتي زن گرفتي 
با سودش یك جا بهت مي دهم. مي ترسم آخرش هم نه پول 

به من بدهد نه زن برایم بگیرد.

27 خرداد
ب��راي کار کردن فكري کرده ام. هر روز نمي روم. یك 
روز در هفته مي روم. روزهاي شنبه خوب است. مغازه ي 
بابا ش��لوغ اس��ت و بابا به کمك احتیاج دارد. بعد از ظهر 
همان روز هم مزدم را مي گیرم. اگر نداد از هفته ي بعدش 
نمي روم. ولي مي دانم که مي دهد. چون دیگر فهمیده که اگر 
پولم را ندهد مجبورم هي پس��ته ش��ور از مغازه اش کش 
بروم. باالخره باید حرص خودم را یك جور بخوابانم. حاال 

مانده ام که با شش روز باقي مانده ي هفته چه کار کنم.

28 خرداد
دوستم جواد مي گوید: بیا هفته اي یك روز برویم پارك 

آبي.
فكر خوبي اس��ت. این طرف و آن طرف رفتن با جواد 
کی��ف مي دهد. چون همه اش مي گوی��د و مي خندد. امروز 
وقتي این پیش��نهاد را داد بهش گفتم: پارك آبي رفتن پول 

مي خواهد.
بعد کمي قیافه گرفتم و گفتم: البته من که مشكلي ندارم 
چ��ون هفته اي یك روز مي روم مغازه ي بابام و پول پارك 

را در مي آورم.
جواد گفت: من حوصله ي کار کردن ندارم. هر چه پول 

هم بخواهم بابام بهم مي دهد.
تا این حرف را زد باد من خالي شد. دمغ شدم. خوش 
به حالش چه باباي خوبي دارد. ولي خوبي اش این اس��ت 
که دو روز هفته ام پر شده. حاال باید فكري براي پنج روز 

دیگر بكنم. 

29 خرداد
مامان مي گوید: تابس��تانت را الكي نگذران. کالس��ي 

چیزي برو.
فكر بدي نیست. یك روز هم مي روم کالس. بهتر است 
بروم کالس زبان. چون ریاضي را که حتماً نمره مي آورم. 
رضایي همه ي جوابها را دقیق بهم رساند. اما زبان را شاید 
10/5 یا 11 بشوم. نمره ي خوبي نیست. فك و فامیل از من 
توقع دارند. اگر بتوانم بروم کالس زبان حتماً س��ال دیگر 
به دردم مي خورد. آن وقت مي توانم با دبیر زبان، انگلیسي 
حرف بزنم. اگر این طور شود دبیر زبان وقتي مرا برد پاي 
تخته دیگر جرأت نمي کند انگلیسي سؤال بپرسد و فارسي 

دعوا کند.
مام��ان مي گوید: تو برو کالس زبان پول کالس را من 

از بابایت مي گیرم.
اگر بتوانم کاري کنم که مامان پول پارك آبي را هم از 

بابا بگیرد خیلي خوب است.
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30 خرداد
سه ش��نبه ها را مي گذارم براي فوتبال. 
اص��اًل فوتبال از اول هم سه ش��نبه ها حال 
مي داد. جواد اینها سالن گرفته اند. خیلي کیف 
مي دهد. دیگر آخر هفته ها مجبور نیس��تیم 
شیشه هاي شكس��ته ي محله را بشمریم و 
پولش��ان را حساب کنیم. فكر پول سالن را 
هم کرده ام. مامان را راضي مي کنم پولش 
را او بدهد. مگر چقدر مي شود؟ مامان حتمًا 
راضي مي ش��ود. تازه بای��د افتخار کند که 
پسرش دنبال بازیگوشي نمي رود و سرش 

را یك جور گرم کرده.

31 خرداد
جواد امروز مي گفت: پسر باید مستقل 

باشیم. باید روي پاي خودمان بایستیم.
گفتم: چه طوري؟

گف��ت: بیا روزهاي چهارش��نبه برویم 
پارك، آلوترش و تمش��ك و برگه و از این 
چیزها بفروش��یم. پس��ر آي فروش دارد. 
پس��رعمه ي من توي دربند همی��ن کار را 

مي کند.
خوشحال ش��دم. این طوري توي پارك 

هم کیف مي کنیم هم پول در مي آوریم.
گفت: باید سعي کنیم آلوها را توي سرکه 
بخوابانیم تا ترش ترش شود. دخترها عاشق 
چیزهاي ترش هستند. حسابي پول مي زنیم 

به جیب.

يک تیر
پنجشنبه هایم هم پر ش��د. با پسردایي 
م��ي روم کتابخان��ه و کت��اب مي خوان��م. 
پسردایي، دکتر است. دارد درس مي خواند 
که تخصص بگیرد. من هم باالخره در آینده 
باید دکت��ري چیزي بش��وم. باید یك چیز 
بشوم باالتر از پسردایي. مي روم کتابخانه 
کتابهاي سال تحصیلي آینده را مي خوانم. 
باید تالشم را از همین االن شروع کنم. هر 
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وقت هم از مطالعه ي كتابهاي درسي خسته شدم، كتاب داستان مي خوانم.

دوم تیر
ديش�ب فكر كردم حاال كه هفته ام پر ش�ده، جمعه ها را بگذارم براي 
هواخوري، براي خودم مي گردم تا كمي باد به ُمخم بخورد. باالخره آدم 
به استراحت هم احتیاج دارد. اما بايد براي روز جمعه هم برنامه ريزي 
داش�ته باش�م. مثالً كي به حمام بروم، چه وقت ب�ازي كنم. چه وقت به 

كوچه بروم... انسان بايد با برنامه ريزي كار كند.

دهم تیر
امروز كارنامه ام را گرفتم. رياضي ش�ده ام �4/5�  زبان هم ش�ده ام 
�7� باب�ا تا نمره هايم را ديد زد پس كله ام. اش�كم درآمد. گفت تو درس 
بخ�وان نیس�تي. از ف�ردا با خ�ودم مي آيي مغ�ازه. همانج�ا قید همه ي 
برنامه ريزي هايم را زدم. در دفتر مدرسه كه بوديم رضايي هم با پدرش 
آمد و كارنامه اش را گرفت. رياضي شده بود �3� ما را بگو از روي كي 
تقلب كرديم. نمره ي خودش از من كمتر ش�ده. وقتي داشتیم مي آمديم 
توي حیاط جواد را ديدم. پنج تا تجديد  آورده بود. باباش داشت او را 
مثل توپ بسكتبال شوت مي كرد. اين طرف و آن طرف. باباي مرا كه ديد 
گف�ت: آقارجب مي بیني اين بچه ي م�ا را. درس كه نمي خواند هیچ، هر 

چند وقت يک بار هم مي رود سرِ جیبم، پول برمي دارد.
پ�س بگ�و جواد براي چه ب�ه من مي گفت من هر وق�ت پول بخواهم 

بابايم مي دهد.
نزدي�ک خانه كه رس�یديم، بابا ش�وتم كرد توي خان�ه و گفت: برو 

كارهايت را بكن كه از فردا بیايي مغازه.
* * *

يادم باشد به پسردايي بگويم تنها به كتابخانه برود. من فعاًل  وقت 
دكترشدن ندارم.
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قصه هاي
 كهن

یكي بود یكي نبود. روز بود، شب نبود.
مرد توانگر1 آخرین نفري بود که براي س��فر، از سراي 
زیبایش بیرون آمد. مرد و زن هاي زیادي در میدان گاه شهر 
جمع بودند. او بزرگ و ثروتمند بخارا به شمار مي آمد. مردم 
که از کوچك و بزرگ او را مي شناختند، با دیدنش جلو رفتند 
و به او س��الم کردند. مرد توانگر در میان آنان معروف بود 

به: رئیس بخارا
حاال همه چش��م انتظار بودند که او ل��ب باز کند، حرفي 
بزند و براي خداحافظي از آن ها، آخرین س��فارش هایش را 

بگوید؛ چرا که این سفر، سفري یك ساله و پرخطر بود.
به کجا؟

به سرزمین مكه و زیارت خانه ي خدا!
ث��روت و دارایي مرد توانگر بي ش��مار بود و ش��تران، 
اسب ها، گاو و گوسفندهایش، خیلي زیاد. آن قدر هم زمین و 

باغ و نوکر و غالم داش��ت که گاهي اسم ها و نشاني هایشان 
را از یاد مي برد. حاال او همه ي س��فارش هایش را به همسر 
و پسرانش کرده بود. با خوشرویي و محّبت از همه ي آن ها 
خواسته بود که با هم مهربان باشند و بر سِر مال  دنیا و ارث 

و میراث به جان هم نیفتند.
سرانجام به اش��اره ي مرد توانگر، چند غالم به او کمك 
کردند. او به هیكل چاقش حرکتي داد و س��وار بر کِجاوه ي2 
یكي از شتران قیمتي اش ش��د. بعد از توي کجاوه کله اش را 
بی��رون برد و فریاد زد: آهاي مردم، مرا حالل کنید. ش��اید 
این س��فر، سفر بازگشت من نباشد و دیدار ما به روز قیامت 

بیفتد!
صداي گریه ي همسر و دخترهایش بلند شد. مرد توانگر 
چند جمله ي دیگر به آن ها گفت. س��پس به س��اربان3 جوان 

خود دستوِر حرکت داد.

مسافران ُبخارا
مجید مالمحمدي

نیمه ی دوم خرداد ماه 1389
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کاروان ب��زرگ ُبخارا4 به حرکت افتاد. در آن کاروان جز 
رئیس بخارا و غالم ه��ا و محافظانش، چند مرد توانگر دیگر 
هم حضور داش��تند. مقصد آن ها، مكه بود. آن ها مي بایست 
از دش��ت ها، دره ها، کوه ها و بیابان هاي زیادي مي گذشتند. 
گاه به جایي س��رد مي رس��یدند، گاهي هم از سرزمیني گرم 
عبور مي کردند. ش��اید در بعضي از راه ها جانشان به خطر 
مي افتاد، اما عشق زیارت خانه ي خدا، به آن ها امید و دلگرمي 

مي داد.
باالخره روزها گذشت و هفته ها سپري شد. هر چه بود، 
براي مرد توانگر و همراهانش به خیر گذشت. آن ها سرانجام 
به ش��هر مكه رسیدند و از ش��وق زیاد همگي شان به گریه 
افتادند. دیدن دیوارهاي س��نگي مسجدالحرام و خانه ي خدا، 
به آن ها آرامش و احس��اس خوبي مي داد. آن ها در بهترین 
جاي مكه، در یك سراي بزرگ و اعیاني، اُتراق کردند. بعد به 

زیارت خانه ي خدا رفتند.
چند روز گذش��ت. مكه پر از خاطره بود. پر از ش��یریني 

و ش��وق. مرد توانگر با این که چش��م و دلش از دیدني هاي 
دنیا پر بود اما از س��فر در محله ها و نخلستان هاي مكه سیر 
نمي ش��د. از زیارت خانه ي خدا دل نمي کند و همراه غالم ها 
و محافظان��ش، این جا و آن جا، به دیدن آدم ها ي مهم ش��هر 

مي رفت.
سرانجام ایام انجام حج واجب از راه رسید. مرد توانگر 
و همراهان لباس احرام پوش��یدند. اعمال خود را در خانه ي 
خدا انجام دادند. س��پس به س��مت صحراي عرفات حرکت 
کردن��د. عرفات یك بیابان ب��زرگ در بیرون مكه بود. جایي 
که حاجي ها یك نصفه روز در آن جا مي ماندند. بعد به طرف 

بیاباني که اسمش َمشعر بود مي رفتند.
هوا داغ بود. پرنده اي در هوا پر نمي زد. شترها با این که 
به گرما عادت داشتند، بي حوصله بودند. راه نزدیك بود، اما 
آفتاب سوزان، حاجي ها را آزار مي داد. راه پر سنگالخ و پیچ 

در پیچ عرفات، پر از زن ها و مردهاي حاجي شده بود.
کاروان مرد توانگر به صحراي س��وزان عرفات رس��ید. 
همگي حاجي ها لباس  س��فید احرام بر تن داش��تند. شترهاي 
مرد توانگر ایس��تادند. او به کمك چند غالم از کجاوه ي خود 
پایین آمد. مردهاي دیگر هم پیاده شدند. مرد توانگر به کمك 
یك مرد عرب که از مكه به عنوان راهنما به همراهشان آمده 
ب��ود به طرف یك خیمه ي بزرگ رف��ت. آن خیمه براي او و 
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مسافران شهر بخارا بر پا شده بود.
در می��ان راه، ناگهان یك درویش پیر جلوي مرد توانگر 

را گرفت و صدایش را بلند کرد:
- اي مرد ثروتمند کمي صبر داشته باش!

او فقیر بود و گرس��نه. لباس ه��اي احرامش کهنه بودند 
و پاهایش ورم داش��ت. س��ر و رویش پ��ر از آبله بود و بر 

لب هایش، ترك هاي ریزي دیده مي شد.
مرد توانگر با تعجب نگاهش کرد. درویش پیر با ناراحتي 
گفت: اي مرد، آیا در روز قیامت من و تو در یك جا هستیم؟ 
تو که با این همه ناز و نعمت و آسایش به این جا آمده اي، اما 

من با سختي و فقیري و گرسنگي! آخر چرا؟!
غالم ها از دستِ  درویش پیر عصباني شدند. مرد توانگر 
لبخند زد. کمي فكر کرد سپس جواب داد: اگر من مي دانستم 
که براي من و تو در این جا یك جایگاه اس��ت هرگز به این جا 

نمي آمدم!
درویش پیر بیش تر عصباني شد و پرسید: چرا؟!

مرد توانگر گفت: زیرا من از فرمان خداوند اطاعت مي کنم، 
ام��ا تو اطاعت نمي کن��ي. من در این جا مهمان هس��تم. اما تو 
نیس��تي. خداوند دستور داده است که آدم هاي مستحق یعني  
آن هایي که استطاعت  مالي دارند به حج بیایند اما به آدم هاي 

فقیر فرمود: خودتان را با دست خودتان به هالکت نیندازید.6

درویش پیر غرق در خجالت ش��د. سر به زیر انداخت و 
س��كوت کرد. حاال دنبال یك راه فرار مي گشت که زودتر از 

جلوي چشم مرد توانگر و دوستانش دور بشود.
اما مرد توانگر جلو رفت، دس��ت بر شانه ي او گذاشت و 
با مهرباني گفت: برادر جان، تو اس��تطاعت نداشتي و بدون 
اطاعت خدا و با گرس��نگي و س��ختي به این جا آمده اي، حاال 
چرا خ��ودت را با آن هایي که خدا را اطاع��ت کرده اند برابر 

مي داني؟
درویش پیر خواس��ت راه بیفتد و ب��رود، اما مرد توانگر 
نگذاش��ت. فوري دست او را گرفت و همراه خودش به میان 
خیمه بزرگشان برد. به او غذا داد. لباس نو و تمیز احرام بر 
تن��ش کرد. بعد پول زیادي به او بخش��ید تا براي اعمال حج 

واجب خود استطاعت پیدا کند.

1. ثروتمند و پولدار
2. اتاقكي که بر روي شتر مي گذاشتند

3. کسي که شترچران است و آن ها را مي راند
4. یك ش��هر بزرگ در ای��ران قدیم که االن در کش��ور 

ازبكستان قرار دارد
5. ماندگار شدند

6. سوره ي بقره آیه ي 192
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سیدسعید هاشمي

شعر

امواج 
)براي دلفین هايي كه دسته جمعي
 در سواحل خلیج فارس خودكشي كردند(

هي امواج، ُپشت هم
با  آواز مي آيند

هي سر را با غصه
بر ساحل مي سايند

*
هر موجي مي آيد
باري از غم دارد

دلفیني كم جان را
بر ساحل مي آرد

*
دلفین ها َبر ِشن ها

يک يک جا مي گیرند
برمي گردند امواج
دلفین ها مي میرند

*
آدمها مي گويند:

»بايد يک كاري كرد
بايد با هر ترتیب
آنها را ياري كرد

*

دلفین ها مظلومند
اين مرگي غمگین است

ياري هر مظلوم
يک رسم و  آيین است.«

*
مي نالند، مي گويند

از آيین از سّنت
در كشور، در خارج
در مجلس، در دولت

*
در هر جا مي گويند

از رسم و  آيین ها
باز اما مي میرند

دلفین ها، دلفین ها
1388/10/13

با ديدن تو
صبح است و هوا هنوز تاريک

تو، توي پیاده رو رواني
چادر به سر و به دست زنبیل

در فكر صف و خريد ناني
*

هر روز، سپیده، كه خوابیم
در كوچه تو مي زني قدم نرم

با گام تو كوچه خالي از خواب
با ديدن تو تنور دلگرم

*
هر چند كه پیر و خسته هستي
عشق تو عمیق و بي كران است
شادي كه دوباره لحظه اي بعد
اين خانه ُپر از ُبخار نان است

*
گلهاي قشنگ چادر تو

بوي نفس سحر گرفته
آن لرزش نرم بر لبانت

گنجشک دعاست، پر گرفته
*

صبح است و پر است دامن صبح
از عطر تو، عطر نیكي تو
لبريز گل و شكوفه باشد

زنبیل پالستیک تو

1388/5/25
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عصر و ایوان

باز هم دعوا شده در خانه ي ما

مي زند فرياد، صاحبخانه ي ما

باز بابا مي نشیند روي پّله

داد صاحبخانه او را كرده زّله

مي رود در فكر، فكر غصه هايش

غصه هاي بي شمار و بي صدايش

اين كه بايد باز هم فردا بگردد

خانه خانه، شهر را تنها بگردد

اين كه بايد خانه را خالي كند زود

مي كشد سیگار و بیرون مي دهد دود

*

مي روم من توي فكري خوب و بهتر

مي روم در فكر چندين سال ديگر

مي شوم من يک جوان خوب و رعنا

خانه اي نو مي خرم در بهترين جا

خانه اي مثل دل مادر ُپر از گل

سخت و محكم، مثل بابا ُپر تحّمل

خانه اي زيبا كه باشد در دل آن

هم حیاط و پنجره هم حوض و ايوان

كیف دارد: عصر و ايوان، مادر و من

چشم در راه پدر، آنجا نشستن

شب كه برمي گردد او از دوره گردي

مي زند بر شانه ام »به به! چه مردي!

آفرين!  كردي دلم را شاد بابا!

زنده  باشي خانه ات اباد بابا!«

نیمه ی دوم خرداد ماه 1389
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توی س��ایه خوابیده بودم که چند تا پس��ر به طرف من 
آمدند. یكی از آن ها که موهایش مثل تاج خروس بود، دوید 
طرفم و مرا از روی زمین برداشت. خواستم فرار کنم، ولی 
آن  ق��در محكم مرا توی س��ینه اش چس��بانده بود که کاری 
نمی توانس��تم بكنم. چهار تا پس��ر بودند. همه ی شان لباس 
صورتی داش��تند. ش��ده بودند مثل پلنگ صورتی! اولی که 
تپ��ل بود، یك کبوتر صورتی توی دس��تش بود. آن یكی یك 
طناب صورتی داش��ت که س��گ صورتی به آن بسته شده 
بود. سومی هم س��ر و صورتش رنگ صورتی بود. من هم 

توی دست پسر چهارمی بودم.
نمی دانس��تم می خواهن��د چ��ه بال یی س��رم بیاورند. با 
ه��م به راه افتادند و به مغازه ی رنگ فروش��ی رفتند. پس��ر 
چهارمی گف��ت: »آقا یك رنگ صورت��ی می خواهم« مرد یك 
قوطی رنگ صورتی آورد. پس��ر قوطی را برداشت و آمدیم 
بیرون. بعد یك جای خلوت گیر آورد. می خواستم فرار کنم؛ 
اما س��ه تا پس��ر مرا محكم گرفتند و روی زمین خواباندند. 
سر و صدای من فایده ای نداش��ت. چنگال هایم تیز نبود که 
آن ها بترس��ند. پسر، در قوطی را باز کرد و تمام رنگ را به 
سر و صورت و بدنم مالید. پسر گفت: »حاال  شد! من هم یك 

گربه ی صورتی دارم.«
سگ و کبوتر داشتند به من می خندیدند. داشتم عصبانی 

می شدم. گفتم: »مسخره ها، چرا می خندید؟«
کبوتر گفت: »وای بق بقو! خیلی خنده دار شدی.«

گفتم: »هه هه. نه این که ش��ما خنده دار نشدید! من کبوتر 
سفید و سیاه دیدم، اما کبوتر صورتی ندیدم.«

سگ گفت: »ولش کن! این گربه زود جوش می آورد.«
گفتم: »خودت زودجوش می آوری. سگ ها وقتی جوش 
می آورن��د صورتی می ش��وند. حاال  تو یك س��گ جوش��ی 

هستی.«
س��گ عصبانی شد و پرید طرف من؛ اما صاحبش طناب 
صورتی را کش��ید و سگ به گوش��ه ای پرت شد. من برای 

سگ زبان درآوردم.
از ماشین پیاده شدیم. به جایی که رسیدیم خیلی شلوغ 
ب��ود. آدم های زیادی آم��ده بودند. یك ع��ده پرچم و لباس 
صورتی داشتند و بعضی ها هم لباس و پرچم خرمایی. سر 
و ص��دای جمعیت زیاد بود. صاحب من، یعنی همان پس��ر 
که اس��مش کوروش بود، نشس��ت و مرا توی یك پال ستیك 
گذاش��ت. رنگ بدنم خشك ش��ده بود. بعد مرا گذاشت توی 
س��اکش ک��ه خیلی تاریك ب��ود. کلی چیز ه��م ریخت روی 
من؛ لباس، غذا، نوش��ابه و... داش��تم س��ر و صدا می کردم 

گربه ی صورتی
علی مهرنوش

دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان

16



ک��ه کوروش گفت: »فقط ده دقیقه خفه ش��و! رفتیم تو، درت 
می آورم.«

خیلی سخت بود. انگار توی چاه افتاده بودم. از هر طرف 
به من فش��ار وارد می ش��د. به هر زحمتی بود تحمل کردم. 
یكدفعه زیپ کیف باز ش��د. از س��اك پریدم بیرون و رفتم 
توی جمعیت. چه قدر ش��لوغ بود. گوشه ای ایستادم و نفس 
بلندی کش��یدم. از دس��ت کوروش راحت شده بودم. آدم ها 
تمام نمی ش��دند که م��ن از آن جا بروم بی��رون. صحبت از 
فوتب��ال بود، یكی می گفت تیم صورتی، آن یكی می گفت تیم 
خرمایی. فهمیدم که این جا ورزشگاه است. من هم خواستم 
ب��روم فوتبال ببینم که یكدفعه کوروش از راه رس��ید و مرا 
بغل کرد. ای داد بی داد! از دست او فرار کرده بودم، اما گیر 
افتادم. کوروش مرا توی سینه اش فشار داد و گفت: »آفرین 
گربه ی زرنگ من« بعد به دوس��تش که س��گ داشت گفت: 
»گربه ی من از س��گ تو زرنگ تر اس��ت. می دانی که اجازه 
نمی دهند س��گ را بیاوری توی ورزش��گاه. اگر گربه ی من 
هم فرار نمی ک��رد، اال ~ ن می گرفتنش.« کبوتر هم نگاه کرد و 

خندید. پرسیدم: »چی شده؟«
گفت: »هیچی، مأمورها س��گ ایرج را گرفتند و نگذاشتند 

بیاید تو.«
بچه ها روی صندلی نشستند. یك طرف ورزشگاه خرمایی 
رنگ بود و یك طرف صورتی. س��ر و صدا وحشتناك بود. 

بازی که شروع شد پدرم درآمد؛ چون کوروش همه اش مرا 
توی سینه اش فش��ار می داد. وقتی تیمش گل نمی زد، محكم 
می زد توی س��رم. یك بار هم عصبانی شد و مرا پرت کرد 
زیر پایش. همه جای بدنم درد گرفت. کوروش مرا بغل کرد 
و گفت: »ببخشید! حواسم نبود.« مرا در سینه اش نگه داشت. 
یكدفعه همه ی صورتی ها بلند ش��دند. تیم ش��ان حمله کرده 
بود. تا این که گل زد. وقتی گل ش��د، س��ر و صدا بلند شد. 
کوروش مرا پرت کرد هوا. توی هوا معلق خوردم، چرخیدم 
و چرخیدم تا افتادم روی س��ر جلویی ک��ه یك مرد هیكلی 
بود. مرد ب��ا دیدن من، به عقب برگش��ت و گفت:»این گربه 

مال کیه؟«
کوروش که باال  و پایین می پرید، گفت: »اِ... مال منه. بغل 

شما چه کار می کنه!«
مرد هیكلی که مرا توی دس��تش نگه داشته بود، چند بار 
چرخان��د و پرتم کرد طرف ک��وروش و بعد گفت: »خجالت 

نمی کشی گربه به طرفم پرت می کنی. بزنم داغونت کنم!«
کوروش گفت: »مس��خره، چرا گرب��ه ام را به طرفم پرت 

می کنی! با این زبان بسته چه کار داری!«
یكدفعه دعوا شروع شد. آن ها با هم درافتادند و من زیر 
دس��ت و پا افتادم. برای این که از دس��ت دعوا راحت شوم، 
از روی س��ر و کله ی مردم پریدم و رفتم وسط زمین سبز. 
آن جا خواستم استراحت کنم که یك مرد مشكی پوش آمد و 
م��را انداخت بیرون. خال صه آن روز خیلی درد کش��یدم. از 

آن جا فرار کردم و تصمیم گرفتم دیگر به ورزشگاه نروم.
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 از البالي كتابها
سین. حسیني

عارف

عارف، گشاده رو، خوش برخورد و خندان است.
در تواض��ع، ک��ودکان را همچون بزرگ س��االن محترم 

مي شمارد.
از گمنام، همچون آدم مش��هور با گش��اده رویي استقبال 

مي کند.
چگونه گشاده رو نباشد،

در حالي که به حق، مسرور و شاد است و در هر چیزي 
خدا را مي بیند؟

ابوعلي سینا

زخم زبان

ش��یر بیماري در جنگل به یك ش��كارچي رسید و چون 
خواست به او حمله کند، شكارچي گفت: »شیر، ما را نخورد، 

حاال هم که خواست بخورد، شیرَگر!...«
ش��یر، کنار کش��ید و گف��ت: »با شمش��یرت محكم به 
س��رم بكوب و برو ش��ش ماه دیگر بیا ک��ه با تو حرفي 

دارم.«
ش��كارچي ای��ن کار را ک��رد، رفت و ش��ش م��اه دیگر 
برگش��ت. شیر سرش را به شكارچي نشان داد و گفت: »چه 

مي بیني؟«
شكارچي گفت: »زخمش خوب شده است.«

ش��یر گفت: »زخم شمشیرت خوب ش��د؛ اما زخم زبانت 
هنوز خوب نشده است.«

قند و نمک  
جعفر شهري

بعدازظهرهاي ماه رمضان

یك��ي از کارهاي رای��ج، گردش در بازاره��ا بود. مردم، 
به خص��وص اعی��ان، بعد از نم��از ظهر و عصر و ش��نیدن 
موعظه، براي گذراندن وقت به بازار مي رفتند، خریدهایي هم 
مي کردند و به بعضي دکان هاي خرازي و بزازي به خصوص 

دکان حاجي ابوالفتح بلورفروش، ُحكمًا سري مي زدند.
در دوره  هاي س��ابق ب��ر این، تج��ار، حجره هاي صحن 
امام��زاده زید را در ماه رمض��ان موقتًا اجاره کرده، هر یك 
ش��عبه اي از دکان خود را به آن جا برده، نمایشگاهي ترتیب 
مي دادند و ای��ن بهترین تدبیر براي فروش کاالها بود. مردم 
بر فرض  که چیزي نمي خواستند. بخرند، در صحن امامزاده 
گردش��ي مي کردند و وق��ت مي گذراندند و ان��گاره ي کار را 
طوري مي گرفتند که وقتي به خانه برسند، وقت افطار و سر 
س��فره ي گسترده بروند؛ البته، گردش��ي هم در مسجد شاه 

مي کردند.
شرح زندگاني من
عبداهلل مستوفي

اولین روزنامه هاي فارسي

نخستین روزنامه ي فارس��ي جهان را »رام ُمهان روي« 
منتشر س��اخت. او که یكي از روش��ن فكران هندي و استاد 
فرهنگ فارسي و اسالمي و همچنین ناشر دیوان حافظ و از 
پیشروان عالي قدر افكار جدید در هندوستان به شمار مي رود، 
یكي � دو شماره از روزنامه ي خود را انتشار داد و به ایران 

هم فرستاد؛ اما هیچ اثري از آن روزنامه در دست نیست.
دومین روزنامه ي فارسي را »میرزامحمدعلي شیرازي« 
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در کلكته منتش��ر کرد. اولین ش��ماره هاي ای��ن روزنامه که 
»احس��ن االخبار و تحف���ة االخیار« نام داش��ت، در رمضان 
س��ال 1267 ه� .ق به ایران رس��ید. این روزنامه از سیاست 
انگلستان و رفتار مردم آن انتقاد تند مي کرد و به همین سبب 
سفیر انگلیس در تهران پیش��نهاد کرد از ارسال آن به ایران 

جلوگیري شود.
اما روزنامه ي وقایع اتفاقیه که در واقع دومین روزنامه ي 
چاپ تهران پس از روزنامه ي میرزا صالح بود، در نخس��تین 
ش��ماره ي خود ب��ه تاریخ 18 بهمن 1229 ه��� .ش بدون نام 

انتشار یافت و از شماره ي دوم، وقایع اتفاقیه نامیده شد.
سرگذشت تهران 
حسین شهیدي مازندراني

فرمانروايي نوين

کوروش، این نفخه ي ت��ازه را در عالم دمید و الگوي یك 
فرمانروای��ي نویي را که مبتني بر اخ��الق و عدالت و نجابت 
ب��ود به عالم عرضه کرد. او میانه روي را الزمه ي امپراتوري 
مي دانس��ت؛ اما بنیاد فرمانروایي را ب��ر رأفت و محبت قرار 
مي داد و به همین سبب حتي دشمنانش هم که از این نرم خویي 
او آگاه بودند در جنگ با او مانند کسي که باید بكشد یا کشته 

شود، نمي جنگیدند.
بیانی��ه ي او در بابِ��ل که یك نس��خه ي آن ب��ر روي یك 
اس��توانه ي گلي از دس��تبرد ح��وادث مصون مانده اس��ت، 
اولین پیش نویس اعالمیه ي حقوق بش��ر را در آن دنیاي ظلم 
و تبعی��ض و هرج و مرج َعرضه م��ي دارد، و این خود، نبوغ 
سیاس��ي را نیز در وجود این جنگ ج��و و این فاتح بي مانند، 

قابل مالحظه نشان مي دهد.

صفات عالي اخالقي او موجب ش��د ت��ا در نزد مورخان 
و فالس��فه ي یونان به عنوان نمونه ي پادشاهي مورد تحسین 
واقع ش��ود. در هر جا که به عنوان فاتح وارد مي شد برخالف 
فاتحان آش��ور و بابل، نسبت به عبادت گاه ها تكریم و احترام 
نش��ان مي داد و از هرگونه کوتاهي نس��بت به پیروان ادیان، 
دوري مي ک��رد. هر چند، اجازه نم��ي داد این احترام، بهانه اي 

شود براي قدرت طلبي کاهنان.
روزگاران 
عبدالحسین زرين كوب

هر چه هستي

دوش1، چشمت به خواب غفلت بود
غافل از خویشتن، چو دوش مباش

چون شغاالن به النه ات تازند
کم زُمرغ اَر نِه اي، خموش مباش
مي شوي سهم شعله، خار مشو

مي شوي صید گربه، موش مباش
اهل هوشت دهند، پند، همي

غافل از پند اهل هوش مباش
حامي رنجبر اگر هستي

روز و شب، گرم عیش و نوش مباش
هر چه هستي، عدو2پرست َمگرد
هر چه هستي، وطن فروش مباش

رهي معّیري

1. دیشب
2. دشمن
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داستان

محمدرضا شمس

حاجي عباس
استان خوزستان

یك��ي بود یكي نبود. در زمانهاي قدیم مرد 
مؤمن و درستكاري بود که عباس نام داشت. 
عباس فقط یك آرزو داش��ت و آن هم رفتن به 
مك��ه و زیارت خانه خدا بود. عباس س��الهاي 
س��ال کار ک��رد و زحمت کش��ید و پول هاي 
خ��ود را پس انداز کرد تا این که باالخره خرج 
سفرش مهیا شد. عباس هم خوشحال و خندان 

آماده رفتن به حج و زیارت خانه خدا شد.
ت��ا  آم��د  بی��رون  خان��ه  از  روز  ی��ك 
حرک��ت  روز  و  ببین��د  را  همس��فرهایش  
کن��ار  از  راه  بی��ن  در  بپرس��د.  را   قافل��ه 
خرابه اي گذش��ت که بس��یار ترس��ناك بود 
و بیرون ش��هر قرار داش��ت. ناگهان زني را 
دی��د هراس��ان در میان خرابه م��ي رفت و با 
اضط���راب ای�ن ط���رف و آن ط�رف را نگ�اه 
 مي کرد. عباس کنجكاو شد و بدون آن که زن 
متوجه اش بشود، س��ایه به سایه زن رفت تا 
ببین�د در آن خ�راب���ه- که حت�ي مرده�ا ه�م 
مي ترسیدند پا توي آن بگذارند- چه کار دارد.

همان طور که مي رفتند، یك دفعه زن دوال شد و مرغ مرده اي 
را از روي زمین برداشت و زیر چادرش پنهان کرد.

عباس مات و مبهوت ماند که این زن مرغ مرده را براي 
چه برداش��ت و چرا آن را پنهان کرد. عباس آهسته آهسته 
و پاورچین پاورچین دنبال زن راه افتاد. زن رفت و رفت تا 
به یك خرابه دیگر رس��ید. در آن خرابه چند تا بچه نشسته 
بودن��د و با خاك و خل بازي مي کردن��د. بچه ها تا زن را 
دیدند خوشحال شدند و به طرفش دویدند. عباس براي این 

که دیده نشود خودش را در پشت دیوار پنهان کرد.

در آن خراب��ه، خانه مخروب��ه اي بود که حصیري پاره 
کف آن را پوش��انده بود و چند تا ظرف کهنه در گوش��ه و 

کنارش دیده مي شد.
زن و بچ��ه ها ب��ه خانه خراب��ه رفتند. زن م��رغ مرده 
 را پ��اك کرد و در دیگي ب��ار کرد و روي اجاق گذاش��ت. 
آه از نه��اد عب��اس برآم��د و شس��تش خب��ردار ش��د که 
 موض��وع از چه قرار اس��ت. ب��ا خودش گف��ت: »به تو هم 
مي گویند آدم! چه طور مثل کبك سرت را زیر برف کرده اي 
و از هیچ چیز خبر نداري؟ چه شب ها که این زن بیچاره و 
بچه هاي یتیمش سر گرسنه به بالین گذاشته اند و تو ِ غافل 
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خبر نداشته اي.«
بعد روبه آسمان کرد و گفت: »خدایا مرا ببخش!«

عب��اس ب��ا آن که تم��ام آرزوی��ش  رفتن به س��فر حج 
 ب��ود، ام��ا از رفتن منصرف ش��د و به خانه اش برگش��ت و 
پول هایي را که با هزار زحمت به دست آورده بود و مي خواست 
خرج راه کن���د به زن داد و گفت: »این پول ها را بگیر و خرج 

بچه هایت کن. غذاي توي این دیگ را هم دور بریز.«
زن پول ها را گرفت و او را دعا کرد.

چند روز بعد، همسفرهاي عباس آمدند و گفتند: »عباس! 
حاضر باش، امروز حرکت مي کنیم.«

عب��اس گفت: »من نمي توانم بیای��م. برایم گرفتاري پیش  
آمده. ش��ما بروید. خدا به همراهتان. براي من هم دعا کنید. 

شاید ان شاء اهلل قسمت من هم بشود.«
همسفرها از عباس حاللیت طلبیدند و قافله به طرف مكه به 

راه افتاد. قافله مي رفت و قلب عباس را هم با خودش مي برد.
همس��فرهاي عباس ه��ر جا که م��ي رفتند و ب��ه هر جا 
 ک��ه مي رس��یدند، عب��اس را مي دیدن��د که جلوت��ر از آنها 
مي رود. آنها با تعجب از یكدیگر مي پرس��یدند: »چه طور شد 

عباس با ما نیامد، ولي حاال خودش دارد جلو جلو مي رود!«
خالص��ه قافله من��زل به من��زل رفت تا به مكه رس��ید. 

همسفرها در آنجا هم عباس را دیدند. عباس با آنها خانة خدا را 
زیارت کرد و مراسم حج را به جا آورد. آن وقت شنید کسي با 

صداي بلند فریاد مي زند: »حاجي عباس، حاجي واقعي است!«
آنها خیلي تعجب کردند و با خودش��ان گفتند: »این دیگر 

چه سري است!«
وقتي مراس��م حج تمام ش��د و آنها به ش��هر خودشان 
برگش��تند اول به خانه حاجي عباس رفتند و از او پرسیدند: 
»تو که مي گفتي من نمي آیم پس چرا به تنهایي راه افتادي و 

رفتي، نكند از ما خوشت نمي آمد؟«
حاج��ي عباس که خیلي تعجب کرده بود، در جواب گفت: 

»من مكه نبودم.«
همس��فرها گفتند: »چرا بودي و همه جا جلوي ما حرکت 

مي کردي.«
حاج��ي عباس دوب��اره گفت: »ام��ا من از ای��ن جا تكان 

نخوردم.«
همس��فرها باور نكردند و حاج عباس آن قدر گفت وگفت 
تا باالخره مجبور ش��د قصه زن خرابه نش��ین و مرغ مرده 
را برایش��ان تعریف کند. او گفت: »راستش این است که من 
هرچه داش��تم و پس انداز کرده بودم به آن زن دادم تا خرج 

بچه هایش  کند. به همین دلیل نتوانستم به مكه بیایم.«
نیمه ی دوم خرداد ماه 1389
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          خنده هاي                             زوركي
ع. ش

راننده ي ماهر
راننده اي که خیلي ب��ه مهارت خود مي نازید؛ 
براي دوس��تانش تعریف مي کرد که: در یك روز 
باراني که در خیابان در حال حرکت بودم، مردي 
ک��ه کالهي قهوه اي بر س��ر داش��ت جلوي راهم 
سبز شد. در همین وقت، باد کاله او را از سرش 
انداخت. من هم فرمان را گرفتم سمت چپ تا کاله 

یارو را له نكنم و خالصه به خیر گذشت.
دوستانش گفتند: صاحب کاله چیزي نگفت؟

رانن��ده گفت: ن��ه آن بنده  ي خدا که له ش��ده 
بود.

شاهزاده خانم
پسر جواني در یكي از جنگلهاي سرسبز اروپا 
قدم مي زد. یكدفعه چاله اي را دید که روباهي در 
آن افتاده است. جوان دلش به حال روباه سوخت. 
دم او را گرفت و او را از چاله بیرون کش��ید. در 
همین وقت روباه به شاهزاده خانم زیبایي تبدیل 
شد. پس��ر جوان که شوکه شده بود به شاهزاده 
خانم گفت: واي... تو چقدر زیبایي! با من ازدواج 

مي کني؟
ش��اهزاده خانم گفت: باید فك��ر کنم. فعاًل ُدم 

مرا ول کن.

يک نفر و دو نفر
مرد مستي در خیابان به یك عابر تنه زد. 
عابر گفت: مرتیكه چه خبرت اس��ت مگر مرا 

نمي بیني؟
مست گفت: اتقاقاً  تو را دو نفر مي بینم.

عابر گفت: پس چرا به من تنه زدي؟
مس��ت گفت: قصد تنه زدن نداشتم. فقط 

مي خواستم از بین شما دو نفر رد شوم.

مأموريت
در یكي از کشورها مي خواستند مردي 
را ب��ه ی��ك مأموریت خطرناك بفرس��تند. 
فرمان��ده ي او براي این که او را امتحان کند 
دستور داد او را س��ینه ي  دیوار بگذارند و 
یك تیرانداز ماهر آستین لباس او را نشانه 
بگیرد و با تیر بزند. وقتي تیرانداز این کار 
را کرد همه به ش��جات مأمور آفرین گفتند 
و فرمان��ده دس��تور داد تا ب��ه مرد مأمور 
که لباسش سوراخ ش��ده بود یك لباس نو 
بدهن��د. پس از ای��ن کار، مأمور به خجالت 
گفت: قربان دس��تور بدهید یك ش��لوار هم 
بدهن��د. فرمان��ده گفت: مگر ش��لوارت هم 

سوراخ شده؟
مأمور گفت: نخیر قربان خیس شده!
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بلیت
مأمور کنترل بلیت قطار از یكي از مس��افران 

بلیت خواست. مسافر گفت: من بلیت ندارم.
مأم��ور گفت: ش��ما باید پول بلی��ت را بدهید. 

جریمه هم پرداخت کنید.
مرد مسافر گفت: من پول هم ندارم.

مأمور گفت: پس باید پیاده شوید.
مسافر گفت: پیاده نمي شوم.

مأمور و مسافر ش��روع کردند به بگو مگو و 
داد و بیداد. تا اینكه مأمور عصباني شد و چمدان 

مسافر را برداشت و راه افتاد.
مس��افر یكدفعه داد زد: آهاي بچ��ه ام را کجا 

مي بري ؟

دستور
فرمانده یك پادگان به یكي از سربازانش گفت: 
دوس��ت دارم تا یك ساعت دیگر اینجا تمیز شود، 
س��رامیكها برق انداخته ش��ود، رختخوابها مرتب 

شود و شیشه ها بدرخشند.
سرباز گفت: اگر دیروز صبح این را گفته بودید 

تا االن همه اش انجام شده بود.

اشتباه
مردي پیش پزش��ك رفت و گفت: آقاي 

دکتر گوشم سوخته.
دکتر پرسید: براي چي؟

م��رد جواب داد: آخه داش��تم لباس اتو 
مي ک��ردم ک��ه یكه��و تلفن زن��گ زد و من 
اش��تباهي ات��و را به جاي تلفن به گوش��م 

چسباندم.
دکتر گفت: ولي شما که هر دو گوشتان 

سوخته.
مرد گفت: آخه بالفاصله تصمیم گرفتم 

به اورژانس زنگ بزنم.

مهماني شگفت انگیز
مردي به همه ي  اقوامش زنگ زد و گفت: 
من ش��ما را براي فرداش��ب به یك مهماني 
شگفت انگیز دعوت مي کنم. فردا شب همه ي 
اقوام مرد دم در خانه ي او جمع شده بودند 
اما کسي در خانه نبود. فقط روي ي در یك 
کاغذ چس��بانده بود که در آن نوشته شده 

بود: شگفتي اش به همین بود!
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برنامه ی كامل بازی های ج��ام جهانی2010 آفريقای جنوبی ورزشی

گروه )1(

آفریقاي جنوبي     مكزیك     اروگوئه    فرانسه

مكزیك21 خردادآفریقاي جنوبي

فرانسه21 خرداداروگوئه

اروگوئه26 خردادآفریقاي جنوبي

مكزیك27 خردادفرانسه

اروگوئه1 تیرمكزیك

آفریقاي جنوبي1 تیرفرانسه

گروه )2(

آرژانتین       نیجریه        کره جنوبي       یونان

نیجریه22 خردادآرژانتین

یونان22 خردادکره جنوبي

کره جنوبي27 خردادآرژانتین

نیجریه27 خردادیونان

آرژانتین1 تیریونان

کره جنوبي1 تیرنیجریه

گروه )3(

انگلستان       آمریكا       الجزایر         اسلووني

آمریكا22 خردادانگستان

اسلووني23 خردادالجزایر

الجزایر28 خردادانگستان

آمریكا28 خرداداسلووني

الجزایر2 تیرآمریكا

انگستان2 تیراسلووني

گروه )4(

آلمان         استرالیا          صربستان         غنا

استرالیا23 خردادآلمان

غنا23 خردادصربستان

صربستان28 خردادآلمان

استرالیا29 خردادغنا

صربستان2 تیراسترالیا

آلمان2 تیرغنا
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برنامه ی كامل بازی های ج��ام جهانی2010 آفريقای جنوبی

گروه )5(

هلند           دانمارك           ژاین          کامرون

دانمارك24 خردادهلند

کامرون24 خردادژاپن

ژاپن29 خردادهلند

دانمارك29 خردادکامرون

ژاپن3 تیردانمارك

هلند3 تیرکامرون

گروه )7(

برزیل     کره شمالي      ساحل عاج       پرتغال

کره شمالي25 خردادبرزیل

پرتغال25 خردادساحل عاج

ساحل عاج30 خردادبرزیل

کره شمالي31 خردادپرتغال

ساحل عاج4 تیرکره شمالي

برزیل4 تیرپرتغال

گروه )6(

ایتالیا       پاراگوئه       نیوزیلند         اسلواکي

پاراگوئه24 خردادایتالیا

اسلواکي25 خردادنیوزیلند

نیوزیلند30 خردادایتالیا

پاراگوئه30 خرداداسلواکي

نیوزیلند3 تیرپاراگوئه

ایتالیا3 تیراسلواکي

گروه )8(

اسپانیا       سوئیس         هندوراس         شیلي

سوئیس26 خرداداسپانیا

شیلي26 خردادهندوراس

هندوراس31 خرداداسپانیا

سوئیس31 خردادشیلي

هندوراس4 تیرسوئیس

اسپانیا4 تیرشیلي

نیمه ی دوم خرداد ماه 1389
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49تیم اول گروه)1( تیم دوم گروه)2(5 تیر  

50تیم اول گروه)3( تیم دوم گروه)4(5 تیر  

مرحله ي يک هشتم نهايي

51تیم اول گروه)4( تیم دوم گروه)3(6 تیر  

52تیم اول گروه)2( تیم دوم گروه)1(6تیر  

53تیم اول گروه)5( تیم دوم گروه)6(7 تیر  

54تیم اول گروه)7( تیم دوم گروه)8(7 تیر  

55تیم اول گروه)6( تیم دوم گروه)5(6 تیر  

56تیم اول گروه)8( تیم دوم گروه)7(6تیر  

مرحله ي يک چهارم نهايي
برنده بازي   

53
57 برنده بازي   11 تیر  

54
برنده بازي   

49
58 برنده بازي   11 تیر  

50

برنده بازي   
51

59 برنده بازي   12 تیر  
52

برنده بازي   
55

60 برنده بازي   12 تیر  
56

مرحله ي نیمه نهايي
برنده بازي   

57
61 برنده بازي   15 تیر  

58
برنده بازي   

59
62 برنده بازي   16 تیر  

60

بازي فینالبازي رده بندي
بازنده بازي   

61
63 بازنده بازي   19 تیر  

62
برنده بازي   

61
64 برنده بازي   20 تیر  

62
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پس از 2 سال و 2 ماه و 24 روز یعنی دقیقا 816 روز و 
ب��ا برگزاری 846 دیدار چهره 32 تیم راه یافته به نوزدهمین 
رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی مشخص شد. 
تیم هایی که برای جهانی ش��دن تالش بسیاری داشتند و در 
نهایت هم مزد زحمات خود را با حضور در آفریقا گرفتند. 

              1- انگلیس
تیم پر مدعا ، اما کم افتخار انگلیس که تنها یك بار قهرمان 
جهان شده ، باز به عنوان یك مدعی راهی جام جهانی 2010 
شده اس��ت. این هفتمین حضور پیاپی و سیزدهمین حضور 

کلی انگلیس در جام جهانی است.   

              2- آلمان 
پس از برزیل ، بهترین تیم 18 دوره گذش��ته جام جهانی 
بوده که تنها در دو دوره این رقابت ها حضور نداشته است.

7 بار حض��ور در دی��دار پایان��ی و 3 قهرمانی حاصل 
کار ژرمن ه��ا در رقابت های جام جهانی بوده اس��ت . این 

پانزدهمین حضور پیاپی ژرمن ها در جام جهانی است. 

              3- هلند
8 ب��ازی و 8 پیروزی حاصل کار الل��ه های نارنجی در 
دور مقدماتی بوده اس��ت. هلندی ها با فوتبال ش��ناور خود 
همیش��ه در دنیای فوتبال مطرح بوده اند و امسال در زمره 

مدعیان اصلی به شمار می آیند. 

              4- پرتغال
چنین به نظر می رسد که پس از یك دهه درخشان پرتغالی ها از 
دوران اوج خود فاصله گرفته اند. بهترین عنوان پرتغالی ها کسب 

رده سوم در رقابت های جام جهانی 1966 انگلیس است.  

              5- فرانسه
تیمی پر مهره که با خوش شانس��ی تمام و در دیدار پلی 

آف با جمهوری ایرلند به جام جهانی رس��ید . فرانس��وی ها 
تنها یك بار در سال 1998 به مقام قهرمانی جهان رسیدند.

              6- ايتالیا
از بزرگان جام جهانی و مدافع عنوان قهرمانی دوره قبل . این 
سیزدهمین حضور پیاپی الجوردی پوشان در جام جهانی است. 

آن ها در آفریقا هفدهمین حضور خود را جشن خواهند گرفت. 

              7- اسپانیا
بهتری��ن تی��م دور مقدماتی ک��ه امید فراوانی به کس��ب 
نخستین عنوان قهرمانی در جام جهانی را دارد. ما تادورها، 

سیزده حضور از تیم های پر سابقه جام جهانی هستند.

               8-دانمارك
یكی از ک��م جمعیت ترین کش��ورهای حاض��ر در جام 
جهانی که به رغم حضور در گروهی دشوار با حذف سوئد 
و فرس��تادن پرتغال به پلی آف دس��ت به کار بزرگی زد و 

مستقیم به جام جهانی راه یافت.

               9-يونان
از قدیمی ترین کش��ورهای دنیا ، اما غریب جام جهانی . 
تنها یك حضور در جام جهانی 1994 دارد. یونانی ها در آن 
جام با پذیرش 3 شكست، 10 گل خورده، بدون گل زده، امار 

چندان جالبی از خود برجای نگذاشتند. 

              10- صربستان
از میهمانان قدیمی جام جهانی با نام یوگسالوی که پس از تجزیه 

این کشور برای دومین بار است که به جام جهانی راه می یابد.

               11-اسلوواكی
تنه��ا تیم این دوره اس��ت ک��ه تا کنون در ج��ام جهانی 
حضور نداشته است. در واقع اسلوواک�ی میهم�ان تازه وارد 

آشنايی مختصر با
 32 تیم حاضر 

در جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی 
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پر بیننده ترین رویداد ورزشی دنیاست.

              12- اسلوونی
دومین حضور یكی دیگر از کش��ورهای تجزیه ش��ده از 
یوگسالوی سابق که با حذف روسیه دست به کار بزرگی زد.

              13- سوئیس
خیل��ی ها معتقدند که س��وئیس در گروهی آس��ان قرار 
گرف��ت تا بتواند نهمین صعود خود را جش��ن بگیرد. اما در 

آفریقای جنوبی قطعا اوضاع فرق خواهد داشت.

              14- برزيل
پ��ر افتخارترین تیم جام جهانی ک��ه در تمامی ادوار آن 
حضور داشته است. برزیل مثل همیشه این بار نیز بخت اول 

قهرمانی است.

              15- آرژانتین
دو عنوان قهرمان��ی و مارادونا ، این خالصه ی تعریفی 
از آرژانتین اس���ت. این تیم تا آست�انه حذف از این دوره از 
رقابت ها هم پیش رفت ، اما در آخرین بازی خود توانس��ت 

جواز حضور در رقابت های جام جهانی را به دست بیاورد.

              16- شیلی
تیمی که در دور مقدماتی توانس��ت باالت��ر از آرژانتین 
مدع��ی قرار بگیرد ، حتما پس از 12 س��ال غیبت حرف های 

بسیاری در آفریقای جنوبی برای گفتن خواهد داشت.

              17- پاراگوئه
نتایج چشمگیر دورمقدماتی از پاراگوئه تصویری جدید در 
نزد عالقه مندان به فوتبال ساخته است.این چهارمین حضور 

راه راه پوشان آفریقای جنوبی در جام جهانی است.

              18- اروگوئه
آخرین مس��افر جام جهانی که پس از 8 سال دوباره به 
این مسابقات راه یافته است.قهرمان دو دوره جام جهانی که 
دیگر کسی امید به تكرار قهرمانی آن در جام جهانی ندارد.

              19- كامرون
بهترین تیم قاره آفریقا که در جام جهانی 1990 به جمع 

هشت تیم برتر دنیا هم صعود کرد.

             
              20- ساحل عاج

یكی از 7 تیمی است که بدون شكست به این مرحله رسیده 
است. این دومین حضور ساحل عاج در جام جهانی است.

              21- غنا
نخس��تین تیمی بود ک��ه از قاره آفریقا )بدون احتس��اب 
میزبان(ب��ه جام جهان��ی 2010 راه یافت.بهترین رکورد غنا 
مربوط به تنها حضور این تیم در جام جهانی 2006 است که 

به دور دوم راه یافت.

               22- نیجريه
دو ب��ار حضور در مرحله دوم بازی ها از افتخارات این 
کشور پر افتخار آفریقایی به حساب می آید. نیجریه این بار 

پر مدعاتر از همیشه گام به جام جهانی گذاشته است.

              23- آفريقای جنوبی
میزب��ان این دوره از بازی ها به گواه نتایج و رتبه اش در 

رنكنیگ فیفا )89( امید چندانی به موفقیت ندارد. مگر آن که...

              24- الجزاير
از آخرین مس��افران ج��ام جهانی که در ش��رایط کامال 
مشابه با رقیب دیرینه خود مصر قرار داشت. الجزایر پس از 
24 سال یك بار دیگر توانست جواز حضور در جام جهانی 

را به دست بیاورد.

               25-آمريكا
بهترین عنوان این تیم مربوط به 80 س��ال قبل است. یعنی 
سالی که آمریكایی ها در نخستین دوره رقابت های جام جهانی 
توانستند به مقام سومی آن بازی ها دست پیدا کنند. آمریكا به 
لطف فیفا که سهمیه بیش از انتظاری را برای آمریكای شمالی 

در نظر گرفت ، توانست ششمین حضور خود را تجربه کند.

              26- مكزيک
به لطف حضور در همس��ایگی آمریكا ، همیشه از بخت 
مساعدی برای حضور در جام جهانی سود برده و تا کنون 

14 بار به جام جهانی راه یافته است.

               27- هندوراس
مردم این کش��ور پس از 28 سال ، بار دیگر حضور در 
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رقابت های جام جهانی را تجربه می کنند.هر چند که نخستین 
حضور این تیم گمنام به حذف زود هنگام آنان انجامید.

              28- نیوزيلند
فوتبال ورزش دهم این کش��ور اس��ت، ام��ا این میهمان 
حاش��یه نش��ین فوتبال با حذف بحرین توانست پس از 28 

سال دوباره به جام جهانی راه یابد.

              29- استرالیا
نماینده غیر واقعی آسیا به همراه هلند، ژاپن و کره جنوبی 
در زمره ی نخستین گروه مسافران جام جهانی 2010 بودند. 
این س��ومین حضور ارتش طالیی در رقابت های جام جهانی 

است.

              30- كره شمالی
در غی��اب نمایندگان غرب آس��یا در ج��ام جهانی ، کره 
ش��مالی پس از 44 سال پا به این مسابقات می گذارد، تا بلكه 
خاطرات ش��یرین تنها حضور خود در جام جهانی 1966 را 

بار دیگر زنده کند.

              31- ژاپن
چهارمین حضور پیاپی الجوردی پوشان شرق آسیا در 
رقاب��ت های جام جهانی به حس��اب می آید. بهترین حضور 
ژاپنی ها به س��ال 2002 برمی گردد. سالی که خود ژاپنی ها 

یكی از دو میزبان رقابت های جام جهانی بودند.

              32-كره جنوبی
پر افتخارترین تیم قاره آس��یا با 8 بار حضور به حساب 
می آید. کره ای ها در 7 دوره گذشته یك پای ثابت تیم های 
حاضر در جام جهانی بوده اند. چش��م بادامی ها در س��ال 
2002 با ایس��تادن بر سكوی چهارم جهان به بهترین رکورد 

خود در بین تیم های آسیایی دست یافتند. 

ركوردهای بر جای مانده از 
رقابت های جام جهانی

بیش�ترين حض�ور در جام جهانی : برزی��ل )حضور در تمام 
ادوار(

بیشترين قهرمانی : برزیل با 5 قهرمانی
بیش�ترين حض�ور در دي�دار نهاي�ی : برزی��ل و آلم��ان 7 

حضور

بیشترين حضور در جمع چهار تیم برتر : آلمان 11 حضور
بیشترين تعداد بازی : برزیل و آلمان 92 دیدار 

كمترين تعداد بازی :اندونزی ) هندشرقی هلند ( 1 دیدار
بیشترين برد : برزیل 64 برد

بیشترين باخت : مكزیك 23 باخت
بیشترين تساوی : ایتالیا و آلمان 19 تساوی

بیشترين گل زده : برزیل 201 گل
بیشترين گل خورده : آلمان 112 گل 

تیم هايی كه هرگز در جام جهانی گل نزده اند: کانادا، چین، 
اندونزی، یونان، ترینیداد و نوباگو و کنگو ) زئیر (

بیش�ترين ديدار تكرار شده : برزیل - سوئد 7 بار )1938، 
1950 ، 1958 ، 1978 ، 1990 و دو ب��ار در ج��ام جهان��ی 

)1994
دي�دار نهاي�ی تكراری : برزیل – ایتالیا  ) 1994 و 1970 ( ، 

آلمان – آرژانتین ) 1986 و 1990 (
بیش�ترين ب�رد در ي�ک دوره از جام جهان�ی : برزیل 7 برد 

2002
بیشترين گل زده در يک دوره : مجارستان 27 گل 1954

كمترين گل خورده در يک دوره : سوئیس بدون گل خورده 
2006

بیش�ترين گل خ�ورده در ي�ک دوره : ک��ره جنوبی 16 گل 
1954

طوالنی ترين رك�ورد گل نخوردن در يک دوره: ایتالیا 517 
دقیقه 1990

تیم هايی كه دو دوره پیاپی قهرمان ش�ده اند: ایتالیا 1934 
و 1938- برزیل 1958 و 1962

بیشترين حضور در جام جهانی : لوتهارمانئوس )آلمان( و 
آنتونیو کارباحال)مكزیك( 5 جام جهانی

بیش�ترين قهرمان�ی : پله ) ادس��ون آرانتس دوناسیمنتو( 
برزیل 3 دوره

بیشترين حضور به عنوان كاپیتان : دیگو آرماندو مارادونا 
)آرژانتین (16 دیدار

جوانترين بازيكن : نورمن وایت س��اید ) ایرلند ش��مالی (
جام جهانی 1983، سن 17 سال و 41 روز 

مس�ن تري�ن بازيك�ن : رژه میال ) کام��رون ( جام جهانی 
1994 ، سن 42 سال و 39 روز

بیش�ترين گل زده در ديداره�ای ج�ام جهان�ی : رونال��دو 
)برزیل( 15 گل

بیش�ترين گل زده در بازی مقدماتی جام جهانی : علی دایی 
) ایران ( 30 گل
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1. شكرگزار � انتها � تاریكی.
2. یار عذرا � نیست شونده و ناپایدار.

3. یك پنجم از چیزی � التهاب مغزی � اندیشه.
4. حرف انتخاب � مادر آذری � بند � آسیب.

5. بدگویی کردن � نرمی و نازکی � گلّة گاو و گوسفند.
6. گرما � از وسایل آماده سازی چای.

7. بی خبر از خویش.
8. دینداری کردن � ساحل.

9. مدل��ی از اتومبیل � اندرز � دومین قلّ��ة بلند ایران در 
نزدیكی یاسوج.

10. من و ش��ما � کلمة اس��تثناء به معنی غی��ر و مگر � 
حكایت � دانة  خوشبو.

11. عهد و پیمان � ضریب هوشی! � جامة گشاد و بلند.
12. متاع � نزدیك.

13. گواهی دهنده � مادر و مادربزرگ � مّدعی شدن.

جدول كلمات متقاطع
نرگس فراهانی

13    12   11    10    9      8     7      6     5      4     3      2     1
 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1. مزاح کردن � ستایش � وسیلة زندگانی.
2. زبر دست و استاد � زین و برگ اسب.

3. طبل بزرگ � معشوق � دّکان کوچك.
4. مفعول بی واس��طه � از سیارات منظومة شمسی که 

دارای چهار قمر است � نام ترکی.
5. سالخورده � اورنگ � نوعی حریر نازك و محكم که 

با آن لباس و چادر می دوزند.
6. سخن را واضح و آشكار بیان کردن � انجام.

7. ظرف نگهداری قند.
8.  دوستی کردن � از واحدهای سنجش زمان.

9. بی سواد � حلقة کوچك با قالب که در کفش و کمربند 
و کیف استفاده می شود � بوق و شیپور.

10. گمان � بینوا و بی چاره � بلة آلمانی.
11. پوست درخت خرما � شهری در نزدیكی کرمان و 

محل کاخ شازده � بندة خدا.
12. از سبزیجات ساالدی � پارسا و دیر نشین.
13. رها کننده � عضو تنفسی � شتر بی کوهان.

عمودی افقي
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